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VISI a lons-

No flagrante, o' Governador Gerold
Zickuhr, e' sua Domadora Elfi ao lado do Presi
dente do Lions Clube de . Canoinhas, Antonio
Merhy Seleme, e sua Domadora, Doracy no j an
tar festivo no Clube Canoinhense.

AS PRESENÇAS
Para o jantar festivo de aniversário do

Lions Clube, foram os convidados especiais' da
noite, o Presidente do Rotary Clube de Canoi
nhas, sr. Osvaldo Wrublevskí e esposa sra.

Ana Maria. Além do Presidente ÇL. Antonio
Merhy (Doracy) Seleme, compareceram à fes
ta leonística, os CC. LL. Renê Milto (Bernade
te) Bauer, Antonio (Helena) Simões, Moacyr
(Beatriz) Budant, Lothário (Eulália) Kohlbeck,
Zulmar (Marlene) Teixeira, Grimaldo (Zena)
Furtado, Saulo (Paula) Carvalho, Zaiden (Z6�
Walkyria) Seleme, Luiz (Esmeralda Maria)
B'uchmann, Hilário (Roseli) Liebl, Rimon (Ber
nadete) Selemo e Lincoln. Kinziro (Jandira)
Nagano .

. (outras notícias do Lions na 3ª página)

programa do. Depar
e Saneamento

Canoinhas· incluida
tamento Naciona I

O DNOS está realizando
concorrência pública para a

continuação das obras de draga
gern de canais do Norte do Esta

do, orçada em aproximadamen
te Cr$ 15 milhões. Os serviços

,
serão executados com, Drag-Ii
nas, num volume total de 813
mil metros cúbicos.

Com as dragagens que esta
rão concluídas dentro de 18 me

ses, serão beneficiadas terras

alagadas ou sujeitas à inunda
ção nos municípios de Canoi
nhas, Joinville, Guaramiri'm,
�raquari, Piçarras, São Fran
CISCO. do Sul, Porto União, Mas
saranduba, Schroeder, Rio Ne
grinho Ilhota Garuva, Barra

Velha,' Luiz Àlves, Penhal Na
vegantes e Irineópolis ,

.

As obras de dragagem, ob
Jeto da concorrência que foi

no

de Obras
aberta na terça-feira, na admi

nistração central do (DNOS),
Departarnento Nacional de
Obras e Saneamento, no Rio de

....

Janeiro, estão beneficiando
uma das regices de maior ex

pressão agrícola do Estado de
Santa Catarina.

Vamueonato .

,Norte Cataril8Ds8
de Futebol

Errata
No artigo do número ante

rior "CANDIDATOS MAIS
VOTADOS NA 8.a ZONA
ELEITORAL", leia-se no 2.0

parágrafo: "Em Três Barras

Jaison T. Barreto, 1.511 votos;
Aroldo Carvalho, 863; Wilmar

Dalanhol, 624; Dejandir Dalpas
quale, 162 votos. Em Major
"Vieira, Aroldo Carvalho, 859;
Wilmar Dalanhol, 587; Jaison

T. Barreto, 537 e Dejandir Dal
pasquale 137 votos.

Com a provável participa
ção de dois Clubes de Canoi
nhas, será realizado em janei
ro próximo o Campeonato Nor
te Catarinense de Futebol ama
dor, promovido pela Liga Ma
frense de Futebol, e que envol
verá equipes, de Mafra, São
Bento do, Sul, Jaraguá do Sul c
Rio Negrinho aléml das de Ca,
noinhas ,

Canoinhâs recebe En

genheiros Agrônomos. de
partes do Brasi I

Em uma promoção conjunta: Ministério da Agricultura, S�
cretaria da Agricultura' e Abastecimentc-S'C, e EMBRAPA, real i-

,

zaram um Curso de elevado nível técnico, sobre Produção e Certi

ficação de Batata Semente, na Gerência Local do Servíço de Pro

ducão de Semente Básica da EMBRAPA em Canoinhas, de 21/11
à 02/12/78, para 15 Engenheiros Agrônomos provenie?tes dos s�"
guintes Estados; Rio Gran�e do Sul (2); .Santa Catarina (5), Sao

Paulo (3), Paraíba (3), Goiás (1) e Brasília (1).

O referido Curso foi proferido pelos 'seguintes especialistas
nesta Cultura:

_ Dr. OS'WALDO SIQUEIRA - Biólogo - Embrapa - SPSB

Canoinhas;
_ Dr. ELCIO HIRANO - Eng. Agrônomo - Gerente da Embra

pa em Canoinhas .

_ Dr. CARLOS GUILHERME ANDERSON CARVALHO -

Eng. Agrônomo da Secretaria da Agricultura e Abastecimento
- Canoinhas-SC;

_ Dr. JORGE ELIAS NETO - Eng. Agrônomo e Administrador
do Projeto de Sementes e Mudas - Secretaria da Agricultura'
e Abastecimento - Florianópolis'-SC;
Dr. OLAVO JOSÉ BOOCK - Eng. Agrônomo da Embrapa-SP;
Dr. OCTAVIO NAKANO' - Professor da Escola Superior da

Agri.cultura Luiz de Queiroz - SP;
- Dr. JULIO RODlRIGUES NETO - Eng. Agrônomo - Instituto

Biológico de São Paulo;
- Dr. DIOGENES CARDOSO - Eng, Agrônomo - Defesa Sani
tária Vegetal do Rio de Janeiro.

O Estado de Santa Catarina, em especial a região de Canoi
nhas, possui a maior produção de Batata Semente Certificada do

país, não só em quantidade como também em qualidade, atingindo
a produção anual de 700 mil caixas.

Canoinhas além das condições ecológicas, possui infra es

trutura e produtores de alto nível tecnolqgico que atraem a aten

ção dos especialistas em Bataticultura do país.

, '.

varias

O Governador do Distrito L-lO dos Lions
Clubes de vários municípios do Estado, chegou
a Canoinhas às 16h15min. -do dia 24 para uma
visita oficiai ao Lions Clube de Canoinhas.

As 18 :00 horas o sr. Gerold Zickuhr,
acompanhado de seu assessor sr. Aujor Branco
de Moraes, reuniram-se com os associados do
Lions de nossa cidade no Forum de Canoinhas.
analisando na ocasião, aspectos administrativos
internes e serviços prestados à comunidade, e

trocou idéias com vistas a aprimorar cada vez

mais a atuação do leonismo nas cidades onde
LIONS CLUBES atuam, auxiliando pessoas ca

rentes de recursos.

Na mesma hora a sra. Elfi Zickuhr, espo
sa do Governador Gerold, presidia uma reunião
com as Domadoras do Lions Clube na residên
cia da sra. Doracy C. Seleme, Domadora do
Presidente Antonio Merhy Seleme . Lá foi de
batido o papel da domadora dentro do Lions

Clube, e de sua comunidade onde atua. Foi co
locado em -evidência o importante papel que
tem representado. essas domadoras no auxílio a

entidades filantrópicas e outras que tais, bem
como do serviço desinteressado ao próximo.

As -20h30min. foi realizado o jantar f'esti
vo no Clube Canoinhense, com a presença do
Governador Gerold e sua esposa Elfi, ocasiao

especial de comemoração dos 19 anos de ativi
dades do Lions Clube de nossa cidade.

O Diretor Social do- Clube, CL. Zaiden
E. Seleme interpelado pelo mestre de cer imô
nia CL. Grimaldo Furtado, falando aos presen
tes relembrou a época da fundação do Líons
Clube de Canoinhas e todos os sócios fundado
res ausentes e presentes nesta noite. Discorreu
sobre um sem número de bons serviços presta
dos pelo Clube à comunidade desde então, e as

promoções que tiveram êxito e marcaram épo
ca durànte esses 19 anos de, existência. Referiu
se ainda sobre a Carta Constitutiva do Clube,
Outorgada pelo Lions Internacional de Chicago,
Estados Unidos da América, e leu os dizeres

para conhecimento de todos, traduzindo do per
gaminho as palavras escritas em espanhol para

. o português. Foi levada a efeito na últi
ma quarta-feira, a Assembleia
Geral Ordinária para eleição
do Conselho Seccional da Or
dem dos Advogados do Brasil
no Estado de Santa Catarina, e

diretorias das sub-seções de
Blumenau, Chapecó, Criciúma,
Lages, Tubarão e .Ioinville, pa-
ra o triênio 79 a 81.

A Assembléia foi instalada
às 9 :00 horas no Fórum de Ca

noinhas, sob a presidência do
Dr. Rivadávia Ribas Corrêa,
que designou os Drs. Saulo Car
valho e João Collodel para in

tegrarem a mesa apuradora dos
votos para as eleições do Conse
lho Seccional da OAB, e da Di
retoria da Subseção de Joinvil
le. Para Secretário da mesa re

ceptora foi designado o Dr. Alo.
do Pedro Dittrich.

Advogados reuoem-se para eleger' DIVO
Conselho da Ordem dos Advogados dI

Brasil, Sec�ão de Santa Catarina

Iniciada a votação, os votos
foram recebidos em duais, urnas
distintas, uma para a eleição do
Conselho e outra para a Dire
toria da Subseção de Joinville.
Estiveram presentes e votaram
os seguintes advogados residen-

,

tes na Comarca de Canoinhas:
João Collodel, Paulo Dequech,
Erasto de Maio, Aldo Pedro Dit-

trich, Antonio Weinfurter, Moa
cyr Budant, Neuzildo Borba

Fernandas, Saulo Carvalho,
José Cidral da Costa e Rivadá
via Ribas Corrêa.

O voto é procedido através
de cédula oficial, fornecida pe
la mesa, sendo que o advogado
eleitor escolhe até 23 nomes da.
cédula-voto onde constam 'os 44
candidatos. \

A apuração dos votos para
Subseção de Joinville, acusou 8
votos para a chapa que tem co-

! ,

mo Presidente o Dr. Jose Geral-
do V irmond, e 2 votos para a

chapa que tem como presidente,
Dr. Aimoré Palhares.

A apuração dos votos para
a eleição do Conselho Seccional,
apontou os 5 mais votados que
são: Com 10 votos os Drs. Alui
zio Brasi e Dante Heróico For
tunato de Patta; com 9 votos os

Drs. Evilásio Nereu Caon, Luiz
Reinaldo de Carvalho Junior e

Moacir Pereira.

A apuração e os resultados
finais estão sendo computados
em Florianópolis, e na próxima
semana serão divulgados pelo
Correio do Norte,
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Escreveu: Esmeraldino Maia de Almeida

. Um pé de Ipê é recordação
Aqui em Papanduva, exatamente na. entrada do

pátio da Escola Básica AUnor V. Côrte, existe um:pé
de Ipê plantado no dia 26 de agosto de 1954. A ár
vore cresceu, e na primavera fica coberta pelas flo
res amarelas que dão um colorido alegre na entrada
do Oolégto. Talvez nem todos saibam qual foi a mão
que colocou ali no solo a muda que viria alegrar a
vida do Estabelecimento de Ensino. Quase chego:as
lágrimas quando meu filho Dlno Almeida, me escreve
lembrando uma frase que leu há alguns anos em:que
dizia ... Dizem os sábios que o homem deve plantar
uma árvore, criar um filho e escrever um livro, para
que sua missão na vida seja totalmente cumprida.
Olho para aquele Ipê, Irondoso, e vejo na minha bi
blioteca três livros escritos pelo meu filho. Na mesa
a foto de seus fllhos, então a saudade começa a a

pertar e o coração bate mais depresa, lembrando
anos passadoa, quando as mãos ainda eram peque
nas e ao revolver a terra para plantar a árvore, as
mãos ainda tremiam inseguras, pois tudo era sonho:
a árvore crescida, a vida seria uma resposta li seus
sonhos? Mas graças a Deus, todos os sonhos estão
realizados e hoje, ao ver meu filho completar 25 anos
de vitorioso cotunísmo social, com o respeito e a

eoasideração da opinião pública, só me resta pedir a
Deus pela sua felicidade que é a minha também.

ler nas costas da meJhor corredora internacional .em
meia distância de·l1968, nos Jogos Olímpicos do Méxi
co, tendo tirado 'a medalha. de ouro dos 800 metros.
Chama-se Madeline Manning Jachson, uma «escurinha»
de 1,77 de altura, dona das pernas mais rápidas de
que se tem notícia no mundo do atletismo feminino.
Estava, então, com so anos. Depois casou ss e afas
tou-se das pistas. Agora, com 28 anos de idade, volta
novamente} a competir. Sempre muito religiosa, con
venceu-se de que outra medalha de ouro seria uma
vitória sem preço para Cristo. �Von correr de novo,
disse, mas desta vez vou Iazê-lo como missionária. E
uma oportunidade para divulgar a palavra de' Deus.
(Manchete).

Enlace Matrimonial
Realizou-se ontem, no Oratório do Soldado, no

Setor Militar Urbano em Brasílta - DF, às 21 horas
o enlace matrimonial da Srta. Joyce, filha do casal,
Deputado Dib Cherem e Exma Senhora com o jovem
Eduardo, filho do casal Antonio (Abelicia) Cardoso.
O colunista agradece o convite almej ando perenes
felicidades ao jovem casal, extensivos a seus proge
nitores .

. Mobral & Petra
Passarela da sociedade

,Em junho deste ano, o MOBRAL lançou um no
vo programa: o «Programa de Educação Comunitária
para o Trabalho» - PEl'RA. O que é este novo pro
grama? O PETRA. tem um objetivo simples é muito
importante. Qualquer pessoa numa comunidade, que
saiba fazer alguma coisa e queírajenstnar.aquüo que
sabe, poderá ser monitor deste. programa. Por isso
mesmo, o lema deste novo programa é «Quem sabe
mais ensina a quem sabe menos» . Na verdade, o PE
TRA não está pensando apenas em melhorar a téc
nica de quem trabalha. O que ele deseja é que as

pessoas, aprendendo coisas novas'. possam melhorar
sua vida em casa e na sua comunidade. Portanto,
você, que é plantador, colhedor de feijão milho e

mandioca, pedreiro, cesteiro, funileiro, consertador de
sapatos, costureira, doceira, ordenhador ou, ainda, e

Ietrecísta, pintor de 'parede, procurea Comissão do
MOBRA.L de seu município. aqui com este colunista.
Seja um monitor do PETRA. «QUEM SABE MAIS
ENSINA A .QUEM SABE MENOS».

Dia 12 do corrente quem está completando
. mais um ano é a garotinha Solange, filha do casal
Olimpio (Hulda) G. Cardoso. A turminha mirim lá es
tará entoando o «parabéns para você».

