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GAL. FIGUEIREDO: tranqüila vitória na

disputa para a Presidência da República
Domingo último, no plená

rio da Câmara dos Deputados:
esteve reunido o Colégio Elei
toral com mais de 580 membros,
para eleger pela via indireta
em nome de 115 milhões de
brasileiros, o próximo Presi
dente da República.

Sem votos dissidentes, e

por margem de 129 votos a seu

favor, o General João Baptista
de Oliveira Figueiredo, candi
dato da' ARENA, foi eleito por
6 anos de mandato. O candida
to da. ARENA recebeu 355 vo

tos e o candidato do MDB, Ge-
. neral Euler Bentes Monteiro,
teve 226 votos. Três deputados
do MDB, Hugo Ramos do Rio
de Janeiro, Antindes de Olivei
ra do Amazonas e João Arruda

de São Paulo, abstiveram-se.
Não compareceram para votar
os deputados Alberto Lavinas
do Rio de Janeiro e Otavio Se
catao de São Paulo, além dos
Senadores Arenistas Teotonio
Vilela e Acioli Filho e mais,
Magalhães Pinto' do MDB.

mais uma vez mostrar a coesão
do nosso partido, mostrar como

nosso partido nas magnas ques
tões que interessam à nação,
tem princípâos, tem' ideais, e

tem coesão.
Os resultados . oficiais do

Colégio Eleitoral com a vitória
do Generàl João Bapti:sta Fi
gueiredo, foram apresentados
às 16 horas ao Presidente Er
nesto Geisel por uma comissão
de senadores e deputados da

ARENA, sob a liderança do Se
nador Petrônio Pontela. Falan
do em nome dos arenistas, o

Presidente do Senado, saudou o

Presidente da República, afir
mando que a ARENA se reju
bila por mais uma etapa venci
da em sua luta em favor da re

volução e Ido país.

,
.

O Presidente atual Ernesto

Geisel, disse domingo ao rece

ber do Senador Petrônio Porte
la os resultados oficiais da elei

ção de seu sucessor, que o Bra
sil terá com o General

.

João

Baptista Figueiredo, 6 anos de

realizações inteiramente novas

de desenvolvimento e aperfei
çoamento das instituições polí
ticas do país. Esta votação, des
tacou o Presidente Geisel no

Palácio da Alvorada, permitiu

Eleicão de um
,

surpreende
A eleição de JOÃO PAU

LO II na tarde de segunda-fei
ra, foi mais uma surpresa para
o mundo católico, e mesmo pa
ra o de outras religiões. Nova
mente o Sumo Pontífice eleito
não constava em nenhuma lista
dos prováveis Cardeais a assu

mir o Trono de São Pedro o que
causou espanto e alegria) ao

mesmo tempo, aos poloneses e

aos países vizinhos sob o domí
nio do regime comunista.

Eram 6 horas e 18 minutos
da tarde de segunda-feira, em

Roma, 2 e 18 no Brasil, quan
do

_ surgiu a fumaça branca no

chaminé da Capela Sistina, sig
nificando que o sucessor do fa
lecido JOÃO PAULO I, havia
sido escolhido. Aproximada
mente uma hora mais tarde,
aparecia perante os milhares
de fiéis concentrados na Praça
de São Pedro, o Cardeal Polo
nês Karol Wojtyla, já então sob
o nome de sua escolha, JOÃO
PAULO II. Este é o Papa de
n.? 264, escolhido após 7 vota

ções dos 111 Cardeais do Sacro

Colégio. Karol Wojtyla, de 58

anos, é o primeiro Pontífice não
italiano em 455 anos. O Suces
sor do falecido Papa João Pau
lo I, nasceu na .cidade de Wado
wice a 18 de maio de 1920, é fi
lho de um operário. Elevado ao

Cardelanato pelo Papa 'Paulo
VI, o arcebispo de Cracóvia
passou a integrar várias con

gregações no Vaticano. A de

cacramentos, a de culto divino,
a de cléricos e a de educação
católica. O Papa João Paulo II,
foi professor de ética nas Uni
versídades Católicas de Dublin
na Irlanda e de Cracóvia, na

'Polônia, a'tividade que exerceu

logo após ,obter o doutorado em

pape polonês
o mundo

teologia. Em 1958, foi nomeado
auxiliar do arcebispo de Cracó
via e viaj ou a Roma nessa con

dição para trabalhar no II Con
cílio Vaticano. Seu papel no II
Concílio é visto como de um

centrtista especialmente no que
se refere às relações entre a

igreja e os países comunistas.
No II Concílio, ao falar em no-

me da Delegação Polonesa, o

Papa João Paulo II I declarou

que não é tarefa da Igreja edu
car os não crentes. Reiterando
€':m\ advertência que era contra
a Igreja Autoritária, e acrescen

tando, disse que a igreja deve
buscar comunhão com o mundo.
Evitemos todo o espírito de mo

nopolização e a moralização.

<,

·Concurso da PátriaSemana

Na foto as crianças que receberam os prêmios oferecidos pela
firma Wiegando Olsen S)/A. por ocasião do Concurso em ho

menagem à Pátria, realizado em setembro: Emilio Renato

Seidel, filho do funcionário Emilio B. Seidel; Iraci Voigt, fi
Iha do funcionário Moritz Voigt e Sueli Steilen, filho do fun-

cionário daquela empresa, M-arcos Steilen.

Na oportunidade também,
o Diretor do Colégio Estadual
Santa Cruz, anunciou a doação
de mais dez mil cruzeiros,
pela Prefeitura Municipal, com

a finalidade de cobrir as despe
sas decorrentes da realização
dos jogos.

na página interna)

«-

Numa bonita festa, que
contou com o prestígio de 2.500

pessoas que lotaram o Ginásio
de Esportes, teve lugar na noi
te de 13 último, a eleição da
"Rainha dos III Jogos da Pri
mavera" .

Organizado pela C.M . E .,
e

sob os auspícios da Prefeitura

Municipal, o Concurso teve a

participação de 14 candidatas,
-

que representaram as respecti
vas agremiações.

Márcia Regina Damaso da

Silveira, representou a equipe
das Indústrias de Madeiras Za
'niolo SIA.; Marial Celina Mu

'raro, do Esporte Clube Operá
rio; Sandra Luzia Scopel, da
A.A.B.B. ; Jacinta Bradronski,
do Colégio Estadual Santa

Cruz; Ana Luzia Simann, da'

FUNPLOC; Regina Ceres Fe

ger, representando a equipe dó

Colégio Comercial de Canoi

nhas; Iderlani .Símões 'de O li

veira, representando a Rigesa
E.C.; Elizabeth Witt, da equi
pe dos Plásticos Santa Cruz;
Sônia Márcia Szerlowski; da

.fquipe Canto do Rio; Leila Dal
la Barba Cador, da agremiação
do Guarany; Sueli Maria Kanz

ler, da Concessionária Merce- .

des Benz; Cláudia Budant, re
presentante do BESC; Neuza
Maria Oro, da A.C.R.E. São
Bernardo de Marcílio Dias e,
finalmente, Sueli de Fátima
Stedlein, da AREP.

Sob calorosos aplausos da
massa que ISI€ comprimia nas ar

quibancadas, as candidatas des
filaram primeiramente em con

junto, e depois individualmente
com seus lindos e originais, tra
jes de gala.

(Destaques

Ba, Zona Eleitoral
determina Junta Apura
dora e escruti nadores

Sr. Mario Artur Ferraresi

O Doutor Loacyr Muniz

Ribas, Juiz Eleitoral da 8.a Zo

na, Comarca de Canoinhas,
constituiu 'a Junta Apuradora
de ' Votos das eleições de 15 de

novembro, através de Edital
de 16 de outubro, determinan
do o seguinte:

"Desdobrar a 8.a Junta

Apuradora c\e Votos erm duas
turmas de apuração. A primei
ra turma será presidida

I

pelo
Sr, Olavo Cirilo Pereira; a se

gunda turma será presidida pe
lo Sr. Grimaldo Costa Furtado.

Conforme Portaria do Juí
zo, que nomeou os escrutinado
res, organizou o seguinte esque-
ma:

•

nrnavera»
A mesa do júnl foi presidi

da pelo Prefeito Therézio, e

composta
-

pelo jovem industrial
Miguel F. Procopiak e Sra.,
Majar Guido Ziemermann e

Sra., o presidente da C.M.E. de
Três Barras, Elizio Alexandre e

Sra. e o bioquímdco Zulmar
Teixeira e Sra.

Na ocasião foram inaugu
rados os novos aparelhos de
som adquiridos pela Prefeitura

Municipal de Canoinhas no va

lor de Cr$ 22.000,00.

Após a apresentação das
candidatas diante do juri, foi
feita a apuração; e o resultado
anunciado pelo radialista Ro
berto Edy, apresentador das

javens beldades.

Em 1.0 lugar, recebendo a

faixa de Rainha dos III Jogos
da Primavera, a jovem Neuza
Maria Oro, representante da

agremiação da A.C.R.E. São
Bernardo de Marcílio Dias. Em

seguida, a T." princesa, repre
sentante do BESC, Claudia Bu
dant e a 2.a Princesa, da equipe
do Guarany, Leila Dalla Barba
Cador. Elas receberam as fai
xas das Senhoras esposas _

dos

jurados, que ostentarão até o

próximo ano, quando passarão
às suas sucessoras dos IV jogos
da primavera.

- Secretário Geral; Sr. Alvanír
Pereira, Secretário da La Tur
ma; Sr. Paulo Roberto Wiese -

Secretário da 20a Turma. Es
crutinadores: srs. Wilson Sele
me, Aluir Jensura, Orestes W__.
Stanislaski, Oelson de Souza

Gomes, Mauro Possobom e Ari
Paulo Wiese; auxiliares: srs.

