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se, irmana-se e agradece este auxílio tão
necessário e importante, que permitirá,
possamos transformar nosso Hospital no

melhor e mais bem aparelhado. órgão as

sistencial da Região.
Queremos nesta oportunidade, regis

trar nosso agradecimento todo especial
ao Dr. Aroldo Carvalho, cuj a intervenção
em favor do Hospital Santa Cruz se fêz in
tensa e profícua e hoje, com grande satis

�'ação, recebemos o resultado desse interes

se tão grande do Dr. Aroldo pelo. Hospi
tal Santa Cruz, e da sua terra natal.

Desembarcando no aeroporto da Rige
sa, em Três Barras, às 9h31min. de dom.in-,

go último, o Governador Antonio Carlos
Konder Reis veio a Canoinhas, onde assi

n04 Decreto que cria a 18.a Micro-Região
de Santa Catarina, denominada VALE DO
CANOINHAS.

As solenidades tiveram início às
9h50min., no Salão Nobre da FUNPLOC,
sendo presididas por Konder Reis, que se

fez acompanhar do Senador Lenoir Vargas
Ferreira, do. candidato ao Senado Arolde
Carvalho, Professor Mário Cesar Morais,
Secretário de Es:tado dos Negócios da Edu

cação e Cultura; Eduardo Cordeiro dos
Santos Neto, Secretário de Estado dos N (:>

gócios da Saúde e Promoção Social; Paulo
Celso Troncoso, Gestor Estadual da Ação
Comunítária; Deputado Estadual Celso
Ivan da Costa, e o Deputado Federal Wil
mar Dallanhol.

A Visita do Governador a nossa cida
de, serviu para a criação da Micro-Região,
para dar posse à Diretoria do Conselho
Comunitário Benedito Therézio de Carva
lho Junior, além de outros atos de gover
no.

Sr. Governador, em, nome da Direto

ria do nOiSSO Hospital, em nome da comu

nidade de Canoinhas e Região, em nome

do homem da cidade e do campo, eu lhe

agradeço esta doação e digo-lhe com cer

teza, que com este gesto Vossa Excelência

gravou firme e decisivamente 'O' interesse

e carinho que sempre demonstrou por
nós".

A terceira parte 'das solenidades,
foi aberta com a leitura do projeto de cria
cão da micro-região do Vale do Canoínhas,
que abrange OiS: municípios de Irineópolis,
Major Vieira, Porto União e Três Barras,
com um total de 90.236 habitantes, 5.941

estabelecimentos rurais, 128 estabelecimentos índus-

triais, e uma arrecadação do rCM de Cr$ .

65.693.000,00.
Após a assinatura do. Decreto, o Governador

passou a palavra ao Presidente do Conselho Comuni
tário empossado que agradeceu a todos os colabora
dores e principalmente ao Prefeito Municipal e ao

Governador do Estado pela criação deste Conselho, e
presenteou com uma folha de erva mate esculpida
em madeira ao Secretário da Educação e ao Governa
dor Konder Reis; e prometendo. trabalhar muito pa
ra conseguir o primeiro lugar de todos OiS Centros
Comunitários de Santa Catarina.

O Prefeito Benedito Therézio de Carvalho
Netto, fazendo uso da palavra disse que é este o' mo

mento oportuno para apresentar ao Governador An
tonio Carlos Konder Reis, a nossa imorredoura gra
tidão pela magna consideração ao .Município de Ca
noinhas, escolhendo-o para ser sede de uma nova

micro-região do Estado de Santa Cq�.ariria. Salientou
a concretização de nossa velha asp��ção, trará sem

dúvida benefícios enormes e incalculáveis; e lembrou
a todos a leitura do artigo segurido do decreto que
di-z: "Tem as Secretarias do Estado, O· prazo de 30 dias

para os estudos para a descentralização dos serviços
administrativos", e ainda enfatizou que a partir des
ta semana a renovacâo das carteiras de motorista não
será mais feita em Mafr'a e sim na Delegacia de Ca
noinhas; além de muitos outros benefícios.

Encerrando as solenidades, foi a vez do Gover
nador justificar a criação de novas micro-regiões que
são aspirações antigas, e já na época quando assumiu
o cargo, encontrou dois processos em fase final. Pre
feriu entretanto, suspender suas tramitações, e solí
citar junto à Sudesul, um estudo pormenorizado das
diversas situações geográficas e econômicas de San
ta Catarina. "A criação -de micro-regiões é um traba
lho do Governo Federal capitaneado pela SUDESUL,
onde são vistas situações análogas das regiões, a ori
gem comum e a busca do mesmo destino" - expli
cou, para frisar que o nosso Estado é considerado mo

delo na estratégia divisível.

Konder Reis fez questão 4E: esclarecer alguns
pontos, que vinham sendo ínterpretados de maneira
errônea. Primeiro, falou que as novas micro-regiões,
não são sub-regiões, "Inexistem divisões de catego
rias, todas são iguais, uma perante a outra". Disse
também, que a criação das cinco novas micro-regiões,
não vão empobrecer as demais, pelo contrário, vão
aliviá-Ias de diversas serviços, que agora serão am ...

pliados, e citou por exemplo a Patrulha Mecanizada.
/

(Continua na última págína)

Na fofo, o governador Antonio Carlos Konder Reis, ao proferir
alocução, Iadeado pelo prefeito Therézio Netto, deputado Aroldo

Carvalho e demais autoridades.

Como primeiro ato, Konder Reis passou a pa- ,

lavra ao Secretário de Estado dos Negócios de Edu

cação e Cultura, Professor Mário Cesar Moraes, que
entregou ao Prefeito Therézío; um cheque no valor
de 170.000,00 para auxílio de primeiro grau da rede

Municipal de Ensino, que faz parte da primeira par
cela para a execução de um projeto pioneiro do Mi
nistério da Educação, no sentido de fortalecer a rede

d� primeiro grau da responsabilidade dos .Municí

pIOS.
Para a primeira despesa com a construção da

Escola Isolada St". Hayde, conforme Convênio firma
do entre a Secretaria da Educação e a Prefeitura Mu

nicipal de Canoinhas, o Secretário repassou ao Pre
feito a segunda Parcela no valor de Cr$ 17.500,00�
com recursos oriundos do FAS - Fundo de Assis
tência e Desenvolvimento Social.

Também de convênio entre a Secretaria de

Educação e a Prefeitura de Canoínhas, e para aten-

. der despesas com a construção da Escola Isolada do
Bairro da Agua Verde, a segunda parcela em termo

aditivo, o Secretário repassou O cheque de Cr$ ...

212.295;00 ao Prefeito Therézio.

Em cumprimento ao plano de governo de An
tonio Carlos Konder Reis, o Secretário da Educação
repassou ao Prefeito de Porto União, o pagamento de
dez bolsas de estudo ao nível de primeiro grau, ao

Colégio Santos Anjos daquela cidade. Também en

tregue pelo Secretário mais 30 bolsas de educação es

pecial, à Escola Irmã Inês de Mafra, no valor de Cr$
56.800,00.

O Secretário da Saúde InICIOU os. atos entre

gando um cheque de Cr$ 50.000,00 à Associação Hos

pitalar Beneficente Santo Estanislau, do Município
de Major Vieira, recebido pelo Prefeito Claudio Ga
dotti .

Após, o Governador praticou mais dois atos,
que classificou ser de singular importância para Ca
noinhas, e de especial significação para a execução
do seu plano. administrativo. O Estado de Santa Ca
tarinà, repassou na oportunidade, a primeira parce-

, la de um auxílio há longo tempo solicitado pelo nos

[,O município, ao Prefeito Therézio a importância de
Cr$ 250.000,00, destinados ao pagamento de despesas
contempladas no plano de administração da Prefei-
tura Municipal. .

Como segundo ato desta natureza, e atenden
do solicitação antiga dirigida a Konder Reis. no iní
cio do Governo, e agora com a atenção voltada com

mais carinho ao Hospital Santa Cruz que agora se

rá um Hospital Regional, o mesmo anunciou a entre
ga de um, auxílio de Cr$ 1. 500.000,00 que foi entre
gue ao Presidente do Hospital Santa Cruz Antonio
Oliscovicz, pelas mãos do candidato ao Senad» Arol
do Carvalho convidado pelo Governador Konder
Reis. Ao receber o cheque das mãos do Parlamentar,
Antonio Oliscovicz agradeceu muito emocionado ao'
Governador, com as seguintes palavras: "Em .nome
da Diretoria do Hospital Santa Cruz, que aqui repre
sento!., gostaria de dizer algumas palavras de congra
tulações com Vossa Excelência, com sua comitiva e

o povo desta região". "De início cabe-me lembrar os

diversos benefícios que nossa Região vem receben
do

.

no governo
L

de Vossa Excelência. Haj a visto o que
hoje representa-nos: - Um asfaltamento da rodovia
Dona Francisca, uma central de Telesc, uma rede de
água da Casan, a eletrificação rural, uma faculdade
com direitos reconhecidos, instalações de novas

Agências do Besc nos vizinhos municípios de Major
Vieira e Três Barras, a nova aparelhagem de Raio
X para o nosso hospital, a recente criação de nossa

Micro-Região do Vale do Canoinhas e tantos outros
benefícios que temos recebido.

Agora pergunto o que restaria ainda para cer

car de pleno êxito o mandato de Vossa Excelência'
junto à nossa Região? ..

Restaria, com certeza, o auxílio que hoje re ..

cebemos das mãos de Vossa Excelência para o Hospi
tal Santa Cruz. Tenho certeza,' também, que a Co
munidade de Canoinhas e Região Norte Catarinen-

Continuando com a cerimônia dos atos do Go

verno, o Sec. Mário Cesar Moraes entregou ao Cen
tro de Recuperação Antonieta Soares de Porto União,
um cheque no valor de Cr$ 54.000,00, correspondente
à 30 bolsas, de estudo aos alunos excepcionais aos

cuidados da APAE daquele município. E mais Cr$
�O . 300,00 para bolsas de Estudos normais, à Escola

Apostól,ica São José de Rio Negrinho.
A segunda parte das solenidades foi aberta pe

lo Governador Konder Reis, que convidou o Dr. Pau
lo Celso Troncoso, Gestor Estadual da Ação Comuni
tária, para coordenar a posse do Conselho Comunitá
rio Benedito Therézio de Carvalho Jr., sendo este o

primeiro Conselho Comunitário totalmente organiza
do em Canoinhas.

Em seguida o Governador Konder Reis pediu
ao Secretário da Saúde e Promoção Social, Dr. Eduar
do Cordeiro dos Santos Neto para coordenar a cele
bração dos atos de Governo de responsabilidade da-
quela pasta.

'
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Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cdnoinhas
Canci nh a s - Estado de Santa Catarina

EDITAL
-gULÁLIA 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 interessados, 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

dífícações 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.? 123.088.899/37; OSVALDO
OSCAR PAUL e 'Sua 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 CONCEIÇÃO 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 GASTÃO 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-

130nitas
_ sotisticadas - -avançadas - úteis

I

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-
I dras de n.Os 33 a 38, divididas
em 69 (sessenta e nove) lotes,
num total de 45.254,30 n12, e

mais 16.911,50 m2, destinados à
abertura de ruas, confrontan
do o 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°45'
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

roia; do marco n.o5 segue com

o 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 metrôs 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 uma 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
tercelra e última publicação -do
presente Edital -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

regulamentares. Dado e pas
sado nesta cidade e comarca dr

-

Canoinhas, Estado de Sants

Catarina, aos 13 de setembro de

1978.

Eulália Glaba Kohlbecik
Of. do Reg. de Imóveis

CPF n.? 249 111 199/34

Leial Assine! Divulgue!