Dia 14 do. fluente festejando extréia de idade
nova a sra. Inês, vtrtuosa esposa do. sr. Alinor Eu
írasío, gerente da firma A. Igarache. Cumprimentos
pontificarão em alto estilo.

Dia 17 nossa agenda social registra a passagem
de niver da srta. Jusntta. da socíedade !OC81. Felici
tações estarão círculsudo em alta rotação para a
Simpática senhorita.

Na mesma data também niver da jovem senho
ra Sueli virtuosa consorte do sr. Gilberto Sonaglio,
nosso presado assinante. Muita alegria pontificando
na festiva data.

A coluna felicita os aniversariantes desejando
lhes perenes felicidades.

Correndo por Jesus
um por semanaAo aproximar-se e dia do nascimento do Sal

vador do Mundo, Jesus Cristo, transcrevo, um artigo
oportuno e certo: «RUNNING FOR JESUS», isto é
CORRENDO POR JESUS é a inscrição que se pode

Creio que os homens que vivem para os outros,
f\chegarão um dia a reconstruir o que os egoístas des
trutrarn. (Martin Luther King).

,

& CA. LTDA.
COMÉRCIO - EXPORTAÇAOINDÚSTRIA -

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

da"'" Linha
•. j� _Â.I

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores «WEG»I
de ferro e uma variadíssima secção

com equipe de profissionais compe

para sua colocação,

Esquadrias
de vidros,

tentes

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:
I

W,aldt:�lDar KnUppel
.

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

..... _.- a •

Dr c Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ, DENTISTA -

- CIC 005589159jDEP -
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização eln Odontopediatria -

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

CONHElCA as maravilhosas
possibilidades de sua própria
mente. Explore o mundo miste
rioso em seu interior. O livreto
grátis "O DOMíNI<? DA :VIDA"
explica como podera dommar os

problemas diários da vida e en

contrar a felicidade. Escreva

para: Escriba S. E. C. - Ordem
Rosacruz AMOR - Caixa Postal,
307 - C�ritiba, Paraná, Brasil.

I
I

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

Pick Up C-lO .. .. .. .. .. .. 1973

Opala 4 portas .. .. .. .. .. .. ..' .. .. .. 1974
Kombi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '.. .. 1977

...
.

..... : ........ " ' ..........._._ •.• _,,-._ � ....'G: ._ ........._

Chevette .. .. . • 1976

Pick Up Willys . 1975

Brasília.. .. .. .. .. .. .. .. 1977

I

MIGUEL PRO(OPIAK COM. DE VEi(UlOS' LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS Santa Catarina

BASiliO 'HUMEHHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
30 ANOS 19781948

-
'

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

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Brasília 1976 - branca

Volks 1977 - azul

Corcel Coupê Luxo - LDO - 1976 - marron

Rural 76 - 4x4 - amarela

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

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

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

.-nDmP.mi *a w••aaw __ MRMmnD-· ff�4acNBaDM�I 5W.__ .

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).

Fone 22-0960

•

.... . .
. ...

:.:():.:.... ..
. ...

.

•

.... ..
. ....

:.:*:.:•••• ••
• •••
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Brasileira
Concurso

o Presidente eleito, Gene
ral João Batista Figueiredo re

cebeu em novembro em seu es

critório, instalado no Hotel Ara
coara,' a estudante gaúcha zci
,mira Margarete Martins Ma
chado,

.

de 13 anos de idade que
venceu o CONCURSO EPISTO··
LAR promovido pela União
postal Universal - UPU -

concorrendo com 160 outras

crianças representantes de igual
número de países filiados àque-

.

la entidade. Zulmira Margare
te Martins lVIachado que veio a

Brasília para receber das mãos
do Presidente da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos
engenheiro Adwaldo Cardoso
Botto de Barros o diploma de
vencedora do concurso demons
trou desejo de se avistar com o

futuro Presidente da República
no que foi atendida pelo Gene··
ral João Batista Figueiredo.
Durante seu encontro com o

presidente eleito, Zulmira Mar
garete Martins Machado disse
que para ela era um grande or

gulho conversar com uma au

toridade e que estava muito fe
liz por ter vencido esse concur

so mundial trazendo mais um

título para o Brasil. Ao final
do seu encontro com o General
João Batista Figueiredo, Zul
mira desejou-lhe felicidade du
rante seu governo e força para
suportar os problemas que o

cargo de Presidente da Repúbli ..
ca exige de um homem. Zulmi-'
ra Margarete Martins Machado
é filha de pais humildes, mora
em bairro pobre próximo a

Porto Alegre e cursa a quinta
série do primeiro grau no Colé
gio Afonso Guerreiro Lima.

o CONCURSO

EPISTOLAlR DA UPU

Atendendo à recomendação
da União Postal Universal,
transmitida a todas as Adminis ..

trações Postais, a Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos
promoveu, a partir do mês d=
fevereiro último, o Concurso
Epistolar para jovens. Instituí
do no ano de 1969, por ocasião
do Congresso da União Postal
Universal em Tóquio, o Concur-

· so é anualmente realizado em

todos os Países membros da en

tidade - 160 países filiados -

e tem por objetivo desenvolver
a habilidade de composição dos
jovens, expandir a sensibilida
de de seus pensamentos e con

tribuir para o estreitamento das

relações de amizade internacio-:
. nais. Este ano o tema escolhido

,

pela UPU foi o "CARTEIRO.
meu melhor amigo". Participa
ram da promoção jovens com

idade de até 15 anos, seleciona
dos das Escolas de todo o País.
A primeira fase do concurso

foi realizada no ârrubito das Di
retorias Regionais, que atua-

'. rarn junto às
.

Secretarias de
Educacão locais escolhendo as

compo�ições posteriormente en

caminhadas à Presidência da
E.C.T. A composição de Zulmi-

· ra Margarete Martins Machado
vencedora do concurso brasilei-

·

ro foi remetida para a União
------��------------------

Documentos extraviados
o.NÉLIo. WISNIE,VSKI, decla-

:. ra para os devidos fins que extra··

viou os seguintes' documentos:

TRU, Bilhete de Seguro e Certifica
do de Propriedade do Veículo

Volkswagen Brasil.ia, cor bege,
:placa CA-1212 chassis BA-464.121.

. ,
.

. 0.:;; rnesmos ficam sem efeito

P.or haver requerido 2.a: via.

:\,

de 13 anos vence I

Mundial da UPU
Postal Universal, acompanhada
de uma versão para, a seguir,
ser encaminhada à UNESCO.
Este órgão da ONU, após rece

ber todas as redações vencedo
ras em âmbito nacional deu a

vitória a candidata do Brasil.

NA ÍNTEGRA A COMPO

SIÇAO "CARTEIRO AMln

GO" ESCRITA POR

ZULMIRA MARGARETE

MARTINS MACHADO
Carteiro Amigo,
Eu me lembrei muito de ti

hoje, no dia do trabalho. Pen
sando bem, tua missão é muito

especial. Tu nem sabes, mas

nas tuas mãos, nas tuas cami

nhadas, tu levas a felicidade e

as tristezas, às vezes.
A hora do carteiro é a hor a

da verdade . Uma carta que
chega do Banco dizendo que
uma conta venceu, uma carta

que chega de quem conhecemos
oferecendo uma oportunidade,
um crédito, uma compra.

Cartas e cartas. ...

Palavras e palavras, todas
elas escritas por gente. Gente

que pensou �ent' que tocou
com as mãos gente que viu ..

e mandou um pouco de si.

E tu? carteiro. Neste vai e

"em das coisas e das pessoas
tens um lugar especial. És o

mensageiro de todo esse univer
so colorido que é a comunicação
entre os 'homens. Tu ajudas
neste processo estranho e mudo
entre os homens, mas que é fun
damental para a vida.

Talvez tu nem saibas dos
tesouros que trazes para dentro
oe uma casa, para: dentro de
um coração.

Mas, meu amigo carteiro,
vou te chamar de pássaro.

Não· é só o lado bom da vi
da que carregas. Sem querer
teus passos levam a tristeza
imensa de anunciar a perda de

1
'

aiguem .

Talvez' tu nem saibas ...
mas ao voltares as costas, uma
mãe chora a perda do filho ...
uma' mulher chora a perda de
um, parente.

No teu, vôo, as lágrimas
formam uma corrente de triste
zas.

. Pássaro do amor!
O

. qúe dizer meu amigo
carteiro, da moça que ansiosa

espera no portão a tua presença I

que' vem com a carta do amor

que está longe e que demorou
a escrever?

Talvez, amanhã, quando o

carteiro vier... diz a moça ao

travesseiro.
Amanhã ... quem sabe?

No teu vôo, muitas vezes

tu defines um futuro esperado
e sofrido.

Pássaro do presente. .. de>

passado e do futuro.

Para ti, o céu deve ser

sempre azul.
Pode fazer frio, chuva,

vento. Naquele horário certo,
numa caixa de correio ou em

baixo de uma porta, tu cum

pres a tua rrrissâo .

O· progresso viaja contigo.
Tua roupa é amarela corno

a cor do sol que brilha no céu
deste país que tu ajudas a cons

truir.' ,O Brasil a ti deve muito.

Os brasileiros esperam que tu

saibas o quanto importante é :1

tua missão. O teu trabalho p

digno porque trata de pessoas e

pessoas. Almas: e almas, espe
ranças e esperanças.

______________________p -m -=m__' aa � �

,

É mesmo, a esperança e

verde. Verde como a' cor da

bandeira.
Vê�'? És também Brasil.

Eu quero, meu ,amigo que
os teus braços nunca se cansem

de abraçar a mensagem e o ca

lor que
J

as cartas escondem. É

de uma vida que talvez nem

conheças: a de grandes negó
cios, de grandes alegrias, a vida
também que traz as tristezas.

Nas palavras está o jogo
todo da vida. O envelope que
tocas com firmeza é responsá
vel por um universo de emo

ções. Estas emoções mo,:,em o

mundo. Este mundo que e tam

bém teu.

Eu sou a Zulmira, também
faço parte deste 'mundo, que �
teu, que é nosso, que poderá
ser bem melhor.

Eu conto contigo.
Muita gente é feliz porque

.tu existes. Eu sou feliz porque
posso dizer tudo isso prá ti.

Um abraço meu

Zulmira Margarete

Edital
Encontram-se em Cartório, à

Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo

rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

Dp. n.? 2.582-'B - valor Cr$
1.457,50 (hum mil, quatrocentos e

cinquenta e sete cruzeiros e cin
quenta centavos), vencimento: ...

10-06-1978 emitida por Sociedade
Industrial' e Comercial Sicól SIA,
contra ADELMO DOMINGOS MA
CIEL ..

DP. n.1O 3.100 - valor Cr$ ...

G.380,00 '(seis mil, trezentos e oi

tenta cru��eirÜ's)., vencimento: ...

26-09-1978 emitida por Sociedade
"

.

"

Industrial e Comercial Sicól S/A.,
contra ELETRO PEÇAS DINÂMI
CA LTDA.

DP. n.? 29.548 - valor Cr$ .. �

3.108,00 (três mil, cento e oito cru

zeiros), vencimento: 30-0.9-197'8,
emitida por Aristides .Mallon, con ..

tra Jo.SÉ APARECIDO. SIMõES.

DP. n.IÜ 9971-3 :.__ valor Cr$ ...

1.232,40 (hum mil, duzentos e trin
ta e dois cruzeiros e quarenta cen

tavos), vencimento: 04.11.78, emi ..

tida por Denelar Comércio de Ele:
tro Domésticos Ltda., contra CAR
LOS REGINALDO ATANAZIO.

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
"Co.RREIo. DO No.RTE", 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, 30 de novembro de
]978.

Paula S. Carvalho-r
Oficial de Protestos

Publicacão oficial
,

Decreto 51/78 de 24/11/78 -

Aprova Subdivisão de uma

área de terra.

Decreto 52/.178 de 28/E{I/178
-Declara de Utilidade PÚ"
blica uma área de Terra.

Decreto n.? 53/78 de
29/XI/78 - Altera Disposi
tivos.

Decreto n.? 54/'78 de
29/XI/78 Altera Disposi-
tivo.

02-12-78
N.o 1499
Ano XXXII

E S P,Q RT E S AJlB'REY

readores de Canoinhas:. A se

guir deu-se prosseguimento ao

torneio onde saiu-se vencedor o

Mirassol, do Rio do Pinho.

Os resultados dos jogos
deste torneio foram estes; Co
rintians 3 x Juventus O, Vasco
3 x Primavera 2, Icofrisa 5 x

São José 3 Mirassol 4 x Beira

Rio 3 Cori�tians 1 x Icofrisa 1,
venc�u o Icofrisa nas penalida-

.

des Vasco 1 x Juventude 0, Mi
ras�ol 1 x Vasco 0, Icofrisa 1 x

Mirassol 1, nas penalidades
venceu Mirassol e tornou-se o

campeão do torneio confrater

nização.
Amanhã teremos a primei

ra rodada do torneio de verão,
onde participam doze equipes,
tendo urna de nome um. pouco
estranho para time de futebol,
Vai Quem Qué. As equipes
participantes deste torneio são
estas' Bela Vista, Coríntians,,

.

São José, Vila Nova, .Iuventus,
SER. Wai Quem Qué, Beira Rio,
Ipíranga, América EC, Miras

sol, Caxias e Icofrisa; Os jogos
para amanhã são os seguintes:
São José x Coríntians, Wai
Quem Qué x Juventus, Améri
ca x Beira Rio e Icofrisa x Ca

xiais, para o outro domingo es

tá marcado os seguintes jogos:
Corintians x Bela Vista, Ju
ventus x Vila Nova, Ipíranga x

Beira (Rio e Caxias x Mirassol.
Na próxima edição traremos
maiores detalhes sobre este tor
neio de verão, realizado pela
LEC.

CONFRATERNIZAÇAO
ESPORTIVA

Healizou-se domingo em! Be
la Vista do Toldo o torneio de

confraternização esportiva, pro··

moção da Liga Esportiva Ca-

noinhense onde comparece-,
..

ram dez equipes. Na oportuni-
dade foi entregue os troféus
aos contemplados dos campeo
natos deste ano.

O Vasco recebeu o troféu
Câmara Municipal de Canoi

nhas, como o campeão do 4.0

campeonato do interior; o Co

rintians, vice-campeão, recebeu
o troféu doado pelo deputado
eleito Haroldo Ferreira; o Mi

rassol, como 3.° colocado do

campeonato, recebeu o trof�u
de Luiz Milton Sucheck; o Sao
José como 4.° colocado do cam

peon'ato, recebeu o troféu d.�
Gilberto Zaziski, atual presr
dente da LEC; já o São Bernar-;

do, campeão dos aspirantes re

cebeu o troféu doado pelo sr .