L u i z Sal i b a Davet, Luiz
Scheuer, Osires .Renê - Nader,
Heins Brandes, Ervino Trela,
Marcia Plotkan, Pedro Ivo

Olescovicz, Artur Grechechen,
Maria Oracelia Nader, Oscar
Alcides Conceição, Gastão Ru
dolf, José Ganen Filho, Sérgio
Antonio Scopel, Guido Goncho
rovski, Romeu dos Santos, Ed
mundo Woichicoskí, José Azüs
Seleme e Jair Keller.
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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

,

F01�OCOPI AS�

@�®@®@@®@®®@®@@®@®®®®@@@@®®®®®®®®@®�®@®®@®®®®�®@�®� ®S @
I ARTIGOS PARA :� @

I FUMANTES DE CACHIMBOS !@ @

I LOJA REFLEXO I® ®f) Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da Ótica C.onfiança) Canoinhas - se ®® � @

�;!I®®@W@@®®®@®®®@®®ii@®@@@@®@@®®ii®®@@.@®®®i;@®®®®@®@®�

,

. Não deixe sua máquina andar assim!
Leve à

o P H I L I· P E

. ESPECIALIZADO EM MÁQUINAS MANUAIS E ELÉTRI
CAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, CAIXAS REGIS

TRADORAS RELóGIOS PONTO ETC.

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

I.

Oração ao Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos pa
ra que eu atinj a 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. L.S.T.

1 x
--.------�----------

Certificado extraviado
o Departamento de Estra

das de Rodagem - Canoinhas

SC, declara para os devidos fins

que foi extraviado o Certifica
do de Propriedade n.o

558299 do veículo Ford F-600.

O mesmo fica sem efeito

por haver requerido 2.a via.
\ 2x

Antonio· Simões

Aviso
ANTONIO SIMõES, avisa

ao sr. ANTONIO KLEPACKI,
portador da Carteira Profissio
nal n.? 12917, série 313, a apre
sentar-se na firma no prazo de
3 (três) dias, afim de regulari
zar sua situação.

O não comparecimento
implicará na rescisão do contra
to de trabalho, por abandono de

serviço, nos termos do artigo
482 da CLT.

1 x
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'13onitas - - sot isticadas --

- auancadas
I

- úteis
. Venha conhecer' as vantagens fi! as condições d e psgemento, em

Rua Vidal Ramos, 1146 - 'Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC

@®@@@�®®®®®®@®®@®®�®®®@@®@®@®�@@@®®®@�����.®ess••
® •
@ •

f Ate nç
ã o! !

� I� Aguarde para breve, no PLANALTO HOTEL, o novo Salão. I

I Flávio's Cabeleireiro Masculino I
® •

� Barbeiros, manicure, pedicure; tratamento do couro cabeludo I
'® •
® - caspa; massagens com toalhas quentes. . I!
® �

� Praça Osvaldo de Oliveira - Canoinhas I
@ .

. �
®®@®@®®�®®®@®@�@®@��®®�®®@@��®®!@@�S�@�®®®��$®���

.

KOHLB CK '& elA. LTDA.

Oferta do L O J Ã;O C R U Z E I R O

FOGÕES A LENHA a :parflr de crs 2.130.60
\

I.ojão Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertinho da. Rodoviária Mu.1l101pal

'ir

, , ,
Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

... -.

Bazar Canolnbense
na' Rua Felipe Schmidt•.393

.

Agora, fazendo parta das Organizações
Hlvaldo� Burgardt.

ESPERAMOS VOCÊ!

de,

'- IIBIII_metfi&WiiM48'l&±W&MtiifW $ ,.....%"Ji&1&tLDPQ i$ ,ete W Q4 '!tU

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 -

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA _
- ClC 005589159/DEP _

Clínica dentária de senhoras e crianças. ' ..

- Especialização em Odontopediatria _
.

.

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 49� - Fone' 22-04(31
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Ano XXXII

Prefeitura Municipal de Major Vieira
Aviso de Licitação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA leva
ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a TOMADA
DE PREÇOS - EDITAL N.? 03/78 - para:

- ALIENAÇÃO DE UM TRATOR ESCAVO-CARREGA
. DOR, marca Allis Chalmers, sobre esteiras, modelo
HDS, Motor Perkins modelo 4-203, HP 50.

- Prazo de entrega das propostas até as 10:00 horas do dia.
24/10/78, na Secretaria da Prefeitura·Municipal;
Preço mínimo Cr$ 50.000,00, à vista;

- Có�,ia d? referido Edital e maiores informações serão
obtidos Junto a Secretaria da Prefeitura Municipal.

Major Vieira, 05 d� outubro de 1978.

Claudio Gadotti - Prefeito Municipal
1 x

Minha amargura
I

Sou,
o pessimismo nas horas de tédio ,
a busca derrocada de um momento de solidão

, ,

a inércia da vitalidade em busco,
a inutilidade daquilo que chamam de amor.

Sou,
a amargura num momento de tristeza,
a sombra d'um instante de loucura
e, momentanéamente sou, tua saudade.
a vontade de tua inquietude privada.

,

Sou,
a lágrima derramada e sentida,
o desafogo que nada soluciona,
a nostalgia que nada aplaga.
o pensamento que em vão procura uma esperança.

Sou,
essa amargura tão sentida,
de uma vida que procura outra vida.
O erro de algo que a esmo procura,
o desafo:;o d8 uma triste desventura.

nilson Iara

,

CAMPEONATO DA CIDADE

O Três Barras SC VOltou ao campeonato
da cidade depois de alguns tempos afastado por
ordem técnica, sendo no domingo passado re

cepcionado pelo CA Induustrial, no Ditão, on

de foi goleado pelo elástico placar de seis tentos

a zero com gols de Albari (3) e Luiz Alberto

(3), com arbitragem, de Francisco Lessak.

Com esta vitória o CA Industrial ficou

mais perto do título, já que deve jogar somente
com o Imaza neste turno podendo' até perder
que ainda é o candidato mais apto a ganhar es

te título; do Três Barras. nada se viu de futebol,
somente um amontoado de jogadores, mas não

se podia exigir muito do mesmo que além de jo
gar desfalcado de seus melhores atletas, jogou
somente com nove elementos.

Casa - Aluga-se·
ALUGA-SE CASA COlVI

'TRÊS PEÇAS, SITA A RUA

I CEL. ALBUQUERQUE.
TRATAR C/ OSVALDO,

PELO FONE 22-0116.

UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23�1770 - Loja 23-2014

,

AABREY

CAMPEONATO DO INTERIOR
\

No campeonato do interior tivemos dois

jogos, com estes resultados: o São José venceu

categoricamente o Beira Rio pelo escore de três

tentos a um, com gols de Luiz Vanderlei (2) e

Orlando para o São José e Henrique descontou
para o Beira Rio. Lembro que este jogo foi pe
la decisão da repescagem, classificando-se assim
o São José para a parte final deste campeona
to. No outro jogo de domingo passado, pelo
campeonato do interior, tivemos este resulta

do, Juventude 6 Comercial 1, o outro jogo que
era para ser realizado domingo entre Mirasol 8 .

Icofrisa decidindo o quarto classificado deste

campeonato, por motivo de força maior deixou
de ser realizado naquela data, o mesmo será
efetivado amanhã no Rio do Pinho, calcula-se

que bom público presenciará este jogo.
Também teremos amanhã em Paciência

dos Neves um sensacional torneio, promovido
pelo Comercial EC, onde são convidados todos
os clubes que queiram participar do mesmo, na

partida de fundo estarão jogando Comercial FC
x AREP de nossa cidade. Portanto amanhã ha-

-

verá grandes acontecimentos esportivos no in
terior de nosso município.

Para breve teremos o Torneio de Verão,
promovido pela Liga Esportiva Canoinhense,
onde participarão clubes do interior e da cida

de, aqueles da 2.a Divisão.

natural de Taquarizal, deste Distrito, nascida em 03
de setembro de 1958, do lar, solteira, domiciliada em

Compo dos Buenos, deste Distrito" filha de Laudio .

Bueno da Rocha e Alaides Simões de Oliveira.'
Pinheiros, 16 de outubro de 1978.

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

. Silvete Darci Paul - Escrevente Juramentada

·A m naque do
Pensamento/79
p OJJ8 Ouro Verde

. .

�� 'M.".,.'t1Ptl'R ne:Z-jlJiJtw."zr. 67 ...
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Distribuidores Exolusi vos

Completa dos Motores

Assim vai prosseguindo de maneira pre
cária o pobre futebol de Canoinhas, que ainda

prossegue graças a estes lutadores presidentes
de clubes que contam ainda com ajuda do vice

presidente da LEC, do contrário já teria para
lizado o campeonato no princípio do 2.° turno.
Deve ser feito alguma coisa para termos me

lhoreis dias em nosso futebol; posso não escrever

num português correto, mas o que escrevo nesta

coluna esportiva é no sentido do bem do fute

bol de nossa cidade, porque digo a verdade,
nada mais além.

Registro Civil - EDITAL
JACIRA EMILIA PAUL CORR�A, Oficial do

Registro Civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de

Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

ANTONIO R.l'BEIRO MARTINS e ANGELINA
BUENO DA ROCHA. Ele, natural de Santa Cecilia,
deste Estado, nascido em 15 de junho de 1939, agri
cultor, solteiro, domiciliado neste 'Município, filho de
Manoel Francisco Martins e Delfina Ribeiro. Ela,

da_ Linha

«WEG»

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar Knüppel
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AJUDE A

. HUMANIDADE,
COMBATER O TÓXICO,

ONTEM E HOJE

.',

=

Esquadrias de ferro e uma
.

variadíssi rnajseccão / li;

de vidros, ,com
.

qe profissionaisequipe cornps-

tentes para sua colocação.

