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a ores
Sempre que o homem retira algo da natureza e não repõe,

fatalmente, cedo ou tarde, tende a pagar de uma ou de outra for

ma.

É uma lei natural e indefectível, que não pode ser contes-

tada.
Estudiosos da ecologia, através de análises atuais e retros

pectivas, comprovam a veracidadee deste fato.

Quando retiramos o verde dos campos, quando abatemos as

árvores e não as replantamos, a natureza se rebela, reagindo das

mais diferentes maneiras - e o .homern sempre paga um pesado
.

preço por sua irresponsabilidade, pela sua imprevidência.
É a lei da vida ... matematicamente tão simples, que todos

deveriam entendê-la. - Infelizmente, tal não ocorre.

Veja-se, partindo das evidências acima, o que se está veri

ficando em nossa comunidade.

Já de há longos anos, inquestionavelmente, Aroldo e The

rézío se tem caracterizado como as principais lideranças políticas
da região. Hoje, Arolde Carvalho disputa uma vaga no Senado

da República; posição esta, que deverá alcançar mercê da sua ex
traordinária inteligência e visão de homem público.

Esta "corrida", mesmo em cadeira de rodas, deverá levar

de vencida. Já Therézio (o outro Carvalho) dentro do que era es··

perado, está apresentando um excelente trabalho frente ao exe

cutivo municipal. Indubitavelmente "é Prefeito prá ninguém bo
tar defeito" .

E óbvio que, todo cidadão que ocupa uma determinada fun

ção destinada à um atendimento de toda uma massa, não conse

guirá agradar à todos, na sua totalidade:

Mas, em tese, vamos admitir que fícassemos privados de

contar com o concurso destes dois admiráveis canoinhenses, ne

terreno político.
É fácil de se concluir: seria muito triste, pois não houve a

necessária reposição de valores.

Não se propiciou condições, para o ingresso dos jovens no

campo político. A se persistir em tal situação, corremos o risco de
Y..ão conseguirmos 'no futuro, manter o alto nível de representati
vidade política que hoje possuímos.

Aliás, já hoje, estamos condicionados a assistir o desfile dos

chamados "paraquedistas" os quais encontram o campo livre para.
postularem os votos que originariamente seriam para os nossos

candidatos à assembléia legislativa' estadual e federal.

Raciocínio este, evidentemente, em termos de ARENA -

já que existem dois candidatos de oposição; candidatos estes, que
também disputam posições para o preenchimento das quais, igual
mente não houve a mencionada e necessária renovação ou reposi
ção de valores, dentro do partido.

É preciso que se proceda à uma lapidação de jovens, moti
vando-os para a vida pública; sob pena de, no futuro, arcarmos

com a responsabilidade da triste constatação de vermos nos:sa ro

gião sem o nível de representação política que os irmãos Carvalho
- Aroldo e Therézio tão dignamente tem, sabido elevar, sempre
que chamados à luta.

'

+ Capitão IOsny'�de Magalhães Machado
.

Submetido a delicada operação cirúrgica e após permanecer par vá-
rIOS meses internado no Hospital Central da Aeronáutica, veio a falecer na

madrugada de 26 do corrente o nosso conterrâneo Osny de Magalhâ ts lUa·

c�a�o� Capitão Especialista, reformado, da Força Aérea Brasileira, com

varlOS cursos nos Estados Unidos, feitos durante a última guerra, dentre
os quais os de Bombardeiro e Navegador

.

Nascido em Canoínhas, no dia 19 de novembro de 1923, era filho de

.Alvare, Soares Machade e Maria de Magalhães Machado, já falecidos, e

,rmão do Dr. Ney Soares Machado (também falecido), Dr Orty de Ma

!?Jalhães Machado, Dr. Tomé de Magalhães Machado - residentes no Rio
de Janeiro - e de Terezinha Machado Ferreira, casada com o Professor

Catedrático do Ita, de São José dos Campos, Gabriel de Oliveira Freire.

Era casado com Dona Claudete Vianna Machado; deixou uma f'í
lha menor, Cínthya.

Seu sepultamento realizou-se no mesmo dia, às 16 horas, com gran
(1·· acomranhamento, no !'arque da Colina, da cidade de Niterói, onde
l' sidia.

Ccrr-eie do Norte apresenta à farnilia enlutada suas sentidas con ..

(� Jlê.lldc:s.
�------------------------------------------------------------��

Esporte para todos
o MOBRAL no mais forte

desej o de homenagear a criança
Canoinhense solicita a todos QS

a.dultoiS., que'propiciem a seus

fIlhos horas de alegria na Area
De Lazer, que será realizada no

dia 08 de outubro em frente à
Casa Mayer, a partir das 09 ho

ras.

Pelo seu comparecimento
agradece
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0- 32 anos a serviço da comunidade -

Prefeitos da Região entregam seus Pia
nos de Governo e fazem reivindicações

da ARENA, porque a ARENA deve vencer a eleiçõc
majoritária de Senador, que é aquela realmente im

portante para o nosso Estcdo e para o nosso partido.
A vitória eleitoral da ARENA há de se traduzir na vi

tória do nosso senad.or ... " "É a primeira vez que o

Norte Catarinense tem um filho seu candidato ao Se

nado dá República, e não deve e não pode o Norte

do Estado perder esta .oportunidade ....,

Deve eleger o

seu Senador e mandá-lo à capital da república para
servir ao governo do futuro presidente João Batista Fi

gueiredo; mas para servir sobretudo à terra e à gente
Catarinense" .

Após o encerrament.o da solenidade em Monte

Castelo, a Comitiva do Sr. Jorge Bornhausen, seguiu
para Maj.or Vieira, onde após as palavras dos candi
datos ao Senado Aroldo Carvalho e' Wilmar Dalla

nhol, o Presidente da Câmara de Vereadores daquele
Município o vereador Cesário Koaski, fez a entrega do
Títul.o de Cidadão Honorário de Major Vieira ao qover
nador Jorge Konder Bornhausen.

Depois de receber das mãos do Prefeito Muni

cipal, Cloudio Gadotti, as reivindicações e sugestões
do seu município para o plano de Governo, o governa
dor eleito Jorge K.onder Bornhausen e sua Comitiva di
rigiram-se aos municípios de Pcpcnduvo- e Itaiópolis,
onde foi encerrada a visita às 19:00 horas.

AS PRESENÇAS
Além dos Prefeitos Municipais, Presidentes dos

Diretórios locais, vice-prefeitos dos respectivos municí

pios, estiveram presentes à todas as palestras, os can

didatos, Almir Binotto, Zany Gonzaga, Celso Ivan da
Costa, Moacir Bertolli, Hélio Juk, Francisco de Assis Fi

lho, Esperidião Elou Amim e Edemar Evers. Também
companhando a comitiva nestes municípios, o Prefei
to de Canoinhas, Benedito Therézi.o de Carvalho Netto
e seu vice, Fábio Nabor Fuck, além do Presidente da
Câmara de Vereadores Henrique Krzesinski, o Presi
dente do Diretório da Arenc de Canoinhas, Sr. João
Seleme, o Prefeito de Três Barras, Sr. Odilon Pazda e 0

Presidente da Câmara de vereadores Ademar Schu
macher e mais o Diretor da Rádio Santa Catarina de
Canoinhas, Sr. Glauco João Bueno.

'

O futuro governador de Santo

Catarina Jorge Konder Bornhausen,
continuando seu roteiro de visitas a

todos os municípios do Estado, visi

tou a nossa região, iniciando po�

Monte Castelo na sexta-feira, dia 21,'

completando ali 118 cidades do seu

roteiro, num trabalho de colher de

dos, sugestões e orientações que de

verôo constituir a pedra angular do

seu plooo de Governo. "Devo

agradecer 0.0 Prefeito Municipal,
aos vereadores do ARENA, aos rnem ..

bros do Diretório e à Comissão

Executiva, pelo trabalho que reali

zaram. entregando-me 21 recomen

dações para que façam parte de um

plano de governo. Devo agradecer,
porque acho que compete' ao ado

ministrcdor público que é o líder co

munitári.o, solicitar, pedir e reivindi

car; e compete aquele a quem é pe

dido, examinar por todas as formas

para poder atender. .. Devo neste

oportunidade, dizer que tenho que dar continuidade ó

obra administrativa que vem se desenvolvendo no Esta

do de Santa Catarina pela condição de liderança do

Governo Antonio Carlos Konder Reis" ... "Quero tam

bém agora, agradecer a oportunidade de receber os

reivindicações, e dizer que já estabelecemos algumas
prioridades para o nosso plano de govern.o, a primeira
das quais, será a EDUCAÇÃO... Queremos, e deve

remos dar à Educação lum olhar todo especial para

que possamos melhorar a quolidodo de ensino, e dar

maior oportunidade aos filhos catarinenses, para que

amanhã, tenhamos um Estado desenvolvido e um povo

educado, e com isto tenhamos a possibilidade de aten- "

der aos reclamos da mão de obra que essas cricnçcs
vão precisar em época oportuna" ...

A afirmação foi feita por Jorge Bornhausen, no

abertura da reunião de caráter político realizada na

quele dia no mun icípio de Monte Castelo ...

Ainda sobre o seu futuro governo, J.orge Bor

nhausen, reiterou a preocupação além da área da edu

cação, a do setor agro-pecu..ário, principalmente ",no
que diz respeito 0.0 pequeno agricultor, que mereceró

um tratamento especial. Destacou ainda a atenção à

scúde pública, com cuidados de primeira ordem para
a mediciná preventiva" ...

Acompanhando a comitiva do qoverncdor elei

to, em sua visita à Monte Castelo, Major Vieira, Papan
duva e Itaiópolis, estcvorn os Deputados Federais Arol,·
do Carvalho, acompanhado de slua espose Divair e

sua filha Regina Maria e também Wilmar Dallanhol.

Aroldo Carvalho, candidato ao Senado, fazen
do uso da palavra, dirigiu-se ao I povo presente em

frente à Igreja Matriz, proferindo as seguintes palavras:
"Não basta que o povo acorra à Praça Pública, e que
apresente suas reivindicações ao futuro governador. O

resocldo dos pedidos do povo é este: "O apoio elei

toral, o apoio aos condrdotos à Assembléia Legislat·
va, que vão prestiqior a obra de Jorge Konder Bor

nhausen, o ?poio aos deputados federais que vão de·
fender os interesses do g.overno de Jorge B.ornhausen
e de Santa Catarina, junto ao futuro Presidente João
Batisto de Oliveira Fig,ueiredo ... O apoio ao Senador

Com a chegada prevista
para as 09,00 horas de amanhã
no aeroporto da Rigesa em, 'I'rês
Barras, vem a Canoinhas o Go
vernador Antonio Carlo:s Kon
der Reis. O objetivo principal
de sua visita à nossa cidade, é a

assinatura do Decreto da Cria-

cão da Micro-Região denomina
da Vale do Canoinhas. Às 09 :20

horas, com recepção no Auditó
rio da Funploc, além de outras

autoridades, estarão presentes
os Prefeitos Municipais de Ca
noinhas, Porto União, Três Bar-

ras, Monte Castelo e Major
Vieira, para a solenidade dos

Atos do Governo. Às 12:00 ho

ras, as autoridades, o Governa
dor e sua Comitiva, serão ho

menageados com um almoço
no Clube Canoinhense.
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CORREIO DO NORTE

LEI N.o 457 DE 25 OE SETEMBRO DE 1.978

AUTORIZA A CAMARA MUNICIPAL DE TR�S

BARRAS, A SE FILIAR AO INSTITUTO BRASILEI
RO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E DA OU-

TRAS PROVID�NCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz �aber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I:

Art. 1.0 _ Fica o Presidente do Legislativo
autorizado a filiar a Câmara Municipal de Três Bar
ras, como sócio cooperador do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal (IBAM) sociedade civil
reconhecida como utilidade pública pelo Decreto Fe
deral n. 34.661 de 19 de novembro de 1953.

Art. 2.° _ Fita o Poder Executivo autorizado
a abrir crédito especial de Cr$ 300,00 (trezentos cru

zeiros) para atender ao pagamento da contribuição
de 1978 da Câmara Municipal de Três Barras, como

sócio cooperador do Instituto Brasileiro de Adminis
tração Municipal (IBAM).

Art. 3.° _ Para atender a execução da presen
te Lei no exercício em curso, a despesa será classifi
cada no orçamento como:

PODER LEGISLATIVO _. CAMARA DE VEREA
DORES _ TRANSFERENCIAS CORRENTES _.

SUBVENÇÕES SOCIAIS - INSTITUIÇÕES PRI
VADAS _ "IBAM".

Parágrafo Único: O valor do presente crédito
será- aberto com recursos provenientes de Anulações
parciais do Orçamento Vigente _ PODER LEGIS-
LATIVO _ CAMARA DE VEREADORES, .