Correio do Norte

p EIS

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento em

Rua Vidal Ramos, 114Q - Fone: 22-0536 Canoinhas-SC

C.M.C. lance concurso
,

escolha do' seu
blema

par a

e
no, anexo ao Oolégío, Sagra
do Coração [de Jesus, ende
reçado ao «CONCURSO EM
BLE�L� C M C)I) Os.trabalhos
serão julgados pelos membros
do Conselho Municipal de Cul
tura em reunião ordinária no

dia 30 de outubro, data do
encerramento .das

, participa,
çõ es.

Foi estipulado um prêmio
de Cr$ 1:000,00 (hum mil cru
zeiros" ao autor do trabalho
que for escolhido como sen

do o que melhor exemplifi
que o CM C.

- Criado pela:Lei.�Muoici
pal 1414 de J 8 de julho de

1978, o CONSELHO MU\JICI
PAL DE CULTURA, está lan
çando um Concurso para a

escolha do que será o seu

emblema oficial Deste con

eurso podem participar quais
quer pessoas, sem <�)imite de
idade. ou gruu de escolarida
de O desenho deve ser apre
sentado em papel branco, com
linhas traçadas em tinta nan

quín; e os trabalhos poderão
ser entregues até o dia 30
de outubro na sala da COOf

denadoria municipal de ensi-

Oferta do lO J AO C R U Z E I RO
' ........

FOGÕES A LENHA a partir de eIS ?.130,OO

l..ojão Cruzerro
...._-� I-�", •

R_ Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Muntcípal

.
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AJUDE
HUMA

COMBA TER O T Ó X I C O,
ONTEM E' HOJE-

MAL
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DAI·
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O MAIOR
MAIS AI
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transporteEncontra-se em Cartório, 2.°

Ofício, à Rua Vidal Ramos, Edifício
do Forum, para ser protestado o se

guinte título:

Dp, n.1O 24.884-S, vencida em

23.0'8.78, no valor de Cr$ 4.350,90 '

emitida por Aristides Mallon. Con
tra ,ALFREDO ROMEU .KUSCERZ
KI.

Por não t�r sido possível encon
trar o referido responsável, pelo
presente intimo-o para no prazo
de três (3) dias, a contar da publi
cacão deste, no JORNAL CORREIO
DÓ NORT'E, vir pagar o mencio
nado título, ou dar a razão porque
não o faz, e ao mesmo tempo, no

caso de não ser atendida esta inti

mação, o notifico do competente
protesto.

Canoinhas, 04 de outubro de
1978.

noi',

•

passageiros
Aconfecendo ..... velocidade que é feita por ra

dar e pelo aparelho tacógrafo, a

Fiscalização tem um cuidado

especial na liberação de veí
culos extras nos horários de

maior demanda, bem como vis
toriar a lista de passageiros e

evitar o excesso de lotação.
Para melhor comodidade dos

usuários, o Serviço de 'I'rans

porte Rodoviário do 16.0 DRF'
está exigindo que as Empresas
procedam, periodicamente, de

detização nos veículos, afim de
oferecer melhores padrões d �

Fonte do Décimo Sexto
Distrito Rodoviário Federal do

Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem informa

que o Serviço de Transporte
Rodoviário do Distrito vem de

senvolvendo programas cons

tantes de fiscalização nas linhas
interestaduais. Esses progra
mas de fiscalização cuidam es- I

pecíalmente do conforto e segu
rança dos passageiros, bem co

mo é feito um acompanhamen
to sistemático, visando cOl1.tro-'
lar a jornada -de trabalho do
motorista. Além do controle de'

Re�pf)nsabilida.de J. e LV.
* Não olhe melancolicamente o

passado, ele não voltará. �ahia
mente melhores o futuro, ele e teu.

Siga em frente em teu coração de
menina moça. A você Solange que
hoje completa 15 anos tudo de bom.

* Melissa aproveitou os· lances
aqui da terrinha na semana que

passou.

* Vânia e Martha mataram sauda
odes passando uns dias com a

gente.
* Não houve menina que não
gostasse dos jogos na semana pas

sada. Carinhas fofos a toda prova
balançaram coretos, coisa e tal.
Isto é bom.

* Roseli S. meio sumida ultima
mente. Circula mais, é bom ter

gente amiga por perto.
* Cláudio D. empenhando-se em

lançar muitos olhares para aque
la moreninha . Vá em frente.
* Muitas meninas exibindo bron-
zeados por ai. O verão está che

gando, e as piscinas tem mareado
ponto alto.
* Henrique R. paralizou corações
e .atraiu olhares por onde passou.

Valeu.
* Muita' gente com pensamentos
em Bandeirantes, outros em Flo

ripa 'outro tanto em Curita, e mui
tos de lá com pensamentos por
aqui.
* Nívea, brotinho sensação que
perambula por ai, e participa dos

acontecimentos. Sempre assim.
* Zé Markiv, menino fofo que dei- !

xa cocotas, gamadas. Conta para
nós quem é a preferida.

* Som díscotheque hoje à noite no

Clube é a melhor pedida para es

te sábado. Vá lá e aproveite os

lances.
* Numa promoção do Rotary Clu
be e Casa da Amizade, se reali

zará amanhã à tarde no Canoinhen
se desfile de modas, marcando um

,

p�nto alto para o seu domingo.
Chega lá.

,
:li Rosane e Alfeu, parzinho fofura
que surgiu. Sempre assim.

"

:II Dia 4 próximo passado, Belly
festejou em Curita seu niver.

Tudo de bom.

Alcides Schumacher
Oficial Maior'

,

,�giene.l _.it- '

Ed-ital Eleita 8 empossada a Comissão Diretora
do·�Conselho Comunitário do �conjonto

I b!�!��!�j�o8Irea�z��8!�toXi!l��O !�tzk�·e 6JD!��!.
noite de 25/09 no Salão Paro- nio Klopass,
quial da Izreja Perpétuo Socor
ro foi eleita a Comissão Direto-

,

ra do Conselho Comunitário do
Coniunto Habitacional Benedi
to Therézio de Carvalho Júnior,
de Canoinhas . Na oportunida
de. estiveram presentes "'º Co
ordenador e a Assistente So
cial da Região Norte da Suoer
visão da Acão Comunitária,
respectivamente, Paulo BeT
nardi e lVfatilde Lourdes Lova-
tel. """"'I�� I

O resultado da eleição índi- i
.cou os seguintes membros que

I

formam a Diretoria: Presiden-
I

te, Dorival Gonçalves Padilha; I

Vice-Presidente, Dinarte .Fa-'
�undes Cordeiro; Secretário,
Rubens Graciliano de Araújo e

Tesoureiro, Vigando Puttka
mmer. Para os vogais foram
nomeados os seguintes mem

bros: 1 - Otávio Alves da Maia,
2 -_ Miguel Markiv, 3 - Maria
Odete de L. Karvat, 4 - Mau-

I

rílio Gomes do Valle, 5 - Ma- I

Encontra-se em Cartório, à Rua
. Vidal Ramos, Edifício do Forum,
para ser protestado o seguinte títu

lo:
DP. n,? 27.864-G - vencimento:

05.09.78 - valor Cr$ J 1 000,00
( onze mil cruzeiros) , emitida por
Aristides Mallon, contra ANTO
NIO DOMINGOS SOAR�S.

Por não ter sido possível en

contrar o referido responsável, pelo
presente o intimo, para no prazo de
três (03) dias, a contar da publica
cão deste Jornal "CORREIO DO
NORTE" vir pagar o mencionado

.
- -

título, ou dar as razoes porque nao

o fez e ao mesmo tempo, no caso

de não 'ser atendida esta intimação
o notifico do competente protesto.

Canoinhas, 05 de outubro de
1978.

* Ana e Tânia, acontecendo por
aqui com carinhas de fora.

* Hoje abertura dos jogos da pri
mavera no Gigante da colina.

Colabore.

'.

* M." Clara e Neto,' outro parzinho
,

que envolveu nosso final da se-

, mana passada. É isso aí. :
,

* Isabel e Pity, duas meninas de'
Concórdia que agitaram no pe

daço no sábado que passou.

O Conselho Fiscal ficou
assim distribuído: Membros
efetivos: 1 - Francisco de Sou

za, 2 - Frederico Torquato,
3 - Orides de Lima. Membros

Suplentes: 1 - José de Matos,
2 - Waldir Cândido, 3 - Wille
Henrique Hepner.

* Patricia curtindo saudades
Shiminho em Curitiba.

do

E ele com pensamentos só para
ela. * Quem recebeu' os cumprimentos
:II Recebendo os cumprimentos pe- no dia 4 último foi a Rosãngela
lo seu aniversário no dia 4 últi- I P. Parabéns .

mo, a Inha. Uma grande amiga. * O atleta na hora da prova, não
olha para aqueles que o aplau

dem, mas para a meta.

Tchau.

Esta Comissão, tomou pos
se no domingo último pela ma

nhã. em cerimônia que foi di

rigida pelo Governador Anto
nio Carlos Konder Reis, e com

a presença do Gesrtor Estadual
da Acão Comunitária, Dr.
Paulo Zwoelfer Troncoso; que
teve lugar no Salão Nobre da
FUNPLOC . Presentes a esta

solenidade, também estavam os

Prefeitos da Micro-Região e

mais, 'Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito de
Canoínhas, além do candidato
ao Senado, Arolde Carvalho, e

outras autoridades.

.

:II Marcos e Tânia B. formando um

parzinho muito bonitinho, cir
culam pelai.

Paula S. Carvalho

Oficial de Protestos

SENADORPara

ARENAVote

Aroldo· . Carvalho
MATE: Fundamental para Santa Catarina o projeto

que visava a proteção da indústria extrativa do
mate.

FAMÍLIA: O aumento do abono familiar previsto 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-las:

1961 - Observador Parlamentar à Reunião do
"CIES", em Punta del Este (Uruguai);

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);

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

1971 - Membro da Delegação 40 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 eleições diretas de Novem
bro, ao lado de MARCOS WANDRESEN, candidato
à 'suplência, seu companheiro de jornada.

AROLDO CARVALHO nascido em Canoinhas,
escolheu logo cedo uma profissão ligada aos seus

ideais � foi advogado em sua cidade natal.

Atraído pela política, elegeu-se Deputado Es
tadual. Paralelamente, participava de associações 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 1'962 teve, então, mais três manda
tos consecutivos de DeputadÜ' Federal; participando
ntivamente da vida parlamentar, sendo membro de

romissões, 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-o
candidato ao Senado nas eleicões diretas de Novem
bro, ao lado de MAR,COS 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 trabalhedores e operários nos

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

REFLORESTAMENTO: aplicação de incentivos fis
cais para este fim.

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

naves civis.

AABREY

CAMPEONATO DO INTERIOR
\ ,

f
Pelo campeonato do interior, tivemos domingo passado quatro jo-

gos C0m estes resultados:

Em Anta Gorda - Caxias x Mirasol não se realizou por não Ieva
rem o árbitro escalado. Na Fartura - Icofrisa 1 x Jardim Esperança 2,
no Serrito Palmeiras x Vasco da Gama, não se realizou porque o Palmei
ras não compareceu; na Serra do Lucindo São José 7 x Internacional O;
110 Salto da Agua Verde, Primavera 1 x Beira Rio L: sendo que as duas
últimas partidas são da repescagem, pela qual será ef�tivado uma partida
extra entre Beira.Rio e São José para saber qual será o finalista do cam

peonato, quando 00 certo seria efetivar duas partidas entre as, duas agre
miações, com um jogo lá e outro cá, mas como a desorganização é total
nem se comenta este detalhe.

,

Para este domingo teremos o prosseguimento deste campeonato com
a realização de, mais seis jogos" nos quais daremos os resultados na, pró-
xima edição, como também a sua classificação.