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina
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Mensagem aos Participantes
dos Jogos da Prima vera

Escreveu: Esmeraldino Maia de .Alriieida /

No alto da colina em Canoinhas do gma.slo de esportes sobem

para o espaço, ondas sucessivas de ansiedade que têm vindo baixar,
disciplinadamente, sobre todos os lares canoinhenses, na for�a. �o
som pela Rádio Santa Catarina que nos dá .umo espe�ança �nfmlta
que. transcende, de muito, a jovialidade �ura das rozoes aparentes.
Esperança de todo um município que, subitamente,

.

se percebe como

unidade emocional viva, como um grande corpo agigantado de ado

lescente estouvado, impetuoso e alegre que, ao despertar, se apregui
ço, disfendendo 'a entorpecida musculatura de atleta. Depois, um sal
to macio de felino e aí estamos de pé. Sangue de todas as raças; de.
nossas empresas, de nossas escolas. Versatilidade de todos \ os son

gu-esi vontade dura de vencer, quando a vitóric de todos como um vo-

I lor. Sabemos, agora, numa intuição imprecisa, na difusa consciência

deste nosso entusiasmo, que podemos realizar aquilo que, realmente,
queremos realizar. Dissimulada na batida dos tambores, latas, cora

cões e estrebilhos, crispa-se a vontade jovial para abrir seu tugar na

história. Para -ganhar um troféu. Queremos, hoje, como nunca, ser

nós mesmos. Civilização original que não se intimida, não inveja, não

copia. Se somos asportivornente grandes, é porque trabalhamos lnfotl

gavelmente para sê-lo. Vivamos, pois, sob o signo do trabalho para
fazer nesta nossa CANOINHAS o que soubemos fazer no Ginásio de

Esportes. Trabalhamos poro o desenvolvimento do nosso município.
Para a riqueza comum desta cidade. Rica, ela será a nossa ver"

dadeira pátria. O lar onde vôo cicatrizar todas as nossas feridas.
Uma cidade é empresa infindável de múltiplos valores - religiosos,
morais, estéticos, vitais, utilitários - é hora de integrá-ta, pelo esforço
de todos nós, numa única expressão cultural - diferente, alegre, qua
se dionissíaca, que tenha a beleza viril e a graça leve do esporte bre
sileiro.

DISPENSA DE INCORPORAJÇAO
CLASSE 1959 E ANTERIORES
As 9,00 horas do dia 10'-10-78 no palanque ofi

cial armado em frente o clube local, foi, solenemente
feita a entrega de Certif'icados de Dispensa de Incor
poração das classes 1959 e anteriores. O brioso ofi
cial do nosso glorioso Exército Brasileiro, Delegado
da 13.a Delegacia do Serviço Militar elaborou um

programa patriótico e disciplinar' para os integrantes
-, da classe dispensada que foi superior a 100 jovens,
recebendo os mesmos instrução militar antes da en

trega dos certificados. Integrava também uma guar
nição vinda especialmente para as solenidades do 5.°
RCC da cidade de Rio Negro Pr. (Regimento de Car
ros de Combate) tendo como cmt. o 2.'0 Tte. Corrêa
da Guarda da Bandeira. Autoridades Civis e Milita
res, estiveram presentes. O colunista agradece o con
vite recebido ao Sr. Prefeito Municipal e do Secre
tário da J.S.M. Sr. Hamilton T. de. Almeida.

Pecado Capital), um jovem príncipe de 29 anos, sol
teiro, Sua Alteza Juan Alberto de Bourbon Y Ara
goa, o fotógrafo Antonio' Guerreiro (marido de So
nia Braga). rsso entre os artistas convidados. 'Para
apresentação da noitada, um dos três astros mais fa- �

.mosos e bonitos do Brasil: Reginaldo Farias e Ante-
.

nio Fagundes (da novela Dancin Days) e ou Mário
Cardoso. Uma festa cintilante, decididamente, re

pleta de celebridades, uma das maiores promoções
de DINO ALMEIDA.

DEPUTADO CELSO COSTA

EM PAPANDUVA .

/ Visitando amigos e correligionários esteve dia
08 do corrente em nossa cidade o combativo deputado
Ceiso Ivan da Costa. Parlamentar já com um lastro
de bons serviços, prestados ao Estado catar inense, se

propondo se eleito for novamente pela legenda da
ARENA, . continuará batalhando sem arrefeciment.o
para o bem comum de Santa Catarina inclusive para
eleicões de 15 de novembro p. v. O colunista agra
aqueles que lhe honrarem com sua preferência nas

dece a honrosa visita almejando ao ilustre parlamen
tar felicidades na árdua e delicada luta pela demo
cracia, e aprimoramento do regime democrático.

AVIÃO FAZ ATERRISSAGEM

SEM AS RODAS

Durante quatro horas e meia, Salvador, na

Bahia, rezou pela sorte da tripulação do avião, o bi
motor da Atlanta Táxi-Aéreo do tipo 0-45, fabricado
em 68. O· aparelho decolou do aeroporto 2 de Julho
às 7.,50 horas da manhã de ontem e quando foi testar
o trem de aterrissagem, o piloto notou que ele não
funcionou, apelando para o trem de emergência que
também falhou. Sem condições de chegar a outro ae

reporto, o piloto resolveu descer de qualquer manei
ra, quando foram colocados galhos de árvores na pis
ta, para' suavizar a descida, que felizmente foi per
feita. (G.P.).

PASSAR,ELA nA SOCIEDADE

Dia 23 niver do sr. EVALDO GRABOVISKI,
socio da firma Com. Ind.. Schadeck, e chefe da con-'
tabilidade, com um lastro de bons serviços já pres
tados a comunidade . Na sua data muitos serão os

cumprimentos de amigos que lhe são gratos.
'Dia 24 niver do garotão KARLO ADRIANO,

filho do distinto casal Ernani (Terezinha) Woycie
kovíski, ele proprietário do "Posto Atlantic". Muita
alegria no dia festivo de Karlo ,

Na mesma 'data registramos a passagem de ni
ver da Srta. LIZET�E, filha do casal Leonidas (Lur
des) Guebert . Jovem-Guarda em alta rotação para
comemorar a auspiciosa data natalícia.

Dia 25 estará estreando idade nova a senhora
CLAIR TEREZINHA, esposa do senhor Rog-ério Cel
bak, industrial aqui residente. Felicitações em alto
estilo pontificando para a aniversariante.

Também na mesma data..niver da garota LI
LIAN MARIE, filha do casal Jamir (Rose) Carvalho
ele MD Del. de Polícia. A mirim-guarda lá estará na
data certa para o tradicional: Parabéns prá você ...

Dia 26 registramos a passagem de idade do sr .

NADIR ANTONIO BREDA, proprietário do famoso
Restaurante do Km. 139 da BR-1l6. Muitos serão os

cumprimentos para o presado amigo.
Dia 25 data muito festiva para a Srta. LED

VIGA LESSAK que estará completando mais um

feliz aniversári�. Suas coleguinhas serão as respon
sáveis pela alegria contagiante na festiva data de
seu niver.

Antonio Romão (Funploc)
Canoinhas-SC, 15 de outubro de 1978.SINAL DOS TEMPOS

Em sinal de protesto contra a ONU (Organiza
ção das Nações Unidas), uma jovem imolou-se ontem
em Genebra, diante do Palácio das Nações Unidas,
em protesto contra a "inatividade das Nações Uni
das". Em primeiro lugar, a desconhecida avisou a

imprensa de que alguma coisa ia acontecer no local.
O pessoal que trabalha na ONU informou que ao
cair da noite uma mulher encharcou-se completa
mente com o conteúdo de uma garrafa e ateou-se fo
go, sem soltar um só grito. Terminando o trágico
gesto o corpo carbonizado ficou com o braço esquer
do levantado para o alto.

. I& (IA. ,LTDA.BASiliO' HUMENHUK

I Revendedor FORD II 948 197830 ANOS
• I

ORIÇAMENTO PARA o ANO DE
1979 Ê DE 9.347.000,00

Conforme informações obtidas junto ao setor
de Divisão de Contabilidade e Orçamento da Pref'eitu- f'

ra Municipal de Papanduva, relativo ao Orçamento
de 1979 o mesmo está estipulado em Cr$ 9.347.000,00,
com um acréscimo de 64,9% em relação ao exercício
de 1978 sendo a maior receita do F. P.M. com Cr$
4.614.0.00,00· com 49,4% e a maior dotação é despe
sas do D.M.E..R. c/ 37,02 com valor estimado em Cr$
3.460.000,'00.

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

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Chevete 1976 - azul - luxo
\Tolks 1977 - azul

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

Camionete Chevrolet C-lO - 1975 - amarela
Rural 76 - 4x4 - amarela
Corcel Coupê - luxo - azul - 1976

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
\Teículos 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

ASTROS, ESTRELAS E PERSONALIDADl;S

NA GLAMOUR: 10 DE NOVEMBRO

Algumas das presenças confirmadas ao Gla
mour Girl do. Paraná, dia 10 de novembro, nos sa
lões do Clube Curitibano: Mirian Rios (da novela

UM POR S�MANA
MALDADE: Não odeies pessoa alguma, nem

mesmo os maus. Compadece-te deles porque jamais
conhecerão o único gozo que consola na vida: fazer
o bem-, (O. Mirabeau).
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No DepHf'tamento de Veículos Usados,
de �liguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará

I para pronta entrega:
Marca Ano IOpala 4 portas 1974. ....... ......

