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inâmica Prefeitos �e 8noinba.s e Três Barras
ter�a-felra na Capital Federal

Na foto outra obra do bri-
. ,

lhante trabalho do Prefeito Mu-

nicipal Benedito Therézio de
Carvalho Netto, vice-Prefeito
Fábio Nabor Fuck e equipe ad

ministrativa, que realmente

empenham-se para transformar
Canoinhas uma bela cidade e

um município de projeção na

cional.
Corno divulgamos na edi-

ção anterior, este é o calçamen
to e/fi laj atas da rua Majar
Vieira no trecho entre as praças
Abrahão Mussi e Miguel Pro

copiak. A "Avenida", j á assim
chamada por todos, mede 13,60
m. de largura com canteiro no

centro, tem 740 metros lineares

e 8.880 metros quadrados. A
obra custou Cr$ 1 milhão 242
mil e 320 cruzeiros.

________ . �---------=------m----w.a � a
_

Para uma entrevista mar

cada para terça-feira com o Se
cretário do Planejamento da
Presidência da República, Jcão
Paulo dos Reis Veloso,' viajam
para Brasília na segunda-feira,
os prefeitos Benedito Therézio
de Carvalho Netto e Odilon

Pazda, de Canoinhas e Três

Barras respectivamente. Prefeito Therézio provavelmen
te conseguirá o fina:nciamento

na ordem de Cr$ 20 milhões.

Acompanhando 'os Prefeitos,
também viajará o Presidente da

Câmara Municipal de Canoi

nhas, vereador Henrique Krze
sinski.

Na audiência com o Secre
tário Veloso, os edís tratarão do
assunto referente a F'inancia
menta a Fundo Perdido para a

aquisição de Maquinário para
atendimento direto ao pequeno
agricultor. Para Canoinhas, o

de Secretários de Estado, pre
feito da Capital e outras autori
dades civis e'militares.

Depois que o Chefe da Ca
sa Civil, Salomão Ribas Junior,
acabou de ler o termo de trans

missão do exercício do cargo, as
sinado pelos Srs. Antonio Car
los Konder Reis e Marcos Hen

rique Buechler, o Sr. Konder
Reis pronunciou as seguintes
palavras: "A circunstância de o

tratamento de saúde que vou

retomar, recomenda repouso le
vou-me à decisão de passar-lhe,
Senhor vice-governador, o

exercício da Chefia do Poder
Executivo pelo tempo que for
necessário. Faço-o com confian ..

ça, a cada dia renovada, na ca

pacidade e no espírito público
de Vossa Excelência, seguro e

certo de seu devotamento às
causas do povo catarinense".

Vice Governador ssurne o cargo
de KR,-que Fará tr tsmen o de saúde

No impedimento transitó
r.io do Governador Antonio. Car
los Konder Reis, em razão de
tratamento de saúde, o vice

governador Marcos Henrique
Buechler asumiu terça-feira às
18:00horas em ato simples rea ..

lizado no Salão Nobre do Palá
cio do Governo; a Chefia do Po
der Executivo.

A cerimônia durou 10 mi
nutos e contou com a presença

•

e

Santa Catari na obtem
construção de centros sociais

verba para
urbanos

Acontecimento que merece

destaque, foi a realização pela
FUNPLOC da II Semana de
Marketing de Canoinhas, nUlTI3:

prccnoção da Associação dos Di

rigentes de Vendais do Brasil
(ADVB), Seção de Curitiba.

Esta semana de Marketing
se constituiu de palestras que h
veram início na Segunda .. feira
proferidas pelos seguintes espe ..

cialistas no assunto: Dr. João
José Bigarella que abriu a Se
mana proferindo palestra sobre
o tema, "ECOLOGIA corno fator
de Desenvolvimento"; Profes
sor Emir Calluf, que na terça
feira falou sobre, "CULTURA
como fator de Marketing e De
senvolvimento"; Professor Zu
di Sakahihara que abordou I)

tema, "TRIBUTAÇÃO' como

instrumento do desenvolvirnen
to" na noite d� quarta-feira;
Professor Amaury Barroso, En-

Em decorrência de parecer política. de desenvolvimento ur- seis mil cruzeiros, para a cons-

favorável do Conselho Monetá- bano do país. trução de dez centros sociais ur-

rio Nacional, o Presidente da banos, beneficiando os munící-
O Estado de Santa Catari- pios de São Miguel D'Oeste,República enviou mensagem ao

na fará urna operação de crédi- Joaçaba, São Joaquim, Chape"
Senado Federal relativa à con- to com a Caixa Econômica Fe- co, Itajaí, Siderópolis, "I'imbó,

Isenç�o no Imposto de =�:�:���_�__�_:_�_�_:_;_:_�_d_O_S-U-I-,-T-u-b-a-r-ã-o_e
Renda para quem ganha Encerra-se
C!�ntrib�e�ue ti� i�eita F�r��da nã�r�e� de M rke
ganho renda líquida aproxima- nada oficial, mas baseado em in-

formações do Ministro Simon
da de até Cr$ 65 mil este ano.

scn, presume que as alíquotas
estará isento do pagamento do da tabela progresiva passem a

Imposto de Renda no exercício ser escalonadas de cinco em cin

fiscal de 1979 informou segun- co por cento; diminuindo seu

da-feira o delegado da Receita número das atuais 15 para 10,
Federal, Jorge Destri, de acordo até o limite de 50o/c , ocorrendo o

com que estabelece minuta de mesmo com as classes de rend: ..

decreto-lei encaminhada ao pre- mento que cairão igualmente de

sidente Geisel pelo ministro da 15 a 10. Assim, à primeira Iai

Fazenda, Mário Henrique Si- xa de renda líquida será cobra

monsen , Explicou o delegado da uma alíquota de 5% que

que de acordo com ínforrnaçóes passará a 10% na segunda faixa

dadas à imprensa' pelo Ministro e assim por diante. Adiantou

da Fazenda, a proposta de de- também que a portaria 587, de

ereto-lei, já aprovada pelo pre- novembro último, do Ministério

sidente e com publicação pre- da Fazenda, estabelece os pra

vista no Diário Oficial da União zos para apresentação da decla

nesta semana que se inicia, aI.. ração do Imposto de Renda em

tera toda a tabela progressiva 79: de 19 de fevereiro a 6 de

de cálculo do Imposto de Ren- abril para os que têm imposto
da da pessoa física em 1979, mu- a pagar ou a restituir .e de 19 de

dando não somente as faixas de fevereiro a 11 de maio para

renda líquida corno ·também as pessoas isentas. Os contribuin

alíquotas que incidem sobre tes ause':1tes do País a serviço

elas, as quais foram arredonda- ou estudos terão prazo até 31 de

das. Adiantou Destri que a Re- maio.

(

genheiro Aeronauta, Adrninis
trador de Empresas e Professor
de Filosofia, falou na quinta
feira sobre o terna, "l\,1ARKE
TING e o desenvolvimento na

cional"; Publicitário Zeno José

Otto, técnico em Comunicação e

Criação, proferiu palestra OIl..

tem à noite para um auditório
que contou com a presença de
mais de 200 participantes entre

estudantes, representantes de
várias empresas e de classes 80 ..

dais. Sua alocução referiu-se
sobre o tema "COMUNICA

çÃO - exigência do desenvol
vimento" .

Este encontro encerra-se

hoje com ° Painel de Técnicos
organizado pelos palestrantes:
Luiz IAlberto Pereira Paixão',
Professor da FUNPLOC, Dirc ..

tor de Debates e Super inten
dente da ADVB e Professor de
Administração de Vendas do.d.?
ano, José Waldemiro Pereira,

semana

noinhas
Técnico em Psicologia, Profes
sor da FUNPLOC, na matéria:
Psicologia Aplicada na Admi
nistração, Zeno José Otto, Téc
nico em Comunicação e Criação
e' Amauri Barroso, Técnico em

lVIarketing.
Presidem a sessão de en

cerramento: Mário Tureck,
Presidente da ASSOCIACAO
DOS DIRIGENTES DE VEN
DAS DO BRASIL, Paulo De

quêch, Presidente da "Fundação
das Escolas do Planalto Norte:
Catarinense, FUNPLOC.

Esta realização alcançou
sucesso absoluto em todos os

sentidos e com excelente índice
de aproveitamento por parte
dos participantes. Elogiável a

íniciatíva do Presidente, Dire
tor e Professores de nossa Fa
culdade pelo elevado nível de
assuntos altamente imprescin
díveis aos Universitários e futu
ros homens de empresas,
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Os agricultores brasileiros contam agora com a nova Colheitadeira de Grãos Ma.,sey Ferguson, modelo Mr:

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

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

A MF 3640 incorpora avançadas características técnicas desenvolvidas pela MF do Brasil, obedecendo aos

requisitos básicos de conforto,· segurança, servicibilidade 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 opcional, possibilitando ao agricultor
a escolha ddequada 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, beneHciando, dessa maneira o consumidor dos produtos MF.

.

)
Revendedores '* Massey-'f>erguson do Brasil 50 A.

Comércio
.

'
Indústria «SCHADECK» Ltda.e

;;'ua Caetano Costa, 1122 Fones: 22-0557 e 22-0357 CANOINHAS - se

COZINHAS COMPONíVEIS

TODESCHINI
auancadas

I
úteissot isticadas130nitas -

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento €.�

KOHLBECK & elA. LTDA.
Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22 ..0536 - Canoinhas-SC

CARTOES DE NATAL - grande
IMPRESSORA OURO VERD� LTDA.

variedade

MENTIRA
Mentira: é tudo aquilo que

não tem expressão nem explica
ção . Na· ct.�rt;atística universal
�ão existe esta palavra, conSê

quentemente o seu significado.
N'o entanto, há pessoas que
mentem! Fazem. uso deste re·

CUT30 para esconder aquilo que
é mais sublime no mundo: l....,_

VERDADE! . . . Con10 se é.I.

lV[ENTlRA pudesse superar a

própria natureza! Infeliz da

cuele que se alia à este perigo ..

so e nefando recurco! pois; .i\.
MENTIRA é falsa e intruca e

como tal não tem o direito de

existir. Não passa de fruto de

imaginações' doentias c perver-
2.a:3 que, depois de tecê-la dei

xam-na em. qualquer. luga�, na

-

�pnr:::lI1C""" de sua frutif.cacàotl,�. '-' a j'a. .-� ... �� \,..;,. .1 . .1. ... "::l'5f:..!- •

grande que, para burlar a vigi
lância dos que a ignoram usa

de todos os artifícios possíveis.
E assim procura avizinhar-se
caracterizando-se das aparên
cias mais respeitáveis, i.rfiltran
do-se nos ambientes onde julga
poder encontrar éco aos seU3

propósitos. Porém, corno tudo

que é falso é efêmero e destru ..

tível e, como a lVIENTIRA é
exatamente isto, acaba se des
nudando diante de todos e de
tudo e, principalmente, de si
111eSD13. desmascarando-se ver

gonhocamente sob a implacável
erosão do tempo! A IVIENTIRA

vaga pelo mundo desde os seus

primórdios, clandestinamente:
Sem vida, SElTI teto e sem cons

ciência de si mesma, repudiada.
desprezada como Uln repugnan
te réptil.

Vive sem ter vida. Existe
sem ser e acaba, semmorrer .

Não sendo criação de Deus, é

ignorada e estranha a 'suas

obras, componentes de todo o

maravilhoso universo.

A ciência, a arte, a literatu-
1'0. enfim, todas as filosofias sa

dias e construtivas desprezam
na em razão da sua terr ivel pe
riculosidade! A própr ia J\rlEN
TIR,A sabe disso. A frieza: 8.

perfídia, a crueldade e as art �-.

manhas dessa mascarada é iS

VERDADE
revelações! O incalculável uni
verso também é fruto da VER

DADE, razão porque, a VER
DADE É UNIVERSAL. Assim,
pode-se acompanhar a VERDA
DE ao próprio Deus, pois se,
cremos num, forçosamente cre

mos no outro! Esse paralelo não
é uma coincidência e sim um

fato. Sendo DEUS, criador ab
soluto de todos os seres e de to
das as coisas 'é, acima de tudo,
respectivamente ·A EXPRES-

SÃO DA VERDADE, razão de

ser todas as' VERDADES.

CASA

Antonio Romão Kuminek

INQUE
Enfeites Pinbeirinbo

�----------------------------_.---�-· -_- m�__m_. �

ERLITA

80x para ,banheiro e fechamento de área já não é
\

problema em Canoinhas
.