Frederico Haag. Dando prosse
O'uimento as festas de confra
o

ternização, foi realizado na

oportunidade o torneio entre as

equipes presentes (Vasco, Co

rintians, Juventus, Primavera)
Icofrisa, São José, Mirasscl e

Beira Rio).
Estiveram presentes tam

bém nesta oportunidade, pres
tigiando o esporte canoinhense,
o prefeito municipal Dr. Bene-
dito Therézio de Carvalho, o sr.

Henrique Krzesinski, presiden
te da Câmara Municipal e ve-

t {agradecimento e Convite-Missa de 7. Dia
Os familiares de VALFRIDO WORELL

sensibilizados pelo seu falecimento ocorr'ido dia 26, agrade
cem a todos que os confortaram no. doloroso. transe que pas
saram e convidam parentes e amigos para a missa 'de 7.° dia
que será celebrada na Matriz Cristo. Rei, hoje, às 19 horas.

Por mais este ato de fé e caridade Cristã agradece a fa-
mília enlutada.

.

t CONVITE-MISSA
OS Iamlliares de Sibila K. L ozovei

convidam parentes e amigos para Missa de 5 anos de fale
cimento, que mandam celebrar em sua memória, HOJEI
(02/12), às 19 horas, na Igreja Matriz 'Cristo Rei.

Por este ato de amizade, agradecem os familiares.
_._=...,..----------------------------------

t C O N V I T E - M I SI�S:A
A Família do. sempre Iembrado Estanislau Schivinski

ainda consternada com o seu desaparecimento, convidam
seus parentes e amigos, para assistirem a missa do 6.° mês
de seu falecimento, a realizar-se na Matriz Cristo Rei, no pró
ximo dia seis (6), às 19 horas, em sufrágio. de sua alma.

Por mais este ato de fé e caridade cristã, agradecem
os fanlÍliares.·

da . PreFeitura Munll de (anoinhas
Portaria n.? 75/'78 de
28jXI!78. - designa Servi
dor pj Sub Chefia Setor.

Lei n.? 1453 de 16/XI/78
Institui o Código de Postu-

. ras no Município.
Lei n.? 1454 de 21/XI/78 -

Autoriza aquisição de uma

área de terra.
Lei n.? 1455 de 21/XI/78
Autoriza cancelar débito.

- Lei n. ° 1456 de 23 jXI/78

Altera dispositivo da Lei .. ,

1.455.
Lei n.? 1457 de 23jXI/78 -

Anula e suplementa dotações
Orcamentárias.

"

Lei n." 1458 de 23jXI/78 -

Estima a Receita e Fixa a

Despesa da Prefeitura de
Canoinhas para o exercício
de 1979.
Decreto n. ° 55/78 de
30jXIj78 - Fixa Prazo para
pagamento de imposto.
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REGISTRO CIVIL - EDITArs
. N�RE�D� C. CÔRT�, Oficial do Registro Ci-
vil do 1. Distrtto de Canoinhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

FRANCISCO GOMES DA SILVA e MARIA
FRANCELINA FERREIRA DE SOUZA ambos sol
teiros. domiciliados e residentes nesta 'cidade. Ele,lavrador, natural deste Estado nascido em Valinhos
deste M�icípio em 13 de sete�bro de 1952, filho d�
dona Mana Rosa Gomes da Silva. Ela do lar nas
cida em Fartura, deste Município em 16 de fev�reiro
de 1956" residente nesta cidade filha de dona Julia
Ferreira de Souza.

'

JAIR JOSÉ KbHLER e ROSANE MARIA
GONÇALVES, ambos solteiros, nascidos domicilia
dos e residentes nesta cidade de Canoinh�s. Ele au
ditor interno, nascido em 14 de outubro de 1950 fi-'
lho de �lvino Kühler e Nady Kühler. Ela, 'estudan
te" nascida em 8 de outubro, de 1962, filha de Lauro
Gonçalves e Gersi Golanovski Gonçalves.

ALBERI JUSTINO DE SOUZA
.

e OLIVETE
APARECIDA CARDOSO DA SILVA, ambos soltei
ros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele mo
torista, nascido em Lebon Regis, em 7 de setembro de
1948, filho de Mariano Justino de Souza e Leonir
Jandir de Moraes. Ela, do lar, nascida em Caçador,
deste Estado, em 10 de junho de 1960, filha de José
Cardoso da Silva e Eduarda Pereira da Silva.

ABRÃO VALFRIDO FERNANDES e LUCIDIA
CASTRO, ambos solteiros, domiciliados e residentes
em Bairro Industrial, n.? 1. ,nesta cidade. Ele ope
rário, nascido em Campo dos Bueno, deste Municí
pio em 16 de setembro de 1951, filho de Leopoldo
Fernandes e Maria Germínia Corrêa. Ela, do lar,
nascida em Campina dos Amadores, deste Município
em 8 de agosto de 1960, filha de Arnoldo Castro e
Maria Leal de Cgrvalho.

ANTONIO MART'INS BATISTA e SCHIRLEY
MORAES DA SILVA, ambos solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele, operário, nascido em

Cachoeira, distrito de São Sebastião do Sul, Municí
pio de Lebons Regis, deste Estado, em 27 de agosto
de 1954, filho de Levino Batista dos Santos e Zulmi
ra Martins dos Santos. Ela, do lar, nascida em Ca
çador, deste Estado, em 21 de fevereiro de 1955, fi
lha de José Rodrigues da Silva e Antonia Moraes
da Silva.

OSN� GRE'IN DE' MELO com TEREZINHA
prIRAKOSlir�(I., brasfleiros, solteiros, domfoílíados e
residentes nesta cidade; ele comerciante, natural de
São Sebastião do Sul-SC. aos 21 de marco de 1955.
filho de Virgílio Granemann de Melo e de Juvelina
Grein de Melo; ela do lar, nascida em Rio Vermelho,
distrito de Major Vieira-SC. aos 02 de dezembro de
1958, filha de Teodoro Fírakoski e de Vitoria Fira
koski.

Canoinhas, 29 de novembro de 1978.

Nereida -C. Côrte - Oficial do Registro Civil

I
B

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro
Civil de Bela Vísta do Toldo - Canoinhas - Santa
Catarina, faz saber que pretendem casar-se:

AFONSO ALVES RIBEIRO com MARIA RO
DRIGUES, brasileiros, . solteiros, residentes neste
distrito. Ele. natural deste -Estado, nascido aos 06 de
abril de 1926, filho de Francisco Alves Ribeiro e

Leopoldina Alves. Ela Doméstica, natural do Para
ná, nascida aos 02 de janeiro de 1926, filha de Bento
Rodrigues e Julia Rodrigues.

FLORENCIO JULINSKY com MARIA LUCIA
MASSANEIRO, brasileiros, solteiros, naturais deste
Estado,. Ele lavrador, nascido aos 05 de .novembro
de 1959, residente em Arroio Fundo, neste distrito,
filho de José Julinsky e Natalia do Prado Julinsky.
Ela doméstica, nascida aos 15 de maio de 1961, resi
dente em Imbuia, neste distrito, filha de: Pedro Mas
saneiro e Francisca Machado lVIassaneiro.

LEONIR PADILHA com MARIA LUZIA MI
RANDA, brasileiros, solteiros, naturais deste Estado,
ele lavrador, residente em Arroio Fundo" neste Dis
trito, nascido aos 28 de dezembro de 1947, filho de
Augusto Padilha, falecido e Nalia Machado. Ela do
méstica, residente em Galha, neste distrito, nascida
aos 04 de agosto de 1962, filha de" Miguel Lourenço
Miranda, falecido e Catarina Borges Miranda.

\

Se alguém souber de algum impedimento le
gal, oponha-o na forma da lei.

Bela Vista do Toldo, 28 de novembro de 1978.

Leopoldo Pereira - Oficial

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

ANTONIO REICHARDT e BENEDITA REA
SILVA FERREIRA.

-

Ele, natural de Pinheiros" deste
Distrito, nascido em 30 de junho de 1948, agricultor,
solteiro, domiciliado neste Distrito; filho de João
Reichardt Junior, já falecido e Deolinda Alves de
Lima. Ela. natural de Barra Mansa, deste Distrito,
nascida em 22 de maio de 1951, do lar, solteira, do
micilíada em Pinheiros, neste Distrito, filha de Rei
naldo Ferreira e Elene Fernandes Vitroca.

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

Pinheiros, 24 de novembro de 1978.

Silvete Darci Paul - Escrevente Juramentada

Distrito de'
São CristóvãoQUEDOS

Compre-os agora

suavemente .etê

o Prefeito Municipal Odi-
lon Pazda deverá encaminhar
,dentro de poucos dias, Projeto
de Lei à Câmara Municipal)
destinado a criar 6 Distrito de
Sâo Cristóvão, abrangendo uma

área de 7.241.000,0.0 m2 aproxi
madamente. O referido Distri
to terá como sede o atual Bair
ro São Cristóvão. A criação
deste Distrito virá beneficiar

, ,

aquela localidade com varies

melhoramentos e urbanização.

e psgue-cs

o Nat�1

E,RLITA I-

.. , � Ma �

R••••1_•••••" ·.11•••••••••••••••••• .a•••••••••••••••••a = fiJ ".'!- iW.tI�: .

;:... • IIB .,lI ••••••••• :2 n•••••••U•• II••••••W fI•••" .,.n _.""...... lJai•••••••••::
•• ••
•• ••
•• ••
••

·1u I.��
..
.. II,
• •
• •
••
••
••
••
••
• •
aa,
••
• •
••
• •
••
••
• •
• •
• •
..
••
••
••
lO.
••
••
••
...
aa
• •
••
��
III•
••
••
••
• •
n
u
..
.. ,

••
.U
••
••
••
••
..

Õ •
�!

CASA

••
••
••
••
••
••
...
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
...
••
."

VIDROS

TIN'TAS
.. '

••
• 11
"lO
,"
••
. �
. .
..
••
111..
.. '

••
••
a.
II.
••
'u,
••
.D
••
••
••
••
••
••
III.
••
II.
••
••
. "
••
••
••
••
...
e.
••
••

F E R R A G E N S

é

Material

com

••
••
• •
••
..
••
.,
"II,
• •
••
••
••

De conformidade com o Artigo n.? 276 do Código Tributário

Municipal, o Departamento de Viação e Obras, publica me�iante
o presente Edital os elementos referente a Taxa de Melhoria, so

bre o calcamento da Rua Major Vieira, entre as ruas Kurt Mendes
e Agenor Fábio Gomes.

a) Ol'çamento do Custo da Obra por Metro Quadrado
a) Preparo da base .' , ' -.. .. .. .. Cr$ 19,00
b) Acerto do leito .. .. Cr$ 20,00
c) Calçamento a Lajota . ,. Cr$ 75,00
d) Mão de Obra . _C_r$ 26_,0_O

Cr$ 140,00Total .

b) Custo da Obra

a) Preparo da base .. .. ..

b) Acerto do leito .. .. ..

c) Calçamento a Lajota .' .. ..

d) Mão de Obra ., .. .' .. .. .,

Total ' ' .. ' .

Cr$ 24.963,53
Cr$ 26.277,40
Cr$ 98.540,25
Cr$ 34.160,62

Cr$ 183.941,80

c) Área total da Obra 1.313,87 rn2, à ser financiada pela Prefeitu
ra Municipal de Canoinhas 262,77 m2, correspondente a 1/5
da Obra, em moeda representa Cr$ 36. 787,80.

E') À ser financiada pelos contribuintes 1.051,10 m2) :çorrespon"
dente a 4/5 da Obra, em moeda representa Cr$ 147.154,00.

1

01) APAR�CIO GRANEMAN DE MORAIS,
frente 16,00m cota 5,48 (esquina)
calçamento a lajota
130,46 m2 a Cr$ 140,00 p/m2 ..... ,

meio-fio - 22,00 mi a Cr$ 52,00 p/rn
drenagem - 8,00 m a Cr$ 100,00 p/m
Total ' ' .', ..

Cr$
Cr$
Cr$

c-s

18.264,40
1.144,00
800,00

20.208,40

02). DERCILIO MASSANEI\RO
frente 18,00 m cota 5,48
calçamento a lajota

Cr$ 13.809,6098,6� m2 a Cr$ 140,00 p/m2 . '. , .

meio-fio - 18,00 m a Cr$ 52,00 p/rn .. Cr$
,

936,00
'drenagem - 9,00 m a Cr$ 100,00 p/rn Cr$ 900,00
Total ....... ; ... ' .... .. .. .. .. Cr$ 15.645,60

03) WALDEMIRO KISCHLER
frente 20,00 m cota 5,48
calçamento a lajota
109,60 m2 a Cr$ 140,00 p/ml2 ...... Cr$ 15.344,00
meio-fio - 25,00 m a Cr$ 52,00 p/rn .. Cr$ 1.300,00
drenagem - 10,00 m a Cr$ 100,00 p/m Cr$ 1.000,00
Total ... ' .......... Cr$ 17.644,00

04) FRANCISCO FERRAS
frente 17,00 m cota 5,48
calçamento a lajota
93,00 m2 a' Cr$ 140,00 p/m2 .. . . . . . . Cr$ 13.042,40
meio-fio - 17,00 m a Cr$ 52,00 p/rn .. Cr$ 884,00
drenagem - 8,50 m a Cr$ 100,00 p/rn Cr$ 850,00
Total .................. Cr$ 14.776,40

l 05) ANTENOR MARIA MENDES
frente 21,00 m cota 5,48
calçamento a lajota
115,08 m2 a Cr$ 140,00 p/1m2 . .. .. ..

meio-fio - 21,00 m a Cr$ 52,00 p/rn .. . .

drenagem - 10,50 m a Cr$ 100,00 p/rn
Total

,.'
'

Cr$ 16.111,20
Cr$ 1.092,00
Cr$ 1 .050,00

Cr$
,

18.253,20
(6) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

frente 92,00 m cota 5,48
calçamento a lajota
504,16 m2 a Cr$ 140,00 p/m2 ... ' ....

meio-fio - 92,00 m a Cr$ 52,00 p/rn ..

drenagem - 46,00 m a Cr$ 100,00 p/rn

Cr$
..

