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Evitaremos
a CatástroFe1...

Surgem os movimentos ecológicos, os partidos verdes, os

gritos de estudiosos preocupados aqui e acolá. Mas, efetivamente,
O que tem mudado depois de que se tem consciência de que o equi
líbrio ecológico ê .índíspensável à sobrevivência da humanidade ';'

Os carros continuam a correr, apesar de toda a crise do pe-'
tr61eQ., As chaminés continuam a funcionar, mostrando um pro

.gresso nada compensador. As populações aumentam vertiginosa
mente e tendem. cada vez mais a se concentrarem em restritas zo

nas urbanas. Onde o ar é cada vez menos respirável, a água cada

.v� menos bebível.

Já comemos verduras com medo, carne com medo, frutas
com medo, mesmo nós que moramos numa cidade de interior,
eom m.enQt densidade populacional e menor emprego de técnicas

. sofisticadas para o plantio de gêneros de primeira necessidade. Há
notícias que os inseticidas atingem até o leite materno. Já pouca
coisa resta incólume na natureza e difícil se torna encontrar um

riacho de águas cristalinas, de que tanto se ouvia falar dos velhos

moradores de nossa região.
Li há semanas .uma declaração de um Diretor do IBDF

que dizia: "Nada que o homem faz contra a natureza fica sem res

posta". fiA cada crime corresponde uma punição". Concordo com
.

essas frases, e muitas pessoas aderem à essas afirmações pois é
um fato consumado: Nunca houve tanta devastação da natureza

como nos últimos anos, e nunca houve tantas variações de clima

como hoje. Ê freqüente ouvir-se de pessoas mais idosas que já não

se entende mais o tempo; a noite, fria com ventos, pela manhã
chuva e frio, à tarde sol e calor, e assim sucessivamente. Há uns

.

20 ou 30 anos passados, realmente havia equilíbrio das estações;
com calor na época certa, frio somente no inverno, com geadas e

neve perfeitamente previsíveis, inverno seco - verão chuvoso e

vice-versa .

Hã pouco tempo, aqui mesmo em Canoinhas, fui espectador
de um fato que me fez pensar em tudo isso, e que. em parte foi

responsâvel pelo surgimento desta crônica. Diziam algumas pes

soas, em vista de intermitentes chuvas. a vários dias, que a "i:m
chente de São Miguel" este ano seria das maiores, e a chuva le

varia semanas para terminar. No dia seguinte, cessou a chuva, o

eêu ficou azul novamente, e não houve a tal enchente de São Mi

guel. Isso quer dizer que o desiquilíbrio é flagrante, e não pode
mos predizer isto ou aquilo tratando-se de clima. ..

Estará o homem vivendo seu último tempo na. terra? Ou é

preferível negar à palavra dós ecólogos e cientistas, continuando
a progredir, por meio da agressão devastadora do meio ambiente,
acreditando que o homem sempre achará uma saída a nível tec

nológico. Afinal, quem consegue ir até a lua, não saberá fazer vol

tar o equilíbrio ecológico ao seu próprio planeta? E nesta espe
rança ou nesta ilusão, tudo vai continuando sem grandes .modifí-

....._
..,

caçoes ...
Lúcio' Colombo

Dr. R aja Bitar

t ransfere-se

para São Paulo
Após 6 anos de residên

cia em Três Barras, desde o iní
cio da construção da Fábrica de

Papel da RIGESA, CELULOSE
PAPEL' E EMBALAGENS.

quando exerceu as funções de
Gerente de Construção, passan
do em março de 1975 a ocupar'
o cargo de Diretor Industrial,
transferiu-se para São Pauln,
Valinhos, o Eng." Raja Bitar,
no final do mês de outubro.

Atualmente ele é o Diretor

.

Geral das Operações da Rigesa
em Três Barras .

Dotado de alto espírito co

munitário e social, Raja Bitar
formou nesta região do norte

catarinense, um vasto círculo
de amizades. Aqui também te
ve a satisfação de conhecer

"patrícios" que há muito estão
radicados em nosso meio, vin
dos do Líbano, sua terra nata].

Nesses 6 anos, pode com

provar sua eficiência como ad

rninistrador, relações públicas
e gente. Com referência ao re

lacionamento da empresa com

a comunidade, desempenhou
um trabalho invejável, propor
cionando ao empregado da Ri

gesa a máxima assistência pos
sível, quer seja em assuntos

médicos, odontológicos, escola
res, etc.

Prestou sua colaboração à
comunidade canoinhense parti
cipando do Rotary Clube e As-·

sociação Comercial e Industrial.
atualmente no cargo de viéé
Presidente. Em Três Barras é
o Presidente de Honra da Asso ..

ciação de Pais e Professores do
'Colégio Estadual "Colombo
Machado Salles".

Correio do . Norte associa-se
às muitas manifestaçôes que re

cebeu por ocasião de sua despe
dida e deseja-lhe felicidades.

Anuidades Escolares sofrem alterações:
35·/. para 3S·/.

o aumento " das anuidades
escolares, para 1979, será de

38%, segundo anunciou em

Brasília o Ministro da Educa

ção, Euro Brandão. O índice fi
xado há 2 semanas em 35% pe
lo C'IP, foi alterado depois de
entendimentos mantidos entre
os ministros da Educação e da

Fazenda,' conseguindo
�

o MEC
obter resultados positivos em

seu pedido de· revisão dos estu

dos feitos pelo Conselho Inter

mínísterial de Preços.
O argumento do CIP para

determinar o índice de 357(J foi
1') de que a educação .deveria
ter também sua cota de sacrífí
tÍ08 no programa de combate à

inflação., Para solicitar uma ;r�
vis'ã-o de�sê.S, estudos" o MEC re- ,

:Q1i(!Ol'J� nos .entendímentes man ..

tido·s· :com 'o ministro -dá Fazen�
�da que '0 últim,Q índíce de rea

justamentQ �alaí'ial fixado pelo

governo foi de 43% e o paga
menta de pessoal representa
para as instituições de ensino

80 por cento de suas despesas.
Com o aumento de apenas 35

.

por cento, as escolas ficariam

numa situação de grave defasa

gem - argumentou o MEC.

O Ministro Euro Brandão
afirm.'Ou haver defendido, junto
ao CIP, "a posição _. das escolas

particulares", como lhes havia

prometido em setembro último,
. quando todos os dirigentes des

sas instituições, membro da

Associação Nacional de Estabe

lecimentos Particulares de En
sino reuníram-se em Brasília.
'" , .

As instituições particulares
terão também, além do aumen

to de 313 por cento - a oportu
.

nidade que a lei lhes oferecê
de solicitar um novo reajusta
mento decorrente de sua folha

de pagamento, depois de 'estu

dados caso por caso.

Segundo as determinações
das normas do Conselho Fede
ral de Educação, a escola parti
cular pode, depois de fixado o

aumento de suas anuidades so-,

licitar ao MEC um acréscimo do
índice legal que não ultrapasse
50 por cento da diferença entre

o aumento dos funcionários e

professores e o índice que agora
é de 38 por cento. Em 1978,
apenas 10 por cento dos estabe
lecimentos de ensuno superior

.

do País solicitaram ao Ministé
rio da Educação um aumento
de anuidades maior do que o fi
xado pelo Conselho Federal de

Educação, que foi de 35 por
cento.

Vasco da Gama, Campeão
do Certame Interiorano

Em finalíssima disputada no' Estádio Municipal Be

nedito Therézio de Carvalho no último domingo, a bem esque
matizada equipe do VASCO DA GAMA, sagrou-se campeã
do Campeonato do Interior enfrentando a aguerrida equipe
do CORINTIANS E.C. de Arroio Fundo. Deste. Certame,
participaram 20 agremiações de diversas localidades do Mu

nicípio de Canoinhas.

O Vasco da Gama, com apenas. 6 meses de existência,
fundado em 10/03/78, demonstrou com muita garra o seu

bom futebol, disciplinado e muito bem orientado pelos seus

dois dirigentes apenas, Sr. Eduardo Kuitschal que é o

presidente, e Avelino Ribeiro o Técnico. É uma equipe, que
a exemplo das demais que disputaram esse campeonato, jo
ga com vontade, pela arte e pelo amor à camisa.

Outro mérito a destacar desta equipe, e a nova gera
ção de goleadores que nela militam. Dentre essas 20 equi
pes, o Vasco tem os dois artilheiros máximos, Edilson Orly
de Souza, e Ildernar A. Diniz (Fatia), ambos com 13 gols .ca-·

da; este último o herói da finalíssima marcando os dois ten
tos da vitória sobre o Corintians, vice-campeão. Além des

ses, o Vasco ainda tem o vice-artilheiro, Euclides Woitexen

Filho, com 12 gols.
O Vasco da Gama jogou e venceu o Campeonato do inte

rior com: Marino Hostin, Mauri Pase, Odair Kuitschal, J0-
sé Caetano Matias, Sérgio Kanzler, Osmario Davet Filho,
Avelino Ribeiro (Técnico), Edilson Orly Souza, Geraldino
Vendolin, Ildemar A. Diniz, Célio Kanzler, Euclides Woite
xen Filho, Cezar Peixer, Nelson Cordeiro e Nelson Moraes.