4130.00-3317 _ Máquinas Tipo Doméstico - Cr$ ,

300,00 (trezentos cruzeiros) .

Art. 4.° - Para os exercícios subsequentes a

1 .978, a contribuição da Câmara de Vereadores cons

tará no Orçamento anual do Município e será fixada
de acordo com a tabela de contribuição adotada pe
lo (IBAM).

Art. 5.° _ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas 'as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 25
de Setembro de 1978.

Odilon Pazda _ Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jorna] "Correio do Narte" .

Paulo Adão Frank _ Diretor Administrativo

. LEI N.o 458 DE .25 DE .SETEMBRO DE 1978
I

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TARIAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, 'Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.0 - Ficam anuladas na importância de
I Cr$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos cruzeiros) as

seguintes dotações. orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL

3111.02-1129 _ Despesas Variáveis Cr$ 10.000,00
4130.00-3314 _ Máquinas para escri-

tório Cr$ 1. 400,00
'Total das Anulações .. .. .. .. .. .. . Cr$ 11.400,00

Art. 2. - Ficam suplementadas na importân
cia de Cr$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos cruzei

ros) as seguintes dotações orçamentárias:
.

CAMARA MUNICIPAL

�120 . O(}-�206 � Artigos de Expe-
.

diente' .. .. Cr$ 3.000,00

ar as
3120.00-J.238 - Outros materiais, de

consumo .. Cr$ -7.000,00
3140.00-1409 - Divulgação de Atos

Oficiais Cr$ 1.400,00

Total das Suplementações . Cr$ 11.400,00I .'.

Art. 3.0 _ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em con

trário.
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 25

de Setembro de 1978.

Odilon Pazda _ Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

Paulo. Adão Frank - Diretor Administrativo

LEI N.o 459 DE 26 DE SETEMBRO DE 1978

CONCEDE ANISTIA FIScAL AOS DEVEDORES
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBA
NO E DO ALVARA DE LICENÇA E LOCALIZA-

çÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de

nicipal decretou e eu sanciono. a seguinte:

L E I :

Art. 1.0 _. Ficam isentos de multas, juros e

correção monetária todas os devedores em Dívida
Ativa dos Impostos Predial e Territorial e .Alvará de
Licença e Localização do Município de Três Barras,
inclusive aos devedores referente ao exercício de
1978.

I

Art. 2.° - As isenções constantes do Artigo
1.0, cessarão no dia quinze (15) de Dezembro de 1978.

Art. 3.° _ Esta Lei entrará em vigor na data
de 'Sua publicação revogadas as disposições em con
trário ,

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 26
de Setembro de 1978.

Odilon Pazda - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

t.amento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

"

LEI N.o 460 DE 26 DE SETEMBRO DE 1978

CONCEDE ANISTIA FISCAL AOS DEVEDORES
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu
suas atribuições, faz saber que a, Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono. a seguinte:
L E I :

Art. 1.0 - Ficam isentos de multas, juros e

correção monetária todos os devedores inscritos em

Dívida Ativa ou referentes as parcelas ou quota úni
ca do exercício de 1978, do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, do Município de Três Barras.

Art. 2.° _ As isenções' constantes do Artigo 1.0,
cessarão no dia trinta (30) de novembro de 1978.

Art. 3.° _ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em con

trário.
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 26

de Setembro de 1978.

Odilon Pazda _ Prefeito Municipal
'Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

Paulo. Adão Frank - Diretor Administrativo

Tabela de Precos
,

TAXIS

30 de setembro de 197ff

CORRIDA MíNIMA c-s 15,00

Prefeitura Municipal de Vanoinbas

Locais de Referência
Imediacões

�

Hospital Santa Cruz ..

Quartel da Polícia Militar ., .: ..

Grupo Escolar João José de Souza Cabral

Super Mercado Goestmeyer .. ., .. .,

Ginásio Santa Cruz .. .. .. .. ., ., ..

Início do aterro da Charqueada (ponte) .,

Esquadrias Santa Cruz .. . .. , .. .1. .. ..
/ ..

Concessionários Massey-Ferguson (Schadeck)
Colégio Sagrado Coração de Jesus ., .. .. ..

Caixa d'água (atrás do Hospital e arredores) ..

Caixa d'água (Alto das Palmeiras) ., .. .. ..

Cemitério e imediações .. .. ., ., .. ., ....

jardim Esperança e cruzamento M. Dias-Parado
Antena de Televisão e imediações
Bolão - Campo d'Água Verde .. .. .. .. .,

Grupo Escolar Rodolfo Zipperer .. ., ., ., ..

Igreja dos Ucronionos até a Serraria Paul .. ..

Fim do aterro da Charqueada, descascador
Arroz Ouro Verde .. .. .. .. .. ., ..

Igreja São Cristóvão .. .. .. ., ., .. ..

Churrascaria do Ventura (saída Mófra) ..

Cr$ 15,00
Cr$ '15,00
Cr$ 15,00
Cr$ 15,00
Cr$ 15,00
Cr$ 15,00
Cr$ 15,00
Cr$ 15,00-
Cr$ 15,00

Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00

Cr$ 20,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00

loteamento Salomão (Alto das Palmeiras)
Praça João XXIII (até o padeiro Voigt) ..

.

Parque Industrial (Oficina Zugman) e C.O.H.A.B.

Igreja São Francisco .. .. .. .. .. .,

Casa ComI. Michel Seleme (Água Verde) Sonda
r=·rigorífico Canoinhas e imediações .. .. ..

c-s 25,00
Cr$ 25,00
Cr$ 25,00
c-s 25,00
Cr$ 25,00
.c-s 25,00

Igreja N S Aparecida (Alto das Palmeiras)
Indústria de Madeiras Mussr (Charqueada)

c-s 30,00
Cr$ 30,00

Indústria de Madeiras Zaniolo e arredores
Saída p./M,ajor Vieira (Ervino Tremei)
Matadouro da Casa Natal (saída p/Porto União)
Vila Operária Empresa Fuck _:.. Transamazônica
Armazém Pontarolo (Campo d'Água Verde)

Cr$ 35,00
Cr$ 35,00
C�$ 35,00
Cr$ 35,00
Cr$ 35,00

Cr$ '40,00
c-s 40,00
Cr$ 40,00

Sub estação da CElESC e arredores
Ponte s/ o rio Canoinhas - CASAN

Granja de suínos do Frigorífico

Clube de Bolão Democrata .. Cr$ 45,00

Marcílio Dias .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 50,00

Cr$ 60,00ZONA - casas de tolerância ., ..

Quilometragem rodado IDA e VOLTA

p/km Cr$ 4,00
p/km Cr$ 5,00
p/km Cr$ 3,00

Cr$ 50,00
Cr$ 30,00

.. Cr$ 50,00

Estrada de terra e saibro
Estrada de colônia .. ..

Estr.ada asfaltada .. ..

Hora comercial (centro) .

Hora Parada .. .. ... ..

Hora parada para casamento (centro)

OBS. - Corridas com horas marcadas, entre O hora e

6 horas da manhã, terão acréscimo de 10%. Em caso de
tempo chuvoso e estrada em mau estado, o preço da corrida
seró a combinar com o motorista, não podendo exceder 20%
do preço base.

A validade da presente tabela é por doze (12) meses.

Canoinhas, outubro de 1978.

Aprovado pelo Conselho Mun. de Trânsito

Dr. Fábio Nabor Fuck
Presidente do CM.T.l.S.

Orlando Müller
Dr. Paulo E.R. Faria
Dr. Adilson Medeiros
Ttte. Gildo da Silva
Agenor Cristofolli

Henrique Kzesinski
Dr. Erasto de Maio

levy Rosa Perez

Dr. Saulo Carvalho
..
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A C O N T E C E N DO ..... Re9ponsabilidade J. e c.

*' Mauren, 15 anos, é maravilhoso ter um Deus para
crer, aceitar sempre os conselhos dos pais e alcan

çar tão linda idade, Continue, a felicidade existe,

* Como não podia deixar de ser, nosso sábado envol

�ido por gostoso som discotheque . A pedida é hoje
à noite no Clube. Chegue lá.

* Um sábado agitadíssimo o da semana passada, com

muita qente
: dançando Travolta e aproveitando os

.embalos da boatinha que. reabriu e, aí surgiu Joyce
.

e Bibo , Sempre assim,

* Também' para o Junior e a Silvinha, o Zico e a Soli, a
semana que passou só trouxe alegrias. É isso.

* Lilian Friedrich comemorou em Curita dia 28 último

idade nova. A você tudo de bom.
* Um sábado gostoso o da semana passada com o

Shiminho reunindo inúmeros amigos em sua casa pa
ra festejar seu aniversário. Felicidades.

* O Aroldinho esteve aqui e deixou a Andréa a mil.
\

Vocês combinam e muito.
* Paulinho, um pedaço de Cu rito que circulou pela

. mot-cop . Se gostou volte.
* Ontem a noite nossa city esteve movimentada com

meninos e meninas do Positivo que aconteceram

aqui. O motivo foi os jogos que se realizaram no

Ginásio de Esportes.
* Sheila no dia 27 próximo pçsscdo estreou idade no

va .. A você garota, muitas felicidades.
* Cuca e Silmara recebendo gostosa serenata de gen-
te amiga. tviuito bom.

.

* Korin Popa esteve conosco e matou saudades.
* Sarai e João Abudo, um parzinho em grande astral
circulando pelaí.

* Viviane Gensura, brotinho sensação que badala nos

aconteciméntbs. Saia mais, gostamos de ver seu

rostinho entre nós.
* Muitos menininhos daqui preferindo para hoje o bel-

le das debutantes em Jaraguá do Sul. Prá variar

sempre é bom.
* Lorena e George, um parzinho que surgiu e que agra
dou.

* Regina passou a semana passada em Blumenau, fa
zendo muita falta por aqui.

>I< Com este sol gostoso nos últimos dias muita gente
seguiu para a piscino . Valeu.

* Isabel Bossi com pensamentos que é só aquele more

ninho. Conta prá gente.
* Um Passat vermelho trás dentro o fofo Alfeu. Che

ga mais:
* Valderez tri afim doque!e moreninho. Paulo você

está com tudo.
,

>1< O mal das pessoas, é que em vez delas usarem as

palavras para expressarem os se�s desejos, elas fa

zem exatamente o contrário.
Tchau .

Vende-se
Vende-se uma casa de ma

deira, com. terreno de 160 m2,
de esquina, em frente a nova

Rodoviária.

Tratar no local, na Rua Ne-·

ry Waltrik, corri o sr, Antonio

Schelbauer ,

.i.i.'.,I.'·:.::;::

. \
.�

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida,

BANCO DO BI.tASIL.E NOTíCIA

Velha- e antiga -reivindicaçâo de Papanduva a

implantação em nossa cidade de uma . Agência do
Banco do'Brasil S.A.' Agora está mais perto a sua

concretização. Recebo do deputado federal Dr. Arol
do Carneiro de Carvalho ofício circular, pormenori
zando a possibilidade de ser instalada' em nossa ci
dade uma Subi-Agência ou Posto Avançado, com 4 ou

5 funcionários" cada um em condições de realizar
operações normais e de emitir cheques-ouro agrícola,
a serem implantadas em função de um cronograma
a ser fixado, atendendo o interesse público.' Entre
as Sub-Agências ou postos avançados encontra-se a

desse município, cuja implantação, contará, evidente
mente, com todo o meu apoio e simpatia no sentido.

-

de ser mantida e concretizada no menor prazo possí
vel. Ê isso aí minha gente "Aroldo briga pelo Esta-
do" .

'

INS-PEÇAO DE SAÚDE CLASSE 1960

Nos dias 12, 13 e 14 do corrente foi. realizada a

Inspeção de Saúde da Classe 1960 e anteriores, no

'Município de Papanduva, pela Comissão Seleciona
dora Volante n.? 17. A mesma estava integrada pelos
seguintes oficiais do Exército: Presidente: Capitão
Ari Vieira Costa; Delegado do Serviço Militar: 1.0
Ten. José Moraes Sobrinho; Médico: Capitão Osval

(\0 Ner i. Pacheco; Aplicador de teste: 2.'0 Ten. Edil
mar Antonio Manfredini, inclusive os seguintes
membros integrantes da comissão: 2.'° Sargento Jo
sé Caetano do Nascimento, 2.10 Sargento' Antonio de

Albuquerque Caetano, 2.10 Sargento Egidio Michel da

Silva, 2.'0 Sargento João Critzenso, Cabo Celso GUl
lherme Mazzo, Cabo Almir Alfredo de Souza. Inspe
cionados 178 conscritos, assim distribuídos: Aptos
51 B" 95 K 39. Dados fornecidos pela Junta de Ser ..

viço Militar de Papanduva, a cargo do Sr. Hamilton
Tabalipa de Almeida.

