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Sindicato dos Trabalhadores impetra di'ssídio coletivo cóntra
Prefeitura de Lages, Que nega reajuste a servidores
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-

I

frias da Construção e do Mobiliário de Lages)
tendo em vista as várias notas divulgadas pela
Prefeitura de Lages, amplamente divulgadas
na imprensa catarinense, vem por seu presr
dente

do trabalho prestado. Será que o funcionário

municipal é diferente dos demais?

6. Este mesmo Sindicato, promoveu um dissí-
dio coletivo contra o Estado de Santa Cata

rina, pleiteando o reajuste salarial dos servido
res do DER. Assim que o processo foi julgado,
o governo do Estado determinou o pronto paga
mento, reconhecendo o direito dos operários.
7. Esta é uma prova cabal de que o Sindicato

não olha cores partidárias' quando briga pe
los interesses dos seus associados. Sua ação
sempre 'é em favor dos trabalhadores.

8. Portanto) a Prefeitura, ao invés de andar di-

vulgando notas de esclarecimento pela im

prensa de todo o sul do País, deveria saldar os

seus compromissos para COmi os seus operários.
pois é um direito que a Lei lhes conferiu.

\

9. Esclarece outrossim, que os servidores bene-
ficiados com o reajuste, não devem assinar

qualquer desistência de seus créditos, conforme
já vem ocorrendo, pois o que a justiça decidiu

ninguém poderá alterar, senão em função da

própria justiça.
10. Quanto às ofensas gratuitas dirigidas à esta

presidência,' não haverá resposta. Os f'ilia
dos no Sindicato que são em número de 7.740,
que reelegeram o seu presidente por maioria es

magadora é que devem julgar o comportamento
do seu presidente. Somente a opinião destes é

que tem valor para o Sindicato.

Em defesa do trabalhador.

ESCLARECER:

1. Que este Sindicato promoveu, na Justiça do

Trabalho, dissídio coletivo contra a Prefei

tura de Lages, posto que negou-se a pagar o

reajuste de 1976 aos seus servidores.

2. Com base no julgamento do citado dissídio,
cujo acordão do T. S. T . -DC 226/76, deter

minou o pagamento do reajuste pleiteado à ba
se de 36% a incidir sobre os salários vigentes à
data do julgamento da ação, o Sindicato ingres
sou, em Juízo, com o dissídio de 1977, visto que
a Prefeitura, também, negou-se a corrigir os

salários deste ano, a partir do mês de janeiro.
Este processo também foi julgado procedente e

a. decisão do TRT. DA 9.a Região, em acordão
datado em 7. 7 . 78, determinou o pronto paga
menta do reajuste correspondente.
3. Das decisões apontadas acima, não houve re

curso, portanto transitadas e.m julgado.
4. Agora) a Prefeitura, objetivando esquivar-se

do pagamento à cerca de 1.200 servidores,
que atinge cifra superior a Cr$ 4.000.000.00, in
gressou com uma medida judicial, defendendo
a tese de que os servidores municipais não tem

direito a filiação sindical, e, em consequência
não tem direito a reajustes salariais.

5. Isto, na verdade, é absurdo. Mesmo que 03

servidores não fossem filiados no Sindicato,
os reajustes são devidos, pois é a compensação

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Constru

ção e do Mobiliário de Lages

VERON CEVET - PRESIDENTE

Mobral promove concurso de
contos e crônicas com

prêmiO de CrS 50 mil cada
o Mobral deverá premiar

cinco trabalhos, cada qual com
a quantia de 50 mil cruzeiros,

.

A

no final do concurso sobre cro-

nicas e contos inéditos, que Ira

de 11 de dezeIrlbro a 11 de ja
neiro .

A inscrição ao concurso

poderá ser feita através da en

trega do material nas coorde
nadorias estaduais do Mobral,
ou por protocolo ao Mobral
Central no Rio de Janeiro, à
Rua Voluntários da Pátria, 53.

As obras inscritas deverão
ser apresentadas num máximo
de 120 páginas, datilografadas
com espaço 2, em três vias, e

entregues dentro de um envelo

pe lacrado, contendo o título da
obra e o pseudônimo do autor.

A comissão julgadora será

composta de dez pessoas ligadas
aos movimentos culturais e três
representantes do Mobral, e te
rá prazo de 60 dias para a di

A vulgação dos resultados. Pode-
rão participar pessoas de todo
o País" independente do grau
de escolaridade ou idade. Os
prêmios serão entregues em da
tas e locais a serem divulgados.

FUlrLOU

tem

novo

Diretor

Dr. Erasto de Maio, o novo Diretor da Faculdade de

Ciências Administrativas de tanoinhas

Em declaração à reporta
gem do Correio do Norte, o Dr.

Paulo Dequech, Presidente da

FUNPLOC, informou que sua

escolha recaiu sobre o Dr,

Erasto de Maio, atual assessor

do Prefeito Benedito Therézio

de Carvalho Netto. Afirmou o

Dr. Dequech, 'que os três eleitos

possuem excelentes qualidades
para dirigir os destinos de nos

sa Faculdade mas o que r eal

mente dispõe de tempo é o seu

escolhido Dr. Erasto de Maio.

Esteve reunida no úJ timo

sábado, dia 04, a Congregação
da Faculdade de Ciências Ad
ministrativas de Canoinhas,
Oportunidade que elegeu a lis
ta tríplice para a escolha do no

vo Diretor da Faculdade, em

substituição 'ao Dr. Carlos Ro
berto GeJrlach de Oliveira. que
demitiu-se do cargo.

'

Desta lista foram eleitos:
Dr. Erasto de Maio com 13 vo

tos, Sr. Wilson Seleme com 5
votos e Acynir Holzmann com

6, votos.

GASOLINA
Os postos de gasolina de

todo o País ficarão abertos

amanhã, dia 12, e no dia 15, em
virtude das eleições, segundo
portaria divulgada no dia 02
último pelo Conselho Nacional
do Petróleo. A decisão deve-se

Rosa Pisquei lança «Elo Colorido»
aos conterrâneos

No flagrante a escritora Rosa Teixeira Pasqual, a Presidente do C.M.C.,
Marilise Wunderlich e Arlete Maria Voigt, da Câmara de letras

do C.M.C.

Canoinhas prestou a sua ho
menagem na noite de quarta-feira
para a escritora conterrânea, Rosa
Teixeira Pasqual às 19:00 horas no

sa150 de festas do Clube Canoi
nhense, numa promoção do Conse
lho lVIunicipal de Cultura.

Foram muitos os autógrafos
dados naquela noite, que teve o Di
retor Social do Lions Clube de Ca
noinhas, Dr. Zaiden Seleme, como

2. primeira pessoa a adquirir o Elo
Colorido com respectivo autógrafo
da literata, e editado por "Presen
ça" de Blumenau.

O Elo Colorido comecou a fazer
sua tragetória de sucesso em Vl'�
deira, onde Rosa Pasqual estudou
c foi professora, e prosseguiu na
cidade de Taió, (onde agora resi
de), onde o sucesso rOl absoluto e

centenas de pessoas estiveram pre
sentes.

Em Carioinhas, há semanas
FIo Colorido era aguardado com

grande espectativa, e o seu lança
mento foi prestigiado pela socie
dade local, e principalmente a pre
sença de algumas Sras. que foram
colegas de Colégio de Rosa Pas
qual: Renate Riede, Dirce Oliveira
de Andrade, Iolanda Pieczarka,
Ar lete lVIaria Voigt e Leny Lean-
dro Carvalho.

'

Ainda receberam 'autógrafos da
literata, o Dr. Aldo Dittrich e Sra.,
Dr. Osvaldo de Oliveira e Sra.,
Jucy Seleme, coordenadora de en
sino, Dr. Zaiden Seleme, Sr. Egon
Thiem, Luiz Fernando Tokarski
lVIario Ferrarezi, Ary Wiese e Sra.:
Guida Schreiber e Sra., Sra. Vera
Stulzer, Sra. lVIarilise Wunderlich,
Presidente do C.lVI.C., e muitos
mais.

Rosa Pasqual, muito emocio
nada com a demonstracão de cari
nho e a calorosa acolhida dos seus

amigos canoinhenses, dirigiu a pa
lavra aos presentes relembrando
os tempos que aqui residiu e estu

dou, apresentando detalhes da épo
ca numa demonstração de verda ..

deira patriota recebendo muitos

aplausos dos não menos emociona
dos cidadãos presentes.

Rosa Teixeira Pasqual, nasceu

em Canoinhas aos 19 de abril de

1934, filha adotiva de Olivério
Vieira Côrte e Alzira Corte. Fez
seus estudos iniciais na Escola
Evangélica Luterana desta cida
de. Fez o curso primário no G. E .

Almirante Barrosa, ginásio e 1.0'
normal no Colégio Sagrado Cora
ção de Jesus, 2.° e 3.'0 do mesmo

curso no Colégio Imaculada Con
ceição de Videira. Realizou ainda
o Curso de Higiene e Puericultura
Dr. Pelagio Parigô de Souza, curso

de alemão Professor Juniger e cur

so de inglês. Fez vestibular de di
reito em Florianópolis. Iniciava ()

curso quando casou com o médico
Dr. Avelino Pasqual.

Foi professora de História e

Geografia no Colégio Imaculada
Conceição em Videira. Fundadora
e Presidente do Clube de mães de
Taió onde atualmente reside. Fun
nadara e madrinha da Sociedade
Esportiva e Recreativa Cacique da
mesma cidade. Oradora oficial e

líder da Comissão de Financas da
Ala Feminina da Fraternidade Blu
menausense de Blumenau. Possui
um filho João André que cursa o

2.10 ano de Direito da FURBE. É
rolaborador do Jornal Acadêmico
da FURBE. a Nacâo de Blumenau
e Correio d�Vale" de Taió.

«PROJETO CASULO» - Convênio entre

L.B.A. e Prefeitura da Três Barras
Acha-se em pleno funcio

namento o "Proj eto Casulo", no
Bairro São Cristóvão) instalado
em Convênio entre a Prefeitura
Municipal de Três Barras e a

Fundação Legião Brasileira de
Assistência - L. B . A .

Tal projeto vem funcionan
do no local do ex-restaurante
Galo de Ouro, cuj as instalações

de propriedade do Prefeito Mu
nicipal Odilon Pazda, foram ce

didas gratuitamente para que
ali funcione aquele centro assís

tencial, onde diariamente 100

crianças do populoso Bairro re

cebem alimentação e assistên ..

cia educacional e social, sendo
o atendimento feito em duas
turmas: 50 no período da ma

nhã, e 50 no período da tarde.

a liberar os postos no dia 15

alegando que muita gente que,
vota fora de seus domicílios po-;
deria utilizar a falta de gasoli-

I na como pretexto para não vo-

O TSE convenceu o CNP tar .

À VONTADE NAS ELEIÇÕES
a pedido do Tribunal Superior
Eleitoral, para o qual o direito
"de voto deve ser exercido com

ampla liberdade e sem restri
ções".
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CORREIO DO NORTE 11 de novembro de 1978

«A paz e a democracia tem o seu preco)•

Trabalho em equipes de alunos Secretariado na F'UNPIJOC: Res- Jadas pelo professor de Psicologia
da 3:a série do Curso 'I'écnicas de posta de uma das perguntas formu- Edersom Motta.