Mandato do D· tériIre orlo

Acadêmico prorrogado
até abril de 79

Dia 09 último, no Anfitea
tro da Faculdade 'de Ciências
Administrativas de Canoinhas,
realizou-se Assembléia Geral

Extraordinária, sob a' presidên
cia do Acadêmico .José Bonifá
cio Furtado, contando com. a

presença e a colaboração dos
Srs. Dr. Paulo Dequêch, Presi-
dente da FUNPLOC, Dr. Erasto
de Maio, Diretor da Faculdade
e do Professor Wilson Seleme.

Os assuntos em pauta tra
tados na oportunidade foram a

apresentação do novo Regimen
to do Diretório e a prorrogação
do mandato da atual diretoria
do Diretório Acadêmico Santa

Cruz de Canoinhas até abril de
1979. Ambas as moções foram

aprovadas por unanimidade, e

nova eleição da diretoria será
realizada somente no final de

abril, anteriormente levadas a

efeito no mês de agosto.
A Diretoria que permanece

no cargo vem se constituindo
numa das melhores em âmbito
universitário, merecendo votos
de louvor e toda a confiança de
seus colegas acadêmicos. São
eles: Presidente, José Bonifácio
Furtado; Secretário: Lorena

Strapazon; Tesoureiro Geral,
Esmeralda F. Corrêa e Teseu
reiro: Gastão .Rodlf ,

Na
,. •

ediçãoproxirna

completa cobertura -

do pleito de

15 de novembro
',,:-.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRE,IO DO NORTEI • • ,

18 de novembro de' 197'8

,I' 1,:' I

:' �,

B,ASllIO HU,MENHUK & (IA. LTDA.'
I Revendedor

1948
FORD ,.

197830 ANOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Dodge Dart 1973 - Coupê luxo
Volks 1977 - azul

f, 100 i975 - vermelha
Corcel Coupê Luxo _' LDO - 1Q76 - marren

\

Rural 76 - 4x4 - amarela

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

melhores preços da região,
'Vis,ite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-00,24

No Departamento ,de Veículos Usados
d,e liguei Procopiak 'Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:
�arca �o

PickUp C-lO " " " " " " " " " .. 1973
Opala 4 portas ,. " ,. " " ., ., " ., ,. 1974
Kombi .. ,. ',. , .. , ," 1977
Chevette .. .. 1976
Pick Up Willys ., ., ., .. .. 1975

Brasília ..

-

.. .. ..,.." , 1977

MíCiUEL PRO(OPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General �otors do'Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS Santa Catarina

Box para banheiro e fechamento de área já não· é
problema em Canuinhas

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

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

-:� SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -:-

Clube de Bolão Fantasma
EDITAL

Assembléia Geral Ordinária . Convocação
Em cumprimento ao artigo 22.0 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
reeída 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 soeial ,

Caneínhas, 03 de novembro de lf!)7;8,

A DIRETORIA
�, �"

•

anoln as a
'J; "!

24/25, com o título "d�" Carioi
nhas.

Várias 'escolas apresenta':
ram seus alunos na 'competição'
da difícil arte de declamar. To
dos muito aplaudidos. Cada um

dando tudo de si, querendo ele
var bem alto o nome de 'seu es

tabelecimento' 'de' ensino,
Foram convidadas algumas

pessoas. de nossa. sociedade, pa
.ra fazerem parte do júri que es

" colheria àqueles que 'merece
riam os prêmios, fazendo parte
do mesmo a, então convidada

,

I i.
I '", "'.'' I

especial. iRosa Pasqual , CqU;Qé:
ram troféus aos colocados' em' I

. terceiro, segundo' i= primeIro'
lugar.

Assim encerr�u-se a sema
na da cultura, com grande par
ticipação dos canoinhenses, .fi
cando a esperança de que nas
próximas programações .cultu
rais o êxito será ainda maior.

Canoinhas, novembro de"

Matriz, com sua pintura Im

pressionante, sendo uma obra
discutida em toda parte, pela
beleza que apresentava.

No entanto hoje, tudo aca

bou. Resta apenas parte do te
to com a pintura original. O .

resto. .. é melhor não comen

taro

Desde a criação do Conse
lho Municipal de Cultura, con

forme Lei Municipal n. 1.444
em 18 de julho do corrente ano,
que seus componentes vêm. se

empenhando, afim de levar
avante aquilo que se fundou.

Seus membros, todos efi
cientes e de alto valor, em con

junto, estão procurando, dar tu
do de si, em prol da divulgação
da cultura em nosso meio.

Entre outras .promoções e

divulgações, tivemos a semana

da cultura que foi de 1.0 a 8 de
novembro.

Todos os estabelecimentos
'de ensino da cidade, tomaram
parte na difusão da cultura do
povo canoinhense.

Vitrinas ricamente orna

mentadas com trabalhos mara

vilhosos proporcionado a maio
ria deles, pelas mãos de nossa

juventude,
Desde o mais singelo. dese

nho ou bichinho, até o mais ri
co quadro, tudo veio embelezar
ainda mais aquilo que se pre-
tendia e também provar que te-
mos gente capacitada para de
senvolver a cultura de nosso

povo.
Nas andanças pela' cidade

notava-se o interesse dos tran
seuntes quanto à apreciacão das
vitrinas onde os trabalh;s esta
vam expostos. Muitos chega-
ram a dar idéias. Entre outras.
que deveria ter sido criado um
troféu especial e entregue à es
cola que mais se destacou na

opinião pública, isto após, uma

pesquisa entre os populares,

Destaque também deve ser

dada a exposição "Canoinhas
de Ontem", organizada pelo
Conselho Municipal de Cultura
-e que funcionou no saguão da
firma Miguel Procopiak Com.
de Veículos Ltda. gentilmente
cedido para o fim a que' se des
tinava.

,
Para nós outros foi deveras

interessante a exposição de. fo
tografias antigas. Ficamos co

�hece?do coisas que até hoje
ignoravamos.

Belíssima entre as demais
era a fotografia, onde focaliza- /'

Leial
va o interior da nossa Igreja

Ivanita Schi�ihSki; ,

Muitas pessoas que visita
ram a exposição e viveram nas

décadas focalizadas, não aguen
taram e choraram, lembrando
os bons tempos que jamais vol
tarão. Relembrar é viver nova
mente.

, A semana da cultura teve
seu encerramento no dia 8,
quando no Clube,Canoinhense
foi realizado o "Concurso Inter

colegial de Declamações 'de'
Poesias" e também onde a es,·

critora conterrânea Rosa Pas
qual, lançou seu' livro, intitula-
do "Elo Colorido". Muito. bom,
destacando-se entre outras a

crônica estampada às páginas I

1978.
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N�RE�D� C. CÔRTE, Oficial do Regi�tro Ci

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

ERICH OSMAR S�IDEL e CARMEN AMÉLIA
DA SILVA, :=t�bos. solteir-os, domiciliados e residen

te�, �m Mar�IlIo DIas,. deste Município.' Ele, indus
trIarIO, nascido em RIO das Antas, Município de Ca

çador, dest� .Esta�o, em 2� de dezembro de 1951, fi
lho �e EmIlIO S�I?el � Liderty Seidel. Ela, do lar,
naSCIda em Mar�IllO DIas, deste Município em 19 de

julho de 1958, filha de Alexandre Thomaz da Silva
e Ida Marros da Silva.

ADIR STOCKER e MARIA ALAIDE DOLLA
ambos solteiros, domiciliados e residentes em Ar�
roias neste Município. Ele, lavrador nascido em

Arroios, ne�te Município em 27 de no;embro de 1950

filho. de Joao' Sto�ker e Antonia Stocker, Ela do lar'
naSCIda em �alseIro, deste Município em 12 'de mar2

- ço de 1952, filha de Pedro Dolla e Rosa Ferreira
Dolla.

,

GERMANO KRAVOS e MARILENE MARIA
DETODANO" .ambos solteiros, dormcilíados e resi
dentes nesta. cidade. Ele, mecânico, nascido em cida
de de Getulio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul
em 3 de m�io de 1944, filho de Adolfo Leopoldo Kra2
vos e Mana Huppers Kravos. Ela do lar nascida
em Linha Ramos, Município de Con�órdia, deste Es

tado, em 13 de dezembro de 1954, filha de Frederico
Detofano e Maria Daló Detofano. '

ALFREIDO ALBERTO 'MARKO e MARIA DE

FA!IMA KESSIN, ambos solteiros, domiciliados e

residentes em Imbuia, neste município. Ele indus

triário,
.

nascido em Rio �a. Areia, neste Muni�ípio em

21 de Junho de 1957, filho de Vacilo Marko e Olei
Lily Paul Marko. Ela, do lar, nascida em Rio Bonito
neste Município em 6 de setembro de 1954 filha d�
Ludovico Luis Kessin e Cecilia Wichinheski Kessin .

,

JOSÉ CLAUDIO LOIKA e EVANI MEDEIROS
ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta ci�
dade de Canoinhas. Ele, operário, nascido em Rio'
dos Poços, deste Município em 11 de novembro de
] 961 filho de Miguel Loika e Ida Zaincz Loika. Ela
do lar, nascida em Canoinhas, em 27 de setembro d�
1961, filha de Hercilio Medeiros e Durcilia Bueno
Medeiros.