' Cr$
Cr$

70.582,40
4.784,00
4.60p,OO

Total .... ',' ; ... ' ... Cr$ 79.966,40

SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela Prefeitura Municipal de
Canoinhas .. .. .. .. .. . ... " Cr$ 36.787,80
A ser financiada pelos contribuintes:
calçamento a lajota " .. .. .. .. Cr$ 147.154,00
meio-fio .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. Cr$ 10.140,00
drenagem .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 9. 200,0()Total '

"
" .. .. .. Cr$ 203.281,80

(duzentos e três mil duzentos e oitenta e um cruzeiros' e oitenta
centavos)

Canoínhas, 28 de novembro de 1978.
Luiz Fernando Fuck _. Assessor Técnico do D.M.�.R.
B. Tberézio de Carvalho Netto _ Prefeito Municipal

Jo.ão S. Andrade - Fiscal
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Enlace Carvalho/Oamiáni Costa.
Um casamento alinhado no dia 08, em Canoi

nhas, na Igreja Matriz Cristo Rei" será o dê· Leila
Maria Prohmann de Carvalho e Murilo David Dam ia
ni Costa, filhos dos casais Benedito Therézio de Car
valho Netto e Lia Irene Prohmann e de Jucélio Cos
ta e Soely Damianí, a cuja cerimônia as prováveis
presenças do Governador Antonio Carlos Konder
Reis e o futuro Governador Jorge Konder Bornhau ..

sen . Serão padrinhos de Leila Maria, na igreja:
Amilcar (Eloisa Helena) Cruz Lima, Osvaldo Rogé
rio (Marise) Oliveira, Romeu (Ana Rita) Dreveck.:
Anastácio (Izabel Helena) Buba Jr., Roberto Gentil
e noiva Maria Aparecida Diener, Benedito Therézio
de Carvalho e Luz Marina Cordeiro. No civil, Gene
roso D'Almeida (Ofélia) Prohmann, Rimon (Berna
dete) Seleme, Saulo (Paula) Carvalho, Miguel 'Fon
tes (Cristina) Procopiak, Luiz Fernando (Rosi) Frei
téY\ Aroldo Prohmann de Carvalho e Gertrudes Car
neiro de Carvalho. De Murilo David, na Igreja: Rc
gério (Angela) Damiani, José Cabral (Silvia) da Sil
va, Marcelo Damiani e Marisa Damiani, Saul Darnia
ní Jr. e Glausa Damiani, Carlos André Motta e Ma
ria José Costa, Ernani Palma Ribeiro e Beatriz Cos
ta . No civil, Silvio (Terezinha) Damiani, Sielney
(Sada) Damiani, Saul (Daisy) Damiani, Júlio Knoll
e Marilia Costa, Jeová Costa e Sra., e Ermelino Lar
gura e Sra.
u

Leila Maria usará lindo vestido em modelo
"nostalgia", lembrando o estilo usado por sua mãe
quando de 'seu casamento, e confeccionado pela cos

tureira Nair Carneiro de Florianópolis.
A recepção aos convivas será no Clube Canoi

nhense após a cerimônia religiosa, e pela coluna as

felicitações ao jovem casal, extensivas aos seus pais.

Visite

Modas Soulin
SEMPRE NOVIDADES

Rua Felipe Schmidt, 392
Fone: 22-0682

L/C
"O==---'-""4""=�

Lions Clube de Canoinhas • 'Miver 19

Na foto o abraço de confraternização do

Governador d� Distrit�o 1..-10 e o Presidente do

Lions Clube de Canoinhas, Antonio lVIerhy ?e
leme Noite memorável com as presenças sim-

,páticas e cordiais dos !nembroso da .famí�ia. leo ..

nística na comemoracao do 19. amversarto do
, �,

Clube. Do Colunista os parabens mesmo, e. os

votos de um Lions Clube comemorando muitos

aniversários além destes 19.
.

���======��======�===�===========

SUCREK - Despachante Oficial
AUTO:E5COLA

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22··0511

Seguro�' em sreral - Emplacanlentos - Trans

ferências de �eículos - Confecções de Placas

para Veículos - Carteira de Motorista - Ca�"
teira de Identidade -- Guias de 'I'axas EstaduaIs

Contrato de Locação de Im.ó�ei�.. .

"

Agora com Fotocopiadora Ulira-Moderna· COPIO raplda e fiei
.

. Lro

.cucia Colombo

Charles Ricardo .. Doutorando/l8

Em Curitiba nos dias 07, 08 e 09 de de
zembro, realizam-se as oerímônias da colação
de grau' de medicina de 1978 da Faculdade
Evangélica de Medicina do Paraná. Desta tur ..

ma consta o nome de um jovem canoinhense:
Charles Ricardo Voigt (Tuta), que com apenas
23 anos forma-se médico naquela Faculdade Pa
ranaense. É filho do casal Silvino e Carmem
Maria Friedrich Voigt, que para lá seguire) no

dia 07 para as cerimônias que iniciam naquele
dia com Culto Evangélico às 18 :00 horas na Co
munidade Evangélica Luterana (Templo Cen
tral) e prosseguem dia 08 com Missa às 11 :00
horas na Igreja do Cnísto Rei e às 20h30min.
com a Colação de Grau no Teatro Guaíra (Au-
ditório Bento Munhoz da Rocha Netto) da Tur
ma que leva o nome do Professor Dr. José Alva
renga Moreira, tendo como Paraninfo o Profes
sor Dr. Luiz Fernando Grocoske e Patrono,
Professor Dr. Sérgio Brenner . No dia 0'9, o en

terramento das solenidades com Baile de For
matura às 23:00 horas no Clube Concórdia.

Charles Ricardo fará dois anos de resi
dência no Hospital Evangélico de Curitiba, es

pecializando-se em clínica médica. Ao amdgo
Tuta, as felicitações do colunista em nome da
"patota" e os parabéns aos seus radiantes pais.

Daile Oficial das Debutantes

.:==--=-_-- ------ ----
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"ELO COLORIDO"
CONTINUA A ROTA DO SUCESSO
Muito me honrou esta semana o recebimento

de correspondência da escritora canoinhense Rosa
Teixeira Pasqual, que aqui Isncou COmi sucesso SUé,l
obra literária em recente pron10çao do C.M . C. E c

com muita satisfação que anuncio a informação que
Rosa escreveu em sua carta: "desde o primeiro dia do
lançamento pelo Grupo "Presença", "Elo Colorido"
alcancou a marca dos 1.700 exemplares vendidos" .

E a propósito, esta é a oportunidade de corrigir um

lapso que cometi à respeito das presenças no Clube
Canoinhcnse quando do lançamento do livro de Rosa

Pasqual. Refiro-me aos únicos parentes de Rosa na

quela noite (além de seu filho que a acompanhava);
() casal muito querido em nosso meio social, Jair e

N ereida Corte, que a exemplo dos demais presentes,
também ficaram muito emocionados com as palavras
da personalidade que é Rosa Teixeira Pasqual.

CAFÉ EM BEN�EFÍCIO DOS POBRES

Estão de parabéns as Sras. do Apostolado da
Oração pelo prestígio fora de série com que contou ()

seu caté em benefício elos pobres na última terça-Iei
ra, na Sede Social da Paróquia de Canoinhas . Gran
de foi o número de presenças das Senhoras do Centro
(. todos os bairros.

LANCHANDO NA S.B.O.

Garantindo o sucesso que vem merecendo des
de sua inauguração, a Lancher ia S.B.O. mantém ex-

-celerite e selecionada clientela. No último dom ingo
lá estavam saboreando as gostosas "calabresas", ()

Prefeito Therézio (Lia Irene) Carvalho, Luiz Buch
mann e Sra. Adhemar Schumacher e Sra., Paulo 11.0-
cha Faria e Sra. e Ary Wiese e Sra.

Loja Popular Ana Maria
os MELHORES TRAJES PARA ESTE NATAL

PELOS ,MENORES PREÇOS.

Rua Caetano Costa
L/C

Ecoo nmia você faz comprando no

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

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

L/C

AGROPECUÁRIA: FO,RMANDOS/78
, É hoje, às 19:00 horas, na Igreja Matriz Cristo

Rei a lVIissa Solene em Acão de Gracas dos Forman ..

, '" J

dos do Colégio Agrícola Vidal Ramos, do Curso 'I'óc-
Dica em Agropecuária pelo Sistema Escola Fazenda.
A Colação de Grau será após a Missa também na

Igreja Matriz. Serão 28 jovens que recebem o Diplo
ma de Técnico em Agropecuária, e sua turma leva o

nome do Professor Fabiano Oleskovicz e tem como

Paraninfo o Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, e patro
no, Jair Carlos Marcolla. A noite no Clube Canoi
nhense, com' início às 23:00 horas, o Baile de Forma
rura que encerrará as cerimônias.

JANTAR DOS CONTABILISTAS
Os Formandos Contabilistas de 1978 do Colé

gio Comercia1 de Canoinhas serão homenageados DR

próxima terça-feira com um janta.r pelo Paraninfo da
Turma, Grimaldo Furtado, Patrono Sentare Nagano
e Padrinho Zaiden Emiliano Seleme. Será no Clube
Canoinhense às 21 :00 horas que será servido o exce

lente "menu" de Jacy à Turma que leva o nome do
Diretor "Zaiden E. Seleme".

-r--
=='"' =----=-==�=-=- -=--==--=--= =---,==-�- --

I DRA. HElOISA S. BERTOHClNI
CIRU.RGIÃoDENTISTA

CRO 1091

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.° Andar - Sala N.? 03
L/C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os agricultores brasileiros contam aQora com a nova Colheitadeira de Grãos' Ma:,sey Ferguson, modelo Mt=

3640, cujo projeto e construção reunem os mais avànç ados recursos da tecnologia moderna.

Equipada com um motor Perkins diesel de 6 cilindros e 93 CV, possui potência de sobra para superar os mais
severas e adversas condições de trabalho.

A MF 3640 incorpora avançadas características técnic as desenvolvidos pela MF do Brasil, obedecendo 003

requisitos básicos de conforto, segurança, servicibilida de e simplicidade de operação.
Esta nova colheitadeira apresenta elevado rendimento operacional e graças ao excelente desempenho das
áreas de separação e limpeza, assegura mínima perda de grãos.
A plataforma de corte, de engate rápido, é oferecida na medida de 3,90 m (13') na versão standard e tam

bém nos tamanhos de 3,60 (12'), 4,20 (14') e 4,80 (16'), de fornecimento opclonol, possibilitando ao agricultor
a escolha adequada para o melhor desempenho da máquina, de acordo com a produtividade da cultura e

topografia do terreno.

A nova MF 3640 já está à venda nos Revendedores Massey Ferguson de todo o País, capacitados a prestar
assistência total, beneficiando,' dessa maneira o consumidor dos produtos MF .

.. Revendedores·*' MaSS;y-FerguSon do Brasil S. Â.

Comércio e
. Indústria «SCH A.o EC K» Ltda.

,

Fones: 22-0557 e '22-0357 CANOINHA'S - seRU9:fCaetano Costa," 1122....._. J

,

FOTOCOPIAS�
o Cartór ío do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA
DOHA" Automática que tira fotocópia dupla face e ·simples

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos
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NUMMUNDO DE PEQUENAS EMOCOES
VIVAUMAGRANDE.

, Cfer�,� do t_OJsÀO C:RUZEIRO

FOGÕES A LEN�A a partir de CrS z .1=>0.00

I��ojão Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Mnnlcipal

Leial Assine! Divulguel

Correio do Norte
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NOVA LINHADODGE 79:MAGNLIM/ LE BARON/CHARGER R/1 DART COUPÉ/ DARTSEDAN E POlARA.
Uma nova vida s6 exmeça com novas decisões. Examine a nova linha Chrysler para 79 e deixe o seu coroçôo falar,mais alto. São quatro carros grandes:Magnum, Le Baron, Charger R/T e Dart. E o
melhor conemédio nacional: Dodge Polara. Em todos eles, emoções fortes.Qualidade Chrysler, potencia no 'motor, requinte no acabamento e um estilo arrojado. Basta de pequenas emoções I

Jí •• a.i'i.all&d·.i.lawl.IWdaml���uIQQI�!laIUI ••mQ.I.M.laRgldali.dü.il ••• I�IS ••••• IKrr.BIII.III ••• II&a ••• i •••• I.II ••••••••••• d ••••• * •• I ••• I •••••••• �

Juizo de :Dir�ito da

(omarca de Canoinhas·SC
Edital de Lell60

EXTRATO: Art. 687 do C.P.C.

Venda em 1.0 Leilão: dia 04
de dezembro de 1978, às dez ho
ras, (acima de avaliação). Ven
da em 2.° Leilão: dia 18 de de ..

zembro de 1978, às 10 horas, Lo ..

cal: átrio do prédio do Fórum.
Processo: Execução, n.? 7.082,
sendo A. Miguel Procopiak Co'
mércio de Veículos Ltda. e R.
Joazir Lino de Oliveira. BEM:
Um caminhão, marca Chevro
let, ano de fabricação 1974; cor

vermelha, com carroceria aber
ta, e em estado razoável de con

servação, 'sem reserva de domí
nio, avaliado em Cr$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiros). O
pagamento far-se-á a vista ou

em três (03) dias, sob caução:
mediante fiador idôneo. Nâc
consta dos autos incidir sobre
referidos bens ônus pendente
de julgamento DADO E PAS�
SADO, nesta cidade de Canoi··
nhas, Estado de Santa Catarina,
aos dezesseis (16) dias do mês
de novembro de mil, novecen
tos e setenta e oito. Eu, (ass
ilegível) Escrivão, o subscrevi.

Loacyr Muniz Ribas
Juiz de Direito

: .
�"_ ..

'

. � .. 1 i __ ...... �. (- REVENDEDOR AUTORIZADO �� CHRYSLER
� do BRASIL

.._ _ .............._.'----- .... -..

& elA.y LTDA.
Rua Paula Pereira, 735 Fones: 22-0158 e 22-0882 CANOINHAS - se'

1 :x

Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Doulm�ntos extraviados

Do(umentos extraviados
A firma JOSÉ A. FUCK &

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

priedade, TRU, Seguro Obrigató
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

J.indros, Chassis 344.132.12.249.6,6S1.
motor 344.S12.10.302.628.

Você gosta de estar sempre na moda?
Então procura o

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.
'CanoinheneBazar 1 x

na Rua Felipe Schrnidt, 393

Agora fazendo parta das Organiza�ões de

Nivaldo. Burgardt.
ESPERAMOS VOCÊ!

VICENTE NOVAK declara para os

devidos fins que extraviou os se

guintes documentos: Carteira Nacio
na! de Habilitação (Profissional') e

carnê de Autorização de Pagamento
de Benefício do lNPS nº 05871726.

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

lx

,II

E conheçaOS nossos planos paraescolheraindamais depressa.

Ford Corcel II L
"

Ford Corcel II Belina

Você sempre escolheu o Corcel pela cor e pelo modelo, de acordo com seu temperamento ou suas
nece_;sidades. E agora você tem outra escolha rn�ito important�. A linha Corcel II 79 oferece dois motores para
uoce escolher: 1.4 ou 1.6. Venha conhecer os dois motores, as dezenas de aperjeiçoamentos .

da linha Corcel79 e os planos especiais que preparamos para ela. Você vai ver que está cada vez mais fácil
escolher um Corcel11.