Quantas vezes a impaciên ..

cia do homem marca tempo até

para Deus. Quantas vezes nós
nos surpreendemos rezando e

estipulando tempo para Deus
atender aos, nossos pedidos.

Enquanto ele não atende
aos nossos pedidos, dentro do

prazo que nós estipulamos, fica
mos descrentes do seu poder e

de sua bondade.

E aí nós perguntamos:
-Existe uma providência di

vina que rege a- vida das- pes
soas?

É claro que Deus não pode
deixar de ser providente, ele
não pode abandonar as suas

criaturas, depois de lhes ter da
do a sua existência. Isto não
seria digno de Deus.

Acontece, porém, que seus

caminhos nem sempre são os

nossos caminhos.

Pois, tudo no plano de
Deus tem sua hora e oportuni
dade. Ele que tudo vê, sabe me

lhor do que nós o que nos con

vém.

Deus está presente nas

mais pequeninas coisas.

Como poderíamos explicar
a complexidade do universo e

do homem, e a simplicidade e

beleza da natureza, sem admi
tirmos a existência de Deus?

Deus nos presenteia a todo
momento com pequeninas coi
sas que não sabemos dar valor,
simplesmente passamos indife-
rentes.

.

Socorro! Gritam, os que
nunca aprenderam, os que nun

ca notaram no ar, no mar, nas

flores, nos pássaros, na chuva,
no sol, a presença divina.

O homem não é s.imples
mente o produto da matéria,
apenas o corpo humano pode
ser tido como resultado da evo

lução.

vor E A

sta ua

,

I

Para

Francisc de
Assis Fi ho
N_ 1255

f'

Engenheiro Civil e Vereador na Capital - Natural de Floria
n6polis, 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 Associacão dos
Munidpios da Grande Florianópolis - Membro Fundador do M�vimen-
to Arenisto Jovem, do qual é vice-presidente estadual e presidente na

Capital - Na Cômcro Municipal integra a Comissão de Viacão e Obras
Públicas e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - Re
presentante do Legislativo Municipal no Conselho Deliberativo do lns-

�tituto de Planejamento Urbano de Florian6polis.
L/a
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COMÉRCIO -- EXPORTAÇAO
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores E-xclusi vos

Completa . dos Motores

da Linha

«WEG»

de ferro' e uma variadíssima secção

com equipe de profissionais compe

tentes para sua colocação.

Esquadrias
de vidros,

Rua Des, Costa
-

Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WôleJelnar Knüppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22.0336 - CANOINHAS - Santa Catarina
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IS
A alma humana, sendo es

piritual, é sempre criada díre
tamente por Deus. Foi Deus

que deu ao homem o sopro da
vida e conduz seus passos. To
do ser humano tem sede das

coisas que lhe são invisíveis aos

olhos e para isto só existe uma

explicação - DEUS.

Equipe: Rosa Teixeira Berf
Maria Beatriz Isphaír
Dirce Elizabeth Ferreira
Salvador Odézâo Oleskovícs
Ingeburd Hernschuch
Antonio Romão Kuminek

80x para banheiro e fechamento- de área' já não é
problema em taRoiRhas

Informações: D IS
RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-0507

Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22-0467

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -:-

,

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

, "
• • •

Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

Bazar Canoinben e
na Rua Felipe Schrniot, 393

Agora fazendo parta das Organizações. de
Nivaldo Burgardt.

ESPERAMOS' voes:
_......_-_�tM&ii&§$lMRM®M:aggf'i&ateAS&s:at:i!i3WMi_FM9i01J*9M*"iM#wH.Db
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também
Paraná

Canoinhas
no

(Nota condensada do ESTADO DO' PARA�JA)

Temos acompanhado todos os desenvolvimentos

dos municípios paranaenses, mas, nem por isso esque

cemos também do que tem acontecido em nosso vizinho

Estado de Santa Catarina e muito principolments da d

dade de Canoinhas que tem uma aproximação muito

acentuda com a cidade de Irati, dado o vasto inter

câmbio que o município barriga verde mantém com a

Pérola do Sul. E foi justamente em Canoinhas que fo

mOS buscar subsídios para esta reportagem a respeito
de seu dinâmico prefeito municipal sr. Benedito Theré

rio de Carvalho Netto e o seu vice prefeito Fábio Na

bar Fuck, dois administradores que tem orgulhado a

cidade de Canoinhas, como o próprio Estado barriga
verde, por tudo aquilo que eles tem realizado em be

nefício de sua comunidade.E por isso, e graças a esses

homens que Santa Catarina tem se projetado, são ho

mens dinâmicos que muito tem contribuido para que

aquele vizinho Estado consiga sua projeção como um

dos símbolos do País. Sr. Benedito Therézio de Corvo

lho Netto e o seu vice-prefeito Fábio Nabor Fuck cuja
administração vem sendo motivo de vastos elogios. por
parte da população de Canolnhas, são homens de

muito dinamismo, aliado a suas inteligências, cuja con

duta diária e frente dos destinos do município, cujo ob

jetivo é crescer com o Brasil, tem sido multiplicado pe
Ia ação realizadora e próspera de todos os setores de

atividde do município, projetando em consequêncio o

espírito de trabalho do povo catarinense de um modo

notícia

geral Diga-se de passagem que a administração do

município tem sido um belo exemplo para o país, da

dos o entrosamento existente entre o prefeito, vice-pre
feito, legislativo e Judiciário fazendo de tudo isso um

entrosamento que tem trazido muito progresso e proje
ção para Canoinhas A verdade é que muitos chegam
a afirmar que o destacado "Alcaide" e vice acom

panham diariamente passo a passo o andamento de

várias obras que são desenvolvidas no município don

do seguimento do vasto cronograma colocado a exe

cução. A equipe de assessores do chefe do executivo

sôo todos elementos de mais alto qoborito.

OBRAS VIÁRIAS

o volume de estradas são plenamente conser

vadas pelo município é realmente das mais intensas,

mas, mesmo assim o setor viário dá uma tranqüilidade
a toda prova aos munícipes, na locomoção das gran

des produções em toda a região, tudo isso sem falar na

oficina de máquinas da prefeitura .integrada por óti-

1íOS mecânicos, que já chegaram inclusive construir uma

draga para tirar areia. Canoinhas dispõe ainda de

uma excelente repetidora de televisão.

A verdade é que muitos chegam inclusive a co

mentar que a cidministração desse gabarito deveria

permanecer no cargo por mais tempo a fim de dar

prosseguimento ao vasto cronograma de obras coloca

do em ação.

&/1-_
- RegistroiCivil

NEREJDA C. CÔRTE, Oficial do Regfstro oí
vil do V� Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

,
,

WALDEMAR RIBEIRO e LUCIA DA ROCHA,
ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta cida
de. Ele, motorista, nascido em Parado, deste Muni

cípio, em 24 de maio de 1952, filho de Miguel ldilio
Ribeiro e Otilia Ribeiro. Ela, do lar, nascida em Bar

reiros, deste Município, em 1.10 de novembro de 1961,
-fílha de João Marcelino da Rocha e Rosalina Macha

do da Rocha.

OSNEI ADÃO BONETE e INÊS GORETi

ARENDARTCHUK, ambos solteiros, domiciliad.os e

residentes nesta cidade. Ele, marceneiro, nascido em

Canoinhas, em 10 de fevereiro de 1955, filho de An
tonio Boncte e Guilhermina Veiga Bonete. Ela, co

merciária, nascida em Alto das Palmeiras, desta ci

dade, em 17 de setembro de 1959, filha de Miguel
Arendartchuk e Hilda Zucco Arendartchuk.

DAR8EU GUEDES DOS SANTOS e ONDINA

LEMOS DE LIMA, ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, operário, nascido em

Caçador, deste Estado, em 3 de agosto de 1957, filho
de dona Julieta Guedes dos Santos. Ela; do lar, nas

cida em São Sebastião do Sul, Município, de Lebon

Regis, deste Estado, em 16 de março de 1962,
_

filha
de Laudelino Vicente de Lima e Etelvina Lemos de

Lima.
.

ANTONIO BENTO DA SILVA e MANICLEIA

DE FATIMA FERREIRA, ambos solteiros, domicilia
dos e residentes nesta cidade de Canoinhas. Ele, mo
torísta, nascido em Rio dos Poços, deste Município,
em J3 de abril de 1957, filho de Fortunato Bento da

Silva e Infância Farias da Silva. Ela, do lar, nasci

da em Palmas, Estado do Paraná, em 24 de agosto
de 1959, filha de Sebastião Ribeiro Ferreira e Elza

Maria Passaglia Ferreira.

LAIR GONlCALVES DE LIMA e MARIA DA

CONCEIÇÃO MOREIRA, ambos solteiros, domicilia

dos e residentes ,esta cidade. Ele, operário, nasci

do em Município de Irineópolis, deste Estado, em 3
de agosto de 1955, filho de Antonio Gonçalves de Li

ma e Apolonia de Oliveira de Lima. Ela, do lar, nas

cida em Serra das Mortes, deste Município em 8 de

fevereiro de 1950, filha de Maria da Conceição Mo

reira.

IVAN LUIZ SCHROEDER e MARCIA SOFIA

ENGEL, ambos solteiros, domiciliados e residentes

:------_.........=_..._._--==..........
_._----

_-
_, EDIT,AIS - -

...

nesta cidade. Ele, comerciante, nascido em Canoi

nhas, em 1:0 de julho de 1952, filho de Oldernar

Schroeder e Dj anira Jungles Schroeder. Ela, escritu

rária, nascida em Santa Leocádia, deste Município em

15 de agosto de 1957, filha de CarIito Engel e Maria,

Glaba Engel.

Canoinhas, 09 de novembro de 1978.

Nereida C. Côrte - Oficial dEI Registre 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:

GENTIL VIEIRA e ELVIRA FERNANDES.

Ele natural deste Estado, nascido neste município,
110 dia 20 de setembro de 1957, lavrador, solteiro, do

miciliado e residente neste município, filho de João

Vieira e de Josefa Alves dos Anjos. Ela, natural des
te Estado nascida neste município no dia 26 de feve

reiro de 1962, do lar, solteira, domiciliada e residen

te neste município, filha de Paulo Fernandes e Ma

ri.a Rodrigues.
CÉLIO MAIA e MARIA FLORISA LECIM.

Ele. natural deste Estado, nascido neste município,
no dia 18 de abril de 1950, operário, viúvo, domicilia
do e residente neste município, filho de Jorge Maia

t:' de Monica Kohler. Ela, natural deste Estado nas

cida neste municjpio, no dia 17 de março de 1960, do

lar solteira domicilrada e residente neste mun icipio,
filha de Joaquim Frederico Lecim e lVIiquelina Ka ..

lévsk Lecim .

Ivl0AClR TADEU KARVAT e SELVINA

DROSDECK. Ele, natural deste Estado, nascido nes

te município, no dia 29 de outubro de 1960, lavrador,
solteiro, domicil iado e residente neste municipio, fi

lho de Paulo Karvat e Maria Luiza Karvat. Ela, na
tural deste Estado, nascida neste município, no dia

02 de abril de 3955, do lar, solteira domiciliada e re

sidente neste município, filha de Pedro Drosdeck e

de Izabel Drosdeck.