AGENOR DOS SANTOS e ISABEL CARPEN
ambos solteiros. Ele funcionário público federai
aposentado, nascido em Peritiba deste Estado em

18 de outubro de 1933, residente'em União da Vitó
ria, Estado do Paraná,' filho de Inácio dos Santos e

Maria José dos Santos. Ela, do lar, nascida em Três

Barras, deste Estado, em 5 de novembro de 1952 fi
lha de Dionisio Carpen e Estefania Zadorosni Carpen
residente em Canoinhas.

'

HILARIO MUNHOZ e JULIA FERREIRA AL

VES, ambos solteiros, domiciliados e residentes em

Campo da Agua Verde, desta cidade. Ele, industriá
rio, nascido em Rio dos Poços, deste Município, em

21 de novembro de 1954, filho de João Batista Mu

nhoz e Maria Gomes Munhoz. Ela, do lar. nascida
em Tamanduá, Município de Major Vieira. deste Es

tado, em 17 de agosto de 1958, filha de Antonio Fer
reira Alves e Otilia Bonetes Alves.

PEDRO CORRÊA DE ALMEIDA e HERCILIA

PIECHONTCOSK:I, ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele operário, nascido em

Residência Fuck, Município de Monte Castelo, deste

Estado, em 6 de abril de 1957, filho de José Corrêa

de Almeida e Maria da Luz de Almeida. Ela, operá
na, nascida em Salseiro, deste Município, em 25 de

março de 1960, filha de Davino Piechontcoski e Ma

dalena Rodrigues Piechontcoski.

ISALTINO PEREIRA e ELISETE MARIA FI

GUElRA. Ele, comerciante, nascido em Canivete,
Município de Mafra, em 28 de março de 1913, viuvo,
domiciliado e residente na cidade de Canoinhas, fi
lho de João Pereira Filho e Etelvina Lopes. Ela. sol

teira, atendente hospitalar, nascida em Itaiópolis,
deste Estado, em 11 de abril de 1945, residente na ci-

-

dade de Mafra, filha de Ernest.o Figueira e Rosalia

Figueira.
Edital recebido do Oficial do Registro Civil, da

cidade de Mafra, deste Estado.

Canoinhas, 14 de novembro de 1978.

Nereida C. Côrte _' Oficial do Registro Civil

RITA FIAMONCINI S'CHIESSL, Escrivã de
Paz e Oficial do Registro Civil do Distrito de Felipe
Schmídt MWlicíiP-io e Comarca de Canoínhas. Faz
saber que pretendem casar:

SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA com ADELIA
LIS. Ele, natural de Lageado-SC, nascido em Lagea
do, no dia 28' de novembro de 1954, operário solteiro
domiciliado em Lageado e residente � Felip�
Schmidt, filho de Rosa da Silva. Ela natural de
'I'imbozinho nascida em Timbozinho r{o dia 1.0 de
d.ezembro de 1953, doméstica solteira domiciliada em

Timbozinho e residente em 'Felipe S�hmidt filha de
Eduardo Lis e de Julia Batista Lis.

'

CELESTINO LOPES e FLORISBELA MARTINS HO
NORATO. Ele, natural de Sta. Catarina, nascido em

Canoinhas, no dia 15 de dezembro de 1916 lavrador

solteiro, domiciliado em Lageado e resid�nte ne�t�
Distrito, filho de Pedro Lopes de Lima falecido e de
Maria Massaneiro, falecida. Ela natur�l deste Estado
nascida em Campo Alegre, no'dia 12 de janeiro de

1918, doméstica, solteira, domiciliada em Lageado e

residente neste Distrito, filha de Francisco Martins

Honorato, falecido e de Francisca Gomes Andrade
falecida.

'

Felipe Schmidt, 9 de novembro de 1978.

. .Se alguém tiver conhecimento de existir algum
impedimento legal, acuse-o para fins de direito.

Felipe Schmidt, 9 de novembro de 1978.

Rita Fiamoncini Schiessl _ Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro
Civil de Bela Vista do Toldo - Canoinhas - Santa

Catarina, faz saber que pretendem casar-se:

TEODORO MUCHINSKI com EVA CAETANO
DE OLIVEIRA, brasileiros, solteiros, naturais deste

Estado ele lavrador, nascido em Colônia Ouro Verde
aos 20 de julho de 1955, filho de Gregorio Muchinski
e Maria Holot Muchinski: ela, doméstica, nascida aos

2 de janeiro de 1962, filha de Alcides Caetano de Oli

veira, falecido e Natividade Maria de Oliveira.

Se alguém souber de algum impedímento le

gal, oponha-o na forma da lei.

Bela Vista do To�do, 10 de novembro de 1978,

Leopoldo Pereira _. Oficial

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:

OTAVIO LOURENÇO SOBCZAK e MON ICA
KUBIACK. Ele, natural deste Estado, nascido em

Rio Novo, neste município, no dia 08 de janeiro de

1953, lavrador, solteiro domiciliado e residente neste

município,' filho de Damião Sobczak e de Julia Lato

chéski , Ela, natural deste Estado, nascida em Agu
dos, neste município, no dia 05 de agosto de 1957, do

lar, solteira, domiciliada e residente neste município,
f'i lha de Roberto Kubiack e de Sebilia Reivai.

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, 13 de novembro de 1978.

Sebastião Grein Costa - Oficial do Registro Civil
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Ano XXXII

Conselho M unicipal de Cultura
Programação para o Dia da Bandeira

19 de .novembro de 1978 - Praça Lauro Müller, Rua Vidal Ramos

Participação especial do Colégdo Santa Cruz, com apresentação
da "Bandeira Viva", feita de í'lôres, em frente ao pavilhão da Bandeira

Nacional.
Início da cerimônia previsto para 11 :30 horas, com desfile de fan

farra do Colégio Estadual Santa Cruz Hastearnento da Bandeira do Bra

sil, às 12:00 horas, com cerimônia dirigida pelo Capitão Conrado Narloch,

e contando com a presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas,

I épresentantes das escolas do munícipio e povo canoinhense .

Este culto à bandeira, embora com simplicidade, quer demonstrar

o carinho que temos para com a bandeira brasileira. Participe você tam

bém desta solenidade.

Sim, brasileiro .

à você mesmo, você que trabalha.

Que estuda. Que produz
Em cada passo para a frente, em cada d.grau

que você sobe na escada da vida, está a

própria essência da filosofia do

BRASIL GRANDE.

O Conselho Municipal de Cultura agradece as colaborações recebi

das para a participação do Concurso "EMBLEMA C.� . C . ", e ,co.munica
que o vencedor foi o Sr. Lauro Petrentchuck. A partir �a proxima se

mana este semanário apresentará trabalhos do C.M. C. Ilustrados pelo

logotipo do emblema que doravante significará o Conselho Municipal de

Cultura de Canoinhas.

O vencedor recebeu o prêmio de Cr$ 1.000,00, durante a realização

do Concurso Intercolegial de Poesias na noite de 08 do corrente no Clu

be Canoinhense.

Escolas que part.ieipararn da "Semana da Cultura", de 1.0 a 8 de

novembro de 1978, realizando exposições alusivas em estabeleci
mentos de comércio.

O C.M.C. congratula os seguintes estabelecimentos de ensino:

ESCOLA ASSUNTO LOCAL

'G. Escolar Castelo
Branco

"Mobral
Cultura"
vros)

"Incentivando a cultu- Casa 'I'revisani
ra, fortalecendo a raça"
(obj. indígenas)

"Cultura, sinônimo de Casa Para Todos

civilização"

"A arte é o espelho da Casa Mayer
cultura em que está re-

:rletido o homem".

(Artesanato Indígena)
.

G. Esc. J. J. Souza Ca- Trabalhos Manuais

bral

CoI. Sagrado
de Jesus

Coração

Lá na. Modinha

Colégio Comercial "Música também é cul- Bazar Canoinhense

tura" (coleção de anti-

gos instrumentos musi-

cais)

"30 anos de paz social" Casa Erlita

(trabalhos manuais)
S.E.S.l.

em tempo de Loja Susin

(exp. de li-
MOBRAL

Gr. Esc. Irmã ,M.a r-u
citas

Gr. Esc. Rodolfo Zip- ';Nosso amigo, o Livro" Gráfica Santa Cruz

perer

'Grupo Escolar
rante Barroso

Almi- "Nossa Escola, nossa Loja Reflexo
arte" (trab. manuais)

"A FUNPLOC repre- Casa Para Todo!
senta a cultura, a arte (filial)
e a fraternidade" _ "O
livro é a alma do saber"

FUNPLOC

Unidade Sanitária para o
Bairro São Cristóvão
O Prefeito Municipal do vi

zinho município de Três Barras,
encaminhou proj eto de Lei à
Câmara Municipal, para firmar
Convênio entre a Prefeitura e

a Secretaria da Saúde, destina
do a instalação de uma Unidade
Sanitária no Bairro São Cristo
vão. Na referida US, deverá
também funcionar os serviços
de vacinação periódica e forne
cimento gratuito de medica
mentos recebidos da CEME
através da Secretaria da Saúde
e Saneamento.