RIM PORTATIL NA OltHEM DO DIA

CRIADO PELOS JAPONESES O RIM POR

TÃTIL. Um grupo de "pesquisadores japoneses criou
um rim artificial portátil, que permite a purificação
do sangue do paciente mesmo enquanto ele estiver
andando. O aparelho consiste de determinado }iltro,
uma bomba; uma pilha 'e um controlador. E tao pe
queno que pode ser levado no bolso" de um paletó.
O chefe da equipe que criou o aparelho, Tetsu�o
Agishi, da Faculdade Feminina de Medicina de To

quio, fará um relatório sobre o assunto a uma con

venção médica. japonesa que se iniciará hoje. (G.P.)

'. GOVERNADOR,'ELEITO EM PAPANOUVA

Conforme noticiamos nesta coluna, 'dia 22 do
corrente visitou nosso, município o Exmo. Senhor Dr.
,T.orge Konder Bornhausen, Governador eleito de
Santa Catarina. S. Exa. veio acompanhado dos
d.eputados federais Dr. Aroldo Carvalho e Wilmar

Dallanhol, ambos postulantes a uma cadeira no. Ser
nado da República.' Deputados estaduais e canO.l�a
tos a uma cadeira a Assembléia Legislativa tambem
estiveram presentes. Uma grande massa popular �e
fez presente e aplaudiram. os visitantes. O Di�etóno
da ARENA por intermédio do Presidente da Camara,
Sr, Sezinando J. Gonçalves entregou em mãos ao

Exmo. Sr. Dr. J'orge Bornhausen, futuro Governador
as reivind,icações de Papanduva, em separado um

'p'edido de um Ginásio de Esportes para a juventude

o que foi atendido pelo Governador eleito. Falando
por último o futuro mandatário catarinense pediu a

participação de todos para bem poder governar o'
Estado catarinense e para o bem comum. Terminan
do disse: "Seria um governo para todos com a par
ticipação de cada um". A visita do futuro Governa
dor teve ótima repercussão nos meios políticos e so

ciais do município papanduvense considerando que
foi o pai do Dr. Jorge, falecido Irineu Bornhausen
que na época era o Governador do Estado tendo de
cretado a criação do município de Papanduva, no

meando para seu primeiro prefeito este colunista,
filho de Papanduva, e que na época era Tesoureiro !

controlador do ex-Banco Inco em Curitiba. Mesmo
sendo um dia útil a comparência da comunidade boa
inclusive da participação de escolas, outros estabele
cimentos públicos, comerciais se fizeram presentes,
apresentando um dia festivo e� Papanduva.

,

ESPORTE EM FOCO

Dia 17 do corrente visitou Bossa cidade o pos
sante esquadrão do DENERVIA E.. C., de Residên-.
cia Fuck, para medir forças com o quadro da casa,
ou sej a PAPANDUVA F. C . O início da, partida
transcorreu moderada, chegando mesmo a' terminar
o 1.0 tempo sem abertura de contagem. :':i.einiciando
a peleja já com algumas modificações o quadro da
casa o "Rubro Negro", Campeão Municipal Versão
78,. abria o placar por intermédio-de VINSCHE, I)

garotão, já aos. 19 minutos. Alceu ampliava o .nar

cador marcando aos 30 minutos o 2.10 tento, não de
morando muito para surgir o 3.0 tento dando a :'e-
tumbante vitória ao Papanduva F. C. pelo escore de
3xO. o quadro se alinhou e venceu com a seguinte
formação: Granzinha, Jairo, Vinsche, Corpinho (To
ninho), Monga e Zezão, Fonseca, Adolfo, Alceu" Gil,
Orlando e Gordo. Parabéns ao, quadro papanduven ..

se que tão bem vem se 'conduzindo não tendo sofrido
uma derrota se quer durante os últimos jogos.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 02 p.v. quem estará festejando niver é a

senhorita MAT'ILDE filha do casal Victor (Emília)
Kachoroski, ele líder da Arena na C'?"nara Municipal.
Muita alegria na festiva data da simpática senhori
ta.

Dia 03 festejando estréia de idade nova a dis
tinta

.

dama Sra. IDA TERESA, virtuosa esposa do
sr. Errianí Wociekoviski, nosso assinante e proprie
tário do Posto Atlantic. Felicitacões em alto estilo
circularão.

�.

Na mesma data aniversariando a Sra. LEOCÁ
DIA BILESKI, esposa do sr.. Miguel Bileski Primo.
Dia muito festivo para o estimado e .bondoso casal.

-

.
Dia 06 nossa agenda social registra niver da

elegante senhorita SIMONE, filha do distinto: casal
Dr. Rubens (Nivia) Jazar. A fina flor da jovem
guarda presente no marcante acontecimento.

Também nesta data niver do jovem DINO JO·
SÉ JÚNI0It filho do casal Dr. Dino (Nadyegge) Al
meida, ele colunista social da Gazeta do Povo e ela
do Jornal "Caderno da Mulher" da G. P., Curitiba.
Cumprimentos em alta rotação ao jovem Dino Jr.

UM POR SEMANA

As três coisas mais difíceis da vida são: "Man
ter um segredo, esquecer-se das injúrias e fazer
bom uso das horas livres". (Quilon)

30-09-78
N,o 1490
Ano XXXII

« em nova dimensão »
____) PAULO FRANK

CINQÜENTENARIO DO "TR:ÊS BARRAS SPORT CLUB"

Amanhã - dia 1.10 de outubro o Três Barras Sport Club estará co-

.memorando o seu Cinqüentenário. Para comemorar a festiva �élta, h<;>je
a noite nos salões da Sociedade União Operária, teremos o Baile do Cm

qüente�ário" animado pelo Conjunto Super 2001 da cidade de Tangará,
com início às 22,00 horas.

No decorrer do baile serão prestadas diversas homenagens, entre

elas ao saudoso Arthur Ferreira Ribas esportista aguerrido do Três Bar

ras Sport Club, na 'péssoa da Sen,hora Olga R. �er�eira - Viuva do h.ome
nageado e de seus filhos. Tambem o a�leta mais Id9s0 do Clube, residen
te em nossa cidade, Senhor Hermenegildo recebera, as homenagens, e o

nosso Prefeito Municipal Senhor Odilon Pazda, que e considerado o �r�n
de incentivador do Três Barras Sport Club, nesta fase de sua reabilita-

ção. ,
. R

.

h dSerá procedida tambem durante o .baIle, � �scon_la da am a o

Cinquentenário do Clube, com nove candidatas ja inscr itas, representan-
do as seguintes entidades e firmas: I

Três Barras Sport Club, Prefeitura My�icipal" R.igesa Esporte Club,
. Banco "BESC", Escola Básica General OSOrIO, Colégio Estadual Colom

bo M. Salles, Lojas "MS", Edith Loch de Souza e Guebert & Cia. Ltda.

GOVERNADOR VISITA O VALE DE CANOINHAS

Será recebido amanhã, às 09,00 horas, no aeroporto de Três Barras',
o Excelentíssimo Senhor Governador de nosso Estado, DR.. ANTONIO

CARLOS KONDER REIS e Comitiva, que rumará em seguida para Ca

noinhas onde instalará a Sede da Micro Região do Vale de Canomhas,
criada ;ecentemente, e que' representa para nossa região uma grande e

salutar conquista ..
TRÊS BARRAS SAúDA SUA EXCELÊNCIA E COMITIVA

Três Barras

1,'0 DE OUTUBRO: "DIA DO MUNICíPIO"

Amanhã, primeiro Domingo do mês ,de outubro, é o Dia do Municí

pio, conforme Lei n.1O 5.516 de 23.10.1968. E portant?, a data em. q.ue .tod�s
os Municípios Brasileiros estarão comemorando a Festa Municipalista '.

ABERTO ACESSO "VILA NOVA" "CIDADE"

Para facilitar o acesso da Vila Nova à cidade, através da área milit.ar
do Campo de Instrução Marechal H�rmes, e atendendo apelo d.o �refeIto
Odilon Pazda, foi autorizada pelo Diretor do C.I.M.H. Excelerrt issirno Se

nhor Coronel Francisco Moacyr GOf).çalve�, _a abert�r� da passage� loca-
.

lizada nos fundos da referida área. A decisão teve o_tlma repercussao e�
tre nossa população, especialmente porque. veio faci!it?r o acesso e- permi

tir um melhor entrosamento entre as localidades proxlmas e a sede.

Plásticos Santa (roz S.A.

AVISO

DOCUMENTOS.
. .

EXTRAVIADOS-
JOSÉ EMILIANO .UBA

NETO declara para os devidos
fins que extraviou os seguintes
documentos: Carteira Nacional'
de Habilitação (Amador), Bi
lhete de Seguro Obrigatório,
Título de Eleitor e Certificado
de Registro do Veículo VW

1500,. ano 1974, cor beje, placa
TR-0268.

Os mesmos ficam sem efei
to por haver requerido 2.a VIa.

A firma Plásticos Santa Cruz S.A

avisa ao sr. GILBERTO PAZDZIORA

portador da Carteira Profissional n."

08958, série 581, a cpresentcr-sc-no
Empresa no prazo de 3 (três) dias,
afim- de

<,
__

regularizar sua' situcçóo .

O não comparecimento implica
rá . na rescisão do contrato de trobo

[ho por abondono de serviço, nos

termos do artig.o 482 da C. L . T .

.

Docum.entos extraviados
JOSÉ MARIO' MARTINS decloro

para os devidos fins que extraviou o

Certificado de Propriedadé e o Bi

lhete de Seguro Obrigatório de seu

veículo Pick-Up Jeep ano 1965, co!"

verde, placa TR-0026.

Os mesmos ficam sem efeito por
haver requerido 2.a via.

Casa - Aluga-se:
ALUGA-SE CASA COlVI·

I TRÊS PEÇAS, SITA A RUA

CEL. ALBUQUERQUE.

TRATAR -C/ OSVALDO,
PELO FONE 22-01_16.

&&'P5 iR
7

o!! !
Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

Bazar Canoinbense
na Rua Felipe Schmidt, 393

Agora fazendo "parte das' Organiza�ões de

Nivaldo Burgardt.

ESPERAMOS voes I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 30 de setembro, de 1978

Registro'Geral de Imóveis da Comarca de Canoinhas
Canoinhas - Estado de Santa Catarina

EDITAL
"EULALIA GLABA KOHL

BEC'K, Oficial do Registro Ge
ral de Imóveis da Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei,

Faz público, para ciência
dos ínteressados, em cumpri
mento ao disposto no Art. 2.° do
Decreto-Lei n.? 58, de 10.12.37,
regulamentado pelo Decreto n.?
3.079, de 15.09.38, com as mo

dificações introduzidas pelo De
creto-Lei n.? 271, de 28.02.67, ao
qual foi incorporada a Lei n.°

4.591, de 16.12.64, que, por AL
VANIR JOSÉ VIEIRA e sua

mulher dona RUTH IONNE
PAUL VIEIRA, ele funcionário
público estadual, ela do lar, CPF
,n.o 123.088.899/37; OSVALDO
OSCAR PAUL esua mulher do
na SOFIA PANFIL PAUL, ele
lavrador e ela do lar, CPF n.?
124.082.479/34; SONIA IVETE
PAUL PATRUNI, viúva, do lar,
CPF n.? 019.767.029/68; ADIL
SON FONTANA e sua mulher
dona LUIZA MARIA PAUL
FONTANA, ele 'funcionário
,público estadual, ela do lar,
CPF n.? 123.060.619/04; ILDE
FONSO PAUL e sua mulher
dona JUREMA SENN PAUL,
ele chacareiro, ela do lar, CPF
n? 154.068.069/04; OSIRES RE
NÊ NADER e sua mulher dona
VERA CONCEIÇAO PAUL NA
DER, ele bancário, ela do lar,
CPF n.? 051. 058.629/53; NíVEA
TEREZINHA PAUL, desquita-.
da, do lar, CPF n.° 246.990.719/
53; e GASTA0 DIAS e sua mu

lher dona LÚCIA MARIA
PAUL DIAS, ele industriário,
ela do lar, CPF n.? 019.732.609/
82, todos brasileiros, residentes
nesta cidade, exceto o último
casal que reside em Palmas, Es
tado' do Paraná, foram deposita-

DE LOTEAMEN1-O
dos memorial descritivo, plan
ta de localização e demais pa
péis e documentos relativos ao

loteamento denominado \ "LO
TEAMENTO EURICO PAUL",
situado no lugar denominado
"INVERNADA", hoj e perímetro
urbano desta cidade de Canoi
nhas-SC, registrado sob n.? ...

