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Já não tenho escrito meus

modestos editor iais, com a ne

cessária e devida regularidade.
Os amigos, .certamente com

a intenção de me incentivar,
bondosamente tecem-me elogios
que, embora os saiba imereci

dos, porl vezes motivam-me a

escrever.

E é. exatamente por eles,
que hoje volto a fazê-lo.

Mas, antes, devo explicar
porque em muitas oportunida
des, enclausuro-me dentro de
um mutismo até . certo ponto
condenável',

Ê que, escrever apenas 'por
escrever não me basta.

Não costumo postar-me à
beira dos caminhos desta vida,
atirando pedras em meus seme-

lhantes.
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E, obviamente, confetes de
bajulação, também nunca.

Muito menos, em proveito
próprio.

Porém, em benefício d��
uma coletividade sofrida e se

quiosa de justiça, sou bem ca

paz de "distribuir umas caceta
das" .

Na manhã de terça-feira
última, em função das minhas
atividades profissionais, tive

que ir visitar OIS vizinhos muni

cípios de Major Vieira, Papan
duva e Mafra.

Em conseqüência, vi-me na
. contingência de enfrentar o tre
cho Canoinhas-Major Vieira

Papanduva.
'É incompreensível e inacei

tável mesmo, o estado em que
se encontra a rodovia que liga

t,
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Não sei se o senhor Dr.
Adilson Rodrigues de Medeiros,
responsável pelo DER e, logica
mente pela conservação do alu
dido trecho, vai gostar de ler
este editorial.

O que sei é que, positiva
mente nenhum motorista gosta
de enfrentar a aventura de uma

viagem por esse itinerário.
Meu carrinho sofreu o dia-

os dois municípios em pauta.
Pedras do tamanho de uma

bola oficial de futebol, que en

tre outr.as menos robustas
porém nem por isso de menor

periculosidade, encontram .. se elS

palhadas (eu disse espalhadas")
talvez "derramadas" no leito
da estrada.

Já lá se vào 10 ou 15 anos,
sei lá, que se usa o mesmo pro
cesso e o mesmo descaso.

E tudo indica, que aden
traremo no ano 2.000 e 'conti
nuar-se .. á fazendo a mesma COl

sa.

Eu e meu sócio (para quem
não sabe, meu sócio é o banco
que financiou o veículo) tam

bém passamos maus pedaços)
pois o desgaste é violento.

No outro lado (Major Viei
ra) está um prefeito de primei
ra linha, meu querido amigo
Claudio Gadoti.

�o lado de cá outro amigo,
tambem notável administrador
Dr. Benedito Therézio de Ca!:�
valho Netto; homem de atitu
des e inicüüivas dignas de nota,

A estes dois admiráveis
homens .

públicos, <certamente
interessados no bem estar e

porque não dizer na segurança
de seus munícipes; como tam
bém � igualmente ao engenhei ..
ro resídente do DER, é que apelamos:

Por favor assim já nâ
.,

•
r

ao e
mais possível

Alguma coisa mais queatirar pedras de "grosso cali
bre" n? leito da estrada Canoi-'
nhas a Major Vieira-Papandu_
va tem que ser feita.

Para a preservação dos veí
culos leves, adquiridos COm tan ..

·

to sacrifício e evidentement'e.
para a segurança de quem via�,
Ja.

. bo.

Glauco J. Bueno'
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Faleceu em Curttfba-Pr., 110

domingo último, dia 15, o Sr.
ITHASS SELEME� que por muitos
anos foi gerente da Impressora Ou-

.

1'0 Verde Ltda.

-

t ITHASS SELEME

O extinto, faleceu vítima de mal
súbjto, sUJ:preendendo a, todos os

familiares e· amigos de Canoínhas.

Seu sepultamento se deu no
Cemitério Jardim das Flores no

Bairro Bariguí daquela cidade.

---------,-------------------------------------------------
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Crispa-se nos recantos um ar

festivo, pelas ruas e vitrinas um cintilar
colorido de luzes ...

Parece que todos estão preparados
para receber algo muito bom. Corno se de

repente todo mundo acordasse da rotina
cansativa e se encontrassem
unidos por um espírito comum de amor e

fraternidade ...
O que aconteceu para que tudo
mudasse tanto e tão de repente? ... Ah!

espírito de Natal, difundindo em todos
os corações um sentimento de
harmonia; fazendo renascer em todos os

adultos a criança pura que eles íoram..
O Natal é a festa da transformação ...

"

Seria preciso, no entanto, que as ruas

iluminadas, o ar festivo, a fraternidade, se

tornassem uma realidade duradoura'
fim todos os corações, para só
assim ser também uma realidade a tão
sonhada paz universal.

Mas, para isso, é preciso que todo beijo,
todo abraço, o mais simples
aperto de mão venha do fundo de nossa alma
e sej a constante durante todo ano.

Aí 'sim serão vividos os votos de:

FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO

A equipe Correio do Norte toma esta página,
para fazer que ela sej á portadora de
todo carinho, de todo o amor,
e de todo o apreço e admiração que
tem pelos leitores e suas famílias.

Natal. Vejam, desapareceram as'
distâncias e aqui -estamos todos
felizes, juntos formando uma ISÓ
família. E nos abraçamos, porque·
Cristo nasceu de novo, e cada vez

que ele nasce os homens
l:ientem o desejo de se amarem.

Da mangedoura divina, alargamos
Os olhos para os horizontes e pedimos
�o Deus menino que semeie de
!lovas esperanças e de'muita

r

felicidade, os caminhos de todos noc.

, Antonio Romão Kuminek
i .
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Uma vitória fácil, não ra

ras vezes tende a encobrir er

ros, omissões e mesmo falhas de
ordem tática.

E comum ouvir-se: "vence

mos, tudo bem".

Quando a vitória é auferi
da mercê de muita luta, incom
preenções e sacrifícios, da-se
lhe uma auréola de maior valor:
e o vencedor passa a analisá-la
com maior atenção.

Mas, é na DERROTA, que
o homem realmente perspicaz e

inteligente, colhe, como frutos

maduros, os maiores dividen
dos..

Aguça-o, provoca-o, esti-

j mula-o a enfrentar com redo
bradas energias, os problemas,
as circunstâncias em que os

mesmos se apresentaram e as

conseqüências deles advindas.

Enfocá-a sob todos os pris
mas, analisando-a, dissecando-a
em todas as suas minúcias.

Politicamente, a ARENA
local está necessitando 'com a

maior urgência, aferir seu po
tencial em termos de valores
humanos.

Faz-se efetivamente neces

sária, ·uma retomada de posição.
Perdeu no pleito último e com

ela toda a nossa região, a opor
tunidade de levar ao Senado da

República, um dos valores
maiores que já possuímos no

contexto político - AROLDO
CARVALHO.

Quis a fatalidade, que o in

sígne filho de Canoinhas, ao

fraturar uma perna, encontras
se paralelamente às divisões
que se verificaram dentro de
seu próprio partido, as majores
dificuldades.

Capengando de uma perna
e com seu partido igualmente
capengando politicamente
dividido e tentando grosseira e

infantilmente (quando tentava)
esconder esta particularidade,
não podia dar outra.

Mas, esta derrota do parti
do, muito mais que a derrota

uma derrota
dividendos

do candidato, poderá nos pro
porcionar dividendos.

Sim, porque a recuperação
pessoal de Aroldo, no

.

campo
político - inteligente e sobre
maneira dotado de recursos ou

tros é indubitavelmente certa.

, Mas, a recuperação do par
tido com um Diretório j á sem

, .

motivação e recheado de ares-

tas e facções, como é que fica?

E não venham de público
dizer que está tudo bem, que 3

casa está em ordem e que "a fa
mília está unida", porque isto

seria simplesmente ridículo. '_

É notório e de domínio público,
que algo precisa ser feito ur

gentemente; sob pena de "en

tregar a rapadura" já nas pró
ximas eleições municipais.

A renovação de valores é

simplesmente inadiável.

Como é que uma comuni
dade como a nossa, em franca

ascenção, pode manter à mar

gem valores de proa tais como

Dr. Hilton Ritzrnann, Dr. Ante
nio 'Weinfurter, Miguel Fontes
Procopiak Filho (Mike), Osval
do Wrublevski entre outros

tantos - também merecedo�es
de uma oportunidade?

Antes que me perguntem,
não mantenho vinculação ou

tras que não sejam de' amizade
e admiração por estes nomes e

nem mesmo sei se os mesmos

aceitariam qualquer encargo ou

disputa política.
Abomino a bajulação e na

da recebo pela citação.
A intenção deste modesto

. editorial, é sacudir um pouco
certos patriarcas, no bom senti

do, fazendo-os sair dessa inércia
. modorrenta, que tanto atravan
ca a coesão do partido.

Que no ano que se finda,
prevaleça a união e a boa von

tade entre todos.

Que o velho adágio "a
união faz a força': realmente se

j a .
o escôpo maior de todas as

iniciativas, em todos os setores
da vida de nossa comunidade.

Glauco J. Bueno

NOTA DA
Ao assumir a Direção deste

semanário, no dia 07.09.78, em
função do desaparecimento do
jornalista Rubens R. da Silva,
empenhamo-nos eu � o amigo
Lucio, na dura e por vezes in

compreendida tarefa de fazer
um jornal sério e aberto às cau

sas da comunidade.
De 6 passamos para 10 e 12

páginas.
Procuramos robustecer o

jornal não somente em número
de páginas, mas principalmente
no que concerne à qualidade de
seu conteúdo.

E foi justamente neste mis ..

tér, que tivemos a grata alegria
de contar com a ajuda de muita
gente.

Gente despreendida que,

DIREÇAO
visando apenais e unicamente
colaborar conosco, escrevem no

"Correio' do Norte".

A Esmeraldino M. de AI·
meida, Francisco Krisan, Luiz
Fernando Tokarski, Paulo Adão

Frank, Antonio Romão Kumi
nek, João Wzorek, Pedro Grisa,
Ivanita Schivinski e outros

mais, o nosso agradecimento
sincero, e a esperança de. conti
miarmos sendo depositários da
amizade, confiança .e colabora
ção de todos .

À eles e também aos nossos

prezados leitores, auguramos
um natal feliz e um novo ano

repleto de realizações, de muita

paz e am.or.

Glauco João Bueno

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Você goste de estar sempre na moda?

Então procure o
. I

Bazar CaDolnb�DS�
na Rua Felipe Schm_idt, 393

Agora fazendo parte das Organizl��es de

Nlyaldo Burglrdt.
I

ESPERAMOS VOC� I
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: Aguarde para breve, no PLANALTO HOTEL, o novo Salão. :
• •

i5 Flávio's Cabeleireiro "Masculino =
� �

I Barbeiros, manicure, pedicure; tratamento do couro cabeludo I
� - caspa; massagens com toalhas' quentes. :
f)

, �

I Praça Osvaldo de Oliveira - Canoínhas
.

,.�.�••'�8� sile�iiil®il!l�®�.®�jliI�.�(j!l"i)� .,..�e�8.�.8•••

FOGÕES Â 'LENHA a parflr de Cr.�Z.l::SO.OO

Lojão·· Cruzeiro
R. Caeta.no Costa, 793 - pertinho da Rodoviária MnDloipal

�-----------------.---------�\--------------��

Dra. Zoé Walkyria' Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA - '

- CIC 005589159/DEP - .

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Od.ontopediatria _

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

DR.. ZENO AMARAL· FILHO
- CIRURGIAO 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



comemoram

Na noite de segunda-feira
próxima passada, as Organiza
ções Fuck promoveram uma

reunião festiva, alusiva às co

memorações de seus trinta e

cinco anos de atividades. Reu
nidos funcionários e convidados
especiais, o jantar festivo pr i
mou pela organização e 'cordia-

.

lidade reinante.

Após brilhantes alocuções
proferidas, o Diretor senhor Dr.
Niceto Osmar Fuck assim se

expressou:
"No mês de dezembro de 1943
.

'

surgia uma pequena firma com o

nome de Empresa Industrial e Co
mercial Fuc.k Ltda. com a finalida
de de explorar o comércio nesta ci-·
dade.

As pessoas dispostas a dirigir
os destinos da empresa, foram os

saudosos racob Bernardo Fuck Ju
nior e Francisco Nicolau Fuck ,

Instalada na hoj e Rua
Menandro Kamps, tinha por
tivo a exploração de secos e

lhados e produtos regionais.

.

Com o passar dos anos esten
deu sua atividade a Indústria com,

predominancía para o ramo da in-
dústria extrativa de madeiras.

Após alguns anos da morte de
Francisco Nicolau Fuck, isto por
volta de 1958, a Empresa Industrial
e Comercial Fuck Ltda. veio a de
dicar-se exclusivamente ao ramo

Agro-Pecuário e manufaturados de
madeiras.

Frei

obje-
mo-

Passou nos anos seguintes por
grandes dificuldades financeiras e
mercê de um sacrifício de seus di
rigentes' através de muito trabalho

.

e dedicação conseguiu ultrapassal:
aquela fase bastante difícil.

Em 1969 foi a pioneira em ins
talar-se no Parque Industrial nP 1
(Bairro COHAB), onde, mantém
sua Matriz.

Este empreendimento foi concre
tizado, graças ao apoio e auxílio
decisivo dado na época pelo então
Prefeito Benedito Therézio de Car
valho Netto.

Para Transportar os produtos
fabricados pela indústria recém
ampliada, em 1970 foi fundada uma

empresa de transportes, que leva o

nome de Transportadora Fuck
Ltda.

Com a finalidade de dar um

melhor suprimento de matéria pri
ma, a fábrica de esquadrias, pisos
e revestimentos de madeiras. com o

aumento de sua capacidade ·de pro
dução, criou-se em 1971 a firma
Formasa - Fornecedora de Madei
ras SIA., no município de Mallet,
Estado do Paraná.

C
E já em 1973, no mumcipio de

ruz Machado, Estado do Paraná
f�i comprado uma filial para forne�
ClUhento de madeira serrada para a
F'ba rica de manufaturados.

. Voltando as origens de sua

fundação, foi confiado ao Engenhei
ro nosso diretor Dr. Luiz Fernando
Fuck, a abertura de uma filial para
a Venda de materiais de constru
ção.

Para melhor desenvolver a

atividade da construcâo Civil em

19�5 incorporamos � Concal I
_

Construtora Canoinhas Ltda. a já
então Empresa Industrial e Comer
cial Fuck SIA. e hoje já se afirma
como uma empresa, cujas obras
são tidas como as melhores do Ed
tado.

em pról do desenvolvimento do Es

tado de Santa Catarina, nos mais

diversos campos de, atividade e co-.
mo um verdadeiro 'empresário tem

com singular mestria sabido diri

gir toda a economia Catarinense

para dias melhores.

t

-
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o Departamento de Engenha
ria tem como responsáveis Técnicos
Dr. Luiz Fernando Fuck e Dr. Es
tevão Francisco Fuck.

Hoje as produções de manuf'a
turados das Empresas Fuck são co-

. locadas praticamente em todo o

país e partindo para a exportação,
já estamos fornecendo para alguns
países do exterior, contribuindo
desta forma com a entrada de divi
sas para o nosso país.

Não podemos também deixar

de prestar a nossa singela e como

vida homenagem a Senhora Maria

Odete Brandalise Bonato, que du

rante os anos convividos no perío
do de estudante, era e é sempre

aquela pessoa extremamente bon

dosa, amável e prestativa, que ape-
sar dos anos se passarem
da gente não esquece do

afeto que sempre recebi.

Também encontra-se entre nós
um cidadão humilde de família

simples, mas através de seu traba
lho dinâmico e honesto, conseguiu
a confiança de mais de 25.000 ca

tarinenses sendo o Deputado Esta
dúal mais votado de nosso Estado'.
E que voltou ao nosso meio como

havia prometido. para de público
agradecer a modesta parcela de voo

tos obtida na região Norte de nosso

Estado, e nada mais querendo rei
vindicar ao Senhor Deputado, ape
nas esperar que continue olhan
do por nossa região, como fez an

tes das eleições e poderá estar cer

to que continuaremos depositando
a nossa total e irrestrita confiança
em seu trabalho.

Queremos ainda agradecer a

colaboração q ue sempre recebemos
das autoridades civis, militares e

eclesiásticas, bem como ao compa
recimento dos empresários, funcio
nários e demais amigos aqui pre
sentes.
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� Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa =
� vontade!' @

� �

@ Esta é a mensagem que vem dos anjos, mensageiros de Deus. �
� O menino revela a glória de Deus. Não é a glória de um rei, �
@ nem de um rico, nem de um forte. É a glória de um' Deus- (o'!
� criança que é inocência, candura, ternura e amor. �
� Diante da inocência cala a voz do poderoso para contemplar, �
@ Diante da candura se. dobra o violento para acariciar. �
� .�

� Diante da ternura abre-se o' coração do insensível para se co- �
@ munícar . (ci\)

� Diante do amor todos se extasiam e recuperam a alegria de �
� viver. �
� ,

N 1 ®
� E o que acontece com o ata e com a glória de Deus que é a @)

@ vida do homem.
.

@)

� Esta glória do Deus-menino traz reconciliação e paz à terra. �
® V ivemos em conflitos de vida e morte. @
� Muitas vezes não somos irmãos, não raro, in.imigos somos.

@
(e'l

@ O Natal produz, por uns momentos ao. menos, paz e reconci- �)
@

1
- @

@ iaçao. (�
® �

� Diante do presépio sentimo-nos irmãos até com os animais. �
@) Tudo se confraterniza: o céu luminoso dos anjos com a terra �
li) escura dos homens. ®
@ @
� ,Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa @
®

d @)
� vonta e. ,w.
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® (FreI Leonardo Boff). �
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E neste ano para aprimorar a

exploração racional de nossas ma

térias-primas, concretizamos uma

velha aspiração, partindo para rt

produção de Compensados e Lami
nados.

Mas, autoridades e amigos aqui
presentes:

Existem certos momentos em

nossas vidas em que o sentimento e

a emoção nos domina completa
mente, principalmente quando te
mos presente em nossa companhia

.

um Secretário de Estado, velho
amigo e companheiro desde os tem

pos de Científico e Faculdade <=

que sempre deu-nos a sua amizade,
apoio e compreensão.

E quando guindado ao 1.'0 esca

lão do Governo Antonio Carlos
Konder Reis, como Secretário da

Fazenda, se destaca· de .

uma forma

brilhante, e sem dúvida pode ser

hoje apontado como um dos melho
res secretários da Fazenda do Bra

sil, palavras que não são minhas,
mas partem dos próprios ministros
do Governo Geisel.