Outra providência do Exe
cutivo Tresbarrense, que conta
com a colaboração ativa da
CELESC e ERUSC vem propi
ciando aos moradores de São
João dos Cavalheiros, melhoria
�o.s serviços de iluminação pú
b lica, tendo inclusive através
da Prefeitura, adquirido lumi
nárias para instalação naquela
localidade. Igual melhoramen
to vem sendo providenciado na

sede ,do Município, com várias
extensões na rede de ilumina

ção pública.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
A firma JOs.É A. FUCK &

FILHOS, declara para os devidos
fins que extraviou os seguintes
documentos: Certificado de Pro

priedade, TRU, Seguro Obri aató
rio e Liberação de Contrato de
Reserva de Domínio do veículo

Mercedes-Benz LA 1113-42, ano

1975, cor azul, placa DA-1095, 6 ci
lindros, Chassis 344.132.12.249.6691
motor 344.912.10.302.628.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.& via .

3 x
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CONCURSO DISCOTHEQUE
HOJE NO CANOINHENSE

\,
::;:::;:;:;:::;:;:::::;:;:::::;:;

Jakson, o rei do som de Canoinhas, esta
rá hoj e à noite comandando mais uma sensacio
nal noitada no Clube Canoinhense: o "CON
CURSO DISCOTHEQUE" aberto a casais ·de to
das .as idades. É uma promoção do Magestoso,
atendendo muitas solicitações de "croquetes" e

"cocadinhas", em vista do sucesso do 1.0 Con
curso lá realizado. Está com início marcado pa
ra as 22:30 horas, e as inscrições podem ser fei
tas momentos antes com Jakson e Ary Wiese,Presidente do Clube.

Modas oulin
.

ALTA MODA FEMININA

Rua Felipe Schmidt, 392
Fone: 22-0682

L/C

DEBUT HOJE EM VIDEIRA
, \

Recebi esta semana uma jóia de convite de mi-
nha terra natal para o Debut de hoje à noite no Clu
be Vitória, expedido por Videira Country Clube. Se
rá a noite de gala da Sociedade videirense, com

muita elegância em pauta, na apresentação de muitas
meninas-moças pelo jornalista Carlos Müller. A mú
sica será do Grupo Aquarius, excelente por sinal.

DESPEDIDA AOS AMIGOS

Alfredo Guilherme Knüppel e família, tendo
transferido residência de Canoinhas para Itaj aí, e ,

impossibilitados de apresentarem suas despedidas
pessoalmente, o fazem através desta coluna. Naquela
cidade da orla marítima, oferecem sua nova residên
cia 'para visitas de seus conterrâneos à Rua José Bo
nifácio Malburg, 517.

SUCO!K - Despachante Oficial
AUTO i§� COtA

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacamentos - Trans
ferências de veículos - Confecções de Placas
para Veículos - Carteira de Motorista - Car
teira de Identidade - Guias de Taxas Estaduais

Contrato de Locação de Imóveis,
agora com Fotocopiadora Ultra-Moderna· Cópia rápida e fiel

L/C
=--

PROFESSORAS HA 25 ANOS

Dirce de Oliveira Andrade, Maria Eugenia
Gomes Ferreira, Neide Sutlzer Budant, Renate Rie

de, Iolanda Pieczarka, Leny Leandro de Carvalho,
Irmã Maria Glicéria e Arlete Maria Voigt é o grupo
de professoras que em dezembro completam 25 anos

de Formatura no Colégio Sagrado Coração de Jesus.
Para comemorar, no dia 02 haverá missa em ação de

graças na Matriz Cristo Rei, e no dia 03 almoço de

confraternização na Fazenda' Mercata.

Lucio
Colombo

ENLACES NA AGENDA

Para dezembro tenho anotados dois elegantes
casamentos que irão movimentar o mundo social de
nossa cidade.

No dia 08 será o de Leila Maria Prohmann de
Carvalho e Murilo David Roslindo Damiani Costa,
filhos dos casais Benedito Therézio de Carvalho Net
to e Lia Prohmann de Carvalho e de Jucélio Damíani

,

Costa e Soely a cuj a cerimônia deverão estar presen-
tes várias personalidades do Estado, entre eles o

Deputado Celso Ivan da Costa e Sra. A solenidade
será às 18:00 horas na Matriz Cristo Rei e os convi
dados recepcionados no Clube Canoinhense.

No dia 16 será o de Shir ley Scopel e Fernando
Luiz de Oliveira, filhos dos casais, Antonio (Arcange
la) Scopel e Otilio (Fany) de Oliveira. A cerimônia
será às 18 :00 horas na Matriz Cristo Rei, a recepção
aos convidados no Salão de Festas da Paróquia San
ta Cruz. Logo mais conto os detalhes.

FLAVIO'S CABELEIREIROS

o conhecido "Português" ex-proprietário da
barbearia Canoinhas,: (mais tarde salão Estoril) na

R. Vidal Ramos, inaugura no próximo dia 1.°/12 seu

novo salão instalado no também novo Planalto Ho
tel. Flávio's passa a oferecer novas técnicas no trata
mento do couro cabeludo, cortes modernos à fogo pa
ra evitar quedas de cabelo e outras surpresas trazi
das através de cursos no Rio e São Paulo. Todos es

tão convidados para o "coq" às 10:00 horas daquele
dia .

Lions Clube

CHie-CHie MODAS

de Canoinhas

'ONDE OS MELHORES TRAJES VEM AO

ENCONTRO DE TODOS PELO MENOR

PREIÇO.
Praça Osvaldo de Oliveira

Em frente a Igreja Matriz
,

L/C

NOSSO GOVERNADOR

cr, GEROLD VEM Aí

O Presidente CL. ANTONIO MEIR,HY
SELEME, comunicou em! reunião levada a efei
to na semana que passou que a visita oficial da
Governadoria será no dia 24 do corrente, quan
do haverá uma reunião festiva de todo o clube,
recepciol1.ando a mais alta autoridade leonística
dentro de nosso Distrito L-lO. O mesmo se fa
lá acompanhar de sua domadora que igualmen
te fará uma reunião oficial com as domadoras
de nosso clube. Estaremos presentes para deba
ter e aprimorar o cronograma elaborado e em

andamento para este ano leonístico.

NOSSOS ANIVERSARIANTES

Começando o mês de novembro, a DM.
EULALIA GLABA KOHLBECK viu fluir mais
um ano de sua existência, no dia 04, enquanto
que no dia 09 foi a vez da DM. MARIA JOSlt
DE MAIO como também de nosso CL. HERON
SCHOLZE PEIXOTO. Hoj e, dia 18 o nosso CL,
WALMOR ASTROGILDO FURTADO, vai nos
proporcionar um aniversário com muita ale
gria e satisfação. O Clube de Leões de Canoi
nhas, se parabeniza ,com os aniversariantes,
com um abraço sincero.

NOSSO PRESIDENTE COMEMORA

O DIA DO L'íBANO

Nos círculos fechados do Lions Clube, é
voz corrente que o CL. Antonio Merhy Seleme,
está oferecendo um carneiro para os CC. LI.: .

descendentes de líbaneses, no próximo dia 22,
quando se comemora o dia Nacional do Líbano.
Se for confirmada a notícia, não faltará nin
guém para a noitada.

NOVA ESCOLA PARA SÃO CRISTóVAO

Prevista a aquisição pela Prefeitura de Três
Barras, de uma área de 5.800 m2 no Bairro São Cris
tavão, destinada à construção de nova Escola para
as crianças que residem mais próximas da divisa com

Canoinhas. A área localiza-se no triângulo da bifur
cação da SC-99 com a antiga estrada Três Barras
Canoinhas, e constitui-se numa antiga reivindicação
do Bairro. O Prefeito Pazda aguarda a aprovação do
Projeto-Lei encaminhado ao Legislativo para efeti
var a compra do terreno.

Econnmia você' faz comprando no

Peg Pag Miradouro
Tudo p�ra o seu lar, com entregas a domicílio

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

L/C

o Grupo de «O Trombone»
reúne-se .quarta ... feira

Reunir-se-á no dia 24 às 20:00 horas, o grupo
.Iiterário canoinhense, "O Trombone",.dispondo-se a

discutir o lançamento da terceira edição do jornal
que leva idêntico nome, a ser publicado em breve.

Uma nova linha de conduta foi definida pelo
grupo, que entre outras atividades, prevê encontros
semanais, onde se possam discutir novidades literá
rias e criarem-se novas perspectivas em torno da
existência do grupo. A primeira reunião está mar

cada, e acontecerá na residência do escritor Mário
Tessari, autor _de Ipoméia e colaborador dos jornais
locais.

Além das presenças. de Fernando Luiz Tokars
ki, Ivanita Schivinski e Mário Tessari, é quase certa
a participação de Antonio Romão Kuminek revela-·

- ' ,

cão literária canoinhense, sobretudo pelo destaque
que ele vem realizando no jornal Correio do Norte.
Na ocasião desse primeiro encontro dos quatro lite
ratos, firmar-se-á a participação de Kuminek na ter
ceira edição de "O Trombone".

,r===============================�=-=-=-==-=====�

. BERTONCINI
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

, Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

,1.0 Andar - Sala N,? 03
L/C
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Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

l<'ARMACIA DE PLANTA0: Sábado (18/11) à sexta-feira (24/11'1
Santa Cruz - Rua Felipe Schmidt, 441
Fone: 22-0447

MÉDICO DE PLANTA0: Sábado: Dalmo Batista Soares
Fone: 22-0033
Domingo: Hélio Herley de Miranda
Fone: 22-0033

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
RADIO PATRULHA: Fone: 190
ESTA'ÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179
PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490
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 -:-
$CHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-0036.
GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas

feiras, e aos domingos, carneiro, churrascos,
.

galinhas
assadas e recheadas.