45.413, fls. 176, livro 3-A-S, com
área total de 62.165,80 m2, as

sim distribuida: 06 (seis) qua
dras de n.?s 33 a 38, divididas
em 69 (sessenta e nove) lotes,
num total de 45.254,30 m2, e

mais 16.911,50 m2, destinados à
abertura de ruas, confrontan
do q, referido loteamento, do se

guinte modo: Deu-se o ponto de
partida no marco cravado nas

confrontações com uma rua

sem denominação e Herbert.
Sorg; deste segue com o rumo

79'°30', medindo 194,30 metros
até o marco n.? 1, fazendo con

frontação com Herbert Sorg;
do marco n.? 1, segue com o ru

mo- 11°50' SE, medindo 110,50
metros até o marco n.? 2; deste
segue com. o rumo 77°45' So.,
medindo 149,50 'metros até o

marco n.? 3; do marco n. ° 1 ao

marco n.? 3 a confrontação faz
se com Osvaldo Sorg; do marco

n.° ,3 segue com o rumo 36°4'5'
SE, medindo 39,00 metros até o

marco n." 4; deste segue com o

rumo 31°45' SE, medindo 35,00
metros até o marco n.? 5, do
marco n.? 3 ao marco n.? 5 a

confinação faz-se por um ar

roio; do marco n.05 segue com

Q rumo de 67°10' SE, medindo
220,00 metros até o marco n.? 6; .

deste segue com o rumo 22°50'
NE, medindo 120,00 metros até
o marco n.? 7; deste segue com

o rumo 67°10' SE, medindo ...

73,00 metros, até o marco n.? 8;

. , .. '._ ,.

do marco n.? 5 ao marco n.° 8 a

confrontação faz-se com o Sr.
Eurico Paul; do marco n.? 8 se-

.

gue com o rumo 18°50' NO, me
dindo 70,00 metros até o marco

n.? 9; deste segue com o rumo

1'°50' NO, medindo 112,00 me

tros até o marco n.? 10; deste se

gue com o rumo 15°50' NO, me
dindo 64,00 metros até o m:arco

n.? O-PP; do marco n.? 8 ao

marco n.? O-PP a confrontação,
faz-se com urna rua sem deno
minação. A poligonal teve co

mo fechamento 1.187,30 metros
de perímetro.

As impugnações daqueles
que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido

imóvel, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de trinta

(30) dias, a contar da data da
terceira e última publicação do

presente Édital no Órgão Ofi
cial do Estado. Findo o prazo e

não havendo impugnação de ter
ceiros ou deste Ofício, será pro
cedido o registro.

O processo encontra-se à

disposição dos interessados, nes
te Cartório,' durante

.

as horas
J

regulamentares .. Dado e pas-
sado nesta cidade � comarca dr

Canoínhas, Estado de Santa

Catarina, aos 13 de setembro de
1978.

Eulália Glaba Kohlbeck
Of. do Reg. de Imóveis

CPF n.? 249 111 199/34

Leial A
. ;ssme: Divulgue!

Correio do Norte

..�_�;�� ...w._._.--

... "..,.. ,_.

COZINHAS COMPONíVEIS

TODESCHINI
-- SOfisticadas - avançadas

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento Em

130nitas

KOHLBECK & elA. LTDA.
Rua Vidal Ramos, 1146 Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC

AJUDE A

HUMANIDADE,

Os resfriados resolveram
aportar em mim.

Sou o único mortal que não

posso degustar urna SKOL 'ge
lada. O cruel espelho meu tem
me devolvido urna imagem de
mau tempo: Trovoadas na gar
ganta, chuvas esparsas no nariz
e nuvens carregadas na cuca.

Minhas orelhas estão afoguea
das pela febre e as faces, ao

contrário, são espectrais, quase
translúcidas, pálidas como nád
gas de anjo.

Sou a esquálida e caquéti
ca figura de um doente em. re
cuperação no Pavilhão Santa
Cruz. Visto um pijama listrado
corno fazenda de colchão, com

prada na liquidação da Pernam
bucanas. Leio os poetas maldi
tos: Baudelaire, Verlaine e

Rimbaud. Releio Kafka, e te�
nho certeza que não me amor

finaria em metamorfosear-me
num baratão flácido e viscoso,
contanto que estivesse absolvi
do dos estigmas da gripe.

Envolto num clima assim
mórbido e depressivo, até os

poemas, que leio evocam lápi
des enregeladas de um cemité
rio, ou a putrefata beleza conti
da no sorriso de .um cadáver in
sepulto. Sinto, uma vontade ir
resistível de transportar-me de
urna vez para o outro mundo e

descobrir afinal os sortilégios a

face oculta do além.

lhas matronas e falsas carpidei
ras lamentariam: "Tão, moço,
coitado" . E não faltariam más
linguas e viturpérios: "Tam
bém, a vida que levava era

pampeiro toda noite". Do meu

modesto caixão não poderia
deixar de sorrir aquele rétrico
sorriso de que fala Baudelaire.

a;.
E ao cair da tarde de um

domingo ensolarado e alegre,
.

envolto em lírios brancos, íma
culados.: Um plácido sorriso
de-sfraldaria no meu rosto a ale
gria de, haver morrido, Antes,
no velório, aquela suave meni
ninha choraria muito, para mi
nha surpresa de defunto, pois
em vida sequer merecera um

olhar mais profundo, e avida
mente esperado. Agora é tarde.
Talvez a reencontre numa futu
ra encarnação. '''Descansou''.
Diriam as carpideiras profíssío
nais e os abutres de velório. E
nunca teriam tanta razão. Des
cansei de estar sempre com o

nariz trancado, respirando por
uma só fornalha. Descansei
'sentir tanta dor de cabeça, gar
ganta e ouvido, e de ouvir mi
nha tosse e a minha rouquidão.
,De tossir nas horas impróprias
e de comer' comida sem gosto.
Descansei .de tomar tanto caca

reco: Cafíaspírína, Melagríão,
Cepacol, Privina, Fonergim e

MelhoraI, Melhoral que é me ..

lhor e não faz mal. Mas bem
também não faz.

Entre uma e outra dísp- I Agora tudo passou. Estou
néia, penso corno seria bom se' morto e feliz. Respiro no cam

tivesse olheiras profundas e fos- po Santo o suave aroma das ro�
.

�, .

se um daqueles poetas malditos, sas, margaridas e dálias ..
-

dignos representantes do mal
do século. Aos amigos, mando', .lem-

branças; aqs credores,
,

deixo
Assim não precisaria sofrer

por muito tempo nesta atroz vi- dívidas. As mulheres, um

da de constipado. Teria morri- abraço}. aos "cadáveres" uma

'do aos vinte anos e ao meu' en- pernacchia.
terro estariam presentes incon- Atchím ,

seláveis menininhas, enxugan-
do lágrimas: furtivas num lenci- A. R. K.
nho azul ou cor-de-rosa. 'Ve- (Secretariado�FUNPLOC)

o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, Instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA.
DOR,A" Automática que tira fotocópia dupla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhos .

Em apenas 5 segundos

rnstltuto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

AVISO··
O INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL - IBDF, ,empenhado que está na produção de mu
das de erv�-mate, para Incrementar o seu plantio racional, solicí ..

, ta, encarecI�alm:ente, aos senhores proprietários de ervais que produzam semen�es, o f�vor de, fornecer seus. endereços ao Posto do
IBDF desta Cidade, situado a Praça Lauro Müller, ,85 (ao lado da
Casa Mayer), a fim de que funcionár-ios do IBDF, na época certa,
possam colher_as sementes necessáríasn produção de mudas dese
jadas, que serao posteriormente distribuidas ou vendidas: aos for- ,

necedores de sementes, e a quem interessar.
A DIREÇAO DA FLO,RESTA NACIONAL DO IBDF

Três Barras ..;... Estado de Santa Catarina

COMBATER O TÓXICO/
Q'NTEM E HOJ'E

O MAIOR MAL
MAIS AINDA

, .

,DA
"
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Mauren Rosi •
- -

•

•
- -

•

Quem completou terça-feira seus 15 anos, foi
-

Mauren Rosy Knüppel, a bonita filha do casal Alfre-
do Guilherme (Erica) Knüppel, No salão de festas
da Associação Atlética Banco do Brasil, recebe hoje
suas amizades para comemorar. Pela coluna seguem
as nossas felicitações.

Mod 5 Soulin
SEMPRE NOVIDADES

DA ALTA MODA

22-0682
L/C

Casa da amizade & Modas
Está marcado para o próximo dia 8 de outubro

importante acontecimento social. Trata-se do Desfi
le de Modas que as Senhoras da Casa da Amizade do

Rotary Clube de Canoinhas irão promover em con

junto com 3 boutiques da cidade. Será no Clube Ca

noinhense, e terá a participação de Modas Soulin,
La Na Modinha e Françoise, que apresentarão a Co

leção Primavera-Verão/79 em desfile infantil, moda
jovem e adulta.. Além das "manecas" das 3 bouti

ques, desfilarão também as Debutantes de Canoinhas
de 1978, envergando os trajes de gala do Baile do dia
09 último, ocasião de seus Debut.

Após o Desfile, haverá uma Noite de DISCOTE
QUE com Jakson Som, e os ingressos- já estão à ven
da a partir de hoje com as Sras. da' Casa da Amiza
de. Na coluna da próxima semana contarei com de
talhes o que será esta promoção.

PARABÉNS ANA MARIA

Ana Maria Burgardt, esposa do bem sucedido

empresário e amigo, Nivaldo Burgardt, recebe ainda

hoje os parabéns pela idade nova que completou na

data de ontem. Também as nossas homenagens atra-
vés da coluna.

.

�===-------==================================�

,SUVHEK ., Despachante Oficial
Auto Escola

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacamentos - Trans

ferências de veículos - Confecções de Placas

para Veículos - Carteira de Motorista - Caro

teira de Identidade - Guias de Taxas Estaduais
Contrato de Locação de Imóveis.

L/C

Cúcio Colombo

As Bodas
de JACOB

de Ouro
e MARIA

Constitui evento social e dos mais bonitos da

temporada, a bênção pronunciada pelo Rvdo. Pe.

Luiz Valmorbida, na Igreja Matriz Cristo Rei, no dia

24 de setembro corrente, quando JACOB SELEME e

MARIA ABRÁO SELEME, alí se fizeram) presentes,
comemorando seus 50 anos de feliz matrimônio.

Radicados no Brasil desde os idos de 1921)
quando aqui chegaram, provindos do LIBANO,

.

sua

terra natal, aqui contrairam matrimônio, na igreja
onde agora comemoram suas bodas de ouro.

Sentimo-nos muito jubilosos, em poder mani
festar nossa alegria em registrar este acontecimento,
quase inédito em todo m:undo, motivo porque, nos

traz uma alegria sem par, abraçando o casal de ma

neira muito especial e a seus filhos que tudo fizeram

para trazer' a seus pais, momentos de encantamento,
mercê da possibilidade de os abraçar num convívio
feliz.

Da união do casal, tiveram 9 filhos, a saber:

Luiza, Luiz, Laila, Lea, Linda, Gabriel, Leda, Amir
e Paulo. São seus netos: Cezar, Roberto, Celso; Pe
dro, Hilson, Sonia, Jackson, Adriane, Elias, Dirce,
V ilma, Miguel, Sandro, Mareio e Rafael. Ainda pos
suem os seguintes bisnetos: André e Carolíne.

Jacob é filho de Gabriel Seleme e Maria Se
leme e possui ainda um irmão' vivo de nome Ithas,
1 endo Simão e Michel falecidos.'

Maria é filha de Abrão Pedro Seleme e Anna
Abrão Dequech Seleme e possui ainda os seguintes
irmãos vivos: João, Julieta, Farid e Rosa. São faleci
dos: Seleme, Emiliano, Pedro e Antonio.

A recepção foi feita no Clube Canoinhense,
onde compareceram cerca de 250 convidados, inclu
sive seus parentes residentes em Espírito Santo que
aqui vieram, dar o seu abraço carinhoso e que são:
Pedro Seleme, Abrão Seleme, José Seleme, Darly do

Valle, genro do Pedro; Maria José Seleme do' Valle,
filha do Pedro e Darly .

Igreja Católica novamente de luto
o Papa João Paulo I faleceu em Roma, na noi

te de 28 do corrente, um pouco antes da meia noite

- hora da Itália, vítima de um enfarte. Seu corpo,
foi encontrado pelo seu Secretário Pessoal, na ma

drugada do dia 29. Está sendo velado na câmara ar

dente, no Palácio Apostólico, ao lado da Basílica

São Pedro.

Milhares de freiras, padres e leigos, se aglome ..

ram na Praça São Pedro, em dolorosa e solene de

monstração de respeito ao Pontífice morto.

MOBRAL DE CANOINHAS

NO 4.10 EMOBRESC

) .

CAMISÕES EM TECIDO "CREPE"

CONJUNTOS SAIA E BLUSA

CONFECCIONADOS EM MALHA

E ALGOD.AO.