'

,

CAM;PEONATO Vt DIVIS.AO DA CIDADE

Teremos neste dominao dois jOgOS dando o prosseguimento ao
campeonato da cidade, no Ditão estarão jogando Botafoao x GE Imaza e
em Marcilio Dias, São Bernardo x Três Barras que ainda não confirmou
o seu afastamento do campeonato, bem como não tem comparecido aos

jogos marcados pela tabela como não comparece nem um representante
do referido clube nas reuniões da LEC, não culpo os diretores do Três
Barras S.C, poroue se não existisse organização na liga, não se deve exi
gir muito dos clubes. Por estes detalhes, notem os senhores como tudo
está desorganizado dentro da Liga Esportiva Canoinhense porque tudo
isto está acontecendo agora, basta os senhores sentirem o� dramas que
passam os clubes, tanto da I." Divisão como também da 2.30 Divisão que é
o campeonato do interior para verem e aprovarem o que digo agora.

Vejam os senhores quanto é difícil um clube pagar em dia suas
mensalidades e suas inscrições de atletas' para um campeonato desta na

tureza e depois chegar nas reuniões e não ter o direito de dar as suas

opiniões com relação ao campeonato propriamente dito, isto por uma mal
administração de uma diretoria, não quero aqui culpar todos da diretoria
mas, algo não-está em seu lugar certo. '

.

,e
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BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

I

&

VENDE-SE
Lote de gado

Vende-se um lote de gado
CDm 8 cabeças, sendo 4 vacas:

leiteiras.

Tratar com WALDEMIRA
BUDANT, no Bairro Agua Ver
de (proximidades da Raia) .

2 x

DOCUMENTOS
EXTRL\VIADOS
JOSÉ EMILIANO UBA

NETO declara para os devidos
fins que extraviou os seguintes
documentos: Carteira Nacional
de Habilitação (Amador), Bi
lhete de Seguro Obrígatórío,
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.

2 x

2 x

2x

iii ®
8�----__�� --., � @® @__��--8 ®--------se,

I Revendedor FORD I
1948 30 AIOS 1978

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Volks 1977 - azul

Rural' 1971 - azul e branca
Corcel Coupê Luxo - LDO - 1976 - marron

Camioneta Chevrolet C-lO - 1975 - amarela
Rural 76 - 4x4 - amarela

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 Vidal Ramos, '203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

No Departamento� de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Com·ércio de
'Veículos Ltda., você encontrará

para pronta entrega:
Marca Ano

Opala 4 portas .. 1974

1975

1977

Chevette .

Kombi .

MICiUEL 'PROCOPIAK COM. DE VEi lUlOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

..

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Santa Catarina

Do(umentos extraviados
A firma MUSSI T'RANSP. ,

COM. E R E P R E S E N T AC6ES
LTDA.� declara para os devidos
fins que foram extraviados os se

guintes documentos: Certificado de
Propriedade, TRU e Seguro Obri
gatório do Veículo marca Merce
des Benz, ano 1973, cor azul e pre
to, placa DA-0915, chassis
344033160'42154. "

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

Do(umentos extraviados
NELSON SOBCZAK declara

para os devidos fins que foram ex

traviados os seguintes documentos:
Certificado" de Propriedade, Segu
ro Obrigatório e TRU do veículo
marca Ford Corcel, ano 1976, c or

azul, placa DA-1868, chassis ...

4CSR87981.

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

(erti ficados extraviados
OSVAIR MANOEL DE ALMEID/\

declara para os devidos fins que ex-

itraviou sua Carteira Nacional de
I

t

Habilitação e o Certificado de Pro-
Ipriedade n.? 0376618 de seu Ford I

Corcel luxo ano 1976, placa .. ,

� CA-2820, 72 HP, chassis LB4DRU-

58438.
Os mesmos ficam sem efeito por

haver requerido 2.a via.

--------®®--------@--------®-------- -------®s
®

N·ova linha 79, a partir deste A

mes
.,

Agora muito mais bonito - Nova frente -' Novo interior

allon
(anoinhas·Se

(ia.

ANIVERSARIAM-SE bastião Grein Costa e Antonio
Maron Becil, residentes em Ma

jor Vieira.
DIA 11: a srta. Maria Tere

zinha Borges de Souza.

DIA 12: os srs.: Maximilia
no' Watzko e Alexandre Novak.

DIA 13: a sra. Geni Ma
ria, esposa do sr. Amauri Is

phair; a snta. Solange Apareci
da HoUen; os srs.: Oldemar
Mussi, João Reinert e José A.
Pereira Sobrinho.

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos,

"HOJE: a sra. Erna, esposa
do sr. Carlos Mülbauer; a srta.
Ivone Terezinha Paulo; o jovem
Reinaldo Crestani Filho.

AMANHÃ: as' srtas.:
-

Zie

glinde Thiem e Reni Clarisse
Metzger; o sr. Siegfried Thiem;
os jovens: Paulo Anisio Neu

burger e Sérgio Novak ,

DIA 9: a sra. Marta, esposa
do sr. José Kuroli; o jovem
Celso Thibes de Moraes

DIA 10: a srta. Evani No

vak; os srs.: Jayr Lessak, Se-

t CONVITE-MISSA
A Direção e Funcionários da IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

E' JORNAL "CORREIO DO NORTE" convidam parentes e pessoas ami

gas para a missa de 1 mês de falecimento do

Sr. R uhens R iheiro da Sil va
que será celebrada em intenção de sua alma hoje, dia 7 de outubro,
às 19,00 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

. .

.

Por mais este ato de fé agradecem.
"
•

AG H AD-ECI M EN TO
Os familiares de

Tereza Pangratz
consterncdcs com o seu súbito falecimento, vêm pelo presente, apre
sentar seu agradecimento aos srs Dr. Marcelo Fuck e Dr. Mário Musr;i,
pelo empenho e atendimenic prestado, ao Frei Lady, pelo conforto e�

piritual e palavras proferidas, a equipe do Hospital Sta. Cruz que lhe
atendeu, que se empenhou ao máximo possível e, enfim a todos seus

amigos que lhe renderam ., última homenagem e lhe ocomponhororrr
a sua morudo final, a todos o nosso desejo que Deus lhes recompense.

Aproveitamos ainda para convidar a assistirem a Missa em su

frágio a suo alma que será celebrado no dia 4 de Outubro, as 19,30
horas, na !greja de Marcílkl Dias.

t C O N .v I 'T 'E - M ISS A
05 familiares de

1 vo .Meier II

,

I' ,

convidarn porentes e pessoas amigas para a Missa de 1 mês de fole

cimento, que será celebrada no dia 07 do corrente (sábado), às 19

horas. nc Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradecem os fornilicres .

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

AVISO
o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL - IBDF, empenhado que está na produção de mu
das de erva-malte, para incrementar o seu plantio racional, solici
ta, encarecidamente, aos senhores proprietários de ervais que pro
duzam sementes, o favor de fornecer seus endereços ao Posto do
IBDF desta Cidade, situado à Praça Lauro Müller, 85 (ao lado da
Casa Mayer), a fim de que funcionários do IBDF, na época certa,
possam colher as sementes necessárias a produção de mudas dese
jadas, que serão posteriormente -distribuidas ou vendidas: aos for·>
necedores de sementes, e a quem ínteressar .

'

, . . -"

A DIREÇAp DA FLORESTA NACIONAL DO mDF
Três Barras _. Estado de Santa Catarina

,n, ','�

·'i
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estaques
SOLANGE TEREZINHA

-.- 15 ANOS -.-

Solange Terezinha Pazda, filha de Odi
lon e' Lidia Pazda, hoj e é a anfitriã. Na residên
cia de seus: pais, recebe hoje as amizades mais

chegadas para a comemoração do seu 15.0 Niver

que transcorre na terça-feira. Antecipo hoje as

felicitações, com um abraço da coluna.

�.,========================================.

Modas Soultn
,

ALTA MODA PARA

SENHORAS

22-0682
L/C

CLUBE DO SIGILO PROMOVE

JANTAR DANÇANTE
O Clube do Sigilo já está preparando a sua tra

dicional promoção que será no próximo dia 28. Ha
verá um jantar no Clube Canoínhense, e após um

sarau ao som de Discotheque. Desde já os ingressos
t'ncontrarrn-se à venda no Foto Egon, Casa Erlita e

Gráfica Santa Cruz.

MARCANDO A DATA

Amanhã os casais Lauro (Gersi) Gonçalves e

Alvino (Nady) Keller, reunem-se com suas famílias
em alinhado almoço de confraternização na Residên
cia dos Gonçalves, ocasião em que ficará acertada R

data de casamento de seus filhos Jair Keller e Rosane

Gonçalves, ..

8UVHEK - 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 Lotação de Imóveis.
.

L/C

Lúcio Colombo � ,

GENTE NOSSA NA PARAíBA

.. Para participar do V Congresso de Oficiais de

Registro de Imóveis do Brasil, está na capital da Pa

raíba, Eulália Glaba Kohlbeck, que viajou em com

panhia de seu esposo, Lothário Kohlbeck. O concla
ve que teve início dia 1.0, tem a duração de oito dias.

Chic-ClllC Modas

L/C

..

Onde a Moda Jovem

vem ao seu encontro

Lioos Clube de Canoinbas
PARABÉNS A PRESID�NCIA ...

O Lions Clube de Canoinhas reuniu seus

membros nesta quinta-feira em jantar _

festivo
no salão de Festas do Clube Canoinhen.s.e.
Aberta a reunião, o CL. Zaiden Emiliano Sele
me na qualidade de Diretor Social do Lions

.

CI�be usou da palavra cumprimentando os

Companheiros e as Domadoras, e parabenizou a

todos pelo sucesso alcançado na Campanha da

APAE declarando estar tudo em ordem, e o

Clube'nestes primeiros: meses da gestão do ca

sal Presidente CL. ANTONIO MERHY (DO
RACY) SELEME, alcançou superavit na arre

cadação de fundos em benefício às classes me

nos favorecidas.

A ENTREGA DO TROF:€U E

CERTIFICADOS 100% EFICI�NCIA
í

O Presidente, CL. ANTONIO M�RHY �
SELEME usando a palavra, fez em seguida a �Ientrega do Troféu de 1.0 lugar de Dívulgacâo >
Exterior do Distrito L-lO 77/78, ao CL. ZAI
DEN EMILIANO SELEME, ora então Presíden-
te e ao mesmo, o .Certificado de Reconhecimen
to' a Apreciação ao LIONS CLUBE DE CANOI
NHAS: por ter alcancado a qualificação de
CLUBE 100% EFICIENTE pelos trabalhos

prestados ao Leonismo Catarinense, através de
sua destacada -atuação comprovada no. Concur-
so Eficiência do ano Leonístico de 1977/78.
Foram conferidos ainda Certificados ao CL.
L U I Z D A V E T, 'q u e o b t e v e 100% de'
eficiência como Secretário, � ao CL. ANTO·
NIO SIMõES com 100% de Eficiência como Te
soureiro no ano Leonístico 1977/78. O CL.
ZAIDEN E. SELEME, usando a palavra, diri
giu-se a todos os membros presentes, agrade
cendo o. Troféu Imprensa que recebeu, parti
lhando. o sucesso alcancado, comi os CC . LL .

LUIZ DAVET e ANTONIO SIMÕES, que mui-
to trabalharam em prol do Clube, e que tão
bem conduziram seus cargos de Tesoureiro e

.

Secretário respectivamente. Destacou o traba
,
lho do CL. GRIMALDO FURTADO, que deu
amparo aos cegos, e sua presença em todos os

eventos do L-lO, contribuindo em todas as oca

siôes para um Clube 100%. Agradeceu ainda
em nome do Clube, a todos os elementos que

. panticiparam de uma forma ou de outra pelo
absoluto sucesso alcançado durante sua ges
tão.