DE
I

NATA'L\

Pedro A. Grisa. I'
vivemos pelas ruas, pelas residên

cias e casas comerciais de Curitiba.
I

Vemos as ruas iluminadas de

Canoinhas e de Joaçaba se enove

lando com os coloridos de Curiti

ba.

E, apesar do materialismo, da

comercialização, das alegrias de uns

e tristezas de outros, se tivermos a

coragem de abrir nossos corações
para sentirmos o que nos rodeia

com olhos e ouvidos de crianças
perceberemos que a Criança que

um dia nasceu em Belém, entre
o cântico dos coros celestes e foi

reclinada numa pobre e desconhe
cida manjedoura, ainda está I)re
sente com sua mensagem de paz,

amor, felicidade e fraternidade.

Muitos não" terão tempo para

sequer pensar nisso, atarefados que
estarão em atender os fregueses,
outros preocupados com o fatura

mento de fim de ano, a análise dos

lucros efetivados e os lucros que

poderia ter tido, comparados
lucros do ano anterior.

Outros não terão tempo

aos

de

. Finalizando elevo minhas pre
ces a Deus Todo Poderoso para

Isto muito nos honra e envai- continuar nos dando saúde e dispo-
dece, pois conheço sua vida em to- , sição de continuarmos trabalhando
dos os seus detalhes, e sabemos de para o engrandecimento de nossa

seu trabalho, esforço e dedicação I querida Pátria.

Dizem que só é realmente poe

ta aquele que revive sua infância

através de seus poemas. Pois, poe
ta é aquele que não matou nem su

focou a criança que existe dentro

de todos nós. Mais: é através dos
olhos dessa criança que vê, a ca

da amanhã, o mundo e a vida com

I
a admiração da primeira descober

i ta.
I
i

o coração ·1

carinho e

Quandq o NATAL se aproxi
ma, uma tempestade de recordações
vêm à mente, envolvendo-se com

os acontecimentos, os fatos e as

idéias que brilham no espelho do

presente, enovelando-se com inter
rogações sobre o futuro: o nosso fu

turo, o de nossos filhos, o futuro

do mundo que nos cerca.

pensar nisso, porque em sua con

dição de pobres-miseráveis, . não

chegam a entender porque o rádio
,
mudou as propagandas, porque no

vídeo da tele-vizinho aparecem
velhos barbudos tocando acordeão,
estrelas piscando, musicas suaves

acompanhando ofertas disso e da

quilo.
E então nos' perguntamos: Será

que um dia seremos ainda capazes
de abrir os corações para além
dessas coisas que o mundo matéria
lista e mercantil, o mundo da pro

paganda e do comércio nos faz ab

sorver, beber à força, por olhos .e

ouvidos, por todos os sentidos e re

ceberrnos a mensagem do Menino

Jesus, do Cristo Jesus, do Deus que
se faz homem para nos libertar dos
males e do pecado?

Como nossos filhos estão rece

bendo a mensagem de Natal? Um
dia entenderão que o Natal não é
um dia para se -dar presentes; mas,
sim, que, por ser um dia de alegria,
alegria que queremos compartilhar
com os outros, por isso as pessoas se

trocam presentes, em sinal de ami

zade, de amor, em busca de felici
dade, de paz, de amor e da Frater
nidade Universal?

Canoinhas, Joaçaba e Curitiba
que se encontram em festa nas noi
tes e nos dias que antecedem mais
um Natal, não sufoquem e sim des
pertem a mensagem do Nascimento
do Salvador nos corações de todos
nós e de todos aqueles a quem que
remos bem.

Recordações da infância:

Paz, alegria, amor, felicidade
desejamos a todos os amigos e lei-
tores e também àqueles que 'se

julgam nossos inimigos, enquanto
estendemos nosso abraço de Frater
nidade.

palavras de mamãe que nos falava
do Menino Jesus que viria, no Na

tal, montado em seu burrico, para
distribuir presentes às crianças que

fossem obedientes e estudiosas, tra
balhadeiras e não fossem briguen
tas. Vem à mente os cachorrinhos
de chumbo que, numa distante ma

nhã de Natal, encontramos dentro
do chapéu que à noite havíamos
enchido de grâos de milho para o

burrico do Menino. Jesus. Foi uma

grande festa' para nossos corações
infantis. Noutro Natal foram os sa

patos, os suspensór.ios de plástico
e as bombachas de gaúchos.

Recordações do que, no decor
rer do tempo, aprendemos sobre o

Nascimento do Salvador, de Cristo

Jesus, do "Glória a Deus nas Altu
ras e paz na terra aos homens de

boa vontade", que depois mudaram

para "aos homens a quem Deus

quer bem".

Recordações dos primeiros dias
de Natal de nossos filhos, de suas

fantasias, de suas alegrias, de seus

sorrisos. Da alegria que nascia de
les e se derramava em nossos cora

ções, como se um Dia Novo hou
vesse despontado para o nosso

mundo atormentado e angustiado,
"Paz na Terra aos homens a quem
Deus quer bem". A paz, o amor, a

felicidade, d. fraternidade - tudo
o que os homens procuram e que
Cristo quis trazer ao mundo, nas

cendo numa manjedoura, num co

cho, numa noite fria de inverno,
dentro de uma gruta que servia de

estrebaria. Nasceu na' pobreza pa
ra nos dizer que não é a riqueza,
não é o dinheiro, nos são são as

coisas que enchem o coração do ho
mem de paz, amor, felicidade I"

faz viver a Fraternidade.

Recordações dos tempos colori
dos que antecedem as noites de Na

tal, e aqui lembramos o colorido
das noites das Festas de Final de
Ano de Joaçaba, de Canoinhas, de
Santa Catarina. E as recordações se

misturam com o que vemos, o que Curitiba, 11-12-78,

Comunicação

9mpressora Ouro Oerde Stda.

"".. SSlIUJJSt_

de F='árias

comunica que estará com seu setor gráfico fechado
para férias coletivas, no período de 23-12-78 a 01-01-79
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Jacó, João (araro & (ia. S. A�
C.G.C.M.F. 83.187.690/0001-67

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Firma JACó

..TOÃO CAJRARO,'& CIA. S/A., com ISlede à Rua CeI. Albuquerque:
n.? 936, na cidade de Canoinhas/SC., para reunirem-se em Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28/0,1/79 (Vinte e oito
de janeiro do ano de hum mil novecentos e setenta e nove), às 10
horas na sede da sociedade, no endereço acima, para deliberarem
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

Eleição da Nova Diretoria para o próximo Triênio.
Fixação dos Honorários da Diretoria para o ano de 1979.
Assuntos de Interesse Social.

Canoinhas, 15 de dezembro de 1978.
FRANCISCO CARARO - Diretor

Canoin'hasFrigoríFico s. A.
C.G. C .M.F. 83.188.110/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Ficam convidados os senhores Acionistas do Frigorífico Ca
noinhas SIA., para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a

se realizar na sede 'social, sita a Avenida Senador Ivo de Aquino,
1330, no dia. 03 de fevereiro de 1979, às 10,00 horas, afim de deli
berarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
] .

o
_ Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Geral, De

monstrativo da Conta Lucros e Perdas, relativo ao exercí
cio encerrado em 31. 10 . 78 .

2. o - Eleição dos membros do Conselho de Administração.
�� .

o
_. Fixação dos honorários dos Administradores.

A V I S O
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, NA SEDE

DA EMPRESA, os documentos a que se trata o artigo 133, da Lei
11.° 6.404, de 15.12. 76, relativos ao exercício social encerrado" em
31.10.78.

Canoinhas, 19 de dezembro de 1978.
. Frigorífico Canoinhas S.A. - FRICASA

ANTONINHO IAGHER AGENOR CHRISTOFOLI
Diretores

Exercício d'e Apresentação da
Reserva 'ano de 1978

II
, I

I

Pessoal da Reserva convocado para o Exercício de Apre
sentação da Reserva de 1978.
1. OFICIAIS R/2 e reservistas de classes anteriores a 1954:

os incluídos na reserva nos anos de 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978;
:2. ASPIRANTES A OFICIAL R/2:

Os declarados Aspirantes a Oficial nos anos de 1973, 1974, 1975,
1976 e 1977.

:L RESERVISTAS DE l.a E 2.a CATEGORIAS, das classes de
1954, 1955, '1956, 1957 e 1958.

4. DISPENSADOS DE INCORPORAÇÃO EM "SITUAÇÃO ES
PECIAL", no período correspondente à "Disponibilidade".
Osvaldo Conrado Narloch-Cap. - Delegado da 13.a DelSl'/I

Juízo de Direito da Comarca de
Canoinhas • S C

Edital de Citação com o prazo
de trinta (30) dias

O Doutor Loacyr Muniz Ri
bas, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina; na for-
ma da Lei, etc.

.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem, ou dele co

nhecimento tiverem que, por
parte de E ..KELLNFJR & CIA.
LTDA., foi requerida uma ação
de usucapião, do imóvel a se

guir transcrito: Um terreno ru

ral, com a área de 90.300 m2

(noventa mil e trezentos metros

quadrados), equivalente a ...

9,03 ha., situado no lugar deno
minado Matão, neste Município
e Comarca, devidamente demar
cado e confrontando: de um la

do, na extensão de 192,00 m,
com terras de Moacyr de Paula
e Silva; de outro lado, na ex

tensão de 290,00 m., com terras
de Moacyr de Paula e Silva; por
outro lado, na extensão de ...

234,00 m., com a estrada do Ma

tão, dividindo com Sady Soares,
por outro lado, na extensão de

170,80 m., com mais terras da
ora requerente, por outro lado,
na extensão de 59,00 ainda com

terras da Reqte. e pelos dois ou

tros lados, na extensão de ...

270,00 ms., por uma sanga e por
uma linha de 115,00 m., com

terras de Aristides Mallon .

Tendo pelo MM. sido designado
o próximo dia 06/02/78, às 1·:1:

horas, para a audiência de jus
tificação de posse. E, para que
chegue ao conhecimento de to

dos, mandou expedir o presente
.

edital que será afixado no lu

gar de costume, � publicado na

forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, aos vin
te e três: (23) dias do imês de no

vembro de rrril, novecentos e

setenta e oíto . Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.

Loacyr Muniz Ribas
Juiz de Direito

loja - Aluga-se
Planalto Hotel oferece pa

ra aluguel excelente loja térrea
frente para praça, dispondo dI.:'

mezanino, quarto de banho e lu

minárias, medindo 5,5 x 10. m.
Tratar na Gerência do Hotel,
no horário comercial.

L/C
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Um choro no meio da

Doite: o Salvador DaS�8D

Imagine' um menino no .campo, guardando as �velhas numa

noite fria. Ficam todos juntinhos e dormem ali, bem agasa

Jhadas no mesmo calor. O menino pastor �em sono leve, e

percebe logo quando o menor de todos os filhotes começa a

chorar fininho, cortando a escuridão quase feito choro de

criança. Só mesmo o meni�� que vive a pastorear acorda na

noite para acalmar o cordeInnho que chora.

Nessa hora, o menino pastor escuta as estrelas, e �a solidã_o
silenciosa sonha sonhas incríveis: sonha que os� anjos, desli

zando do céu agarrados em feixes de luz que vem das estre

las chegam cantando e dizendo que Deus vai mandar um cer

to Papai Noel, um velho simpático e de riso largo e aconche

zante que vai distribuir presentes pra todo mundo. E que
�ntão' tudo o que você desejar, ele - plim - faz aparecer
na ISÜ� frente. E que, tendo tudo o que a gente quer, não te

rá mais brigas, não terá mais medo, nem raiva, nerm inveja,
nem sustos... Todo mundo brincando juntos, pro resto da

vida ...

Pois' é só' gente assim feito os pastores de Belém podia mes

mo te; recebido a nova notícia do Natal. Só mesmo aqueles
pastores, humildezinhos e en�harcados. �e e�pe�ança, podiam
ter acreditado na voz dos anjos que dizia: Vao la, nosso

Deus quis' ser gente pra salvar todo mundo. Ele acaba de

nascer numa gruta, nos arredores de Belém. Está lá, 'sobre a

palha da mangedoura, aquecido pelo hálito do boi e do bur

rinho". Já imaginaram? O Salvador do mundo nascendo nu

ma estrebaria?

São Francisco era que nem aqueles pastorinhos. Um dia ele' !
teve a idéia de representar o nascimento de Jesus. Fez o pri
meiro presépio na cidade de Grécio. Só para sentir com as

mãos e com os olhos a pobreza e a intimidade carinhosa de
Deus. E olhava o presépio quase chorando de alegria, como
vido pela extraordinária bondade de Deus, que quis nascer

pobre, pra nos fazer ricos de sua graça. Queria São Francis
co que nesse dia, os pobres e esfomeados fossem saciados pe··
los ricos, e até mesmo que se desse uma quantidade maior de
.feno para os bois e os burrinhos, porque eles. presenciaram o

nascimento do Salvador.

E todo mundo pensava que Francisco estava louco, dizendo es

sas coisas, mas quem estava certo erá ele.

Loucos estavam os outros: enlouquecidos pela sede do lucro,
de posição social, cheios demais da sabedoria humana, bito
lado pelo sem-senso, e por isso incapazes de conhecer ã sabe
doria de Deus.

Neste Natal, peçamos todos juntos ao Senhor que nos abra
os olhos e escancare o coração, para que possamos acolher,
com a mesma simplicidade e alegria dos pastores, a mensa-

gem carinhosa do Menino Jesus.

Feliz Natal, meu irmão!
Fr. Ladi.

�.I.I.lml.rQllll.81.111.1 ••• I.I.IIII ••• I •••••• III •••••• I ••• II •••••••••••• �
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tJESIJS
CRLSTO,
hoje seu berço
é (À coração dos homens,

Irmão, Amigo!
Pense na paz ...

penSie na tranqüilidade ...
na harmonia... no amor .. ·.

Faça de seu coração um

presépio para acolher o Cristo

Tenha o espírito de Natal
que é Paz!

A alegria do Natal
que é Esperança!

'O coração do Natal
que é Amor!

E que tudo isso se faça Vida
no decorrer do Ano Novo,
nos seus caminhos de cada dia.

Canoínhas, Natal de 1978

Irmãs do Colégio
«Sagrado Coração de Jesus»
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Bacharelandos em Ciências Administrativas

Foram no dia 15 deste mês as solenidades de

colação de grau dos Bacharelandos em .Ciências Ad
ministrativas da Fundação das Escolas do Planalto
Norte Catarínense , As cerimônias iniciaram com cul
to ecumênico às 19 horas nos salões do Clube Canoi

nhense, e após a colação de grau também no mesmo

local. A Turma com 38 Formandos, levou o nome do
Professor Acynir Holzmann, e teve como Patrôno o

Dr. Paulo Dequêch Presidente da Funploc, e Par-anin
fo Professor Wilson Seleme. No dia 16, sábado, acon
teceu o sensacional baile de Formatura às 23:00 horas
no Clube Canoinhense, abrilhantado pelo excelente

conjunto "Grupo Latino".
\

São estes os novos Administradores de Empre
sas: Achilles Santos Silva, Ademir Elias Freiberger,

Alinor Eufrásio, Ana Maria Ritzmann, Antonio Nega,
Argos Rudolf, Clarice Both, Carlos Alberto Stcilein.
Cláudio Toshiji Fujita, Deisy Maria Burgardt, Dolo
res Maria Stein, Edaisi Kelly Gonchorowski, Eze

quiel Bueno, Fernando Luiz Krzesinki, Francisco

Rudczyk, Henrique Pereira, Hilário Rudey, Ildefonso
Corrêa, Ivo Ney Soares Machado, Izidoro Rudczyk,
José Emiliano Uba Neto, Lindolpho Portes Marques,
Liomar Dionis Viertel, Luiz Scheuer, Luiz Carlos Al
lage, Lúcia Sidorak, Marlene Bueno, Miguel Saliba
Guttervill, Orival Adolfo Witt, Osmar Carpen, Oziél
Luiz de Antoní, Paulo Roberto Seleme Wiese, Rossel
Farias de Lima;Teodoro Sachweh, Vera Lúcia Wendt,
Wilson Antonio Weischutz, Wilson Pedro Sampaio. e
Zilda Hatschbach.

EXTRÊIA DE ALIANÇAS .

Na minha agenda de dezembro constam dois
noivados do "jet set" local. O primeiro registrado foi
dos jovens Adelmo Fuck e Mara Raquel Knüppel que
ostentam bonitas alianças desde o dia 9 último. Ele,
filho do casal Silvino (Verena) Fuck, ela filha do

.

casal Alfredo Guilherme (Erica Prust) Knüppel, ora
residentes em Itajaí. O segundo, será amanhã ao en

sejo das festas natalinas, quando estrearão alianças
na mão direita, Sérgio Scoppel e Aglair Knore.k; ele
filho do casal Antonio (Arcangela) Scoppel, ela, filha
do casal, Estanislau (Nair) Knorek.

'

Aos radiantes noivos as felicitações da coluna
com os votos de um Feliz Natal.

NIVERS

No' dia 8/ circulou os parabéns pelo aniversá
rio de Célia Cristina Teodorovitz filha do casal Tho-,

rnaz (Célia) Teodorovitz. Ela está cursando a Facul
dade de Assistência Social da Universidade Católica
do Paraná, e recebeu. as homenagens de um grupo de
amigos do Curso.

.

Já no dia 14 estreou idade nova meu prezado
amigo Jakson Padilha, idealizador das noites de em

balo de nossa cidade, introduzindo som de "discote
cas" em promoções de muito "su". Dia destes para
comemorar, ,"Jak" reúne suas amizades para uma
costelada. Via coluna, os parabéns aos aniversarian
tes com o mais belo dos nàtais ,

GAR.DENIA

Cucio
Colombo

'Fo.rmandos do Curso Técnico

NASCEU LUIZ FELIPE

Muito feliz está o casal Sônia Léa e Celso Clo

doveu Scoppel, com o nascimento dia 14 de um garo
tão dos mais lindos e que na pia batismal se chamará
LUiz Felipe. De parabéns os jovens pais, e os avos

Antonio e Arcangela Scoppel e Selma e Clementino
Pieczarka.

CHORINHO NOVO

Está de parabéns o casal Fernando e Marcia
E Sardá, com a chegada no dia 17 último de Fernan
da Raquelle na Maternidade do Hospital Santa Cruz)
e que deixou muito feliz sua avó Juventina Blosfeld.

Pela coluna eles recebem nossas felicitações.

ALTO ESTILO EM MODA

EXCLUSIVA.