. \

lntormscõss: DAS
RUA WOLF FILHO, 25 '. FONE (047'7) 22-0507

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -:_

,.,,__ _ .._-------_......_-

CIMENTELA
FABRICA DE TELAS DE ARA1\1J:E; PALANQUES E MU
ROS DE CONCRETO,. CERCAS E ALAMBRADOS. TELAS
DE ARAME SOB MEDIDA E TODOS OS TAMANHOS DE

. MALHAS.
�elhores inforlnações

Rua Bernardo Olsen 10
. ,

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

---------------------------�

VERDADE: é tudo que tem

expressão e explicação. Ela
existe muito antes de nascer.

Encarna tudo que é concreto ou

abstrato mas, que sabemos exis-
/ tir. De qualquer forma, ela

acompanha tudo e mais alguma
coisa.

O próprio mundo faz da
verdade o seu sustentáculo
transformando-a no eixo em

tôrno do qual ele gira. É na

verdade que a natureza Se re

nova e 'se embeleza! É. na VER

DADE, que a ciência se firma
e caminha em direção as mara

vilhas do desconhecido e suas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE

E PREPARAR O FUTURO!
NATAL É NATAL

É ANDAR DESCALÇO NA CHUVA �
E PESCAR DE PALETó BRANCO

Ê OTIMISMO E PERSISTÊNCIA!

NATAL, SOBRETUDO, Ê
LIBERDADE!

FRATERJ.VIDADE E BEM A VENTURANCA sao
�

CONSELHO MUNICIPAL DE
os nossos desejos

.

CULTURA
Canoinhas, dezembro de 1978

�. ,. , • °1" •••• , I ••••••••• I ••••••••• I •••••••••• I ••••••• I
••• IH • " • • • • lU IJ ••• II ••• " • '...I...1LL.I..I 11 I " " •• " • '!_' I I •• I ••• I ••••••••••• , •••• II I • I •••• III IJ! •••• II ••••••• t1 I • I R • .,_!.,�
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fernando 1. tokarski �I
0t1
��
tt�
�
Oti
"b.

���������������������������A�����������������������������������

NUMMUNDO DE PEQUENAS EMOCOES ii)
VIVAUMAGRANDE. J

',. .

I���;';;:::ot:::;h�: "'::;,,,. .

. �?��d���'!o�?Ea�Z?�0.��������!�s'���u��2���!I����hS9",��§S)!;��:���n�h�ge����� $
melhor crJITOmédio nacional: Dodge Polara. Em todos eles, emoçoes fortes.Qualidade C�rysler. potencia nomotor. requinte no acabamento e um estilo arrojado. Basta de pequenas emoçõesl !i�::

�
.

REVENDEDOR AUTORIZADO� CHRVSLER ':1
:' .

. � do BRASIL J:��I
•

J,.. � _

,.__�

e com limp
POVO EDlJCADO»

Cia a e

SOC�IAIS
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: a sra. Bernadete

Terezinha, esposa do sr. Rubens
B. Stulzer; a srta. Esther Doro
théa Benkendorf, residente em

Marechal Cândido Rondon; o

jovem José Carlos Ferraresi.

AMANHÃ: o jovem Wal
demar Grosskopf; a menina
Ivane Maria, filha do sr .. Car
los Nunes Pires.

«CIDADE LIMPA -

\
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estaques
·---Novos Técnicos

o Colégio Agrícola Vidal Ramos de Canoi

nhas, formou em 1978, 28 novos Técnicos Agrícolas,
l�m cerimônia no último sábado, dia 02, às 20:00 ho
ras na Matriz Cristo Rei, após Missa Solene. Asa··
lenidade de Colação de Grau teve como Paraninfo,'
o Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria e Patrono Jaír
Carlos Marcolla. As 23:00 horas realizou-se a bonita
TEsta que foi o Baile de Gala no Clube Canoinhense
abrilhantado pelo Grupo "Os Incandecentes" da ci
dade de Itajaí.

Dar Turma denominada "Professor Fabiano·
Oleskovicz" constam os seguintes formandos: Alde
.nor João Franco Couto, Aldo Ezidio, Antonio Carlos

em Agropecuária----t

Kaschuk, Antonio Hugo Antonovicz, Arnaldo Ezidio,
Artur D'Avila, Claves Luiz Finatto, Darci Luiz Pes

sali, Edmilson Domingos Garcia, Francisco Xavier

Soares, Celso Luiz Mattos, Gerson José Werka, Her
cílio Assis Pereira, Ivanir A. Seganfredo, Jaime Ce

sário Pereira Neto, Jair Jarentuchuk, Jefferson Luiz

da Costa, José Adancheski, José Maria de Albuquer
que Maranhão, Leonir José Brisot, Luiz Cesar da Sil

v a, Nedival Schumacher, Nelson Schafascheck, Ni
valdo Barrankievicz, Osvaldo Martinhuk, Roberto

Pilati Tarcisio Carturani e Wlademir Vidal Simões
,

de Lima. Via coluna, agradeço o convite a mim diri-

gido, com felicitações aos jovens formandos.

f'

OSN I LDA E LU IZ MILTON

casam hoje
Na Igreja Matriz Cristo Rei, hoje às 17:00 ho

ras, um bonito casamento será o de Osnilda Bechel,
filha do casal Leopoldo e Felicia Bechel, que irá tor

nar-se senhora Luiz Milton Suchek, filho de Pedro

e Maria Oliscovicz Suchek.

Serão os padrinhos, de Osnilda: José T. Koh

ler e Sra., Ildefonso Finta e Sra., Olavo Sirilo Perei

ra e' Sra., Herbert Sachewh e Sra. Alfredo Guilher

rne Knüppel e Sra., Lucilda Bechel e Adilson Urba

mek, Célia Machado e Fernando Machado, Nelson e

Odete Nader Korol, Dorcélio D. Crestani e Sra., An
tonio Olescovicz e Sra. e Zeno Ribeiro e Sra. De Luiz

lVIilton: Miguel Suchek e Sra., Ariclenes Anibal Bala
rotti e Sra., Paulo Tokarski e Sra., Sentara Nagano e

Sra., Francis.co Mendes de Souza e Sra., Miguel Oles
covicz e Sra., Luiz Schimoguiri e Sra., Paulo Osso

vski e Ana Maria Dambro.ski, Nelson Tokarski
e Sra., Jair Mendes e Roseliane Fiedler.

Os noivos recepcionarâo os convidados na sede

da Associação Atlética Banco do Brasil. E aos mui

tos parabéns de amigos. e familiares, junto os meus

cumprimentos ao jovem casal.

snVUE·K - Despachante Oficial
AUTO ESCOLA

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacamentos - Trans
ferências de veículos - Confecções de Placas

para Veículos - Carteira de Motorista - Car-
teira 'de Identidade - Guias de Taxas Estaduais

Contrato de Locação de Imóveis.

Agora com' Fotocopiadora Ultra-Moderna· Cópia rápida e fiel
L/C

FALANDO DE ROTARY CLUB

Excelente esteve o churrasco de confraterni

·zação da família rotariana no domingo que passou.
O Conselho Diretor do Rotary Club de Canoinhas

sempre em grande movimentação, proporc.ionou um

dia. maravilhoso a todos os membros e familiares que
reuniram-se na aprazível sede campestre da Firma

Wíegando Olsen em Marcílio Dias. Muitos presentes
sorteados entre todos os presentes, não faltando o

bom humor do sempre jovial companheiro "Formi

ga". "Merci" I pelo honroso convite dos mui prezados
amigos do Rotary, em especial o Presidente Osvaldo
Wrublevski e Sra. Ana Maria.

Lucia
Colombo

Bolão Fantasma

novo Presidente

Loja Popular Ana Maria
os MELHORES T(RAJES PARA ESTE NATAL

PELOS MENORES PREÇOS.

Rua Caetano Costa
L/C

De parabéns o prezado amigo Antonio Simões,
que foi eleito Presidente do Clube de Bolão Fantas

ma no dia 24 de novembro. No sábado que passou,
os associados do Clube reuniram-se para um jantar
em sua sede campestre, oportunidade que foi trans

mitido o cargo ao Simões pelo Presidente da gestão
anterior, Miguel Fontes Procopiak. Logo mais conto

quem são os demais membros da Diretoria.

Visite

Modas Soulin

CORREIO DO NORTE EDIÇÃO ESPECIAL

Na próxima semana este semanário não esta

ra circulando devido aos preparativos da edição espe
cial de Natal que já é tradição da empresa. Somente
dia 23' o C.N. voltará a circular, sendo esta a última

edição de 1978. Em conseqüência minha coluna será

também especial, focalizando os últimos acontecimen

tos sociais do ano.

GARDENIA
ALTO ESTILO EM MODA

EXCLUSIVA.

CALÇADOS, CONFECçõES E BIJOUTERIAS

Praça Osvaldo de Oliveira

SEMPRE NOVIDADES

Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682

Colação de Grau

Contabilistas
.

de 1978
É hoje, a solenidade de Colação de Grau dos

Formandos do Colégio Comercial de Canoinhas, com
Missa em Ação de Graças na Igrej a Matriz Cristo
Rei, às 19:00 horas. Após a Missa, a cerimônia de
Colação de Grau e entrega de diplomas na Nave
Central da Matriz. As 23:00 horas, o Baile de Gala
no Clube Canoinhense. A Turma "ZAIDEN' EJ\tU
LIANO SELEME" tem como Patrono o Sr. Sentara
Nagano e Paraninfo sr. Grimaldo Costa Furtado.
Dela constam os seguintes Contadorandos.Yê: Adil
son Wendt, Alainton Antonio Maron, Alceu Alves
Elias, Alfonso Bervian, Alfredo Alberto Marko, Al
tair José Dominiak, Antonio Sérgio de Souza Borges,
Anselmo Marcolin, Ataide Soares dos Santos, Carlos
Rogério de Andrade, Cecilia Jubanski, Cesar Duarte
do Nascimento, Djalma Corrêa, Deuclides José Pét
ter, Evandro Lietz, Euclides Woitexen Filho, Fdson
Knüppel, Emidio Lincoski, Gerson Pereira da Silvei
ra, Gerson Alfredo Lader Gildasio do Sacramento

, ,

França, Gilson D'Aquino Fonseca, Glicério Luiz
Wagner, Ivan Floresvaldo Silva João Antonio Gui-,

rnarães Gomes, Joel Basílio, Jorge Nelson Stocker,
José Olegário Benda, Jovina Maria dos Santos Pa
'checo, Laurinda de Cristo Rocha Lenoir Martins, ,

Leomar Knop, Leticia Knop, Luiz Hamilton Fernan
des, Luiz Wilmar Cavalheiro, Luzi Maria Feger,
Magna Coeli Pangratz Gandim, Maria Clizeida Fe
dalto, Maria de Fátima Wendt, Márcia Luiz Dirsch
nabel, Margareth Szenczuk, Marli de Deus Pinto,
Margareth Christina Wagner; Maria Antônia Souza
Pinto, Mariane Gonçalves, Marisa Elizabeth Feger,
Nilce Terezinha Bechel, Nilton José Bayestorff Fi
lho, Niralci Inês Woichicoski, Osmário Davet Filho,
Osni Bento de Oliveira Renato Alves Roberto José
Dírschnabel, Rodolfo Grosskopf, Ros�ngela Dirsch
nabel, Roseli Claudete Nascimento Silvio Soares de
Andrade, Sonia Maria dos Santos' Pacheco Tarsila
Maria Krauss, Teófilo Adur, Terezinha Alai� Soares,
V�ldir ?tani�laski,. Valmor Pedro Sampaio, Verena
Lindamir Voigt, VIlmar Woichicoskoski Wilmar Su
do�ki, 'Wil�ar Wagner, Wilson Sérgio' Pedro Sam
paio e Zeriilda Suchara. Da coluna os cumprímentos a esta formidável turma com uor» grande abraço.

DRA. HELOISA S. BERTONCINI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar - Sala N.o 03
L/C
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IfIança ....

Você que nasceu para, da saudade ser a esperança;
)0 homem mais falso tirar a vingança,
Das tristezas transmitir alegrias,
Do sono ser o sonho mais fantasiado

Que o homem pensou em tornar realidade ...

Queria ser mais dócil como você!

Queria ser 'sua alegria nas horas em que você está triste,
Sua lágrima quando sente dor,
Seu pensamento certo e bom, quando pensa no mal.
Mas você é criança e não distingue o bem do mal!
São os sonhos com lágrimas, de quem sente paixão de viver

tão só!
Mas. .. ao mesmo tempo, você é o raio de sol que dá calor
aos nossos sentimentos de frio ...

A esperança que nunca será destruída pela saudade ...
Os ramos cheios de espinhos, tão tristes por estarem isolados ...

A pétala maís pura e singela que nenhum sereno tentou

desanimá-la e perdeu sua cor ...

O sorriso triste daqueles que desesperam-se de viver ...

O sonho belo que se realizou ...
Mas. .. se você derramar lágrimas de tristezas,
Mesmo que não saiba pensar o bem, não pense o mal ...
E ... quando você' crescer, lembrará seu sonho de criança
e jamais a vingança voltará atrás!
Lembrará o beijo doce e fascinante que sua mãe osculava com

nor:
E verá o futuro em (sua frente e julgará ser brava gente
e o destino enfrentar. . .