Chevette .. .. 1975
Kombi . . 1977
Chevette 1976
Pick Up Willys 1975

I

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEilULOS LTDA.
" Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua Major \Tieira, 289 .; CANOINHAS '-. Santa Catarina

---
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Cúcio

Colomboestaques

Em primeiro plano a Rainha Neuza Maria Oro,
a seguir as princesas Claudia Budant e Leila D.
B. Cador, vencedoras do Concurso promovido

pela C.M. E. e Prefeitura Municipal.

ENLACE AO ENTARDECER

Hoje às 17:30 horas na Matriz Cristo Rei, es

tarão se unindo pelos laços do matrimônio, os jovens
Alfeu José e Rita Cassia. Ele, filho de Valfrido Witt,
(falecido), e Carmelina Witt; ela, filha de Francisco

(Maria de Lourdes) Krauss. Após a cerimônia, os

convidados serão recepcionados no Salão de festas da

Igrej a Perpétuo Socorro.

ALTA MODA FEMININA

É NA BOUTIQUE

Modas Soulin
FELIPE SCHIVIIDT

==--=--,--------==-=--=========

XIX JOGOS ABERTOS DE, S.C.

Muito me honrou o convite do Prefeito Muni

cipal de Caçador, Reno Caramamori, para parttcipar
do Congresso Solene de ontem à noite no Cine Luz;
.e as solenidades do Cerimonial de Abertura dor; XIX

Jogos Abertos de Santa Catarina; que tiveram lugar
no Estádio Olímpico de Caçador. Destas festividades

que durarão uma semana, estão participando 48 lTIU

nicípios do Estado.

LANCHERIA S.B.O

COQUETEL DE INAUGURAÇÃO

Nota de destaque, � a inauguração hoje as

1000 horas da bem bolada "Lancheria S.B.O." na se-

, de' da Sociedade Beneficente Operária; com bênção
das novas instalações seguida de coquetel aos convi
dados. De parabéns os proprietários, Jacy e Jakson

Padilha pelas instalações e decoração espetaculares.
Grato, pela simpático convite.

SUVHEK - Despachante Of,icial
Auto Escola

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

, Seguros em geral - Emplacamentos - Trans

ferências de veículos - Confecções de Placas

para Veículos - Cadeira de Motorista - Ca�,.
teira de Identidade - Guias de Taxas Estaduais

, Contrato de Locação de Imóveis.
L/C

PARABÉNS CRISTINA

Em Tubarão urru broto está recebendo as ho

menagens pela passagem de seu aniversário que
transcorreu na última terça-feira. :É Cristina, filha

do casal José Geraldo (Franca Nora) Batista, que

aqui residiu, e a quem envio os cumprimentos pela
coluna.

IDADE NOVA

As felicitações da coluna de hoje, são para a mui

PI ezada senhora Dilce Mallon, esposa do empresário
Aristides Mallon, que aniversariou na 'quarta feira,
recepcionando as' amizades mais chegadas com uma

bonita festa. Com nossos respeitos, os parabéns à Sra.
Dilce.

Lojas Ana Maria
OS úLTIMOS LANÇAMENTOS DA MODA

EM JEANS, CAMISÕES E CONJUNTOS

Lions Clube

L/C

de Cenoinhes

,

DE MALHA PARA o VERAO.

RUA CAETANO COSTA

NOVO ENDEREÇO
O proprietário da Papelaria Jubileu, ínfor

marido esta semana, que a mesma encontra-se agora
em novas instalações. Sito à Rua Paula Pereira, em
frente à Praça Osvaldo de Oliveira S/N.

-:- O som da cidade _l
I

REUNIÃO DE SERVI'ÇO
DO LIONS CLUBE

Nas dependências do Clube Canoinhen

se, reuniram-se dia 12 do corrente, os CCLL.,.
sob a presidência do CL. ANTONIO MERHY

SELEME, para avaliar e programar o que foi

feito e o que se fará, tendo em vista as metas a

serem atingidas, dentro do ano leonístico . O

CL Presidente enfocou a necessidade de uma

maior interligação com os clubes vizinhos, le

vando em conta a distância que cobre até che

gar ao. clube mais' próximo. Assim, aventou a

hipótese da fundação do Clube que como Pa

panduva, tem dado condições de uma aproxima
ção para "foruns" leonísticos de que tanto ca

recem, o que foi apoiado pelos presentes à As

sembléia.

DIA DO PROFESSOR

Nas fileiras do Lions Clube, militam dois

CCLL, professores, os quais foram homenagea
dos, no transcurso do seu dia de ano. São eles, o
CL. Zaiden E. Seleme e CL. Luiz Saliba Davet

que constam do quadro do Colégio ·ComerciaI
de Canoinhas. Os nossos parabéns e que seu

conhecimento seja de muita valia aos alunos de

hoje, que serão os mestres do amanhã.

TR�S BARRAS SEM A META

Pensando bem, e o conhecimento que os

leoninos tem dos amigos tresbarrenses, o CL.

Presidente engajou a idéia da fundação do Clu
be de Três Barras, cujos elementos, disse, estão
sendo objeto de pesquisas. Após alguns debates,
ficou certo que marcariam data para uma apro
ximação, levantando a realidade existente, pa
ra então obter opção a sua Governadoria na

pessoa do CL. GEROLD ZICKUHR.

II REUNIÃO DISTRITAL

O Lions Clube de Brusque, está convo

cando o Lions de Canoinhas, para a II reunião
distrital a ser realizada dia 04 de novembro.
Será uma festa de congrassamento entre toda
a .turma do,distrito L-lO, com prestação de con·

tas, dos cargos chaves do Distrito, elaborando
se as moções a serem apresentadas na Conven

ção Distrital do ano vindouro em Blumenau.

Canoinhas deverá estar presente com uma re

presentação e que trará subsídios ao Lions

Clube de Canoinhas.

CLUBE DO SIGILO EM FESTA

Para comemorar mais um ano de existência, o
Clube do Sigilo fará realizar no próximo sábado no

Clube Canoinhense, o tradicional Jantar Dançante.
Será animado pelo Som de Vitinho, . e predominará
músicas, da "velha guarda". Durante a dança, o Pre
sidente do Clube, Sr. Egon Thiem passará slides fo
calizando o aspecto de-nossa cidade e a paisagem lo
cal.

E uma promoção de caráter beneficente em

pról do Hospital Santa Cruz'. O número de convites
é limitado, e ainda podem ser encontrados no Foto

Egon, Casa Erlita e Papelaria Santa Cruz.

BAILE DO CHOPP

A Diretoria da S.B.O. me informando ·a sua

próxima promoção, que será o tradicional Baile do

Chopp no dia 11 de novembro. Será abrilhantado

pelos famosos Futuristas, e os canecos já estão ar

mazenados na adega à espera do saboroso serramalte.

CONCURSO DISCOTHEQUE INFANTIL
A Diretoria do Clube Canoinhellls'e· promove

amanhã às 17:00 horas o Concurso Discotheque In
fantil . Haverá um júri para julgar as duplas que
dançarem, recaindo a escolha para primeira, segundo
e terceiro lugares.

Na foto, JAKSON PADILHA) que estará co- ,

mandando hoj e à noite a sensacional DISCO
THEQUE na Boite do Clube Canoinhense. Em

pauta a inauguração dos novos aparelhos e a

luz stroboscópica, a curtição que não poderia
faltar. Também amanhã, a Discotheque Infan
til estará um sucesso ao som de Jakson Padilha.

Econumia _você faz comprando no

Peg Pag Miradouro
Tudo para o seu lar, com entregas a domicílio

R. Major Vieira, 511 - Fones 22-0979 e 22-0124

,LIc

I
PI' ·

a ecro Móveisdos
MóVEIS EM GERAL, ESQUADRIAS, POR

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

EM F,óRMICA.

Rua Paula Pereira, 1178 - Fone 22-0584

L/O
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Curriculum Vitae
\

I

r'ara:

:Deputado Federal

Lauro

I Sal-vador

Lauro Salvador.
Coração - Catanduvas Ex-Município de

.Joaçaba.
Casado com Nilce Massignan Salvador.
Duas filhas.

.

Diretor de Empresas e Professor.
Joaçaba-SC .

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

cão. 2 - Em Nível Após Graduação: 2.1 - Análise Econo
mica no Conselho Nacional de Economia. 2.2 - Programação
nara o desenvolvimento' - na Cepal Nações Unidas (ONU).
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

Trigo e sindicato. c-2 - Participou da elaboração proj eto
para reequipamento de instalação por!u�ria. ,

c-3 -. Repre
sentou vários anos. c-31, Banco do México S/A. Junto da

'Associação Latino-Americana de livre-comércio - ALALC.
c-3.2, Genaro Garcia Lida., Buenos Aires, Argentina. c-3. 3
- A serviço de Empresas Brasileiras atuou como Economista
no: México, Venezuela, Estados Unidos e Caribe. c-3.4 -

Com Diretrizes do B.N.D.E. e Instituto Nacional do Pinho
coordenou elaboração de ante-projetos para indústrias de pa
pel; c-3.5 - Foi o Delegado da Comissão Pró-BR-282, no pri
meiro congresso brasileiro de transportes, no Rio de Janeiro
- GEIPOTE.

D - Na área de Administração participou:
D-l - Da direção da Indústria de máquinas e comércio de

importação e exportação - Rio de Janeiro. D-2 - Da dire ..

ção da Indústria de Trigo-Petrópolis-RJ. D-3 - A partir de
1972: Em Santa Catarina: D-3_.1 - Participa das firmas Ro
mano Massignan S/A. Ind. e Com. - Cia. Melhoramentos de
Joaçaba - Frigorífico Canoinhas S/A. - 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 Prefeito de Joaçaba sub

legenda da' ARENA em 1976.

Atividades atuais:
DIRETOR: da firma Romano Massignan S/A. 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'
rína - Segundo mandato.