CALÇADOS, CONFECÇÕES E BIJOUTERIAS

Praça Osvaldo de Oliveira

em Secretariado

Na Nave Central da Igreja Matriz Cristo Rei,

realizou-se dia 1.0 deste mês, após Missa em Ação de

Graças às 19 horas, a solenidade de colação de grau

dos Formandos 1!)78 do Curso Técnico em Secretaria

(10 da FUNPLOC, tendo como Paraninfo, o Dr. Pau

lo Dequêch, Patrono Professor Ederson L. Mota, Pa

tronesse e Professora Arlete Maria Voigt. A Turma

"Nivaldo Braz" 49 Formandos que são: Alceu Dama

so da Silveira, Ana Elizabete Vieira, Ana Luzia ;Zie
mann, Angela ,Maria Langer, Antonio Romão Kumi

nek, Benilde Maria Damaso Silveira, Carlos Alfeu

Budant, Clarice de Fátima Nascimento,' Darclê Klu

gel Delaci Szczygiel, Dirce E. Fereira, Dircélia

Leandro, Elian Soares de Andrade, Hélia Paula.

Rphalski, Helma Finta, Ingeburg Hanelore Horns

chuk, Ivanil Damaso da Silveira, Ivo da Silva Bar

bosa, Janine Maul, João Batista Leite, Jonas dos

Santos Lima, José Luiz Lacovicz, Maria Beatriz Is-:

phair, Maria Gomes do Vale, Maria Irene Bossi, Ma
da Izabel.Urbaneck, Maria de Lourdes de Brum,
Maria de Lourdes Leite, Marilin Knüppel, Mário

Scheuer, Mauro Luiz Kicheles.ki, Nair Aparecida
'Vieira, Natália Dorotéia Domanovitch, Noêmia San

tana Alves, Rafael Miranda -da Silva, Renate Marga
reth Mobius, Rosa Teixeira Berfd, Rosana Landows

kí, Rosane Mary Wchinevski, Salete de Fáti�a
Cubas, Salvador Odésio Oleskovicz, Sueli Terezinh a

de Lima, Tânia Maria Doin da Silva, Tarcísio Luiz

Gapski, Vera Lúcia Bueno, Yara Leonor Bojarski,
Zeni de Jesus Bueno e Zenoir Corrêa.

Loja
\

Pop'ular Ana Maria
OS MELHORES TRAJES PARA ESTE NATAL

PELOS MENORES PRE'ÇOS.·

Rua Caetano Costa
L/C

SUCREK .. D.,spa�aDt8 Oficial
AUTO ESCOLA

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacanlentos - 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

LLP

\

,
r

Visite.

Modas. Soulin
SEMPRE �OVIDADES

Rua Felipe Schmidt. 392

.Fone: 22-0682

NOVA DIRETORIA

o Clube Canoinhense tem nova diretoria. Seu

novo Presidente foi eleito no último dia 14, Dr. Zai
den Emiliano Selerp.e, que tem como Vice-Presidente,
Grimaldo Costa Furtado; aliás, uma feliz escolha dos

demais membros que estão de parabéns. Muitas no-
,

vidades vem aí para a gestão 7V/80 do novo Presi-

oente. Voltarei a este assunto nas próximas colunas,
deixando por ora meus cumprimentos com um abra-

DRA. HELOISA Si BERTONCIHI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

'" Consultório - Rua Felipe Schrnidt, 385

1.° Andar - Sala N,? 03
L/C
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>I< Natal .. ! Chegou a época de paz, felicidade, onde
, o espírito de amor contagig os corações e ilumina
a alma de todas as pessoas. Natal é uma corrente

de paz e felicidade que todos comemoram, e em

todos os cantos do mundo se entoam cânticos que
aspiram a todos uma emoção, um sentimento inex

plicável, uma imensa vontade de ver os lábios sor

rirem e se cumprim.entarem. Nós da Coluna Acon
tecendo desejamos. a todos um Feliz Natal e Prós

pero Ano Novo e, que sua vida torne-se um cir
culo de muita- felicidade e paz.

:I< Hoje à noite numa descontração grande, muitos se

reúnem na discoteca do Clube para aproveitar os

lances. Você não pode faltar.

* Como 'não podia deixar de ser o Clube Canoinhen
se promove a sua festa de Natal amanhã. à noite

para você aproveitar os embalos uma discoteca tri,
e no dia 25 para todas as crianças algo de especial
estará para acontecer. É isso.

* Dia 21 último Regina Miranda recebeu os cumpr
í

mentos de seus muitos amigos por mais um niver ,

A você garota que tanto nos alegra com sua pre
sença tudo de bom.

* Junior Friedrich ultimamente só tem olhos para

aquela moreninha de olhos azuis. Muito bom.

* Zeca P. destroçando corações. 'É mina que não
acaba mais pensando em você.

* Brotinho lindo que se fez presente em Itapiruba
no Baile das debutantes do Estado -' Andréa W.
lI: isso.

* Nivaldinho aproveitando suas férias' de um modo
diferente. Uma epatite que sem dúvida não chegou
em boa hora.

* Passaram uns dias em Florianópolis Nilton, Dado,
Luis e Altamiro. Altas tranzas não .

* Gilson G. namorando' com aquela moreninha que
é uma graça.

:j< Pois é Marlon, na Rua Paula Pereira, mora aquela
menina . � você só de olho né.

:I< Sábado passado no Sextão aconteceu um

tri. Gente amiga marcando presença lá.

muito descontraídos aproveitaram bastante.

* Passando o Natal na praia duas maninhas fofas -

Bely e Ruth. Vê se aparecem.

jantar
Todos

* É Neto, você tem encantado muito aquela moreni

nha que não consegue te esquecer. Vai, nessa.

• •• Responsabilidade J. e C.

* Fofinho e sozinho. E o Luiz W. que anda por aí.

�' Movimentando nossos dias está conosco Liz Meri
na. Sempre assim.

* Silvinha e Januário passando o Natal longe da

gente Itapema é uma boa.
* Márcio T. por aqui, novamente. Saudades da ter

rinha e também daquela mina.
_

* Djalma deu um chego em Canoinhas , Daqui .leva
saudades de certa girl Cirene está nessa,

* Nardo está aqui agitando nossos dias..
:I< E. o Dori nos deu um susto.. Mas agora está tudo

(

bem e você voltou melhor do que nunca.

* Beto (Carneiro) curtindo ares curitibanos. Sem-
,

b
I

pire e om.

* Beto W. não queira o que já tem dono. Você vai

entrar bem.

* Gé muito fofo regressa a Mat-Cap, trazendo novi ..

dades de Concórdia.

:� Mauro entre nós, pontificando muito. Olhos ver

des são teu ponto alto.
* É Markiv já estávamos com saudades de te ver di- .

rigindo seu passat . Mas agora tudo bem.
* Zico e Tânia circulando na city nesses dias. Isto

- ,

é bom.
* Isabella Murara uma grande amiga já aproveitan
do suas férias conosco; ou melhor, até o vestibular

* Isabel Budant pasou um tempo conosco e agora se

guiu para Camboriú. Volte sempre.
* Sandra A. chegou para animar 'mais as coisas. Ela.
que. é sempre presença mareante onde se encontra.

* Isabel S. e Sérgio, um parzinho muito fofinho que
. aconteceu.

* E o Varandão movimentando-se muito neste final
de semana. É o Natal que traz muita gente para cá.

* Com um sol gostoso agora presente, as piscinas
tem sido ponto alto. :É isso.

.

� Maria Clara, menina linda daqui recebendo muitos
olhares. Tem muito' menino gamado.

'i. Edegar e Viviane agora juntos provocando inve

j as por aí. Vocês dois combinam e muito,
:I: Helena ,e Popy na última segunda-feira deram uma

aparecidinha por aqui vieram e voltaram.' Sauda
des hem

li' 'CA vida só é digna de ser vivida quando se faz

algo .pela vida, em vida".

Feliz Natal

Sindicato dos
no Comércio

Empregados '

de (anoinhas
. I

A v I S o
Em cumprimento ao disposto no art. 21,

item III da Portaria n.? 3.437, de 20 de dezern

bro de 1974, comunico que foram registradas as

chapas seguintes, como concorrentes à eleição a

I

.

que se refere o Aviso publicado no dia 07 de ou

tubro .de 1978 no jornal Correio do Norte, que
se edita nesta cidade;

ENTIDADE: Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoinhas

Diretoria Cons. Fiscal Del. Represent.

· EFETIVOS EFE'rIVOS
!

I 1
Daniel Karvat Clemente Backa

Osvaldo Bechel Renato Watzko
,

I Maria de Lourdes Scheuer Wilmar Sudoski
\

,
·
·
·
,
·

SUPLENTES
·

SUPLENTES·
·
·
·
,
,
·

,.·

Bodan Dolisnyy Eliseu Langer·
·
,

r Julio José de Andrade JOE1é J. Dâmaso
Aristiliano V. de Lima Inês Scheuer

.I
-

Renato Watzko

Mario Watzko

EFETIVOS

Daniel Karvat

Osvaldo Bechel

SUPLENTES

Nos termos do art. 61 da Portària acima .mencionada, o prazo para impugnação de candi

daturas é de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste Aviso.

Canoinhas, 04 de dezembro de 1978.

............... "' -._ __ " _ -- _ ,

Jon DE JESUS DAMASO - Presidente
, I

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTA0:, de sábado (23) a sexta-feira (29)
Oliveira' - Rua Paula Pereira, 465

Fone 22-00081

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (23) Dr. Dalmo Batista Soares

. Fone: 22-0033
\

Domingo (24) Dr. Vicente Mazaro

Fone: 22-0033

. PRONTO SOCORRO:' Fone: 192

RÁDIO PATRULHA: Fone: 190

ESTAIÇAO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda
feira às 08:00 horas. - Rua Vi-

'-

dal Ramos, n.? 739 - REF.:
Café Cometa.

RÁD-IO SANTA CATARINA:. Divulgações das 08:00' às 12:00 horas,
e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába
dos até às 16:00 horas.

-::-:- H o. T É -I S -:-

SCHOLZE: Apartamento e quartos' - Banho à vapor - Restaurante
anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-0036.

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

-:- RESTAURAN�E A LA CARTE -:-

CLUBE CANOINHEN�E: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 22-0761
. De segunda à sábado, serviço completo à
LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. Funciona das
11:00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00
horas .

.LANCHERIA 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 1 A S -:-

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das
08:30 às 23:00 horas. - Lanches - Refeições - Espeto

. Corrido - Espeto Individual e .prato do dia.
VENTURA: Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada

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

CANECAO: Rua Caetano Costa -, Excelente 'aperitivo - Espeto Cor
rido e prato comercial - Funciona das 11:00 às 14:00

horas, e das 16:30 às 23:00 horas.

-:- 'PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
SABADO (23): Soirée - Clube Canoinhense - Salão Nobre - 23:00 hs.

Jakson Discotheque ,

I
,

DOMINGO (24): Baile - S.B.O. - FIingstones - 23:00 horas

DOMINGO (24): Soirée - Clube Canoinhense - Salão nobre
23:00 horas - Jakson Discotheque .

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS _:_
FOTO EGON Rua Paula Pereira
FOTO JOAO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524

Fone: 22-Ü'392
AMAURI FOTOGRAFIAS Rua Major Vieira (Ao lado do' Clube

\ Canoinh�nse) .

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

. -- ----_._-

CHIMARRÃO BOM DIA - o melhor

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

BINDERCA�
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Compra - Vende • Troca e Financia até 24 meses
I

1 Volks 1.50.0 - branco.. .. .. '74
1 Variant azul .. " " " 73
1 Variant· vermelho.. .. .. 72
'1 Opala vermelho luxo " 7 .t
1 Chevette luxo vermelho "

.. 74:
1 Chevetto luxo branco " " 74:
1 Kombi STD bege '

.. " .. 71
1 Jeep azul .. " .. "

"

70
1 Volks 1. 300 branco

............,.. .

70
1 Rural marron " ..'." : .. :......... .. .. .. 69

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

L/C

....
','
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Nova Linha 79

®®

Novo ,interiorNova frente,Agora muito mais bonito - -

(ia.Mallon &
(anoinhas·Se

€I
------®®----�-®----®-------®-'----- ®®1,,-------

Com aAssistênciaTécnica da
AristidesMallon

seuMercedes-Benz sempre ganha aparada,

�/"-�
I 'I _��

desempenho constante de seus veículos.
como assegura um valor de revenda
sempre elevado para os Mercedes-Benz,
da sua frota,

De onde é fácil concluir que qanha
mais quem menos confia na sorte e

prefere tirar bom proveito da
assistência técnica do seu concessionário
Mercedes- Benz.

Ganhe todas as
paradas com a essts

téncie técnica do seuO que faz um Mercedes-Benz rodar
rodar. rodar sem problemas e sem

paradas desnecessárias. não tem

nada a ver com sorte E tem muito a ver

com o tipo de manutenção que você dá
a ele,

O caminho para uma manutenção,
correta passa necessariamente pelas
nossas oficinas,

Como concessionário
Mercedes-Benz. nós temos
todo o ferramental especiali
zado para cuidar do seu

veículo com a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito,
Temos uma equipe de

mecânicos que aprenderam
na própria fábrica tudo o que
é preciso fazer para manter

Não confie na sorte, Confie o seu
Mercedes-Benz 'a quem é
profissional.

concessionário
Mercedes-Bens

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. E que mantêm
sempre atualizados os seus conhecimentos,

Temos um estoque permanente de
peças genuínas. testadas e aprovadas por
quem fabricou. testou e aprovou o seu

Mercedes-Benz
E temos certeza de que' tudo isso é

tão importante que. mesmo sendo um

frotista com oficina própria, certos tipos
de trabalho você vai preferir deixar a cargo
da nossa assistência técnica, evitando
fazer investimentos em pessoal e equipa
mentos que, na sua oficina. serram ociosos
a maior parte do tempo,

Assim você não só garante o bom

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos. 1036

Canoinhas - SC

23 ,de d� ezembro de 1978
--_.._---- --------

�--------_.-------- _._------

Levantamento, Estatístico das ocor

rências atendidas pala Ftádio Patrulha

local, durante o mês Ida novembro

de 1978. nas localidades abaixo
_ .. -,:::::=========

Sub totalBairros, ruas e localidades

01 - Bairro São Cristóyâo 15
----------,-----------

15TOTAL o o ••• , • o o o

,--------------�---

C2 - Bairro Campo D'Água Verde
Rua Adolfo Bading .",.

Rua Princesa Isabel , .

Rua Bento de Lima
o',

14
02
03
01

2')t)

20TOTAL" 'T'

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

03 Bairro Alto das Palmeiras ., 05

Rua Alóis Stüebel' �_:_:__:"_"_,_o 0_1___
TOTAL o, ... o o o o • o 06

17

02
0:2
62

66

04 -- Bairro COHAB o o
07

TOTAL 00 07

05 - Bairro Sossêgo o o
01

TOTAL o o 01.....

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

06 _-. Bairro Jardim Esperança
Rua Roberto Ehlke

03
02

TOTAL 00 05

07 - Bairro Aparecida 03

TOTAL 00 0,3

08 Bairro- Água Verde 01

09 LOCALIDADES
Taunay o. o o o o

Três Barras .. o o

Marcílio Dias 0'0

• t._ 01
01
02
04TOTAL

:i O - CENTRO o o o o

Rua Vidal Ramos
Rua Felipe Schmidt
Rua Duque de Caxias
Rua Getúlio Vargas o.

Rua Pastor Georg Weger
Rua Frei Menandro Kamps
Rua Mal. Floriano .

Rua Major Vieira o o

Rua Gil Costa o. o'

Rua 12 de Setembro
'Rua CeI. Albuquerque

____R_u_a_E_ug�nio de Souza
TOTAL, .. , o.

05
09
03
01
02
02
02
01
03
01
01
02
01
33

I
Quartel em Canoirihas, SC, em 05 de dezembro

dr: 1978.

Sid Freitas da Silva - 1.0 Ten Cmt do Pel R:(>

Mapa Demonstrativo das ocorrências
atendidas pela Rádio Patrulha local,
durante o mês de novembro ds 1978

Detenções
M I F ISoma

Natureza da ocorrência
N.Oda
íleer.

20 22 01
19 16 01
21 22 01
15 09 00 09
02 02 00 02
01 00 00 00
01 01 '00 U1
02 01 00 UI
01 00 00 QO
02 01' 00 01
01 01 00 01
01 00 00 00
01 00 00 00
01 01 00 01
01 00 00 (lO
01 02 00 02
._-- ------

90 78 03 81

Embríaguês .. .. ..

Agressão ..

i Desordens
i Averiguação

Assalto ....

Desarmamento .

Desacato .

Apreensão de Veículos
Acidentes de veíc. C/ D/Peso
Demente .

Tentativa de Homicídio
Punguista ., .. o.

Atropelamento
Roubo .

Afogamento. . . .

Disparo de Arma de Fogo
TOTAL .

AUXíLIOS DIVERSOS AO PÚBLICO
Auxílio à Autoridades .. .. .. .. .. ..

Auxílio à Doentes.. .. .. .. .. ..

Policiamento Preventivo (Rondas)
l'OT.AL ..

I
••••••••••••••••

I

i
I

Quartel em Canoínhas, 05 de dezembro de 1978,
,�

.

Sid Freitas da Silva --, 1.0 Ten Cmt do Pel RP
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Prefeitura
- -

De conformidade com o Artigo' n.? 276 do
Código Tributário Municipal, o Departam:ento
de Viação e Obras, publica mediante o presente
Edital os elementos referente a Taxa de Melho
ria, sobre a pavimentação da parte da Rua Cae
tano Costa, entre Ruas Nery Waltrick e São
José.

.

a) Memorial Descritivo do Projeto
A base da 'pavimentação asfáltica da Rua
acima mencionada será convenientemente
preparada. A camada asfáltica far-se-á de
pois de compactada a base sobre uma cama-

da de sub-base (pedra apiloada), pó de britá.
e areia.

b) Orçamento do Custo da Obra por Metro
Quadrado
a) Escavação e remoção .. .. Cr$
b) Brita (0,25) pjm2 .. .. .. Cr$
c) Emulsão asfáltica 6 kg p/m2 Cr$
d) Equipamento p/aplicação. Cr$
e) Mão de obra .. Cr$

28,00
67,00
41,00
27,00
32,00
195,00Total Cr$

c) Custo da Obra

a) Escavação e remoção Cr$ . 33.425,8'1
b) Brita .. . . . . . . . . .. Cr$ 79.983,26
c) Emulsão asfáltíca .. .. Cr$ 48.944,98
d) Equipamento . . ..

- Cr$ 32.232,06
e) Mão de Obra . , Cr$ 38.200,96

Total . . .. . . . . Cr$ 232.787,10

d) Area total da obra 1.492,225 m2, à ser finan
ciada pela Prefeitura Municipal de Canoi
nhas 298,445 m2, correspondente a 1/5 da
Obra, em moeda representa Cr$ 58.196,77.

e) À ser financiada pelos contribuintes .,.