A RNTRF.GA DO CHEQUE
o

À PRESIDENTE DA APAE

Em seguida, o Presidente do Lions Clube
de Canoinhas, CL. ANTONIO MERHY SELE
ME, fez a entrega da importância representati
va da campanha de Cr$ 150.000,00, à Presiden
te da Associacâo de Pais e Amigos dos

-

Excep
clonais (APAE), a também DM. PAULA CAR
VALHO. esposa do CL. SAULO CARVALHO.
O Presidente, muito aplaudido, recebeu os

agradecimentos da DM. PAULA em nome de
todos os membros do ·Clube.

Praça Osvaldo de Oliveira

NASCEU FABIOLA

Foi na quarta-feira, dia 27 de setembro que
n asceu a linda menina na Maternidade do Hospital
Santa Cruz, filha do feliz casal Adilson (Maria) Frei
berguer. Pela coluna seguem as felicitações extensi
vas aos não menos .felizes avós da garotinha, que na

pia Batismal rse chamará Fabíola.

NA, PIA BATISMAL

Giselli Andressa, é o nome que recebeu na pia
batismal dia 30 último na Igreja Matriz Cristo Rei;
é:�. linda menina, filha do casal Nivaldo e·Ana Maria
Burgardt. Foram os felizes padrinhos, Fábio Nabor
e Marly Fuck, eleVice-Prefeito de Canoinhas. As fe
licitações extensivas: aos radiantes pais de Giselli.

NIVERS

Com uma alinhada festinha aos amiguinhos,
comemoram aniversário na quinta-feira os garotos
André Paulo, 7 anos; e Eduardo 4 anos, ambos filhos
do. casal Antonio e Maria Helena Simões. Os para
béns da coluna com muitas flores, aos filhinhos do ca

sal amigo.

Economia você faz comprando no

Peg Pag Miradouro
TUDO PARA O SEU LAR; COM ENTREGAS

A DOMICíLIO.

Rua Major Vieira, 511 - Fones: 22 ...0979 e 22.;0124
L/C

-

,

IÉ amanhã às 17 :00 horas, o alirihado Des
file de Modas 'no Clube Canoinhense, em pro
moção de destaque das Senhoras da Casa da
Amizade.

Terá a particip.ação especial das Debu
tantes de Canoinhas de 1978, que desfilarão
com seus lindos trajes brancos com que debu
taram na Festa de Gala do Clube Canoinhense
em 09 de setembro.

/

Serão. apresentados à Sociedade, a moda
primavera-verão em últimas criações dos gran
des centros adquiridos, esta semana pelas Bou
tiques La Na Modinha, Françoise e Modas Sou
lin.

-A Boutique Françoise apresentará a mo

da infanta-juvenil com as seguintes manecas:

Estelamarís Hulmann, Valderez Tabalipa, Ka
rim Dittrich, Margarethe Voigt, Salviana
Cubas, Marilucia Adilia, Fernanda Dias e Ca
rolina Wrublevski ,

La Na. Modinha fará desfilar na passare
la, Sandra Scopel, Claudia Budant, Silmara
Teodorovicz, e dois manequins masculinos. Mo
das Soulin apresentará com exclusividade a no

va moda para Senhoras, e também Moda Jo
vem com as Manecas: Andréa .Beatriz Weinfur
ter, Joice Wiese, Leila· Cador, Maria Clara
Wendt, e mais Patricia Machado e Mirtes Gun
zer de Camboriú, que desfilaram recentemente
em promoção do Grêmio XV de Julho.

Palácio dos ·Móveis
MóVEIS EM GERAL, ESQUADRIAS, POR
TAS, JANELAS, FORRO, ASSOALHO, GRU

POS ESTOFADOS E MóVEIS
EM FÓRMICA.

Rua Paula Pereira, 1178 - Fone 22-0�84
L/C
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Cur,riculum Vitae

Para

De'pulado Federal

Lauro

Sal vador

ARENA N. 209

...

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

ção. 2 - Em Nível Após Graduação: 2.1 - Análise Econo
mica no Conselho Nacional de Economia. 2.2 - Programação
para o desenvolvimento - 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 1. '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 ITrigo e sindicato. c-2 - Participou da elaboração projeto
para reequipamento de instalação portuárla. c-3 - Repre- IIsentou vários anos. c-31; Banco do México SIA. junto da
Associação Latino-Americana de Iivre-ccmércio - ALALC.
c-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-1 - Da direção da Indústria de máquinas e comércio de
importação e exportação - Rio de Janeiro. D-2 -, Da dire
ção. da Indústria de Trigb-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 do
Oeste Catarinense. - Candidato a Pr�feito de Joacaba sub-
legenda da ARENA em 1976.

'
"

Atividades atuais:
DIRETOR: da firma 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.

NOME:
NATURAL DE:

ESTADO CIVIL:
FILHOS:
PROFISSÃO:
RESIDÊNCIA:'
ESCOLARIDADE:

.--------------- � �,---- �,_=w,_. _

BI'NDERCAR
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTOA.

Compra - 11ende • Troca e Financia até 24 meses

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 Brasilia - Verde � .. 77
1 Volks 1. 300 - branco .. .. .. ..

' 70
"I Volks 1.200 - branco .. .. .. .. 66 L/C
1 Chevette - Luxo .. .. .. .. .. .. 74

, J:- ",_, 1, J�eIl. ,-o Marron .. .. .. .. .. .' 65

Rua Cel, Albuquerque', 255 - F'ones: 22-0517 e 22-0610

Festa ao

Dia do Professor'
Louvavel a iniciativa das"

Supervisoras de Ensino, 06 e 08,
e Coordenadoria de Ensino Mu

nicipal, que promoverão junta
rnerrte com Direção e APP, de
suas escolas uma festá, come

morativa ao dia do Professor.
O evento acontecerá na sede do
Clube de Bolão Fantasma, no

dia 14 próximo.
"

o Nazismo
ainda quer
o seu lugar

Simbolos negros pintados em

paredes coloridas com tinta verme

lha, "slogans" como, "LIBERDADE
PARA WAGNER", ataques aos ju
deus: é o rencscirnento do nazismo.

Deixando de lado a hipótese de que
não passa- de brincadeira (o que a

esta altura me parece um tanto for

çado dizer), o que nunca se pode
ria imaginar está acontecendo. E
não só no Brasil, não só na Américo
Latina. Volta e" meia os jornais no

ticiam passeatas, celebrações e con

centrações de adeptos do nacional
socialismo na Alemanha, na Fronço,
nos Estados Unidos, países que por,
sua história recente deveriam ser os

últimos a ver a reedição das cenas

que se supunham para sempre irre

petíveis.
As causas podem ser as mais

variadás, desde a nostalgia de ofic
cionados da leitura sobre a II Guer

ra, até as ideologias típicas de in

divíduos excentricos, mas também
não se pode dizer que se trata de
algo inexplicavel em termos de so

ciologia e psicologia que atinge a

mosso popular. É claro e evidente

que o nazismo exerce fascínio sobre
a geração de hoje, na medida que é

apresentado como mortífero, e a

apresentação dos livros que mostram

o Iodo exótico de Hitler.

Mos isso tudo não bosto paro
caracterizar um inegável retorno' Ó
ideoloqio dos fundadores do nazis
mo . Troto-se de causo "aparente" de
fenômeno de raízes muito mais "pro
fundos". Penso poder atribuir à des
moralização oc:idental, o atrativo
exercido 'pelos misticísmos, entre os

quais está o influência nazista'. Nu
ma época em que se falam somente

no fim dos mitos do religião, em que
,
se foge do aspecto sacral do cultu
ra, (e no entanto não existe culturc
sem mito que lhe sirvo de suporte),
em nosso tempo, o que poderó pre
encher o vazio que o olmo humo-

•

no está sentindo exatamente' por ser

humano?, A ornissôo dos religiões
tradidonais do Ocidente, que estão

preferindo o solução apenas em ter ..

mos sócio-econômicos dos problemas
ctucis. eis "onde" se deve buscar o

responsabilidade- pelo ressurgimento
dos antigos misticismos pré-cristãos,
qUe estão servindo como suporte
ro uma civilização cristã que aos

poucos perde, com o rompimento
com os coisas sagradas, sua verda
deiro razão de ser,

\

Ouça diariamente a sua

Rádio Santa Catarina
"

Música

entretenimento
notícias'

AGENDA DA CIDADE
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

:FARMÁCIA DE PLANTA0: de sábado: 07/10 a 'sexta-feira: 13/10
Machado: Rua Vidal Ramos, 404 -

MÉDICO· UE PLANT:ÃO: hoje: Dr. Marcelo Jacob Fuck
Fone: 22-0033
Amanhã: Dr. Mário Mussi
Fone: 22-0033

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

ESTAIç.AO RODOVIARIA: Fone: 22r-0179
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda

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

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas,
e das 14::00 às 18:00 horas. Aos sába
dos até às 16:0.0 horas.

-:- H O T :É I S -:-
SCHOJ",ZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 -_ Fone: 22-00:�6.
GUARANY: Apartamentos e quartos - Restaurante e Churrascaria

anexos. - Rua Vidal Ramos, n.Ps 1120 à 1132 - Fone:

22-0970.

-:- RESTAURANTE A LA CARTE --:-

CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - FORe: 2'2'�07&1
, De segunda à, sábado, serviço completo "à
LA CARTE, e a9s Domingos, completo
serviço de BUFFET. -� Funciona das
11:00 às 14:00 horas, e das 16:30- às 22�OÚ
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 ALEGRE: Rua Vidal Ramos, 315 - Agora, soba direção,
de Rivadavia Marcondes. Funciona das 11·:00
às 14:00, e das 19:00 às 22:00' horas.' - Apeni
tivo grátis - Espeto Corrido e prato comercial .

VENTURA: Final da, Rua Caetano Costa, esquina com a Estradal
Canoinhas-Mafra. - Espeto Corrido - Espeto Individual
e prato comercial. - Funciona dia e noite.

CANECAO: 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.
-:-: C I NEM A -:-

HOJE: 20:30 horas - Sensacional Programa Duplo:
, 1.'0 Filme: O COLTI ERA SEU DEUS

2.'0 Filme: MONTE, CRISTO 75
AMANHA; às 14 horas em matinê:

O COLT1 ERA SEU DEUS _' ColoridO'
i\MANHÃ: em duas sessões - às 19,3'0 e 21,30 horas:

A ARVORE DOS SEXOS - Colorido censura 18 anos

ATENÇÁO: Este filme reprisa 2.a. e 3.a feira às 20,30 hs,
Quarta, quinta e sexta-feira às 20,30' horas:

José Mojica Marins o' ZÉ DO CAIXÃO em:

A ESTRANHA HOSPEDARIA DOS PRAZERES
Colorido _ Censura 18 anos

-:- PROMOÇÕES - BAILES E, DISCOTHE,QUES -:
SÁBADO: Discotheque - Clube Canoinhense - 23:00 horas.

Discotheque - Sociedade 'B, Operária - 22 :00 horas
DOMINGO: Promoção Casa da Amizade _ DESFILE: DE MODAS

- Clube Canoinhense - 17:00 horas _ Em seguida
NOIT]) DE DISCOTHEQUE' - JAKSON SOM

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:
AMAURI FOTOGRAFIAS - ao lado do Clube Canoinhense.I
Dra. Heloisa 5 .' . Bertoncini

CIRUR,GIA-DENTISTA.
CRO 1091

Consultório -#Rua Felipe' Schmidt, 385
L? Andar - Sala N." 03

.

Comunicado
Senhor usuário do

Transporte Rodbviário de Cargas
ZELE PELA SEGURANÇA DA SUA MERCA.DORIA. Só
UTILIZE. DE EMPRESA QUE ESTEJA ENQUADRADA
NAS NOVAS EXIGÊNCIAS DO DNER, ESTIPULADAS NA

"
PORTARIA N,? 5.