CALÇAS E CAMISAS JEANS
-us TOP" E OUTROS.

Nas 4 Lojas das

Com uma delegação formada por 8 pessoas,
Canoinhas participa do Quarto Encontro Cultural do
Mobral (EMOBRESC), que se realiza em Campos
Novos neste final de semana.' Rosely Maria Gritem,
Supervisora do Mobral de Ca noínhas nos informou

-que apresentarão os números de "Oratória", "Can
to Indivi'dual" e "Trova". ° ponto alto do 4.° EMO-

BRESC, é o lançamento do livro "Poesias," de ALICE
CARDOSO, ex-aluna de Alfabetização e Educação
Integrada; e conta com a presença de aproximada
mente 100 municípios do Estado.

L/C

L/C

Palácio dos Móveis
MÓVEIS EM GERAL, ESQUADRIAS, POR

TAS, JANELAS, FORRO, ASSOALHO, GRU
POS ESTOFADOS E M'ÓVEIS

EM F,ÓRMICA.

Rua Paula Pereira, 1178 - Fone 22-0584

H otary Clube

de Canoinhas
O Rotary Clube de Canoinhas na reunião de

quarta-feira última recebeu importantes visitas:

- O Prefeito, Benedito Th. de Carvalho Netto.

O Sr. Osni Schadeck, rotariano pertencente ao

Rotary Clube de Mafra.

O Dr. Paschoalino Buonaccorso, pertencente ao

Rotary Clube de Guarulhos eJl). São Paulo, que
veio acompanhado do Dr. Reino Nannoneu, tam
bém do Rotary Clube daquela cidade, e mais os

Srs, José Augusto Di Bella, e Samuel Saldanha
Cabral.

O Dr. Paschoalino e o Dr. Reino Ensio, usa

ram da palavra informando aos membros. do Clube
na ocasião, que aqui vieram efetuar as transações pa
ra apossível aquisição da Indústria de Papel Canoi
nhas Ltda. Esta Indústria passaria a integrar a or

ganização da SAFELC.A SIA INDÚSTRIA DE PA
PEL, estabelecida em Guarulhos, e com filiais no Pa
raguai e Bolívia; as quais dedicam-se ao ramo de pa
pel CRESPO e industrialização de plásticos.

° Presidente do Rotary Clube, Sr. Osvaldo
Wrublevski, confirmando o telegrama e correspon-

. dência enviados ao Sr. Governador do Estado, todos
os associados congratulam-se com os órgão governa
mentais pela criação da Micro-Região de Canoinhas,
e com isso o Conselho Diretor solicitou a todos que
participem amanhã, da recepção ao Governador An
tonio Carlos Konder Reis, como forma de agradeci-
mento e reconhecimento.

'

Entre os assuntos em pauta, foi decidido ain
da, enviar correspondência congratulando-se e ao

mesmo tempo incentivando pela criação do Conse
lho Municipal de Cultura em Canoinhas, criado pe
la lei 1444 de 08-07-78.

Além desta, os associados do Rotary decidiram
enviar correspondência ao Sr. Hercilio Colaço, ilus
tre presidente das Centrais Elétricas de Santa Cata
rina, agradecendo as: providências tomadas quanto
à rápida solução aos problemas energéticos de nos

sa cidade. Devido a elas, Canoinhas está novamente
ligada com 138.000 Volts, oferecendo mais benefícios
às indústrias ao comércio e ao próprio consumidor
particular.

)

Economia você faz comprando no

Peg Pag Miradouro
TUDO PARA O SEU LAR, COM ENTREGAS

A DOMfCíLIO.

Rua Major Vieira, 511 - Fones: 22-f,HY79 e 22-6124

L/C
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Curriculum Vitae
Registro Civil

EDITAIS
AGENDA DA CIDADE

Para

Deputado Federal

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do. Registro.
Civil do Município. de Majol'
Vieira, Comarca de Canoinhas,
Estado. ule Santa Catarina, na

forma da lei.

Faz saber que pretendem ca

sar;

JOÃO MARIA FERREIRA
DE MORAES e DORCELIA
GREIN. Ele natural deste Es
tado, nascido neste município,
no dia 31 de maio de 1948, lavra
dor, solteiro domiciliado neste

. ,.

fílh 1 "\T t rmunrcrpio, L o oe [�e� ar _,_i'er··
reira de Moraes, falecido. Eb,
natural deste Estado nÕl-c'l"�,l... 10. f.j_ o. _. li _� �L·L� L...:tl,. .. _ .J 'i. _1.

necte município, no dia 03 de
. I

110VP'nl!')rO de 1Q"if:; do '1"[ ',·",1 .._ ...Ll ], . v-t...1U, 1. C,Á..; �.\....r ...

teira, dcmdciliada c residcn;c
neste município, filha de Adão
Grein, falecido.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
\ 180. Se alguém tiver conheci
mento de existir algum impedi
mente legal, acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira, 26 de setem
bro de 1978.

Sebastião. Grein Costa
Oficial do Registro Civil

'JACIRA EMILIA PAUL COR
RÊA, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

SEBASTIÃO ALVES DE
OLIVEIRA e EVA ROCHA DE
ALMEIDA; ele, natural de Ta
quarizal, deste Distrito, nascido
em 24,de fevereiro de 1957, ope
rário, solteiro domiciliado em

Taquarizal, deste Distrito, filho
de Procópio Alves de Oliveira
e Maria José de Oliveira. Ela,
natural de Campo dos Buenos,
deste Distrito, nascida em 9 de
junho de 1960, do lar, solteira,
domiciliada em Taquarizal, fi
lha de Gregorio Rocha de Al
meida e Carmelina Rocha dr.
Almeida.

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 22 de lsetembro
de 1978.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente- Juramentada

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

,FARMACIA DE PLANTÃO:, de sábado: 30/09 a sexta-feira: 06/10
Oliveira: ,Rua Paula Pereira, 465
Fone: 22-0081

MÉDICO DE PLANTÃO:. sábado: Dr. Vicente Mazaro
Forte: 22-0033

Domingo: Dr. Haroldo Ferreira
Fone: 22-0033

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
RADIO PATRULHA: Fone: 190

ESTAIÇAO RODOVIARIA: Fone: 22,,0179
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda

feira às 08:00 horas. - Rua Vi
dal Ramos, n.? 739 - REli'.:
Café Cometa.

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 0\'3:00 às 12:00 hor.is,
e dás 14:'00 às 18:CO horas. Aos sál.a
dos até às 16:00 horas.

-;- H O T É JI S -:-

Lauro

Sa I vador

t Agradecimento
Os familiares de

ALDO BAVER
comunicam o seu falecimento ocor
rido dia 21 de setembro e agrade
cem por meio deste j ornal a todos

.

- especialmente as pessoas vin
das de outras cidades -. que os
confortaram e compareceram na
Missa de 7.° Dia de seu ente que
rido.

SC::iJ:C.';;:�Z;':: Ar.artarnentc e quartos - Banho à vapor - R�f::tauYa;"V�
['.1';..,:<;0 _" Rua Vidal Ramos, n.? 797 - F'on:: 22-00:i6.

'-·71,�·i-""'_)�'/' A''''''I't''11TI,o'n1'os co quartos - Restaurante c Clv.n'rasca ria-, "' ..... , ••• �\. ... '
......... ( .:1:.•• _ --1_\,,,,4, ...�. .... _\..o I \.', • \. ....J .......... , ....

2,'.1CXC(�, - Rua Vidal Ramos, n.Ps 11'20 à 113.2 - FO.1C:
22-0970,

-:- RESTAURANTE À LA CAR'l'E -;-:-CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 22-0'i61
De segunda à sábado, serviço completo à
LA CARTE, e aos Domingos, comple to
serviço de BUFFET. Funciona das
11 :00 às 14:00 'horas, e àas 16:30 às 22:00
horas.

-:- C H U R R A S C A R I A S -:-,
PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das

08:30 às 23:00' horas. - Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

RANCHO ALE-GRE: Rua Vidal Ramos, 3'15 - Agora, sob a direção
de Rivadavia Marcondes. Funciona das 11 :00
às 14:00, e das 19:00 às 22:00' horas. - Aperi
tivo grátis - Espeto Corrido e prato comercial

CANECÃO� Rua Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor
rido e prato comercial - Funciona das 11:00 às 14:00
horas, e das 16,30 às 23:00 horas.

VENTURA: Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada
Canoinhas-Mafra. - Espeto Corrido - Espeto Individual

.

e prato comercial. - Funciona das 11:00 às 14:00 horas
e das 16,30 às 23,30 horas.

,

l:

ii
J
I

ii
'i
:1
,I

ii

t Agradecimento
Os familiares de

NELSON SOBCZAK

r-rofundamente consternados com
o seu trágico desaparecimento,.

agradecem a todos que os confor
taram no doloroso transe por que
passaram,em especial ao sr. Jairo
Nagano, que encontrou a vítima;
aos médicos Dr. Wilson Erzinger
e Dr. Milton Moreno; aos motoris
tas de táxi e às autoridades poli
ciais de Três Barras e Caçador,
que não mediram esforços para lo
calizar os assassinos.

A todog, sua imorredoura gra
tidão.

-:-: C I NEM A -:
HOJE: às 20:00 horas - programa duplo

- 1.0 filme: «O MUSTANG SELVAGEM»
- 2.° filme: «O 'BANDO J & S»

AMANHÃ: matinê às 14 horas - «O MUSTANG SELVAGElVI»
AMANHÃ: às 19:00 e 21,30 horas - «ROMANCE PROIBIDO» -

censura 16 anos - com reprise 2ª e 3ª feira às 20 horas.
Quarta, quinta e sexta-feira: «À FLOR DA PELE» - censura 18

anos - com Juca de Oliveira.

PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTEQUES -:--

Lauro Salvador.
Coração ', Catanduvas Ex-Município de
Joaçaba. ,

Casado com Nilce Massignan Salvador.
Duas filhas.

.

Diretor de Empresas e Professor.
Joaçaba-SC .

1 - Em nível universitário. 1.1 - Eco
nomista. '1.2 - Técnico em Administra

cão. 2 - Em Nível Após Graduação: 2.1 - Análise Econo
{nica no Conselho Nacional de Economia. 2.2 - Programação
para o desenvolvÚri.ento - na Cepal Nações Unidas (ONU).
2.2 - Programador de computador Linguagem Fortan. 2.4
- Outros para reciclagem.

Experiência no Magistério:
I - Professor de Economia da Empresa e História das Dou
trinas Econômicas, Faculdade de Econ. do Rio de Janeiro.
II - Prof. de Teoria Geral da Administração -- FAJO -

Joaçaba. III - Professor aprovado pelo Conselho Federal
de Educação/ para: Teoria Econômica I. II, III e Economia
Brasileira.

Experiência Profissional:
a) Motorista de caminhão, 3 anos (1951 a 1954). b) Agencia
dor de cargas. São Paulo e Rio de Janeiro 1955 a 1957). c)
Consultor Econômico, Esc. Rio de Janeiro (1958 a 1970)
atuando nas seguintes: áreas: c-I - Assistência a indústria do
Trigo e sindicato. c-2 - Participou da elaboração projeto
para reequipamento' de instalação portúária. c-3 - Repre
sentou vários anos. c-31, Banco do México SIA. junto da
Associação Latino-Americana de livre-comércio - ALALC.
('-3.2 Genaro Garcia Ltda., Buenos Aires, Argentina. c-3. 3,

-

- A serviço de Empresas Brasileiras atuou como Economista
no: México, Venezuela, Estados Unidos e Caribe. c-3.4 -
Com Diretrizes do B.N.D.E. e Instituto Nacional do Pinho
coordenou elaboração de ante-projetos para indústrias de pa
pel; c-3.5 - Foi o Delegado da Comissão Pró-BR-282, no pri
meiro congresso brasileiro de transportes, no Rio de Janeiro
-. GEIPOTE.

D - Na área de Administração participou:
D-l - Da direção da Indústria de máquinas e comércio de
importação e exportação - Rio de Janeiro. D-2 - Da dire
ção da Indústria de Trigo-Petrópolis-RJ. D-3 - A partir de
1972: Em Santa Catarina: D-3.1 - Participa das firmas Ro
mano Massignan SIA. Ind. e Com. - Cia. Melhoramentos de
Joaçaba - Frigorífico Canoinhas SIA. - FRICASA.

Foi Presidente da ACIOC - Associação Comercial e In"
dustrial do Oeste Catarinense - Joaçaba. - Presidente do
Conselho Curador da FUOC - Fundação Universitária da
Oeste Catarinense. - Candidato a Prefeito de Joaçaba sub
legenda da ARENA em 1976.