,

Olhará o vento levando sua vida e sobre seu peito vibrará
a saudade dos tempos de criança sentida, e pensará: que pena!
E você encontrará uma criança caminhante de felicidade tão

abundante, e sentirás saudades ... ,

Mas ... não poderá ser criança outra vez! ...

(Agostinho Kryszyszyn)
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EXPEDIENTE -:--:-

Estado de Santa Catarina

Departamento de Estradas de Rodagem�
�
DER

Encontram-se em Cartório, à
Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo

rum, para serem protestadoc os se

guintes t.tulos:

DP. n.? 33785 valor Cr�
1.821,00 (Hum mil oitoceritos e vin

J,c e um cr'uze iros}, vencImento:

11.1178, emitida por Arnaldo A.

Rotta & Cia. Ltda.,. contra WAL
DOMIRO P. DE FARIAS. .

N.'P. n.? 001 - valor Cr$ '"

30.000,00 (Trinta mil c��zei.ros),
vencimento: 20.11.78, emitida por
ARMELINDO VESARO, a favor de
Godofredo Martins.

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 J�rnal
"CORREIO DO NORTE", VIrem

pagar os referidos títulos, ou da ..

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

Canoinhas, 07 de dezembro de
L978.

Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos

-

Encontra-se em Cartório, 2.°
Ofício à rua Vidal Ramos; Edifício
do Fo�um, para serem devidamente
protestados os seguintes títulos:

Dp. n.? 3211, vencida em 15.09.78,
no valor de Cr$ 2.315,00, emitida
por Sociedade Indl. e Cornl. Sicol
SIA, Contra ROLLAND PAGA
NELLI.

Dp. n.? 48351 C. vencida em

18.11.78, no valor de Cr$ 6.560,00,
emitida por Jabur SiA.' Pneus.
Contra ARMELINDO VESARO.

Por não ter ,sido possível en

contrar os referidos responsáveis,
pelo presente intimo-os para no

prazo de três (3) dias, a contar da
publicação deste, no JORNAL.
CORREIO DO NORTE, virem pa
gar os mencionados, títulos, ou da
rem as razões porque não o fazem,
e ao mesmo tempo, no caso de não
s=r atendida esta intimação, os no

tifico do competente protesto.
Canoinhas. 06 de dezembro de

1978.
Alcides Schumacher

Oficial Maior

Poblicacão Oficial da
Prefeitura Municipal

de Vonoinbas
Lei n.? 1.459 de 1.°/12/78
Autoriza Firmar Convênio'
com a Secretaria da Educa
ção.

- Lei n.? 1.460 de 1.°/12/78 -

Autoriza a Aprovação de Lo
teamento e Ampliação do
Perímetro Urbano.

Decreto n.? 56/78 -- Altera
Valor de Referência, datado
de 1.°/12/78.
Decreto n. ° 57/78 de

, 04/12/78 - Aprova Subdi
visão de uma área de terra"

Decreto n.? 58/78 de
06/12/78 - Aprova Lotea

mento procedido pelos'Her
deiros de Bernardo e Wilson
Wendt.

Decreto n.? 59/78 de
06/12/78 - Aprova Subdi
visão de urna área de terra.

AVISO
I

DE LICITAÇAO
sidências de Joinville, Lages,
Tubarão, Chapecó, Rio do. Sul e

Caçador, conforme consta do

Edital n.? 129/78, com prazo de

entrega das propostas até às

9,00 (nove) horas do dia 21 de

dezembro de 1978, no Protocolo
I

Geral do DER-SC, localizada no

7.0 Andar do Edjfíc'CJ das Dire-

torias, à rua Tenente Silveira

n.
° 32, eml Florianópolis.

Cópias do referido Edital,

o DEPARTAMENTO DE
TRADAS DE RODAGEM
SA.NTA CATARINA, atra
do GRUPO EXECUTIVO
LICITAÇÕES (GEL), leva
conhecimento dos interessa

, que se acha aberta CON ..

RRÊNCIA para Alienação
Material Inservível ao DER
, composto de Tratores, lV10-

iveladoras, C a r r egadeiras,
minhões Camionetes e Rolo

,

mpressor, recolhidos na� Re-

e maiores esclarecimentos po·
derão ser obtidos junto ao GEL
no mesmo endereço acima men

cionado.

,

numeres esta semana

Eleitoral
pelos

Numa exposição de 40 mi
nutos destinada a desfazer "um

o "

curioso fenômeno de comunica-

ção que está levando à desinfor

mação, o coronel Ruben Lud

wig . forneceu esta semana no

Palácio do Planalto, uma análi
se oficial dos resultados das

eleições de novembro, que no.

seu entender não surpreende
ram o governo, mas sim o MDB

.

e a jornalistas que previam vi"

tória oposicionista.

Utilizando. gráficos e ma

pas, o porta-voz do. Planalto. ci
tou os números globais para
reafinmar vitória do go.verno:
15 senadores da Arena, contra

8 do. MDB; 231 deputados fede
rais (já garantidos da Arena),
contra 189 do. MDB; e, para as

Assembléias Legislativas UDl

total provável de 493 deputados
arenistas contra 353 do. MDB.

Ludwig declarou que São. Pau
lo. e Rio. influiram muito. na vo

tação emedebista, mas que não.

se

�

devia fazer distinção. entre

Estados E queixou-se de que
grande co.bertura eleitoral foi
feita nos três pr imeiros dias,
quando a oposição liderava -

e depois, quando. a ARENA pas-
o So.U à frente as informações di-

,

minuíram . Diante de críticas e

perguntas sobre critérios para
estabelecer-se regras eleito.rais,
o. coronel Ludwig comentou, já
no final, que "todos os países
democráticos adaptam as suas

legislações à consecução de uma

legalidade" .

EDITA IS r Vitória
demonstrada

DER-SC, em 30 de novem

br» de 1978.

Eng." Civil Osny Berretta
Chefe do GEL

Eng.o Civil Moacir MQudardo
Diretor de Operações

-----------�--------------------------.�--------------
,

Informativo da General Motors do Brasil S.A.

tio salão, as fantasias e os modelos Chevrolet
Ao lado. ,de toda a Iinha

Chevrolet para 1979, em que se

destacam as novidades lançadas
pela fábrica no. imcio deste
mês - Chevette 4 portas, Che
vette Jeans e Pick-up D-10 com

motor diesel - a General Mo
tors do. Brasil está apresentan
do. no. XI Salão. do. Automóvel
três projetos desenvolvidos pe
lo. Departamento. de Estilo da

empresa, que sugerem fanta
sia de decoração e de modifica

ções de carrocerias aplicáveis
ao. Chevette, à Pick-up e ao ca

minhão.

O projeto denominado
C hevette SR apresenta esse

modelo com alterações no. teto,
dotado de uma abertura com

vidro. ray-ban b a s c u 1 a n t e

(moon-roof) ; na traseira, corn

"spoiler" (rabo-de-pato}; e na

f r e n t e, c o m amplo saiote
("front - spoiler") , prolongado
por uma barra de borracha de
fletiva. O capô do. motor foi
substituído por uma estampa
em fibra de vidro, com abertu
ra de tomada de ar na parte
traseira, voltada para o para
brisa. Os pára-choques são do
tados de proteção. de borracha
envolvente, as rodas são espor
tivas e os faróis protegidos por
uma lâmina de acrílico. fumê.

da cabina. Todos os demais ele

lilllento.s externos - pára-cho
ques, estribos, tr incos das po.r
tas, sustentação e base dos es

pelhos retrovisores, molduras
das portas e dos vidros -- são

. em cor preta.
O caminhão. otambém se so

bressai .pelas faixas coloridas
nas laterais e no. capô (idênticas
às da Pick-up) e pelos croma

dos que envolvem as rodas, es

tribos, fr isos das portas e dos

vidros, tanque de gasolina e ex

tremidade do. escapamento In

ternamente, tanto. a Pickup co
mo o. caminhão. não trazem mo

dificações em relação. aos mede
los normais de linha.
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Quanto à pintura, o Che
vetta SR mostra uma tonalida
de "degrudee" do prata-metáli
co. para I) preto, partindo da ba
se para o teto. A mesma deco
ração. é estendida ao interior,
aplicada ao revestimento. de ve

ludo dos bancos dianteiros (de
encosto alto) e traseiros. Os
equipamentos internos' não. di
vergem dos modelos normais

de linha, com exceção do des
cansa-braço E:1ID, novo modele,
mais longo e confortável. Com-
pletando o conjunto, todos os

vidros são. ray-ban.
O projeto Pick-up se desta

ca especialmjnte pela pintura
da carroceria e pelo "Santo
Antônio" localizado. atrás da ca

bina, no. qual estão instalados
quatro faróis auxiliares (dois
normais e dois de milha). A
carroceria é toda branca, real
çada por três largas faixas co

loridas (amarelo, laranj a e ver

melho) que partem de um am

plo emblema Chevrolet dese
nhado. nas portas, o/seguindo até
o meio do veículo. As mesmas
faixas são aplicadas ao capô do
luotor, estendendo-se até o teto

OS MODELOS

CHEVROLET E SUAS

NOVIDADES

A GMB mostra no. Salão.
toda sua linha de veículos co

unerciaís e de passageiros para
79, colocando em evidência o.

Chevette 4 portas, o. Chevette
Jeans e a Pick-up D-10 com mo

tior diesel, que, lançados no. iní
cio. deste mês, estarão. pratica
mente sendo. apresentados pela
primeira vez ao. grande público.
Os demais modelos que estarão.

expostos são: Chevette 2 portas
(em três versões) , Chevrolet
Opala (2 e 4 portas), Chevrolet
Opala SS, Chevrolet Opala Ca
ravan (incluindo as versões SS
e Comodoro) Chevrolet Opala
Comodoro (2 e 4 portas) Vera
neio, Pick-up C-14 e C-15 e ca

minhões C-60 (a gasolina), D-60
e D-70 (a diesel).

O Chevette 4 portas, com

que a GMB pretende preencher
a faixa de mercado. que tem

preferência pelo. Sedan, é apre":
sentado em suas duas versões,
Chevette e Chevette Super Lu
xo, de características idênticas
às do modelo. 2 portas.

O Chevette Jeans, destina
do ao público jovem, tem o re

vestimento.' dos bancos e o. aca

bamento interno. em tecido. azul
e é disponível em três cores ex

ternas: Branco Everest, Azul

Xingu e Prata Diamantina Me
tálica. A versão é apresentada
somente no modelo 2 portas e

identificada pelo d e c a l que
"Jeans" nas laterais.

A Pick-up diesel D-10 será
expo.sta em seus mo.delo.s -

com chassis longo. e curto -,

nas versões Standar e Luxo..

\
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CORREIO DO NORTE 09 de dezennbro de 1978

Prefeitura de BarrasMunicipal l�rês
ILEI N.o 467 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1978

Anula e suplementa dotações orçamentárias, e dá outras
providências.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, nO' uso' de suas atribuições, faz saber
que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I:

Art. 1.0 - Ficam anuladas na importância de· Cr$
I' 1.223.620,00 (hum milhão duzentos e vinte e três mil cruzeiros e

; seiscentos e vinte cruzeiros), as seguintes dotações orçamentárras: .

(

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3120.00-1221/096 - Limpeza e Higiene .. .. .. Cr$
3120.00-1227/097 -. Material EscO'lar· Didático Cr$
3270.00-2704/110 - Comissão Mun. de Esporte Cr$
3270.00-2703/111 - AO' 3.° B.P.M '.' Cr$
4130.00-3318/115 - Veículos Automotores .. .. Cr$
4140.00-3407/118 - Instrumentos Musicais. .. Cr$

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3110.00-1129/120 - Venctos, e Vantagens fixas: Cr$

,r 3110.00-1129,/121
- Despesas Variáveis.. .. .. Cr$

3120. 00-1208,f122.- Combustíveis e' Lubrific. Cr$·
3233.00-2305/130 - Salário F'armilia .. .. .. .. Cr$
3250.00-2502/131 - Previdência Social .. .. .. Cr$

SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO
I 3140.00-1402/157 - Acordos e Convênio Cr$. 10.000,00

c

DEPARTAMENTO MUNICIpAL DE ESTRADAS DE
RODAGEM

ANULAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ADMINIS'I\RAÇÃO

3110.00-1129/044 - Despesas Variáveis .. Cr$
.. \'II�NTO DA FAZENDA

3110.00 ..1129/059 - Despesas Variáveis ..