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, 24 de outubro de 1978.

Sebastião Grein Costa - Oficial do Registro Civil

Na nossa região. não só os Tratares Ford 4600 e 66�0.
assim como a linha completa de implementas Blue Une.

a colheitadeira.e o conjunto de fenação New Holland.

e os silos metálicos SJl9granel. tem realmente um endereço certo.

A Ancora Tratores.

Por isso não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da An�ora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

.
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OISmIBUIOOA EXCLUSNO EM CUAmBA. LESTE 00 PARANA E NORTE OE SANTA C.ATARJNA.

Matnz em Curitiba, BR t t 6, Km 88· Fone 52-4821

Canoinhas. Travessa 7 de Setembro, 248· Fone 22-0548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco. 18110· Fone 22·12913
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quem
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N.o 1496

Ano XXXII

dias saberemos
eleitos-

sereo os

os votos de. cada secção. So
mente após efetuadas essas ta

refas é que os juízes eleitorais

enviavam os dados ao Tribunal

Regional Eleitoral, que por 'sua
vez, fazia o mapa global de todo

o Estado. Todo esse processo
demorava de 20 a 30 dias. para
ser executado.

Agora, através de moderno

processo de apuração, utilizan
do computadores, a Justiça
Eleitoral pretende apresentar o

resultado do pleito em apenas
cinco dias. A contagem dos vo

tos de cada urna será feita ma

nualmente, mas em seguida os

números. são enviados ao TRE

para autenticação e encaminha

mento para o Serviço Federal
de Processamento de Dados, su
cursal de Florianópolis, que
efetuará a contagem global' do
pleito.

De Canoinhas, a Rádio San
ta Catarina está preparando um

esquema para manter contato

direto com F'lorianópolís para

que os ouvintes possam intei
rar-se dos resultados compu
tados em todo o Estado à res

peito de seus candidatos.

o resultado oficial da elei-
'

cão de 15 de novembro, relativo
� Assembléia e Câmara Federal

e majoritária para o Senado,
será conhecido este ano em

apenas cinco dias após o pleito.
É que a Justiça Eleitoral Cata

rinense modernizou o processo
de apuração dos votos, contra

tando o Servico Federal de Pro

cessamento de Dados (SER
PRO) para efetuar a contagem..

Em eleições passadas, cuj o
processo de apuração era feito

manualmente, só se conhecia o

resultado oficial do pleito 20 ou

30 dias após sua realização.
Considerando tal processo,

ultrapassado, o Tribunal Regio
nal Eleitoral em eleições de ou

tros anos, fazia a apuração dos

votos, através das comarcas do

interior, contando primeiro a

votação de cada uma e elabo

rando o mapa respectivo. De

pois de apurados os votos de to

da a zona eleitoral, era então,
feito um segundo mapa totali

zador do município, numa tare

fa que consumia muito tempo,
porque havia necessidade de se

rem conferidos, manualmente

para anuida
em 79

es3S./" de aumento

escolares
•

Autoridades do MEC infor
maram que o Ministério da Fa

zenda; por meio do CIP, estabe
leceu apenas os 35 por cento de

aumento, o que no entender da

Fundação Getúlici Vargas, o

aumento deveria ser de 40,2%
como ó do custo de vida, mas o

CIP alegou às autoridades edu
cacionais que "esta é a cota de
sacrifício que as escolas devem

pagar para ajudar o governo no

combate à inflação".
Somente nas próximas se·

manas, o Conselho Federal de

Educação .

informará oficial
mente às instituições de ensn o,
com a votação do parecer, que
o índice de aumento é de 35%,
o mesmo aliás, dos últimos anos.

Será de 35%' o índice de
aumento das anuidades escola

res para 1979 em todas as insti

tuições particulares de
�

ensino

do País. O Conselho Interrni

nisterial da Fazenda já deter

minou que o aumento será esse,
embora a Fundação Getúlio

Vargas tenha fornecido ao Mi-'

nistério da Educação um índice
de aumento de custo de vida da
ordem de. 40,2% .'

A Comissão de Encargos
Educacionais do Conselho Fe
deral de Educação reuniu-se no

final de outubro para discutir o

índice de aumento que será vo

tado pelo colegiado até o dia 15

deste mês.
--------------------�-------------------------------- mmrw _

I

� Aniversariantes da semana

HOJE: as sras.: Helma es

posa do sr. Wiegando Wiese e

viuva Maria Iracema Fedalto;
o sr. Carlos Mülbauer; a srta.

Arlete Grosskopf; o jovem Ed
son Michel.

AMANHÃ: a sra. Ivani Te

rezinha, esposa do sr. Bernurdi
no Schuppel; os jovens: Harol
do Mohr e Anuar Cador.

DIA 13: a sra. Luiza esposa
do sr. Raimundo Preissler e o

sr. Nicolau Burgardt.
DIA 14: a sr.a. Elizabete,

esposa do sr. Lauro. Petrin-

mWG __

tchuk; as srtas.: Elizabet Gross
kopf e Carmem Lúcia Carva

lho, residente e111 Brasília; a

menina Jocelyn da Penha, filha
do sr. Ary Paulo Wiese; o garo- .

to Sandro César, filho . do sr .

Lauro Petrentchuk.

DIA 15: as sras.: Marta es

posa do sr. Alfredo Trapp e

Jandira esposa do sr. Vivaldo
Todt.

DIA 16: as srta.: Wilma M.
Ziemann e Tarcila Krauss.

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos

Presidente do Dire
tório A(adêmico

convoca Assembléia
Extraordinária
Convocada pelo Presidente

do Diretório Acadêmico da Fa

culdade de Ciências Adrninis

trativas, foi realizada na noite

de quinta-feira no salão nobre

daquele estabelecimento, a as

sernbléia Geral Extraordinária

dos Acadêmicos da Faculdade,

Em pauta na ocasião, a al

teração do Regimento Interno

do Diretório, e a fixação de da

ta para as eleições do Conselho
Administrativo do mesmo.

Na próxima edição, divul

garemos reportagem com todos
os detalhes desta eleição, e· as
chapas que concorrerão.

de MILTON SUCHEK

Recebeu moderna Fotocopiadora
o melhor padrão pelo

menor preço.

Rua Felipe Schmidt, 392

L/C

.....

Convite-Missa
Os Iamlllares de

Celso Buch

convidam parentes e pessoas
amigas para a Missa de dois anos

e meio de seu falecimento, que
farão celebrar em 8U� memória
dia 11, hoje, às 19 hs., na Igreja
Matriz Cristo Rei.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escreveu: Esmeraldino Maia de Almeida
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Almanaque do Pensamento/1979,
você encontra na IMPRESSORA OURO VERDE LTDA�

C.T.G. HOS VAQUEANOS" LIDERANDO

o Centro de Tradicões Gaúchas (CTG) de Pa
panduva está se salientando no mundo do laço. Gi
netadas e danças folclóricas, carreando para nossa

Papanduva, lindos troféus, aUI?-enta:r:do. assim. ?- _já
famosa galeria. Damos a seguir as últimas vitórias
conseguidas pelo C.T.G. Dias 21 e 22, em São Bento
do Sul: no laço, por equipe, sagrou-se vencedor com

lO armadas 1.0 lugar; individual, Valdemiro Hirth 2.°
lugar' concurso de xote, Vitor Neri 2.10 lugar; con
curso' Vanerão, Carlinhos Neri 1.10 lugar. Total dos
troféus conquistados 4. Dias 28 e 29, em Rio Negri
nho: laço por equipe Vaqueanos 8 armadas, 1.10 lu
gar; Vaqueanos 7 armadas 1.10 lugar. Lindos troféus
na galeria de honra do C.T.G. Papanduvense.

POSTO CULTURAL DO "MOBRAL"

Em nova sede já funcionando o Posto Cultu
ral do "Mobral" em pavimento cedido gentilmente
pela Sra. Vv.a Alzira Sidorak, a qual agradece o co

lunista na qualidade de Presidente inclusive a Super
visora Local D. Rosi Carvalho. O Posto Cultural
tem a finalidade de emprestar livros de sua biblio
teca Pintura material para esculpir, jogos diversos
e o�tras atividades correatas. Sua inauguração está
na dependência de ultimar o programa com a vinda
de autoridades ligadas ao Mobral para então ser so

lenemente realizada a sua inauguração. "QUEM
SABE MAIS ENSINA A QUEM SABE, MENOS".

FOSSA OLíMPICA & TIRO DO PRATO

Dias 28 e 29 p.p, na cidade de Caçador reali
zou-se uma grande competição de Tiro ao Prato. Pre
sentes diversos municípios do estado catarinense, que
'participaram do certame. As disputas foram acirra
das cada equipe dando tudo de si em troca das lin
das' taças e troféus que seria o prêmio do� vencedo
res. Terminando as provas, o resultado ficou aSSIm

distribuído: 1.0 lugar ficou com Florianópolis, 2.° lu
gar conseguiu galhardamente a cidade de Lages e fi
nalmente em 3.° lugar classificou-se a cidade de Ma
fra que foi representada pelos seguintes atiradores:
Neison Sheider, Dr. Demétrio, José Nivaldo T. de Al
meida, "Nivaldinho", (o garoto da mira de ouro) e

Sérgio Sheider. Já na prova individual sagrou-se
campeão o sr. Lirio Zorteia da cidade de Caçador.

NOVOS. SIÓCIOS INTEGRAM

LIONS PAPANDUVENSE

Em jantar festivo realizado na noite de 25 do
.

mês p.p., mais quatro sócios passam a fazer parte do
Lions Clube de Papanduva. Trata-se de Adilson Pe
dro (M.a Luiza), Laulo Taborda (Volney) e Evaldir

Brandeburg, sua senhora Rosane, sócios neófitos e de
Arno Reckziegel Junior e Sra. Cacilda CCLL trans
ferido de Barra Velha-Se. Aumentaram, portanto
as fileiras dos soldados que se dedicam a Arte de
Servir Desinteressadamente. Este Clube de Serviço
já tem demonstrado a Comunidade que realmente
assumiu um compromisso de Ação, Companheirismo,
Amor, Solidariedade e muito calor humano.

Nova Linha 79, a

@)
®

Agora muito mais bonito -

(anoinhas·Se

DINO ALMEIDA - "GAZETA DO POVO"
DÉCIO ALMEIDA - "CORREIO DE NOTíCIAS')

Dino Almeida completando meio século de vida
jornalística, recebeu em Curitiba em solenidades es

peciais as mais calorosas honrarias e homenagens
que um homem da imprensa pode receber. Agora
seu irmão também filho deste colunista bacharelan
do, vem de assumir o cargo de Diretor Comercial do
grande jornal noticioso editado em Curitiba. Trata
se do "Correio de Notícias" com tiragem elevada em

edição diária, com grande circulação em todo o Es
tado paranaense. É isso aí minha gente, dois catari
nenses que estão brilhando lá fora, para orgulho dos
barriga-verde. No próximo. número daremos informes
sobre as 4 personagens julgadas como as mais
atuantes do ano dentre as 35 escrutinadas para me-
recer o troféu "Leão de Ouro".

.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Com relativo atraso registramos o primeiro
niver do garotão ALEXANDRE MIGUEL, filho do
casal Irineu (Celi) Graboviski. Alegre festinha mar
cou seu 1.0 aninho de existência.