-:- 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 22:00
horas.

j�ANCHERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.
Especialidades: Pizzas e refeições rápidas,
Praça Lauro Müller Prédio Sociedade B.
Operária - Anexa: Churrascaria S. B. O.

-:- 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.

-:-: C I NEM A -:-
HOJE às 20,30 horas - Sensacional Programa duplo:

1.'0 filme: KUNG FU NUM DUELO DE KARATÊ
2.10 filme: OS MALABARISTAS DO VOLANTE

AMANHÃ às 14 horas, em matinê:
KUNG FU NUM DUELO DE KARATÊ - Colorido

AMANHÃ em duas sessões às 19.30 e 21,30 horas:
Claudio Correa e Castro e Sonia Mamed em:

ELAS s.ÃO DO BARALHO - Colorido - Censura 18 anos

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:
Senta Berger e Maria Schneider em

O CíRCULO DO SEXO - Colorido - Censura 18 anos

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
HOJE: Disçotheque - Clube Canoinhense - Jakson - 23,00 horas

HOJE: Sarau - Elite Tênis Clube - 21 :00 horas - SOM VITINHO

-:- REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS -:

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.

'IABALIPA - Praça Lauro Müller, 524 - Fone: 22-0392

Residência: Frei Menandro Kamps, 257.

CHIMAR,RAO BOM DIA - o melhor

�� J__�_' �� • �__• � �

BINDERCAR
AUTO'MÓVEIS LTDA.COMÉRCIO DE

Compra - Vende· Troca e FInancia até 24 meses

1 Ford Corcel GT - azul .. .. .. ., .. ��1 Opala 4 portas - azul .. .,

1 Volks 1.300 - branco ., ., ., .. ., ..
70

1 Volks 1. 200 - branco _.. .. .. .. .. ., ��1 Volk 1300 - vermelho
741 Chevette - Luxo .. ., ..

651 Jeep - Marron , .. .. ..

'731 Volks 1500 - Azul. .. ..

741 Volks 1500 - Vermelho .,

711 Opala 4 Portas - Verme ho
741 Rural Verde 4x4 .. .. .. ..

761 Rural Azul e Branca .. .. ..

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

L/C

Municipal CanoinhllPubliciCão Oficiai da
, Pr�feitura de

_ Pela Portaria n.? 74/7i3
de 1.°/11/78 - fica exonerado
a pedido do cargo em comissão
de Enc. Serviços Urbanos, o

funcionário Almir José Santi, a

partir de 31/10/78.
',..---. Decreto n.? 47/78 de 1.0/

11/78 _ Estabeleceu dotação
orçamentária ao Conselho Mu
nicipal de Cultura, neste exer

cício, o valor de Cr$ 25.000,00.

Aniversariantes da semana
ANIVERSAI:RIAM-SE
HOJE: as srs.: Esrneraldi ..

no Maia de Almeida, residente
em Papanduva; Luiz José, Bor-:
ges, residente em Major Vieira

. e Walmor Furtado; os jovens:
Clércio 'I'reml e Gilberto Woi
texen.

AMANHÃ: a sra. Diná, es

posa do sr. Mário Müller; o jo
vem Mário Eloy Sidorak.

DIA 20: as sras.: Tecla, es

posa do sr. Viegando Prust e

Rose, esposa do sr. Eziquiel
Bueno, as srtas.: Zilda Mül
bauer e Deisy Maria Burgardt.

DIA 21: a sra. Esther, es

posa do sr. Orlando Olsen; o jo
vem Argos, Rudolf.

DIA 22: a sra. Rosa, esposa
do sr. Alfredo Roesler; a srta.
Marouva Fallgatter, residente
em Camboriú; o jovem Luiz

Trapp.
DIA 23: o sr. Narciso Leo

nardo Ruthes.
DIA 24: o sr. Oswaldo

Voigt; o jovem Francisco Vital
Pereira ..

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

AG'RJJDECIMElv 7O
A Pia União de Santo An

tania, mantenedora da Casa Dr.
Rolando L. Malucelli, serve-se

deste meio, para agradecer a

Casa da Amizade do .Rotary
Clube, pela generosa doação de
doces e guloseimas feita aos

menores abrigados naquela ca

sa, por ocasião do Dia da Crian
ça. F<2i motivo a mais de. satis
fação pelo que externa seu co-

r

movido' Deus lhes pague.
1\ Diretoria

- Decreto n.? 49 de 3/11/78
- Abriu crédito especial no

valor de Cr$ 195,000,00, conter
me lei 1. 444 de 18/07/78.

- Lei n.? 1.452 de 09/11/7B
- Autoriza Doação de Uma
Área de Terras e dá outras pro
vidências. A firma Johann Fa
ber do Paraná S. A.

_. Decreto n.
° 49/78 de

09/11/78 - Declarou em regi
me de tempo integral o cargo
de Diretor de Administração _.
ocupado por Fábio Nabor Fuck,
a partir de 1.°/11/78.

- Decreto n.? 50/78 - de
,

13/11/78 - Aprova Subdivisão
de uma área de terras de Inereo

Roeder, com a área de 1.122,2(3
m2.

EDITAL EDITAL
Encontram-se em Cartório, à

Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo
rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

Dp. n.? 18337/B, vencida em

�5.10.78, no valor de Cr$ 1.840,00,
emitida por SÃO BENTO AUTO
MóVEIS LTDA. Contra OSNILDO
KoEHLIDR.

Dp. n.IO 25747 O, vencida em

10.10.78, no valor de Cr$
5: 100,00, emitida por Aristides
Mallon. Contra OMIR MüLLER.

Dp. n.? 27831 H, vencida ·em
10.10.78, no valor de Cr$ 5.450,00,
emi tida por Aristides Mallon .

Contra OMIR MÜLLER.

Por não ter sido possível en

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 razões porque não o fazem
e, ao mesmo tempo no caso de não
ser atendida esta intimação, os noti
fico dos competentes protestos.

Canoinhas, 13 de novembro de
1978.

Encontra-se em Cartório, à Rua
Vidal Ramos" Edifício do Fórum,
para serem protestados os seguinte.
títulos:

DP. n.? 4349 - valor Cr$ ...

'7,843,83 (sete mil, oitocentos e qua
renta e três cruzeiros e oitenta e
í rês centavos), vencimento: 02 de
agosto de 1978, emitida por Auto
Mecânica e Peças Leo Ltda., con

tra ELETRO PEÇAS DINÂMICA
L'I'DA.

DP. n.1O 4379/B - valor Cr$ ...

1.455,00. (hum mil, quatrocentos e

cinquenta e cinco cruzeiros), venci
mento: 11 de outubro de 1978, emi
tida por Auto .Mecânica e Peças
Leo Ltda., contra: OS N I L DO
KOHLLER.

Por não ter sido possível en

contrar o referido responsável, pelo
presente o intimo, para no prazo de
três .(03) dias, a contar da publica
cão deste Jornal "CORREIO DO
NORTE", vir pagar o mencionado
título, ou dar as razões porque não
o fez, e, ao mesmo tempo, no caso

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

Canoinhas, 14 de novembro
de 1978.

Alcides Schumacher
Oficial Maior

Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos

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 coo.

migo, quero neste curto diálogo
agradecer-Te por tudo e conf'ir
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 UD1a 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 sej a .

Publicar assim que receber
a graça.

Publicada por ter recebido
uma graça. M. G.

R pgistro Ci vil Edital
NEREIDA C. CÔRTE, Ofisíal do Registro Ci

vil do 1.° Distrito de Canoinhas, 5iianta Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

VITOR HENRIQUE JANTSCH e RENILCE
MARIA EVARISTO, ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, bancário, nascido em

BUOTe deste Municipio em 8 de janeiro de 1958, filho
de bA�andus Vitor Jantsch e Tereza Jantsch. Ela,
do lar nascida em Joaçaba, deste Estado, em 24 de
+unho

'

de 1956 filha de Manoel Paulo Evaristo e
I. ,

•

Olindina Maria Germano Evaristo.

Canoinhas, 17 de novembro de 1978

Nereida C. Côrte - Oficial do Registro, Civil

---------------------------------

BA.cCONISTA
Precisa-se, com prática no

ramo de peças e aceseórios
industriais Tratar à rua Vídal
Ramos, 28J, ou pelo fone
2�-Ot16.

Ix

Organizações Record
de Milton Sucheck

Recebeu moderna fotocopiadora
O melhor padrão pelo _

menor preço

Rua Felipe Schmidt, 31� - Oa nol nhas LjC

Tratores

L!�

ENDEREÇO
CEIIIO.

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,
a-ssim como a linha completa de implementos Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e 05 silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
A Ancora Tratores.

Por isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e aisistància técnica.

r·
_

_.Jl�
7ln,c.a1'iI :};;;;(tI't'JZ�._

� EXCLUSIVO fM euAm6A. US'TE 00 PAAAHA E N()'Ui: OE SA*A CA1AA!tC4.