Colaboração da

TRANS-IGUACU .

1 _

.

Inscrita no REGISTRO E CADASTRO DE 'TRAN'SRrlRTA
DORES RODOVIARIOS DE CARGAS - FCt':Fi C

sob o n.? 09-2-0-320-4
L/C
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Escreveu: E�me"aldino LVaia' de Almeida

SINDICATO INAUGUROU SUA SEDE

Foi inaugurada solenemente a Sede Própria do

Sindlcato dos 'I'rabalhadorr-s Rurais de Papandu v a
dia 24 do mês p.p. As 09:00 horas houve celebracão

'na Matriz de 8. Sebastião; às 10:30, iniciou-se as sole
nidades com a escolha dos Padrinhos para abertura

das portas principais do estabelecimento, sendo feito

o leilão das chaves, num ambiente cordial, Seguindo
se os festejos populares ao som de um ótimo conjun
to'musical. O prédio lotado do mais requintado con

forto, todo de alvenaria e paredes de azulejo, dava

um requinte todo especial ao ambiente interno do

mesmo. Estão assim, de parabéns todos os trabalhá
dores filiados a entidade de classe, que tantos bene

fícios receberão, inclusive o seu atual presidente, sr.

Eulino Bento Pilatti, que muito tem feito em favor

,'da entidade sindical.

SUDARIO DE CRISTO VISTO POR MILHõES

Uma multidão recorde de 200 mil pessoas visi

tou domingo a Catedral de Turim, onde se encontra

exposto o Sudário de Cristo. Mais de 1,5 milhão de

pessoas já estiveram na catedral nestes últimos 22

dias para ver a relíquia exposta pela terceira vez

neste século. Os padres da catedral disseram que os

fiéis aguardavam na fila cerca de 4 horas para poder
se aproximar do altar central, onde se encontrava o

sudário. (G.P.)

DIA 15 GRANDIOSA FESTA

Dia 15 do corrente' será realizada na Matriz de

Papanduva a grandiosa festa em honna a Nossa Se

nhora Aparecida, padroeira do Brasil. Como a data

se apresenta em dia, útil (dia 12 - quinta-feira), ficou
para o dia 15, domingo. O programa elaborado com

todo o esmero para que nada venha a faltar para os

festejantes, que com suas presenças honrosas muito

contribuirão para o pleno êxito das festividades em

honra a nossa gloriosa Mãe do Céu. Aguarda-se gran
des caravanas de romeiros vindos de fora para ren-

: derem suas homenagens à padroeira do Brasil e pe
direm graças para si e seus familiares.

ASTRóLOGO PR,EVf; Á TERCEIRA

GRANDE GUERRA MUNDIAL

Estamos vivendo uma época de transição astral

e em 1982, acontecerá lamentavelmente a terceira

grande guerra mundial. A tragédia no entanto, co

.meçará dois anos antes, partindo do, Oriente Médio,
alastrando-se,pela .Europa e em seguida por todo o

mundo, inclusive o Brasil. Quem faz esta previsão é '

o astrólogo Felix da Silva Fraga, o conhecido "Satur

no" dono de 456 profecias acertadas, desde vitórias
de pequenos times de futebol do interior até fatos de

dimensão" como a morte do Papa Paulo VI. (G.P.)

PRIMAVERA TRAZ DIAS

MELHORES AO PAíS

Abrindo em Curitiba a estação da primavera,
o Presidente Ernesto Geisel destacou não ser a mes- .

ma apenas uma nova estação do ano. "mas é uma

primavera que se manifesta no Brasil, com a emenda

constitucional que foi aprovada e que permite aca

;bar com os atos de exceção e melhorar a nossa de

mocracia", fazendo dessa forma, acrescentou o Presi

dente, "uma pátria melhor, mais venturosa e que to

dos nós sonhamos", Geisel, que se mostrava satisfei

to com o resultado da votação das reformas no' Con

gresso, viu nele "uma prova de coesão que a Arena

deu ao país, na votação da matéria tão importante
para a democracia brasileira". Em contato com as

lideranças políticas paranaenses o Chefe da Nação so

licitou o máximo de empenho no sentido da vitória

arenista nas próximas eleições, ressaltando a impor
tância que os resultados vão ter para o futuro da

própria democracia brasileira. (G . P . )

REUNIÃO DA AMPLA EM PAPANDUVA

Dia 28 do mês de setembro p.p. realizou-se a

reunião mensal da AMPLA, no município de Papan
duva. Presentes os seguintes .municípios, represen
tados pelos seus respectivos prefeitos: Porto União,
Dr. Vitor Buck, Presidente da AMPLA; Três Barras,
Irineópolis, Major Vieira (representante), Monte
Castelo (representante); Papanduva, Nataniel Rezen
de Ribas (anfitrião) e Itaiópolis. Aberta a reunião

pelo presidente.pedindo fosse feita a leitura da últi
ma reunião que constou em ata. Em seguida foi pre
sidida a mesma pelo Prefeito anfitrião, que solicitou
fosse lida pelo secretário executivo O' expediente re

cebido e expedido. Ficando a palavra livre, falou o

médico veterinário Acyr Burda Stocco que descreveu
seu programa sobre SILOS E SILAGENS, referin

do-se sobre a utilização da silagem para bovinos de
corte criados a campo e seu significado econômico no

Estado. Referindo-se sobre a Peste Suína Africana,
apresentou por meios de SLIDES como se poderá
constatar os primeiros sintomas da doenca em nossa

região" Distribuiu um livro de sua autoria que real
mente é o guia seguro para se precaver do terrível
mal que vem dizimando os rebanhos suínos em cer

tos estados, sendo os mesmos sacrificados antes que
�se propague por outros pontos do território nacional.

LUTO NOVAMENTE NO MUNDO CATóLICO

Somente a bondade divina pode dizer com se

gurança porque nosso amado Papa João Paulo I nos

deixou tão cedo, apenas 1 mês e 3 dias de reinado
reinado este que começou sem pompa, sem hO'mena�
gens grandiosas, nem a coroa do Rei não quis usar,
subiu ao trono humildemente como humildemente

deixou o mundo, deixando seus filhos desolados mas

confortados espiritualmente por podermos c'ontar
com ele lá no céu que melhor nos protegerá aqui
.neste mundo incerto, inseguro, cheio de maldade,
malicia e muita vaidade. Que o Todo Poderoso, nos

envie o quanto antes seu sucessor de João Paulo I,
que com a luz do Espírito Santo nos conduzirá ao ca

minho certo. Vamos refletir por um momento e po
deremos facilmente chegar a uma conclusão: os' si
nais são visíveis tanto no céu como na terra, quem

t�m olhos poderá ver, quem tem ouvidos poderá ou

VIr, algo está para acontecer ...

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 12 niver do jovem acadêmico NEIVON DE

'TARSO, filho do casal Dr. Dino (Nadyegge) Almei

da, da capital paranaense , Cumprimentos em alta

rotação para o Tarso.

Na mesma data nossa agenda social registra a

passagem de niver da distinta jovem senhora DAI
SY KARASINSKI DAVID, virtuosa esposa do indus
trial Salesio David. Cumprimentos e felicitações
circulando em alto estilo.

Dia 14 festejando idade nova o jovem estudan
te JAIRO JOSÉ, filho da Sra. Vva. Alzira Sidorak.
A jovem guarda estará presente para as solenidades
de praxe ao Jairo que é muito estimado por todos.

.
Também na mesma data festejando seu nata

lício o garotão MAURICIO JOÃO, filho do casal An
tenor (Terezinha) Zanela. Dia festivo para a grande
família Sonaglio.

UM POR SEMANA

Quando acharmos que a bondade I desertou do
. inundo, verifiquemos se antes ela não desertou nos

so coração. (G. Duhamel)

I H P S - Instituto Nadonal de Previdência Sodal

Intensifica a ampan a

/IAcões de Comando" con ra
,

Informacõ,es audu entes
,

O Instituto Nacional de Previdência Social está divulgando
as primeiras providências para intensificação da campanha intitu

lada "Ações de Comando", com a participação de grupos de inspe
tores na identificação de intermediários inescrupulosos que vi

nham agindo no setor de concessão de benefícios. Afirmam asses ...

sores da Presidência do INPS que se houver funcionário envolvido

será responsabilizado judicialmente, além da punição administra

tiva prevista em Lei.

As "Ações de Comando", no momento são mais intensas no

Grande Rio, em São Paulo, Espírito Santo e Minas. A qualquer
momento no entanto, poderão estar presentes em qualquer área

do País, operando sempre junto às fontes de controle de comando

eletrônico, responsáveis pelo envio ao computador de ordens de

pagamento de benefícios.

LEVANTAMENTO

2 x

De acordo com técnicos do lNPS, fraudes são sempre pos

síveis em qualquer setor financeiro, seja por falha humana, defi
ciência estrutural ou na formulação de papéis que permitem a

falsificação de documentos. Para reduzir ao mínimo essa possibi
lídade, pessoal qualificado, analisando casos rejeitados 'pelo com

putador e investigando em Postos de Benefícios, já conseguiu re

lacionar uma série de modalidades de ação fraudulenta. Cor.o is

so, a ação dos falsificadores. será cada vez mais difícil.

O INPS concede por mês mais de 300 mil benefícios. No

momento, gasta mensalmente Cr$ 12 bilhões em concessão e ma

nutenção de benefícios, incluindo auxílios, pensões, aposentado
.

rias e pecúlios. A estimativa é de que a incidência de fraudes, em

relação ao total pago, sej a proporcionalmente irrelevante. No en

tanto, a investigação continuará, para evitar que segurados e be ..

neficiários sejam lesados em seus interesses .

As "Ações de Comando" são por amostragem e sem aviso.

Nas Agências. e Postos do INPS, dezenas de processos são exami
nados com minuciosa vistoria, capaz de identificar responsáveis
por eventuais fraudes. Um dos procedimentos é orientar os Che

fes de Postos, para o necessário apoio aos comandos.

eencontro d
I dor de uma separação, suspi
rando pelo reencontro. com a

pessoa amada.

Como é bom um reencon

tro de primavera. Quiça todos
os homens, pudessem se reen

contrar, deixando um, pouco de

lado, seu egoísmo, sua falta de

compreensão entre os irmãos, e

tratassem uns aos outros, com

mais amor.

Bastaria apenas, um gesto,
uma palavra, um aperto de mão
e tudo ficaria mais fácil.

No entanto, quando para
mos um pouco para pensar, per
cebemos quanta coisa maravi
lhosa existe dentro de nós, que
poderia ganhar um significado
novo e tornar nossa vida me

lhor.

Com a chegada da prima
vera, muitas coisas acontecem.

Campos verdes,· árvores flori

das, flores enfeitando os jar
dins, 'muito vivas e graciosas.
Os pássaros cantando, fazem o

coro que gostamos tanto de ou

vir, saltitando. de ramo em ra

mo, demonstrando também sua

alegria. / O sol, o astro rei do
universo sai unais cedo e o calor

começa a predominar.
Chega outubro, mês do ro

sário, das primeiras' comunhões,
tendo também o dia da criança.

Entre os homens t�mbém a

situação se modifica. Mais dis

posição para o trabalho e

maior prazer pelas horas de Ia
zer. Tudo parece sorrir.

Nas ruas pessoas desapres
sadas, como saudando a prima
vere que é uma estação mara

vilhosa.

Como é bom a gente ver

harmonia entre as pessoas, ca

minhando uma ao lado da ou

ira, sem mágoas, sem rancor,
pois perante Deus, somos todos
iguais.

Como o ser humano às ve

zes é difícil de ser entendido.
Do mínimo ele transforma no

máximo, aquilo que nem preci
saria ser chamado de mínimo.