- Candidato a Deputado Federal pela ARENA nas

eleições de 15-11-78.

NOME:
NATURAL DE:

ESTADO CIVIL:
FILHOS:

-

PROFISSÃO:
RESIDÊNCIA:
ESCOLARIDADE:

BINDERCAR
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Compra - Vende • Troca e Flnao'cla até 24 meses
FIAT 147 - O Km - STD; luxo e GL -'

pronta entrega .

1 Ford F-I00 - azul .

1- Ford Corcel GT - azul
1 Opala 4 portas - azul ..
1 Brasilia - Verde . .. ..

1 Brasília vermelha .. ..

1 Volks 1.300 - branco' ..
1 Volks 1. 200 - branco . .' ..

1 Volks 130.0 - vermelho .. .. ..

1 Chevette - Luxo .

,1 Jeep - Marron .

Rua CeI. Albuquerque, 255 - Fones:

75
713
76

. 77
76
70
66
68
74
65

22-0517 e 22-0610

L/C

Aniversariantes
da semana

"

ANIVERSARIAM-SE:

HOJE: a sra. Maria, esposa
do sr. Elísio Preissler; o sr. Pau
lo Bockor.

AMANHÃ: os srs. : Carlos

Dreher, Renato Silveira, José
Ovande Wrublevski e Romeu

Babireski; a srta. Janice Apare
cida Wiese; o garoto

-

Osvaldo,
filho do sr. Basilio Szenczuk,
residente em Cianorte-Pr.

DIA 23: a sra. Marly, espo
sa do sr. Herbert Sorg; a srta.

Elenice Roeder; a menina Mar

ley Liliane, filha do IH. Orlan

do Treml .

DIA 24: a sra: Otilia, espo
sa do sr. João Grosskopf Segun
do; o sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo; a srta. Divair Bol
lauf.

DIA 25: a srta. Marilú Pau
la Hoffmann; os srs.: Kaisar
Sakr e Ludovico Glinski; o jo
vem Lúcio Edson Neuburger.
DIA 26 -

- a srta. Laurici
Wendt.

DIA 27: a snta, Zackie Se
leme; o sr. Carlos Nunes Pires.

Aos aniversariantes, nos

sos cumprimentos.
--.-------------------------

Petrobrás
25 anos
Por ocasião da passagem

dos 25 anos da Lei 2.004/53,
que estabeleceu o monopólio
estatal 40 petróleo, torna-se re

levante destacar alguns indica
dores que permitem visualizar
o papel que a Petrobrás vem

desempenhando como núcleo de

expansão econômica, sob con

trole do Estado.

Nestes 25 anos de' existên
cia, marcados por múltiplas
realizações que a posiciona
ram como a 28.a empresa in
dustrial do mundo, a atuação
da Petrobrás proporcionou ao

País economia de divisas .supe
rior a nove bilhões de dólares.

O montante de investimen
tas que a Empresa realiza
anualmente dentro do terrjtó
rio nacional - Cr$ 38 bilhões
somente em 1978 - atua como

, agente multiplicador' de rique
zas e fator de expansão de pra
ticamente todos os setores in
dustriais ,

Do(umento extraviado
ARILTO DE SOUZA PIN

TO avisa para os devidos fins

que Ioi extraviada sua Carteira
de Identidade n.? 317.910. 9.aR.

A mesma' fica sem efeito

por haver requerido 2.a via.
1 x

Certificado extraviado
COMERCIAL PEDRASSANI

LTDA., declara para os devidos
fins 'que extraviou o Certificado de
Registro n.? 673410, do veículo
Chevrolet Opala 1975, cor verme
lho marte, placa CA1-1984, Chassis
5N87, 04 eu. 89 HP,

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 2.a via.

1 x

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTÃO: de sábado (21). à sexta-feira (27/10)
Santa Cruz: Rua Felipe Schmidt, 357

Fone: 22-0447

M'ÉDiCO DE PLANTA0: Sábado: Dr. Mario Mussi

Fone: 22-0033
-

Domingo: Dr. Haroldo Ferreira

Fone: 22-0033

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

ESTA,ÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

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 16:00 horas.

-:- H O T É I S -:-
SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-0036.

GUARANY: Apartamentos e quartos - Restaurante e Churrascaria

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

22-0970.

-:- RESTAURANTE- À LA CARTE -:-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 22-0761

De segunda à sábado, serviço completo à
LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. -- Funciona das
11 :00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:0�
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.

VENTURA: Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada
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:{)0 às 14:00

horas, e das 16:30 às 23:00 horas.

-:-: C I NEM A -:-
HOJE: 20:3D horas:

Renato Aragão" Dedé Santana e Mussum em:

O TRAPALHÃO NAS MINAS DO REI SALOMÃO
Colorido - censura livre

AMANHÃ em três sessões às 14 horas, em matinê, e às 19,30 e

21,30 horas:
Renato Aragão e sua turma no sensacional filme:

O TRAPALHÃO NAS MINAS DO REI SALOMÃO
Colorido - censura livre

ATENÇÃO: Este filme reprisa 2.a, 3.a e 4.a feira às 20,30 horas.

5.a e 6.a feira às 20,30 horas:
Um grande elenco para um grande filme:

.

Sophia Loren e Richard Burton em:

LIGAIÇôES PROIBIDAS - Colorido - Censura 16 anos

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
HOJE: Discotheque - Clube Canoinhense - 23:00 h - JAKSON SOM
HOJE: Discotheque - Sociedade B. Operária - 22:00 h - SOM POP
AMANHA: Concurso "Discotheque Infantil" - Clube Canoinhense

das 17:00 às 20:00 horas.

AGUARDE: Dia 11 de novembro - S.B.O. - BAILE DO CHOPP -

FUTURISTAS.

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:
TABALIPA - Praça Lauro Müller, 524 - Fone: 22-0392

Residência: Frei Menandro Kamps, 257.

( ,

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

DRA. HELOISA S. BERTONCINI
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

Consultório - Rua Felipe Schmídt, 385

1.° Andar - Sala N,? 03
L/C

SENSACIONAL SERA O FESTIVAL DO DIA 29-10 CONI
PEDRO BENTO E ZÉ DA ESTRADA E SEU CONJUNTO
MEXICANO ÀS 20:00 HS. NO GINASIO DE ESPORTES

SANTA CRUZ.
SAíDA DE ÔNIBUS

19:00 hs. Paciência dos Neves passando por Serrito e Ca-
raguatá; -

19:30 hs. - Marcílio Dias, Bairro Campo da Água Verde e

Bairro, Aparecida - Todos c/ retorno após o
show .

'

HAVERÁ CONCURSO DE DUPLAS CAIPIRAS
As duplas poderão inscrever-se no Bar e Restaurante '

, Guarani, com o Anselmo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prevenção de Acidentes
do Trabalho

Este é um artigo para transmí
tir a necessidade da conscientiza
ção do ser humano em relação à
prevenção de ACIDENTES DO
TRABALHO. Assim estamos cola
borando com as atividades da Oam
panha Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (CANPAT),
que está envidando todos os esfor
ços para diminuir o elevado nú
mero de acidentes que tantas des
graças e misérias tem trazido aos

noSSOS irmãos.

Nesta época em que tudo
são modificações,. surgem novas

estruturas políticas, quando o

governo, por intermédio da Lei
n.? 6.514 de 22/12./77 deu nova

responsabihdade à SEGURAN

çA E MEDICINA DO TRABA
LHO e que, em 8 de junho de
1978 aprovou,. pela Portaria n.?
3214, as normas regulamentado
ras desta Lei.

Aproveitamos para caracte
rizar de forma expressiva - e

prática a necessidade do povo
brasileiro na conscientização
em PREVENÇÃO DE ACI
DENTES DO TRABALHO nas

indústrias, construções! CIVIS,
rodovias, campos, escolas, lares,
enfim nos locais onde exista o

ser- humano.

Assim sendo, do ponto de
vista objetivo, quando ENSI
NAR, INSTRUIR, ILUSTRAR,
informando novos conhecimen
tos em matéria de PREVEN
çÁO DE ACIDENTES, estare
mos construindo um país sobre
fortes alicerces. E assim, num
futuro não muito remoto, já es

taremos recordando a triste fa
se em que sucediam-se diaria
mente OIS acidentes nas indús
trãas, etc., com a morte, incapa
cidade p,rmanente, parcial,

I com danos de grande monta,
pessoal e material.

Os ensinamentos em PRE
VENÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO, fazem" parte da
vida diária dos pais para os fi
lhos, do empregador para os

I empregados, do mestre para os
alunos e, assim continuadamen
te até que todo povo brasileiro
possa pensar com otírndsmo e

segurança na sua saúde e capa
cidade de produzir, sem expor
se aos riscos de ACIDENTES
DO TRABALHO.

Esta mensagem deverá en

trar em todos os lares, para que
o funcionário ao chegar em sua

frente de trabalho, possa estar
consciente e com a mente posi
tiva, para exercer suas ativida
des profissionais e contribuir
para uma excelente produção,
sem ACIDENTE.

Teófilo J:tncmionlka
Supervisor de Segurança

Reg. 32/77
Três Barras SC

Irmãos Mühlmann & tia.

A\7ISO
Irmãos Mühlmann & Cia., avi

sa aos srs. ADECIR LINO, porta
cJor da Carteira Profissional n.? ...

90597, série 455, e ERALMO SAM�
PAIO" portador da Carteira Pro
fissional 47422, série 562, a apre
sentarem-se na firma no prazo de
3 (três) dias, afim de regulariza
rem sua situação.

O não comparecimento impli
cará na rescisão do contrato de .tra
balho por abandono de serviço, nos

termos do artigo 482 da CLT.