Dia 13 colhendo mais uma flor no alegre jar
dim da vida a elegante Senhorita MARILENE, filha
do casal João (Edith) Schadeck de tradicional famí
Iia . Ela já cursando medicina em Curitiba. Felicita
ções em alto', estilo pontificando. Também na mesma
data niver da Srta. MARIA LUIZA, filha do casal
Evaldo (Lucia) Graboviski. Cumprimentos mil cir
culando em alto estilo para a simpática senhorita.
Ainda no mesmo dia, festejando estréia de idade no',
va o prestativo cidadão RENATO KRIEK Tesoureiro
Municipal. Muitos serão os cumprimentos que rece
berá de seus amigos e pessoas de suas relações so
ciais.

Dia 14 festejando niver o jovem MAURICIO,
filho do casal Aloisio (Maria) Partala, ele estudan
te da Escola Agrícola de Rio Negro. A jovem-guar
da promoverá a alegria contagiante da juventude
papanduvense ,

Dia 15 do corrente festejando troca de idade
nova o sr. Aloisio Partala ex-Prefeito e Farmacêu
tico local. Felicitações estarão na pauta do dia na
data de nossa proclamação da República.

Dia 18 do andante data muito séria para este
colunista, pois está contando tempo na sua trajetó
ria da vida. Que Deus me guie para fazer o bem sem
olhar a quem.

Dia 19 do fluente quem estará comemorando
niver é a garota KARIN, filha do casal Fernando
(Hermenegilda) Reusing, ele agropecuarista, ela pro
fessora. Festa e alegria pontificarão em alta rotação.

A coluna se associa as manifestações de ami
zade e carinho, almejando a todos nossos aniversa
riantes muita alegria na data festiva e felicidades
para sempre.

UM POR SEMANA

"Estou pesado de boas intenções. Não trago
um bolso de mentiras, calúnias e difamações. O
meu balaio é um balaio de amor". - frase do futu
ro presidente João Batista Figueiredo.
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lJ ma cidade
de pessoas e

,

·e um grupo
ainda

•

mais

São suas escolas.
É o seu governo municipal.
Sã suas igrejas.
São suas indústrias e .seus empregos.
São seus negócios a varejo.

Todos precisam trabalhar em conjunto.
Todos necessitam de apoio popular.
Ou não haverá cidade.

Dê ao comerciante da praça a oportunidade das suas transações co

merciais. V.ocê, é lógico, não vá despender seu dinheiro, dura e ho
nestamente ganho, com um comerciante que não tenha o artigo de seu

Interesse, ou cujos preços não sejam competitivos. Mas, em igualdade
de condições, dê-lhe a preferência. Lembre-se que' o comerciante de
localidade contribui pesodcrnenre para os impostos que melhoram as

condições de sua cidade. Ele, muitas vezes, arca com o ônus da lide
rança, dedicando o seu tempo e o seu talento à comunidade. Ele é o

primeiro a ser procurado para dar as as suas contribuições para 'obras
locais de caridade. Ele está empenhado em criar mais empregos, re-

duzindo o problema crucicnte do desemprego. Sem Comércio não
haveria cidade.

COLABORAÇÃO ACIC-SPC

F.": ,:"I" " ,.".",.'""" ••"."'!',, 'o",!,."""" O,!!, '."" ,'."

No Departamento de Veículos Usados
de . MiguI,t Procopiak Vomér.cio· de
Veículos Ltda., você encontrará'
para pronta entrega:
Marca Ano
Pick Up C-lO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1973

Opala 4 portas 1974
Kombi .. ., .. 1977
Chevette .. .. 1976
Pick Up Willys .. 1975
Brasília . 1977'

I

MICiUEl PRO(OPIAK COM. DE Vei(UlOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A:'

.

,

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS Santa Catarina

BASILIO HUMENHUK & (IA., LTD�A.
I Revendedor

194'8
FORD I

197830 ANOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca .

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel GT 1976 - Marron

Volks 1977 - azul

Jeep 1960 - verde

Corcel Coupê Luxo - LDO - 1�76 -- mar!'on
Rural 76 - 4x4 -- amarela

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aes

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, �2-0468 e 22�0024

- tn"'n__ .'r''SBiif e..wr.gamt .PII1'M_',.'z m.7 77
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Lucia Colombo

Outra deb/78 da sociedade canoinhense

completando na terça-feira seus bonitos quinze
anos. É Sandra Machado, filha do casal Delby
e Neuza Machado. A aniversariante recebe na

oportunidade, um grupo de amizades mais che

gadas, juntamente com seus familiares para
uma festinha. Da coluna as felicitações para
Sandra.

"OPERAÇAO DELTA"

EM TRÊS BARRAS

A "Operação Delta" desenvolvida no

Município de Três Barras, sob a orientação da

Legião Brasileira de Assistência (LBA), vem se

revestindo de pleno sucesso. As Ministrantes
do Município, tem conseguido êxito no desen
volvimento, dos cursos ministrados, e de sua de

dicação e esforço resultou a manutenção da

quase totalidade dos pais, mães e jovens inscri
tos deste o início até o final de cada curso, que
abrangeu um período de 30 horas cada, em dias
alternados. A finalidade do Curso é o de orien

tàção sobre saneamento básico, abrangendo cui

dados, prevenção e orientação sobre a forma

ção da criança desde sua formação no ventre

materno, até sua integração na sociedade, j á na

idade adulta.

Modas oulin
Sempre novidades

FELIPE SCHMIDT
L/C

S.B.O., CHOPP & FUTURISTAS

É hoje à noite com início previsto para as

22 :30 horas o tradicional Baile do Chopp pro-
, r •

movido nela Sociedade Beneficente Operana.
Esta primavera já com .clima de verão, promete
uma noite cálida, própria para se saborear o

gostoso chopp brasileiro ao som dos bem lança ..

dos Futuristas.

,--
-..-:_=-'=-===----=co -,=-=--==--=--=-=-------.-

SUCOIK - Despachante Oficial
AUTO E "COLA

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Sezuros em geral - Emplacamentos - 'I'rans

ferências de veículos - Confecções de Placas

para Veículos - Carteira de,Motorista - Ca�'"
teira de Identidade - Guias de Taxas EstaduaIs

: Contrato de Locação de Im,ó�ei�.. .

Aoora com Fotocopiadora Ultra-Moderna· COpia raplda e fiei
L/C

Encerrando a programação da Semana da Cul-
tura, que foi iniciada no último sábado com a abertu
ra da exposição de fotografias "CANOINHAS DE
ONTEM", o Conselho Municipal de Cultura fez rea

lizar na quarta-feira às 20,00 horas o Concurso Inter
colegial de Poesias, que contou com o apoio de todos
0� estabelecimentos de ensino da cidade.

Estão de parabéns todos os membros do C.M.C.
pela brilhante promoção, pois realmente agradou a

todos.
Para declamação de poesias apresentaram-se

os seguintes alunos: Do primeiro Grau de 1.a a 4.a sé
rie: Escola Básica Sagrado Coração de Jesus, Cintia
Mara Damaso, com a poesia "Hino às Aves" de auto-
ria de Canto e Mello; do Grupo Escolar Irmã Felici-
tas, aluna Marilena Fraitz, com a poesia "Ave sem

ninho"; Escola Básica! Almirante Barroso, Miriam
Duarte com a Poesia "Pela Rua" .

Primeiro Grau - de 5.a a 8,a série: Grupo Es
colar Manoel da Silva Quadros, Ricardo Teodorovicz,
com a Poesia, "Pássaro Cativo" de Olavo Bilac; Es
cola Básica Sagrado Coração de Jesus, Laurete Apa
recida Nunes com a poesia: "Simplicidade, Felicida
de" de Guilherme de Almeida; Colégio Estadual
Santa Cruz, Milene dos Santos com a Poesia "Impas
sível diante do Dragão" de Neimar de Barros; Esco-
la Básica Almirante Barroso, Sandro Aparecido
Vansler, com a poesia "Ouça-me" de autor desco
nhecido,

Segundo Grau - La a 3.a série: Curso Secreta
riado 3.a série, Zanoi Correa, com a poesia "Passean
do no Mundo" de Neimar de Barros; Curso Pedagó
gico· do Colégio Sagrado Coração de Jesus, La série,
Maria Inês Tadra, com a poesia "Dentro da Noite, ..

eu chorei" de Roque Schneider; Colégi.o Estadual
Santa Cruz - Curso Laboratorista de Análises Clí
nicas, Vilmar Ortz, com a poesia "A cólera de Deus",
autor Louiz Thomas Jud anal"; Colégio Comercial de
Canoinhas, Curso Técnico de Contabí lidade, Silv.o
Soares de Andrade com a poesia "Quem sou eu? Um
Louco?" de sua própria autoria; Colégio Santa Cruz,
curso Cientifico, Jefferson Requena, com a poesia
"Andar" de Agostinho Kryzingyn.

Tcdcc os participantes receberam do C.lVI.C.
uma medalha de participação e um buquê de flores.
Os melhores classificados, e que r :ceberc:_l. troféus
pela colocação entre todos foram: Primeiro Grau -

La a 4.a sér ie: 1.0 Lugar, Cintia Mara Dam.aso; 2.°
lugar, Marilena Fraitz, 3,0 lugar, Miriam Duarte.
Primeiro Grau - de 5.a a 8.a série: 1.10 lugar, Sandro
Aparecido Vansler; 2.10 lugar, Ricardo Teodorovicz;
2.'0 lugar, Milene dos Santos. Segundo Grau - La a

2.a série: 1.'0 lugar, Silvio Soares de Andrade; 2.'0 lu
gar, Maria Inês Tadra; 3.10 lugar, Jefferson Requeria.

O Conselho Municipal de Cultura, através des-
te semanário agradece a presença das autoridades,

IDiretores, Supervisores e professores, e principal
mente aos alunos que prestigiaram aquela noite I

cultural.
------

CURSO DE PROFESSORES

Estou recebendo convite das Supervisa
ras Locais de Educação para participar hoje às
10:30 horas, do Encerramento do Curso de Pro
fessores Estaduais e Municipais, ministrado pe
la equipe da APROCC da 8.a UCRE de Mafra.

A solenidade será no Salão Nobre do Colé
gio Sagrado Coração de Jesus, e na oportunida
de serão distribuídos os Livros Didáticos desti
nados aos alunos da l." à 4.a série das Escolas
Isoladas Estaduais e lVIunicipais de Canoinhas,
que recebe 8.464 exemplares; Irineópolis, 5.249;
Major Vieira, 1.841; e Três Barras 980 exempla-

. res; do Banco do Livro Didático Regional.
--_ .':-_-"'==:::"'-:::'._�-=---=:':::-"-- --=="--==:==-"'::::=:'::::-==--:7;__ .����_._��

II Organizações Nivaldo BdrgardtI! ss 4 I
.

h d'I ao oj as espal adas pela cidade e

propriedade do bem sucedido comerciante Ni-
I

.

I valdo Burgardt, que recebe os parabéns esta se-
,

mana pela inovação inédita em Canoinhas. É a

inauguração do uniforme padrão das balconis
tas dessas loj as, confeccionado em tergal com,

tom azul claro, e modelo em estilo usado pelas
comissárias de vôo das empresas aéreas.