Dificuldades mil atravessa
mos; horas de incertezas desi-,

Iusões; até mágoas escondidas,
no fundinho do coração.

No entanto, pensando bem,
podemos nos considerar felizes.
Se olharmos ,em nossa vol L
vermos tanta miséria, tantos

farrapos humanos, tanta gente
que não consegue se encontrar.

Reencontro de príimavera,
é a aproximação de almas, de
amores perdidos, de amigos
leais, enfim, façamos um reen

contro de tudo.

Canoinhas, outubro de 1978.

Ivanita Schivinski

Casais de namorados, pe··
rambulam pelas calçadas, sus

surando .

palavras de amor, sem

se preocuparem com os tran
seuntes.

Na esquina, uma lanchone

te, onde a juventude inquieta,
toma seu sorvete, vivendo horas
felizes.

Já mais adiante, corações
apaixonados, sofrem talvez a

Tereno de
IIalqueire

,

Vende-se por motivo de mu

dança, uma propriedade locali
zada no Distrito de Paula Perei

ra, com residência, todas ferra
mentas de lavoura, boa aguada.
Ótimo para chácara.

Tratar no Bairro Jardim

Esperança, Rua Uruguai n .

o

1734.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juizo de Direito

Edital
Extrato-Artigo 687 do C.P.C.

Venda em 1.0 leilão: dia 31
de outubro de 1978, às 10:00 ho
ras (acima da avaliação). Ven
da em 2.° leilão: dia 20 de no

vembro de 1978, às 10:00 horas
(a quem mais der). Local:
átrio do Fórum de Canoinhas.
Processo: Cartas Precatórias
nrs. 836 e 837, de Avaliação e

Praça, sendo AA.: BANCO
ITAÚ SjA., e DURATEX S/A.,
INDÚSTRIA E COMERCIO e

R.: COMPANHIA INDUS
TRIAL M A F R E N S E DE
ÓLEOS E FIBRAS. BENS: -
Um terreno rural, sem deno�i
nação. especial, com a área .de
2.768.000,00 m2 (dois milhões,
setecentos e sessenta e oito mil
metros quadrados), situado no

lugar denominado "Gavião",
município de Três Barras, desta
comarca, formado por duas gle
bas confinantes, confrontando
se a primeira gleba que con
tém a área de 1.800'.000 m2.: a
leste por uma linha que, par-'
tindo da Estrada de Ferro. se-.

gue o arroio do Gavião, até 3

ponte do mesmo, e daí, pela es
trada de rodagem, até o Rio Ne
gro; a oeste, com a segunda gle
ba abaixo descrita; ao sul, com
a Estrada de Ferro Paraná-San
ta Catarina; ao node com o Rio
Negro, a segunda gleba, que
contém a área de 968.000 m2.,
confrontando-se: com a estrada
de Ferro Paraná-Santa Catari
na, .com terras da viúva Ana
Schimilovski Pacheco; registra
do sob n.? 40.487 fls. 265 livro, ,

n. 3-A-N, do Cartório do Regis
tro de Imóveis desta Comarca;
avaliado em Cr$ 800.660,00 (oi
tocentos mil, seiscentos e ses
senta cruzeiros). Uma colhe
deira automotr-iz, marca

III'I
II.
I

da Comarca Canoinhas-SCde
Poder Judiciário

de Leilão
CASF-960, de fabricação Na

cionaI, equipada. com motor
Diesel D-225-6, de 95 HP e ...

2200RPM transmissão com três
velocidades à frente e uma a ré,
mecanismo de velocidade va

riável e controlado hidraulica
mente, direção hidrostática,
freios e discos de ação indepen
dente, molite PICK UP, cilin
dro de dentes com 1,02 metros
de largura e plataforma de cor

te com 13", com depósito grane
leiro, jogo de faróis, com pneus
13x28 e 600x16, jogo de ferra
mentas e equipada com pneus
especiais para banhado e pi
cador de palha; avaliado em

Cr$ 170.000,00 (cento e seten
ta mil cruzeiros). Um arado hi
dráulico reversível, com discos
de 28", marca FNI, linha sabre;
avaliado em Cr$ 3.000,00 (três
mil cruzeiros) . Uma semeado
ra-adubadora com cinco cárri
nhos montados em barra, portas
ferramentas "ALL-CREP", mar
ca PNI, linha abre; avaliado
em Cr$ 2.000,00 (dois mil cru
zeiros). Um trator Valmet, 80
ID, com motor de 70 HP, com

sincronizador, tomada de força,
hidráulica automático com

pneus dianteiros, 7,50x18 e tra
zeiros 15x30 e demais pertences
normais, motor .n.? 143115/2070,
série 815335; avaliado em Cr$
35.000,00 (trinta e cinco mil
cruzeiros) . Uma semeadora
adubadora de 15 Ii.r '::-.J, marca

Magril; avaliada em Cr$
1. 000,00 (hum mil cruzeiros)
Uma esparramadeira de calcá
rio, com folha de proteção e

agitador, marca Laly; avaliado
em Cr$ 2.000,00 (dois mil cru
zeiros). Um pulverizador Hol
der Trilhotero, modelo ASB-40,
tipo SP512, com barras de 12

metros; avaliado em Cr$ 3.000,00

(três mil cruzeiros) . Uma ro

çadeira hidráulica marca La
vromac; avaliada em Cr$
4.000,00 (quatro mil cruzeiros).
Uma lâmina dianteira marca

Madel com comando hidráulico

i duplo, tipo aglodomer; avaliado
em Cr$ 4.000,00 (quatro mil

: cruzeiros). Um jogo de rodas
completas para Valmet 80";

I avaliado em Cr$ 1.000,00 (hum
I
mil cruzeiros). Um trator agrí

: cola Valmet modelo 60-ID, sin-
cromático, com motor de 52 HP,
com injeção direta, câmbio com·

seis marchas à frente e duas a

ré, sendo simples e reduzida,
I

hidráulico automático, blo
! queio de diferencial, ilumina·
ção trazeira e dianteira, com

pneus tipo arrozeiros e'demais
pertences normais, motor n. o

133.903-69-B, série n.? 71.1477";
avaliado em Cr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros). Um tra
tor agrícola Valmet 80-ID, de
características semelhantes e de
igual marca e capacidade des-

I
crito acima; avaliado em Cr$

. 35.000,00 (trinta e cinco mil
I cruzeiros); num total de Cr$
1.090.660,00 (hum milhão, no

venta mil, seiscentos e sessenta
cruzeiros) . O pagamento far
se-á à vista ou em três (3) dias,
sob caução, mediante fiador
idôneo. Não consta dos autos
incidir sobre referidos, bens:
ônus pendentes de julgamento.
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, aos dois (2) dias do

mês de outubro de mil, novecen
tos e setenta e oito. Eu Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o subscre
VI.

Loacyr Muniz Ribas
Juiz de Direito

2x

r N�RE�D� c, CÔRT�, Oficial do Registro ci-"II do 1. Dístríto de Canomhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

r-r-
ALTAIR Ro.QUE HENNING com SOLANGE

LEREZINHA ALVES RIBEIRO, brasileiros soltei-
1'OS, do.miciliados, e residentes 'neste lVIunicfpio; ele
c<?merclante, nascido em Santa Leocádia ri/Munici
pIO aos 16 de agosto de 1948 filho de Adolfo Vieira
Henning e de Maria Madalen'a Furhmann Vieira' ela
d? lar, nascida em Paciência dos Neves n/ Mu�icí
pIO aos 6 de setembro de 1959, filha de Evaldo Alves
Ribeiro e de Mônica Alves Ribeiro.

BERTAZIo. FERREIRA com ANGELA MARLI
ADRIANO, . brasileiros, solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade; ele motorista, nascido em Poço
Preto, comarca de Porto União-SC. aos 19 de junho
de 1956, filho de João Maria Ferreira e de Tereza
Fraitaz Ferreira, falecida; ela do lar, nascida em Co
rupá-SC. aos 26 de janeiro de 1959 filha de Otilio
Patricio Adriano e de Tereza de Je'sus Chaves.

AMAZIR DE ASSIS DE So.UZA PRESTES
com WILCEN Do.S SANTo.S, brasileiros, solteiros
domiciliados e residentes em Salseiro nl distrito ;
ele operário, nascido em Salseiro rr/ distrito aos 10
de março de 1959, filho de Alfredo de Souza Prestes
e de Maria de Souza Prestes; ela do lar, nascida em

\

Palmital nl distrito aos 2 de novembro de 1960 filha
de Antonia Pieczontkowska dos Santos.

'

LEOPo.LDo. CELSO. KOCH com LUDEMILA
TAMPo.ROVSKI, brasileiros, solteiros, domiciliados
e residentes neste Município; ele comerciante, nasci- ,

do em Bela Vista do Toldo nl Município aos 5 de
setembro de 1951, filho de Leopoldo Koch, falecido
e de Elvira Pereira Koch; ela do lar, nascida em Ser
ra do Lucindo nl Município aos 24 de agosto de ...

1959, filha de Ludovico Tamporovski e de Catarina
Tamporovski.

HILTo.N LEo.Po.LDo. LAUBE TODT com IL
MA -LEAL DE BARROS, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes neste distrito; ele lavrador, nas

cido em Marcílio Dias n/Mun. aos 12 de fevereiro
de 1955, filho de Ernesto Todt e de Hilda Laube
Todt; ela do lar, nascida em Caraguatá neste distrito
aos 24 de outubro de 1957, filha de José Leal de Bar
ros e de Maria Kohler de Barros.

VICTo.R EMANUEL So.ARES MACHADO com

IRENE ELIZABETH SORG, brasileiros, solteiros,
dornici liados e residentes nesta cidade; ele balconis
ta nascido em Canoinhas aos 26 de fevereiro de .. ,

19'51 filho de Ney Soares Machado, falecido e de
Maria Thereza Soares Machado; ela balconista, nasci
da em Canoinhas aos 02 de fevereiro de 1957, filha de
Henrique João Sorg e de Alverina Costa Sorg .

REGISTRO CIVIL EDITAIS-

Empregados
de Canoinhas

-

Jo.SÉ AMAURI WELKE· com HANELo.RE
ERICA Ho.RNSCHUCK, brasileiros, solteiros; ele
auxiliar de escritório, nascido em Divisa-Pr. aos 15 de
junho de 1958, filho de Sebastião Welke e de Edith
ele Oliveira Welke; residentes e domiciliados em Di
visa-São Mateus do Sul-Pr.; ela auxiliar de contabi-
1i.dac " r.rscida em Canoinhas aos 20 de dezembro de
1953, filha de Otto Hornschuck, falecido e de Joanna
Hornschuck, residente e domiciliada nesta cidade.

Canoinhas, 04 de outubro de 1978.

Nereida C. Côrte - Oficial do Registro Civil

MARIA DAS DORES CAMARCO - OFICIAL
SUBSTI'XUTA do Cartório do Registro Civil de TI
JUCAS DO SUL, Comarca de São José dos Pinhais
Paraná, faz saber por intermédio do Cartório do Re
gistro Civil desta cidade que pretendem casar r

JOSE DIRCEU GUADANHIM com MARIA
DE JESUS ROCHA, brasileiros, solteiros; ele operá
r io, nascido em Canoinhas-SC. aos 15 de janeiro de
1954, residente e domiciliado em São. José dos Pinhais
.Pr., filho de Altair Guadanhim e de Donar ia da Sil
veira Guadanhim; ela enfermeira, nascida em 'I'iju
cas do Sul-Pr, aos 10 de setembro de 1952, residente
e domiciliada no Município de Tijucas do Sul-Pr., fi
'lha de José Valencio da Rocha e de Cecilia Ferreira
da Rocha.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.os,
mandei publicar o presente Edital.

Canoinhas, 04 de outubro de 1978.