,21 de outubro de 1978

Registro (�ivil EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci

vil do 1.° Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

OVANDE MARTINS e NELSI APARECIDA
MACHADO, ambos solteiros. Ele, mecânico indus
trial, nascido em Marcilio Dias, deste Município em

5 de' Maio de 1957, residente nesta cidade, filho de
Antonio Martins e Francisca Martins. Ela do lar,
nascida em Timbozinho, distrito de Poço Preto,
Municipio de Porto União, deste Estado, em 30. de
abril de 1957, residente em Campo da Água Verde,
desta cidade, filha de Benedito Alves Machado e

Ivana Ribeiro Machado.

OSVALDO FRANCA DE ALMEIDA e ANA
MARIA ELIAS DE SOUZA, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade. Ele, operário, nas
cido em Timbó, distrito de Timbó Grande, Município
de Santa Cecília, deste Estado, em 8 de setembro de-
1960, filho' de Francisco de Almeida e Maria França.
Ela, do lar, nascida em Fartura, deste Município em

6 de janeiro -de 1962, filha de- Manoel Elias de Sou
za e Belmiria Ferreira de Souza.

sidente em Campo da Água Verde, filha de João Va
trin Filho e de Genoveva Linhares Vatrin.

ALCIDES TIBES GONÇALVES e TEREZI
NHA DE JESUS DOS SANTOS, ambos solteiros, do-
miciliados e residentes nesta cidade. Ele, operário,
nascido em Calmon, Município de Matos Costa, des
te Estado em 17 de agosto de 1956, filho de João

Gonçalves e Julia Tibes Gonçalves. Ela, do lar, nas

cida em Residência Fuck, Município de Monte Cas

telo, deste Estado, em 23 de maio de 1958, filha de
Euclides dos Santos e Ondina Siqueira dos Santos.

WILMA R GONICÀLVES e LAURECI MARIA

GOMES, ambos' solteiros. Ele, lavrador, nascido em

Caraguatá, deste Município em 26 de agosto de 1955,
residente em Caraguatá, deste Município, filho de
Nivaldo Goncalves e Terezinha de Jesus Gonçalves.
Ela, do lar, nascida em esta cidade de CaJ?-0inhas,. em
11 de janeiro de 1960, residente nesta CIdade, filha
de Sebastião Lourenço Gomes e Izolina Vieira Go
mes.

ANACLETO BARBOSA DOS SANTOS com

EUGENIA MARTINS MACIEL, brasileiros, domicí

Iiados e residentes nesta cidade; ele operário, soltei
ro, nascido em Parahyba do Norte aos 13 de julho
de 1917 filho de Luiz Barbosa dos Santos e de Ely
dia Ma;ia dos Santos; era do lar, viúva, nascida em

distrito de Guamiranga-Pr. aos 18 de dezembro de

1922, filha de Domingos Martins e de Leopercinda
Martins.

Canoinhas, 18 de outubro de 1978.

Nereida C. Côrte - Oficial do Registro Civil

Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Ofi·

cial do Registro Civil do Município de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que pretendem casar:

SILVIO BONIFÁCIO BERDNASKI e ADE

LAIDE IACHITZKI. EI�, natural deste Estado nas

cido neste município no dia 14 de maio de 1957, la

vrador, solteiro, domiciliado e residente neste muni

cípio, filho de João Berdnaski, falecido e de Dona

C�storina Berdnaski. Ela, natural deste Estado, nas

cida em Bela Vista do Toldo - Canoinhas, no dia 26

de março de 1962. do lar, solteira, domiciliada e resi

dente neste município, filha de Bronisio Iachitzki e

de Dona Rita Iachitzki.

Apresentaram os documentos exigidos pelo
Código Civil art. 180. Se alguém tiver conhecimento

de algum impedimento legal, oponha-o na forma da

lei.

Major Vieira, 25 de setembro de 1978.

Sebastião Greín Costa - Oficial do Registro Civil

MARCOS KOEHLER e ANA ARENDART-
CHUK, ambos solteiros, domiciliados e residentes

I nesta cidade. Ele, representante comercial, nascido

I
nesta cidade, em 19 de maio de 1954, filho de Carlos

I Arnoldo Koehler e Maria Stolarski Koehler. Ela,

I professora,
nascida em Rio de Areia, neste Municí

pio, em 2 de abril de 1956, filha de José Arendar
I tchuk e Paulina Arendartchuk ..

MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR
e MARIA BEATRIZ VEIGA, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade. Ele, engenheiro
agrónomo, nascido em Marcilio Dias, deste Municí
pio em 23 de dezembro de 1953, filho de Mario Ro
drigues d'Aguiar e Regina Muller Rodrigues
d'Aguiar. Ela, professora, nascida em Mamburê, Mu
nícípio de Campo Mourão, Estado do Paraná em 17

I
de janeiro de 1954, filha de Darcy Bahls Veiga e Eu�
nice Malmstron Veiga.

JOÃO MANOEL BAZETI MARQUES e ILO
NA JoRDENS, ambos solteiros. Ele brasileiro, médi
co veterinário, nascido em Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, em 29 de Novembro de 1953, re
sidente em Jaraguá do Sul, deste Estado, filho de
Domingos Ribeiro Marques e Almerinda Bazeti Mar
ques. Ela, alemã, médica veterinária, nascida, em

Gotinga, na Alemanha, em 6 de novembro de 1951, re
sidente nesta cidade filha de Herbert Jõrdens e Erí
ka Jõrdens ,

WADESLAU CZERVINSKI e TEREZINHA

VATRIN, ambos solteiros. Ele, padeiro, nascido em

Pinaré, Estado do Paraná, em 18 de abril de 1948, re
sidente no Bairro Pinheirinho, Município de Curiti

ba, Paraná filho de Casimiro Czervinski e Vitória
Czervinski. Ela, do lar, nascida em União da Vitória,
Estado do Paraná, em 15, de Novembro de 1959, re-

»

CONFIE SEMPRE SEU CARRO AS OFICINAS DO SEU CONCESSiONARIO CHEVROLET.

VOCÊ RECEBE SERVIÇOS DE QUALIDADE E GARANTIA DE PEÇAS ORIGINAIS.

OS MECANICOS SAO TREINADOS NA PRÓPRIA FABRICA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL.

TOME UMA ATITUDE CHEVJ\OLET

MIGUEL PROCOPIAK
comércio de veiculos Itda.

CONCESSIONÁRIA GENERAL MorORS DO BRASIL S.A.

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CANOINHAS - S.C.
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87.795,28'

C.G.C.M.F.82.728.312/0001-80

Avenida Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013
, CANOINHAS ,. se

• •

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: .�

Em atenção às disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação dos Senhores Acionistas, o Balanço Geral,
a Demonstração da Conta de Resultados e demais documentos referentes ao exercício financeiro encerrado em 31 de' dezembro de 1977. Os dados
constantes desse doculnento evidenciám, claramente, a real situação da Empresa, dispensando, em nosso entender, outros comentários. Não obs
tante, estamos a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.

Canoinhas (SC), 01 de abril de 1978 ..

NICETO OSMAR FUCK
Diretor Industrial

LUIZ FERNANDO FUCK
Diretor Técnico

ESTEVÃO FRANCISCO FUCK
Diretor Administrativo

FABIO NABOR FUCK
Tec. Cont. CRC-SC 7267

Balanco Geral encerrado em
I

31 de' dezembro de 1977

NÃO EXIGíVEL

Capital Socia1, Manut. Capital Giro Próprio, Fundo
de Depreciações, Reserva Legal, Correção Monetária
do Ativo Imobilizado, Saldo a Disposição da Assem-
bléia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..

a T I V o
DI�PONtVEL
Caixa e Bancos

,REALIZAVEL
Títulos, Endossados, Contas Correntes, 'Estoques

.

Ações Diversas, Reflorestamento, Aplicações Finan-
3.177.338,81ceíras .

PASSIVO

3.673.340;75

IMOBILIZADO
Veículos, Máquinas e Equipamentos, Ferramentas
Terrenos e Benfeitorias .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..

EXIGíVEL
Títulos Descontados, Fornecedores, Contas Corren-

1. 547.306,31
-

t es, Financiamentos

14.452,00
COMPENSAÇAO
"I'itulos em cobrança
TOTAL DO PASSIVO ..

Demonstrativo de Resultados
DÉBITO

Despesas Financeiras, Tributos, Pessoal, AdministraUvas, Transporte, Produção, Manutenção de Capital
de Giro Próprio, <Depreciações, Reserva Legal, Saldo a Disposição da Assembléia .. .. .. ..

., •••••••••••••• " ••••• t ••••••• , •••• "

COMPENSA!ç.AO
Títulos em Cobrança ..

TOTAL DO ATIVO .. ., . 4.826.892,40

eRÉDITO
LUCRO BRUTOf'DESTE EXERCíCIO

1.199.099,65

14.452,00

4.826.892;40

3.883.517,66

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

3.883.517,66

Prefeitura MOD·jcipal de Canoinbas

Aviso de Licitacão
,

COVEMA·· Indústria e Co-
o

mércio de Madeiras S.ft.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

Aviso A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ca

. noinhas leva ao conhecimento
dos interessados que se acha

aberta, a Tomada de 'Preço -
Edital n.? 021/78, para "Aqui
sição de um Chassis com Cabi- .

ne, Motor Diesel, capacidade até
4.500 kilos, equipado com Car
roceria de Madeira", com pra
zo de entrega até às 15 (quin
ze) horas do dia 30 (trinta) de

Outubro do corrente ano

(30.10.78) no Gabinete do Vice

Prefeito Municipal. Cópia do
referido Edital e maiores escla
recimentos serão obtidos junto
a referida Comissão.

Canoinhas, 20 de Outubro
de 1978.