3120.00-1206/060 - Artigos de Expediente
3120.00-1238/061 - Outros Mat. de Consumo
3130.00-1324/065 - Outros Serv. de Terceiros
3140.00-1414/068 - Encargos Transitórios ....
3240.00-2404/073 - Juros de Dívidas Diversas
:3250.00-2503/074 - Outros Enc. Previdenciários

SETOR 'FOMENTO AGROPECUARIO
3110.00-1129/081 - Despesas Variáveis .. .. Cr$
3140.00-1425/087 - Locação de máq. agrícolas Cr$
3233.00-2305/088 - Salário Família .. .. .. .. Cr$
4130.00-3312/090 - Máquinas/Equip, Agric. .. ér$

Cr$
Cr$
Cr$'
Cr$
Cr$
c-s
Cr$

34.000,00

27.000,00
14.000,00
10.000,00
6.000,00
8.000,00
28.000,00
30.000,00

8.000;00
5.000,00
2.500,00
66.128,00

3.000,00
9.000,OU
30.000,00
30.000,00
{I': O'lOOO01.1 • ,_ ,

]7.f.i47,OO

30.0.00,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00'

:3120.00-1238/157 - Outros Mat. de Consumo
3233.00-2305/164 - Salário Família .. ., .. ..

3240.00-2403/165 - Juros s/F'inanciamento Besc
4110.00-3104/169 - Construção/Edit. Públicos
4130.00-3313/170 - Máquinas/ Equip. p/Obras
4130.00-3318/171 - Veículos Automotores .. ..

4140.0.0-3404/172 - Ferramentas para Oficina
4.310.00-5101/173 - Amortização Dív. Pública

I
TOTAL DAS ANULAÇõES .. .. .. .. ..

Cr$ 30.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 13.345,00
Cr$ 120.000,00
Cr$ 400.000,00
Cr$ 9.200,00
Cr$ 30.200,00
Cr$ 111.600,00

Cr$ 1.223.620,00

Art. 2.° - 'Ficam suplementadas na importância de Cr$ ...
1 .223.620,00 (Hum milhão, duzentos e vinte e três mil e seíscen
tos e vinte cruzeiros), as seguintes dotações orçamentárias:

GABINETE DO PREFEITO
:�110. 00-1109/027 � Diárias .. .. .. .. .. .. ..

3110.00-1117/028 - Representação ao Prefeito
3110.00-1117/029 - Repres. ao Vice-Prefeito .,

:3110.00-1123/030 - Subsídios aO' Prefeito .. .,

3130.00-1318/037 - Serviços Judiciários
��140.00·-1434/040 - Recep. Hospedagens e HO'm.
3270.00-2704;/041 - AMPLA .. .. :. .. .. .. ..

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

3110.00-1129/058 -- \Tenctos. e \fantagens fixas

SETOR DO FOMENTO AGROPECUARIO

3120.00-1235/084 - Peças 6 acessórios .. .. .. Cr$
\

12.000,00
DEPARTAMENTO D� EDUCAÇÃO E' CULTURA

3110.00-1129/091 - Venctos, e Vantagens fixas Cr$ 130.000,00
3130.00-1324/100 - Outros Servo de Terceiros Cr$ 2. OOO,OU
3140.00-1402/101 - Acordos e Convênios Cr$ 18.000,00
3140.00-1440/102 - Merenda Escolar ... , .. Cr$ 3.000,00
3140.00·-1440/103 -- OutrO's

.

EncargO's DiversO's Cr$· 8.000,00
J233.00-2305/107 - SaláriO' Família.. .. .. .. Cr$ 4.000,00
4110.00-3102/112 - Ampliação/Rest. Escolas .. Cr$ 50.000,00
4110.00-3104/113 - CO'nstr. EdifíciO's Públicos Cr$ 143.500,00

SERVIÇOS URBANOS

3120.00-1238/126 - OutrO's Mat. de CO'nsumo
3130.00-1320/128 -- Servo Públicos CO'ncedidO's

SAúDE E SANEAMENTO

3110.00-1129/138 -- Venctos. e Vantagens fixas

3110.00-1129/139 -- Despesas \fariáveis ..

?130.00-1310/142 - Passagens e Bagàgeus
3140 . 00-1405/144 -- Assistência SO'cial ..

.

'3120.00-1208/140 -- CO'mbustíveis e Lubrif.

Cr$ 8.000,00
Cr$ 15.000,00
Cr$ 6.000,00
Cr$ 26.000,00
Cr$ 1.000,00
Cr$ 15.000,00
Cr$ 1 500,00

Cr$ 80.000,00

Cr$ 60.000,'00
Cr$ 10.000,00

Cr$ 12.000,00
Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 20.000,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE
RODAGEM

es
3110.00-1129/152 - Vencimentos e Vantagens .

:3120.00-1208/154 - Combustíveis e Lubrif.
3120.00-1235/156 - Peças e Acessórios .. .. ..

3130.00-1307/159 - Fretes e Carretos .. .. ..

3250.00-2502/166 - Previdência Social .. .. ..

3250.00-2503/167 - Outros Enc. Previdenciários

Cr$ 339.620,00
Cr$ 100.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 40.000,00
Cr$ 30.000,00

Após muita luta, momentos

alegres e tristes, também consegui
mos chegar no último mês do ano.

Estamos já no advento que é

uma preparação para à vinda do

Senhor, que é o Natal.

As Famílias já se organizam
em grupos, para realizarem em

suas residências, as novenas prepa

ratórias que antecedem ao' Natal.

Dezembro mês das formaturas,
de mais uma etapa vencida na vi

da' muitas vezes com dificuldades,,

vendo agora, os formandos, seu 50.-

nho realizado.

As Igrej as têm-se tornado pe

quenas para abrigar o grande nú

mero de parentes, amigos e convi

dados especiais, daqueles que estão

chegando ao término de seus cur

sos e que à Deus vão agradecer.
O calor também está predomi

nando em nossa cidade. A sorte é

que de vez em quando cai uma chu
va para amenizar um pouco:

Os jardins das praças estão flo

ridos, como que gritando. de alegria.
Andando pela cidade, notamos

o grande movimento de pessoas em

busca dos estabelecimentos comer
ciais.

Apesar das queixas que tudo
está muito caro e difícil, assim

\

mesmo, a procura é enorme.

Em cada .fisionomia humana

nota-se a preocupação de adquirir
algo para presentear seus familia
res Ou até mesmo um amigo.

Diversas mercadorias, seja. lá
de que espécie for, estão sendo ma

nuseadas diariamente pelos popu
lares, na busca incessante de ad

quirir aquilo que previamente já
havia sido previsto ou escolhido.

As casas comerciais ostentam
em suas vitrinas artigos de diversos

preços e tipos, facilitando aos com

pradores a sua aquisição, muitas
vezes sugerindo um número de

prestações bastante esticadas.

Nas casas especializadas em

cartões ou coisa parecida, as pes
soas procuram obter algo que tenha.

àquela frase ou mensagem mais

significativa.
Muitas vezes recebe-se um car

tão com uma frase muito bonita
que comove mesmo, no entanto, sa

bemos perfeitamente que a realida
de é outra.

Assim aos poucos vamos gal
gando os dias que faltam para ter
minar o mês e também o ano,
quando então, no final, por certo,
faremos um resumo ou balanço de
tudo aquilo que realizamos, passa
mos ou até mesmo as decepções so

fridas.

Quando paramos um pouco pa
ra pensar, muitos detalhes que até
aqui estavam esquecidos poderão
ser lembrados e talvez ainda, pas
sámos consertá-los naquilo que es-

tiver ao nosso alcance.
.

Canoinhas, dezembro de 1978 .

Ivanita Schivinski

Fundação
.

das Escolas do Planalto
Norte Catarinense • FUNPLOC

COr\lIlJNIC�ÇÃO
A Direção da FUNPLOC

cO'munica a tO'dO's O'S interessa
dos que será realizadO', nos dias
13 e 14 dO' cO'rrente, O'S tesltes de
SeleçãO' para ingressO' nO' Curso
TécnicO' em SecretariadO'.

As inscrições encontram-se
abertas na Se�cretaria da FUN
PLOC, de 04 a 12 de dezembro.
Exige-se CertificadO' O'U Atesta
do de CO'nclusão dO' 1.0 Gr'au.

CanO'inhas, elTI 01 de· de
zelTIbrO' de 1978.

Paulo Dequêch
Presidente

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES. .. .. .. .. Cr$ 1.223.620,00
Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário. .

.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 27 de novembro
de 1978.

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

nistrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada no JO'r
.ral "Correio do Norte" .

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo

LEI N.o 469 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1978

. Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Secre-
taria da Saúde e Saneamento para fins de instalação de Posto de
Saúde no Bairro de São Cristóvão, e dá outras providências.

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

,
.

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

Art. 1.0 - Fica O' Chefe do Poder Executivo autorizado a

firmar 'convênio com a Secretaria de Saúde e Saneamento do Es
tado de Santa Catarina, para fins de instalação do PO'stO' de Saú
de no Bairro de São Cristóvão neste Município:

Art. 2.° - Para O'S fins aludidos no artigo 1.0, fica autoriza
do a contratação de 1 (um) médico, 1 (uma) zeladora e 1 (um) au

xiliar de serviços médicos, bem como a execução de serviços e re

paros necessários a instalação do referido PO'stO'.

Art. 3.° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão
n conta das Dotações Orçamentárias vigentes, corno segue:

3110 - Pessoal
3130 - Serviços de Terceiros
4140 - Material Permanente

Art. 4.° - E-sta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 30.11.1978.
ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Admi
nistrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada no J01·
nal "Correio do Norte".

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administr-ativo

LEI N.o 470 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1978

Anula e suplernenta dotações orçamentárias, e dá outras
providências.

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

Art. 1.0 - Ficam anuladas na importância de Cr$
J 0.500,00 (dez mil e quinhentos cruzeiros), as seguintes dotações
orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL
,

3120.00-1208 - Combustíveis e Lubrificantes
1209 - Copa, Mesa e Cozinha . .. ..

1225 _. Material Elétrico .. .. .. ..

1228 - Material de Filmagem e Grav.
:3130.00-1305 -- Conservo e Reparo de Instalações

1317 - Servo de Impressão e Encadern.
.3140.00-1408 - Cursos e Conferências .". ..

4130.00-3302 - Aparelhos. de Comunicação
3317 - Máquinas tipo Doméstico

4140.00-3410 - Mobiliário em Geral .. ..

TO'tal das Anulações .. .. .. .. ..

Cr$ 95,00
Cr$ 390,00
Cr$ 350,00
Cr$ 495,00
Cr$ 550,'jO
Cr$ 1.79f..,UO
c-s 630,00
'Cr$ G35,UÕ
Cr$ 660,00
Cr$ 4.900,00
_.T iL �

Cr$ 10.500,00
Art. 2.° - Ficam suplementadas na importância de Cr$ ...

10.500,00 (dez mil e quinhentos cruzeiros). as seguintes dotações
O'rçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL
3111.02-1129 - Despesas Variáveis .

3130.00.1301 - CO'municações .. .. .. ..

3140.00-1434 -- Recepções e HO'spedagens
TO'tal das Suplementações .. .. ..

Cr$
Cr$
Cr$

1. 000,00
500,00

9.000,00
Cr$ 10.500,00

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigO'r na data de sua publi
cacãO', revO'gadas as dispO'sições em contráriO'.

_,
,

Prefeitura Municipal 'de Três Barras (SC), 30.11.1978.
ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada nO' DepartamentO' Admi
nistrativO' desta Prefeitura na data supra e �erá publicada no JO'r
nal "CO'rreio dO' NO'rte" .

PAULO ADAO FRANK - DiretO'r Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COPA NORTE COME'ÇA
EM JANEJRO

Sobre a direção da Liga Ma

frense de Futebol, ficou marcado

para janeiro o início da Copa Nor

te, sendo que no dia 7 de janeiro
será efetuado o torneio início, pro

vavelmente no Estádio do Peri

Ferroviário de Mafra e já para r·

dia 14 do mesmo mês teremos a

primeira rodada.

Os clubes que irao participar
da Copa Norte serão: de Mafra,
Operário e GE Rauen; de São BeI).
to, Bandeirantes e G. Imocol; de

Canoinhas, CA Industrial e São

Bernardo ou Botafogo EC; de Rio

Negrinho, Ipiranga e Continental.

possivelmente o campeão deste

torneio terá o direito de disputa do

estadual.