Basilio Bomenbnk & Cia. Ltda.
RU9 Vidal R8ffiOS, 203 Fones 22-0268,' 22'-0468 e 22-0024

.

Canoinhas - se

Na chuva
A chuva e o frio me entristecem.

As vidraças das janelas choram lágrimas
ininterruptas.

'O céu é cinza escuro e parece uma enor

me vertente de desolação. Nesses cinco últimos
dias nada tem acontecido senão o plander da

chuva, ora cilente e calmo, ora nervoso e con

vulso. Na rua, olho a cara da multidão todos ves

tem a mascara da angústia e tem um aspécto
tão triste quanto o Senhor dos Passos, Na eida-

"i de de guarda-chuvas sou o mais' inconformado
e por isso talvez tenha acertado duas varetadas
no homem gordo e burbulesco que passa por
mim. Nem sequer me digno a pedir desculpas.
Vou em frente sem ligar para o palavrão que o

elefante me obsequeia entre dentes Numa loja.
Numa loja a vitrine está prematuramente

enfeitada com arranjos de natal, ornado de al

godões e sininhos. Um renitente disco repete
urna mustquíuha que fala de Papai Noel e dos

presentes que ele me trará se eu me comportar
e for bonzinho. No labirinto da minha memória
passeia, a gil, o.meu primeiro velocípede de Na
tal. Lembro-me também de um jeep todo verde
oliva, com uma estrela branca pintada no capô.
Nele sentia-me um glorioso general do Exército
a pedalar garbosamente

.

Etéreo e desligado do mundo, sou xinga
do por três velhas bruchas q-ue mais parecem
três bestas do apocalipse quando passam por
mim em atropelada Só então percebo que esta
va obstruindo a passagem. Xingo as velhas em

.

pensamento, o que não me satisfaz plenamente.
Mais adiante, numa loja de discos, três meninas
quebram a monotomia da tarde, Ouvem canções
buliçosas e remexem as cadeiras vivas. Arrisco
um olhar, elas percebem e se rebolem um pouco
mais. Gostaria de ganhá-las como presente de
Papai Noel, mesmo sabendo-o um justo e santo
homem que não concorda com meus desejos pa
gãos.

Muitos guarda-chuvas, agourentos e se-

moventes como urubus de boi-oe-mamão conti
nuam a nanar pela cidade, obedecendo no tran
sitar um ritual estranho e trejeitado, como se

um bando de aleijões disputassem uma patética
corrida

Não sei andar de' guarda chvva, e des-
confio que muita pouca gente sabe. Só na Felipe
Schmidt devo ter furado alguns olhos, córneas e

testas com as varetadas do meu urubu. Mas logo
levei o troco na varetada de uma sombrinha co

lorida, cuja dona, rotuna e patusca como uma

matrona ciciliana, pcrtava seu abrigo com a con

trição de autoridades carregando o pálio de uma

procissão importante E também não me pediu
desculpas, a leitoa da sadia. Logo depois, alí
perto do Chiquinho, levei outrà traulitada dum

sujeito que ostentava 'um bigode rasputíníano,
negro como o dia que raiava em minha alma.
Resmungou um tímido ME DESCULPE, que, de
resto não arrefeceu a minha dor. E lá se foi o

filisteu, impávido e confiante na farta bigodeira,
I densa e recurva como para-choque de tenemê
Xinguei-o com um nome Ietssímo; o único pró·
prio para essas ocasiões; e sem querer ofendi
os santos tímpanos de uma fiJha de Maria que
passava a caminho da Jgrejà Com a cabeça la

tejante e testa esfolada, cheguei em casa, revol
tado com os guarda-chuvas e sombrinhas da mi
nha terra

�I Canotnba s, 22 de novembro de 1978

�I ANTONIO ROMÃO KUMINEK
PIl1!f-,nnrll1.ll!l·íf1nnre.nn'nnll!lir'lI1f'\'ií111i!1'l"1lf..r-rnnr'lirlJ1f1fT�!l e Q li ii) AI li ti d b k Bill • I a I •• I. Iilr'[,

Comunicação
FUNDAÇÃO DAS ES20L�S DO PLANALTO NORTE
CATARINENSE - FUNPLOC - e a ASSOCIAÇÃO DOS
DIRIGENTES DE VENDAS DO BRASIL, com sede 'na
c to a o e de Cur it+b s com uuice rn à- Empresas em gere l; aos
alunos e t"x'-alunos da Fscul fade de Ciências Adrninis
tr e ti vas de Caooinh.is e 8 t(lilos os demais interessados
que será promovida 8 II a S EMANA DE MARKETING no

per io d o de 04 ti 09 de dezembro pr óxmo, no Salão No
b e da Funda çâ o.

C()�')unicarn mais, que o Curso tem caráter de Ex
t s nsâo Universitária, quando serão expedidos Certíficados
aos par ticip antea, slé m de pastas çorn todo o material
atinente ao Curso.

As íusertçõ es em tr
ê

s cate gor ias: ALUNOS, EX
ALUNOS e DE�AIS INTERESSADOS, encontram-se a

b e r tas na Se cr e tarrs da Fecujds de DO horário das 9:00 às
11:00 h or as, das 13:30 às 1 '7:00 horas e das 19:00 às 23:00
horas.

Maiores informeçõ �s na Secretaria da Faculdade ou

. pelo telefone 22-0436.
'

PAULO DEQUBCH � Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Conselho Diretor e os

demais associados do Rotarv
Clube de Canoinhas em sua
reunião da última quarta-feira,
recebeu as visitas dos Srs .

Glauco J. Bueno, Diretor da
Rádio Santa Catarina e Correio
do Norte; Antonio Oliskovicz,
Presidente do Hospital Santa
Cruz; Dr. Paulo Vicente Alves,
Diretor do Corpo Clínico do
Hospital Santa Cruz e Gabriel
Seleme, pertencente ao Rotary
Clube da cidade paranaense de
Palatina, que realiza trabalho
temporário na Coopercanoi
nhas.

Nesta reunião também foi
debatido o assunto à respeito
da Campanha da HIPERTEN
SÃO promovida pelo, HospitaJ
Santa Cruz e Rotary Clube e

que alcançou sucesso acima das
perspectivas. A campanha teve
a duração de 3 dias, iniciando

, no dia 28, e até dia 30 duas ho-
, ,

ras e meia antes do encerra-

mento, haviam sido atendidas
2.696 pessoas nos .dois postos
alcançando uma média de 11%
desse número encaminhados à
assistência médica por ter sido
constatada pressão arterial al
terada.

Ainda à respeito ,deste as

sunto, o Conselho Diretor do
Rotary atendendo solicitacão
de seu associado de Major Viei
ra, Albar o Dias de Moraes, de
cidiu instalar naquele municí
pio na próxima terça-feira, dia'
05 de dezembro, um posto de
atendimento' que funcionará de
fronte à Prefeitura' Municipal

\

Organizações Record
de Milton Sucheck

Recebeu moderna fotocopiadora
O melhor padrão de cá PI A pelo menor preço

OFEÇtTA: Reprodução de cópias a Cr$ 1,00 cada

Rua Felipe Schmídt, 392 Canoínhas L/C

L/C

E
Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,

assim como a linha completa de implementes Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certe.
A Ancora Tratores,

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

'�

OtSllUBUIOOR EXCLUSIVO EM CURrnBA. LESTE DO PARANA E NORTE DE SANTA C"TAR!NA.

Matriz em Curitiba, SR 116, Km 88· Fone 52-4821

Canoinhas, Travessa 7 de Setembro, 248· Fone 22-0548 e Lapá, Rua Barão do Rio Branco, 1800· Fone 22·1263

•

anUln as
somente naquele dia. Também
em Três Barras será instalado
um posto na próxima semana,
em dia ainda não determinado.
Portanto o Presidente do Rota

ry, Sr. Osvaldo Wrublevski
alerta os cidadãos de Três Bar
ras para ficarem de sobreaviso
na próxima semana.

=r:

São os seguintes os aniver
sariantes, da família rotariana

'

do mês de novembro: no dia 1.0,
a menina Beatriz, filha do ca

sal Albaro Dias, (Donida Costa)
de Moraes; no dia 06, a menina
Arina Murakami, filha do casal
Etsuro (Haide) Muraka.mi; no

dia 11, o sr. Albaro Dias de Mo
raes. No dia 29, Nar a Patrícia,
filha do casal Marcos (Marili
se) Wunderlich. Hoje, a meni-
na Neidi Maria, filha do casal
Alba ro Dias (Donida Costa) de
Moraes . Na segunda-feira, dia
04, Cláudio Rogério, filho do ca-

! sal Oscar (Cecilia) Werka, e

também segunda-feira, o garo
to Élcio, filho do casal Olávio
(Elzita) Soares. Aos homen.,

geados, as felicitações da colu

na, e votos de grandes, realrza
ções no ano de 1979.

u�a-se
Aluga-se uma casa de vera

neio cj5 quartos, localizada !la
centro do Balneário Camboriú
a partir de 22/12 - Diária dê
Cr$ 300,00. Combinar à rua CeI

Albuquerque, 532.
\ '

--�-'-"------� -----_.---

Vende-se um trator Valmet
modelo 6'5 id - Ano 1978 c/400
horas.

Tratar na Travesa 7 de Se
tembro n.? 248 - Telefone
22 .. 0548.

Ancora Tratores Ltda.

A(�ON1-'ECENDO .....
Responsabilidade: J. e i '.

o Aroldo está aí. Isto é bom,
* Muitas cocotas só de olho no Chevette branco;
Também pudera com o Calica rodando nele por ai.

Dois olhos para elas não chega.
* Marcos Murara de altos olhares para uma certa

moreninha. Não é mesmo Leila? Vai em frente,

* LOir�nho desligado se cuide, pois se você não sabe

o que quer acabará ficando sem nada ou com o que
não quer. Só prá saber.

':' Zeca e Saila Pie novamente entre nós. Realmente
tinha muitos co� saudades.

* Rezina Pereira brotinho simpático que' encanta

muito o coração dos gatões. Em especial um certo

moreninho.
>I< Viviane Jensura uma graça de menina despeda
çando coraç õ es. O E'dgar que conte.

* Entre nós novamente o fofo Zebú. Muitas cocotas

esperam uma olhada sua.

* Silmara Too, deixou a city para dar um .chego até
o litoral. Aproveite. Pois muitos quer iam estai.

em seu lugar.
* E amanhã extrea do time "Wai Ken Ké" se' você
curte um futebol bem brasileirinho chegue lá

xará.
'" Passando uns dias conosco a americana Ke�len
que com sua simpatia conseg�iu, conquistar m;ut.as
coracões e cativar muitas amIzades. E ISSO ai ga

rota
�

chegue mais.
* Quando você perder algo, não, fique muito triste,
pois existe o consolo de saber, que por pouco que

fosse você o possuiu.

* Nesta vida O importante é a gente saber o que
quer e trabalhar para consegui-lo. Mesmo que a

gente queira apenas um pouco de paz. Acredite,
Quem sabe o que quer vai mais longe.

* Esperamos que vocês formandos do "Colégio Agrí
cola Vidal Ramos" consigam alcançar o seu objeti
vo por mais difícil que ele pareça ser. A vocês
nos sos cumprimentos.

* Também os formandos do Curso 'I'écnico Secreta
riado com muito sucesso realizaram seu Baile de
Formatura ontem. À vocês fica aqui nossos votos
de felicidades.

* Ho1je Saulo Patruni. estará rec�bendo .os cumpri
mentos de seus amigos por mais um niver . Para-
béns.

�. E também Carlos Alfeu extreando idade nova dia
5. Esperamos que a vida lhe sorria em todos os

momentos difíceis.
* Gildo e Roseli par'zrnho 9-ue surgiu de repente e

agradou muito. E isso amIgos.
* Neste último final de semana contamos com a pre
sença do fofo José Augusto. Ribeiro. �ue esteve

presente nos últimos aconteclmentos da city . Espe ..

ramos revê-lo novamente.
* Dando uma esticada até Porto Alegre o nosso que-'
rido amigo Adir. É isso aí. Aproveite.

* Novamente conosco Nilton e Altamiro. Matar as

saudades da terrinha é UI!1éa boa. E muitas meni
ninhas demonstrando sua alegrIa antecipadamente.

* Godoy com a cabeça que é só uma certa loirinha.
,

Entra nessa Marise que ele é boa gente.
,

* Andrea curtindo altos "laves" não é para menos Tchau!

L/C

L/C

02 de dezembro de 1978

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0.971

PLANTA0: de sábado (02) à sexta-feira (0.8)
Machado - Rua Vidal Ramos" 404
Fone 22-ü8?5

MÉDICO DR PLANT:A.O: Sábado: Dr. Aroldo Ferreira

Fone: 22-0.0.33

FARMACIA DE

Domingo: Dr. Marcelo Jacob Fuck

Fone: 22-0.0.33

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

RADIO PATRULHA: Fone: 190. .'

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 22-0.179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0.490.

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda
feira às 0.8:0.0. horas. - Rua Vi
dal Ramos, n.? 739 - REF.:

Café Cometa.

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 0.8:0.0. às 12:0.0. heras,
e das 14:0.0. às 18:00. horas. Aos sába

dos até às 16:0.0. horas.

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

anexo -, Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: �2-00S6.

GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas
feiras, e, aos domingos, carneiro, churrascos, galinhas
assadas e recheadas.

'-:- RESTAURANTE A LA CARTE -:�
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 2!-97il

De segunda à, sábado, serviço completo à
LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. Funciona das
11:0.0. às 14:0.0. horas, e das 16:30 às 2,2:0.0
horas.

l.JANCHERIA 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 22-0.236 - Funciona das

0.8:30. às 23:0.0. horas. - Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

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

CANECAO: Rua Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor
rido e prato comercial - Funcioná das 11 :00 às 14:00
horas, e das 16:30 às 23:0.0. horas.

-'-' C I NEM A -:-
HOJE às 20.,30. horas: Sensacional Programa Duplo:

1.10 FIlme: 00 PôNEI SELVAGEM
2.0 Filme: L.M. O HOoMEM DE METAL

AMANHÃ, às 14:00. horas em matinê:
O PôNEI SELVAGEM - Colorido

Um filme de Walt Disney
AMANHA em duas sessões às 19,30 e 21,30. horas:

Uma fantástica aventura para o seu coração.
O IMPÉRIO. DAS FORMIGAS GIGANTES - Colorido

Você não vai acreditar. É mais chocante de que possa imaginar.
Atenção: Este filme reprisa 2.a e 3.a feira às 20,30 horas.