1.193,780 m2, correspondente a 4/5 da Obra,
em moeda representa Cr$ 232.787,10.

1) Bernardino Tokarski
frente 25,00m - cota 3,20
pavimentação asfáltica

c-s 31.841,55163,29 m2 a Cr$ 195,00 p/m2
drenagem

1.250,0012,50 m a Cr$ 100,00 p/rn Cr$
Total ...... .. .. . ". .. Cr$ 33.091,55

2).,Jullo Wepech
frente 15,00 m _' cota 3,20
pavimentação asfáltica

Cr$ 9.360,0048,00 m2 a Cr$ 195,00 p/m2
. drenagem

Cr$ 750,007,50 m a Cr$ 100,00 p/rn
Total ...... ........ Cr$ 10.110,00

3) Renato Fleith
frente 20,00 m _ cota 3,20
pavimentação asfáltica

Cr$ 12.480,0064,00 m2 a Cr$ 195,00 p/m2
drenagem

Cr$ 1'.000,0010,00 m a Cr$ 100,00 p/rn
Total .... : ... .. .. .. Cr$ 13.480,00

4) Arno Hoffmann
frente 20,00 m - cota 3,20.
pavimentação asfáltica

Cr$ 12.480,0064,00 m a Cr$ 195,00 p/m2
drenagem

Cr$ 1.000,0010,00 m a Cr$ 100,00 p/m .

Total ...... ... , ... , .. Cr$ 13.480,00

5) Paulo Bockor
frente 127,40 m - cota 3,20
pavimentação asfáltica

Cr$ 79,497,60407,68 m2 a Cr$ 195,00 p/m2
drenagem

Cr$ 6.370,0063,70 m a Cr$ 100,00 p/m
Total ............ Cr$ 85.867,60

6) EZILTON BUDANT
frente 15,50 m - cota 3,20
pavimentação asfáltica

Cr$ 9.672,0049,60 m2 a Cr$ 195,00 p/m2
drenagem

Cr$ 775,007,75 m a Cr$ 100,00 p/m
Total ..... , .. ., ., .. Cr$ 10.447,00

7) Amauri Fontoni
frente 20,00 m - cota 3,20
pavimentação asfáltica

Cr$ 12.480,0064,00 m2 a Cr$ 195,00 p/m2
drenagem

Cr$ 1.000,00l�,OO m a Cr$ 100,00 p/m
Total' ........ Cr$ 13.480,00

de Canoinhas

RESULTADOS DA 2.a E 3.a

RODADA DO TORNEIO

DE VERÃO

No dia 10 do corrente, tivemos
a realizacão da 2. a rodada do tor

neio de verão com estes resultados:
em Arroio Fundo o Corintiaris foi

derrotado pelo Bela Vista EC pelo
placar de dois tentos a zero; no

campo do Arep, o Juventus teve

dificuldade para vencer o Vila No

va por três tentos a dois; no está
dio velho, o Beira Rio venceu fá
cil o Ipiranga por três tentos a um

e em Anta Gorda o Caxias passou

pelo Mirasol por dois tentos a zero.

Já no dia 17 deste, prosseguiu L)

torneio ern sua 3. a rodada com es

tes resultados; Em Bela Vista, I)

Bela Vista EC teve dificuldade pa
ra vencer o São José pelo escore

mínimo, com gol de Aderbal aos

45 minutos do segundo tempo; em

Paciência do Rufino, o Vila Nova
local foi goleado pelo Wai Kem Ké

por seis tentos a um; no bairro São
Cristóvão o América venceu o Ipi
ranga por dois a zero e na Fartura

,

o Icofrisa foi derrotado pelo Mira,
sol por três a dois.

em torneio início da Copa Planal
to com estes j ogos:

1.10 jogo: Industrial x Bandei
rantes, de São Bento;

2.° jogo: G. Imocol x Operário,
de Mafra;

3.° jogo: GE Rauen x Continen
tal, de Rio Negrinho;

4.10 jogo: Ipiranga RN x São
Bernardo, Canoinhas;

5.0 jogo: Venc. da 1.a x Venc.
da 2.a;

6.° jogo: Venc. da 3.a x Venc.
da 4.a;

7.10 jogo: Venc. da 5.a x Venc.
da 6.a - decisiva.

Municipal
EDITAL 8) João Francisco Spitzner

frente 78,10 m - cota 3,20
pavimentação asfáltica
333,21 m2 a Cr$ 195,00 p/m2
drenagem

.

39,05 m a 'cr$ 100,00 p/m

Cr$

Cr$
Cr$

64.975,95

3.905,00
68.880,95

O torneio de verão prossegui
rá em seu returno no dia 07 de ja
neiro, tendo na primeira rodada os

seguintes jogos: em Arroio Fundo,
jogarão Corintians x São José; no

campo do Arep, Juventus s: Wai
Kem Ké; no estádio velho, Beira
Rio x América e em Anta Gorda
Caxias x Icofrisa . Vem se desta
cando neste torneio as equipes do
Bela Vista, Beira Rio, Caxias e

Wai Kem Ké, que pelos resultados
conquistados até aqui, provavel
mente serão os finalistas deste tor
neio .

TORNEIO INíCIO DA COPA

PLANALTO, DIA 07

DE JANEIRO

Conforme foi anunciado, tere
mos no dia 07 de janeiro em Mafra

! Curso para
Pollcla

A Polícia Militar do Estado de
Santa Catarina, comunica aos inte
ressados, que estarão abertas até o

dia 19 de janeiro próximo, as ins-
. crições para o concurso de admis- .

são ao Curso de Formação de Ofi
ciais da Polícia Militar. As inseri-

.

ções podem ser feitas em qualquer
dos Quartéis daquela Corporação
(Capital e Interior), onde maiores
inrdrmacões poderão ser obtidas.

O CURSO

Em próxima oportunidade tra
remos os resultados deste torneio e

a tabela do referido campeonato,
como também alguns detalhes do
regulamento do campeonato. Apro
veito a oportunidade para elevar a

todos os desportistas de Canoinhas
e região, os votos de feliz natal e

prosperidade' no ano vindouro.

RESULTADOS NO

CAMPEONATO PLANALTINO
- JUVENIL

Dia 10-12 - Internacional 6 x

Pantera 6 - gols de João (3) e

Edmilson (3) para o Inter; Suzi (2)
Saul (3) e Algacir para o Pantera.
Alvorada 12 x CRB 2, gols de Bo
neco (3) Wilmar (3) e Leoberto
(6) para o Alvorada; Sidnei (1) e

Elcio (1) para o CRB.

OUTROS RESULTADOS

Atlético 1 x Palmeiras 2
Cometa '2 x Coringa 2
Xavante 3 x Colorado 5

NOTA

O Pantera vem liderando o

campeonato com 4 p sendo que o

principal artilheiro é Suzu do Pan
tera com 41 gols, na vice artilha
ria estão Adriano do Xavante e

Amauri do Inter com 22 gols cada.

Totál .

SOMA DAS PARCELAS
I

A ser financiada pela Prefeitura Municipal de
C h, C $ 58.196,7'7anoin as .. .. .. .. .. .. .. r

À ser financiada pelos contribuintes:

pavimentação Cr$ 232.787,10
drenagem .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 16.050,00
Total .. .. .. .. .. .. .. .... Cr$ 307.033,87

(trezentos e sete mil e trinta e três cruzeiros e

oitenta e sete centavos) .

Canoinhas, 14 de dezembro de 1978.

B. 'I'herézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal
João S." Andrade
Fiscal do D.O.P.

- EDITAL

O Curso de Formação de Ofi
ciais funciona na Academia de Po
lícia Militar, no Bairro da Trinda
de (Florianópolis) e destina-se à
Formação básica dos Oficiais da
.Policia Militar.

oficiais
·M ii itar

da

De conformidade com o Artigo n. o 276
do Código Tributário Municipal, o Departamen·
to de Viação e Obras, publica mediante o pre
sente Edital os elementos referente a Taxa de

Melhoria, sobre o calçamento da Rua Kurt
Mendes entre as Ruas Major Vieira e estrada
Dona Francisca.

a) Orçamento do Custo da Obra por Metro
Quadrado
a) Preparo da base .. .. Cr$ 19,00
b) Acerto do leito' .. .. Cr$ 20,00
c) Calçamento a laj ota .. Cr$ 75,00
d) Mão de obra .. Cr$ 26,00

Cr$ 140,00
b) Custo da Obra

I

a) Preparo da base Cr$ 6.080,00
b) Acerto do leito .. .. Cr$ 6.400,00
c) Calçamento a lajata Cr$' 24.000,00
d) Mão de obra .. .. .. Cr$ 8.320,00

f' Cr$ 44.800,00

c) Area total da Obra 400 m2, à ser financiada
pela Prefeitura Municipal de Canoinhas
80 m2, correspondente a 1/5,da Obra, em .

moeda representa Cr$, 11.200,00.

d) À ser financiada pelos contribuintes 320 mz.
correspondente a 4/5 em moeda representa
Cr$ 44.,800,00.

01) Alenir Pereira
frente 40,00 m - cota 4,00 m

calçamento a lajota
160,0.0 m2 a Cr$ 140,00 p/m2 Cr$
meio-fio
47,OOm a Cr$ 52,00 p/rn .. Cr$
drenagen
40,00 m a Cr$ 100,00 p/rn Cr$
Total Cr$

22.400,00

2.444,00

4.000,OQ
28.844,00

.

o candidato aprovado, ao ma.
tr icular-se, é incluido na Corpora
ção com a graduação especial de
aluno Oficial, ficando na escala
hierárquica, situado entre Subte
nente e o Aspirante-Ofieial.

A iPol1cia Militar proporciona
ao aluno Oficial, alojamento, ali
mentação, fardamento, assistência
médica, dentária, educacional e

psicotécnica, além dos vencimentos
fixados' em lei.

'

A INSCRI'ÇAO
O candidato, deve prencher os

seguintes requisitos.. ser brasileir'o

� nato, ter no mirumo 18 anos (a
completar no ano de 1979) e no

máximo 25 anos (completados no

ano de 1979); - escolaridade a ní
vel de 2P grau, - boa conduta ci
vil ou militar; estar' em dia com o

serviço militar; ter consenti
mento do pai ou tutor se for me

nor; - ser solteiro; - haver pago,
em qualquer àgência do BESC, na

conta número 038.513-4, a taxa de
inscrição, no valor de Cr$ 25D�OO
anexando o comprovante de depó
sito ao requerimento de' inscrição.

Documentos extraviados
EDGAR VICENTE DE: SOUZA,

declara para os devidos fins que ex

traviou os seguintes documentos:
TRU, Bilhete de Seguro Obrig1ató
rio e Certificado de Propriedade do
Veículo marca A.W. Vocegelaar. &'
Cia. Ltda., cor amarela, placa .. ,

CA-3747, Chassis 254.
Os mesmos ficam sem efeito

por haver sido .requerido 2.a via.

02 Prefeitura Municipal de Canoinhas
frente 40,00 m - cota 4,00 m

calçamento a lajota
160,00 m2 a Cr$ 140,00 p/m2 Cr$ 22.400,00
meio-fio
47,00m a Cr$ 52,00 p/rn .. Cr$ 2.444,00

.

drenagen
'

40,00 m a Cr$ 100,00 p/m Cr$ 4.000,00
Total .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 28.844,00

SOMA DAS PARCELAS
À ser financiada pela Prefeitura Municipal de
Canoinhas .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 11 .200,00
À ser financiada pelos contribuintes:

calçamento a lajota .. Cr$
I

44.800,00
meio-fio .. .. .. .. Cr$ 4.888,00
drenagen ..... Cr$ 8.000,00
Total .. .. .. .. .. Cr$ 68.888,00
(sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito
cruzeiros) .

Canoinhas, 20 de dezembro de 1978.

B. Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal
João S. Andrade
Fiscal do D.O.P.

FOTO EGON
avisa que não estará a

tendendo no período de
25 a �8 de dezembro /78.
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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 av,?nç ados recursos da tecnologia moderno,

Equipada com um motor Perkins diesel de 6 cilindros e 93 CV, possui potência de sobra para superar os rnois

severas e adversas condições de trabalho.

A MF 3640 incorpora avançadas, ccrocterlsticos técnic as desenvolvidas pela MF do Brasil, obedecendo aos

requisitos básicos de conforto, segurança, servicibilidade fi simplicidade de operação.

Esta nova colheitadeira, apresenta, elevado rendimento operacional e graças ao excelente desempenho das
óreas de separação e limpeza, assegura mínima perde 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 (l ô'), de fornecimento opcional, possibilitando ao agricultor
a escolha, adequada para o melhor desempenho da máquina, de acordo com a prodvtividode 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, beneficiemdo, desse maneira o consumidor dos produtos MF.

Revendedores *' Mõssey-Ferguson do Brasil S. A.

«SCHA I)EC K» Ltda.Comércio e Indústria
�ua Caetano:Costa, 1122 CANOINHAS se

" "

"
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COZINHAS COMPONíVEIS

T C INI
sot isticadas auancadas

I
úteis130nitas

Venha, conhecer as vantagens e as condiçô e s de': psgsmento em

KOHLBECK.· & (I. ., lTD
RamoS, 1146 -2.:,,: Fone: 22-0536

"1 "

Canolnhas-Sx;Rua Vidal

DE SO'R RIR, SORRIR
Presenteie um irmão necessitado e sinta a felicidade da ser Cristão.

,'.

, ';
'. " �. ' •• J

.........._I.4W» _ .•�--._-----_. -:

C:IMENTE.LA
Fl\BRICA DE TELAS DE ARAME, PALANQUES E MU

ROS DF, CONCRETO, CERCAS E A'LAMBRADOS. TELAS

DE .ARAME SOB MEDIDA E TODOS OS TAMANHOS DE

I\'1ALHAS.

Melhores informações
Rua Bernardo Olsen, 10
Marcílio Dias - Canoinhas-SC.
Caixa Postal, 241
Fone 22-0748.

Hox
\

para
.

banheiro e fecllamento de área já não é
problema em tanoinhas

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

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -:-
.".

,

F01-'OCOPI AS�
O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

n :::::::=::::::::: ;::�:::::::: �:::; ::::::::::::=:::::::==:::::= :::: :::�:::::::=:::::':::::::.:::;::::::
•• ••
•• ••
.� ..

. , ..

•�� DO MILHO SE PRODUZ: 55
.. ::

ii alimentação pecuária, álcool, amido de lavanderia, borrachas ii
•• .1

:: sintéticas, borrachas para apagar, cosméticos, confeites, colas ii
•• ••

i� têxteis, caramelos, con,servas, cervej as, colas, doces, explosi- :=
JK ••

�� vos, furfurol, medicamentos, mucilagens, misturas p/curtí- ii
1* ••

:: mento, óleos comestíveis, plásticos, produtos dietéticos, refor- 55
�" n

i5 ços p/ papéis, solas plásticas, sorvetes, tortas, tecidas artifi- ii
•• ••

a: ciais, vinagre, xaropes alimentícios, etc, etc. E!
BDf ••
•• ••
�� ..
Q� ••
• r ••

ê� Nós fazemos: is
"''' ..

•• ••
s. ••

ii fubá, canjica e quirera i;
OI" I!! !I
w. ••
•• ••
Q. ••
gc. .&

�� MOINHO TOKAR,SKI n
'1 ••
ae ••
m� e.

�, as
�* "8

i� Almeida Cardoso, 327 Telefone 22-0314 ii
''II Itill
"� ..
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LEI'.N.o 471 DE 06 DE DEZEMBRO DE 1978

CRIA O DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, E. DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1.0 - Fica criado o "Distrito de São Cris
tóvão" com a área de 7'.241.000 (sete milhões duzen
�

- .

� quarenta e um mil) metros quadrados, neste
Munícípio, com sede no atual povoado do Núcleo Re··
sidencial de São Cristóvão.

.

§ Único: O Distrito refer.ido neste artigo, será
'. ··::'d.n da Sede, e abrangerá a atual área do

Núcl�o Resid�hcial �e .São Cristóvão e proximidades,
c terá ais seguintes divisas:

'

Ao Norte delimitado com a Estrada de Ferro da
R..e�e. Ferroviária Federal S/A., partindo a linha di
VlSOrIa do cruzamento do Rio Canoinhas à Oeste com
a estrada de Fe:_ro da RFF SIA;, e seguindo por es

t� numa extensao de, 3.550 (tres rnil, quinhentos e

cinquenta) metros ate a linha divisória leste, deter
nunada pelo encontro de uma estrada particular mar
geando o Reflorestamento da Rigesa Ltda.

'Ao Le�,te delimitando por uma estrada particular
que marge_Ia o Reflorestamento da Rigesa Ltda. nu
.ma extensao de 2.650 (dois mil, seiscentos e cinquenta) metros e nos 430 (quatrocentos e trinta) metros
l'�s�antes com áreas diversas, pantindo a linha divi
�on� do encontro da estrada de ferro com a estrada

��:rtIcular qu� margeia o Reflorestamento da Rige-.
:-:.0. �Ada:, seguindo por esta nunna extensão. de 2.650
{dOIS mil, seiscentos e cinquenta) metros e daí trans
P?ndo em linha reta a estrada SC-99, continuando
ainda em linha reta até encontrar o Rio Canoinhas
numa ext.ensão de 430 (quatrocentos e trinta) me
tros, totalizando 3.080 (três mil, e oitenta) metros li
neares.

.

. Ao Sul delimita.ndo p�l� �io Canoinhas, p�r.
hndo. do encont�o da Iinha divisória leste com o Rio
Canoirihas, seguindo por este em toda extensão num
total de' 4; 750 (quatro mil, setecentos e cinquenta)
rr:.etros, ate encontrar a Ponte Intermunicipal no iní
C10 da SC-99 (Ponte "Irineu Bornhausen") .

." Ao Oeste delinlitando pelo Rio Canoinhas r-ar-

f\

tIn�,o a lir:h.a. divis?ifia da Ponte "Irineu Bor;i1�'au-.
sen na divisa 'I'rês Bartas-Canoinhas (inícío da
-SC-9�), seguindo daí rumo ao norte; sempre pe]� l-Úo
Canoinhas, passando aos. 4.670 (quatro rrril, seiscen
;os e s�t�nta) met�os de extensão sobre a Ponte Tn
Le!,mu�IcIpa_1 que lIga o aqui chamado Distr ito de

, l�a, °D�rIstovao - Três Barras corri o distrito de Maroí- .

10 las C
.

h ..
.