Portanto teremos a oportuni
dade de ver os nossos clubes dispu
tando �m campeonato com clubes

de outros municípios. É oportuni
dade também de vermos se o f'ute

bol de Canoinhas evoluiu em re

ferência a outros anos, quando

\

tínhamos times para enfrentar'

qualquer equipe do Estado de

igual para igual, só perdendo pa
ra as melhores. Hoje se levarm
nosso incentivo a estes clubes che

,
'

garemos lá.
TORNEIO DE VERÃO

Conforme foi anunciado, teve

início domingo passado o torneio
do verão 78, com quatro jogos. No

Ditão jogaram Wai Ken Ké x Ju-.
.

ventus com a vitória do pr imeiro

pelo marcador de dois a zero, gols
do artilheiro Mickei; na Serra do

Lucinda, o Corintians de Arroio

Fundo goleou de maneira catezó-..:>

rica o São José pelo escore de cin

co tentos a zero; pelo mesmo pla
car o Beira Rio venceu o América
no bairro São Cristóvão; já na Far

tura, o Icofrisa não passou de um

empate de um tento com o Caxias
de Anta Gorda. Para amanhã está

marcada a segunda rodada com es

tes jogos: em Arroio Fundo, Corin
tians x Bela Vista; no Alto das Pal

meiras, Juventus x Vila Nova; no

estádio velho, Ipiranga x Beira Rio:

em Anta Gorda, Caxias x Mirasol.

�.......m"""""""""""""""""�.==.L.Si",,,,�Q

Você gosta' de estar sempre na moda?

Então procura o

.

Bazar Canolnbense
na Rua Felipe Schrnidt, 393

Agor a fazendo parta das Organizações de

Nivaldo Burgardt

ESPERArv10S voes:

--------
,

./J./J.BR,EY

Está acontecendo muitas coisas

erradas" neste torneio, como as

transferências de atletas da 1.0 Di

visão, onde algumas equipes se

transformaram completamente com

a entrada destes atletas, ficando aí
um desnível em relação a outras

que continuam com aqueles atletas

que disputaram o campeonato do
interior. Há' um regulamento que
diz: poderão as equipes deste tor

neio, registrarem dois atletas que

disputaram o campeonato da 1.a di

visão, mas tem time que registrou
quatro ou cinco atletas desta cate

goria, para 'o mesmo, explicou o vi

ce presidente da LEC, promotor do
torneio. Atletas que pertencem ao

AREP, poderão jogar, por ter o

AREP desistido do campeonató da
1.a divisão; mas de qualquer manei
ra o AREP pertence a 1.a divisão',
Para ser correto teria que ser aber
ta uma excessão no regulamento
para os atletas que pertencem ao

AREP e Bela Vista, para não ficar
esta dúvida.

,

FI.JAMENGO CAMPEÃO

CARIOCA DE 1978

Deixamos aqui as nossas ho

menagens a grande torcida flamen

guista de Canoinhas, pelo título
conquistado pelo Flamengo no do-

. I

mingo passado, vencendo de manei-
ra sensacional o Vasco da Gama.
Com esta vitória o Flamengo con

quistou pela 20.10 vêz o Campeona
to Carioca e tendo também este
ano em suas fileiras o craque do

. ano Paulo César Carpeggiane, tam
bém os artilheiros Zico e Claudio
Adão com 19 gols cada um, foi o

Flamengo o time que mais marcou

gols neste campeonato (60) e o que

menos sofreu gols, 11 apenas, u�1a
campanha invejável do clube mais

querido do Brasil.

- Alice Cooper
- Beatles
- Creedence
- The Who

Te!. 22-0855, Sérgio

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

Compra-se Discos

UNGER & elA. 'LTDA.
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

- COMÉRCIO -

J

Distribuidores

Completa dosI
Esquadrias de

de vidros, com

E·xcIusi v 08

Motores

EXPORTAÇAQ

da Linha

«WEG»

urna variadíssima secção
de profissionais cornpe-

ferro e
.

equipe

.... 1111

Atividades
ano de

MOBRAL

realizadas no

1918 pelo
de 'Canoinhas

tontes . para sua colocacão.

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Wal(jt�lnar KrlÜppel
-�....

��. ---

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

'-•••.,.i4WIIIIII1.IIII'_.=------IIlIII--'III*.._._7l1li'
'..'.'.nlll'lIIl1l111111-

Jogos Amistosos, pelos times de futebol do Mobral, Mirim e

Infantil.
.

Torneios Mirim e Infantil, envolvendo todos os times de tute-

boI do município de Canoinhas.
.

Participação do time de Voley BoI do Mobral, no município de

Major Vieira, inauguração da cancha de Esportes.
Participação da Supervisão Municipal do Mobral, no IV

EMOBRESC, realizado no município de Campos Novos-SC.

Canoinhas concorreu nas seguintes modalidades:
Canto Individual -- representado por Yachuchi Yamasaki
Oratória - representado por Zenoir Correa

Trova - representado por Olívio Pinto - ex-aluno de Alfa

betização, o qual nos premiou com o troféu de 4.° lugar.
Exposição dos materiais existentes no Posto Cultural.

2.0 Passeio Ciclístico - Promoção Mobral e Prefeitura.

Cursos de Profissionalização, em convênio com o SENAC, aten
dendo à 22 pessoas no Curso de .Auxiliar de Enfermagem, ten
do corno monitora a Enfermeira Chefe do Hospital Santa Cruz,
Sra. Margareth Rosa de Miranda.

Cursos de Iniciativa Local:

2cursos de . Corte e Costura
2 cursos de Pintura em Tecido
1 curso de Tricô e Crochê
Ministrados pela professora Sra Valcy Pereira Tormena ,

Cursos em convênio com o PETiRA (Programa de Educação
para o Trabalho).

Pintura em tecido - tendo como monitora - Geneci Maria
Zattar.

Bordado Varicor - tendo como monitora - Valcy Pereira
Tormena.

Crochê - tendo como monitora - Adelaide Gonçalves
Berton.

Curso de Tratorista - realizado em Marcílio Dias" no Colégio
Agrícola Vidal Ramos, em convênio com a Massey Ferguson.
Ministrado pelo monitor Ney Mecanham, atendendo à 30 alunos

Colônia de Férias, realizada no Colégio Estadual Santa Cruz,
contamos com a valiosa colaboração do DD. Diretor Eloi Bona.

Participaram 120 crianças.
Pomoção 1.0 Baile do Colono, realizado no dia 22 de julho de
1978.

Desenvolve-se no Posto Cultural o curso de Pintura em Tecido,
atendendo aos frequentadores do mesmo .

O Posto Cultural foi realimentado com instrumentos musicais,
uma série de jogos, projetor de sleides, peças teatrais, livros
os quais estão a disposição dos frequentadores do mesmo.

7

Srs. Leitores
.'.c.

No próximo ano o Mobral Canoinhense irá promover uma

série de cursos" perticipe .

A COMISSÃO
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Almeida Cardoso 327, Telefone 22-0314

CANOINHAS Santa Catarina
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Civil - EDITAISRegistro
NEREIDA C. CôRTE, Oficial do Registro Ci

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

JOÃO MARIA DE ARAUJO e HÉLIA DE FA·
TIMA LEANDRO GONÇALVES ambos solteiros.
domiciliados e residentes nesta �idade. Ele, militar,
nascido em Rio Negro, Estado do Paraná em 1.0 de
abril de 1951, filho de Ildefonso Ferreira de Araujo
c Cecilia de Araujo. Ela, do lar, nascida em Cara-'
guatá, deste Município em 13 de setembro de 1953,
filha de João Leandro Gonçalves e Maria Georgina
Fernandes Gonçalves.

ALFREDO SCHIESSL e SILMA WILLE, am

bos brasileiros, domiciliados e residentes no Bairro
São Cristóvão, desta Comarca. Ele, viuvo, natural

� ,
. de São Bento do Sul, deste Estado, nascido em 24 de
outubro de 1914 filho de José Schiessl e Eskolastica
Tufh. Ela, do lar, natural de Linha Lageado,Dois
Irmãos, Município de Jaborá, deste Estado, solteira,
nascida em 21 de outubro de 1945, filha de Reinaldo
Wille e Ester Batista.

LUCIO MARTINS e LEONI CARVALHO, am
bos solteiros, domiciliados e reidentes no Bairro Vi
la das Indústrias, número um, nesta cidade. Ele.
operário, nascido em Timbozinho, deste Município
em 6 de setembro de 1950, filho de Alfredo Martins
e Ernestina Miranda. Ela, do lar, nascida em Rio
Preto, distrito de Pinheiros, deste Município, em 22
de julho de 1957, filha de Alcidio Carvalho e Davi
na Carvalho.

CARLOS HENRIQUE WENDT e ANISIA
SOEK, ambos solteiros. Ele, operarro, .

nascido em
Ribeirão Raso, neste Município em 9 de julho de
1953, residente nesta cidade, filho de Jonas Wendt e

Maria Müller Wendt. Ela, do lar, nascida em Feli
pe Schmidt, deste Município em 14 de maio de 1954,
residente em Parado, deste Município filha de Felix
Soek e Ana Soek.

REINALDO PFLEGER e MARTHA REGINA
SUCHEKE, ambos solteiros. Ele, lavrador, nascido
em Barra Grande, deste Município em 15 de outu
bro de 1947, residente em Salto da Água Verde, des
ta cidade, filho de Ervin: Pfleger e Erna Marquardt
Pfleger. Ela, dQ lar, nascida em Pau Arrancado.'
Município de Agudos do Sul, Estado do Paraná em
30 de janeiro de 1937, residente nesta cidade, fiIha
de Thomaz João Sucheke e Maria Sucheke.

MARIO ERZINGER e REGINA SZYCZYCKI,
ambos solteiros, domiciliados e residentes em Campo
da Água Verde, desta cidade. Ele, operário, nascido
em Sereia, neste Município em 1.0 de janeiro de 1957
filho de Alfredo Erzinger e Tereza Kitsberger. Ela,
do lar, nascida em Campo da Água Verde, desta ci
dade, em 3 de dezembro de 1958, filha de Wladislau
Zyczycki e Anna Gibovski Zyczycki. NIVALDO BECKER e ROSELI DE FATIMA

IENDRAS, ambos solteiros, domiciliados e residen
tes nesta cidade. Ele,·militar, nascido em Lageado
Liso, Município de Major Vieira, deste Estado, 12m
3· de dezembro de 1953, filho de Miguel Becker e

Hercilia Duarte Becker. Ela, auxiliar de escritório,
nascida em Barra Mansa, deste Município em 22 de
junho de 1960, filha de João Iendras e Edite Oissa
Iendras.

ADEMAR LUIZ DRUGOS e SôNIA MARIA
MAYER, ambos . solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade de Canoinhas. Ele, contador, nascido em
Inácio Martins, Município de Guarapuava, do Esta
do do Paraná, em 9 de junho de 1949, filho de João
Drugos e Francisca Drugos . Ela, bibliotecária, nasci
da nesta cidade, em 2 de abril de 1956, filha de Alvi
no Mayer e Nair Franco Mayer .

ADÃO CRISPIM STRAUBE e IZALETE
. STIEBLER, ambos solteiros, domiciliados e residen':
tes nesta cidade. Ele industriário nascido em Irineó
polis deste Estado, em 25 de outubro de 1950, filho
de Frederico Otto Straube e Elvira de Ramos Strau
be . Ela, do lar, nascida em Canoinhas, em 7 de ju
lho de 1958, filha de Ewaldo Stiebler e Gertrudes
Odete de Araujo Stiebler .

JOÃO BATISTA GOMES '2 NEUSA APARE
CIDA MOREIRA, ambos solteiros, domiciliados e l"e
sidentes nesta cidade. Ele, operário, nascido em Rio
dos Poços, deste Município em 11 de dezembro de
1960, filho de Laudelino Gomes e Francisca Lopes
Gomes. Ela, operária, nascida em Arapoti, Estado
do Parana, em 10 de dezembro de 1958 filha de
João Moreira de 'Lima e Maria Ordáli2.' de Araujo
Lima.

FRANCISCO VIEIRA e LUIZA FRANCISCO
DOS SANTOS, ambos solteiros, domiciliados e resi
dentes em Alto das Palmeiras,· desta cidade. Ele,
pedreiro, nascido . em T'imbozinho, distrito de Poço
Preto, Município de Porto União, deste Estado, em
28 de maio de 1957, filho de José Vieira e Rosa Pra
do Vieira. Ela, do lar, nascida em Rio Vermelho, dis
trito de Poço Preto, Município de Porto União, des
te Estado, em 7 de junho de 1960, filha de Manoel
Francisco dos Santos e Narciza Braga dos Santos.

Canoinhas, 08 de dezembro de 1978.

Nereida C. Côrte - Oficial do Registro Civil

Jacira Emilia Paul Corrêa, Tabeliã e Oficial do
Registro Civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
)lretendem casar:

CELIO ADELMO DOS SANTOS e IRENE
DIAS DOS SANTOS, ambos solteiros, domiciliados �

residentes nesta cidade. Ele, motorista nascido em

Pinho, Município de Três Barras, deste Estado, em

13 de outubro de 1957, filho de José Antonio dos
Santos te Tereza Brito dos Santos. Ela, do lar, nasci
da em Canoinhas, em 5 de julho de 1958, filha de Jo
sé Maria Dias dos Santos e Ana Naidek dos Santos.