JACIRA EMILIA PAUL CORRI:A, Oficial do
Registro Civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:'

\
ZIEGFREDo. GLEVINSKI e LINDACIR GUIM

BISKI. Ele natural de Timbozinho, deste Distrito,
nascido em 10 de março de 1958, agricultor, solteiro,
domiciliado em Serra da Lagoa, deste Distrito, filho
de Valentim Glevinski e Mariana Inhgeliski Glevins
ki. Ela, natural de Rio dos Pardos, deste Distrito,
nascida em 19 de outubro de 1960, do. lar, solteira,
domiciliada em Rio dos Pardos, deste Distrito. filha
de Antonio Guimbiski e Amelia Kautch Guimbiski.

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da lei.

'

Pinheiros, 03 de outubro de 1978.
-

.....

Silvete, Darci Paul - Escrevente Juramentada

Sindicato dos
no Comércio

ELEiÇÕES SINDICAIS

AVISO
O "Sindicato dos: Empregados no Comércio de Canoínhas",

avisa que será realizada, eleição no dia 8 de janeiro de 1979, na se

de desta entidade, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal
e Delegados-representantes, devendo o registro de chapas ser apre
sentado à Secretaria, no horário das 8 às 17,30 horas, no período de
'20 (vinte) dias a contar da publicação deste aviso. Edital de con

vocação da eleição encontra-se afixado na sede, desta entidade e

nos estabelecimentos comerciais desta cidade.

Canoinhas, 06 de outubro de 1978.

José de Jesus Dâmaso - Presidente

Sindicato dos Empregados
de CanoinhasComércion()

ELEiÇÕES SINDICAIS
Editei de ConvocaçAo

Pelo presente edital, faço saber que no dia oito de janeiro
de 1979, no período das 8 às 18 horas, na sede desta entidade, será
realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal .e
Delegados-representantes ao Conselho da Federação a que está
filiada esta entidade, bem como de suplentes, ficando aberto o pra
zo de 20 (vinte) dias para o registro de chapas, que correrá a con
tar da data da publicação do Aviso resumido deste edital, nos ter
mos do art. 17 da Portaria n.? 3.437, de 20/12/74. O requerimento
acompanhado de todos os documentos: exigidos para o registro se
rá dirigido ao Presidente da entidade, podendo ser assinado por
qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da en

tidade funcionará, no período destinado ao registro de chapas,
no horário das 8 às 17,30 horas, onde se encontrará a disposição dos
interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de in
formações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de do
cumentação e fornecimento do correspondente recibo. A impug
nação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da publicação da relação das chapas registradas. Caso.
não seja obtido quorum em prhneiraconvocação, a eleição, em se

gunda votação, será realizada no dia 23 de janeiro de 1979 e, não
conseguindo o quorum na segunda convocação, a. eleição, em ter
ceira votação, será reali'zada no dia 7 de-fevereiro de 1979. Em ca
se de empate entre chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição
1:.0 dia 22 de fevereiro de 197'9.

Canoinhas, 06 de outubro de 1978.
José de Jesus Dâmaso - Presidente

Lotes em Papanduva
Vende-se

'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).

Vende-se 2 (dois) lotes em

Papanduva na Rua' Graciliano
Machado, esquina com' a Rua
Leoberto Leal.

Tratar em Canoinhas à Rua
Marechal Floriano n.? 77.

1 x
Oh! Jesus que dissestes: "Tu-

-------------....... do que pedires ao Pai em meu no-
me Ele atenderá". Por intermédio

Lote' _ V"nde-se de Maria Vossa Santa Mãe, por
� quem humildemente rogo ao Vos-

II' so Pai em, Vosso nome para queVende-se 1 (um) lote si- minha oração seja ouvida (rnen-
uuado à Rua 12 de Setembro, no ciona-se o pedido).
Alto das Palmeiras. I Oh! Jesus que .dissestes: ;'0. céu

Tratar à Rua Marechal FIo ..
! e a terra passarão mas a minha pa-

. 'o 77 I' lavra não passará". Por intermédionano, n. .

d M
.

V -

e aria ossa Santa Mae, por
...,_. l;...;;.;.x quem rogo que minha oração seja

ouvida (menciona-se o pedido).

Casa Aluga-se 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.

S.F.H.

-

ALUGA-SE CASA COM
TRÊS PEÇAS, SITA A RUA
CEL. ALBUQUERQUE.

TRATAR C/ OSVALDO,
PELO FONE 22-0116.

t Convite-Missa
Os familiares de

. Marinha (iranemann (osta '

convidam parentes e pessoas amigas para a Missa de 6 meses

d� falecimento, que farão celebrar em intenção de sua. alma,
�Ia �2 de ou:tubro do corrente (quinta-feira), às 19 horas, na
Igreja Matriz Crísto Rei.

.

Por mais este ato de solidariedade, agradecem os fa
miliares!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOCOPIAS�
o Cartório do Registro Civil,. de Nereida C. Côrte, instalado

'no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA·

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

�a®@®@®���®�®®@®@@@@@®@®@@@®@®®@@@®�®@®®®@®®®i®�@®
I�, .' �
II ARTIGOS PARA �
� @

II FUMANTES DE CACHIMB·QS I
� @

J LOJA REFLEXO �
� @

I Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da Ótica Confiança) Canoinhas - se �
®. �
®S®®ilfilil'i'l@®@@®@l®®�@�@®®@@®@iI@®@iilil®®@'®®I�®@®®@@@,@®(?®@

Não deixe sua máquina andar assim!
Leve

OFicina

ESPECIALIZADO EM MAQUINAS MANUAIS E ELÉTRI

CAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, CAIXAS REGIS
TRADORAS RELóGIOS PONTO ETC.

R. Paula Pereira, 943 - Fone 22-0272 - Canoinhas-SC

07 de outubro de 1978 •

1

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- CA Sme 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).

Oracão ao
,

Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos pa
ra que eu atinja meu ideal, Tu
que me dás o Dom Divino de

perdoar e esquecer o mau que
me fazem; que em todos os ins

tantes de minha vida estás co

migo, quero neste curto diálogo
agradecer-Te por tudo e confir
mar uma vez mais que não que
ro separar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão

material, não será o mínimo da
vontade que sinto, de um dia

estar contigo e todos os meus.

irmãos, na glória perpétua.

Agradeço-Te uma vez mais .. ,

A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça, por
mais difícil que seja.

Publicar assim que receber
a graça.

Publicada por ter recebido
uma graça. Uma Devota

.

Novena Poderose ao

Menino Jesus de Praga

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.

,
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UNGER· & elA. LTDA.
COMÉRCIOINDÚSTRIA -

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

.-

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores «WEG»

Esquadrias de 'ferro e.=uma variadíssirnaseccão
�

de vidros, com equipe de profissionais .cornpe-

tentes para sua colocação,

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar KnUppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina
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Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

ez
na Rua Felipe Schmidt, 393

Agora fazendo parta das Orgaoiz �ões de

Nivaldo Bu gardt.

ESPERAMOS voes I

2 de

'Q
L A

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 00558�159/DEP-
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

-

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

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO 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 -
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U DO MILHO SE PRODUZ: Si
:� ::
•• ••
•• ••
•• ••

i: alimentação pecuária, álcool, amido de lavanderia, borrachas 55
ei ::

;; sintéticas, borrachas para apagar, cosméticos, confeites, colas 55
a. ..
•• ••

i: têxteis, caramelos, conservas, cervej as, colas, doces, explosi- 55
•• ••

n vos, furfurol, medicamentos, mucilagens, misturas p/curtí- ii
RP ••
ti. . ••

li mento, óleos comestíveis, plásticos, produtos dietéticos, ref'or- 55
I. ••

HI ••

n ços pi papéis, solas plásticas, sorvetes, tortas, tecidos artif'i- ::
!: ••

.� ;:
:: oiais, vinagre, xaropes alimentícios, etc, etc. u
88 ••
•m ••
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••

;! Nós' fazemos: ii
... ..
.. �.
•• ••
•• ••

ii fubá, canjica e quirera 55
•• ••
•• ••
•• ••
n ••
III .11
•• ••
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•• ••
•• ••

5: Almeida Cardoso, 327 Telefone 22-0314 i5
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NOTAS ESPARSAS
o C.M.C., Conselho Mu

nicipal de Cultura, promoverá
nas próximas semanas com a

colaboração dos Estabelecimen
tos de Ensino da Cidade, expo
sições de vitrine alusivas ao Dia
da Cultura que transcorre no

dia 05 de novembro próximo.
xxx

Canoinhas no próximo dia
28 será sede de um Encontro
R.e g i o n a I de Revendedores
Vokswagen, com a participa
ção de 20 revendas. Serão pro
feridas palestras com vistas ao

aprimoramento da "Assistên
cia Técnica", com reuniões e

almoço de confraternização no

'Clube Canoínhense .

,

xxx

Aniversariou segunda-fei
ra, dia 02 a Sra. Fléride I. B.
Bittencourt, Coordenadora

.

Lo
cal de Educação. Em nome de
todos os professores, este sema

nário parabeniza a Sra. Fléri-
: de e destaca os: bons' serviços
prestados à comunidade, e seu

espírito filantrópico acima de
tudo.

xxx

A 13.a .Delegacia de Ser
viço Militar de Canoinhas, atra
vés de seu Delegado, Capitão
Osvaldo C. Narloch; comunica
que está em condições de pres
tar informações aos interessa-

o das que desejam inscrever-se
na Escola Preparatória de Ca
detes do Exército. O prazo é
até 31 deste mês.

xxx

A Rádio Santa Catarina
estará integrando hoje a rede
de emdssoras do Estado à par
tir das 14:30 horas, quando se

rá transmitida importante en-

trevista concedida pelo futuro
governador do Estado,

.

Jorge
Konder Bornhausen durante
um Concurso de renomados
técnicos e jornalistas políticos
realizado recentemente' na

.

TV
Record em São Paulo.

xxx

Amanhã em Major Vieira,
a Grandiosa Festa do Lança
mento da Pedra Fundamental
da Nova Igreja Matriz. As 10:00
horas, haverá missa solene ofi
ciada pelo Bispo Diocesano, e

.

às 11:00 o início da cerimônia
da Pedra Fundamental: Ao
meio dia, grande churrascada,
seguida de banda de música e
diversas atrações.

xxx

A ARENA Jovem de Ca
noinhas, sob a Presidência de
Ezequiel Bueno, iniciando suas

atividades, no sábado último
esteve reunida em Marcílio
Dias com jovens que fazem par
te do Movimento, e domingo
estiveram em Felipe Schmidt,
Pinheiros e Rio da Areia. Com
isso o MAJ, demonstra mere

cer toda a confiança no apoio
aos Diretórios dos· 11 municí
pios que integra a sua micro

região.
xxx

A Volkswagen está lançan
do para 1979, o novo passat,

Ique agora é o veículo brasilei- .

ro de mais avançada tecnolo
gia. Ele incorpora algumas das
melhores soluções da engenha
ria automobilística, combinadas
com o auxílio c}e computadores,
Gomo por exemplo, o sistema
de direção auto estabilizadora
devido ao raio negativo de ro

lagem.

HOSPITAL SANTA CR.UZ
•

-.- AGRADECIMENTO •

-.-

Queremos através deste jornal externar nossos mais sinceros agro ..

decimentos 0.0 Sr. Dr. ANTONIO CARLOS KONDER REIS! digníssimo gover··
nador do Estado, ao Sr. Dr. EDUARDO CORDEIRO DOS SANTOS NETO,
digníssimo Secretário da Saúde e Promoção Socic] do Estado - pela DOA
çÃO do auxílio financeiro do governo éstadual no valor de Cr$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil cruzeiros) a este Hospital, por ocasião de sua

visita a esta Cidade, no dia 01 .10.78, em solenidade nas dependências da
FUNPLOC.