4.a, 5.a e 6.a feira às 20,30 horas:
EMPREGADA PARA TODO O SERVIÇO - Colorido

, Censura 18 anos - Com LEILA CRAVO.

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
BOJE: Baile de Formatura do' Colégio Agrícola Vidal Ramos
AMANHÃ: .Jakson Discotheque - Sociedade Beneficente Operária
-.- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:

FOTO EGON Rua Paula Pereira
FOTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524

Fone: 22-0.392
AMAUR,I FOTOGRAFIAS Rua Major Vieira (Ao lado do Clube

Canoinhense) .

FOTO ,RUBENS Praça Lauro Müller (Ao lado da S.B.O.).

CHIMARRAO BOM DIA - o melhor

I

BINDERCAR
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Compra - Vende - Troei e Financia 'até 24 meles
1 Kombi bej e .. .. .. .. .. .. 7 O
1 Pick Up verde 4x4 .. .. .. .. .. 73
1 Volks 130.0 verde .. .. .. .. 69
1 Rural marron e branca .. " .. .. ..... 6!:)
� Ford Corcel GT - azul " " .. 76
1 Volks 1.300 - branco " '.. .. .. .. 7Cl
1 Chevette - Luxo .. .. .. .. 74
1 Jeep - Marron . .. .. .. .. ,. .. 65
1 Opala

J

4 Portas - Vermelho .. .. 71
Rua CeI. Albuquerque, 255 - F0nes: 22-8517 e 2:-2-86'18
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Sindicato dos
Construção

Indústrias da
Canoinhas

Trabalhadores nas

e do Mobiliário de
Resumo da Retificação Orçamentária para o Y:'xercício de 1978

CÓDIGO

R E C E

CONTAS

I T A D E S P E S A
--_

..•.__ .._--

____ .__ ._ -_"_-- ------ ---_._-_ ••• _ ----------'_--- ----_._- o. - -

- - - - • __ - ._. __ • ••• __

Por conta Por Conta I

da Contr i- de Rendas i
Total Cr$

buição Sind Próprias I
..,..--------

'T O T A L
CÓDIGO Cr$ IConsignações Cr$ Designações
----------------�---------------------------��-------------------���-------------

Renda Tributária Administração Geral
, 111 Contribuição Sindical

(Art. 579) . ..

Renda Social
Mensalidades

C'O N TAS

13.790,00 438.683,40 452.473,40
77.845,14 77.845,14
66.496,75 35.000,00 101.496,75
18.000,00 1. 000,00 19.000,00

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

198.000,00 Contribuições Regulamentares
Assistência Social .. .. .. .. ..

Outros Serviços Sociais .. .. ..121 - 475.000,00 ......... -

Renda Extraordinária
143 Infrações (Art. 600 e

Art. 545) ....

Total da Receita c-s

176.131,89 471.683,40Total do Custeio - Cr$ 650.815,29

_...

5
.....

1
....6,._60_..._.....�]__.�.:..'1Excedente Previsto .. 22. 868,111.200,00

199.00,00 475.200,00TO T A L - Cr$ 674.200,00674.200,00

Canoinhas, 27 de novembro de 1978

PEDRO OROSSKOPF
Tesoureiro

HEINZ KANZLER
Presidente

AFONSO SCIUCI{ - Contador
Reg. no C.R.C. sob n.? 3878

Retificação da, Proposta Orçamentária para o Exercício de 1978
Resumo do Desdobramento do� Serviços por Elementos

41 3

Servíces de
.>

Terceiros .

I r$

5

Diversas

Despesas
Cr$

2

Material

Cr$ 'I

VERBAS
TOTAL

{�r�.1' . .tl

Encargos
Diversos
Cr$

CÓDIGO Pessoal
D E S I G N A ç Ã OI c-s

Administração Geral
Contribuições Regu
lanaentares .. .. ..

Assistência Social ..

Outros Serviços So
CIaIS . .. ., .. .. ..

115.000,00 10.000,00 452.473,40

77.845,14
101.496,75

286.683,40 23.000,00 17.790,00

77.845,llJ
84.696,7516.000,00 800,00

19.000,00
-----�------_._=---

19.000,00
--

TO T A L - CrS> 17.790,00 296.541,89302.683,40 23.000,00 10.800,00 650.815,29

HEINZ KANZLER
Presidente

Canoinhas, 27 de novembro de 1978

PEDRO GROSSKOPF AFONSO SCHICK - Contador
Tesoureiro Reg. no C.R.C. sob n.? 3878

H::..:_.;_-_=---=:;:=·==--===-=:..__ . ._. --=.:�:;;=_:-;;=-:=,;..-=-=-.
.

.:.:�:-=�_-..:...-.:::=..=:-..:::--==�-=--=----::=---=-....;._ .. :..:-: ... �

Retificação do Orçamento para o Exercício de 1978
Resumo do Oesdobrt:!6menfo dos Serviços por ConsIgnação

I Por conta di} I Por Conta de

_____ __
C/Sindical ReI2das Próprias------�--------------

CÓDIGO TotH) o-s

26.000,00 276.683,4 O
23.000,00
14.000,00

151.000,0 O

10.000,00
---.......,....._""........._

Pessoal .

Material .

302.683,40
23.000,00
17.790,00

218.696,75
88.645,14

3.790,00
67 606 7'-·. \ . ..' , '_;

78.645)4

'� o
�J. Serviços de Terceiros .. .. ..

� .

Encargos Diversos
Diversas Despesas
T O T A L - Cr$ 650.815,2D

----

176.131,88 _,

474.683,4 °

Canoinhas, 2'7 de novembro de 19: 8

PEDRO GROSSI{OPF
Tesoureiro

AFONSO SCHICR - Contador
Reg. no C.R.C. sob n.? 3878

HEINZ I\:ANZLER
Presidente

®®----@-----@---- ----@@
€I

Secretaria da. Receita Federal

Supertntendência Regional da Re
ceita Federal-9.afRP.

Delegacia da Receita Federal em

Joínvtlle

AGÊNCIA DA ,RECEITA FE
DERAL DE CANOINHAS

,s----

ii,

partir deste A

me! Edital N. 02/78Nova Linha 79,
Pelo presente Edital, fica int i

mada a firma abaixo relacionada, D.

recolher aos cofres da União, den
tro de trinta (30) dias; as impor
tâncias devidas e relativas ao IM
POSTO SOBRE PRODUTOS IN�
DUSTRIALIZADOS - IPI - OU
TROS, referente aos meses de iu
lho a dezembro de 1976 e janeiro
d::: 19'77, ou apresentar as impugna
C'ões cabíveis.

Findo o prazo acima, c, não
satisfeitas as exigências, será 3. fir
ma considerada devedora renlj:�;n'
E: o débito encaminhado à cobianca
executiva.

.

CONTRIBUINTE
1) - OSHITO DERIVADOS DE

CIMENTO XNPÚSTRI A.' E
COMÉRCIO LTDA.

C.G.C.
82.934.480/0001-22

Agência da Receita Federal d:
Canoinhas, 27.11.78

FRANCISCO ZAZISKI,
Chefe da ARF
Matr. 1.621.148

®
®

ai

Nova frente Movo•
.

Agora muito mais bonito - interior-

(ia.&
---------@---------e®--------- �

-----@@

Notícias (i e'

Major Vieira
Escre' eu FRANCISCO KRI8AN

2.° ENCONTRO DECOLORES
N O último dia 26 de novembro

a cidade de Caçador foi palco de

.grande concentraqão religiosa.
'I'rata-se do 2.1() encontro DECOLO
RES realizado pelo grande grupo
de cursilhistas pertencentes adio·
.cese .

De todas as paróquias perten ..

centos a diocese de Caçador se fi
zeram presentes delegações. Às i)
horas foi iniciada a grande con

centração com uma palestra de 2

horas, proferida pelo professor Dr.
GEHALDO LORETO, o qual foi es
pecialmente' convidado pelo Bispo
Diocesano Dom Oneres Marquiór i,
para proferir a palestra. Ao meio
dia foi servido o almoço, e em se

guida seguiu-se as outras atrações
com farta distribuição de prêmios.
Nossa paróquia foi representada
por dez cursilhistas, entre eles este
colunista .

.

Para maior alegria nossa, foi
sorteada a paróqui.a de Cano inhas
que será sede do 3.'0 Encontro Deco
Iores a realizar-se no próximo dia
15 de novembro de 1979.

Foi sem dúvida uma festa que
marcará época na vida religiosa de
nossa diocese. Parabéns Dom One
rcs . Parabéns senhores vigários e

parabéns cursilhistas.

ATIVIDADES DO VEREADOR
NEREU JOSÉ HENNING
Na sessão da Câmara de Verea

dores do último dia 30 de novem
bro o atuante vereador Nereu José
Henning apresentou as seguintes
indicacões: Construcão de um cam

po de�futcbol na localidade de Rio
Vermelho e também a abertura da
estrada que liga Lageado Liso a

Rio Vermelho (via Toldo de Cima).
Como é do conhecimento de todos
o vereador Nereu José Herming
tem sido um dos melhores legisla
dores de nosso município, pois já
conseguiu, além de outros grandes
melhoramentos, a sua região desta
ca-se a rede de eletrificação para a
localidade de Lageado Liso.

NOTAS DIVERSAS
Contratou casamento dia 26 o

j ovem. Victor Fernandes Neto, com
a senhorita Eudete Maria Veiga.
Aos noivos vai os cumprimentos
da coluna.

Esteve em São Paulo, na sema
na passada o Prefeito Gadotti visi
tando seu sobrinho que se acha in
ternado num dos hospitais daquela
capital.

. Hospital para
! Três Barras

O Vereador Felix Damaso
da Silveira .- "A.RENA" enca-

,

minhou Indicação ao Executivo
Tresbarrense, aprovada pela
Câmara Municipal, no sentido
de que seja in.stalado em Três
Barras um Hospital Municipal
que possa dar um melhor aten
dimento médico e clínico à po
pulação de nossa cidade.

Como se sabe, Três Barras
se ressente de uma casa hospí ..
talar e a Indicação do Vereador
vem de encontro aos interesses
do povo e encontra respaldo na

administração Odilon Pazda
J

•

Colégio "Sagrado
(oracâo de Jesus"

1

A.VISO
A. D.·)·ccão do Colé�Ú(') "Sacrado

� � � �

Coração de Jesus", comunica que
Io rá. nos dias 11 e 12 de dezembro,
88 14 horas, testes de Seleção, pa
ra o 2.° Grau.

Dia 11 -_. Português
Dia 12 - Matemática

Per. od o de inscrição: Dia l .? a

8 de dezembro.

Documento exigido; Ceztifica
do ou Atestado de conclusão do 1.0
Grau.

Canoinhas, 28 de novembro de
1978.

A DIREÇAO
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Prefeitura Municipal de
rrrês Barras

lei N. 468, de 30 de novembro. de 1918 nova plêiade de companheiros que

virão aumentar cada vez mais a fi

leira daqueles que empregam seu

es forco em favor da causa pública,
com um trabalho de entusiasmo e

dedicação aos ideais do leonismo,
tal como foi criado, para aumentar

indefinidamente um movimento de

amparo ao próximo, aproximando
o para uma atividade constante e

profícua. Os nososs parabéns aos

homens de ação de Itaiópolis que

demonstram ser tudo aquilo que o

nosso slogan leonístico propugna,
ou seja, serem Libertos, terem In

teligência, para um trabalho Ordei-

va de sua dedicação à causa leo

nística e do seu desej o de· Servir

com abnegação ao próximo, rrum

esforço para que Lions continue

sendo a força vital em favor da co

letividade.

RECORDANDO OS NOSSOS

19 ANOS
.Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, de Três

Barras para o Exercício de 1979; e dá outras providências.
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Es-'

tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuíções, faz saber que
a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte:

Por ocasião das comemorações
dos 19 anos de vida leonística, .J

Presidente CL. Antonio Merhy
Seleme, proporcionou a família Ieo

nística um jantar festivo, em

o qual funcionou como mestre de

cerimônia, o CL. Grimaldo Costa
Furtado que desenvolveu seu mis
ter com maestria designando o CL.
Zaiden Emiliano Seleme para dis
correr sobre as atividades leonísti
cas marcantes naqueles anos. Co

meçou o CL. Zainden por enume

rar os fundadores bem como de co

mo foi realizada a reunião de fun

dação, com os detalhes que somen

te ele os conhece. A seguir, deu a

conhecer os Presidentes de Lions
até a presente data e que são: CL.
Saulo Carvalho; CL. Alcidio Zanio
lo; CL. Zaiden Emiliano Selerne ;
CL. Isaac Zugmann; CL. Luiz Fer
nando Freitas; CL. Rui Seleme:
CL. Milton Zaguine; CL. Rimon Se

leme; CL. Aujor Branco de Moraes;
CL. João Alberto Nicolazzi; CL.
José Enéas Cezar Athanázio;

:

CL.
Grimaldo Costa Furtado; CL. Moa
cyr Budant; CL. Antonio Simões;
CL. Antonio Merhy Seleme. As

principais atividades desenvolvidas
foram a formação do Asilo Dr. Ro
lando Malucelli, o Baile do Chopp;
o Baile das Peneiras; as Campa
nhas de Agasalhos; Ajuda às Crian

ças Desvalidas; Ranchos à F'am.i
lias Pobres; Sessão Cinematográfi
ca para Ajuda

.

aos Necessitados;
Doações ao Lar Esp'r ita ; Estímulo
ao bom Companheirismo e o culto
da amizade; Criação de dois novos

Lions Clubes, ou seja Caçador e

Papanduva; Campanha para 3

APAE; festa do Dia das Mães; O
Natal da Família Leonística; Im

plantação da Faculdade de Ciên
cias Administrativas de Canoinhas;
Reorganização do Hospital Santa
Cruz; Incentivo aos Estudantes, etc ..
Disse o CL. Zaiden que o Clube de
Leões de Canoinhas tem. por esco

po incentivar os princípios de um

bom governo, . promovendo o bem
estar da coletividade como ativida
de primeira, e, a compreensão re

cíproca e o congraçamento univer
sal como fomento a generosa con

sideracão entre os Povos da Terra._.
- \

Nosso fim básico é "Servir" com

Amor, Compaixão e Espírito em

Ação.

II REUNIÃO DO COMIT1l;

ASSESSOR

L E I:
Art. 1.0 _ O Orçamento do Município de Três Barras, para o

exercício financeiro de 1979, estima a Receita em Cr�
18.000.000,00 (Dezoito milhões de cruzeiros), e fixa a

Despesa em igual valor.
.