A firma COVEMA· - 'Comér
cio e Indústria de Madeiras S..A.,
avisa ao sr. MANOEL GOMES,
portador da Carteira Profissional
n.1O 43.717, série 145, a apresentar
se na firma no prazo de 3 (três)
dias, afim de regularizar sua situa-

ção..., . .

l'O nao comparecimento imp .1-

cará na rescisão do contrato de
.trabalho por abandono de serviço.
nos termos do artigo 482 da CLT.

_iCi'EieiC;iE�iE��iC�1lf!iC��������iC�1lf!1lf!�ii!1lf!1lf!1lf!1lf!1lf!1lf!1lf!1lf!== - 1lf!
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� �
§li O melhor _relé?gio industrial do mundo. ��

�§i
_ Pioneiro no . Brasil - ��

�.�
�

= Agora com assistência técnica e venda de relógios ponto, �
;Jt . vigia 6 da parede, fitas, cartões ponto �
� �
� 8 disco. da::relógio vigia. �

= Atendendo na Rua Paula'[Pereira, 548 - Canoinhas - se !� .

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

EDilAL

2 x

-

Por não ter sido possível en-
i contrar os referidos responsáveis,
pelo presente os intimo, para no

prazo de três (03) dias úteis, a con
tar da publicação deste Jornal
"CORREIO DO NORTE',', virem
pagar os referidos títulos ou da-

-
,

rem as razoes porque não o fazem
e, ao mesmo tempo no caso de não
s�r atendida esta intimação, os noti
fICO dos competentes protestos. .

Canoinhas, 19 de outubro de
1978.

'I'abelíonato Paula S. Carvalho,

Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos

.

- CPF, 2'46975329-53'
).

Encontra-se em Cartório, 2.0
Ofício, à Rua Vidal Ramos Edifício
do Fórum, para ser protest�do o se
guinte título:

.

Dp n. () 4433, vencida em .. ,

24.09.78, no valor de Cr$ 1.381,00,
emitida por Auto Mecânica e Pe
ças Leo Ltda. Contra JULIO HAU
BRICHT.

Encontram-se em Cartório à
Rua Vidal Ramos, Edifício do' Fo
rum, para serem protestados os se
guintes títulos:

DP. n.? 1018-A - valor Cr$
1.475,OQ (hum mil, quatrocentos e
setenta e cinco cruzeiros), venci
mento: 12.09.78, emitida por Ba
sílio Humenhuk & Cia. Ltda., con
tra LAURO' LAURENTINO PA
TRICIO.

DP. n.? 4141!D - valor Cr$
'1.050,00 (hum mil, e cinquenta
cru��iros), vencimento: 30.09.78,
emitida por Auto : Mecânica Leo
Ltda -. , contra JOÃO GRAVI GON
ÇALVES.

Tít. pi Ind. Ref. contrato n.?
009722 - prestação: 14/24 - va
lor' Cr$ 1.292,00 (hum mil, duzen
tos � noventa e dois cruzeiros)
vencimento: 29.09.78, emitido P01:
BESC FINANCEIRA S7A - con
tra IVAN FLAVIO HREISEMA
NOU .

.

DP. n.? 8259-C - valor Cr$
3.200,00 (três mil e duzentos cru

z:eiros), vencimento: 30.09.78, emi
tida por Aziz José Seleme .& Cia.
Ltda., contra ELETRO PECAS DI-
NÂMICA LTDA.

�

DP. n:o 4960 - valor Cr$ : ..
660,00 (seiscentos e sessenta cruzei-

1 ros, v�ncimnto: 30.09.78, emitida
por Dmar Enxovais Ltda. contra
VALDERIO S. COLPER.

DP. n.1O 3,240. � valor Cr$ '"

64�,40 (seiscentos e quarenta �
dOIS cruzeiros e quarenta centa
vos), vencimento: 30.09.78, emiti
da por Sociedade Industrial Co
mercial Sicól S/A., contra AN
TONIO J. BARROS.

DP. n.? 32.542 - valor Cr$
1: 928,Q� (hum mil, novecentos e
vmte O1tO cruzeiros e dois centa
vos), vencimento: 30.09.78, emiti-.
daa por Arnaldo A. Rotta & Cia.
�Ada., contra 'WALDOMIRO P DE

j FARIAS.
.

For não ter. sido possível encon
trar o referido' responsável, pelo
presente intimo-o para no prazo

! de !rês (3) dias, a contar da publi-
.

caçao deste, no JORNAL CORREIO
DO NORTE, 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.

Cano.nhas, 17 de outubro de
1978,

Alcides Schumacher
Oficial Maior
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paz e a democracia

Vote

tem o seu preco )}
,

A.RENA

Para Deputado stªdual

Francisco de
-A�ssis Filho
Engenheiro Civil e Vereador na Capital - Natural de Floria

nópolls, fez o primário no Curso Elementar Menino Jesus, Ginasial no

Colégio Catarinense - Formado em Engenharia Civil pela Universida

de Federal de Santa Catarina - Assessor Técnico da Associação dos.
Municípios da Grande Florianópolis - Membro Fundador do Movimen

to Arenista Jovem, do qual é vice-presidente estadual e presidente na

Capital - Na Câmara Municipal integra a Comissão de Viação e Obras

Públicas e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - Re

presentante do legislativo Municipal no Conselho Deliberativo do Ins

tituto de Planejamento Urbano de Florianópolis.
L/C
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Felizmente nunca preten
di escrever arrumadinho, engo
madínho que me parece, nos

dias atuais, uma preocupação
verdadeiramente desnecessária.
O que a gente tenta é apenas o

essencial, que é a comunicação.
Transmitir as idéias, vender o

seu peixe.
Li - talvez tenha sido

num almanaque, enquanto me

tosavam os cabelos - que um

bacana das letras, no ato de es

crever, vestia seu melhor ter

no, punha gravata e calçava lu
vas. Olhem só que Iesculogías.
Condicionava-se; corno se diria
nos tempos modernos de psico
logia, à tarefa de uma página
erudita e elegante.

Muito bonito, muito ele

gante, não há como negar. Mas
não funciona comigo, que só es

crevo nos domingos e feriados,
e escrevo com pijama surrado
e pés descalços, no sentido de
melhor refrescar a inteligência
e a sensibilidade.

O pior entretanto, é que, a

cada semana, a gente toma co
nhecimento de novos leitores.

Alguns são exigentes, fiscaliza
dores, críticos. E, assim, a gen
te vai ganhando fama de escri-

.

vínhador, vai. até entrando pa
ra antologias e sodalícios. Aliás,
sodalício, foi sempre uma pala
vra que me soou como uma.

obscenidade!

Tais compromissos, muitas

vezes fazem com que confun
dam com um escritor de ver

dade, ou melhor dizendo: com

um gramático com um indiví
duo que conhece as particulari
dades da língua. Tenho até re

cebido telefonemas sobre con-'
cordâncía e colocação de pro
nomes, como Se eu endentesse
disso! Escrevo de ouvido meus

.
,

arndgos felizmente, daí a minha
liberdade e espontaneidade.

Já fui confundido e con
tundido por reformas ortográ
ficas. E a gente não domina .a

reforma, eu nunca cheguei a

dominar a reforma com vigor

Nova Linha 79, a partir deste

® I & Ci •

Canoinhas·SC
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Dia 5 e v mb o - Ora e fe a

I
®
®

Agora muito mais bonito - Nova frente

".

mes

- Novo interior

totalmente (ai de mim se não

fossem os dícíonáriosl) quando
partia para decorar a nova or

tografia decretada. Isso sempre
cria problemas terríveis: quan
do já estava quase aprendendo'
a escrever, lá vinha uma altera

ção, e eu <tinha que voltar a es

taca zero.

No início, como principian
te, eu dava muita importância
a essas alterações linguísticas.
Até perdia o sono quando um

trabalho meu saía COm um

acento errado, com um "g)) no

lugar de "j", um "e" trocado

por um "i", assim por diante.
Com o passar dos tempos não
dei e não dou mais bola para
as reformas e fico escrevendo
co.mo bem entendo.

Mas, no início, gastei tem

pos decorando coisas tidas co

rno fundamentais. Por exem

plos: de que ESTE tem acento

circunflexo, porém NESTE não

temi; que AQUELE é acentua

do, sendo NAQUELE, e DA

QUELE, depois mudam tudo 'e

a gente fica perdido no mato

sem cachorro:

Antes de tudo isto eu levei

tempos para me acostumar que
haviam cassado. 0' I de quase e

o E de diante! quando era obri

gado a escrever: QUASI e

DEANTE.
Um negócio que nunca co

loquei mesmo foi trema. Não
me recordo de tê-lo usado uma

só vez, pelo menos voluntaria
mente.

Outro arranjo que não me

sensibiliza, do qual procuro fu

gir, e se alguns pecadilhos te

nho cometido foi por rnero des

cuido, é a chatice de pospor-se
o pronome ao verbo. No meu

entender, nada mais antipáti
co, antipátrio, antitudo do que
formas como dir-se-ia, dir-te-ei,
dir-Ihe-íamos, f'á-lo-ía e outras
monstruosidades semelhantes.

Não sou contra os que es

crevem bonitinho, arrumadi

nho, dentro das regras clássi
cas. Muito pelo contrário: te

nho piedade deles, porque não
é mole o sujeito escrever de for
ma completamente contrária
ao uso diário da língua, da lín

gua que se fala do mercado às
escolas.

Ê um sacrifício. terrível,
um esforço policiado, uma ma

cada enervante. E como o ne

gócio, nos dias atuais, é evitar

aIS neuroses; por mim podem re

formar a ortografia quantas ve

zes quiserem, e nunca estarei

disposto a tomar conhecimento

delas:
Estou muito satisfeito de

como escrevo. Também não é

possível escrever segundo a su

gestão dos grandes criadores da

ortografia, que procuram trazer

contribuições. Que se pensando
na realidade é o maior dos ve ..

xames.