É do conhecimento desta Diretoria que além dos 'pedidos que fizemos,
outras pessoas ajudaram-nos lutando por esta couso . E por isso nesta opor
·tunidade, queremos registrar nosso agradecimento a essas pessoas e de um

modo epecial ao Sr. AROLDO CARt\lEIRO DE CARVALHO e ao Sr. Dr. JOR-'
GE KONDER BORNHAUSEN, cuja intervenção em favor do nosso hospital se

fez intensa e profícua. Sabemos que o Dr. AROLDO CARNEIRO DE CARVA�
LHO vinha mantendo prolongados e constantes contatos com Vossa Excelên
cia, Sr. Dr. Antônio Corlos Konder Reis e seus dignos assessores e também
com ,Q futuro Governador, Dr. JORGE KONDER BORNHAUSEN n.o sentido de
conseguir o auxílio ora citado e só ficou tranquilo e satisfeito depois de con-

cretizado o feliz evento.
'

Graças a esle apoio financeiro do governo Estadual poderemos de
senvolver (!JS atividades de ampliaçã.á e reforma do Hospital, compreenden
do: a construção de 1 centro cirúrgico; 1 central de esterilização, 1 centro
obstétrico e 1 centro. radiológico e assim, em breve, ver atendidas as mais

urgentes e justas necessidades de nosso Hospital,
Antônio Olescovicz - Presidente

Osvaldo Wrublevski - 1.C! Secretário

MO
LOJA

Governador decreto•

assina • • •

uma vez, as forças vivas da regiao fossem até essa
comissão para mostrar que Canoinhas, de fato,. apa
recia, co�o aparece, na condição de Polo Regional
de Desenvolvimento. Isso foi feito em 16 de novem

bro de 1977 quando foi encaminhado a V. Excia ,

expediente firmado pelas seguinte.s entidades públi
cas e privadas: Associação Comercial e Industrial de

. Canoinhas - Prefeitura'Municipal de Canoinhas -
Câmara Municipal de Canoinhas - Prefeitura Mu
nicipal de Três Barras - ��mara Mun�cipal �� Três
Barras - Prefeitura Municipal de Major Vieira -
Câmara Municipal de Major Vieira - Prefeitura
Municipal de Irineópolis - Câmara Municip::l de
Irineópolis - Diretório da ARE�A - FundB:ça� das
Escolas do Planalto Norte Catarinense _- Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Ca_noinhas - Sindicato
Rural de Canoinhas - Cooperativa Agro-Pecuária de
Canoinhas - Cooperativa dos Produtores de Mate
Ltda. - Rotary Club de Canoinhas - Lions Club
de Canoinhas - Clube do Sigilo - Associação dos
Advogados de

.

Canoinhas - Loja Maçônica "Liber
dade e Justica" ---- Serviço Social da Indústria, SESI
- Associacão Médica Miguel Couto (Canoinhas)
Grêmio XV de Julho e Sindicato da Indústria da
Construção e do Mobiliário de Canoinhas.

Esse expediente por certo, deu ensejo à análi
se da reivindicacão nele exposta, motivando, ao que
se sabe, parecer favorável �do Presidente da,..,comis
são que aconselhou a crraçao da �lC.ro-RegIao do
Vale do Canoinhas, cujo ato declaratório de sua eXIS�
tência legal há pouco assistimos.

Foi reconhecido de direito, o que de fato já era

uma realidade. Daí porque, O'S reiterados pedidos
encaminhados ao Poder Público tiveram apenas o

estímulo de motivar a análise do caso específico de
Canoinhas porque sua condição de Polo já era, co

mo é, nah�ral e do seu próprio destino.

A data de 1.0 de outubro de 1978 passa a ter

para os Municípios integrantes ?a .Micro�Re.g�ão 3io
Vale do Canoinhas tanta importância e significação,
quanto tem o 7 de setembro de 1822. Sem medo de
cometer exagero, o paralelo é válido. A independên
cia política do nosso território, foi, sem dúvida, o

comeco da nossa independência econômica. Mas a

nossaJ independência' Il!-icr()l-re�ion�l marcar� o i!1í
cio de uma nova fase de realizações, de afirmações
e de franco progresso. Os acontecimentos levam a

crer que novos ares bafejam Canoinhas. Novos hori
zontes se avistam. A faixa negra do asfalto - que
é sinônimo de progresso - avança a cada dia. Que�
ro .deixar o meu testemunho, sr. Governador, que a

classe empresarial recebeu um vigoroso alento. Isso
é bom, porque estimula novos invest!�entos na re

gião, com todo o seu caudal de benefícios, de ordem
econômica e social.

são decisões como essa, de profundidade e al
cance, que consagram um Governo. Não só por isso,
mas em especial por isso, é que o Governo 'de V.
Excia. está definitivamente consagrado em nossa re

gião. Governador Konder Reis, estej a seguro de
que essa afirmação não � minha; é de todos os seus

co-estaduanos do Planalto Norte.

A ASSOCI.NCÃO COMERCIAL E INDUS-
-

TRIAL DE CANOINHAS recebeu com grande júbilo
a notícia há poucos dias veiculada pela imprensa es

tadual sobre a criação das novas micro-regiões. E
reconheceu nessa atitude de V. Excia., relevantes
serviços prestados à classe e à comunidade. Por e_s5.a
razão, a Diretoria e o Conselho Consultivo da enti
dade, em reunião plenária do último dia 26, delibe
raram por unanimidade, outorgar a V. Excia. o ti
tulo de SóCIO BENEM:ÉRITO da Associação Comer
cial e Industrial de Canoinhas, com fundamento no

que dispõe o artigo 10, parágrafo 2.01 dos seus Esta
tutos. A concessão desse título, sr. Governador, é o

reconhecimento máximo da entidade, pelos relevan
tes serviços prestados e decorrentes da criação da
Micro-Região do Vale do Canoinhas. Minha inter
ferência nessa reunião festiva é assim objetivamente,
para lhe fazer a entrega desse título.

. Ao finalizar, quero dizer que, nessa oportuni-,
dade, a ACIC nada reivindica, apenas agradece".

pagar

Oficial da União em 15/06/77,
a importância atinge 1 milhão:
345 mil e 500 cruzeiros.

�

Já em 1977, através proces
so n.? 001/78, publicado rio Diá
rio Oficial do Paraná em

06/06/78, as cifras chegam exa

tamente a 1 milhão, 841. mil e

700 cruzeiros, ambos os feitos Assinale-se que ao montantransitado em julgado.
A autoria das duas recla-

te de 3·milhões, 187 mil e 200

matérias é da procedência dó cruzeiros, incidirão os acresci
Sindicato dos Trabalhadores I

mos legais' - juros e correção
nas Indústrias e do Mobiliário I monetária - além das 'naturais
de Lages, representando na' custas processuais.

f oportunidade
todos: os sindicali

zados, tendo a bancada da ARE

I NA na Câmara Municipal, da

I do entrada de requerimento vi
i sando o pagamento imediato,
em face da situação aflitiva dos
servidores que aguardam com

I

expectativa o que lhes é devido,

- F I N O

Prefeitura de Lages condenada a

alta sorna a servidores

(Conclusão da l.a página)
Nas novas regiões, também serão criadas as patru
lhas, desafogando as outras, que assim poderão au
mentar o volume de trabalhos. Terminando, o Go
vernador Konder Reis, alertou que a implantação
da micro-região não se dará imediatamente, assim
como os diversos órgãos indispensáveis ao funciona
mento, O projeto da criação dos cargos será enviado
à Assembléia Legislativa em 30 dias, e depois, grada
tivamente, serão introduzidos. Também novos ór
gãos,. que faltam em todas as micro-regiões, serão
instalados. Para o Chefe do Executivo Catarinense,
o êxito das operações da micro-região, dependerá do
governo do Estado e das Prefeituras Municipais.
Por isso, é preciso que exista uma concentração de
esforços e um perfeito entrosamento entre o governo
e o município".

Encerradas as solenidades, o Governador Kon
der Reis e as demais autoridades que compunham a

comitiva, dirigiram-se ao Clube Canoinhense, onde
foram homenageados com um almoço. Após, o Pre
sidente da Associacão Comercia.l e Industrial de Ca
noinhas, Dr. Hilton Ritzmann, fazendo uso da pala
vra, agradeceu ao Governador 'dizendo:

"A ASSOCIAlÇÃO COMERCIAL E INDUS
TRIAL DE CANOINHAS" mais uma vez, sente-se
honrada com a ilustre visita de V. Excia. a nossa ci
dade. A cada oportunidade de um novo encontro, r€l
forçam-se os laços que nos unem, porque são comuns

os nossos objetivos, e renovam-se as esperanças de
melhores dias, porque a presença do Governante, im
põe novas soluções para os problemas das comuni
dades interioranas.

A visita de hoje, todavia, tem um significado
todo especial. Não se inclui no rol das tantas visitas
anteriores. O destaque é dado pelo ato há poucos. ins
tantes assinado por V. Excia., criando a Micro-Re
gião do Vale do Canoinhas, que engloba os Municí
pios de Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, Iri
neópolis e Porto União, com sede em nossa cidade, e

fixando Canoinhas como novo Polo de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina. Assim, após
longos anos de incansável batalha com o objetivo
hoje alcançado, Canoinhas atinge a maioridade, li
derando, ao lado de mais 18 importantes cidades do
Estado de Santa Catarina, as 19 micro-regiões dessa
Unidade da Federação. Sem dúvida, fato da mais al
ta significação, que estabelecerá um novo marco na

história do desenvolvimento da nossa região. É fato
auspicioso. e que merece ser festejado, e reconheci
do como atitude e decisão de um homem voltado aos

anseios do seu povo, na verdade um Governante ini
mitável e um estadista ilustre, o Governador Dr.
Antonio Carlos Konder Reis.

O pleito da críação de uma nova micro-região
com o Palo sediado em Canoinhas, vem de há muito,
Desde o início do Governo Estadual anterior, as en

tidades representativas locais, têm batido às suas

portas, levando, justificando, fundamentando, a ne

cessidade dessa criação. Mais precisamente, desde
1967, quando a SUDESUL - Superintendência . do
Desenvolvimento do Extremo Sul, definiu Canoinhas
como polo natural de desenvolvimento da região do
Planalto 'Norte Catarinense, em estudos que- realizou
para o "Governo 'do Estado, por sua posição geográfi
ca, econômica e estratégica. A partir de então, por
ter sido preterida, Canoinhas não descansou em mos

trar ao Governo do Estado" a extrema necessidade
dessa medida, para atender e harmonizar o cresci
mento de urna região. reprimida e afogada em seu

�

desejo desenvolvimentista. Somente através dessa me

dida, é certo, é possível acelerar o nivelamento dos
desequilibrios entre os grandes centrosjirbanos e as

comunidades interioranas.

No ano próximo passado, o ilustre Governador
que nos visita, sensível a essa realidade, não só de
Canoinhas, como de outras regiões do Estado, em

boa hora dicidiu criar comissão de estudos, para su

gerir a nova redivisão do Estado em micro-regiões.
Essa comi são, foi presidida pelo ilustre Vice-Gover
nador do Estado, Dr. Marcos Henrique Buchler ,

A oportunidade então se abriu, para que mais

A Prefeitura Municipal de

Lages terá que dispender alta
soma para atender ao pagamen
to de seus funcionários que vi
vem momentos realmente difí
ceis atualmente.

Ocorre
. que em Dissídio

Coletivo a Prefeitura foi conde
nada a pagar o reajuste sala
rial dos servidores, referente a

1976/1977, conforme o estabele
cido por Lei, sendo que em 1976,
de acordo com o processo n. (I

TST-DC 226/76, julgado em ""

30/03/77 e publicado no Diário

REFLEXO (Anexo

orça
a Ótica Confiança)
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