Atividades atuais:
DIRETOR: da finma Romano Massignan SIA. Ind. Com., da
firma Cia. Melhoramentos de Joaçaba. - Professor da Fa
culdade de Administração de Joaçaba. - Vice-Presidente da
FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Cata
rina - Segundo mandato.

- Candidato a Deputado Federal pela ARENA nas

eleições de 15-11-78.

I

HOJE: 23:00 horas - Clube Canoinhense - Discotheque - JAK
SON SOM.

HOJE: 23:00 horas - SBO - Discotheque - POP LIGHT SOM -

Formandos da Faculdade de Administração de Empresas.

REPORTAGENS FOTOGRAFICAS.

-. -- .

-.-

NOME:
NATURAL DE:

ESTADO CIVIL:
FILHOS:
PROFISSÃO:
RESIDÊNCIA:
ESCOLARIDADE:

AMAURI FOTOGRAFIAS - ao lado do Clube Canoinhense.

I�==========:=========================================-=�

BI"N DE RC
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Compra - Vende • Troca e Fjnanch� ªté�24 meses
1 FIAT 147 - O Km - STD, luxo e GL -

pronta entrega .

1 FIAT - vermelho .. .. ., .. .. 77
1 Opala 4 portas - azul .. .. .. .. 76
1 Ford Corcel - Luxo .. .. .. .. ., 73

. 1 Brasília - Verde . .. 77
1 Volks 1. 300 - branco .. .. .. ., 70
1 Volks 1. 200 - branco .. .. .. .. 66 L/C
1 Chevette - Luxo.. .. .. .. .. .. 74
1 Jeep - Marron ., .. .. _.. .. .. 65

Rua CeI. Albuquerque, 255 - Fones: 22-0517 e 22-0610

--------------�-----------------------------------------

t Agradecimento e Convite-Missa
Os familiares de

OTAVIO POCZAPSKI
ainda consternados com a falecimento de seu ente querido agradecem
o comunidade Ucraniana, ao vigário Frei Luiz, ao médico Haroldo Fer
reira, ao Hospital Santa Cruz, a Esquadrias e Plásticos Santa Cruz o
a todos que os confortaram pelo doloroso transe que passaram e convi
dam para a missa de 7.° dia que será celebrada no dia 03/10/78, às
19:00 horas na Igreja Mdtriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé agradece a família enlutada.
-==--.----�--------------------------.----------------------
,�============================================��==-==== .==

Comunicado
-

, II
I

'Senhor usuário do

Transporte Rodoviário de Cargas
.

ZELE PELA SEGURANÇA DA SUA MERCADORIA. só
UTILIZE DE EMPRESA QUE ESTEJA ENQUADRADANAS NOVAS EXIGÊNCIAS DO DNER, ESTIPULADAS NA

PORTARIA N.o 5,
Colaboração da

TRANS-IGUACU
. ,

Inscrita no REGISTRO E CADASTRO DE TRANSPORTA
DORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - R T R C -

sob o n.? 09-2-0320-4
L/C
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Certificado extraviado
MARIO WUNDERLICH de

clara para todos os fins que ex

traviou o Certificado de Pro

priedade do veículo Chevette

GP, cor amarela, placa CA-3998,
chassis 5DIIAFC1'73300.

, , O mesmo fica sem efeito

por haver requerido 2.a via.

aferi. do L·O J ÀO C R U Z E I R O
...

a

OFicina

Certificados extraviados
OSVAIR MANOEL DE ALMEIDA

declara para os devidos fins que ex

traviou sua Carteira Nacional de

Habilitação e o Certificado de Pro

priedade n.? 0376618 de' seu Ford

Corcel- luxo ano 1976, placa ...

CA-2820, 72 HP, chassis LB4DRU-
58438.

Os mesmos ficam sem efeito por
haver requerido 2.a via.

Documento extraviado
· FOGÕES A· LENHA aepartlr de CrS ?.130,OO
I José Arr.ldo Latchuk, declara

par s 08 devidos fios que extra
viou �U8 C�tteira. Ne ctonal de

Habilitação modelo PCMC.

A mesma fica sem @f� ito por
ter r€querido 2 a via.

ESPECIALIZADO EM MAQUINAS MANUAIS E ELÉTRI·
CAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, CAIXAS REGIS·

.TRADORAS RELóGIOS PONTO ETC.Lojão Cruzeiro
R: Caetano Costa, 793 - pertlnho da Rodoviária Mumclpal

R. Paula Pereira, 943 - Fone 22-02·72 -. .Canoínhas-SC

.
u m tem frotaMercedes-Benz sempre

saiganhando quando compra peças genuínas
na AristidesMallon.

,

.,
.

,.
,.

A primeira vantagem de quem resulta em sequranca. economia. conforto,
compra peças num concessionário desempenho e excelente rentabilidade
Mercedes-Benz é a certeza da operacional

origem. Daí em diante é que corneçarn as . Por outro lado, a pretensa economia
outras vantagens. Antes de receber a marca \ das peças não-genuínas acaba às vezes

e a garantia Merc'edes-Benz a peça genuína resultando em prejuízos maiores. Não tendo
tem de passar por exames acurados e testes passado pelo rigoroso controle de qualidade
exaustivos, envolvendo a participação dos Mercedes-Benz. elas podem não apresentar
1.200especialistasdocontroledequalidade a 'resistência necessária, ficando sujeitas

Todo o processo de fabricação é . a quebras .constantes - o que) além de
exatamente igual ao da peça que foi danificar outras peças, sujeita seu veículo
colocada no veículo ao longo da linha de a paradas imprevistas em plena estrada.

montagem. Por isso quem usa peças E você sabe o que isto pode significar
genufnas jamais deixa de ter um legítimo. no ramo de transportes.
Mercedes-Benz. -N-u-m-c'-'o-n-c-e-ss-io-n-an-�-.o-M-e-rc-e-d-e-s--n-e-n-z-,-oE a grande vantagem disso é ter um fal

'

veículo econômico, durável, que faz poucas que não. ta são peças genumas,
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

então vai ser mais prático e econômico'
cuidar da sua manutenção.

Como você vê, não lhe faltam bons
motivos para manter seus veícUlos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto no

','

.

dia em que saíram da fábrica.
.

Portanto, não perca tempo da próxima'
vez que for comprar peças: venha direto
à nossa loja. -"-

Você só tem a ganhar.

�

Respeite a qualtdade
original do seu

. Mercedes- Benz:
use somente peças.
genuínas.

�
Concessionário Mercedes-Benz

Como Irotlsta. provavelmente você
costuma ter seu estoque de peças genuínas.
Talvez até mantenha uma oficina própria.

Tudo bem. Só que você pode reduzir
seu estoque ao mínimo, pois sempre vai
encontrar as peças de que precisa num
concessionário Mercedes-Benz.

(
Isso é bom porque reduza imobilização

do capital. E, ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com peças em desacordo com os novos
veículosda sua frota.

NãO: esqueça também que muitas das
peças principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos diesel do Brasíl,

t

Com peças genuínas Mercedes-Benz
você ganha naqualidade e não perde na
manutenção.

Aristides Mallon .

.

�

Rua Vidal Ramos, 1036
L Cancinhas - se

Só num concessioná
rio Mercedes-Benz
você tem certeza de
estar comprando
peças genUliJas _

Mercedes-Benz.

Quando você usa peças genuínas
Mercedes-Benz, antes de. mais nada está
mantendo a qualidade do veículo que
eomprou,

Em termos práticos, essa qualidade
.J

'. ( ..

': .: �! ." .)': '
, .:
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Escreveu: Francisco Krisan

GOVERNADOR ELEITO ESTEVE
EM MAJOR VIEIRA

Conforme estava sendo esperado há vários me
ses, finalmente visitou nossa cidade no último dia 22
o governador eleito de Santa Catarina, Dr. JORGE
KONDER BORNHAUSEN, acompanhado de grande
comitiva, entre eles os candidatos ao Senado Aroldo
Carvalho e Wilmar Dallanhol, além de vários candi
datos à Câmara Federal e Assembléia Legislativa.
Na ocasião da visita ao nosso município, o futuro go
vernador recebeu da Câmara de vereadores o título
de CIDADÃO HONORARIO. de Major Vieira. Usan
do da palavra o futuro governador muito agradeceu
a recepção e também o título recebido, e' prometendo
sempre atender as reivindicações de nosso Municí
pio e ao mesmo tempo recomendou as candidaturas
dos companheiros de partido.

Também falou o candidato ao senado Dr. Arol
do Carvalho, relatando tudo aquilo que j á fez por'
Major Vieira e solicitou o apoio para sua candidatu
ra. Em seguida também falou o candidato ao :3ena
do Wilmar Dallanhou, que teceu várias críticas ;'10S
candidatos da' oposição que somente vem ao interior
na época de

. eleições e depois esquecem de visitai'
até seus próprios companheiros de partido. Em se

guida a comitiva seguiu para a cidade de Papanduva
onde fez uma visita aos líderes políticos daquela ci
dade.

LUZ PARA LAGEADO LISO

Conforme já divulguei através desta coluna,
vai se: tornar realidade a instalacão da rede de ele
trificação rural para a localidade de Lageado Liso,
beneficiando mais de 20 proprietários rurais. O ve
reador Nereu José Henning está muito empenhado
em conseguir a eletrificação para aquela localidade.
No domingo passado diretores da ERUSC visitaram
a localidade e numa reunião com os interessados foi
prometido dar início à rede no próximo mês de ou
tubro.

DIA 8 A GRANDE FESTA

Mais uma vez convidamos todos os habitan
tes do município de Maj or Vieira, bem como dos
municípios vizinhos, para a grande festa com lança
mento da pedra fundamental da nossa nova igreja
matriz.Grandes campanhas estão sendo feitas e até
o momento em que escrevia esta matéria a comissão
já havia angariado 56 bois, além de boa quantidade
em dinheiro, tijolos e outros ·donativos· que muito
contribuirão para as despesas da construção. Tam
bém já posso confirmar aos prezados leitores que já
foi contratada a firma que irá construir a grande
obra" tratando-se da mesma firma que está cons
truindo a Estação Rodoviária da cidade de CanC\Í
nhas.

Mais uma vez estamos solicitando o apoio de
todos os habitantes de nosso município para que esta

construção seja concluída em pouco espaço de tem
po, convidando .para a grande festa que será levada a
efeito no próximo domingo, dia 8 de outubro, onde
haverá de tudo para o participante passar um do
mingo muito alegre com sua família. Também infor
mo, que foi· contratada a famosa BANDA TURECK

. para abrilhantar a grande festa.

NOTAS DIVERSAS
* Hoje haverá grande baile no salão do Sr. Neren
Henning, em 'Lageado Liso, com a animação do
conjunto "Harmonia". Compareçam!

* Por ocasião da grande festa do domingo oróximo
deverá estar em nossa cidade o bispo DÓM ONE�
RES MARQUIORI.

* Muito grande é o movimento na agência do BESC
local neste fim de mês devido o pagamento do Im
posto Territorial.

* Um grupo de jovens de nossa cidade.. irá partici
par do T'LC (Treinamento de Liderança Cristã),
que será realizado em Rio Negro no mês de outu
bro.

* . Muitos candidatos políticos tem procurado :1S lide
ranças políticas locais a procura de votos.

NASCIMENTO

Acha-se em festas desde o dia' 22 de setembro
o lar do distinto casal Leoni e Augusto Pape com o
nascimento de um robusto garotinho ocorrido na ma
ternidade de Mafra. Desejo ao recém nascido muitas
felicidades, extensivos a seus familiares.

ANIVERSARIOS

Dia 27 aniversariou o jovem ADIR SCHER,
MAK, residente nesta cidade e a Sra. GETULIA LU
KACHINSKI, dileta esposa do Sr. Estetano Luca
chinski, residente nesta cidade.

Dia 28 aniversariou a menma JOCIMARA
ZAP, filha do casal Natalia e Anildo Zap e o Sr.
SOT'ER BOSSI, residentes nesta cidade.

Dia 29 aniversariou o Sr. MIGUEL SCHUMA
CHER (Vereadcr) residente nesta cidade.

Aniversariam-se hoje o Sr. AMILCAR SCHU
MACHER, funcionário da COOPERNORTE de nos

sa cidade e a Sra. MARIA DE LOURDES KRISAN,
esposa deste colunista, a qual desejo muitas felici
dades.

Dia 6 de outubro aniversar-ia o Sr. ADIR
FRANCISCO VEIGA, residente nesta cidade.

Aos aniversariantes a coluna deseja muitas :ee·
licidades.

CAMPEONATO DA 1.a DIVISÃO

Tivemos domingo o prosseguimento do cam

peonato da La Divisão de nossa cidade -no Estádio
Municipal, com o jogo entre Botafogo e São Bernar
do, o tradicional clássico da cidade, onde no final
dos noventa minutos, o Botafogo saiu-se vitorioso
pelo escore de 3 tentos a dois, com três gols de Lui
zinho para o Botafogo e dois gols de Aldenor Couto
para o São Bernardo. Na preliminar tivemos o em

pate de três. a três entre os aspirantes das mesmas
equipes, a arrecadação não foi fornecida a impren
sa, mas acredita-se que tenha sido boa por se tratar

. de um velho clássico local.