Antonio Romão Kuminek

BRINQUEDOS

ERLITA

Compre-os agora e pague-os

suavemente até o Natal

CASA

•

•••• ••
• •••

:.:�:.:
..... ..

. ...
.

-:- EXPEDIENTE -:

Proprietário: AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Diretor (de 13-10-62 a 07-09-78): RUBENS R. DA SILVA

Diretor atual: GLAUCO J. BUENO

Redator: LUCIO COLOMBO

ADMINISTRAÇÃO:
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone (0477) 22-0971

Caixa Postal, 242

COMPOSIÇÃO e IMPRESSÃO:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone (0477) 22-0379

Caixa Postal, 2-D
COLABORADORES:

PAPANDUVA: Esmeraldino Maia de Almeida
TRÊS BARRAS: Paulo A. Frank
MAJOR VIEIRA: Francisco Krisan

CANOINHAS: Ivanita Schivinski, Fernando Luiz: Tokarm,
Adernar Brey, Romão Kuminek e Carlos Bockor .

®
®

v. Luterana
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



21-10-78

Teve início no último do

mingo o campeonato de Fute
bol da cidade de Maj or Vieira
com 4 jogos. Terá prossegui
mento amanhã com mais 5 j 0-
gos que serão realizados, em

Palmital, Lagoa do Sul, Pula
dor, Rio Novo e Major Vieira.

xxx

Já publicada em Diário
Oficial de 10 de outubro, a ho

mologação pelo Governador
'Konder Reis, da Diretoria e

Conselho Fiscal do Conselho
Comunitário Benedito Therézio

,

de Carvalho Junior.
xxx

A Prefeitura Municipal ja
desfrutando dos trabalhos da
Patrulha Rodoviária Mecaniza-

.

da, que é composta por uma

patrola, 1 trator pesado, uma

carregadeira, e três caminhões
tombeira médios marca Merce
des Benz . Executa obras no

trecho rodoviário, Bonettes à
Paciência dos Rufinos.

xxx

Já estão' prontos os alicer
ces das novas

.

ampliações do

Hospital Santa Cruz, prevendo-
,se o termino das obras dentro
de' 150 dias. Serão instaladas
duas' salas de cirurgia, duas sa

las de parto, e uma de pré-par
to, além do centro de esterili
zação e dependências anexas.

/

Conselho
O Conselho Municipal de

Cultura de Canoinhas, estará
coordenando a "Semana da
Cultura", no período de 1.0 a 08
de novembro próximo. É a se

guinte a programação para
aquela semana:

No dia 1.0, quarta-feira, a

abertura da exposição de foto

grafias sob o tema "Canoinhas
de Antigamente" à cargo do
C.M. C., em local a ser escolhi
do na próxima semana.

Nos dias 1.0, quarta-feira,
e 03, sexta-feira, às 20:00 horas,
haverá exibição de filmes cul
turais.

Dia 07, terça-feira, às 20:00

Municipal
horas no Clube Canoinhense,

,

será lançado um livro com o

título "ELO COLORIDO" de
autoria da Poetisa Rosa Tei
xeira Pasqual, natural de Ca
noinhas e radicada em Floria

nópolis. Haverá noite de autó
grafos e coquetel alusivo.

Dia 08, quarta-feira, "Con
curso Intercolegial de Poesias":
às 20:00 horas, no Clube Canoí
nhense. Participarão as escolas
do Município, representando a

Poesia dos cursos: primário,
1.0 grau e 2.° grau.

Durante esta ·semana
C.M.C. convida o público em

geral para visitação às vitrines

de Cultura

A Prefeitura Municipal ad
quiriu uma nova e moderna
máquina de mimeógrafo à tin
ta, para a confecção rápida e

eficiente de circulares e editais.
.

Trata-se de uma GESTENER··
420, com um custo na ordem de

.
Cr$ 90.000,00.

xxx

Um lembrete aos interes
sados no Concurso do emblema
do Conselho Municipal de Cul
tura. O prazo para a entrega
dos trabalhos vai até o dia 30
deste mês, e devem ser dese
nhados em tinta nanquim sobre
papel branco.

xxx

Com início previsto para
as 22:00 horas, será realizado
hoj e o baile dos III Jogos da
Primavera, corru a entrega de
troféus aos vencedores. O local

. é o Ginásio de Esportes, ao som

do conjunto SANTUARIO.
xxx

Hoje também tem início
em Caçador OS'. XIX JOGOS
ABERTOS DE SANTA CATA
RINA. Das competições este
ano participarão 48 municípios
com todos seus atletas devida
mente instalados. Fato inédito,
e Caçador está de parabéns pe
la organização, que nos anos

anteriores foi uma calamidade.

Rofary Clube
de Cancinhas

O. Rotary Clube de Canoinhas através de sua coluna

homenageia todos os médicos, pela passagem do seu dia que
transcorreu a 18 do corrente.

Os cumprimentos do Clube especialmente dirigidos ao

Presidente da Associação Médica de Canoinhas, Dr. Osvaldo
de Oliveira e a todos os membros que dela participam.

o Rotary Club de Cànoinhas através de sua coluna

homenageia os aniversariantes, Helena de Fátima, filha do

casal Oldemar (Helena) Mussi, que no dia 18 completou mais

um ano de vida.

A menina Fabíola, filha do casal Antonio (Adelaide)
Iagher, completou idade nova dia 19, e recepcionou. seus

amiguinhos no Jardim de Infância Santa Terezinha com uma

gostosa festinha.

Terça-feira próxima quem recebe os parabéns é a me ..

nina Elenice, filha do casal Nivaldo (Dirce) Roeder.
,

Também terça-feira circula as homenagens ao rotaria

no Antonio Milton Tormena, que completa idade nova.

As felicitações com um abraço através da Coluna, aos

aniversariantes.

RADIO SANTA CATARINA

«O som integrado na vida. de um POVO})

•

das casas comerciais do centro
da cidade para apreciação das
exposiçõe� alusivas à cultura,
feitas pelos estabelecimentos de
ensino da Cidade.

Esta "semana de cultura"
foi planejada com o intuito de,

"D' N
.

1comemorar-se o ta aciona I

da Cultura", que será em 05 de

novembro, consagrando a co

memoração da cultura brasilei

ra. A data foi escolhida por ser

a do aniversário de nascimento

de Ruy Barbosa, que foi sem

dúvida, a maior expressão de

cultura que até hoje existiu em

nossa Pátria.

HOlDenagens ao Dia
Diversas festas e solenida

des marcaram a passagem do
dia do professor no último fim
de semana em todos os estabe
lecimentos de ensino da cidade,
e localidades vizinhas.

No sábado, na sede do Clu-
Ibe de Bolão Fantasma, no Bair
ro da Piedade, foi realizada
uma festa de entrosamento en

tre OiS professores das superví
sões locais 06 e 08 e a Coorde-
nadoria de Ensino Municipal,
organizada por E s rru e r a I d a

Buchmann, Génny Sphair e

Aroldo

----------------.---------------------------------------------------------------------------

I Jucy Seleme.

Durante o coquetel, mais
de 300 professores receberam

homenagens dos alunos, e das

Associações de País e Professo
res de suas Escolas. Foi real
mente uma confraternização de
muito sucesso, realizada num

ambiente de muita alegria e

fraternidade.

No mesmo dia às 20 :30 ho
ras no Grupo Escolar José de
Souza Cabral, 28 professores re

ceberam homenagens em co

quetel oferecido pela Coordena-

Para
, ,

SENADOR

Vote

AROLDO CARVALHO nascido em Canoinhas,
escolheu logo

-

cedo uma profissão ligada aos seus
ideais e 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 1962, teve, então, mais três manda
tos consecutivos de Deputado Federal, participando
ativamente da vida parlamentar, sendo membro de
comissões, em missões no exterior, mas nunca esque
cendo seu Estado, seu povo e sua luta incansável pelo
bem comum.

A Convenção arenista de 04.06.78 escolheu-o
candidato ao Senado nas eleições diretas de Novem
bro, aoTado de MARCOS WANDRESEN, candidato
à suplência e seu companheiro de jornada. .

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

MÀR TERRITORIAL - ampliação para 200 milhas

INTERESSE SOCIAL - projeto de Reciprocidade na

contagem do tempo de serviço para efeito de
acosentadoria . Projeto para limitar o período
dê trabalho de trabalhadores e operários nos

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

HEFLORESTAMENTO: aplicação de incentivos fis
cais para este fim.

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

naves civis.

MATE: Fundamental para Santa Catarina o projetá
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-Ias:

1961 - Observador Parlamentar à Reunião do
"ClES", 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.

19G8 - Missão Especial da Mesa da Câmara dos
Deputados em visita aos parlamentares €uro

p2US (Portugal, Espanha, Alemanha, França,
Inglaterr-a e Itália);

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

,

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

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

ARENA

Carvalho

I'rofessor
doria 07 sob o comando da Sra.

,
.

Fléride Bittencourt e mais a

Direção da Escola. Sob aplau
sos dos professores, a Associa

ção de Pais e Professores da
Escola entoaram cânticos ao

som de violão executado pelo
Sr. Juventino.

Além das homenagens, os

professores receberam uma pe

quena lembrança oferecida

pela Coordenadora Fléride Bit
tencourt . Lá também não fal
taram as alegres brincadeiras
num clima de muita camarada
gemo

�--------------------------------�--��,---------------------------------------

Q A
EXCLUSIVIDADE:

OLDUR
ESTAMPAS IMPORTADAS

LOJA REFLEXO (Anexo ft Ótica Confiança)
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