Art. 2.° _ A Receita será realizada mediante a arrecadação de
tributos, rendas e outras receitas correntes e de capi
tal, na forma da legislação em vigor, com o seguinte
desdobramento.

No dia 25 de novembro, ocor

reu a II reunião da Assessoria Leo

rústica na cidade de Papanduva,,

sob a Presidência do CL. Seidel do

Lions Clube de Corupá. Em Papan
duva, estiveram presentes os clubes

de São Bento do Sul, Corupá, Ca

noinhas e o anfitrião Papanduva.
Tal reunião visa o entrelaçamento I

dos clubes vizinhos, dando causa

ao desenvolvimento das campanhas,
cobrando-se as atividades até en-

.

tão concluídas, repassando-se os ob

jetivos e os ideais por que somos

filiados desta Organização Mundial.
Muito proveitosa foi a reunião, em

a qual estiveram o Cl., Antonio
Merhy Seleme; CL. Grimaldo Costa

Furtado; CL. Zaiden Emiliano Se

leme; CL. Walmor Astrogildo Fur

tado e o CL. Antonio Simões.

Nacionalidade,
desinteressado.

ro, com a máxima

prestando Serviço
Isto é LIONS.RECEITAS CORRENTES

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Receita Tributária
........__

Receita Patrimonial
Receita Industrial
Transferências Correntes
Receitas Diversas

Sub Total .

RECEITA DE CAPITAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

420.000,00
10.000,00
2.000,00

15.135.000,00
273.000,00

15.840.000,00

PRÊMIO DISTINÇÃO

Aprpximam-se as formaturas
do 2.!O grau em nossa terra e é jus
tamente para aqueles alunos que
recebendo distinção em suas esco

las, receberão seu prêmio por oca

sião de sua formatura. Aguarda
mos já para a próxima semana a

primeira formatura e lá estaremos

par-a premiar o esforço de nosso

jovem, para alcançar mais um de

grau em sua atribulada vida de es

tudante. Ao jovem de nossa terra,
o Lions Clube reconhece seu esfor

ço para se tornar nos anos vindou

ros, o nosso Governo e aqueles que

irão nos suceder no amparo para

aqueles que de nós tem necessida

de e que encontram em nossas

ações, o amor, a compaixão e o es

pírito em ação.

Operações de Crédito
Alienação de Bens Mó
veis e imóveis .. .. .. ..

Transferências de Capital
Sub Total
Total Geral .

2.1
2.2

Cr$

c-s
Cr$
Cr$
Cr$

970.000,00

30.000,00
1 .160.000,00
2.160.000,00
18.000.000,00

2.3

ITAIÓPOLIS, VEM Aí ...
- -

No próximo dia 03 de dezem

bro' será oficialmente aberto o

Lions Clube de Itaiópolis, quando
diversas comitivas se farão pre

sentes; no almoço de congratula
ções, pelo advento de mais um clu

be de Leões em nossa Região. Lá

estaremos nós para abraçar esta

Art. 3.° - A Despesa distribuir-se-á por Órgãos Administrativos
da seguinte maneira:

.

I _ PODER LEGISLATIVO
00 _' Câmara Municipal ..

II _ PODER EXECUTIVO
Cr$ 696.500,00

01
02

Gabinete do Prefeito
Departamento Administra-
tivo " .

Departamento da Fazenda
Setor Fomento Agro-pe-

Cr$

Cr$
Cr$

Cr$

Crf'

Cr$

Cr$

Cr$
Cr$

648.360,00

535.000,00
1.955.000,00

388.000,00

3.317.000,00

1.508.640,00

648.000,OG

======--'--,=--
-- ======================r,

CONVITE •

-,-
•
- -

I03
04 A JUVENTUDE EVANGÉLICA LUTERANA DE CANOINHAS

convida aos seus atuais e ex-integrantes a participarem da comemo

ração dos seus 50 anos de existência no dia 03 de dezembro domingo,
com a seguinte programação:
09,00 horas - Recepção às delegações convidadas

09,30 horas - Culto de agradecimento
11,00 horas - Integração
J 2,00 horas - Almoço
) 3,30 horas -, Tarde esportiva de confraternização
16,,30 horas - Encerramento

cuário .... "

Departamento de Educ./
Cultura .....
Departamento de Servo
Urbanos ....
Setor de Saúde e Sanea
menta.. .. .. .. .. ..

Depto. Mun. Estr. Roda.
gem .....

Total Geral

05

06

07

08
8.403. flOO,OO
18.000.000:00 A DIRETORIA
===

,�==============�===================================---�======�§ Único: - Fazem parte da presente Lei, os anexos

que integram, o presente volume.

O Poder Executivo no interesse da Administração, po"
derá designar Órgãos Centrais para movimentar dota
cões atribuídos às Unidades Orçamentárias .

.J, J

Negócio da ChinaArt. 4.0 _

Vendo o que há de melhor na natureza: área de terras,
com vinte alqueires, contendo um, admirável mundo verde,
�gua potável, um riacho) peixes frescos, lebres, pássaros va

riados, cobras, preás e, principalmente, ar puro.
Localização: Colônia Toldo de Cima, Major Vieira.
Preço: Cr$ 130.000,00. Com prazo de égua.
Tratar pelo telefone 22-0314, com Fernando Luiz To

.

karski, em horário comercial.

Fica o Poder Executivo autorizado a tomar. medidas
necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo com

paramento da Receita.

Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar durante
o Exercício Financeiro, transposições parciais ou to-.
tais de dotações orçamentárias da mesma unidade or-

çamentária.
-

Os recursos da Reserva de Contingência, serão destina
dos por ato do Poder Executivo, a reforçar . dotações
que venham a se tornar insuficientes.

A aplicação dos recursos, discriminados no Artigo 3.°,
far-se-á de acordo com os programas analíticos' para
Unidades.Orçaluentárias constantes do ,Anexo de

Despesa aprovadas e alteráveis por Decreto do Poder
Executivo.

Fica o Chefe do Poder'Executivo autorizado a reali
zar "Operações de Crédito" até o montante de CT�
970.000,00 (novecentos. e setenta mil cruzeiros) p�ra
complementação da Receita de Capital.

Art. 10.° _ As despesas com Pessoal, material, serviços e encargos
necessários a realização de obras, quando executadas

por administração direta, poderão correr a conta do
elemento 4.1.1. O - Obras Públicas.

.

. Art. 11.° - Ecta Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 197f),
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), 30 de novembro de 1978.

Art. 5.° -

PRÊMIOS E'M DESFILE

LEONíSTICOArt. 6.° --

Na ocasião em que os CC.LL.
e as DD.MM. festejavam os 19 anos

de Lions, foi entregue festivamente
ao CL. ANTÔNIO lVIERHY SELE

ME, o seu "Chevron" de 15 anos

de vida leonística, prêmio este con

cedido pela Associação Internacio

nal, como também foi outorgado
ao CL � ex-Presidente ZAIDEN
EMILIANO SELEME. o distintivo
de Presidente 100% que Lions In

ternacional lhe premiou por servi"

ços prestados.

L/C.

.,\rt..7.0 -

Clube Canoinhense
Edital de Convocacão

São convidados os senhores associados do Clube Ca
noinhense, para comparecerem à Assembléia Geral Ordíná
ria, que terá lugar na sede social, na rua Major Vieira n.?
��4.5, nesta cidade de Canoinhas, Santa Catarina, no dia 14 de
dezembro de 1978, às- 18,30 horas para deliberarem sobre a

seguinte Ordem, do Dia:
-

8.) Relatório da Diretoria, conta de receitas e' despesas;
b) - Eleição dos 'membros da Diretoria compostos dos se ..

guintes: Presidente, Vice Presidente e Conselho Fiscal
composto de três membros

Art. 8.° --

Art. 9.° _

NOSSA BANDEIRA RECE6E

O EMBLEMA

"GUIDING LION AWARD"

Nosso clube recebeu agora, .o

emblema especial de Clube Orien

tador ao passar o primeiro ano de

existência da criação de Lions Pa

panduva cuja honraria é colocada

na bandeira do clube. Desta forma.
nossa bandeira já possui 3 emble

mas e que garbosamente defila nas

Convenções Distritais do L-lO. A

,Associação Internacional também

remeteu ao Cl., Zaiden Seleme,
um prêmio pela atuação como Leão

Orientador do clube fundado, pro-

NOTAS:
1) _ Não havendo quorum para a primeira convocaçã.o, fi

cam conv9cados os senhores associados para a segunda.
convocaçao, uma hora mais tarde . deliberando com
qualquer número.

'

2.) Estatutariamente não valerá o voto por procuração.
3) As chapas deverão ser apresentadas na secretaria até

24 horas antes da Assembléia devendo terem o bene-
plácido dos candidatos.

'

Ary Paulo Wiese -' Presidente2 x

Odilon Pazda - Prefeito l\IIunicipal

Esta Lei foi registrada e publicada no D�parta�ento Administra�í ivo desta Prefeitura na data supra e sera publicada no Jornal

"Correio do Norte".

Paulo Adão Frank -- Diretor Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeito
solicita empréstimo
do Estado
Campo de

Municipal de Três
ao Governo

do• ti

psra aq
Ínstrucêc

1

ISI
.,

HerM.
É o seguinte o texto na Íntegra da correspon

dência enviada pelo Prefeito Municipal de Três Bar

ras, Odilon plazda.� ao Governador Antonio Carlus
Konder Reis:

.

or. N.o 261/78

"Três Ban�as(SC), 24 de outubro de 1978.
Prezado Senhor:

Assunto Empréstimo para aquisição da área do

C.I. MARECHAL HE'RMES:

nha empréstimo no montante de Cr$ ;) . 000 . 000,00
(Cinco Milhões - de Cruzeiros), para pagamento no

prazo de 60 (sessenta) meses, mediante vinculação
das quotas do retorno do ICM de nosso Município.

Visando um retrospecto do que já foi ventila
do sobre o referido imóvel, anexamos cópias de par
te da correspondência deste assunto, bem como có

. pia dos dados informativos para análise dos limites

de endividamento de nosso Município, para os estu
dos necessários.

Contando como sempre com a valiosa colabo

ração de Vossa Excelência e de seus Assessores no

tocante a análise e encaminhamento desta solicita

çãc, que consideramos de grande interesse desta Co
munidade notadamente para a expansão da cidade,
apresentamos nossa consideração, estima e apreço.

Como já do conhecimento de Vossa Excelência
minha' Administração vem propugnando pela aquisi
ção da área sede do Campo de Instrução Marechal
Hermes, encravada no perímetro urbano de nossa

cidade.
-

Nas tratativas sobre o assunto, foram trocadas
várias correspondências e feitos contactos pessoais,
sem que contudo encontrassemos uma solução que
permit isse vermos concretizada a transferência da
citada área para' nosso Município, sem despesas para
o erário municipal. -

Nos contatos mantidos junto ao Ministério do
Exército, já contamos inclusive com vossa participa
ção, interferindo a nosso pedido e em nosso favor,
bem como recebemos apoio de divesas Autoridades
de nosso Estado.

ATENCIOSAMENTE,

Odilon Pazda - Prefeito Municipal"

Texto da carta resposta enviada ao Prefeito

Odilon Pazda pelo Governador Konder Reis:

"Senhor Prefeito,
Ao acusar o recebimento de seu expediente

acima citado, pelo qual V. Sa. solicita ao meu Gover
no um empréstimo, no valor de Cr$ 5,0 milhões, com

vinculação das cotas de retorno do IeM, para a aqui
sição de uma área de terras destinada a abrigar . o

Campo de Instrução "Marechal Hermes" do Ministé
rio do Exército, tenho a satísracão de comunicar-lhe

que encaminhei o assunto ao exame e consideracão
da ICODESC, empresa "holding" do sistema' finan�ei-
1'0 estadual, para verificação das possibilidades de
atendimento.

Já que até. agora nada conseguimos, vemo-nos

na contingência de aceitarmos a proposta mais viá
vel, ou seja a aquisição da área, compreendendo ...

779.000,00 metros quadrados de terreno com as ben
feitorias (casas,' galpões. etc.) e reflorestamento

existente, pelo montante de' Cr$ 5.009.800,00 (Cinco
milhões, nove mil e oitocentos cruzeiros), preço este
válido para pagamento.à vista até o final do presen
te exercício, segundo consta do Aviso n.? 10/1 (cópia
anexa), e que foi confirmada em recente reuniao
junto ao Comando -da 5.a Região Militar, sediada em

Curitiba-Pr.'
.

Renovando a V. Sa. os meus protestos de esti
ma e apreço, subscrevo-me
atenciosamente

Não desejando que esta oportunidade fuja às
nossas mãos, recorremos à Vossa Excelência, solici
tando que nos auxilie a que nossa Prefeitura obte�

Antônio Carlos Konder Reis

Governador do Estudo"

-

Isco POCOZNH ES

so; isticadas
.

- auancadas úteis
�

condições de . pagamento em

.'tf�� 13onitas. -

Venha conhecer as vantagens e as
-- .... .._........

:CIA. T A.&
- Canoinhas-SC I
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Aviso ao

plico

Rua 'Vidal Ramos, 1146 Fone: 22 ...0536

�-�_.__-=.. t_WF_.� � � ·
· --------=-�

(:'IMENTEJiJA

FRANCISCO ZAZISIU
Chefe da ARF
Matr. 1. 621.148

FÁRRICA DE TELAS D]� ARAME; PALANQ,UES E !VIl!
ROS DE CONORETO, CERCAS E A·LAMBRADOS. TELAS

DE ARAME SOB MEDIDA E TODOS OS TAMANHOS DE

MALHAS.'

Melhores informações
Rua Ber�ardo Olsen, 10

Marcílio Dias - Can inhas-SC.
Caixa Postal, 241
Fone 22-0748.

o Chefe da Agência da Receita

Fe;deral de Canoinhas, avisa ao pú
�ll�o em geral que mudou a Repar
tição para o PLANALTO HOTEL,
rua Frei Men�ndro Kamps, esquina
com a rua Felipe Schmidt.

Canoinhas, 01 de dezembro de
1978.

.......... ---.------unr : ... .........,......
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A CARTA

fernando Juiz tokarskí

Querida Prima:

A não ser uma monótona e roufenha tosse, minha saúde Vé,I

tão bem quanto pensas. O excesso de cigarro é um vício; e fumar

pouco também é. Por. isso fico com o excesso, pois é sempre bom

ter muito. Amar muito, comer bastante, beber demais. Ah, ter di

nheiro o suficiente para pagar todas as dívidas pecaminosas tam

bém é um alívio.