Matnz em Curitiba, SR 115, Km 88· fone 52-4821
Canoinn8lS, "'8_ 7 cm�!iimbro, 24(1 - Fone 22'()� • Lapa. Ru; lí!a,ão do Aio 13l1li1\1111. 18e11' J.ioIle �1íit3'
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Escreveu: Esmeraldino Maia de /llttieicia

C.T.G. VAQUEANOS FOI SUCESSO

o monumental sucesso alcançado dias 3, 4 e 5
do corrente com a promoção de cunho interestadual
do C.T.G. "OS VAQUEANOS" de Papanduva real
mente foi sem precedentes na história de promoções
dessa natureza. O comparecimento maciço de CTGs
de outros Estados na maioria catarinense veio dar
um semblante condizente - tanto na parte específi
ca, como também o monumental baile que foi um
fato inédito nos anais da história de Papanduva . Ri
cos e belíssimos troféus foram entregues aos grupos
vencedores, cada C.T.G. apresentando-se com muito
garbo e gabarito em alto estilo, suas indumentárias
faziam inveja a magestades. Assim nossa Papandu
va está ultrapassando fronteiras e levando bem dis
tante o esporte que vem cada vez mais se destacan
do entre milhares de outros 'que também enrique
cem o nosso município, quando aqui vem colaborar
com o esporte em diversas modalidades.

CAPITALISMO & JUSTIÇA SOCIAL

Capitalismo compatível com Justiça Social é
desejo do futuro presidente eleito General João Ba
tista Figueiredo que assim se expressou: "Precisa-
mos assegurar o regime de livre empresa, que °
Brasil adotou. Mas precisamos mais ainda, compa
tibilizar . o capitalismo, como solução definitiva, com.
a justiça social, expressa na responsabilidade de 'Co
dos pelo bem-estar do povo, com segurança, com seu
progresso".· As afirmações foram. feitas ontem, em

Blumenau, pelo presidente eleito General João Ba
tista Figueiredo," onde cumpriu ao lado do governa
dor catarinense, Konder Reis, um programa político
de pouco mais de três horas, antes de ir para Curí
tiba . (G. P . )

VEREADOR DA O RECADO CERTO

O vereador Victor Kachoroski, Iíder da Arena
na Câmara, entrou com um requerimento, solicitan
do que depois de ouvido o plenário da Casa de Leis
fosse encaminhado expediente ao Senhor Prefeito
Municipal no sentido de que seja feito reparos no

trecho que liga as localidades de Palmitos e Carnpi
na Jungles, estrada esta dominada por Porteira de
Chave.

.

"LEAO DE OURO" rARA DINO ALMEIDA

De 5 em 5 anos, o Lions Clube Internacional es
colhe as personalidades de destaque do Paraná, que
prestaram relevantes serviços ao Leonismo Interna- ('
cional e nacional. Este ano a escolha foi realizada
pelo Lions de Francisco Beltrão, presidido pelo sr.

Rivadavia de Almeida, Foram escolhidos 4 para

naenses que receberão o troféu "Leão de Ouro". Ney
Braga (Ministro do Ano), Jayme Canet Junior (Go
vernador do Ano) e Dino Almeida (Jornalista do

Ano) ,

JA EM DEZE�IBRO NOTAS DE MIL

O Banco do Brasil lança em dezembro as no

tas de mil cruzeiros. A partir do dia 6 de dezembro

ü 'Banco Central comecará a colocar em circula
ç.ão 50 milJ:ões_ em notas de c-s 1. 000,00, Para faci
�tar a aceitação dessas notas pelo público, o Banco
Centr-al prepara uma campanha publicitária a nível
nacional e cópias das novas cédulas serão distribuí
das as autoridades, escolas e meios de comunicaçãode massa. Essa nota terá forte impacto pois repre
senta a introdução de nova família papel moeda.
(G.P. )

NASCIMENTO

Na maternidade de Rio Negro-Pr, dia 31 do
mês de outubro p.p., nasceu a robusta garotinha que
na pia batismal receberá o nome de Soraia filha do
distinto casal Dr. Rubens (Nivia) Alberto' Jazar. A-

,

linda bonequinha tem recebido visita de amiguí
nhas e pessoas de relacôes sociais do casal. A colu
na almeja um futuro risonho para a Soraia e inúme
ras alegrias para seus progenitores.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 20 do corrente registramos a passagem de
niver da Sra. ANA LUCIA, virtuosa esposa do Sr.
Evaldo Graboviskí, ele Contador chefe da firma
Schadeck . Cumprimentos circulando em alto estilo.

Dia 20 niver do jovem EDILSON LUIZ, filho
do casal João Paulo (Izaira) Furtado, ele nosso pre
zado assinante. Jovem-Guarda em alta rotação para
homenagear a data,

Dia 23 extreando troca de idade nova a Sra.
SILVIA, consorte do sr. Modesto Hirth. Felicitações
c· surpesas alegres e festivas na ponta da linha.

Sra. ODETE FURTADO BUENO. Também, na
mesma data aniversariando a distinta senhora que se
rá alvo de homenagens e carinho por parte de suas
colegas e demais pessoas de suas relações sociais.

Dia 24 QU2Ü1 estará festejando extréia de ida
d'·: nova é o sr. LUCINDO SONAGLIO, nosso preza
Co assinante e proprietário do Restaurante Farrou
j.ilha, BR-t168, em São José dos Pirihais-Pr . Um
abração do colunista.

Sra. MARISA M. I.VECKERLE. Na mesma

data festejando idade nova a distinta dama Marisa,
residente no Rio de Janeiro, esposa do Sr., Jorge,
Diretor da Souza Cruz, Felicitações pontifiesndo
em alto estilo,

Dia 26 aniversariando o jovem ADEMIR, filho
do casal sr. João (Maria) Wiliczinski. A jovem guar
da estará na ponta da linha comandando a alegria
no dia f-estivo de seu natalício,

UM POR SEMANA

SILÊNCIO. Saber falar é bom, saber calar é
melhor. Quantos cretinos passam por pessoas inte
'ligentes, simplesmente por que; tendo sabido calar,
pensaram as mesmas cretinices que os outros pensa
ram mas não o disseram. (Marcel Arnac).

I
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18 de novembro de 1.78

ESPO E
VASCO CAMPEAO DA 2.a DIVISA0 DO INTERIOR

Domingo passado o Estádio Municipal (Oitão) fo.i palco do maior as..

netáculo futebolístico de nosso mumcipio, com a decisão do campeonato
da. 2.a divisão - interior, onde desfilaram os melhores atletas desta tem
porada nesta categoria.

Na primeira partida da tarde tiv�mos o �ncontro entr� ? �ão José
da Serra do Lucindo e o Mirasol do RIO do Pmho, com a vitór-ia do se

gundo pelo escore de três tentos a dois. Com este. resultado o Mirasol con
quistou. a. terceira colocação do campeon�to e ficando o quarto �s�o
com a, equipe do São José, os gols de�te Jogo fora:rr:_ marc�dos por, Atilí»
abrindo o marcador a um minuto de Jogo para o Sao Jose e dez minutoa
após Pedro ampliava para dois, o lVIirasol veio a desconta,r ainda �o pri
meiro tempo com gol de Nivaldo, no segundo tempo. o' Mirasol veio todo
uara cima da defesa do São José empatando a 16 minutos com gol de
f\rildo e o mesmo Arildo veio a desempatar aos 22 minutos, fazendo o

placar definitivo de três a dois para o Mirasol.
. .

Na segunda partida da tarde, o Va,sco derrotou a equipe do Corin
.tians de Arroio Fundo pelo escore de dOIS tentos a zero e conquistou as

sim o título da temporada.
FoÍ uma partida bem movimentada, com muitos lances de gol que

eram sempre defendidos pelas defesas ou desperdiçadas pelos. atacantes,
. sendo que o que menos errou foi a equipe do Vasco,que fez dOIS gols das
oportunidades que teve no. decorrer dos n.oventa mmutos, os gols foram
leitos por Ildemar aos 33 mmuto� do primeiro tempo e 34 do segundo tem.

po, Já o Corintians não aproveitou uma oportumdade excelente para
abrir o marcador a cinco minutos de jogo com Ferna�do entrando na

área num total impedimento não assinalado pelo bandeira, mas.para sor

te do árbitro, Fernando desperdiçou chutando n� perna do arqueiro Mallo;
também no segundo tempo quando o placar amda era um a zero, o Co
ríntians desperdiçava outra oportunidade c�m Leopoldo c?mpl�t��nte
solto pelo miolo de seu ataque, ch�tava por, �Ima da meta, ai o Coríntians
desesperou-se dando ao Vasco mais tranquilidade de tocar a bola.

O Vasco fez por merecer este resultado, já que foi uma, equipe ho
mogênea e com marcação cerrada, home� a hom.eln, ao contrário do. Co
ríntians Que pecava em seu setor defensivo � ,melO de camp? A �bItra.
gcm esteve a cargo de Alceu �ielbratz, auxiliado por Mano Muller e

Lauro Dobrochinskí. ,As eqUIp�s for�ar�m :;tssIm: o. Vasco com, Mallo,
Nelson, Odair, Geraldmo e Orlei, Jose, Mickei e �uchde� (�elso:n), I_Ide
mar, Julio e Sergio; o Corintians formou com LUIS, Mano, (Darc.I, João e

Wilmar ; Osmar (Ivan), Julio e Ferz:,ando, Leopoldo, Carlos e Osni , A ren

da ultrapassou um pouco os sete mil .