JOÃO PEDRO ALVES DE LIMA e RENILDA
ALVES DE LIMA. Ele, natural de Rio da Areia,
deste Distrito, nascido em 9 de julho de 1957, agri
cultor, solteiro" domiciliado em Entre Rios, deste
Distrito, filho de João Alves de Lima e Iraú de Sou
za. Ela, natural de Rio da Areia, deste Distrito, nas

cida em 16 de novembro de 1969, do lar. solteira, do
miciliada em Entre Rios, filha de Valdomiro Alves
de Lima e Rosa Alves de Lima.

FAURY JOSÉ DOS SANTOS e TEREZA
BECKER, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele motorista, nascido em Salseiro,
deste Município, em 2 de janeiro de 1957, filho de
José dos Santos e Alice Veiga dós Santos. Ela" do
lar, .nascida em Rio das Antas, Município de Mon
te Castelo, deste Estado em 14 de novembro de 1960,
filha de Amadeu Becker e Anastácia de Castro
Becker.

Pinheiros.i Oz de dezembro de 1978.

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

Silvete Darci Paul - Escrevente Juramentada
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fernando luiz tokarski

Nando:

Sua carta deixou-me atiçada; mal pude conter a ale

gria, e à noite, deitada, recordei nossos velhos bons tempos,
quando beirávamos o mar, catando conchas, amando, comeu
tando as provas de matemática e física, que eram sempre as

mais suadas.

Você mudou muito desde que foi embora daqui da

ilha. Virou realista, brigão, petebê , Mas' no fundo, bem no

fundo você não passa do moço bom, admirador do Rubem

Braga, do.Mário Quintana e do patrício Dostoiewski. Não

passa do pobre romântico que não é de cubano, mas adora
Che Guevara. E ainda sendo um romântico, faz chorar essa

irriquieta prima, musa de outrora (segundo você próprio),
luas 'impossibilitada por ser prima, e os nossos laços consan

guíneos ...
Através de sua desintoxicante cartinha acabei relem

brando, digo .outra vez, nosso passado límpido, humilde e sem

reticências. Ai, que saudade daquela república onde morá
vamos; ai que saudade do luar de Coqueiros, quando sentá
vamos nas pedras umedecidas pela brisa, rindo do cotidiano
e do pitoresco dos. nossos acasos! Quando pensativos, chegá
vamos às vezes a dissertar sobre o futuro, o que nos intriga
va e nos arrastava pelas profundezas do mar, da terra, do céu
e do inconsciente. Sentar à beira do mar dá disso, a gente fi
losofa, fica triste ou se deixa ficar pirado, rindo à toa. Mas
como eu ia dizendo, foi lá na republiqueta que nos beijamos
pela primeira yez. Você estava no último ano do científico;
era importante. Um dia, como acontece nos livros e nas no

velas, você me possuiu entre os rochedos, à luz da lua cheia,
na praia. Gritei muito mais que os bramidos do mar um pou
co revoltado. Você acabou rindo de mim, mas pouco me im ..

portei: naquele dia, debruçada na areia estéril, descobri a fo
gosa mulher que me habitava e eu não sabia. Naquela noite:
entrei meio disfarçada da sala onde a Neide e, o resto da tur
ma assistiam televisão: tive medo que eles notassem em. mim
algum sinal comprometedor.

Hoj e você é cronista, heim? Se eu tivesse veia escre
veria também. E não acho que isso é maçante: Acredito que
dê até prestígio. Por que você não se candidata à algum caro

go eletivo aí em Canoinhas? Aposto que só o pessoal da es

querda seria o suficiente para botarem você no puleiro. Só
tive medo e pena por você quando em 76 lhe prenderam
quinze dias, só por ter escrito aquela coisinha de nada. Isso
deixou marcas, não é Nando? Sou sua fã número um' afinal
todo artista tem o seu fã-clube e do seu eu sou a adrniradora
número um, nem que não tenha mais ninguém.

. .

Não estou muito bronzeada, tenho ido pouco à praia:
pnncII?alm�nte �epois que o Bráulio morreu.· Acho- que nun
ca mais noivarei com homem algum, n.unca mais a não ser

lue ... Aqui perto de casa tem um barbudo que vive me en

e�en�o a paciência. Urn dia eu lhe disse que ele me enojava.
A! o infeliz respon�eu que o amor sempre vence o nojo e eu
nao �en�o outro salda. Perdoe-me se achar que estou fazen
do ciuminhos . Perdoe; sou mesmo burrinha!

Como novidade, conto que agora estou trabalhando na

Assemblé!a. Foi o ?eputado Gabardine Macieira quem me

co�oco� la. �le devia um antigo favor ao meu pai. Pagou
pra mim . T�nha medo que a alma do querido papai o inca ..

rx:odasse mais tarde, caso não pagasse o que estava em dé
oito. A comida da Assembléia não é muito boa mas é bara
�a. O serviço é em meio expediente. Ainda bem que traba
�ho com um representante da oposição. Porque sempre quenouver um governo eu serei contra, tá. Tchau. "

Estacha.

.
P.S.: segue anexa uma foto que tirei em Santo Amaro

aa .Imper�tr�z, no dia das 'eleiçôes deste ano. Guarde com
carinho, VIU.

Canoinhas, em 05.12.78.
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t AGRADECIMENTO E· CONVITE-MISSA
Os familiares de

LUDOVICO GLINSKI
ainda consternados com o seu falecimento ocorrido no dia
O� de dezembro agradecem as manifestaçõe� recebidas � con
vidam parent�s e amigos para a Missa de 7,'° dia a ser reali
zada na Matr'iz Cristo Rei dia 10, domingo, às 9 horas .

Por mais este ato de fé e caridade cristã agradecefamília enlutada.
a
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Responsabilidade: J. e C.

* O momento mais escuro é
sempre antes de começar a

raiar o dia.

* Hoje no Clube Canoinhense
baile de formatura do Colé
gio Comercial de Canoinhas.
Parabéns aos formandos por
essa grande vitória.

* Andréa W. a graça de menina
que no dia 16 de dezembro
próximo estará sendo apre
sentada a sociedade catari
nense no baile das debutan
tes do Estado em Itapirubá.
Felicidades.

* O Zebu aconteceu por aqui
na semana que passou ma

tando saudades.

* Silvinha aproveitando desde
já ais delícias de uma praia.
Isto é bom.

*
.

Amanhã no Elite Tênis Club
as 20 horas uma gostosa dis-

coteca. Será uma programa
cão da A.D.R. Wai Kem 'Ké
"

que conta com você.
* Sandra e Zuza estiveram co

nosco na semana que passou
trazendo muitas novidades.

* A Leila está a mil, não é prá
menos né menina?

* Muita gente aproveitando J3.
.suas férias. Vale a pena se es

forçar mais durante o ano.

* Marcos M. comemorou niver
no dia 2 de dezembro último.
Tudo de bom à você.

* E a Sheila ficou naquela de
curtir saudades, pois o Ribei
rinho foi embora.

* Izabel Budant uma fofa me

nina de Concórdia passando
alguns dias conosco. Sempre
assim.

Ta-yu-ya Lohmann
FINALMENTE em Canoinhas.

Chegou a raiz med,icinal quase milagrosa TAYUYA
LOHMANN.

TAYUYA LOHMANN é usada no tratamento eficaz
contra: asma, diabete, bronquite, varizes, reumatismo, dores
em geral, espinhas, esgotamento físico e mental e inclusive
mantém peso normal. TAYUYA LOH�ANN só é legítimo
com a marca da cabeça do índio. TAYUYA LOHM,A..NN en

contra-se à venda na Farmácia Allage.
L/C

Econumia você faz comprando no

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

Rua Major Vieira, 511 - Fones 22-0979 e 22-0124

L/C

Vendo o que há de melhor na natureza: área de terras,
com vinte alqueires, contendo um admirável mu?do verde,
itgua potável, um riacho, peixes frescos, lebres, passaros VfJ:·

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.

Negócio

II

da China

L/C
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ENDEREÇO
CEllrO..
Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 66�0,

assim como a linha completa de imple�entos Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenaçao New Holland,

e (!JS silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço serte.
A Ancora Tratores.

Por isso, não se acanhe; fíque à vontade edi�ponh� sempre

da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistencra tecruca,

fVl
. �-j

��,n,c'A,.a%((j/"{!,JJ/�.-
oesmaUlOOR ri.XCLUSNO I!M euRmBA. Ll:GTE� PARANA E NORTE OE SANTA C�TARINA.

Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone �2-4821. , 1
, 7 fi S t bro 248 Fone 22-()5411 • Lapa Rua Barao do RIO Branco, 1800· Fone 22·,263

Canolnhas. Travll6Sa 8 e.!,m ,
'.

....

Ancora Tratores

L/C

* Jango A. um' bonito mnrení
nho que. balançou coretos na

semana que passou.
* Tonho, passando alguns dias
com a gente, deixando muita
menina feliz.

:I: Dega, muito fofinhu balan

çando o coração de muitas
menininhas.

* E a Modi com pensamentos
que é só formigão. É isso
mesmo menina.

\

....--------------�'----------_......--.....,.........---------------..........-.

* Benê e Luz Marina parzirihc
constante nos acontecimen
tos da city.

:;: Georgia T. uma menininha
fofura que circula pelai mui
to menino de olho.

* Eraldo, um grande amigo da

gente alegrando a todos.

* Paulo F. deu um chego até
aqui na semana que passo�.
Volte sempre.

* "Esforce-se em fazer um pe
queno serviço tão perfeito
como se fosse uma tarefa
grande e importante".

Tchau.

Comunicacão
., ,

A Comunidade Evangélica
Luterana de Canoinhas comuni
ca a todos os interessados que
as matrículas do Jardim de In
fância para o ano 1979 estarão
abertas nos dias 18 e 19 de de
zembro próximo vindouro, no

horário das 08,30 às 11,30 horas
e das 13,30 às 17,00 horas.

A Direção

no centro

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTÃO:, de sábado (09) à sexta-feira (l5�
Allage - Rua Vidal Ramos 684:

Fone 22-0614

MÉDICOS DE PLANTÃO:, 'Sábado - Dr. Paulo Vicente Alves
Fone: 22-0033

Domingo: - Dr. Antonio Luiz Dequech.
Seleme.

Fone: 22-0033

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

RADIO PATRULHA: Fone: 190

ESTAIÇAO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda-
feira às 08�OO horas. - Rua Vi
dal Ramos, n.? 739 - REF.:

Café Cometa. ,/

SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas,
e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00' horas.

.l'

Vende-se

RADIO

-:- H o T É I S -:-
S;CHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à v:apor - Restaurante

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

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

'

-:-, RESTAURANTE A LA CARlTE -:-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 34J5 - Fone: 22-0761

De segunda à sábado" serviço completo à

LA· CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET .. , Funciona das
11:00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00

horas.

J..IANCHERIA 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,r430 - Fone 22-0236 _. Funcioria das

08 :30 às 23 :00 horas. - Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

VENTURA: Final da Rua Caetano Costa" esquina com a Estrada

Canoinhas-Mafra. - Espeto Corrido - Espeto Individual
e prato comercial. _ Funciona dia e noite.

CANECAO: Rua Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor

rido e prato comercial - Funciona das 11:00 às 14:00

horas, e das 16:30 às 23:00 horas.

-:-: C I NEM A .-:-.
HOJE às 20,30 horas: A dupla de Trinity ataca de Polícia motoriza

da e nunca foi tão engraçada.
DOIS TIRAS FORA DE ORDEM - Colorido - Censura livre

AMANHÃ em três sessões às 14 hs. em matinê e às 19,30 e 21,30 hs.:
Terence Hill e Bud Spencer em:

DOIS TIRAS FORA DE ORDEM - Colorido - Censura livre
Uma comédia explosiva com a dupla que revolucionou

o faroeste americano.

Atenção: este filme repr isa 2.a, 3.a' e 4.a feira às 20,30 horas.
5.a e 6.a feira às 20,30 horas:

LÁGRIMAS DE MARIPOSAS - Colorido _ Censura 18 anos

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
HOJE: 23 :00 horas - Baile de Formatura - Colégio Comercial de

Canoinhas
AMANHÃ: 20:00 horas - Jakson Discotheque - Elite Tênis: Clube

Promoção Vai-Ken-Ké. ':
"

REPORTAGENS FO�OGRAFICAS -:-

Terrenos
3 lotes juntos ou separados,

medindo 539,00 m2 aproximada
mente cada, situados à rua Ba
rão do Rio Branco, esquina da
Rua Dr. Almeida Cardoso.

Preço de oclsião. Informa
I ç',ões com o Dr. Saulo Carvalho
à Rua CeI. Albuquerqu'e, n.v
620 ou pelo telefono 22-0591.