. .

-

an?In as, prosseguIndo ainda pelo, ITleS-
�10 Rio por mais 700 (setecentos) metros até encon
I ra� a Po�t� ,d� RFF SIA., ponto de confluência com
2. Iinha dIVISarIa Norte.

-.

A soma perimetral das linhas divisórias Nor-
te� Sul, Leste e Oeste do Distrito será de 10.750 (dez
J?uI, setecentos e cinquenta) metros totalizando uma
area aproximada de 7.241.000 (sete m ilhôes duz�n
i os e quarenta e um mil) metros quadrados.

'

'1

Art. 2.° - �'Sta Le� revoga a de nr. 156 de '...
.6� .D4.1970 que crIOU o Nucleo de Expansão Resíden
�lal de Xarqueada, alterada pela Lei nr. 165 de ...

�2; 07.1970 que denominou "São Cristóvão" o referido
r\�ucleo e entrará em vigor na data de sua publica
çao, revogadas as disposições em contrário.

,
'

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),06 de Dezembro de 1978' .

"-

ODILON, PAZDA - Prefeito Municipal
.

Esta L�i .foi registrada e publicada no Depar-
'

tamento AdmInIstratIvo desta Prefeiltura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do 'Norte".
EDISON CO�RÊA - Dir. Adm, Substituto

LEI N.'o 4'72 DE 06 DE DEZEMBRO DE 1978

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUI'HCIPAL
,A CONTRAIR EMPRÉSTIMO,' E DÁ OUTRAS1

PROVIDÊNCIAS.
ODILON PAZDA, Prefeito lVlunicipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara IV[u�
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.0 Fica o Chefe do Poder Executivo
l\Iunicipal autorizado a contrair jünto ao Banco do
Estado de Santa Catarina Sj/A., o empréstimo por
étntecipação da Receita Gerada pelo Fundo de Parti-

, cípação dos Municípios no Imposto de Circulação de

Mercadorias no montante de Cr$ 400.000,00 (quatro
centos mil cruzeirosY .

Art. 2.0 - Para os fins constantes do artigo 1.0,
fica ainda o Chefe, do Poder Executivo Municipal au
torízado a dar como garantia de pagamento ao Mu

tuante, as Quotas do Fundo de"Participação dos Mu

nicípios no Imposto de Circulação de Mercadorias,
do presente exercício ou do exercício de 1979, bem
COlmo a constituir o Banco do Estado de Santa Cata
rina SIA. procurador do Município, com poderes ir

revogáveis para o fim especial de receber, do órgão
Competente do Estado, as parcelas do Imposto de

Circulação de Mercadorias, até o limite da antecipa
ção concedida ao Município.

§ Único - Se a quota da panticipaçâo dos Mu

nicípios no Imposto de Circulação de Mercadorias a

que se refere este artigo, tiver sua denominação mo

dificada ou for substituída por outro imposto ou ou-

,tra fonte de arrecadação, substituirá o novo impos
to ou' a nóva arrecadação a garantia mencionada
neste artigo.

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

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
06 de Dezembro de 1978

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

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra 12 ':::erá publicada no Jornal "Correio do Norte".

EDIsON COR�RÊA - Dir. Adm. Substituto

LEI N.o 473 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1978

CONCEDE "ABONO DE NATAL" AOS TITULARES
DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E AO PESSOAL

SUBSTITUTO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no 'uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado
a conceder aos Titulares de Funções Gratificadas
"FG" e ao Pessoal Substituto desta Prefeitura, UlTI

Abono de Natal correspondente a um mês de Venci
merrto, igual ao de Novembro' de 1978, proporcional
aos meses de serviço prestado neste Exercício.

Art. 2.° - Para fazer face as despesas decor
rentes no artigo 1.0, fica aberto um Crédito Especial
nos seguintes; Departamentos e Setores:'
Gabinete do Prefeito Municipal Cr$ 1.500,00
Depantamento de. Administração Cr$ 4.500,00
Depto. Mun. de Estr. de Rodagem Cr$ 6.166,00
Departamento da Fazenda Cr$ 5.500,00
Depto. de Educação e Cultura Cr$ 9.217,00
Setor de Saúde e Saneamento Cr$ 4.725,00

--------

Total do Crédito Especial.. .. Cr$ 31. 608,00
Art. 3.'° - Para cobertura do Crédito Especial

aludido no artigo 2.° fica anulada parcialmente a se

guinte Dotação Orçamentária deste exercício:
Departamento de Serviços Urbanos:
4J 10.00-3106/134 - Obras Públicas

(Estudos e Projetos Cr$ 31. 608,00
, .-mMl= iMiiiDllti -1'II.W4W ___

Total das Anulações; .. .. ..
..,.. ,Cr$ 31.608,00

Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
O', de dezembro de 1978.

ODILÚN PAZDA - Prefeito Municipal
.

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar-
í.amento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada rio Jorrial "Correio do Norte".

EDISON CORfRÊA - Dir. Adm. Substituto

LEI N.o 474 DE 07 DE DEZEMBRO, DE '1978

AUTORIZA PAGAMENTO GRATIFICAÇAO
COMPLEMENTAR E -DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
\

ODILQN PAZDA, Prefeito Municipal de Trê�.
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decretou e, eu sanciono a seguinte:
L E I:

Art. 1.0 -, Fica o Poder Execut.i�o autorizado
a gratificar as Orientadorats da" FUCABElVl" de nos

so Município, com a importância mensal de Cr$ ...

500,00 (quinhemos cruzeiros), cada.

1\. "

r e,s
Art. 2. ° � As despesas decorrentes desta Lei

.

correrão à conta da Dotação Orçamentária: SAÚDE
E SANEAMENTO - 3110.00 - Pessoal,- 1129-138
_ Vencimentos e Vantagens Fixas, podendo ser su

plementada quando necessária.

Art. 3.° - Esta 'Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, com eferto a partir de 01 de no

vembro de 1978, revogadas as disposições em con-

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras. (SC),
07 de dezembro de 1978.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

,Esta Lei foi registrada e _publicada no Depar
tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e 'Será publicada no Jornal "Correio do Norte".

EDISON CORRÊA - Dir. Adm. Substituto

LEI N.o 475 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1978

CONCEDE "ABONO DE NATAL" AOS TITULARES
DE FUNÇõES GRATIFICADAS DO PODER LEGIS-

,

LATIVO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte;

L E I :

Art. 1.0 Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a conceder aos Titulares de Funções Gra
tíficadas "FG" um Abono de Natal correspondente a

um mês de Vencimento, igualo de Novembro de 1978,

Art. 2.° - Para fazer face as despesas decor
rentes do Artigo L°, fica aberto um Crédito Especial
como segue:
Câmara Municipal
Abono de Natal .. ,. ,. .. .. ,. .. Cr$ 7.500,00
Total do Crédito Especial .. .. .. '.. Cr$ 7.500,00

.Art. 3.° - Para cobertura do Crédito Especial
aludido no artigo 2.'0 fica .anulada parcialmente a se

guinte Dotação Orçamentária deste exercício:
Departamento 'de Serviços Urbanos
4110.00.-3106/134 - Obras Públicas

(estudos e Projetos) Cr$ 7.500,00
-------

Total da Anulação .. .. .. .. ., .. ." Cr$ 7 . 500,00
Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

tránio .

Prefeitura Municipal de Três Barras -(SC),
07 de dezembro de 1978.

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

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e 'será publicada no Jornal "Correio do Norte".

EDISON CORlRÊA - DÍl�. Adm. Substituto

DECRETO LEGISLATIVO NR. 05/78
REAJUSTA O SUBSíDIO E A REPRESENTACÃO
DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E A REPRESEN-
TAÇÃO DO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Adhemar Schumacher, Presidente da Câmara
de Vereadores de Três Barras, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber
que a Câmara decretou e eu promulgo o se
guinte:
DECRETO LEGISLATIVO

Artigo 1.0 - Ficám reajustados a partir, de 1°
de maio de 1978, o subsídio e a representação dó Sr.
Prefeito Municipal, de acordo com o que estabelece
o .artigo 66, da Lei Complementar nr. 5, de 26 de no
vernbro de 1975, na seguinte maneira: '. ..

a) ,subsídio:.............. Cr$. 11:;�27,30
b) - representação ,. .. .. .. ..

.

Cr$ 5.�63,60
Art. 2.° - Caberá ao Sr. Vice-Prefeito Muni

cipal a representação correspondente a 50%. (cincoen
.

t�, por cento) da representação do Sr. Prefeito Muni
c?pal, de acordo com .o inciso I de antigo 81, da Lei
Complementar nr. 5, de 26 de novembro de 1978.

.

Artigo 3.° - Este Decreto Legislativo entrará
em _v�gor na data �e sua publicação, revogadas as dís
posiçoes em contrario.

Câmara de Vereadores de Três Barras, em 10
de novembro de 1978.

(ass) Adhemar Schumacher - Presidente
\ ass) Ernani Wogeina!ki - 1.° Secretár.io
(ass) Felix Damaso da Silveira _ 2.° Secretário

,

I.
O presente Decreto Legislativo foi registrado e

l�ubhcado na Secretaria AdIninistrativa da
'.

Cihnara
oe Vereadores de Três Barras en1 10 de novembro de
1978.

"

(ass) 'Ernani Wogeinaki - 1.0 Secretário'
'.'
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CORREIO DO NORTE

Registro Civil
NEREIDA C. CôRTE, Oficial do Registro Ci

vil do 1.0 Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

OTAVIO KUTINSKI e ELIANE. MARIA NÓN'·
BERG, ambos solteiros. Ele, mecânico nascido em

Canoinhas, em 12 de março de 1953. r�sidente nesta
cidade, filho.de José Kutinski e Lau�a Kutinski. Ela,
do lar, nascida em Parado, deste Município em 23
de dezembro de 1957, residente em Parado: deste
Município, filha de Ernesto Nônberg e Elvira Gon
chorovski Nõnberg ,

ANTONIO JAIRO PEREIRA e TEREZINHA
SANTILA DO ROSARIO, ambos solteiros domici
liados e residentes no Bairro Industrial, mimero um

nesta cidade. Ele, operário, nascido em São Sebas
tião do Sul, deste Estado, em 4 de abril de 1952 filho
de Dionizio Francisco Pereira e Maria Alonso Perei
ra. Ela, do lar, nascida em Lugar Bomsocego Dis
trito de Poço Preto, Município de Irineópolis, �m 1.0
de novembro de 1960, filha de Francisco Goncalves
do Rosário e Maria do Rosário.

>

ARI DA CUNHA RAMOS e LIZANE,TE DE
FATIMA SCHINCHAK, ambos solteiros. Ele. ins
trutor agrí�ola, nascido em Papanduva, deste Estado,
em 16 de Junho de 1954, residente em Major Vieira
deste Estado, filho de Domingos da Cunha Ramos �
Iracy Berty Pires Ramos. Ela, do lar nascida em

Canoinhas, em 16 de setembro de 1960, 'resid2nte nes

ta cidade, filha de Vicente Schinchak e Maria da Luz
Schinchak.

PEDRO MACIEL DOS SANTOS e HOSEL1
MAIA PEREIRA, ambos solteiros. Ele, carpinteiro,
nascido em Videira, deste Estado, em 29 de junho de
1951, residente em Curitibanos deste Estado, filho
de Lucas Maciel dos Santos e Idalina Alves de Quadros

Ela, operária, nascida em Santa Cecília, deste
Estado, em 14 de junho de 1961, residente em São
João dos Cavalheiros, desta Comarca, filha de Adão
Pereira e Lina Maia Pereira.

"EDIÇÃO NATALINA"

- EDITAIS
23 de dezembro de 1978

Wi._ .. ., -

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopi�k Vomércio de
Veículos Ltda., você eD�oDtrará
para pronta entrega:
Marca

Pick Up C-lO

Rural ..

Pick UP W illys .,

Belina .

Pick Up Willys .. .. .. ., .. ..

Ano

1973

1975

1972

1975

1975

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.

MS'

Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 CANOINHAS Santa Catarina

-

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor

1948 30 iNOS

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Kombi Volks 1974 - branca

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

de Oliveira. Ela, dJ lar; nascida em Arroios, :1·::S:.·

Município em 29 de agosto de 1949, domicilrada r; :'_;

sidente tom Salseiro, deste Município, filha de Carlos
Ecker e Madalena Ecker.

FRANCISCO JACIEL KARVAT e E,LVIRA

NIEDZIELSKI, ambos solteiros. Ele, operador de

substação, nascido em Porto União, deste Estado, em

26 de junho de 1905, residente nesta cidade, filho
de Francisco Karvat e Maria Feres Karvat. Ela. do
lar, nascida em Serra das Mortes, deste Município,
em 20 de novembro de 1957, residente em Serra das
Mortes, filba de Ervin Niedzielski e Joana Niedziels
ki.

TEODORO MARIA DE SOUZA e RUTH DIAS,
ambos solteiros. Ele, operário, nascido em Vaca
Branca, distrito de Timbó Grande, Município de
Santa Cecilia, deste Estado, em 5 de junho de 1953,
residente em Água Verde, desta cidade, filho de Ge
raldina Maria de Souza. Ela, do lar, nascida em lu ..

gar Mulda, distrito de Timbó, deste Estado. em 8 de .

janeiro de 1962, filha de Manoel Dias e Irmgard Dias.

IGNACIO BECHEL e IRACEIVIA GONCAL
VES PADILHA, ambos domiciliados e residentes nes

ta cidade. Ele, mecânico, viúvo, nascido em Joinville,
deste Estado, em 6 de marro de 1930, filho de Pau
lo Bechel e Maria Erhard Bechel , Ela, solteira, ope ..

rária, nascida em Lageado, Município de São Mateus
do Sul, Estado do Paraná, em 10 de março de 1944,
filha de Conrado Goncalves Padilha e Eudoxia Mo-
raes Padilha.

�

OSVALDO GROSSKOPF e DIRCE GROSS
KOPF, ambos solteiros, nascidos. domiciliados e resi
dentes nesta cidade. Ele. motorista, nascido em 22
de setembro de 1951, filho de Car-los Grosskopf e Li ..

na 'Grossl, Grosskopf Ela, do lar, nascida em Arrua
Verde, desta cidade, em 12 de setembro de 1956, :·'i·
lha de Antonio Grosskonf e Ladi Nascimento Gross-
kopr'.

..

Canoinhas, 19 de dezembro de 1978.

Nereida C. Côrte - Oi:cial do Registro Civil

Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Ofi
cial do Registro Civil do Município de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que pretendem casar:

OSMAR RUTHES e MARIA ROSA GONÇAL
VES DE LIMA. Ele, natural deste Estado,' nascido
neste município no dia 15 de agosto de 1956, comer

ciante, solteiro domiciliado e residente neste muni
cípio, filho de Marcelino Ruthes e Veronica Werka
Ruthes. Ela, natural deste Estado, nascida em Três
Barras, no dia 07 de marco de 1960, estudante s01-
teira, domiciliada e residente neste município,' filha
de Vitor Gonçalves de Lima e Maria de Jesus Gon
çalves de Lima.

Apresentaram os documentos exigidos pelo
Código Civil art. 180. Se alguém tiver conhecimento
de algum impedimento legal, oponha-o na forma da
lei.

Major Vieira, 18 de dezembro de 1978.

Sebastião Greín Costa - Oficial do Registro Civil

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

I:J'�OVA LINHADODGE 79:MAGNUM LE BARON,CHARGER R/TDARTCOUPÉ,DARTSEDAN E POLARA
Urna novo vida só ccmeça com novos decisões, Examine o novo lil]ha Chrysler P<;lra 79 e deixe o seu coroçôo !olor rnols alto. São quatro carros grandes: MaCIIL!rn, Le Baron, Charger R/T e Dort E o
:-nelhor corromédio nacional: Dodge Polara, Em todos eles, emoçoes fortes.Qualidade Chrysler, potencia no motor, requinte no acabarnento e urn estilo C' :Ojado, Basta de pequenas ernoçõesl

:'" r, /';,

�- .

WILMAR RICARDO e GE'NI DE JESUS CAR
VALHO, ambos solteiros, domiciliados e residentes
no Bairro Industrial n.1O 1, nesta cidade. Ele, operá
rio, nascido em Bela Vista do Toldo deste 'lVItlnicí
pio em 15 de março de 1959, filho de'Arlindo Ricar
do e Alice Cordeiro Ricardo. Ela, operária, nascida
em Ribeirão Raso, neste Município, em 2 de abril de
1960, filha de Aleixo Carvalho e Maria da Glória
Carvalho.

VALDIR FRANCO DA SILVA '2 NEURACI
MARIA RODRIGUES, ambos solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele, encanador, nascido
em Santa Cecília, deste Estado, em 25 de dezembro
de 1954, filho de Joaquim Franco da Silva e Orlan
dina Camargo da Silva. Ela, do lar, nascida em Ca
noinhas, em 15 de julho de 1963, filha. de Herculano
Rodrigues e Filomena Martins Rodrigues.

ANTONIO MOACIR FERREIRA e CECILIA
ANTONIA ECKER, ambos solteiros. Ele, comerciá
rio, nascido em Santa Cecilia, deste Estado, em 3 de
setembro de 1958, residente em Major Vieira, deste
Estado, filho de João Ferreira e Benvinda Ribeiro

ol' III"� •••• 'II • B I •• II! • I • I • II "LLLLlR..Jl/U..1!I11 fi A •• I �"JIL!U'.)U.lL 'Li!U�_J17 !UU! ;Ul � II !!! li IlUl..\1.AJIl.J1-!�'Ul.l.l..JUI.D.D..I!.�5-!!..l!_;ll.U_L.JJ..�_"llMl..IL.LUl..lLlUUUlJ) 'UUL'Ll!-:11U1 R • � f. . .iULI!JU! 1U'.JL"_�.-'lL!l.llJU1 f,_!1.S JI.K.Ill..<LIU II 1'1 �
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NUMMUNDO DE PEQUENAS EMOCOES;
1

VIVAUMAGRANDE.

REVENDEDOR AUTORIZADOd ';.jJ CHRYSLER
WV do BRASIL

Oração ao Divinl Espírito Santo
Espírito Santo Tu que me es

clareces em tudo,' que ilumina to

dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida estás

comigo, quero neste curto di.álogo
af!radécer-Te por tudo e confirmar

<:>
• -

uma vez mais que nao quero sepa-
rar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão
material, não será o mínimo da
vontade que sinto, de um dia estar

contigo e todos os meus irmãos, na
glória perpétua.

.

Agradeço-Te uma vez mais .. ,

A pessoa deverá fazer esta ora

ção três dias seguidos sem fazer o

pedido. Dentro de três dias será

alcançada a graça, por mais difícil
que seja.