- . -

-= -=:.=-==-=--. -

-:- 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 11:00 às 14:00

horas, e das 16:30 às 23:00 horas.

Concurso Intercolegial de Poesias em

noite de sucesso

l
[con ;mia você faz comprando no

I Peg Pag MiradouroII ludo para o seu lar, com entregas a domicílio

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

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

.

FARMACIA DE PLANTA0: Sábado (11/11) à sexta-feira (17/11)
Allage - Rua Vidal Ramos, 684

Fone: 22-0614

MÉDICO DE PLANTA0: Sábado: Dr. Paulo Cesar Vicente Alves

Fone: 22-0033

Domingo: Dr. Marcelo Jacob Fuck

Fone: 22-0033

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

RADIO PATRULHA: Fone: 190

ESTAIÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarda, 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 � 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.Ps 1120 à 1132 - Fone:

22-0970.

-:- RESTAURANTE A 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 22:00
horas.

lJANCHERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.

Especialidades: Pizzas e refeições rápidas.
Praça Lauro Müiler Prédio Sociedade B.

Operária - Anexa: Churrascaria S.B.O.

-:-: C I NEM A -:-

HOJE às 20,30 horas - Uma fantástica aventura nos ares:

Burt Lancaster, Dean Martin e mais um grande elenco em:

AEROPORTO - Colorido

AMANHÃ às 14 horas, em matinê:
BRUCE LEE, O VôO DO DRAGA0 - Colorido

AMANHÃ, em três sessões, às 14 horas em matinê e às 19,30 e 21,30
horas: Uma fantástica aventura nos ares. O terrível dra
ma que um grupo de pessoas viveu durante 7 horas:

AEROPORTO - Colorido

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

4.a, _?a e 6.a feira às 20,30 horas: Uma grande comédia Nacional:
SERA QUE ELA AGUENTA? - Colorido - Censura 18 anos

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
HOJE: Circo Touro Chaparral - 20,00 horas - Antiga Est. Ferroviária

HOJE: Baile do Chopp - Sociedade Beneficente Operária - 22,30 hs .

FUTURISTAS.
HO,TE: DISCOTHEQUE - Clube Canoinhense - 23:00 horas - JAK

SON DISCOT'HEQUE.
AMANH,Ã: CIRCO TOURO CHAPARRAL - 14:00 hs. matinê - 20:00

horas seção normal.

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS _-:

Leonidas Tabalipa, atual proprietário do FOTO JOAO, comunica

que na revelação de cada filme colorido, o cliente terá direito a

uma foto colorida (tamanho família) de sua livre escolha.

Esta promoção vai até 30 deste mês.

1ABALIPA -- Praça Lauro Müller, 524 - Fone: 22-0392
Residência: Frei Menandro Kamps, 257.

CHIMARRAO BOM DIA - o melhor

DRA. HELOISA S. BERTONCINI
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

L/C

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.° Andar - Sala N," 03
L/C
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Curriculum Vitae

Para

Deputada Federal

Lauro

Sal vador

AREIA I. 209

Lauro Salvador.
Coração - Catanduvas Ex-Município de

Joaçaba.
Casado com Nilce Massignan Salvador.
Duas filha:s.
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:
1- Professor de Economia da Empresa e História das Dou
trinas Econômicas, Faculdade de Econ. do Rio de Janeiro.
II - Prof. de Teoria Geral da Administração - FAJO -

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

Experiência Profissional:
a) Motorista de caminhão, 3 anos (1951 a 1954). b) Agencia
dor de cargas. São Paulo e Rio de Janeiro 1955 a 1957). c)
Consultor Econômico, Esc. Rio de Janeiro (1958 a 1970)
atuando nas seguintes áreas: c-I - Assistência a indústria do
Trigo e sindicato. c-2 - Participou da elaborâção projeto
para reequipamento de instalação portuária. 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 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 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'
rina - Segundo mandato.

- Candidato a Deputado Federal pela ARENA nas

eleições de 15-11-78.
.

NOME:
NATURAL DE:

ESTADO CIVIL:
FILHOS:
PROFISSÃO:
RESIDÊNCIA:
ESCOLARIDADE:

BINDERC R
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTOA.

Compra - Vende • Troca e Ffnancla até 24 meses
, Ford Corcel GT - azul.. .. .. .. .. 76
1 Opala 1 portas - azul.. .. .. 76
1 Volks 1.300 - branco.. .. .. .. .. .. 70
1 Volks 1.200 - branco .. .. .. .. .. .. 66
1 Volk 1300 - vermelho 68
1 Chevette - Luxo.. .. 74
1 Jeep - Marron . .. .. .. .. 65
1 Volks 1500 - Azul . .. .. .. 73 /

1 Volks 1500. - Vermelho .. .. 74
1 Opala 4 Portas - Vermelho 71
1 Rural Verde 4x4 .. .. .. .. 74 L/O

1 Rural Azul e Branca .. .. .. 76

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

Responsabilidade: J. e C.

"

�: Comece o dia dizendo não.

- Não a falta de iniciativas
- Não as idéias negativas
- Não aos pensamentos derrotistas
- Não a quem só fala e nada faz
- Não aos que tem medo de fa-

lhar, antes mesmo de tentar
- Não a preguiça e ao confor-

mismo
- Não as críticas destrutivas
- Não a falta de visão
- Não aos indiferentes e omissos
-_ Diga não antes que o sim dos

pessimistas fale mais alt-o.

* Houve quem dissesse que a vida
são fragmentos alegres ou tristes,

que ajustados uns aos outros vão
formando os dias e anos. Toda
uma vida por tanto é feita de ins
tantes, que deverão ser muito bem
estruturados para uma existência
totalmente feliz. Dentre esses mo

mentos, sobressaem-se muitos na

vida de cada ser humano. Um des
ses, que sem dúvida ficará marca

do em nossa memória, foi a convi
vência de vocês Mara e Mauren
entre nós. A amizade ficará para
sempre, e, mesmo longe vocês esta-
rão aqui.

.

* Em ritmo de discoteca nosso sá
bado estará em altos embalos .

Para confirmar apareça no Clu
be hoje à noite.

* Ronaldo, um fofo moreninho de
Floripa passou alguns dias co

nosco. Daqui levou saudades,
principalmente daquela menina
de olhos azuis - Maria Clara.

* Milena e Cristina mataram sau

dades da terrinha na semana

que passou.
* Silmara aproveitou o. último fi
nal de semana na praia, trazendo
apara cá um bronzeado tri.

�', Também Cuca e Andréa aprovei
taram o que deu num sol gosto
so de Florianópolis e Camboriú.

* Aldo e Paulo, já de férias, estão
aqui ·conosco. Isto é bom. Prin
cipalmente para a Sônia e para
a ... Celina.

=[Junior e Vânia voltaram as boas,
circulando agora pela mat-cap.

* Jorge I um fofo curitibano com

muito embalo e ginga. Volte
sempre.

�:. Valderez T. muito gamada na

quele moreno de olhos verdes.
Altas fotos foram batidas e, tu
do isso por você Saulo.

,� Quem não aparece mais por aqui
é o Junior Friedrich. Muitas mi
nas pintando por lá deve ser o

motivo.

*IPaulina O. uma graça de meni
na que está hoje comemorando
seu niver. A você tudo de bom.

* Neste dia 14 de novembro próxi
mo, quem recebe os cumprimen
tos é a menina Jocelyn Wiese .

Felicidades mil.
�i; Regina e Nívea, outras duas mo

reninhas que circulam pelai.
Muitas praias no roteiro.

::: Si!vana T. extreando idade nova

desde o dia 8 último: A você fo
fura nossos cumprimentos.

,j, Rolando escadas em Curitiba
para economizar passos. Vá com

calma Joyce.
* Movimentaram nossa city os me

ninos de Bandeirantes. É uma

pena que já foram, mas logo, lo
go, estarão aqui novamente.

'" O Bolha muito só ultimamente.
Muita menina querendo fazer
companhia, mas ele com pensa
mentos só para o vestiba .

* Melissa, um brotinho tri que es

teve aqui com a gente. É isso
* Paulo R. Ferreira também apare,
ceu, deixando a Lorena a mil.

* Alguém viu, alguém as pegou
em flagra . Que coisa chata não

é mesmo?
:;: Outra que aproveitou os dias de

folga e foi até a praia foi a 'Luz
Marina. Sempre assim.

* Eraldo passou alguns dias aqui
em Canoinhas e matou inúmeras
saudades. Muita menina de olho,
pois você está mesmo uma graça.

*' Outro que balança coretos é o

Shiminho.
* Ana R. e Luís S. um parzinho
que surgiu em grande astral. t
isto.

:{, Recordar um amor que já mor

reu e voltar a amar novamente.
Tchau.

Para Deputado Federal

IN· LBO CRIITT

N. - ARENA216
Quem já teve as mãos grossas do cabo da enxada, e

com a família VIVEU DA AGRICULTURA, criação de vacas

leiteiras, venda de lenha, e sentiu o que é a vida da roça;

Quem FOI PROFESSOR para poder formar-se AGRO ..

NOMO;
Quem trabalhou cinco anos em Brasília, no IBRA e

no INCRA;
Quem foi COORDENADOR DO INCRA EM SANTA

CATARINA, e dinamizou o COOPERATIVISMO e o SIN..

DICALISMO, e recebeu o Presidente ERNESTO GEISEL dia
10 de outubro de 1974 para entregar a milhares de colonos
catarinenses a escritura definitiva de suas terras, através de
T.ÍTULOS DE PROPRIEDADE RURAL; quem produziu e
assinou esses títulos;

Quem, como PRESIDENTE DA ERUSC, promoveu o

maior programa de Eletrificação Rural do Brasil, levando ·a

energia elétrica a mais de 250.000 catarinenses, tendo, em.
três anos, passado de 3.000 para 11.000 o número de quilô
metros de linhas de ELET'RIFICAÇAO RURAL no Estado;
sendo o maior programa de gênero, no Brasil;

Quem já trouxe benefícios para este .munlClplO, e

aqui atendeu a tantas famílias exatamente as que mais ne
cessitam de ajuda;

Quem por tudo isso, SE CONSIDERA SEU CONTER ...

RÂNEO;
Quem como COLONO, FILHO DE COLONO, ENGE.,;

NHEIRO AGR6NOMO, JOVEM, IDEALISTA mas, acima
de tudo, é TRABALHADOR e GENTE COMO VOC�'

. ,

Quem já deu provas de capacidade e trabalho, vem pe
dir o seu voto de confiança de que HAVERÁ DE CONTI
NUAR A TRABALHAR;

TRABALHAR POR VOCÊ, TRABALHAR POR ESTE
MUNICíPIO, TRABALHAR POR SANTA CATARINA.

Para isto, ele QUER SER O SEU REPRESENTANTE
LEGAL EM BRASíLIA e PRECISA DO SEU VOTO E S.ElJ
APOIO.

Ele é ARNALDO SCHMITT, N.o 216.

ARNALDO SCHMITT, N.? 216 - o NOSSO CANDlu
DATO A DEPUTADO FEDERAL.