ENTREGA DE FAIXAS

Amanhã no Oitão, teremos a entrega de faixas ao campeão do cam7
poonato da La Divisão da cidade, C.A

..In�ustrial. Para este evento fo�
convidada a equipe da CONSUL de Joinville. �ortanto teremos ama�a
sensacional tarde esportiva no Oitão, onde estara presente uma das. mais
tradicionais equipes de Joinville enfrentando' o campeao de nossa CIdade,
occrtunidade em que vamos ver a força de nosso futebol; vamos todos

prestigiar este encontro.
--

Poli ..

Ia Ro oviária Federal fiZ
os de Fisca I izaçio

Pelo presente Edi�al!_ fica intimada a firma abaixo relacionada, á

rec�l�er aos cobres da União, dentro de trinta (30') dias, as importânciasdevidas, relativas ao IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZA ..

DOS - IPI - Outros, referente aos meses de abr il, julho, agosto, setembro e outubro de 1974, ou, apresentar as impugnaÇiõ'2.s cabíveis .

.

Findo o prazo acims: e não satisfeitas as exigências, será a firmaconsiderada dev=dora remissa e o débito encaminhado a cobrança executiva .

CONTRIBUINTE: 1) - ORLANDO OLSEN
C.G. C. 83,187.014/0001-30
Agência da Receita Federal de Canoinhas, 14.11.78.

Fra:awiscc Zaz].siki _. Chefe da ARF - Matr. 1.621.148

Fonte do 16.0 Distrito Ro
doviário Federal do DNER, in
forma que está em plena ativi
dade ó seu programa de Segu
rança de Trânsito nas Estradas.
lev�do a efeito pela Polícia Ro�
doviária Federal. Ainda em ou

tubro último, foram realizados
nada menos de quarenta e três
Comandos Especiais de Fiscali
zação, envolvendo as rodovias
BR-10l, BR-470, BR-282, e

BR-153.

O objetivo básico desses
Comandos é de proporcionar ao

usuário da rodovia maior con

forto e segurança, além: de se

evitar a ultrapassagem dos oi
tenta quilômetros. Mais .aínds
assim foram aplicadas 2:.935
notificações, das quais 1.447

por excesso de velocidade;

Esse I programa. Especial
desenvolvido pela Polícia Rodo
viária Federal é de caráter per..

manente e para o corrente mês
j á foram acionados novos es

quemas de fiscalização, visando
o grade fluxo de veículos que
demandam as BR neste final
de ano, época sem dúvida que
ocorre maior número de aciden

tes graves.

SECRETARIA DA RECEiTA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL·. 9.'t/itF.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JOINViLLE

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DE CANOINHAS

N. 01/78

C mpre-es agora

suavemente até

e psgue-os

o Natal

ERLITA
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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! Atenção! I
•

®

I Aguarde para breve, no PLANALTO HOTEL, o novo Salão. !
: Flávio's Cabeleireiro Masculino I
®

®

• Barbeiros, manicure, pedicure; tratamento do couro cabeludo �
I '

•

:
- caspa; massagens com toalhas quentes. �

. : Praça Osvaldo de Oliveira - Canoinhas I
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ARTIGOS. PARA I
i FUMANTES DE CACHIMBOS ti

I., LOJA REFLEXO i
Praça Lauro Müller, ,522 (ao 'lado da Ótica Confiança) CaRoinhas .. se �

. '

�
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Oferta dô LO j A�O C R U Z E I R O
',.

FOGÕES A �ENHA a partir de CrSl? .130,00

I.,ojão ' Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 _' pertinho da Rodoviária Mumcípal

,

OS-
Era um homem triste. Na

sua flora 'intestinal ainda não

era primavera. Suas-mãos-se

cas, pediam como se o outono

as tivesse desfolhado. Seu ca

belo era triste, morto e emba

ciado, como os olhos que a ter

ra há de comer. Era um ho

mem .fundamentalmente triste.

Seus sentidos não tinham mais

sentido.

Apesar de triste, incapaz
de sentir, jamais sentiu fome,
porque jamais disse não. E os

chefes, donos, patrões, superio
res de alguma espécie, qualida
de ou nível, sempre gostam de
comandar pessoas tristes, sem

vontade própria, que tenham

orgânica facilidade de aceitar
'sem discutir, sem ponderar,
sem pensar, sem questionar,
sem encher o saco. Pelo ar até
correm ditos. E com frases se

justifica tudo. Até se dá algu
ma esperança.

E ele, de assim seja em fa

ça-se a sua vontade chegou até
onde está: na tristeza completa,
absoluta ausência de motivos

para viver, o tédio, a morte em

vida, a putrefação enquanto ia

para o escritório luxuoso e inú
til. Nem a morte o queria. Era
triste demais para morrer . A

vida já o tinha vomitado há
muito tempo. Ele sobrevivia à
custa de agradar a gregos e

troianos, jamais querendo algo
justo. Querendo gritar seu sirn

cada vez mais alto. Lhe falta
vam forças, os ecos das noites
insones repetiam pesadelos de

crianças mandou instalar corti
nas nas j anelas do seu carro.

Detestava ver os olhos que pro
curavam a sobrevivência nas

latas de lixo olharem para ele

quando virava as esquinas. De

testava aqueles olhares. Suava
frio quando sentia aqueles
olhares consumindo seus ossos

j á secos e roídos de cupim.
Suas noites nunca tiveram

lua. Suas mulheres nunca fo

ram amadas. Seu mar nunca

foi azul. Nem verde. Hoj e não
foi trabalhar. Morreu sem que
a morte o quisesse, mas seus os

sos tinham sido comidos pelos
cupins e seu corpo devorado

pelos vermes. Foi imediata
mente substituido. Por outro

homem triste, mas igualmente
capaz de somente dizer sim,
louvar e incensar os poderosos.
Pós graduado no exterior.

A.R.K. (Secretariado-
FUNPLOC)

Era incapaz de com o

tato - distinguir entre uma fo

lha de roseira e uma folha de

roseira. Era incapaz de - 'com
o olfato - distinguir uma rosa

de outra rosa. Era incapaz de

ir com! a visão - distinguir o

azul do céu do azul do mar. Era

incapaz de - com a audição -

distinguir o choro de uma

, criança das buzinas dos auto

móveis (inúteis) de luxo. Era

incapaz de - com o sexto sen

tido - perceber que as pala
vras não dizem a metade do

que é preciso ser dito.

di*MfkfJA ,

Para um (homem triste, a

maior alegria é a menor triste

za, e a maior tristeza a menor

desgraça. Mas para ele, restava
,

sentar-se à direita dos sonhos e

acariciar as desesperanças com
as mãos secas. Seu maior ami

go era um sino. Todo dia" à
mesma hora, o sino o saudava
COm dois toques longos e tris
tes. Sua boca se escancarava.

Não sabia sorrir nem com o si
no.

.. uu,
m pt! ;CW&*&&'E TI:

, ,
• • •

Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

Viveu, o homem triste,
sempre em função de nada, na
da buscando e nada exigindo.
Reconhecendo a verdade em

qualquer coisa, aceitando qual
quer frase bem elaborada, de
bonito som e efeito redundante.
Ia e vinha conforme os fluxo

gramas de produtividade, con

forme os organogramas de pra
zo e preço, conforme lhe man

davam. E sobrevivia porque na

sua tristeza nunca aprendeu a

arte de dizer não. O louvor
saía de seus lábios naturalmen-

.

te e gratuitamente. Era decidi
damente triste de estranhas

, tristezas e sem prImavera na

flora intestinal.

Ca oinbenBazar
na Rua Felipe Schmidt, 393

Agora fazendo parte das Organiza�ões de

Nivaldo Burgardt.

ESPERAMOS voes I

,
-----------------------------------------------------

UNGER & elA. LTDA.
COMÉRCIOINDÚSTRIA -

- EXPORTAÇAO

Dra. �oé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 005,589159/DEP -

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

HOR!'}. MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

< '

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores E'xclllsi vos

Completa dos Motores

da Linha

«WEG»
DR. ZENO A'MARAL FILHO

- Cn�URGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro (próximo à Igrej a
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -ferro e uma

de

variadíssima secção

profissionais compe-

colocação.

deEsquadrias
de

.

vidros, com equipe

tentes para sua

I
I ,

FOTOCOPIAS�
Rua Des, Costa Carvalha, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

W.aldemar KnUppel

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado
, ,

no Fórum, 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
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a Ias
De fato, hoje as Irmãs r.

: Iieianas, de forma opul�a 'e ine.
fável irradiam felicidade, (ale.
gria, sinal e fruto) de. sua #lis,.
são. na Igreja de Cristo.

No exemplo de amor l
Imaculada Conceição" as Irmãs
Felicíanas, do "mais alto rnís,
térro do amor infinito" I felizes,
irradiam tanto amor 'pelo muno
do, a partír de"

.

éasa-mãe na

Cracôvia, que o mundo todo,
de [oelhos.. para. curar- a Polô
nia de suas chagas. enormes 'e

recompensar as Irmãs da �'Mãe
Fundadora", ·escolheu para seu
único e· legal representante,
um Pastor da Crac6"ia - Joio

., .Pautó II.
Finalmente, os corações de

cera se rundíram, os minúsculos
círios permaneceram acesos
formando uma sarça ardente!