Também não podemos afirmar aqui a próxima
rodada, por não sabermos ao certo se o Três Barras
irá continuar no campeonato ou se irá se afastar do
mesmo porque o próximo jogo deste -,campeonato se

ria entre Industrial e Três Barras no Ditão, neste
domingo, como também não se sabe o porque do
afastamento do Três Barras, só. se sabe da desorga
nização 'total deste campeonato no seu segundo tur
no. Para aqueles que achavam que o primeiro tur
no foi desorganizado, o que me dizem deste! Olhem
e prestem atenção para o que está acontecendo com

o nosso futebol, só mexericos de bar e tudo mais.
Enquanto reinar esta bagunça nunca teremos apoio
de pessoas influentes para termos um dia um clube
no Catarinão. Se organizem em vez de brigar, do'
contrário só vamos ver j oguinhos .

CAMPEONATO DO INTERIOR

Pelo campeonato do Interior tivemos domingo
quatro jogos com os seguintes resultados: no estádic
velho, Beira Rio 2 x Primavera 1; em Serra do Lu
cindo, São José 3 x Vila' Nova O; na Fartura, Icofrisa
3 x Jardim Esperança 1; no campo do São Cristóvão,
Vasco 3 x Palmeiras 1.

Com estes resultados a classificação deste

campeonato é. a seguinte:

AABREY'

CHAVE A

1.0) Mirasol e Icof'risa .

3.0') Caxias .. .. .. ..

4.0') Jardim Esperança

5 Pg 1 Pp
5 Pg 4 Pp
O Pg 6 Pp

CHAVE B

1.'0) Vasco da Gama
2.0') Palmeiras ..

3.0') P dara o ....

4.'0) Estrela Azul

6 Pg O Pp
3 Pg 3 Pp
2 Pg 4 Pp
1 Pg 5 Pp

Este último desistindo do campeonato.

CHAVE C

Ipiranga - Corintians - Comercial e Juventude,
não temos a classificação deste grupo por faltarem
alguns julgamentos.

CHAVE D

1.'0) Beira Rio

2.°) Primavera
2 Pg O, PP.
O Pg 2 Pp

CHAVE E

1.0') São José ..... .

2.'0') Internacional .. .. ..

3.0) Vila Nova .. .. .. ..

4 Pg O Pp
1 Pg 3 Pp
1 Pg 3 Pp

Até o momento que foi feita esta coluna espor
tiva não se sabia para quando está marcado o segun-.

,

do turno da semi-final deste campeonato, espera-se
que sej a para este domingo.

GRANOE FESTIVAL NO ESTÁDIO VELHO

Teremos neste domingo no Estádio Velho um

festival esportivo promovido pelo' Ipiranga FC, onde
na partida de fundo jogarão Ipiranga FC x AREP,
quando na oportunidade estarão convidados todos os

. clubes de nossa cidade.
"

Civil EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Civil do 100 Distrito de
Canoinhas, Santa Catarina faz saber que pretendem casar-se:

ANtONIO SERGIO PEREIRA TORMENA com MARIA DE
LOURDES BUDANT RUDEY, brasileiros, domiciliados e residentes nesta
cidade; ele comerciante, solteiro, nascido em Itajaí ri/Estado aos 16 de ou
tubro de 1.955" filho de Antonio Milton Soares Tormena e de Valcy Pe
reira Tormena; ela professora, viúva, nascida em Canoinhas aos 19 de no
vembro de 1951, filha de Irineu Mario Budant, falecido e de Waldemira
Karvat Budant.

SILVIO KITZBERGER com MARIA OLINDA DA SILVEIRA,
brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes neste distrH�; ele lavra-.
dor, nascido em Sereia neste distrito aos 9 de maio de 1955,. filho de Ben
jamin Kitzberger e de Sofia Knetscki Kitzberger, falecida; ela do lar,
nascida em Serrito neste distrito aos 29 de maio de 1953, filha de. Jayme
da Silveira e de Gertrudes Panstein da Silveira.

MARIO SERGIO KRAILING com MARILú SCONHETZKI, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade; ele lavrador,
nascido em Canoinhas aos 25 de janeiro de 1956, filho de Agenor João
Krailing e de Isaura Krailing ; ela do lar, nascida em Canoinhas aos 24 de
abril de 1962, filha de Elias Sconhetzki e de Amanda Adam Sconhetzki.

.

NIVALDO FERREIRA com JURACY GARCIA PORTELLA, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade; ele operário,
nascido em Tamanduá distrito Major Vieira aos 7 de junho de 1952, fi
'lho de João Ferreira, falecido e de Florisbela Medeiros Ferreira; ela do
lar, nascida em Ampére, com. de St.'O Antonio-Pr. aos 9 de maio de 1957,
filha de Setembr ino Portella e de Maria Anita Garcia Portella.

TRAJANO PRETO com MARINA GóES, brasileiros, solteiros, do
miciliados e residentes nesta cidade; ele militar, nascido em Timbozinho,'
dist.? Poço Preto-S'C. aos 8 de janeiro de 1958, filho de Sebastião Preto e'
de Bernardina Preto, falecida; ela do lar, nascida em Campo da Agua
Verde nl cidade aos 26 de fevereiro de 1957, filha de Sebastião Góes e de
Iracema Rodrigues Góes, falecida.

SEBASTIÃO KRICH CANDIDO com ADAIR PRIEBE, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes neste distrito; ele operário, nascido em
Paula Pereira nl comarca aos 21 de janeiro de 1956, filho de João Pedro
Candido e de Catharina Krich Candido; ela do lar, nascida em Marcílio
Dias neste distrito aos 28 de dezembro de 1953, filha de Emilio Priebe e

de Letícia Martins Priebe .

ROGERIO SABATKE com ROSANGELA DIRSCHNABEL, brasi
leiros solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade; ele balconista,
nascido em Canoinhas aos 2 de março de 1957, filho de Enivaldo Sabat
ke e de Leoni de Lima Sabatke, ela do lar, nascida em Canoinhas aos 24
de julho de 1960, filha de João Dirschnabel e de Ruth Reichardt Dirsch
nabel.

HILTON LEOPOLDO LAUBE TODT com ILMA LEAL DE BAR
ROS, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes neste distrito; ele
)avrador, nascido em Marcilio Dias nl Município aos 12 de fevereiro de
1955, filho de Ernesto Todt e de Hilda Laube Todtt ela do lar, nascida em

Caraguatá neste distrito aos 24 de outubro de 1957, filha de José Leal de
Barros e de Maria Kohler de Barros.

ARCILIO RIBEIRO com ROSA CORRÊA, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste Município; ele lavrador, nascido em Cam
po dos Buenos nl Município aos 20 de novembro de 1953, filho de Joa
quim Ribeiro e de Noemia Ferreira; ela do lar, nascida em Tamanduá nl
comarca aos 26 de março de 1947, filha de Ermenegildo Corrêa e de Pul
«ina Nunes Corrêa.

IZALTINO LOPES FERNANDES com DIVAIR LOURENÇO MI
RANDA brasileiros domiciliados e residentes neste distrito; ele viúvo,
operário: nascido e� Tamanduá nl comarca aos 31 de maio de 1928, filho
de Miguel Lopes Fernandes e de Vergínia Maria' Fernandes; ela do lar,
solteira, nascida em Gralha neste Município aos 12 de julho de 1933, filha
de Antonio Lourenço e de Ana Freitas de Miranda.

Canoinhas, 21 de setembro de 1978.

NEREIDA Co CORTE - Oficial do Registro Civil

E DIT A L
Encontra-se em Cartório, 2.0 Ofício, à Rua Vidal Ramos,

Edifício do Forum, para ser protestado o seguinte título:

DP n.? 138/2, vencida em 06.08.78, no valor de' Cr$ 300,00�
emitida por Lá na Modinha Confecções Ltda., contra ELIJAR PE
DRO PEREIRA.

Canoinhas, 27 de setembro de 1978 o

Por não ter sido possível encontrar o' referido responsável,
pelo presente o intimo, para noprazo de três (03) dias, a contar da
publicação deste Jornal "CORREIO DO NORTE", vir pagar o men
.cíonado cheque, ou dar as razões porque não o faz e ao mesmo tem
po, no caso de não ser atendida esta intimação o notifico do com

petente protesto.
THERE.zINHA CARARO Oficial Maior
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BASILIO HUMENHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor

1948
FORO I _

197830 4NOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Volks 1977 - azul
.Belina 1976 - luxo - amarela

Rural 1971 - azul e branca

Corcel Coupê Luxo - LDO - 1976 - marron

Camionete Chevrolet C-lO - 1975 - amarela

Variant bege - 1975

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos
melhores preços da região.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua VidaI Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

-,

N8 D�pilrtaDleDto de Veículos Us,��s
de liguei Procopiak

_

Comércio de
Veículos Ltda., você eDcontrará·
para pronta entrega:
Marca Ano

Opala 4 portas .. 1974

Chevette . 1975

Kombi . 1977

Volks .... 197�3

. MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEit.UlOS LTDA.,
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHA$ - Santa Catarina .

Prefeitura Municipal de

(anoinhas

Aviso de Licitacáo
,

A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Canoí

nhss, leva ao conhecimento dos
ínteressados que se acha 8ber
ta a Tomada de Preço - Edl
tal n.O 019/78, para «aquisição
de 1 (um) Duplícador a tinta,
elétrico (220/380 volts), com en

tlntamento automáttco, processo
de sucção pneumáttco, com im

pressão até 210 x 330 mm. com

capacidade -de até 120 cópias
por mlnuto s, com prazo de en

trf!!ga até as 15 (quinze) haras
do dia 02 (dot-) de outubro do
corrente ano (02.10.78), no G8�
blnste do Vice Prefeito Muni

cipal. Cópia do referido Edital
e maíores esclarecimentos serão
obtidos junto a referida comissão.

Canotnhas, 20 de setembro de
1978.

Hugo Anton.io Peixoto
Presidente da Comissão

VISTO:
Benedito Th. C. Netto
Prefeito Municipal

Novena Poderosa ao

Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que dissestes: "Pede

e receberás, procura e acharás, ba
ta e a porta se te abrirá". Por in
termédio de . Maria Vossa Santa
Mãe, eu bato, procuro e vos rogo
que minha prece seja atendida
(menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: "Tu
do que pedires ao Pai em meu no

me Ele atenderá". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por
quem humildemente rogo ao Vos
so Pai em Vosso nome para que
minha, oração seja, ouvida (men
ciona-se o pedido) ."

Oh! Jesus que dissestes: '-'O céu
e a terra passarão mas a minha pa
lavra não passará". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por

quem rogo que minha oração seja
ouvida (menciona-se o. pedido) .

Rezar três Ave Marias e uma

Salva Rainha. Em casos urgentes
essa novena deverá ser feita em

nove horas.

Mandada publicar por ter al-

cançado urna graça.

M.B.F.S.

, .IDii&íilJkA& nDMH 11�l!!J!MNi* A$MmJliiM@Altit�,
.�
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UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO
\

-

,

EXPORTAÇAO
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusi vos da Linha.

Completa dos Motores «WEG»

Esquadrias- de ferro e uma 'variadíssima secção

de vidros, com equipe 'de profissionais compe

tentes para sua colocação.

Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldeOlar Kn�ppel

,
" , ...' I. 7
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:Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

------------------_,

(anoinhas
por VODcorrência
03/78'

P,.eFeitu�a
Edital de

Municipal de
ilien8vão
EDITAL N.

De ordem do senhor Prefei to Municipal, o Presi
dente da Comissão de Licitação, torna público que reali
zará no dia 06 de outubro do corrente ano (06,10.78) às
15 (quinze) horas, concorrência para venda do material

abaixo; Conforme Lei n.? 1.4�5.,
.

1 (uma) Máquina de Contabilidade Elétrica, mar

ca, Ascota - Modelo 170-10 TM-20.

Qualquer esclarecimento os interessados poderão
obter junto ao Gabinete do Vice Prefeito Municipal.

As propostas serão abertas no dia e hora acima
marcadas em presença dos interessados no Gabinete do

Vice Prefeito Municipal.
A Comissão de Licitação reserva-se o poder de, a

seu exclusivo critério aceitar as propostas que lhe p srecer
mais vantajosa, ou recusar todas, sem que caiba aos pro
ponentes qualquer. direito a reclamação.

O preço base mínimo de material é de Cr$ 40.000,00
(quarenta mil cruzeiros). O pagamento deverá ser feito a

vista.