VAMOS LUTAR JUNTOS, COM

ARNALDO SCOIITT N. 216

t CONVITE-MISSA
Os familiares do saudoso

MAURO ANTONIO KRAUSS
ainda consternados, convidam parentes e amigos, para a mís
sa alusiva ao sétimo Inês de seu desaparecimento, que s§ra
celebrada neste sábado, às 19,00 horas na Matriz Cristo �j.,
nesta cidade.

'" - - J
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r
Certamente muitas. profissões são ?umana.s e benquistas,

mas entre elas, a de carteiro, com a alegria que leva em suas visi

tas, conquista uma posição ímpar e singela.

Quando o :r::oço de uniforme amarelo entra pela rua, olha

res seguem, coraçoes balançam; todos se decepcionam se ele não

chega.
'

Uma má notícia, ainda é mais confortável que o silêncio.

É uma prova de valor, de amizade, de que alguém se lembrou de

nós.
Lá vai ele, driblando cães, saltando portões" indagando,

suando, andando, comendo poeira, suportando sol e chuva oca··

lar, e geada... Estive com eles, num encontro agradável 'como
vente até. Falaram de alegr�as, pilhérias, dificuldades, mas' princí
paImente de amor, da emoçao repartida COm o cliente feliz. O

trabalho feito com vocação, boa vontade, com prazer, sempre é

bem feito. e enobrece. Senti paz de consciência, a segurança para
todo canoinhense, a certeza que mensagens vão e voltam em boas

mãos, no menor tempo possível, protegidas e respeitadas.

Registro aqui as opiniões dos carteiros de Canoinhas, con-
fissões e pedidos.

-

- Como e porque se tornaram carteiros?

* Primeira.mente por necessidade. Depois começamos a gostar e

nos sentir gratos. Trabalhamos com prazer e alegria Visita
mos pessoas, nos sentimos livres e humanos.

- Qual o distrito mais acolhedor?

*
;
No centro é .mais fácil encontrar o destinatário, mas em qual
quer lugar somos bem recebidos.

- As pessoas costumam agradecer?
:� Quase sempre. Nas más notícias as pessoas relutam, nos con

fundem. Quando explicado, agradecem.

O povo sabe endereçar corretamente?
* Houve tempo em que o endereçamento era irreconhecível sem

lógica. Hoje existem padrões e estes são divulgados em carta
zes e anúncios, melhorou muito. As pessoas que erram erram

por inocência e simplicidade. Mandam uma carta "pro cum

padre Bastião de Canoinhas" ...

_' -Devem surgir alguns interessantes ...
* Recebemos uma carta trazendo no lugar do remetente uma fo

tografia 3x4 do mesmo. Outra carta veio endereçada' a "Jesus

Cristo, Via Láctea, aos cuidados do céu". Muitas vezes nosso

trabalho se torna difícil por brincadeiras 'em famílias ou entre

namorados. O usuário deve evitar brincadeiras do tipo rua

dos prazeres, rua da saudade, número do amor, remetente eu,

endereço: o mes'mlO ...

Quais os principais problemas?
* Entregar cartas em dias chuvosos., com geada, o sol forte e o

cachorro. Quem mantém cachorro no cercado, deve construir

caixa para a correspondência, ao lado do portão. Quando as

pessoas viajam, passam a chave no portão. Como é nosso lema

"nunca voltar com a correspondência" temos de saltá-lo. Não

é muito agradável. Existe uma lei que prevê a suspensão da

entrega por 30 dias, a quem,maltratar ou ofender o carteiro.

Em Canoinhas, nunca ocorreu.

Entregamos de bicicleta e comemos muito pó. Os carros e

principalmente os caminhões jogam à gente na sargeta. Na

verdade, deveriam parar para que passássemos. Quando vamos

à rodoviária com o triciclo, as crianças nos confundem com

vendedores de picolé.
- E as alegrias?
>I< É a própria alegria de quem recebe a carta. A certeza de cum

prir o dever acompanhado da emoção que leva.

Quais foram os primeiros carteiros de Canoinhas?

* Francisco Bojarski foi o, primeiro e Nicolau da Costa Furtado

o segundo.

Que tem a pedir ou recomendar aos usuários?

>I' As pessoas que encontram dificuldades no endereçar, devem

procurar uma pessoa esclarecida para ajudá-las ou mesmo o

guichê da agência que serão bem atendidos.

- É grande o número de correspondência com endereço errado ou

incompleto?
.

80 cartas por mês. 15 delas sem remetente. Essas vão para o

refugo. Nas outras, os fregueses depois da decepção, reconhe

cem que colocaram' o número da própria casa, ou que esquece-

ram alguma coisa.
.

Que é feito do refugo?
�: É enviado à Inspetoria Regional, 'onde após estudo mInucIOSO,

espera mais sessenta dias, sendo após incinerado.

Pouco restou para acrescentar, porém gostaria de mencio

nar um diálogo que assisti no balcão da Agência de Canoinhas.

Freguesa: - Tem carta do Arnaldo?

Funcionária: - Arnaldo do que?
Freguesa: - Arnaldo da Costa.

Func{onária: - (verifica) Não.
'

Freguesa: - Pois ele prometeu escrever .. , É meu filho, mora em

Curitiba.
Mário Tessari

Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas - SC·

s················e -:

I ARTIGOS PARA
.

i
I FUMANTES DE CACHIMBOS i
,� .

I LOJA REFLEXO I
I Praça Lauro Maller. 522 (a8 lado da Oliel Confialça) CaRuinhas - se I
1j)@@���@@®®@@®il®i;®;!l®®€�®@@®@@@®@�@®@@.@®®®i:®®®1'l�@®@':®�

Edifal

Artigo 686 do C.P.C.
Venda em l.a Praça: Dia

28-11-1978, às 15,00 horas (va
lor superior da avaliação) .

Venda em 2.a Praça: Dia

12-12-1978, às 15,00 horas (a
quem mais der) .

Local: Átrio do Edifício do

Forurn, à rua Vidal Ramos.

Processo: Executivo Fiscal

n.? 12.997, em que é exequen
te a FAZENDA púBLICA ES
TADUAL e executado ORLAN

DO MÜLLER.

de Arrematação
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Bens:

1) - Um (1) terreno urbano
com a área de 553,50 m2

(quinhentos e cincoenta e três
metros e cincoenta centímetros

quadrados), constituído de par
te da data n.? 02 com 467,50 m2
e parte da data n.? 06 com 86,00
m2, situado nesta cidade, à rua

Agenor Fábio Gomes, para on

de faz frente na extensão de

25,00 metros lineares, dividindo
de um lado com terras de Or
lando Müller na extensão de

31,00 metros lineares, de outro

lado com ditas de Ari Batistella
na extensão de 28,00 metros li

neares, e fundos com terras de
Orlando Müller na extensão de

17,00 metros lineares, registra
do sob n.? 1.611 no Registro de
Imóveis desta Comarca, avalia
do em Cr$ 70.000,00.

2) - Uma casa de moradia, de

alvenaria, coberta de te

lhas" em bom estado de conser

vação, medindo 120,00 m2, edi
ficada no terreno acima descri

to, avaliada em Cr$ 180.000,00.

Não consta dos autos inci
dir sobre os referidos bens, ônus
pendentes de julgamento. O

pagamento far-se-á à vista ou

em três (3) dias, sob caução,
mediante fiador idôneo. Fica
intimado o devedor, das datas

acima, se não for encontrado

Casa - Aluga-se
ALUGA-SE CASA COM

TRÊS PEÇAS, SITA A RUA
CEL. ALBUQUERQUE.

TRATAR C/ OSVALDO,
PELO FONE 22-0116.

pelo Sr. Oficial de Justiça. Da

do e passado nesta cidade de

Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, Cartório dos Feitos

da Fazenda, aos treze (13) dias

do mês de setembro de mil e

novecentos e setenta' e oito. Eu,
Paula S; Carvalho.> Escrivã

Substituta, o' fiz datilografar e

subscrevi. '.
. .

Dr. LoacyrMuniz Ribas
Juiz de Direito,

. ,','-
,

Clube de Bolão Fant'asma
E o I TAL'

Assembléia Geral ConvocaçãoOrdinária

Em cumprimento ao artigo 22.° do Capítulo III de 'seu Es

tatuto Social, ficam convocados todos os associados, para se reuni

rem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 24 de novem

bro, às 20:00 horas, na sua sede campestre, situada no bairro Apa
recida desta cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem

do Dia:
.

1) Conhecimento e avaliação do relatório da Diretoria.'

2) Eleição e posse do novo Conselho Curador.

3) Eleição da nova Diretoria.

4)
, Outros assuntos de interesse social.

Canoínhas, 03 de novembro de 1978.

A DIRETORIA
2 x

,
.

BRINQUEDOS I

Compre-os agora pague-os

ati o Natalsuavemente

CASA ERLIT.A

v....... '
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Notícias de MAJOR VIE RA
Escreveu: PraDclsco KrlseD

por mais este presente recebido P.

fez uma breve demonstração de
sua administração, prometendo
ainda fazer muita coisa pelo muni
cípio . Na ocasião, solicitou a todos
o apoio junto aos candidatos da
ARENA para as eleições de ] 5 de
novembro. Também usou da pala-

-

vra o Prefeito de Canoinhas, Bene
dito Therézio que muito elogiou a

.administração da dupla Claudio e

João, dizendo que. Major Vieira
mudou de figura em apenas 1 ano

·e 9 meses de administração, para
benizando a juventude de Major

.

Vieira pela cancha polivalente
inaugurada.

CLUBE E SUA
NOVA DIRETORIA

Em reunião realizada no últi-

INAUGURADA A CANCHA

POLIVALENTE

Numa festa muito movimenta
da foi solenemente inaugurada no

domingo último a CANCHA POLI
VALENTE IRINEU BORNHAU
SEN, que foi construída anexo. a

Escola Básica Luiz Davet. Muitas
equipes de futebol de salão, Hande
bol, Voleibol se fizeram presentes e

participaram das competições.
Durante os atos de inaugura

ção usou da palavra o Prefeito

Claudio Gadotti, que congratulou
se com a juventude majorvieirense

Municipal Três BarrasdePrefeitura
LEI N.o 461 DE 25 DE OUTUBRO DE 1978

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDI�
TO ESPECIAL POR CONTA DE ANULAÇÕES PARCIAIS DO

ORÇAMENTO VIGENTE, E DA OUTRAS PROVID�NCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber

que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I:

Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial para o Poder Legislativo na 'importân
cia de Cr$ 2.434,86 (dois mil quatrocentos e trinta e

'

quatro cruzeiros e oitenta e seis centavos), para fazer
face as despesas com a Previdência Social e FGTS.

...�. 2.° - Os recursos provenientes da presente Lei correrão à
conta de anulações parciais do orçamento, conforme

especificação abaixo:

Anulações:
. 01 - Setor: Câmara Municipal
3100.00 - Des.pesas de Custeio
3110.00 - Pessoal
3111.02 - Despesas Variáveis Cr$ 2.434,86
Total da anulação Cr$ 2.434,86 (dois mil quatrocentos,
e trinta e quatro cruzeiros e oitenta r� seis centavos) .

Art. 3.° - Esta Lei entrará em. vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições e!m contrário.

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

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

.Art. L° -

Esta Lei foi registrada e publicada nó Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada no

Jornal "Correio do Norte" .