Por certo a f,U�1d.:d" to- ;. exibisse nas mãos um 'exemplar
mau de assalto a todos! de "Pan Tatleusz·" seria manda ..

do para a Sibéria.

O Conde Rudiger (18ô�)
estaheleceu na Polônia um tri
bunal de censores que devia

,

apor o seu "visto" nos sermões

previamente redigidos. (Agen
tes Secretos fiscalizavam nas

Igrejas) . A época publicou-se
uma lei proibindo os padres
católicos a pronunciar "sermões
dogmâtícos", obrigando-os a se

limitarem "ao ensinamento 'mo-
ral" �

No auge desta tempestade,
onde a decadência moral e espi
ritual encontrava campo fártíl,
Deus lançou uma semente.

Q velho sacerdote chorava .

de emoção diante do altar de
São Félix de Cantalíce, na Igre
ja da Transfiguração dos Pa..

dres Capuchinhos de Varsóvia.

São Félix (Este humilde e

mendicante Irmão, .
corria dia

riamente seu tronco de solida-
.

riedade em'pról dos desvalidos "

- E o fez durante 40 anos). ,

Padroeiro dos doentes e das
crianças, depois de ter sua igre
ja destruída pela insurreiçâo de
Varsóvia (1944) experimenta
nova e extraordinária surpresa, .

33 anos depois.
Tempos difíceis aqueles,

entre as insurreições de 1831 e :
1864. Nicolau I odiava a Polô ..

nia. Chegou a dizer publica
mente em 1835: "Vocês não ce

dem senão à força". Tempos
difíceis: As' Universidades ro ..

,

raro fechadas', o liceu Instituto
de Krzemíeníec aniquilado com

uma única assinatura; bibliote-
. cas confiscadas: famílias intei
ras (caso Wolkonsky) condena
dos ao desterro na Sibéria. e- na

Rússia; jovens obrigados a ser··
'

vir nas unidades russas e com

bater no Cáucaso. Uma Polô
nia de 90% de analfabetos.

Para o dia 24 o Clube de
Bolão Fantasma reúne seus' as

socíados em Assembléia Geral
Extraordinária para tratar de
diversos assuntos internos, en
tre eles a eleição de' nova dire
toria para a gestão 78/79.

xx-x

que o Estado liberou verba pa
ra o início da construção do
Jardim de Infância Santa Tere
zinha, de responsabilidade da
Igreja Ucraniana.

�xx'

As eleições de 15 de novem"
obro em Canoinhas e municípios
vizinhos, transcorreu dentro de
um clima de tranquílídade, não
havendo perturbação da ordem
em momento algum. Centenas
de pessoas oriundas de' outras
localidades aqui estiveram cum
prindo sua bbrigação cívica.

,x ,x 'x

Muita gente 'de nossa terra
vinda de outros lugares para
votar no pleito de 15' último.
Entre eles o Dr. Arolde Carva
lho, deputado Federal, e tam
bém candidato ao Senado.

x x x

Uma jovem polonesa de

grande fé e piedade, prudente e

inteligente, ativa e generosa,
frágil, de saúde precária era a

mais velha de seus irmãos.

Do Convento. de Smolensk,
na Corcóvía, ela viria a ílumt..
nar o mundo, ressucítando es··

piritualrnente a. Polônia.

'Referimo-nos à Sofia Trusz
kowska, posteriormente Irmã, e

depois Madre Angela, a, funda-
.

dora da extraordinária Congro- '

gaçâo das Felicíanas (homena..

gem a São. Félix da Cantalíce) ..

.Rumo ao norte, Papa João
Paulo In

A Equipe do Vasco da Ga·
ma, Campeão do Interior, rece..

berá da L.E.C. um troféu de 65
cm. na festa final do Campeo
nato em Bela Vista do Toldo,
dia 26, quando Is�rá realizado
um Torneio entre todas as equi ..
pes partícipantes do Certame.

x x x
"

Não temais, pois, as sempre
queridas .Irmãs Felicianas, da
Madre Angela Truszkowska ha
verão de repetir sempre, em

Curitiba ou na' Cracóvia:

�'O coração bem ..amado de
In i n h a Mãe, Imaculada,

.

( .. .) eu te prometo ( ... )
fidelidade atê a "morte"!'

"O Menino ela Porteira" o

filme de muito sucesso estrela
do pelo cantor Sérgio Reis,
cumpre um roteiro em nossa re-

gião, que começou em Três
Barras, e passou em Papandu ..

va, Marcílío Dias, Monte Caste
lo, Fartura, e amanhá estará
novamente em Três Barras pa ..

,

ra matíné e seção noturna.
o Prefeito Municipal Be

nedito 'I'herézío nos informando
Frei Honorato Kozrninski

"

profetizou que elas seriam

"sempre felizes" (felices) .

Nicolau '}. queria aniquilar
com as elites intelectuais polo
nesas. Nestes tempos, quem

Luiz Alberto (Maria Lú·t1a)
Pereir-a PaixãQ'

I I I

ane amen O . amllBr tecnologia
ds, SUDEPE.

Soloncy José Cordeiro de
Moura, Getúlio de Souza Neída,
José Maria Bramley Barcker e

Antônio Correia Dias da Costa,
todos. da SUDEPE, darão inicio
a uma colaboração mais estrei...

ta entre o Brasil e aquele país
,

no treinamento e pesquisa no

campo da pesca .entre 'Outros ,Se".

tores de, atividades . Avaliação

Brasil exporta
Trj)ldade Tobago recebe ...á

assistência técnica dó BN1Sil
através da Superintendência dt)
Desenvolvimento da Pesca --

'SUDEPE.

Como resultado da visita
.

feiUl ao Brasil, em novembro
do ano, passado, pelo Ministro
da Agricultura; Terras e Pesca
daquele país, George Chambers,
no ,dia 31/10 seguiram para
Port o:f Spain quatro técnicos

de pesca
,

areana

de estoque, Ievantamento de te..

cursos naturais pata a pesca do
camarão, programa de admi
nistração, treinamento profís
sional de funcionários do Go
verno e pescadores e um pro�
grama para o desenvolvirnenío
da cultura de peixes de água
fresca (em, nosso entender
água "doce"), são os principais
trabaãhos a serem, desenvolvi
dos por aqueles nossos técnicos.

na
Um extenso trabalho, con

tendo as conclusões do ciclo de
estudes de 1978 para os estagiá
rios da ADESG (Associação dos

, Diplomados de Escola Superior
de Guerra), acaba de ser divul
gado sob o título "O Problema
Demogrâfico" .

.

O estudo aborda de forma
clara e minuciosa os problemas
que mais afligem a sociedade.
Considerados: prioritários, em

bora polêmicos, foram debati
dos os temas: Explosão Demo
gráfica; Planejamento Fami ..
liar ; População Ideal para o

Brasil; e a questão do Menor
Carente e Sua Influência no

Processo de Desenvolvimento e

Segurança Nacional. São apre
sentados gráficos e cifras atua
lizadas que demonstram, entre
outros problemas, que o cresci-

mente populacional dQ Brasil
tem sido mais rápido que Q da
população do mundo como um

todo, e mais veloz que o da
América Latina - região de
mais célebre crescimento demo ..

gráfico da 'I'erra , No que con
cerne ao Planejamento Faroi ..

Iíar, o trabalho apresenta uma

vasta explanação de métodos
antíconcepcionaís e propõe "a
implantação do Plane]amento
Familiar como atividade de
Saúde Pública, o que vem rati ..

ficar um dos maiores objetivos
do BEMFAM: proporcionar à.
população, em escala nacional.
os meios e os conhecimentos ne

cessários para que cada casal

possa optar por
.

uma família
mais saudável ....- princípio bá·
sico para üma sociedade mais

harmônica.

Escassez de dura
•

mais dois
\

carne anos
ria, que se repete a íntervalos de mercado vêm ocasíonando
de sete anos, em médía • Apre.. subapl'oveitairoento:. do capital
visão de dificuldades até 1980 é . instalado, com pressões empre
explicada pelo fato de que, até saríais gerando níveis crescen..

lá, o rebanho nacional estará tes de necessidades de subsídios
em fase de recomposição, após e de mais intervenções, cujas
o abate de seis milhões de ma- fronteiras começam ,a se esgO"
trizes em 1976/77. tar". As políticas para O setor

o plano, que deverá estar, "desarticulam sua propensão a
concluído em janeiro, é justifi .. ; investir de modo permanente,
cado pelos técnicos com a afir- prinçipalmente :pa demor�da
m;;lção de que lia nível de i�ce�'., J ge�a�áQ de uma. tecnologia pe,.
teza e a escassa transparenC'ur cuana" .

.

As dificuldades no abaste...

cimento interno de carne deve
rão continuar nos dois, primei
ros anos do governo 'Figueiredo,
segundo especialistas que estão
elaborando o Plano Nacional de
Pecuária, a ser aplicado no pe··
ríodo 1979/85. No diagnóstico
que orientará a elaboração do
plano, os especialistas afirmam
que a atual crise no abasteci ..
mento reflete o proce.s::;o de
queda e recuperação da pecuá·'

MOLOURE
ESTAMPAS IMPORTADAS

LOJA REFLEXO
\

EXCLUSIVIDADE: (Anexo a Ótica -

Conll,ança)
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