Mas Estacha: perdoes minha arrogância ao tratar-te "quer i

eta". Sei que não gostas dessas coisas bizarras, florentinas'. Mas

1 al tratamento (bem o mereces) saiu impiedosamente sem querer,

como um espirro. Decerto é a agonia da minha alma, louca por

mostrar sua singeleza e apreço: amo-te, bem o sabes e não duvidas;
decerto.

Gostaria de estar contigo, a beira do mar, ouvir o desespero d'água
contra as pedras e o trinado clamoroso das aves marítimas. Ten,ho

,
saudades do mar, da areia quente e adormecida sob os. pés dos cor

pos semi-nus e dos batelões solitários e destemidos. Meu lirismo

talvez dê cansaço aos teus olhos; entretanto, peço que divises o ho

iizonte além dos morros. Recordes, por um minuto apenas, aque

les bons tempos de adolescência, nossos idílios aí na praia de Co ..

queiras, quando à noite, sobre as pedras, tomávamos pela garganta
o sabor da brisa vinda da África, e nossos olhos cansados pelo es

tudo diário viam a lua brilhar lá pelos lados do Aeroporto.

Hoje cá estou, no Planalto. E meu mundo é meio vazio, des

treinado. Como o mundo de um matemático desiludido, que apenas

vê a realidade como um conjunto vazio; como o mundo. de um

maestro, que vê sua vida como uma orquestra sem instrumentos e

instrumentistas. Como o mundo de um lavrador, quando se vê nu

ma cidade, sem terras férteis e sem. sementes. Afinal eu sou um

pobre cronista. com meu mundo sem motivos que dêem uma crô

nica. Nem sei como estou escrevendo esta carta. Mas ela realmente

está medíocre, isto bem podes estar vendo e eu bem vejo.

Pelo tanto que te considero, chorei um pouco ao ler no jor
nal a notícia da morte do teu noivo, naquele desastre horrível dum

lotação lá em São José. No jornal tinha uma fotografia do aciden

te, e o finado não poderia ter sobrevivido do jeito que ficou o táxi
onde ele estava. Eu já não gosto muito de táxis. Detesto andar ne

les, mesmo quando está chovendo ou tenho muita pressa. Espero
que as saudades do falecido não te matem. Ainda bem que naquela
'vez, no ano passado, você não ficou grávida dele, como andavam di

zendo aí em casa. Desculpes estas besteiras minha mãe é ingênua
por demais e minha namorada é mais ou menos. Como eu j á te dis
se uma vez, tudo o que é da natureza temos que deixar acontecer.

Tenho calafrios agonizantes quando penso meio bêbado da
, ,

alegria sempre presente nos estudantes canoinhenses que moravam

em nossa república, onde hoje, perto, é o INPS. Quase todos, da

quela turma maravilhosa, já se formaram ou abandonaram os es

tudos. Parece que tu e a Neide, mais o Rogério é que voltaram a

estudar, depois de um tempo parado e perdido _ Mas a gente vai le
vando esta vida de cronista mal pago, dô jeito que dá. Tenho ou

tras novidades; contarei noutra missiva, que esta já está ficando
longa e triste.

Canoinhas, em 25.11.1978.

Concordata Prev-entivm de fibrahão Mussi Si ft • Ind. Com.
Aviso aos interessados

AHNO COUHT HOFFM_ANN, .Comissário da Concordata
de ABRAHÃO MUSSI S/A INDÚSTHIA E COMÉRCIO, avisa a

todos os interessados que se acha à disposição dos mesmos, diaria

mente. das 8 às 12 horas e das 13 às 18 horas, no escritório, sito na

Rodovia SC-303, Km. 3, Núcleo São Cristóvão, município de 'I'rês
Barras/Se.

Canoinhas, 21 de novembro de 1978.

as) Arno Court Hoffrnann - Comissário 2x

�@®§@@!®���®®�@i@���i�@�J��®���@�®®@�®.�®��a@••®�
� ®

� (�

.� Atenção! il
@

�

� Aguarde para breve, no PLANALTO HOTEJ_..) o novo Salão. :
® �
� f'ávio's Cabeleireiro Masculino I
® �
® Barbeiros, manicure, pedicure; tratamento do couro cabeludo ®
® @
® �

� ,

- caspa; massagens com toalhas quentes. ®
. � Praça Osvaldo de Oliveira - Canoinhas I
�,

'III'

�i®��!§J�®®�Bi���ID�®®���J�i���@J�@.®�@�®8®�.®�@$:

Bo� para ballh�,iro e' fechamento d� área já não é
problema. em tanuinhas

Informações: AIS
RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (047'7) 22-0507

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

-:- SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO -:-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notas
Muitos apelos e

.
reclama

ções chegando à redação do
C.N. à respeito da má ou pés
sima recepção dos canais de te
levisão erm toda a cidade. Ima
gern boa, som ruim e. assim por
diante.

xxx

Campeonato de FUTSAL
dos Veteranos movimentando
a cidade. A 5.a rodada apresen
tou estes resultados: Terca-Iei
ra - AABB 7, Fontana l\1:óveis
2; AREP 5, Associação Fuck 1;
BBC 6, Meninos de Três Barras
7, partida esta decidida por pe
nalidades máximas.

xxx

No dia 30 jogaram: Hospi
tal Santa Cruz x AABB, AREP
x Botafogo, BBC x Plásticos
Santa Cruz. Na próxima edicão

- "

estes e outros resultados.
xxx

Um alerta às autoridades
competentes. Também chegam
à nossa redação muitas recla
mações da calamidade· que se

tornou a estrada Canoinhas
BR-116. Um trecho muito cur

to para tanta buraqueira.
xxx

Na quinta-feira às 10:45
horas reuniram-se os Pref'eito.s
dos Municípios que integram
a AMPLA. A reunião foi na

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas tendo como presentes os

,

edis de Monte Castelo, Major
Vieira, Itaiópolis, Três Barras,
Canoinhas, Porto União e Iri

neópo lis.

u AA

02-12-78

sp rsas
ranos colaboram nas arbitra
gens os atletas: Renato Jarchel,
Arvi da Silveira e Paulo Ossovs
ki. Eles são considerados
"bons do apito", e estão mere

cendo o elogio pela condução
correta e firme das competi
çoes ,

xxx

Gente de nossa terra mos

trando seu valor em outras pla
.gas . Os pioneiros foram Leonel
Rocha e Campos, dupla sertane
j a revelação de Canoinhas. Eles
comandam NOSSA TERRA
NOSSA GENTE no Canal 4 de
Curitiba, e amanhã recebem
mais uma dupla que está mos

trando "serviço" em nossa re

gião ; "PARADA ORIENTE"
formada pelos valores sertane
jos José Luiz Pain e Edgar Sag
nato.

xxx

A Rádio Santa Catarina
esteve fora do ar por ·13 horas
devido a queima de um dos
transformadores em seu trans
missor no Campo da Agua Ver·
de. A informação é do Diretor
Glauco J. Bueno, que não me

diu esforços para reimciar a
I programação normal, providen ..

ciando novo transformador ..
xxx

Dezembro, mês das form:atu
ras. No dia 09 a colação de

grau dos contadorandos do Co

légio Comercial de Canoinhas.
e nos dias 15 e 16 as cerimônias
de formatura dos Acadêmicos

x x x

I da Faculdade de Ciências Ad-
No campeonato dos Vete- ministrativas.

Supervisões
Educaçã()

cronograma
As Supervisoras locais de

Educação estão comunicando
que as matrículas para o ano de
1979 obedecerão· ao seguinte
cronograma: Renovação para o

1.0 grau, de 04 a 12 de dezern
bro.

As matrículas serão efe
tuadas somente nos Estabeleci
mentos de Ensino das 08:00 às
12:00 horas, e das 13:00 às 17:00
horas.

.

Renovação da Matr-ícula -

1..0 grau, inscrição para matr í

cula na 1.a série do 2.° grau
(alunos novos) de 04 a 12 de
dezembro de 1978.

Locais

di vulgam
de

de

matrículas
Renovação da matrícula

2.° grau, matrículas. novas 1.0

grau, aplicação do teste classifi
catório de 13 à-20 de dezembro
de 1978.

Matrículas novas do 2.°

grau de 26 a 31 de dezembro de
1978.

Documentos que os alunos
deverão apresentar no ato da
matrícula: Certidão de Nasei

mente, Cer-tificado de Conclu

são, com aproveitamento do 1.°
. grau, para os candidatos à l ."
série do 2.° grau, e comprovan
te de realização do teste classi
ficatório.

._,.

_

O HOSPITAL SANTA
CRUZ, como já foi divulgado
empreende a. construção de uma

nova ala, procurando, desta ma

neira, melhor atender as pes
soas que necessitam de seus ser

VIÇOS.
Em fase adiantada de

construção, a nova ala, com 480
m2, abrigará 2 salas de cirur

gia; 21salas de recuperação com
2 leitos cada uma, 1 sala de
Raio X. Além destas melhorias
haverá neste setor, posto de en

f'ermagem, vestuár'ios pn,mfer
magem e corpo clínico, central
de esterilização, sala de expur
go, sala de preparação de mate
rial e demais dependências
afins. 'Também nesita ala esta
sendo construído um novo cen

tro obstétrico compreendendo:
2 salas de parto, 1 sala de pri
meiros cuidados aos recém nas-

cidos 2· salas de trabalho de
,

parto e 1 sala de preparo e de 1

posto de enfermagem. Haverá
também um setor para guarda
de material.

ta data, efetuar todos os exa,
mes radiológicos solicitados.

De parabéns está o povo de
nossa região, que terá em bre.
ve, a seu alcance os recursos

hospitalares dos grandes cen,

tros, evitando deslocar-se de
nossa cidade para outras. Este
povo que mais uma vez acredi
tou e cónfiou no seu Hospital e

com ele tem. colaborado.

Estas ampliações. estão. se
tornando realidade graças ao

auxílio do Governo Estadual, da
ACIC através dos empresário,
locais e também de toda a po
pulação.

Acredite, vá ver o Hosp�'··
Santa Cruz, está de imagem no

va, com novas instalações e

aparelhagem. PARA MELHOR
SERVIR VOC�.

Todas estas dependências
terão aparelhagem das mais
modernas e a administração do

Hospital Santa Cruz já está ad

quirindo os meSITlOS, junto às
firmas: especializadas no ramo.

O prazo contratual de en

trega da obra está previsto pa
ra março de 1979.

.

A aparelhagem de Raio X

que o Hospital Santa Cruz rece

beu com:o doacão do Governo
Estadual e do

o

Ex-Funrural, se

rão instalados até aproximada
mente, o dia 20 de dezembro

vindouro, podendo, a partir des-

sme: ������-=--==---------==---=---------------------------------------------------

Administracão
,

Dinâmica
Está terminada a obra de

asfaltamento da extensão li
near da Rua Caetano Costa até
a ·ponte do �io Agua Verde com

4.693 m2, e que custou
Cr$ 842.531,45 quantia esta que
será rateada entre os morado
res confrontantes e a Prefeitura
Municipal de Canoinhas.

*/*

O Prefeito Benedito Theré
zio de Carvalho Netto saneio
nau lei para firmar convênio
COlTI a Secretaria da Educação
através da Unidade de Constru
ção e instalações para a cons

trução de duas salas de aula em

alvenaria na localidade de Be
la Vista do Toldo no Município
de Canoinhas.

Outra obra já termina ..

da pela Prefeitura Mun.icipal e

o trecho da Rua Major Vieira

compreendido entre as Praças
Miguel Procopiak e Abrahâo

Mussi, segundo informações do

Departamento
. de

.

Viação e

Obras, com 740,00 m. lineares,
convertidos em metros quadra
dos 8.880,00, na ordem de Cr$

I

1.242.320,00.

*j*

Outra lei sancionada pele
chefe do poder executivo, é 3.

que autoriza a ampliar o perí
.metro urbano da cidade no pro
longamente da Rua Caetano
Costa, de forma a. alongar o 10-
tcamento destinado ao Núcleo
Habitacional Popular, as área.,
contígua." �. __�.::.:;rrla numa pro·
Iundidade de 40 m. além da
BR-280, imóvel localizado na

Água Verde. Esta ampliação ó
destinada ef�ecificamente a

implantaçáo do Núcleo Habita
cional da COHAB N.? 2, ficando
condicionada que a não realiza
ção do referido empreendimen
to dentro de um prazo de 180
dias extinguirá automaticamen ..

te 06 efeitos, desta lei. Está au

torizado também o Prefeito a

aprovar loteamento de lotes 01.'

datas de 300 m2 e ruas com 12
, metros de largura.

PúblicaPraça
em Três Barras

Também aprovada pela
Câmara Municipal de Três
Barras, a Indicação do Verea
dor Felix Damaso da Silveira
- da "ARENA", que solicita a

construção de um Parque ou

Jardim no terreno alodial à Es
tação da Rede Ferroviária Fe
deral de nossa cidade: A im
plantação da referida Praça vi
ria cobrir UlTIa lacuna que ele
há muito se ressente nossa cida
de, ao mesmo tempo em que do
taria riossa área urbana de um.

local para as horas de lazer de
nossas famílias, servindo como

cartão de visita aos que chegam
ao nosso município. Para tan
to deverá o Senhor Prefeito en

trar em contato com a Direcãc
J "RFF" .

J

aa \,
, para que autonze o

uso do terreno para tal fim.

=- t
_'_""J:�

semana

HOJE: as sras.: Noemia, es

posa do sr. Agenor V. Corte e

viúva. Anita Buss; o jovem
Gerson José Dirschnabel.

AMANHÃ: o jovem Mar
cos César Grosskopf; os meni
nos: Silvio, filho do sr. Silvio

Siqueira e José Luiz, filho do
sr. Mário Müller.

DIA 4: o sr. Paulo Dehner:
o jovem Cláudio Rogégio Wer
ka.

loja - Aluga-se

DIA 5: a sra. Marilda, espo
sa do sr. Cláudio Dreveck.

DIA 6: os srs.: Moacir de

Paula e 'Silva e Erotides Pache
co Prates, residente em Papan
duva; o jovem Henrique Doliz

ny.
DIA 7: a sra. Dra. Zoé Wal

kyria, esposa do sr. Zaiden E,·

Seleme os srs. : Orlando Nasei
menta e Moisés Borges de Sou-

, za.

DIA 8: o sr. Rodolfo Fro�h-
Márcio Ivan

Planalto Hotel oferece pa ..

ra aluguel excelente loja térrea
frente para praça, dispondo de
mezariino quarto de banho e lu
minárias, medindo 5,5 x 10 m.
Tratar ,n� Gerência do 'HoteL,
no horário comercial.

ner; o

TremI.
Jovem

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos .
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