PAULO ADAO FRANK - Diretor Administrativo

LEI N.o 462 DE 25 DEOUTUBRO DE 1978

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS, E
DA OUTRAS PROVID1tNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber
que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I:

.

Art. 1.0 - Fica anulada na importância de Cr$ 5.400,00 (cinco
mil e quatrocentos cruzeiros), a seguinte dotação or

çamentária:

CÂMARA MUNICIPAL
3.111. 02 1129 - Despesas, Variáveis Cr$ 5.400,00

Art. 2.° - Ficam suplementadas na importância de Cr$ 5 .. 400,00
(cinco mil e quatrocentos cruzeiros), as seguintes do-

tações orçamentárias:
'

CAMARA MUNICIPAL
3. 120.00 1206 - Artigos de Expe-

diente Cr$ 1. 700,00
3. 130. 00 1324 - Outros Servo de

Terceiros ... Cr$ 2.000,00
3.140.00 1404 � Assinaturas e' Pu-

blicações c-s 200)00
3. 140.00. 1409 - Divulgação de Atos

Oficiais Cr$ 1.500,00

Total das Suplementações Cr$ 5.400,00

Art. 3.° -, Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se).., 25 outubro 1978.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad

ministrativo desta Prefeitura na data s�pra e será publicada no

Jornal "Correio do Norte".
'

PAULO ADAO FRANK - Diretor Administrativo

mo dia 3 de novembro nas depen
dências da S.R.E. "28 de Junho",
foi eleita e empossada a nova dire
toria que dirigirá a Sociedade no

período de 1 ano. A diretoria ficou
assim constituída: Presidente Ores
tes Ruthes; Vice Presidente: Guida
Davet; 1.0 Secretário: Valdemar
Sudoski; 2:° Secretário: Valdemar
Lucachinski: 1.0 Tesoureiro: Valde
miro Bosse; 2.° Tesoureiro: João
Demerval Gonçalves; Procurador:
Osvaldo Rodecz; Conselho Fiscal:
João Batista Ruthes, Silvio Almir
Davet e Silvestre Novack; Orado
res: Francisco Krisan e Paulo Ma
licheski.

ES PO R'TES
VASCO E CORINTIANS,
CLASSIFICADOS PARA

FINAL DO

CAMPEONATO DO

INTERIOR

CAMPEONATO

CONTINUA· AMANHÃ

Dando prosseguimento ao

Campeonato Municipal de Futebol,
para amanhã teremos os seguintes
jogos: Em Agudos - Agudos x Rio
Novo de Cima; em Toldo - Toldo
x Butiá; em Pulador - Pulador x

Palmital; em Major Vieira - Ma
jor Vieira x Aspirantes; em Rio
Novo de Baixo - Rio N ovo de
Baixo x Lagoa.

NOTAS DIVERSAS

* Esteve em Major Vieira no do-
mingo passado o Secretário da

Saúde, Dr. Eduardo dos Santos
Cordeiro Neto . Na sua visita fez a

comunicação da nomeacão do mé
dico Dr. Vicente Mazzaro para con

sultar no Posto de Saúde.
* Na próxima 4.a feira teremos as

esperadas eleições e na 5.a feira
o nervosismo dos apaixonados pe-
la mesma.

.

* Major Vieira receberá iá nos

próximos dias uma torre
-

repeti
dora do canal 3 de Blumenau. É
mais uma das boas coisas que Ma-
10r Vieira recebe com o esforco de
nosso Prefeito.

�

ANIVERSARIOS

Dia 8 aniversariaram as garotas
CLARICE E CLEONICE PAPE;
dia] O, o jovem seminarista LAER
CIO OLIVEIRA e a menina .TA
NETE MUCHALOSKI: dia 11
aniversariou a Srta. ZELTNDA DE
OLIVEIRA residente em Curitiba;
dia] 1 também aniversariou a Sra.
LEONILDA LUCACHINSKI, resi-

I dente nesta cidade; dia 12 aniversa
ria a Srta. ROSANE MALACOSKI
e a Sra. MARIA RODECZ, residen
tes nesta cidade. Dia 13 aniversa
ria a Srta. SILMARA BUENO re

sidente nesta cidade: dia 14 an iver
saria o Sr. ERMILDO MALICHES
KI e dia 16 o jovem OSCAR RU
THES, residente nesta cidade.

Aos aniversariantes a

deseja muitas fel icidades.
coluna

Domingo passado no Ditão
assistimos a duas bonitas parti
das de futebol pela decisão do

campeonato do interior, em que
sem sombra de dúvidas de
monstraram a pujança do fute
bol interiorano. Na primeira
partida cheia de emoções do co

meço ao firm, tivemos a vitória
do Vasco sobre o Mirasol do
Rio do Pinho pelo placar de 6
tentos a 4, com prorrogação de
30 minutos, quando no tempo
regulamentar houve o empate
de 4 gols para cada equipe;
mas o Vasco sempre foi a me

lhor equipe em campo, só que
conseguindo superar o seu opo
nente na prorrogação, simples
mente por haver um pouco de

displicência de alguns de seus,

atletas, principalmente de seu

arqueiro Marino que bateu rou

pa pelo menos dois gols do Mi
rasol.

Os gols foram marcados
por: Adilson, abrindo o marca

dor aos 37 minutos do primeiro
tempo e Mickei aumentando

para dois a zero aos, 9 minutos
do segundo tempo, daí veio a

colaboração do arqueiro Mari
no largando uma bola .

para
Moacir diminuir para o Mirasol
aos 16 minutos com uma leve
colaboração do árbitro' que ha
via apitado antes da conclusão
do lance, não entendi o que ele
havia apitado, aí o Mirasol veio
a empatar aos 22 minutos atra
vés Arildo em outra bobeira do
arqueiro Marino que segurou e

,

largou a pelota para dentro de
sua meta, com isto despertou o

Vasco que voltou a pressionar
e' novamente passou na frente
do marcador, COmi Mickei mar
cando aos trinta e Ildemar aos

34 minutos do segundo tempo.
para o Vasco, voltando a defen
der-se e contando já com a vi
tória o Vasco entregou nova

mente o empate ao Mirasol que
veio a marcar aos 41 'com Se
bastião e aos 45 minutos com

Arildo decretando o empate nos

I noventa minutos regulamenta-

res de jogo; Aí veio a prorroga,
ção com as equipes cansadas e,
tocando a bola, mas o Vasco
com uma equipe jovem chegou
a vitória nos quinze minutos fi
nais com gols de Mickei aos 24
e Célio aos 27 minutos da pror
rogação, o árbitro deste jogo foi
Antonio Fernandes auxiliado
por Lauro e Jorge com atuação
irregular, digo irregular

-

por
deixar o jogo descambar para a

violência e, confirmando gols
irregulares, por isto chegamos �a

esta goleada.
Na outra partida da roda

da dupla de domingo, tivemos a

vitória tranqüila do Corintians
sobre o São José pelo escore de
três tentos a zero com gols de
Leopoldo aos 27 minutos do pri
meiro tempo e Fernando aos

três e 26 do segundo tempo
dando cifras definitivas ao mar ..

cador para o Corintians que
classificou-se para decidir ama

nhã com o Vasco o troféu do
campeonato do interior versão
78, com a preliminar de São J0-
sé x Mirasol decidindo terceiro
e quarto lugares. Renda da roo

dada: foi ridícula a apresenta ..
'

ção da renda; um pouco acima
dos seis mil cruzeiros, com

aquele público que esteve pre
sente pagando o ingresso a Cr$
'20,00, quando no intervalo da
primeira partida eu ouvi de re

presentante da bilheteria
_ que

informava ao sr. Mauricio do
Prado, fiscal do Coríntians, na

porta, que até aquele momento

j á tinha arrecadado acima de
seis mil e quinhentos cruzeiros
onde ficou o restante desta ar�·
recadaçáo pertencente aos clu
bes? Deixo aqui um alerta a $S'"
tes clubes, coloquem fiscal nA
bilheteria.

Amanhã no Ditão, Sén$.�
cional decisão do campeonata
do interior entre Vasco da Ga-
ma e Corintians de Arroio Fun

do, onde na preliminar jogarão
São José e Mirasol, decidindo
os terceiro e quarto lugares,
lembrando aos senhores que fi

noite após o futebol teremos no

Ginásio de Esportes um sensa

cional ketch, reunindo os me

lhores lutadores do Brasil? pro
moção da CME.

c z s o

130nitas SOf isticadas - auancadas
,

Venha conhecer as v_antõgens e as condições de pagamento em

KOHLBECK
Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536

& (I

I

I
- úteis

•

Canoinhas-SC
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Oferta do LO J AnO C R U Z E I RO
,

"" ...
.6., ...

) ..oJão Cruzeiro
R. Oaetane Oosta, 793 - pertinho àa Rodoviária Muaicípal

Certificado extraviado
Foi extraviado o Certificado de

Registro de Veículo, do Volkswa

gen ano 1974, Chas. BP991668, pla
ca CA-1900, de propriedade do sr.

Erich Schindler. Fica o mesmo

sem efeito por ter sido requerida
2.a via.

1 x

DocumentC' extraviado
EDI VIVALDO HOFMANN,

declara para os devidos fins que
extraviou os seguintes documen
tos: Certificado de Propriedade,
TRU e Bilhete de Seguro Obriga
tório, do veículo Chevrolet Opala,
ano 1975, cor azul turqueza, 4 ci-

lindros, 89 HP, chassis .

5M69EEBl10156, placa CA-1613.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.
1 x

CONHElÇA as maravilhosas
possibilidades de sua própria
mente. Explore o mundo miste
rioso em seu interior. O livreto
grátis "O DOMÍNIO DA VIDA"
explica como poderá dominar os

problemas diários da vida e en

contrar a felicidade. Escreva
para: Escriba S. E. C. - Ordem
Rosacruz, AMOR - Caixa Postal,
307 - Curitiba, Paraná, Brasil.'

Leia! A_,.ine! Dil'ul,uel

Correio do Norte
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I Atenção! I
•

®
@ ®

� Aguarde para breve, no PLANALTO HOTEL, o novo Salão. �
@ I
�. Flávio·s Cabeleirei'ro Masculino @)
� I
� Barbeiros, manicure, pedicure; tratamento do couro cabeludo ,
® @

® @
11< - caspa; massagens com toalhas quentes. ®
® @

� Praça Osvaldo de Oliveira - Canoinhas �
@. �
@�@��1)®®®® @)·i1®@®iii)iii���i' ;jâ)!l�®{j jJ !I@'�il·iJ:i ®®®ili)§®@I!@I�@@.

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).
- FOR. 22-8969 -

FOGÕES A LENHA a partir de crs ? .130,00

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

Drlt Zeé Wálkyria Natividade Sei me
- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

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

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

Item temf taMercedes-Benz sempre
saiganhando uando compra peças genuínas

na AristidesMallon.

primeira vantagem de quem
compra peças num concession-ário

.
Mercedes-Benz é a certeza da

origem. Daí 'em diante é que começam as

outras vantagens. Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Benz a peça genuína
tem de passar por exames acurados e testes

exaustivos, envolvendo a participação dos

1:200especialistas do controle de qualidade
Todo o processo de fabricação é

exatamente igual ao da peça que foi
colocada no veículo ao longo da linha de

montagem. Por isso quem usa peças

genuínas jamais deixa de ter um legítimo
Mercedes-Benz.