Publicar assim que receber fi

graça.
Publicada por ter recebido urna

graça. ' J.F.L.S.

2x
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Documentos extraviados
IR.MÃOS PROCOPIAK & ClA.

LTDA., avisa para os devidos fins
que foram extraviados os seguintes
documentos: Bilhete de Seguro
Obrigatório e Certificad o de Regis
tro do Veículo marca Chevrolet,
COT verde, placa DA-0582, ano 1973,
6 cil., 140 HP, chassis .

D653CBR21837j.
Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.

: I
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VENDE-SE
Vende-se uma data com

uma casa de morada e um de

pósito sito à rua Frei Menandro

Kamps, esquina com Caetano
Costa.

Informações a rua Frei
Menandro Kamps, 585.
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contado com bons amigos, aprovei-
tamos o ensejo do ANO NOVO

que 88 aproxima para desejar-lhes
muita paz e prosperídade.

a.
Revendedores

Boas festas de
. Natal e que os 365 dias �

�
�
*0

do Ano Novo sejam repletos de alegrias.

paz e prosperidade.

São os votos sinceros da

E LIT AA
A. E. BAClroJ & .CIAr

.

LTDA.

... ,

,

� desejam a todos um FELIZ NATAL e

próspero ANO NOVO

DIRIGINDO-NOS ESPECIAL

MENTE AOS AMIGOS E

CLIENTES, NOSSO AUGÚRIO

É O DE. TRANSMITIR NUMA

EXPRESSA0 SINCERA, VO

TOS DE UM FEL,IZ NATAL

E PRÓSPERO ANO NOVO.

�\"�� �
- -

•

II Côrte

AlFaiataria PreFerida
de JOÃO LINZMEIER

cumprimenta cordialmente seus

prezados amigos e clientes, de-

sejando-Ihes um BOM NATAL

e um ANO NOVO repleto de

prosperidade.
J� ..

-_- _� --=--=�- ;

. Loja Bandeirante Ltda.
Duas lojas para bem servir

CUMPRIMENTA CORDIALMENTE OS SEUS PREZADOS

AMIGOS E CLIENTES, DESEJANDO-LHES UM BOM NA

TAL E UM ANO NOVO REPLETO DE PROSPERIDADE.

Ao término de 1978 e no limiar I

de 1979, a todos que nos deram

apoio, colaboração e prestígio,
desejamos

BOAS FESTAS

E FELJZ ANO NOVO .

.
'

Retífica do -Al to Ltda.
de Wigando Knop

./

agradece a preferência com que
foi distinguída em 1978 e deseja
a todos os seus fregueses, arr i

gos e colaboradores,
um FELIZ NATAL

e próspero ANO NOVO.
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Esquadrias
São José Ltda.
cumprimenta seus funcionários, amigos
e clientes, transmitindo-lhes ardorosos

votos de Feliz Natal e' que a

aurora do Ano Novo, venha tradu-

zir a certeza de uma etapa de

grandes realizações.'

.: ••••••• I'" I'" 1 •••• ' •• !J"!"_!_!_!_!!!..!I.J' ••• ' ..!.!-'!.!_!.!!.!..�"""" .............(•••••••••• I" 'L!_! , •••••••••
�--- -

Obrigado pelo apoio que você nos deu!

Obrigado por ter-nos ajudado a crescer!

Obrigado pela sua arnizade l

Que -esse NATAL e ANO NOVO sejam
o símbolo de todas as realizações futuras

e da um maior entrelaçamento da nossa

amizade. Felicidades!

Comércio e Indústria

«SCHADECK» Ltda.
\

,í.ii ••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ii.t i.I ••• I ••• I •• II •• I •••••• i ••• I.�I •••••• I •• m •• I •• I •••••dll�•• il.I ••••••• I •• m ••••••••••••• �
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I�II � QUE ERA FILHO DE MARIA E JOSÉ, TRAZENDO NOVOS E�SINAMENTOS À SOFRIDA HUMANIDADE.
�

�,"�II � HOJE, QUE SENTIMOS MAIS DO QUE NUNCA A IMPORTANCIA DESSE EVENTO, QUEREMOS DIRIGIR NOSSOS PENSAMENTOS AO �II � �

1,1,1 � ALTO E ROGAR AO BONDOSO JESUS QUE PROPICIE A TODOS OS MUNíCIPES, FUNCIONARIOS E SEUS DIGNOS FAMILIARES, Ul\'I �.�

! E NATAL muito venfuroso e um ANO NOVO replefo de saúde e bem estar. E
� �
t �
k �
E Câmara Municipal de Canoinhas E

I� ��, �
� �

I � HENRIQUE KRZESINSKI -. Presidente ORLANDO MÜLLER ��i
I� �

!oe EDMUNDO BITTENCOURT PAULO EDUARDO ROCHA FARIA Gi!ot FRANCISCO BUENO DE SIQUEfRA STELITA P. COSTA �I !�I GUILHERME PRUST SELMA C. PIECZARKA �k �!te GUIDO HENNING', WALDEMIRO ANDRADE �
�. ��� M

� .��
.

.

. .'. ����������������������������������������Ag�������������������A���\ : .

SINOS TOCAM, CORAÇõES' SE UNEM PELA FRATERNIDADE/E O HOMEM PASSA A SENTIR UMA NOVA RAZ.ÃO PELA SUA EXISTÊN-
.

CIA, PORQUE NA PROFUNDA MEDITAÇAO RELEMBRA QUE, HA )DOIS MIL ANOS, EM BELÉM, NASCIA UMA CRIANÇA HUMILDE,

I
,

� •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••••••• I ••••••• a •••••••••••••••••••••••�r

II
.

Tivemos o prazer de �ê-Ios como amigos
durante estes doze meses de 1978, e, for
talecendo nossos laços de amizade, que
remos, nesta data, expressar todo nosso

carinho com estas palavras ...
FFLIZ NATAL e próspero ANO NOVO.

II
II

BAR 'GUARANY
de l�MAos M.4.'RCOCIN

-'=�==����mm�nmmrnnnnm�rrnnmmrr \.
i� ••••••• I •••••••• I ••••••••••••••• m •••••••••••••••• i'.11 ••••••••••• i ••••••••••••••••• i.l.j�:

, I

•• , ••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• ��••• a ••• ·.··.·,., ••• ·,

Passam-se os dias, os meses e os anos,
e Q cortesia dos amigos, fregueses e fornece

dores, para com nossa firma, mais .se tem firmado.

Como nos anos anteriores, não podiattios deixar

de momtesiar-tôes os nossos sinceros votos de

qeliz .Noia! e venturoso

9=1_no JVouo.

MALLON cf CIA.
�evendedor Uolkstuaçen

� ••••• , •••••••••••••• ,1 •••• p ••••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••• '-J.l!_! ••••••••••••••••••• '1

. ARISTIDES MALLON

Conces.sionário Mercedes-Benz

Cumprimenta cordialmente os seus

prezados amigos e clientes, desejan
do-lhes um BOM NATAL e um ANO
NOVO repleto de prosperidade.

'

•• ild.U •••• dl •• ül ••••• III ••••UIIIIMlidll ••m.llma.111 •••• a.18.1 ••• I •• II\I •• III •••• II •••••••••.

'lLU' a IA' ln .1.1" '1111', 11111" D "'1"'11 'al'l I ln I' D n n •• 11:11
_�

_ �U..llL:l_,UI.....Jt.lI..LLiU'LLILIUL.I..U ••• I , •••• I a ••_!J.

Farmácia Allaoe
agradece, a ·preferência com que 'foi'

distinguida em 1�78 e deseja a
.
seus fre- 1

",r
gueses e amigos um FELlZ NATAL e .

I

venturoso AN'O NOVO.
IIí •• i ••••••• , ••••••• I •••••••••••••••••• , •••••••••• IM •• I'
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QUE A FELICIDADE E A HARMONIA NESTE DIALOGO DE AMOR NATALINO SEJAM REPETIDAS NO DIA-A-DIA COM

TODOS OS NOSSOS IRMÃOS, PARA QUE A VIDA TENHA O SEU VERDADEIRO SENTIDO: O IDEAL DA PERFEIÇÃO, NA

CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO SADIO, HONESTO E COMPREENSIVO, AO MESMO TEMPO EM QUE AGRADECEMOS O

PRESTíGIO E A COLABORAÇÃO DE TODOS. I

FELIZ NATAL! fELIZ ANO NOVO!

Adir Francisco Veiga

Augusto Papes

Cesario Koaski

Luiz Ferreira Terres

Nereu José Henning
Mliguel Schumacher

Sezefredo Paulistzki

Câmara Municipal de Major Vieira
�\
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! Nereu
J.

.

.

.

�I� .
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•

Que os sinos da NATAL prenunciem alegria. paz,

prosperidade e FELIZ ANO NOVO.

Mensagem do Vereador

José Hennin
o

\

_l
I . ARENA, -:-
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Feliz, alegre e contente, por tudo de bom

que [untos conseguimos realizar no ano
,

que passou, Por tudo de bom que juntos
.

poderemos realizar no ano que �e

aproxima.

. .

FELIZ NATAL e próspero ANO NOVO,
os sinceros votos das suas

Lojas Ana
Chie

Maria
Chie Modas

Bazar Canoinhense
e Bruxinha Modas

'propriedade do amigo de todos - Sr. ·NIVALDO BURGARDT

..
...

• 1l' '! •••• '!,•••••••••• to ••••••••••••• ln, •• "1'''''''''' IIIU n •••• ".,!,P'" F I' II"" I' B' III' II n I' I' I' I!' II'" '1I.I.�_g" U_r. i
I '
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FELIZ NATAL e próspero ANO NOVO: eis a expressão

mais profunda de agradecimento pela' colaboração e

amizade que nos dedicaram.

Wisnievski Ltda.
� ••••••••••••••4 ••••••••••••••• I ••••• i •••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i�
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OS sinos

\

de Natal.Que

N.._4. TAL: a revolução
que continua

Todos um! É uma meta. É um mandamento: um mandamen
to dado por alguém que todo homem deve obedecer com ale

gría . Deus é nosso Pai e se os �é_us �� abrissem e E�e �ala:se,
olhando-nos um por um nos diria: Todos um! SOIS irmaos,

portanto uni-vos!"
J

Um dia o céu abriu-se, porque o Verbo se fez homem, cres
ceu ensinou, fez milagres, reuniu discípulos. Fundou a Igre
ia � antes de morrer na cruz disse ao Pai: "Que sejam uma

�ó coisa". Não se dirigiu aos homens: talvez não o entende
riam. Dirigiu-se ao Pai, porque o vínculo desta unidade é
Deus, e nos obtém a graça de poder ser entre nós uma só
COIsa.

Ora, nós cristãos falamos muito da unidade, do Corpo Místico
da Igreja, mas caímos no absurdo de saber as coisas, de co

nhecê-las, mas não vovê-Ias .

Sabemos que somos irmãos, sabemos que um vínculo nos li
'ga, mas não agimos como irmãos. Passamos uns ao lado dos
outros sem nos olharmos, sem nos ajudarmos, sem nos amar
mos. Mas então em que consiste a nossa fraternidade?
Consiste em Amar-nos.
Colocando em prática esta realidade, haverá um Natal dife
rente este ano.

Um Natal que parte do fundo da vida de cada um. A nossa

cidade I�:e transformará em berço para Cristo nascer. Então
poderemos cantar com alegria: "Glória a Deus nas alturas e

na terra paz aos homens de boa vontade",
(Lc 2,14) .

Se você precisar de alguém que lhe faça
alguma coisa, procure sempre o homem mais . ocu

pado.
Os outros nunca dispõem de tempo.

(Francis Bacon)

,
.

•

prenunciem alegria, paz,

Produtor de batata-semente certificada e cereais
Reprodutor suinos puros de pedigre

I

NAGAN-O KANZI

Feliz Ano Novo
·

prosperidade e

sao . os votos

F A Z 'E N D A
r

.J

I ' COOP.ER COTIA

de

G R A N J �A

& FILHOS

· ..
• •
• •
••
. .

.�& ••••
••�'!•••••=-__IõõE:õõI====:;-=== =====-===-=::o;;;:a======::c;;;===:::::=-=�:cI!:::;:=====-"""""""================:============

.. �

• •
.. .
••
•

.. _

�
..

.,.. .
.

.. ::::==.8.· ••••
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



23 de dezembro de 1978
,..........__CO_R_R_EI_O_D_O_NO_R_TE "::.,.E..::D..;..I:t",.ç.:.:Ã�O__.;..N�A;;;....;.T;;;...;.A.;.;....L-IN_A,

"

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

�
*Z

'.:,
.

Comercial Pedrassani Ltda. Petrobrás �
� :o�·o�'� � .��
*� �� Ped ro R udey l-'ex.aco �

� , �� Madeireira e Posto Líder . Ltda. A tlantic �
� �
� �
� Osmar . H. Scholze - A tlantic �'*�.4'\.;, " /
�,�
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Mais uma vez, chegamos ao oásis do Natal

e. a fronteira do Ano Novo. Mais uma vez,

olhamos para trás e olhamos para frente. A

conjuntura é 'propícia,
.

pelo pensamento e

pelo sentimento. O futuro a Deus pertence, e I

a nós, Tudo de bom vai nascer agora, com
. . '

os nossos melhores votos de

FELIZ NATAL
,

e prospero. ANO NOVO
I

Posto de Serviço Canoinhas Ltda. Ess(_)

Aristides Mallon. Shell-

Vicente, Cador & Ltda. IpirangaC.,
·

.ia.
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CORREIO DO NORTE
.

23 de dezembro de 1978"EDI'ÇAO NATALINA"

MAIS UMA VEZ A HUMANIDADE SE REUNE, CONFRATERNIZA . E PÁRA UM INSTANTE PAiRA PEN�AR.

É NATALl
TODOS OS CORA'ÇlõES FICAM FELIZES. AS ESPERANÇAS DE DIAS MELHORES SE RENOVAM, �OM OS NOSSOS VOTOS QUE SE REA

LIZEM. E NA FESTA MÁXIMA DA CRISTANDADE, QUEREMOS SAUDAR A TODOS E A CADA UM, EM TODOS OS LARES CANOINHEN.
SES, NA CIDADE E NO CAMPO, LEVANDO A NOSSA MENSAGEM DE UM

FELIZ e próspero ANO NOVO.NATAL

Benedito 1/)eré;cio de carualõo Netto
Pre ledo Ã1unicipal

Fábio Nabor Fuck
Vice-Prefeito

CANOINHAS, NATAL DE 1978

� !.. I •••••••• p •••••••• I •••••••••••••••••••••• "1 ••••• I • n I • a I p • , •• A ['! I •••••••••• i " ••• I •• 0, ••• I •••
'

•• I ••• R •• I ••••• I

Amigos, estamos unidos pelo trabalho, pela paz e vontade da vencer. Rogamos a Deus

que no Ano Novo, irmanados nos mesmos ideais, consigamos atingir nossos objetivos.

BOAS FESTAS!
São os votos de

c Om e r c i a I p 'e d r a s s a'n i L tda.
,; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••1. __�

. . ..•............•••••.
. .
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5 q ue d ri as Santa Cruz s. A. t' "

,

e, 'Plásticos Sa ta Cruz S. A.
"

cumprimentam, alegrias no NATALdesejando. que vi vidasas

no NO \7 O

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FELIZ NATAL 9

próspero ANO NOVO
I

I

São os votos mais sinceros, aos seus clientes e

amigos, da ADMINISTRAÇÃO e FUNCIONÁRIOS

QQQQg���QQQSQ�qQQ�g�Q��Qg�Q��ggQQO�Qm
�

,

m
� ,m

I CASA DAS NOIVAS m
� m

m de Terezinha Dainbroski· Mikus m
�

�

m

� .

CUMPRIMENTA CORDIALMENTE OS SEUS PREZADds AMI- m
I

.

GOS, CLIENTES E FORNECEDORES, DESEJANDO-LHES �
� UM BOM NATAL E UM 9D
� m
� . ���§ ANO NOVO REPLETO, DE PROSPERIDADE. .9:tl
� , m
�' �
1�������������n�J�ô���a������n�������m

Retífica (anoinhas Ltda.

Im - ••��m�� �.� �B. .���.���

I Ind. e ComércioOtto Friedrich S.I.
I _.- I C O P 81 S A -:-I ·

I "'- ; / .,/

I '-��� ..-:

I .

I . .

1••••11•• 9

congr'atula-se com seus amigos, clientes e Iorne-

cedores, desejando-lhes um FELIZ NATAI.J e um

ANO NOVO repleto de alegrias.

----1········ .... ····.······.·,....

'-LU " R • " • " •• I •UI •••• I a I I n n ti I I •• • • • , • • .I.........._� _. __ .-- � -r-- •
_ F-...

_

I t
, '

Engajados na luta cotidiana, nem sempre estivemos próximos

da perfeição e da bondade no ano que passou. Mas hoje é '

NataI, e uma imensa felicidade interior se afirma em nós

sobre os outros sentimentos. O sorriso que não demos, a pa

lavra que calamos, o carinho que omdtímos, tudo é passado

agora. É hora de abrir os nossos corações.

FELIZ NATAL, FELIZ ANO NOVO! 3�iF""':'

Coletivo Sta. Cruz
Dams & Knop ctaa.

�' ••••••••••••• I ••••••••••••••••••• i •••••••••• � .

•••••••••••••• 11 ••••••••••• •• .

.

•...••.....•....••...•. ' , , , , .

��� •• ,......... I

Que as alegrias e esperanças

prenunciadas pelos sinos do

Natal sejam maravilhosas .rea

lidades em 1979. .

BOAS FESTAS

Farmácia Santa Cruz

de Grirnaldo Costa furtado

LWT1i .. iii d ii ••• 111111 •••••T•••••••••• i. d ••mlilu ••••••••••• i •••••• í'...

Alfredo Scholze Veículos e

Equipamentos S. A.

Tivemos o prazer de: tê-los
como amigos durante estes

doze meses de 1978, e, forta

lecendo nossos laços de ami

zade, queremos, nesta data,
expressar todo nosso carinho

co [TI este Q !,alavras... FELIZ

NATAL e Próspero
ANO NOV'O

�B •••• IID.aN •••••••• D •••••• MI ••••• J •••••••••• II ••••••••••••••••••••••••• ��
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�
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É 'T'EMPO' DE SORRIR

É TEMPO DE NATAL

É TEMPO DE AMAR

Que a renovação do nascimento de Cristo inunde o coração
.

dê todos com o perfume do amor; incendeie as almas com

a chama da sabedoria e inebrie asmentes com o tr que dapaz.
... '/ .