L/C

Loja - Aluga�se FOTO EGON Rua Paula Pereira
FOTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524 _

Fone: 22-0392
AMAURI 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

---'--$=� m_F_'_m�' h__

Planalto Hotel oferece. pa
ra aluguel excelente loja térrea
frente para praça, dispondo de,

mezanino, quarto de banho e lu

minarias, medindo 5,5 x 10 m .

Tratar na Gerência do Hotel,
no horário comercial.

L/C

�1IIa'Itft1r\-':1I�,_""""" """' """

,-
COMÉR<':IO

enle-se
BINDERCAR

AUTOMÓVEISDE LTDA.

Vende-se um trator Valmet
modelo 65 id -, Ano 1978 c/400
horas.

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

Ancora Tratores Ltda.

Compra - Vende - 'froca e Financia. até 24 meses

L/C
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Escreveu: Esmeraldino Maia de Almeida

PRONTAS AS - NOTAS DE CR$ 1.000,00
Conforme divulgação em primeira mão por es

ta coluna em edição de 18-11-78, n.? 1.497, sobre a
entrada em circulação das novas notas de valor de
Cr$ 1.00'0,00. Informamos que o Banco Central por
seu Presidente Paulo Lira, anunciou ontem que no
início de dezembro serão lançadas as novas cédulas'
de Cr$ .L. 000,00. (dia '06). Em breve sairão também
as de Cr$ 5. Qon,oo. As notas de Cr$ 500,00 e de Cr$
100,00 serão substituídas, surgindo ainda moedas em

substituição as' notas de pequeno valor. As novas
notas e moedas terão desenhos diversos das atuais e
serão fabricadas com papel de segurança nacional.
A nota de Cr$ 1.00'0',00 tem numa face o Barão do
Rio Branco. Desaparecerão as notas de Cr$ 1,00 e

Cr$ 5,,00 pois serão trocadas por moedas. Entrarão
em circulação notas não existentes no padrão atual
Cr� 200,00, Cr$ 1.000,00 e provavelmente de Cr$ ...

5.000,00 (C.N.)

GOVERNADOR AGRADECE

Este colunista recebeu do Exmo. Senhor Dr.
Antonio Carlos Konder Reis, DD. Governador do E,
tado, o seguinte cartão: Florianópolis. 27-11-78. Se
nhor Preseidente . Desejo agradecer-lhe a amável co
municação sobre o êxito de nosso Partido nesse mu

nicípic, felicitando-o, igualmente, pela vitória alcan
çada. Cordiais Saudações. Ass. Antonio Carlos Kon
der Reis. Governador do Estado.

SANGUE NOVO, NOVA GERAç.ÃO
O Santa Mônica Clube de Campo de Curitiba,

do qual participo na qualidade de sócio, está com

eleição marcada para, o dia 10 do corrente. A chapa
"Legenda Integração", esta representada por elemen
tos jovens e de alto gabarito. Não precisamos se di
latar em coníentários, mencionando somente os Mem-'
bros do Gabinete Executivo que são o espelho da SO-I
ciedade. São eles: Presidente: Ivo Arzua, ex-Minis
{To da Agricultura, ex-Prefeito de Curitiba, Presiden ..

te da Telepar, Governador do Rotary; como vice-Pre
sidente o sr. F. Arly Gevaerd, pessoa que dispensa
apresentação pelos seus dotes de capacidade e alto,
gabarito administrativo, mais os seguintes integran
tes da chapa: 1.10 Secretário, Osny Pelissari de Qua
dros; 2.10 Sec. Samey Tacla; 1.10 Tesoureiro, Moysés
E1ias Kubrusly; Dir. Esportes, Pantaleão Muniz; Dir.
Orador, Norberto Trevisan Bueno; Dir. Social, Tito
Corrêa; Diretor de ReI. Públicas, Décio Almeida e

Dlr. Patrimônio, Edy Nakamura.

FUTURO GOVERNADOR CUMPRIMENTA

Também do Exmo. Dr. Jorge Konder Borrihau
seu, DD. Governador eleito do Estado de Santa Cata
rina, enviou o seguinte telegrama para este colunis
ta: Esmeraldino Maia de Almeida, Presidente do Di
retório Municipal da Arena - Papanduva-SC. Flo
rianópolis - Tel 1862-29-24-19,30. Cumprimento caro

companheiro trabalho desenvolvido favor nosso Paro
tido. Abraços, Jorge Konder Bornhausen.

BAILA0 DO "CHOP" AMANHECEU
O grande baile do "chop", programado para o

dia 02, foi realmente fora de série. Os amplos salões
da simpática Sociedade Hípica foram pequenos para
a grande massa humana que lá compareceu. Num
ambiente de grande alegria os barris do precioso lí
quido aos poucos se esvaziavam, a animação aumen
tava e a sede também.

O calor predominou do com.eço ao fim.
mesmo assim, o baile foi até ao amanhecer do dia se

guinte, não arrefecendo o entusiasmo dos dançari
nos que mantiveram a alegria até o raiar do novo
d.ia. Parabéns aos promotores da linda festa que'

I @ --@----t,!l ._--®®

Nova
@

,

marcou época na vida social de nossa Sociedade
Hípica, Rec., Esp. Papanduvense .

LIONS CLUBE DE ITAIÓPOLIS-SC

A vizinha cidade .de Itaiópolis viveu no dia. 03
de dezembro um data que marcará época na vida
social e cultural, motivada pela fundação solene do
Lions Clube local. Papanduva fez-se presente nesse

evento, o CL. governador do Distrito, além de ou

tras autoridades leonísticas do L-10. Um grande nu

mero de CC. LL. prestigiaram essa inicia tiva dos
membros daquela localidade e do Lions Clube C:8

Corupá este último Padrinho do Clube recém fU�1dp.
do. Parabéns ao primeiro presidente CL. Victor

Jorge e aos demais companheiros do Lions Clube de

Itaiópolis. Este ano será feita, a exemplo do ano a:r:"
terior, uma campanha em pról dos menos favoreci
dos pela sorte, promoção esta patrocinada pelos Cur
silhistas e Lions Clube de nossa cidade, esperando
alcançar o êxito conseguido no ano passado.

IVANA SANTOS CORR,ÊA - 15.10 NIVER

A sociedade curitibana receberá no dia 16 do
corrente a menina moça Ivana para ingressar na vi
da social da city . Filha do casal, Ivan (Teresa) Cor

rêa, estará a linda garota completando suas 15 pri
maveras. O colunista agradece o convite recebido pa
ra participar das solenidades.

MAIS DADOS SOBR,E A NOTA DE MIL

A nota de mil cruzeiros, de cor predominante
mente verde, tem como tema a fixação dos limites
do território brasileiro e traz a figura de José Ma
ria da Silva Paranhos Junior, o Barão do Rio Bran
co. Durante a sua vida, o ilustre diplomata e esta

dista, com harmonia e respeito mútuo, resolveu nos

sas questões de fronteiras, permitindo o desenvolvi
mento de relações fraternas com os nossos vizinhos.

Ê TEMPO DE NATAL

Épocas de festas, de Natal, confraternização
d.a família, de amigos. De Ano Novo, quando as pre
senças são renovadas, outros planos definidos. Tem
po de levantamento do que se fez durante os últimos
doze meses, do que poderia ter sido ainda feito.
Tranquilidade nas empresas, nos setores públicos,
quando se renovam as festas com distribuição de pre
sentes. Voltaram os pastores, glorificando e louvan
do a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, e

que estava de acordo com o que lhes tinha sido dito.
c'

PASSARELA DA SOCIEnADE

Dia 20 do corrente estará festejando niver 3.

Srta. MARISTELA, filha do sr. Miguel (Nazir) Klu
cheski. Muita alegria e festinha marcará a passagem
de seu natalício.

Dia 24 do fluente, véspera do santo Natal, com
pletando mais um niver a elegante senhorita MARI
LÉIA, filha do distinto casal sr. Walmir (Marilsa)
Senna ele Coordenador Local de Ensino, ela Direto
ra do Grupo E. Alinor v.. Côrte" Felicitações cir
culando em alto estilo.

UM POR SEMANA

SORRISO. Sorria, mesmo que seu sorriso seja
triste, porque mais triste que um sorriso triste, é a

tristeza de não saber sorrir.

._---@-----@---_._@---
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Nova frente

®
®

.@-

No Departamento de Veículos Usados
�de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Lida., você encontrará
para prouta entrega:
Marca Ano

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

Rural .. 1975

Pick Up Willys ., .,
. 1975

I

MIGUEL PRO(OPIAK (OM� DE VEicUlOS LTDA.

Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 CANOINHAS Santa Catarina

Me tN R},*!,*'

& (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
30 4NOS 19781948

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Ford F-IOO vermelha - 1975

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

.81+..1498 .-"MM_IM'I29'- ,-ns"é , .... ••
sm

p'

Clube Canoinhense
Edita' de Convocação

São convidados os senhores associados do Clube
.

Ca
noinhense, para comparecerem à Assembléia Geral Ordiná
ria, que terá lugar na sede social, na rua Major Vieira n.?
�{45, 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:

a)�.

b)
Relatório da Diretoria, conta de receitas e despesas;
Eleição dos membros da Diretoria compostos dos EC,'

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

NOTAS:
Não havendo quorum para a primeira convocação, fi
cam convocados os senhores associados para a segunda
convocação, uma hora mais tarde, deliberando com

qualquer número.
"

Estatutariamente não valerá o voto por procuração.
As chapas deverão ser apresentadas na secretaria até
24 horas antes da Assembléia devendo terem o bene-
plácido dos candidatos.

'
.

Al'y Paulo Wiese - Presidente

1) -

" )4
3)

1 x

Concordata Preventiva. de ftbrahão Mussi SIA •

Aviso aos interessados

,
ARNO COURT HOFFl\lANN,' Corníssárío da Concordata

�e ABR�HÃO MUSSI SIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, avisa a
todos os n�ter,essados que se acha à disposição dos mesmos, diária

mente�.,das 8 as 12 horas e ?àS 13 às 18 horas, no escritório, sito na
Rodovia SC-303, Km. 3, Nucleo São Cristóvão município de Trêr
Barras/SC. '

\

Ind. Com.

Canoinhas, 21 de novembro de 1978.

as) Arno Court Hoffmann - Comissário 1 x

"
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Oferfa <lo LOJAO CRUZEIRO
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FOGÕES A LEl'HA a partir de Cr$ ? .130,,00

I.ojã() Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Mumcipal

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

-_.,.....� � .. _.

A
primeira vantagem de quem
compra peças num concessionário
Mercedes-Benz é a certeza da

origem. Daí em diante é que começam as

outras vantagens. Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Benz a peça genuína
tem de passar por exames acurados etestes
exaustivos. envolvendo à participação dos
1.200especialistas do controle de qualidade

Todo o processo de fabricação é
exatamente igual ao da peça que foi,
colocada no veículo ao longo da linha de
montagem. Por isso quem usa peças I

genuínas jamais deixa de ter um legítimo
.

Mercedes-Benz.
E a grande vantagem disso é ter um

veículo econômico. durável. que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

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

Quem tem frota 'Mercedes-Benz sempre
-;

",

sai ganhando quando compra peças genuínas
na AristidesMallon. t

resulta em segurança. economia: conforto.
desempenho e excelente rentabilidade
operacional. .

.

Por outro lado, a pretensa economia

das peças não-genuínas acaba às vezes

resultando em prejuízos maiores. Não tendo
passado pelo rigoroso controle de qualidade
Mercedes-Benz. elas podem não apresentar
a resistêhcia necessária. ficando sujeitas
a quebras constantes - o que, além de
danificar outras peças. sujeita seu veículo
a paradas imprevistas em plena estrada.

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

OS ENSINAMENTOS Secre
tos Rosacruzes são oferecidos
àqueles que se propõem utili

zá-los, unicamente, 110 aperfei
çoamento de suas faculdades in

teriores, e no domínio dos obs
táculos diários da vida. A orga-

I nização Internacional dos Ros8.
cruzes terá prazer em receber

,

solicitações daqueles que acre-

ditam que o merecimento e a

sinceridade determinam o direi
to do indiv.duo obter tal sabe ..

doria; a esses, será enviado, grá-

I tia, um exempla� �o livreto tas
r.inante "O DOIVllNIO DA VI
DA"; permita que esse livreto
lhe sugira o plano seguro, pelo
qual poderá ampliar o seu cam

po de Poder Pessoal. Basta en-

I dercçar sua carta para: Escriba
S . E.. C . Ordem Hosacruz,
AMORe - Caixa Postal 307 -

Curitiba, Paraná; Brasil.

,

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

no Forum acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA-
, .

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

Dra. Zoé Walkyria Natividade Selem.
- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -.
Clínica dentária de senhoras e crianças.