E a grande vantagem disso é, ter um
veículo econômico, durável, que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

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

Quando você usa peças genuínas
,

Mercedes-Benz. antes de mais nada esta

mantendo a qualidade do veículo que
comprou.

-

Em, termos 'práticos, essa qualidade

resulta em segurança, econornlar c-onforto,
desempenho e excelente rentabilidade

operacional.
Por outro lado. a pretensa economia

das peças não-genuínas acaba às vezes

resultando em prejuízosmaiores. Não tendo
passado pe lo rigo roso contro le de qua I idade
Mercedes-Benz. e'las podem não apresentar
a resistência necessária, ficando sujeitas
a quebras constantes - o. que, além de
danificar outras peças, sujeita seu velculo

a paradas imprevistas em plena estrada.

E você sabe o que isto pode significar
no ramo de transportes.

Num concessionário Mercedes-Bens, o
que não falta são peças genuínas.

Só num concessiotts
rio Mercedes-Bens
você tem cenezs de
estar comprando
peças g(!niJinas
Mercedes-Bem:

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

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

concessionário Mercedes-Benz.
-

Isso é bom porque reduza imobilização
do capital. E, ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com peças em desacordo com os novos

veículos da sua frota.
Não. esqueça também que muitas das

peças principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos dhtsel do Brasíl,

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

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

dia em que saíram da fábrica.
Portanto, não perca tempo da próxima

vez que for comprar peças: venha direto
à nossa loja.

voc� só tem. a ganhar.

Respelt» a qU8lrd8()/e
oriçinet do seu
Mercedes- Benz:
use somente peçs«.
genuínas.

Concessionario Mercedes-Benz

Aristides Mallon
-

Rua vidal Ramos. 1036
Canoinhas - se
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CancinhasClubeLicns de11-11-78

o LIONS E A CULTURA
o Clube de Leões de Canoi

nhas, também se fez representar
no lancamento do livro ELO CO
LORIDO de autoria da canoinhen
se Rosa Teixeira Pascoal que na
noite do dia 08 teve lugar no Clu
be Canoinhense. O CL. Zaiden
Emiliano Seleme, representando
também o ensino, teve oportunida
de de conversar longamente com a

escritora, dando-lhe as "chaves"
da cultura em nossa cidade, com o
que a mesma ficou vivamente im
pressionada. Foi uma noite de au
tógrafos, em que imperou a mais
alta classe letrada de Canoinhas.
no "coq" que a eMC ofereceu aos
circunstantes.

sstia-.

NOTAS ESPARSAS
�i.,-q,;'i'"

O Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Canoinhas esteve em Florianó �

polis na quinta-feira, e foi rece
bido pelo Delegado Regional do
Trabalho Dr. Airton Nascimen
to. Lá o Sr. Edemar Gonçalves
Padilha recebeu verba para ad
quirir um equipamento médico
e um equipamento odontológico
para o nosso Sindicato.

xxx
Desde sábado, dia 04, du

rante toda a semana, centenas
de pessoas visitaram a exposi
ção de fotografias "Canoinhas
de Ontem" na Agência Chevro
let, organizado pelo Conselho
Municipal de Cultura. Muitos
elogios circularam pelo exce
lente trabalho.

xxx
Desde o lançamento em

agosto do livro "Elo Colorido",
a escritora Rosa Pasqual auto
grafou cerca de quatrocentos e
cincoenta volumes. Sem dúvi
da um grande sucesso e digna
de homenagens a obra de nossa
conterrânea.

xxx

J Na noite de quarta-feira p.
passada, iniciando-se às 21 ho
ras, realizou -se na localidade de
Bela Vista do Taldo, comício da
Aliança Renovadora Nacional.
Verificou - se uma g r a n d €

afluência de público, com as

presenças das lideranças políti
cas do partido.

xxx
Muitos oradores fizeram

uso da palavra, com um.a em

polgação fora do comum. A
gente de Bela Vista do Toldo,
recebeu à todos com muito ca
rinho e não regateou aplausos.

xxx

Prosseguem os serviços de
moldagem das rampas de con
creto que serão utilizadas para
a posterior concretagem do
leito e das laterais do Arroio
Monjolo. Esta medida, de gran
de importância no que concerne
ao saneamento do referido ar ..

roio, é medida j á de há muito

e ansiosamente esperada pela
p.opulação que reside na perife
na.

xxx

Segundo informes captados
por esta coluna, o prefeito The
rézio, em contato COm! seu ir ..

mão AROLDO CARVALHO,recebeu a confirmação dos es

forços daquele deputado e can
didato ao Senado, junto ao go
verno do Estado, no sentido da
iluminação do nosso Estádio
Municipal.

xxx

Toda a gente da regiac
aguarda com ansiedade que tal
ocorra o mais breve possível -

o que viria a propiciar notável
incremento ao nosso esporte.

xxx

Continua bastante movi
mentada a Lancheria S.B.O. -
ponto de encontro do canoi
nhense, desde os estudantes, ho
mens de empresas, políticos e
visitantes. Efetivamente, tra
ta-se de prestação de serviços
de alto nível - determinada por
Jacy Padilha e seu filho Jack
son.

, Momento em que Rosa Pasqual cutoqrofcvo o "Elo Colorido" ao Dr.
Zaiden E. Seleme, Diretor social do Lions Clube de Ccnoinhos.

NOSSO PRESID-ENTE
VOLTANDO
Passando um fim de semana,

em gozo de viagem, voltou a nos
sa companhia o CL. Antonio Mer
hy Seleme e a DM. Doraci C. Sele
me, que, aproveitando a viagem,
circularam através dos mais recen
tes lancamentos em filmes da me
trópole; o que ensejou muitas man
chetes 'novas para a próxima reu
nião.

gar todas as DD. MM . leoninas
que lá compareceram para mais
um Chá das Domadoras. Uma bo
nita recepção aconteceu, sendo o
casal CL, Zulmar (Marlene) Tei
xeira perfeitos em receber Come
é lógico, foi a apresentação de sua
nova residência, onde imperou um
'extremo bom gosto. A DM Doraci
Seleme, proporcionou debates lee
nisticos com as presentes, demons
irando conhecimento da causa pela
qual abraçamos.

gar reservado do Clube Canoinhen
se, onde se debateu os programas
de ação que terão lugar até o final
do corrente ano, visando o Natal
que Lions proporcionará aos me
nos favorecidos.

E AS DOMADORAS
TAMBÉM: SE REUNIRAM

� A casa da DM. MARLENE
TEIXEIRA, foi pequena para abri-

OS LE'ÕES SE REUNIRAM
Quinta-feira p. passada foi a

vez dos CC. LL. se reunirem em

Assemblêia, o que foi feito no lu-

SENADO.Para
xxx

A Rádio Santa Catarina,
pela sua Direção, envidando os
melhores esforços objetivando
uma perfeita cobertura da apu
ração das eleições do dia 15 pró
ximo. Já providenciou-se atra
vés a Telesc, linha direta corn

retorno, conectando a Rádio
Santa Catarina de Florianópo
lis; a qual comandará os traba
lhos erru todó o Estado) encabe
çando um grande número de
Emissoras, que já se filiaram à
grande cadeia de reportagem.

Trabalho profissional alta
mente técnico, para melhor in
formar.

xxx

Em Canoinhas, o patrocí
nio desta jornada, estará sob a
chancela publicitária das, pres
tigiosas firmas Mercantil In
dustrial de Bebidas Catarinense
Ltda. e Organização Comercial
Nivaldo Burgardt ,

Vote ARENA

. roido (ar o'
AROLDO CARVALHO nascido em Canoinhas,escolheu logo cedo uma profissão ligada aos seusideais e foi advogado em sua cidade natal.
Atraído pela política, elegeu-se Deputado Estadual. Paralelamente, participava de associações efederações defendendo os produtores de Santa Catarina, assumindo a presidência de algumas delas.
Na vida pública exerceu funções executivas

em dois governos seguidos, como Secretário de Viação e Obras nas administrações Irineu Bornhausen eJorge Lacerda.

Confirmou sua popularidade em 1958, quandopela primeira vez foi eleito Deputado Federal.
De volta a Santa Catarina foi Secretário doInterior e' Justiça, no Governo de Heriberto Hülse.
A partir de 1962, teve, então, mais três mandatos consecutivos de Deputado Federal, participandoativamente da vida parlamentar, sendo membro decomissões, em missões no exterior, mas nunca esquecendo seu Estado, seu povo e sua luta incansável pelobem comum.

A Convenção arenista de 04,06.78 escolheu-ocandidato ao Senado nas eleicões diretas de Novem
bro, ao lado de MARCOS WANDRESEN, candidatoà suplência e seu companheiro de jornada.

Estes são alguns projetos que Aroldo apresentou 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 períodode trabalho de trabalhadores e operários nos
5 anos que antecedem a aposentadoria, amparando a velhice.

H,EFLORESTAMENTO: 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.

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 conhecimento de alguns idiomas, tem sido de grande utilidade ao Governo. Constantemente, Aroldo Carvalho
presta serviços ao Brasil em missões oficiais no exterior. Ei-Ias:

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

1963 - Observador Parlamentar à Assembléia Geralda ONU, em New York (USA);
1964 - Membro de Delegação Brasileira à Reunião

da Associação Inter-Americana de Municí
pios, em Louiville, (USA);

1965 - Representante da Câmara dos Deputados na
Delegação Brasileira que acompanhou o
Chanceler Juracy Magalhães em visita oficial
aos países da América Central e América do
Sul.

1968 - Missão Especial da Mesa da Câmara dos
Deputados em visita aos parlamentares euro
peus (Portugal, Espanha, Alemanha, França,Inglaterra e Itália);

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

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

A Convencão arenista de 04-06-78 escolheu-ocandidato ao Senado nas eleições diretas de Novembro, ao lado de MARCOS WANDRESEN, candidatoà suplência, seu companheiro de jornada.

Posto Avancado
)

Três Barras
Banco do Brasil instala

de (rédito Rural em
da simplificação do processo,
esses postos avançados tem co
mo finalidade exclusiva o ca

dastramento de clientes, acolhi- -

mento classificacão e contrata-, �

ção de operações de crédito ru

ral de custeio oe investimentos a

pequenos produtores rurais, até
o limite de 200 vezes o maior
valor de referência (Cr$ 230
mil), admdtindo-se também o

desconto de notas promissórias
rurais e de duplicatas rurais
resultantes da comercialização
da safra e pagamentos e rece

bimentos relativos aos créditos
deferidos.

O Prefeito de Três Barras,
Sr. Odilon Pazda, recebeu cor

respondência do Palácio do
Governo do Estado, assinada
pelo Governador Antonio Car
los Konder Reis, comunicando
para dentro de alguns meses, a

instalação de um posto de Cré-
. dito Rural pelo Banco do Bra
sil naquele município.

A medida, conforme ante
riormente publicada pela im

prensa do Estado, visa facilitar
aos agropecuaristas o acesso ao

sistema de crédito rural. Além

MOlQUADROS ,E
ESTAMPAS IMPORTADAS

LOJA REFLEXOEXCLUSIVIDADE:
(Anexo a Ótica Confiança)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