São os votos de sua

-- CASA LANGER
.. J

.• 'fl'ITi'I"ii"i'T1fiii I. ii i lifi'f'l'n fifi'hi' i ii'i'm tuTHHhi ii'Uh'"U'Ui Flii·if.'ft"'iljl'if...
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I I, I]
II II' li Ao ensejo das Festas Nata linas, ao término de
- - -

I I I mais um ano. e ao despontar de mais um

I I I período cheio de ssparancas e degrandes rea-

I··
I:

� �
'__

18
18 II

_ I E
- Passam-se os dias, os meses e os anos, e a - B
- B _

I cortesia dos amigos, fregueses e fornecedores, I I UM fELIZ NATAL E UM ANO

I· para com nossa firma, mais se tem firmado. I I NO VO REPLE10 DE ALEGRIAS
E

I B_
- - -
II Como nos anos anteriores, não poderíamos dei- II til

I xar ds manifestar-lhes os nossos sinceros 1 I
I votos de I I
I 1111 I

.•
.

FELIZ NATAL I I·
_ a �

I E VENTUROSO ANO NO VOo 1 II
_ E _
_ E �
- - -
_ • � E

i va u une oroys II II
- . \ -
- �
_ .

. E
Em__EE �B__mmB�_m���E�E

lizacões, congratulamo-nos com nossos amigos,

clientes e fornecedores, desejando-lhes.

Sinceros votos do

°

..0*0* 0*0*0* 0*0*0*0*0*0*0*0*0* 0*0*0*0*0*0* 0*0*0..*0* 0*
°*0*0*0*0* 0*0 ,*0* 0*0*o�o*0*0*0* ° *0*0* 0* 0*'0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 0*0*0*0* ° ° o-o
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AS EMPRESAS
Irmãos Procopiak &. Cia. Ltda.

Miguel Procopiak Comércio de Veículos· Ltda.

Empresa de . Transportes Procopiak Ltda.

Procopiak Agro Pastoril Ltda,

Agrícola .. Procopiak Ltda.

Coral Empreendimentos e Participações S; A.
e a

Associação Hecreati va e Esporti va . Procopiak

desejam a todos os seus amigos, colaboradores, clientes

e Fornecedores, votos ,de BOAS FESTAS, augurando

um NOVO ANO de paz, progresso e prcspendade.

Canoinhas. dezembro de 1978
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FUAD SELEME
Loja de Calçados

,
Rua Paula Pereira, 358 - Canoinhas - se

DESEJA AOS PREZADOS AMIGOS E FíREGUESES UM FEI..jIZ NATAL

E SINCEROS VOTOS DE FELICIDADE E PROSPERIDADE NO DE-

CORRER DO ANO NOVO. .

'�
�I
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Que a presença do NATAL seja festiva

e sua alegria antecipa a felicidade dos

36ó dias do A'NO NOVO.
--=--=.--

São os votos de

•• i •• a I j ii •••• fi d d • I ••• iUI ••••••• i ••• IIII •••••• u •• d. I •• I •••• III •••• I ••• I ••• i i • °I •• II li a I •• i ••••••• I • ii ••• I • I ti I • Ii • a I i \,.
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Cerâmica

VogtAlvino s. •

cumprimenta seus funcionários, fregueses e amigos,

desejando-lhes um FELIZ NATAL

e um ANO NOVO repleto de alegrias. !

I

oln O
TIVEMOS o PRAZER DE TÊ-LOS COMO AMIGOS DU

RANTE ESTES DOZE MESES DE 1978, E, FORTALECEN

DO NOSSOS LAÇOS DE AMIZADE, QUEREMOS, NESTA

DATA, EXPRESSAR TODO NO_SSO CARINHO COM ES-
,

TAS PALAVRAS ...

FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO NOVO.

fi fá' lllíl Iii iii I iI!IU uíi'i'ili'ffl"i 11 •• 11 iii d III íí .111 ii li I 1Ir1l'1J"lr'TTWTrm I fi illI II IHilUla lU a III B" í!!!11 ffi.'�iiliiQíi·�.I. • ••••

O SORRISO QUE AFLORA

EM TODOS OS LABIOS NA

NOITE DE NATAL, SE PER

PETUE DURANTE TODO O

ANO NOVO.

SÃO OS VOTOS DE

ORLANDO 'BUBA
RUA PAULA PEREIRA, 800 - CANOINHAS

••• a.d.tlb' •••••••• U •• L.,

i"" II A R • II •• g • I •• I I • , " ••• A I I 1.'-..I1.. ..Il.I...' I II' II I • 1I.lLI....LI...II • I " I • I •� •• I •• II •• I • I ••••••• r.

I •

IVelra
, .

armacla
de Oliveira & Cia. Ltda.

DESEJA A TODOS OS MORA-

DORES DE CANOINHAS, DO

INTERIOR E DA CIDADE,

BOAS FESTAS

E FELIZ ANO NOVO \
'

I
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n I I' R li R n 'Ul..!\..LLI..LLLUJLII , I n I I I I • I R':!.!..!.!..! I • I�I ,. I'�""

�. ..

.

. i
I

I

ALEGRIA, PAZ, SAúDE E PROSPERIDADE,
�,

lt A NOSSA MENSAGEM PARA o NOVO ANO. I

Casa Schreiber

I"
'" II R 'Ui l!I..Umr g li! • g li II" !I' g " • • ��11 li 111111111 OI .. I Il " • " li " Q I'!..ILIl..IlJL'LIl�,
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�
I

Relojoaria
Rubi

I '

(

AUGURA AOS SEUS CLIENTES QUE A DISTINGUIRAM

COM SUA ATENÇÃO NO DECORRER DE 1978, OS ME

LHORES VOTOS DE UM FELIZ NATAL E

PRÓSPERO ANO NOVO.
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I

�I Esmeraldino M. Almeida

DALLANHOL AGRADECE
o nobre deputado Wilmar Dallanhol enviou te

legrama agradecendo a participação da comunidade
no tocante a sua candidatura a Senador na chapa do
Dr. Aroldo Carvalho. Eis o telegrama do parlamen
tar. Esmeraldino Maia de Almeida - Presidente Di
retório da Arena. Papanduva. Brasilia DF'. Procla
mados resultados venho transmitir caro amigo Pt -
Demais companheiros os melhores votos agradeci
mentos pelo empenho nesta campanha eleitoral Pt.
Gratificação pela expressiva votação a mim confia
da Vg resultados vg cônscio das responsabilidades vg
Et do dever de [untos progredirmos nesta campanha
Et nesta luta Pt Saudações Deputado Wilmar Dalla
nhol. Também recebi do mesmo, xerox enviado pelo
Ministro Arnaldo Prieto vazado nos seguintes' termos:
Ao Dep, Wilmar Dallanhol Câmara dos Deputados -'
Brasília. TLX - Face interesse ilustre deputado co
munico autorizei concessão auxílio de Cr$ 35.000,00
para Sindicato Trabalhadores Rurais Papanduva ad
quirir material permanente (mobiliário). ODS Ar
naldo Prieto Ministro Trabalho-DF.

IR ALTERADO :PARA 1979
O Imposto de Renda foi alterado para o próxi

MO ano, neste sentido o Presidente da República as
sinou três decretos-leis, introduzindo 25 alterações
no Imposto de Renda, especialmente da pessoa física,
dentre as quais se destaca uma nova tabela progressi-'
va, na qual o valor da isenção é elevado de Cr$ ...

47.300 para Cr$ 65.000 anuais de rendimento líquido
e o número de alíquotas de 15 para 11. Quem ganha
menos de Cr$ 130 mil ao ano pagará menos imposto
de renda no ano que vem e os aposentados que re
cebem menos de Cir$ 180. mil! ano (Cr$ 15 mil por
mês) estarão isentos de tributação, se tiverem mais
de 65 anos de idade, de acordo com decreto-leis assi
nados pelo Presidente Geisel. (G.P.)

OBRIGADO 78, BENVINDO 79,

Obrigado 1978, por tudo de bom que me foi
proporcionado, para minha família, para meus ami
gos e para todos nossos irmãos em Cristo nosso Se
nhor . A todos indistintamente votos de um final de
a�o alegre e feliz com muita "paz no Seu coração",
sao os smceros votos deste colunista, em especial a

Direção da Impressora, do "Correio do Norte", aos
nossos colegas de trabalho, ao revisor aos gráficos a
turma do esçrítório, a todos desej o u'm feliz natal e
um venturoso ano novo, que 1979 seja repleto de fe
licidades com "MUITA PAZ EM SEU CORAC�O" e
de sua família. Finalmente, que sejam 365 dias de
constante alegria não só para si, mas também, para
aqueles que lhes são agradecidos.

BACHARELANDOS 1978
Dia 15 do corrente realizou-se solenemente a

colação de grau dos bacharelandos da turma Prof.
Acynir Holzmann tendo como Patrono Dr. Paulo De
quêch e paraninfo o Professor Wilson Seleme. As
solenidades tiveram seu início as 19 hs. com, a celebra
ção de Culto Ecumênico nos salões do Clube Canoi
nhense; às 20 hs., colação de grau, no mesmo local.
O orador da turma foi o bacharelando Alinor Eufrá
sio, residente em Papanduva e que tão brilhante
mente lutou e conquistou os louros da vitória na ár
dua e difícil luta do saber. O colunista agradece o
amável convite para participar das solenidades, al-

, mejando toda sorte de felicidades ao novo Bacharel
que tão bem saberá representar a Faculdade de
Ciências Administrativas de Canoinhas.

FORMANDOS 78 - 5.a TURMA

O Colégio Comercial de Papanduva diplomou
dia 17 os seus vinte e nove jovens que terminaram
seu curso. Todos pertencentes a 5. a turma de Técni
cos em Contabilidade. Dia 16 às 19,00 horas foi cele
brada Santa Missa na Igrej a São Sebastião; dia 17 às
21 hs. entrega dos diplomas em seção solene no Clu
be Papanduvense; às 23,00 horas, início do magestoso
baile de formatura que esteve concorridíssimo, e de
uma beleza invulgar , O colunista agradece 0' convite
da Srta. Maristela Mathioski e seu irmão João Wla
dimir Mathioski para participar das solenidades de
formatura, almejando sinceros votos de mil felicida
des no futuro.

PASSARELA DA SOCIEDADE
Dia 28 niver do jovem ADILSON, filho do ca

sal Anibal (Lidia) Becker, de Nova Cultura, ele nl
prezado assinante e Cartorário no Distrito.

Dia 31 extreando idade nova a senhora CINI
RA S. RIBAS, esposa do Prefeito sr. Nataniel R. R�
bas. Cumprimentos pontificando em alto estilo p/

. distinta dama.

Dia 1.0 niver da sra. DORILDA TRIESS.EN, es

posa do sr. Antonip 'I'hiessen. Felicitações circulan
do em. alta rotação para' a esforçada le atuante Doma
dora.

Também na mesma data aniversariando o sr.

IRINEU GRABOVISKI, func. municipal. A data será
comemorada pelos colegas e pessoas de s/relações .

Ainda na mesma data niver do sr. MANOEL
FURTADO, presidente do MDB local. Muitos serão
os cumprimentos que receberá dos amigos.

DONILDA C. MORAIS. Também nesta data
niver da bondosa senhora esposa do sr. Albaro Dias
de Morais, n/prezado assinante e grande pecuarista.
Felicitações em pauta do dia.

Srta. MARIA CARLA, completando. mais uma

primavera a elegante srta. filha do casal Alinor
(Inês) Eufrasio, ele n/prezado assinante e Bacha
relando em Ciências Administrativas.

Dia 03 quem estará festejando niver é o garotão
ALOIS.IO PARTALA, filho do casal Aloisio (Maria)
Partala] A festinha promete muita animação entre'
coleguinhas.

NATAL E ANO NOVO

Antes o Natal era entendido como "festa pa
gã". Apenas no ano 354 a data de 25 de dezembro foi
mencionada em relação romana de feriados. O apa
recimento de Cristo era comemorado rio dia 6 de ja
neiro e os registros indicam que uma lei, de autoria
do Imperador Justiniano, é que fixou O' 25 de dezem
bro como festa principal da cristandade, em todo
mundo hoje respeitada e comemorada.

UM POR SEMANA

Se quiser elevar-se na vida deves sofrer. A
dor é estfmulo,' é força. A luta íntima que se trava
dentro do peito para vencê-la, a condição da vitória.
O triunfo contra a dor é o triunfo da vida. (Austra
gésilo) .

.®�@®e®®�®®�®®�@®�@@�8���.®���®®�8e�����8�···"··1® .

�

i JESUS E' POBRE. i® ®

I ELE QUER ,UM, LUGAR I
i PARA NASCER! I®

•
li) Natal é um acontecimento profu?damente inserido eI? nossa

:! realidade, em nossa vida. Não e algo que acontece a, parte,
I

&J que nos aliena. fi)
= O Natal é o momento para epgajamento com o meio, com I
� nossa situação, optando pelos mais necessitados, como fez Je- I�'8!!

sus de Nazaré. 'IV

: Cristo nasce e morre a cada instante em todos os; lugares da I
: terra. (i

� Morre em cada homem que é morto. I
. � Violado em cada ser humano violado. I� Ainda hoje impedimos que Ele nasça. P?ra todos, pois tei�a- \'I
� mos em explorar os mais fracos, oprimir os pobres, expoliar =
� os nossos semelhantes . 3
� Nós podemos oferecer um lugar para Ele, se estivermos dis- �i
® nostos a nos encarnar como Cristo, profundamente, no mun- :(!fi. J:

1 ii® do em que vivemos, a fim de transformá- o. (j

� Transformar o mundo do nosso lar, da nossa comunidade, da I@ nossa cidade. (j® S:� Então haverá um lugar ,para Ele, e haverá Natal! Natal para �
� todos. s
� �

: O maior presente que podemos dar ao outro é HOS mesmos. :
® É a nossa disponibilidade para com os pobres. Neste Natal, (i
® �
® dê a si mesmo. (I
@ �

� Foi também este presente que Cristo deu a nós. Ele deu-se a �
® si mesmo. *
� 8
fÕ� Se você se dispuser a fazer algo pelo outro, pelo pobre, con- (j
$ ®
® eretamente, então, voc-ê poderá dizer: ®

� AQUI HA UM LUGAR PARA ELE. Z
� E, então, você terá um alegre e Feliz Natal e todos juntos po· I� 'deremos cantar, poderemos vibrar, porque será realmente (ii
@ d· f 1· e
@l

um la e IZ. "

f.@!l®®@,�®®®®@®®®®®®e®®®®®(i®@(ilil�t,!f)®Iil��8(j(il®Mf)M.S�"S

Extremamente honrados com a

sensibilizadora preferência e

amizade com que nos distingui
ram, todo este ano, agradece
mos aos nossos prezados ami

gos, clientes e fornecedores,
apresentando-lhes os nos sos

mais cordiais votos de um FE
LIZ NATAL e próspero ANO
NOVO.

-

Besr Rod.oviária
de VALDIR ADAM

Rua Tenente ,Ary Rauen, 867 PAPANDUVA-se

Vomércio e RepreseDta�õ8S
Agrícolas Vatari08Dse Ltda.
(produtos para a agricultura)

R. Tte. Ary Rauen, 565 - Cx. Posta I, 14
Fone: 53-2027 PAPANDUVA - se

Agradece a colaboração
�

que lhe foi dispensada
no ano que ora se finda e deseja a todos
FELIZ NATAL e próspero 'ANO NOVO.

um

Papanduva, dezembro de 1978.II
-es-cc :::- - ---=-------- --------_ ._-- -- --
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PAPANDUVA' E.c.1
I!
liA través de sua Diretoria, agra

dece a colaboração dispensada
no ano que se finda e deseja a.

todos FELIZ NATAL e muita

prosperidade para 1979.,r .,

-'.',

�
Papanduva se
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, �

�. Sucedem-se osIeIlPOS: Os homens evoluem:
.

. -2�\ !��. Que a música maravilhosa dos' sinos que .�
. A tradição é renovada e permanece o deseja. ,��, hão de saudar o Halal, sejam a mensa- Z*_o '

a esperança de um futuro melhor. Nesta pausa -
-_- - �

festiva, nossa mensagem sincera, de' coração .�. gem fraternal. portadora dos nossos me- �
p�raçã.., / ; Ibures votos' para um �

�

orn.ércin

.

FEl.. IZ ANO I\lOVO
,

FELIZ NAT,<\L

« a.

,�
'�

o

,

-��
.�-

o

-

�
.�

.�
�
�
�

-

'

,
.

MATRIZ ',EM PAPANDUVA - S C

Casa de Comércio em Geral, Moinho de Trigo,
� Engenho de Arroz,' Agricultura e Suinocultura.

Ji-íILIAL EM CANOINHA.S - S C

Revenda de Tratores e Máquinas "MASSEY FERGUSON" _' Li
nha Agrícola e Industrial, Oficina Mecânica e Assistência Técnica.

,
v

:

FILIAL EM MAFRA.; se'

Revenda de Tratores e Máquinas "MASSEY FERGUSON" - Li
nha Agrícola e Industrial, Revenda de Veículos) "DODGE", Ofi
cina Mecânica e Assistência Técnica ...

FILIAL EM ALMIRANTE TAMANDARÉ -, P I"

Indústria Extrativa Mineral de Calcáreo Corretivo de Solo "Mar
ca Itamanda" .

\

, '

1: ,

AS EMPRESAS

"Madeireira Beira Rio Ltda.
, \

Transportadora Beira Rio Ltda,
-

'
'

Lavoura e Pecuária Beira 10

. Representadas pelo seu Sócio Diretor Gerente, PEDRO GIACOMO DE LUCa
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FILIAIS: { Rua XV de Novembro, 131 - RIO NEGRO-PR
Rua Tte. Ary Rauen, 21 - MAFRA-SC

NUM TESTEMUNHO DE RECONHECIMENTO

}� AMIZADE VEM JUBILOSAMENTE CONGRA

TULAR-SE COM OS AMIGOS, DESEJANDO-LHES

l\;RDOROSOS VOTOS DE UM NATAL FESTIVO E

UM ANO BOM MARCANTE, DE HARMONIA,

PAZ E PROGRESSO!

Papanduva, dezembro de 1978
/

• • • • II • • •• 'i ••• I •• ti •• I •• I ••••• i •••• i •• i ••••• I .'
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ROBERTO NOVAK
Artigos .domésticos -

Rua Tenente Ary Rauen, 799 - PAPANDUVA - SC

AGRADECE A TODOS QUE, COMPARTILHANDO COM A SUA

LUTA, TORNARAM POSSíVEL O SEU PROGRESSO DURAN

TE O ANO QUE PASSOU, E APROVEITA O ENSEJO PARA

EXTERNAR OS SEUS ARDENTES VOTOS DE UM FELIZ

NATAL E PRóSPERO ANO NOVO

Papanduva, dezembro de 1978.