- Especialização etn Odontopediatria -

HORA MARCADA - Pça . Lauro Müller, 494 - Fone 22-1461Vende-se uma data com
uma casa de morada e um de

pósito sito. à rua Frei Menandro

Karrnps, esquina com Caetano
Costa.

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro (próxima à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -

Informaçôes a rua Frei

Menandro Kamps, 585.

L
. 1eJa. Assinei DivulgueI

Correio do Norte

)

7 .

�l en�ão vai ser mais prático e econômico
. CUidar da sua manutencão.

Como você vê. não lhe faltam bons
motivos para manter seus veículos

.:

Mercedes-Benz tão genuínos quanto no
dia em que saíram da fábrica.

Portanto. não perca tempo da próxima
vez que for comprar pecas: venha direto
à nossa loja.

'

Você só tem a ganhar.

Respeite a qualidade
original do seu
Mercedes- Benz:
use somente peças.
genuínas.

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

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

concessionário Mercedes-Benz.
Isso é bom porque reduza imobilização

do capital. E, ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com peças em desacordo com. os' novos
veículos da sua frota.

Não. esqueça também que muitas das
peças principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos diesel do Brasil;

.

,

J';.�, '�la.....

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

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

Quando você usa peças genuínas
Mercsdes-Benz. antes de mais nada está
mantendo a qualidade do veículo que
comprou. .

'Em termos práticos, essa qualidade

.

�.,

Concessionário Mercedes-Benz

Só num concessiane
ria Mercedes-Benz
você tem certeza de
estar comprando

.

peças geni.Jinas
Mercedes-Bens.

Aristides Mallon
�

Rua Vidal Ramos. 1036
t_ Canoinhas - se

'.'.....

,..
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apoio
Sereia

recebe
Matão e

Eletrificação
dos moradores

Rural
de

09-12-78
N.o 1450
Ano XXXII

soas: Vito Voigt, Eduardo Gu
das, João Klahold, Francisco
Steilein, Adolas Steilein, OrIan,

. do Lopes, Ivo Gudas, Pedro Sil..
va, Mário Gudas, Alfredo Er
zinger, Hercilio Gudas, Silvio
Gudas, Emilio Gudas e Amélia
Gudas.

I estão colaborando com a CE
LESC e Prefeitura Municipal
nos trabalhos da implantação
da referida linha. Em declara

ção feita esta semana à reporta
gem, o Prefeito mencionou SE'

agradecimento às seguintes p'�s-

o Prefeito Municipal, Be
nedito Therézio de Carvalho
Netto através deste semanário,
agradece· a todos os proprietá
rios beneficiados pela Iínha de

eletrificação rural entre as l-.ca
Iidades de Matão e Cereia; que

do Brasil
o Conselho

Ordem dos Advogados
divulgam os eleitos para

Para atender compromis
so social, esteve ontem em Ca
noínhas, o Dr. Amuilcar Fóez
Cruz Lima e Sra. Eloisa Helena
Carvalho Cruz Lima.' Eles fo
ram padrinhos de casamento de
Leila Maria. Carvalho, filha do
Prefeito Therézio de Carvalho.

xxx

A Faculdade de Ciências
Administrativas recebeu verba
na ordem de 150 mil cruzeiros
do Governo do Estado. Foi con
seguida através do DAU, por
intermédio dos Srs, Esperidião
Amin Helou Filho e Francisco
de Assis -F'ilho e destina-se es

pecificamente à FUNPLOC.·
x;x:x

Para o quadrangular deci
sivo do campeonato de Futebol
dos Veteranos classificaram-se
. ,

a AABB ao derrotar a AREP
por 9 a 4; os Meninos de Três
Barras ao derrotar o BBC por
7 a 6, o Botafogo ao derrotar a

AlREP por 4 a 2; e o BBC que
ganhou do Plástico Santa Cruz
por 10 a 2.

xxx

Nassa coluna que sempre
foi com-andada por um bom des
portista, não poderá agora dei
xar de felicitar a todos os fla
menguístas pela conquista de
sua equipe sagrando-se CAM
PEAO carioca de 1978. Nada
devemos ao Vasco, declarou
"Tita" .

tiveram em nossa redação al
guns Diretores do Departamen
to de Fumo de Rio Negro para
tratar deste assunto.

xxx

As matrfculas escolares es
tão sendo efetuadas para o ano
de 1979, somente nos estabeleci
mentos de ensino, e não . mais
em. postos de matrículas como
nos anos anteriores. O prazo
para tal encerra-se na terça
feira próx'ima.

xxx

Para quem viaj ar para o
exterior em 79,. leia com aten
ção: o depósito compulsório con

,tinuará em vigência, e o Banco
Central já está anunciando os

estudos de reformulaçâo para
ano que vem. O valor atual é
de 22 mil.

A Assembléia Ordinária
convocada para as eleições do
Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil de
Sta. Catarina encerrou na ter
ça-feira seus trabalhos, sob a

presidência de Aluizio' BIasi)
presidente da Seccional, quando
foram proclamados os 23 con-'
selheiros eleitos no pleito do
último dia 28. Por ordem de.
classificação, sãos os seguintes
os eleitos: Evilásio Nery Caon,
Aluizio Blasi, Moacir Pereira,
João José Ramas Schaefer, Val
mar Della Giustina, Paulo Hen
rique BIasi, Sadi Lima, João
Leonel Machado Pereira, N ico
lau Apóstolo Pitsica, Adernar
Adão, Harry Egon Krieger,
Waldemíro Cascaes, Valéria \

Duarte de Queiróz, Umberto
Grillo, João Batista, Bonnassis,
Ermy Jannis, Car los Alberto
Silveira Lenzi, Antonio Boa

baid, Hylton Gouvêa Lins, Dan
te Heróico Fortunato de Patta,
Manoel Cordeiro, Tulio César
Gondin e Hélio Sacilotti de
Oliveira.

de falecimento ou em virtude
de impedimento legal ao exer

cício da profissão. Assim sendo,
o presidente da OAB destacou
que estariam aptos a votar um.

total de 2.700 advogados. Des
te total, votaram 2.300 advoga
dos, representando portanto
cerca de 82 por cento, número
considerado excelente pelo pre
sidente da OAB.

No próximo dia 1.0 de feve
reiro o novo Conselho toma pos
se e, nesta ocasião, OIS; 23 mem

bros escolherão dentre eles o

novo presidente da Seccional e

toda a diretoria que regerá os

destinos da entidade nos próxi
mos dois anos.

Na oportunidade o presi
dente da Ordem agradeceu os

integrantes da mesa e a todos
os advogados que, contribuiram,
para que o pleito chegasse a

bom termo. Afirmou que hoje
há em Santa Catarina três mil
advogados 'inscritos na OAB.
Destes, observou BIasi, 10 por
cento estão afastados e impossi
bilitados de votar, por motivo

I

�xx

Chegando de uma viagem
à capital do Paraná, onde foi re
cebido por velhos amigos, o jo
vem Engenheiro Saliba Nader,
que visitou a redação de Notas
Esparsas na quinta-Ieíra .

xxx

O Sr. Amilcar Fóez ao en

sej o de sua estada em nossa ci
dade, visitou os estúdios da Rá
dio Santa Catarina na qualida
de de Diretor das Emissoras da
Organização Aroldo Carvalho.

. Manteve entrevista com a dire
ção local, Sr. Glauco Bueno pa
ra tratar de asuntos administra
tivos.

ReFlex --

o e s_._
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•

João Wzorek

Podemos constatar com fa
cilidade que, nas últimas déca
das, o progresso acentuou-se ra

pidamente mas não em todos os

setores. Para caracterizar os

'tempos atuais - diz Waclaw
Netter - de cujos pensamentos
me sirvo para tecer estas refle
xões - a melhor definição, se

gundo o autor citado, seria épo
ca de grande progresso em ciên
cias exatas; mas há quem prefe
re chamá-la de era atômica ou

ainda de grandes transforma
çoes.

,

_ Hoje afirma-se que o certo
é somente aquilo que é compro
vado pelos especialistas, caben
do sempre a última palavra ac

cientista. Nem sempre sabemos
quais as bases que .alicerçam
essa ciência, mas sempre que
damo-nos diante dela... No
meio de especialistas um sim
ples mortal sente-se desorienta
do sem atinar com os: seus oh
jetivos. Se uma criança não
tem apetite, se houve relaxa
mento no cumprimento dos: de
veres diários e consequente
mente os respectivos distúrbios
_ logo é ."necessário" consultar Não há dúvidas. que a ciên-
um psiquiatra - especialista e

cia realmente impulsiona o pro
este explica os motivos e dá gresso da civilização e o bem
conselhos. Tudo, à primeira vis- estar material do homem, Mas,
ta, torna-se simples e fácil. os! que usufruem destes benefí
Mas, por que esta situação tão cios, nem sempre estão prepara
sírrrplificada e facilitada não : dos para tanto, pois que o pro
traz felicidade? I gresso espiritual requer mais

trabalho e sacrifícios do que O
Aos poucos deixamos de re- adiantamento científico.

fletir, de dirigir o próprío desti

no, a vida e, enfraquecendo a

nossa vontade, deixamos os nos

sos problemas a cargo de espe
cialistas.

O indivíduo vai se tornan-
- do cada vez mais indiferente
diante da realidade; assimila
resumidos conselhos, mas não
encontra o bem-estar desejado,
porque algo não está certo na

vida do homem. Torna-se cada
vez mais evidente que sua vida
interior ficou muito atrás das
conquistas científicas.'

xxx
xxx

O sistema Bosch de ignição
transistorizada, já largamente
utilizado na Europa, acaba de
chegar ao Brasil equipando dois
modelos da linha Ford para.

I1979: O Maverick e o Corcel II.

Elm breve 'o Correio do
Norte publicará extensa repor
tagem à respeito da mecaniza
ção da lavoura e novas técnicas
no plantio do fumo adotados pe
la Souza Cruz. Quinta-feira es-

ESCLARECIMENTO_B.
III _.

•

O Jornal Barriga Verde
publicou em sua edição de do
mingo último, dia 03 do corren

te, na secção "Atividades Legis
lativas", sob o título "Cães Va
dias", nota dando como sendo
de minha autoria sugestão apre
sentada ao Poder Público Mu
nicipal para que desse cabo da
população canina da cidade, ou

seja, para que fosse extermina
da a grande massa de cachor
ros vadios existentes nas ruas"

para que nos forneça elementos
indispensáveis ao estabeleci
mento daquele organismo em

Canoinhas, o mais breve possí
vel.

do, que foram:

1. Promoção de campanha
anti-rábica através de organis
mo sanitário local;

2. Campanha de conscien
tização dos proprietários de aní
mais domésticos, para que os

mantenham permanentemente
confinados e, finalmente;

3. Estipular sanções ade-
quadas aos infratores. das nor

mas então estatuídas.

Como se percebe claramen
te, não há nenhuma insinuação
de abate de cães. Se sugestão
de extermínio existe, refere-se

especificamente ao de circula
ção de animais pelas vias públi
cas da cidade.

Vale notar ainda que en

tramas em contato direto com

a Associação Protetora de Ani

mais, seção de Santa Catarina,

Outrossim, esclareço que
sou contra as brigas de galo, de
canários, de abate de gado pelo
sistema de marretada e exter
mínio de cães, através da céle
bre "bolinha". Inscrições DASPpara o

ontem
Ora, quem se interessa ofi.

cialmente pela boa guarda dos
cães, não está, SelTI dúvida, ad
vogando .. seu extermínio; ao

contrário, procura por todos os

meios legais sua saúde, segu
rança e vida longa.

Canoinhas, 05 de dezembro
de 1978.'

encerraram-seÀ guisa de esclarecimento
e tão somente por respeito à
opinião pública, que não deve
nem pode ser embaída em sua

boa fé, por erro de interpreta
ção da parte de terceiros, pro
vavelmente por ignorância de
entendimento perfeito do que
foi escrito e dito, ratifico abai
xo os três pontos fundamentais
de nosso ponto de vista emiti-

As inscrições para o con
curso para o preenchimento de
856 vagas do DASP foram en
cerradas ontem, e a nível central

. já apresentavam 27 inscritos no
Centro de Saúde de Canoinhas.
Segundo os responsáveis pelo
encaminhamsnjr, das inscrições
ao DASP, as atividades ,r;mis
procuradas foram as de auxiliar

de laboratório, e agente de ser

viços gerais.

A mesma fonte do Centro'
de Saúde local admite que em

todo o Estado (devido ao gran..

de número de vagas), a procura
maior de inscrições se deu para
0.3 cargos de pessoal a nível au
xiliar.

Selma Coutinho Pieczarka
Vereadora
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UL SOLDEs Coleção Ba usch
& Lomb/Ray-Ban

Exclusi vos,Modelos79

CONFIANÇA
Verão

,

OTICA Praça Lauru Müller, 522
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