Canoinhas, 19 de Setembro de 197-8

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão de Licitação

AUTORIZO: Benedito Th. de Carvátho Netto
Prefeito Municipal

Dr. Marcelo Jacob Fuck
-MEDICO

ESPECIALIZAÇÃO EM APARELHO DIGESTIVO
-CLÍNICA E CIRURGIA

HORÁRIO: 10 às 12 horas e 13:30 às 18:30 horas

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-0734 - CANOINHAS-SC

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC

Dr. Dalmo Batista Soares
MÉDICO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.
.

1�'I.:';'!2:: :'_
---

Rua Caetano Costa - novo edifício da Casa Para Todos

Atendimento: das 14 às 17 hs., de segunda a sexta-feira
t

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGlÃO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960

� : í Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

\
HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
��----------------------------------------------�

I
de outubro12

BRI QUEDOS
CASA ERLITA
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ESPARSAS
Segundo dados oficiais forne

cidos pelo Cartório � Eleitoral de

Canoinhas, a Circunscrtcão da

Câmara dto Canoiuh as, 8 a Z1na
Eleitoral, contam com um tohl
de 26,653 eleitores :muni fos �lle
seus respectivos títulos, e em

con Iícõ es de votar no pleito de
15 ?e novembro próximo. Ca
noinh '8 possuí 19.147, Maj or
Vieira com 2.893 e Três]Barras
com 4.713 eleitores.

'

X X X

Estiveram esta semana em

Osnoíoh se os sr!'. Wanderley
Medeiros e Antenor Z merman,

respecttvsmente técnico e enge
nheiro da CELES8. Estiveram
executan 10 II manutenção ds

Sub-Estação e verificando o fun
cíonamento da nova p itêncía
de 138 OOOKWH recentemente

instalada.
/ x x .x

O Delegado de policia' de Cs
noính as, Dr. Hercilio Nulli in
formou que a partir da semana

vindoura, 88 cer caíras ;de habí
lihção de qualquer categoria
poderão ser revalidadas na pró
pria Delegacia local as quartas
feiras.

-

Com esta Inovação, iCa
fininhas alcança mais uma vi

tória, entre tantas reinvindica

ções Ja resp nto ,

x X X

O Três Barras E,C., do VIZI

nho município de Três Barras
está completando esta Sêmana

0_f seus cinquenta anos de exis

tência, sen io este um dos clu
bes de futebol mais antigos da

Liga Esportiva Oanoínhense. Pa ..

ra comemorar, amanhã haverá
grandes festivicla des no Está dio
Artur Ferreira Ribas daquela
cidade.

x x x

O Senhor Emilio Carlos
Dams gerente da firma Dams &

Knopp Ltda., que explora o

ramo de transpor tes coletivos
nesta cidade, nos comunica ha
ver adquirido um moderno ôní

bus, o que certamente irá pro-
.

p arcíonar mais comodidade e

facilidades de transporte a seus

, u suáríos. Ao Coletiva Sta. Cruz I

nossos votos de um sucesso

sempre crescente, para o bem
da colettví ds de.

x X x

O Clube de BolA0 Temeroso,
o popular qurnta feire, em sua

reunião deste semana com to

dos os associados. elegeram �

nová diretoria para a gestão de

1979. O sr. Frederico Kohler é
o novo Presidente, como VIce
Presidente foi escolhido o sr.

Vicente Dambroskl, 1.0 Secre

tário; Aroldo Allsgiõ'; 2.0 Secre

tário, H�ins Brandes, 1.0 Tesou

retro; Vende lin Metzger, 2.0 Te

scuretro, Iríueu Cl sudio Drevek,
Orador: João Gonçalves Netto,
Diretor de Patrimôoio, Amir
Seleme. Conse Ih ') De líberatívo:
José Maia Farias, Antonio AI
vaci Bremmer, Migu21 Marquiv,_
Fernando Chíkoskí e Rubens
Gados Bruse.

x x x

Fato que causou pesar profun
do eos jrnoradores de Marcilio
Dias e Canoinhas, foi o faleci
mento da sra. 'I'ereza Pangrats
ocorrtdo na madr ugada de quin
ta feira em Marcilio Dias. A e

quipe do Correto do "Norte,
consternada com o desapareci
mento de Tereza Pangrstz, f01-
mula jeeu pesar.

'

X X X

Estiveram esta semana em

Canotnhs s os Sr3. Paschoalino
Buonaccorso, Reino Eosio Ha
noneu e José Augusto Di Bells.
São Diretores da Sjfelca SWA

Industria de Papel de Guarulhos,
São Paulo," e vieram para tra

tar da cumpra de Indústr ís de

Papel C8dloiohils Ltda.
x x x

O Conselho Municipal de Cul-
,

ture, criado recentemente está
convrdando você pera participar
do Üoncurso Emblema do C.M.C.

sej s qual for a sua idade ou

grau escolar, PARTICI?E e. ga
nhe mil cruz .írns fazendo um

desenho que envolva a sigla
C.M.C" e envie até 30 de ou

tubro a Rua Marechal. Deodoro
n.? 731, Cancmh as.

t CON \lITE-MISSA
A Direção e Funcionários da IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.

e JORNAL "CORREIO DO NORTE" convidam 'parentes e pessoas ornr

gas para 'a missa de 1 mês de falecimento do

�----------.-------------------------------------------�----
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MOl

Therézio entrevista-se
O Prefeito Municipal de Ca

noinhas, Benedito Therézio de
Carvalho Netto, esteve no

inicio desta semana na Capital
do Estado. Com ele viajaram
os industriais Luiz Fernando
Freitas e Izaao Zugman e

também o presidente da As

sociação Comercial e Indus
trial de Canoinhas, Dr. Hilton
Ritzmann.
Foram recebidos pelo Se

cretário da Fazenda do Esta
do, Ivan Orestes Bonatto, com
quem trataram de assuntos
referentes ao recolhimento
de I C.M do nosso município.

- F I N O

com
Com o Vice-Governador Mar
cos Henrique Buchler, com

quem 'fherézio manteve con

tato, foram acertados os de-'
talhes sobre o . Decreto que
cria a Micro-Região Vale do
Canoinhas. Com a criação
desta Micro-Região, Canoi
nhas sai do marasmo que en

contrava-se há muito tempo
e torna-se importante Pólo
de Desenvolvimento e Pro
gresso, fato contrário à rela
ção

.

a último plano a que
vinha sendo ,submetida.
Como última e importante

visita, o nosso prefeito este-

vice-governador
ve no gabinete do Secretário
de Transportes ': e Obras do
Estado, Nicolau Fernando
Malburguer, "ocasião em que
foram mais uma vez apre.
sentados 08 pedidos de uma
maior atenção ao andamento
das obras da BR-280 que liga
Canoínhas a BR·116. As re

clamações feitas pelo edíl
canoinbense, unem-se às cor

respondências anteriormente
enviadas pelo Presidente do

Rotary Clube de Canoinbas e

do próprio Presídente <ta

A.C I.C.

distorsãoGovernador
O Governador do Estado, to

mando conhecimento dos refle
xos financeiros na renumeração
de professores des ígnados por
tadores de llcenclatur a de curta

duração, e desig-iadcs sem ha
bilitação aspecif-ca, decorrente
de seu despacho determinando
a forma de cumprimento do dis

posto no art 8.0 da Lei n.? 5417
de 1O/maio/ 1978. que dispõe:
«em nenhuma hipótese, rernu

neração mensal de professor que
recebe por aula ministrada, de
acordo com a Lei n.? 4886 de

04 de julho de 1973, poderá ul

trapassar o ve lor do vencime n-

•

corrige
to de professor efC!tivo, com ha
bilitação e regime de horas de
trabalho Idênttcos a, DO dia 21

útímo, convocou para um de s

pach i conjunto, os SENHORES
SECRETARIOSJ�DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO E CULTURA,
DA FAZ�NDA, 'E PARA OS
ASSUNTOS DA CASA CIVIL,

Procedido o levantamento da

situação, e verificada a círcuns
tâncras de que a aplicação da lei
não corre spoude u 80S obj etívo s

visados pelo GJverno DO senti
do de evitar remunersçõ es cí
versas para jornadas d e trabalho

SENADOR

Vote

roido

,

ARENA

Carvalho
FAMíLIA: o aumento do abono familiar pr.evisto do

.

Decreto-Lei n.? 3200 também foi apresentado
por ele,

MISSõES OFICIAIS NO EXTERIOR: Seu lon-
, go passado de leitura" sua cultura" seu bom conheci
mento de alguns idiomas, tem sido de grande utilida
de ao Governo, Constantemente, Aroldo Carvalho
presta serviços ao Brasil em missões oficiais no exte
rior, Ei-Ias:

REFLORESTAMENTO: aplicação de incentivos Iis
cais para este fim.

SEGURANÇA: Proteção e segurança para o motoris
ta de táxi. Proj eto de segurança para as aero

naves civis,

AROLDO CARVALHO nascido em Canoinhas
. ,

escolheu logo cedo uma profissão Iigada aos seus

ideais e foi advogado em sua cidade natal.

Atraído pela política, elegeu-se Deputado Es
tadual. Paralelamente, participava de associacões e

federações defendendo os produtores de Santa Cata
rina, assumindo a presidência de algumas delas,

Na vida pública exerceu funções executivas
em dois governos- seguidos, como Secretário de Via
ção e Obras nas administrações Irineu Bornhausen e

Jorge Lacerda.

Confirmou sua popularidade em 1958, quando
pela primeira vez foi eleito Deputado Federal.

De volta a Santa Catarina foi Secretário do
Interior e Justiça, no Governo de Heriberto Hülse.

A partir de 196'2, teve, então, mais três manda
tos consecutivos de Deputado Federal, participando
ativamente da vida parlamentar, sendo membro de I

comissões, em missões no exterior, mas nunca esque
cendo seu Estado, seu povo e sua luta incansável pelo
bem comum,

A Convencão arenista de 04,06,78 escolheu-r)
candidato ao Senado nas eleicões diretas de Novem
bro, ao lado de MARCOS WANDRESEN, candidato
à suplência e seu companheiro de jornada.

Estes são alguns projetos que Aroldo apresen
tou ao Congresso Nacional em sua fértil carreira:

MAR TERRITORIAL - ampliação para 200 milhas.

INTERESSE SOCIAL - projeto de Reciprocidade na

contagem do tempo de serviço para efeito de
aposentadoria, Projeto para limitar o período
de trabalho de trabalhadores e operários nos

5 anos que antecedem a aposentadoria, ampa
rando a velhice,

ou
A C A B A M E N_T O -

MATE: Fundamental para Santa Catarina o projeto
que visava a proteção da indústria extrativa do
mate.

1961 - Observador Parlamentar à Reuniâo
"CIES", em Punta del Este (lliuguai);

1963 - Observador Parlamentar à Assembléia Geral
da ONU, em New York (USA);

1964 - Membro de Delegação Brasileira à Reunião
da Associação Inter-Americana de Municí
pios, em Louiville, (USA);

1965 - Representante da Câmara dos Deputados na

Delegação Brasileira que acompanhou o

Chanceler Juracy Magalhães em visita oficial
aos países da América Central e América do
Sul,

1968 - Missão Especial da Mesa· da Câmara dos
.

Deputados em visita aos parlamentares euro

peus (Portugal, Espanha, Alemanha, França,
Inglaterra e Itália); ,

1969 - Membro da Delegação Brasileira à Reunião
da Associação Hispano-Americana de Muni
cípios (New Orleans - USA);

1971 - Membro da Delegação do Congresso Nacio
nal que compareceu à Reunião de Paris da
Associação Interparlamentar Mundial,

'

A Convenção arenista de 04-06-78 escolheu-o
candidato ao Senado nas elcicões diretas de Novem
Lro, ao lado de MARCOS WANDRESEN candidato
à suplência, seu companheiro de jornada','

D

Sr. Rubens Ribeiro da Silva
que será celebrada em intenção' de sua olmo no dia 7 de outubro do
corrente (sábado), às 19,00 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé agradecem.

�--------------------------------------------------�----------------------------------------------------------------�-��_.._-=--=---------------==-----.

de duração e::regime idênticos
sem redução de valores, decidiu,
o Governador Antonio Carlos
Konder Reis, determinar as nor

mas s- gututes: Suspensão da

�x�cu3ão��do díapositívo legfil,
acima citado, Reposição dos va

Ior e s descontados:na folha ds

pagamento do corrente mês,
dos prr fessores que tiveram SUa

remuneração reduzide, oa folha
de pagamento do próximo mês
de outubro, a Elaboração do

Proj e to de LQj, a ser submetido
a Assembléts Legislativa, para
correção da .dístcrsão ídentlft
cada.

do

REFLEXO (Anexo, ft Ótica Confia,oça)
or'çarnentos selIl comprolDisso

.
,
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