� ••••••••••••••••••• i •••••••• í •••••••••• i.III.I ••••• 1 ••• i ••••••••••••• iill ••• íl •••••••••••••••••••••
.

• ••••• i •• I.i .'

Lanchonete "T II·
erreco

�
.Restaurante

de Valter Breda
Rua Tenente Ary Rauen, 573 - PAPANDUVA - SC

�\11/�� '�.
- ...-agradece a colaboração que lhe foi dispensada

no ano que ora se findaJ�e deseja a todos um

FELIZ NATAL e próspero ANO NOVO.

Papanduva, dezembro de 1978.
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AÇOUGUE CENTRAL

Matriz:

de Valdemiro Zadorosny & Filhos Ltda.
Rua Tle. Iry Rauen, 607 p. a P A N o U V A

, I:�- Filial: Rua Mafra, 68

NESTE MOMENTO EM QUE COLOCAMOS UMA TRÉGUA NOS

PROBLEMAS DIARIOS MOVIDOS PELA PAZ ENVOLVENTE
.

,

QUE IMPREGNA TODOS OS CORAÇõES, AUGURAMOS VO-

TOS DE UM FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO NOVO.

Papanduva, _dezembro de 1978.
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Serviços Contábeis Senna L tda.
Rua Simeão Alves Almeida, 382 - Papanduva se

CUMPRIMENTA CORDIAL�

MENTE SEUS PREZADOS

AMIGOS E CLIENTES, DESE-

JANDO-LHES UM BOM NA-

TAIJ E UM ANO NOVO RE··

PLETO DE PROSPERIDADE.

Papanduva, dezembro de 1978.

al •••••••••••••••••• W •• il ••••••••• a ••••••••••••••••••••• I •••••••••• I.I ••• �

�� •••••••••• AI •••• I ••••••••• I ••••••••• , ••••••••••••• , •••••••••• , •••• (

A todos aqueles que fizeram ao
.

.

nosso lado a oração do trabalho

no ano que passou, comparti
lhando conosco os m e s mos

ideais de paz, amor e operosida

de, os nossos melhores votos de

FELIZ . NATAL e

ANO NOVO.

,

prospero

Nicolau Oracz & (ia. Ltda.
Papanduva, dezembro de 1978;

.

J
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1
Mercado de Mauri Edgar Greín

Rua Tenente Ari Rauen, 444 - Papanduva se

CUMPRIMENTA CORDIAL-

MENTE OS SEUS PREZADOS

AMIGOS, CLIENTES E FOR

NECEDORES, DESEJANDO

LHES UM BOM NATAL E UlVI

--=--;.--

ANO NOVO 'REPLETO DE

PROSPERIDADE ..

Papanduva, dezembro de '1978.

···'···1'.' ...•.•...... , ....•-- ·•·•·· ••.......... , .....11·············1'···,'

Lanchoneie Telhadão
de Arno 'Rec1<:2iegel Junior

(Anexo ao Posto Atlantic)

AGRADECE A PREFEREN

CIA COM QUE FOI DISTIN··

GUIDO EM 1978 E DESEJA A, .

SEUS FREGUESES E AMI

GOS, UM FELIZ NATAL E

VENTUROSO ANO NOVO.
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23 de dezembro de 1978

Para Você
PARA VOCÊ QUE LUTOU, FRACASSOU, LEVANTOU;
CRESCEU E VENCEU;
PARA VOCÊ QUE ALIMENTOU UM IDEAL E POR ELE
T:RABALHOU, SOFREU E VIBROU;
PARA VOCÊ QUE NÃO FOI ACEITO, COMPREENDIDO�
VALORIZADO E AMADO;
PARA VOCÊ QUE TRANSFORMOU AS BARREIRAS EM
PONTES DE UNIÃO E COMPREENSÃO ENTRE OS HO
MENS;
PARA VOCÊ QUE SORRIU, CHOROU ABENCOOU CA-, .> ,

LOU, REFLETIU, REZOU;
PARA VOCÊ QUE ESTUDOU, APRENDEU, CRESCEU,
MODIFICOU-SE, FOI APROVADO NOS EXAMES.

PARA VOCÊ QUE FEZ DA VIDA UM ESTAGIO PARA O
ALÉM DO ALÉM, UM IDEAL;
PARA VOCÊ QUE VIVEU COMO QUIZERA MORRER;
PARA VOCÊ QUE MORRÉU PARA VIVER'

,
, ,

PARA VOCÊ QUE PROCUROU ILUMINAR, CONSOLAR"
ORIENTAíR, PERDOAR;
PARA VOCÊ QUE FOI UM PAI HONESTO, UMA MÃE
DEDICADA, UM FILHO OBEDIENTE, UM JOVEM AU
TENTICO, UM MESTR� RESPONSAVEL, UM ALUNO ES
FORÇADO;
PARA VOCÊ QUE BUSCOU, DUVIDOU, ESPEROU, EN�
ÇONTROU, PERDEU A ESPERANÇA E REANIMOU-SE;
PARA VOCÊ QUE SONHOU COM UM BOM EMPREGO,
PASSAR NO VESTIBULAR;

I

PARA VOCE QUE SE DECEPCIONOU, PERPEU UM ENTE
QUERIDO;
PARA VOC� QUE DESCOBRIU DEUS EM SI, EM CADA
CRIATURA, EM CADA IRMÃO;

I

PARA VOCÊ QUE É IGREJA, MANIFESTAÇÃO, TESTE
MUNHO DO AMOR DE CRISTO AOS HOMENS

PARA VOCÊ

FELIZES FÉRIAS!

FELIZ NATAL ...

SILVIA IRENE KRISAN - Aluna da 5.a série da Escola
Básica Luiz Davet de Major Vieira-SC.

RUA

E Maria foi escolhida na rua de

,

tantas mulheres. Escolhida pa
ra ver e sentir o primeiro choro
de seu filho amado e ser a pri
meira lágrima no calvário, ven
do-o morrer pelos homens.

Maria, o lírio
\

imaculado da

campina, dignificando a mulher.
Nessa rua não há lugar para o

DO NATAL

E os homens grandes terão von

tade de ser criança, .para enten
der a linguagem do pai.
É preciso entender a história de

Belém, para que as ruas não �e

jam esse choque de miséria e

opulência, de injustiça e indife

rença. Entender porque Belém,
porque estrela guia, porque'
Maria, porque mangedoura, por
que sem hospedagem, porque o

filho de Deus se fez homem.

Na rua do mundo que nos leva I egoísmo, ninguém chora por
ao Natal, os quadros são. cho-

'

não ganhar presentes ou por
cantes e paradoxais. Mas, na que foi esquecido, porque todos
rua do homem cristão, a rua de terão o que dar, diante do amor

natal é o encontro com o amor. ilimitado dessa criança.
Nessa rua, todos os homens ca

minham ao mesmo sentido,
buscando um mesmo presépio;
uma mesma mangedoura e U1J.1

mesmo filho de Deus, nascendo
para todos em igualdade. NeSS3

rua de estrela guia, de pastores
humildes e de reis repojados de

riquezas, a inevitável doçura de
uma criança,' trazendo consigo
a sabedoria da vida eterna.

.,

Mensagem de' FRANCISCO ,KRISAN - Major Vieira
.� ••••n'Q'I""lla�"""II'"!'I""II ••M,""','�I" ••• , ••••••••• la •• a ••••••••••••••••� •• ,I·I·· •••• ·.�

Nessa rua não há lugar para a

solidão, porque todos caminharn
juntos, repartindo pão e água,
oferecendo sorrisos e enxugan-

I do lágrimas.
!

; pa,:ra .isso temos qU,e .ir pela rua

j principal, pela artéria, pelo co-

A todos aqueles que tanto nos estimularam neste

1978 que ora se finda, queremos na alegria des

tes dias de festas, levar-lhes nossos sinceros vo

tos de um Natal muito feliz

. e um Ano Novo repleto de paz e prosperidade

BOAS JiESl'AS!

FUNRURAL

ração, deixando para traz as

ruas particulares que acabam
desembocando 'no vazio e que
não levam a nada.

É uma rua sem preconceitos.
Por onde passa a multidão esfo

meada, por onde se vê a dor e �

alegria caminharem juntas ...
Uns consolam. os outros.

É no final desse caminho que
encontramos o natal, sem, qua
dros chocantes e paradoxais.
Dissipa toda tristeza, porque na

rua do verdadeiro natal todos
se encontram com alegria, ir
manados pelo mesmo amor.

É, caminhando por esse cami

nho, haveremos de encontrar
entre as palhas do presépio urna

criança que é Deus, de braços
abertos, num gesto total de doa
çao.

Essa é a rua de natal de todos
nós.

DE MAJOR VIEIRA

�\I/�..::s '�
- -
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Representante: BEATRI2

.

MARON
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Câmara de Vereadores
de Papanduva

ao término de 1978 e no

limiar de 1979, a todos que
nos deram apOio, colabora-.
ção e prestígio, desejamos
DOaS FESTAS e

FELIZ AIO NOVO.

Empresa Cinematográfica
APOLO

I

!
.
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Oficina Eletrotécnica
de João Dirschnabel

\

'deseja Q seus amigos e fregueses um

Feli2 Natal e venturoso Ano Novo.
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23 de dezembro de 1978

'PENSE NA PAZ ... PENSE NO AMOR ... NA

HARMONIA... NA TRANQUILIDADE.,.

POIS Ê TUDO ISTO QUE NóS DESEJAMOS

A VOC�S.

NESTE MOMENTO EM QUE COLOCAMOS

UMA TRÉGUA NOS PROBLEMAS DIARIOS,
MOVIDOS PELA PAZ ENVOLVENTE QUE

IMPREGNA TODOS OS CORAÇÕES, AUGU

RAMOS VOTOS DE UM

FELIZ NATAL

E PRÓSPERO ANO NOVO.

Restaurante e Clube Canoinhense \

e Lencheria S. B.o.

>AGRADECE A TODOS QUE, COMPARTI··

LHANDO COM SUA LUTA, TORNARAlVI

POSSíVEL O SEU PROGRESSO DURANTE

O ANO QUE PASSOU E APROVEITA O 'EN

SEJO PARA EXTERNAR OS SEUS ARDEN

TES VOTOS DE UM

FELIZ NATAL
.

I

E PRÓSPERO ANO NOVO

CASA V'ERDE

--=.--=--
'

AGRADECENDO A SUA HONROSA COLA

BORAÇÃO ,DURANTE 1978, APRESENTA

MOS OS NOSSOS MAIS SINCEROS VOTOS

DE BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

I ..

VARANDAO

Indústria Ervateira
Ewaldo Zipperer' Ltda.

CONGRATULA-SE COM SEUS AMIGOS,

CLIENTES E FORNECEDORES, DESEJAN-

DO-LHES UM FELIZ NATAL E UM ANO NO-

VO REPLETO DE ALEGRIAS.

Organizações Record
de Luiz Milton Suchek

AUGURA AOS SEUS CLIENTES, ,QUE O DIS

TINGUIRAM COM SUA ATENÇÃO NO DE

CORRER DE 1978, OS MELHORES VOTOS

DE UM

FELIZ NATAL

E PRóSPERO ANO NOVO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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eRA DAS DOMADORAS

Neste'mês de dezembro, ocor

reu o encontro das domadoras com

o chá na residência da DM. Maria

de Lourdes Florêncio. Foi, na ver

dad�, um belo encontro, onde a pre

sença das DD.MM. pontificaram,
realçando as atividades leonísticas

nestes seis meses de atividades e

. prosperando as iniciativas para o,

próximo semestre. Neste sentido

já se delineou a feitura de um "ba

iar" 'sempre com vistas àqueles
menos favorecidos, vislumbrando

uma terminação de gestã-o, com

muitos agasalhos para dar. 'Muito

se comentou sobre a. participação
das DD.MM . nas atividades leo

nÍsticas e a DM. Dorací C. Seleme,I

esteve bem em procurar fazer um

trabalho de equipe, onde sempre a

vontade da maioria é a melhor so

lução, para os empreendimentos
que os Chás objetivam. De para
béns as DD.MM. per mais uma

iniciativa e de parabéns está a an

fitreã, pela forma em receber suas

companheiras.
.

NOSSOS ANIVERSARIANTES,

Dezembro sempre representou
um mês de intensas' festas, mas

sempre sobrou tempo para' um

abraço àqueles que se aniversa
riam. Fazemos coro a todos' aque
les que cumprimentaram a DM.
Zoé Walkyria Natividade Seleme
no dia 07. Por certo no dia 29. a
DM. Cyntia Bastos Kamradt rece-

I

berá em sua casa, o círculo de ami
zade para juntos comemorarem a

passagem de seu aníversário.. E, pa
ra completar o ano, rio dia 31 tere
mos como aniversariante o CL. Ri
rnon Seleme que sempre comemo

rou a pasagem tanto do
I

ano civil
como de seu aniversário entre ami
gos , O Lions Clube saúda a todos
e almeja muitas e muitas f'elecida
des.

23 de dezembro de 1978"EDI'ÇÃO NATALINA"

jetivando um con�rassàmento co

mo soe acontecer entre Leões A

lembrança' não deixou de faltar e a

festa se' prolongou pela 'noite

adentro. Somos uma família como

disse nosso CL. Antonio Merhy
Seleme, Presidente da entidade e

como tal nos assiste e é imperioso
que façamos também dentro do

leonismo, a forma de traduzir em
.

alegria o que mostramos em amiza ..

de e propugnamos em servir à co

munidade. De braços com a Presi

dência', para um Ano Novo pleno de

realizações leonísticas, este é o

nosso desejo. Vamos em frente .. ·.

ITAIÓPOLIS, A NOVA

GERAÇÃO
Na constelação leonística, sur

giu a mais nova estrela e desta fei
ta foi o Lions Clube de Itaiópolis
que no dia 03 do corrente recebeu
a visita do nosso Governador Ge .. ,

rold Zickuhr para que lhes fosse
outorgado o título I de Leões, no

padrão Internacional. Lá estiveram

·
presentes diversos clubes vizinhos,
'sendo o de mais número o de Coru

pá, eis que padrinho do novo clube.
· Na mesma ocasião recebeu a faixa
de Presidente 'o CL. Victor Jorge
que terá a incumbência de levar
avante os mumcipios leonísticos,
pelos quais foi criado. O Lions
Clube de Canoinhas, leva à seus ir
mãos de Itaiópolis, '0 mais nobre
dos abraços, rogando à Deus sej a
um clube ativo, onde deverá impe
rar a amizade e o Serviço desinte
ressado.

NOSSO NATAL DE FAMíLIA

Realizou-se dia 21 a nossa fes
ta natalina 78, com a participação
de toda a família leonística. Nossos'
CC. LL. e as queridas DD :MM.

tornaram a festa muito alegre, ob-

NÓS E AS FORMAT'URAS

Nada menos que cinco lembran

ças foram doadas aos alunos �sco··
lhidos nos estabelecimentos de En

sino de 2.° grau e 3.10 grau,
I

por oca-

sião de' suas formaturas. A come

çar pelo Secretariado, vindo a se

guir Técnico Agrícola. Pouco mais
tarde foi a vez do Normal para em

seguida vir o Técnico em Contabi
lidade. Concluimos com os Admi

nistradorcs de Empresas, sempre
levando o nome do Lions Clube.
entre a nossa comunidade. Todos
os escolhidos, receberam o prêmio
"Distinção" por um elemento cre

denciado pelo Lions Clube de Ca
noinhas. Aos' jovens de nossa ter

ra que com muito 'esforço e dedica

ção tem dado mostras de uma sabe
doria sadia e uma personalidade

. digna de nota, os cumprimentamos '

�elo grau que alcançaram e sigam
em frente, pois o Brasil é de vo

cês" com muita garra e muito de

.
patriotismo.

•

Im
J

\

Era um cheiro desagradável
naquela noite. Qualquer simplici
dade paira-va no ar, mas era conde
ná�l rememorar passado algum;
melhor de ·tudo era calar . Quem
cala vê estrelas, estrelas fazem so

nhos, sonhos é pura realidade que
se beijai n'água, e se dilui:

Todo velho sonha calado, cala
do anda pelas nefandas ruas, vacila
coberto em glórias e inglórias, es

pera o próximo barco. Enquanto o

barco não vem, titubeia I� dos olhos
faz verter histórias amargas, cor

tantes. E o barco não Vem.

Antigo senhor e senhora figu
ra poUtica caminhavam pelos quar
teirões da cidade desagradável. 'Ele

penava do coração, pois que todo

polí�ico deve e pode sofrer do co

ração e isso é bom para' matá-los
mais depressa que Herodes exige.
Ela, mulher gorda e coitada, fazia'
seu papel de mulher. Afinal era

�spQsa do quase finado, fosse o

que fosse. A lei assim' estipulara e

transmitira, quarenta e sete anos

antes, na capela de Paiol. Velho, nu-

ma cerimônia epistolar, digna de

Comentários condignos à boa con

duta e idoneidade dos' bisavós da

. Virgem.
- Casamos na Santa Madre

Igreja Católica Apostólica Romana:
Sob as bênçãos de Dom Daniel Hos
tin

Era o que diziam o� dois, con-

jugando os olhos confusos pestilen-
tos.

Mas o senhor e senhora figura
política do extinto'-latente PDC ca-'

minhavam, o' que já é alguma coisa

importante. Ele sustentava o cora ..

ção, ela fazia o seu papel de mu

lher. Os dois olhavam a noite sal

picada -de estrelas. (Perdoem o sal

picado; não encontrei outro sinôni

mo mais formal. A noite estava

salpicada mesmo). Ela fazia seu

.papel de, mulher. Pura e santa, ve
lha e santa.

Um João Qualquer desejou-lhes
boa noite. O Fernandd Tokarski
passou com as mãos nos bolsos, pen
sando escrever qualquer coisa 50-

bre mãos nos bolsos. Disse-lhes boa

noite, feliz natal.

- Quem é esse' barbudo?
_ O Tokarski.· Aquele que es

creve crônicas.
_ Dizem que é um comunista ..

_ Decerto é. Mas perdoemos
os comunistas, os democratas, per-

doemos os hitleristas, os janiistas.
·

Perdoemos os comuni�tas, perdoe

.
mos Pilatos. Natal é natal, mãe.

A noite' era infame, sinistra e

crua, como todas' as noites natali

nas. De longe veio um canto tris

te, dum tocà-discos vagabundo 'e

precoce. Deveria ser quase meia

noite. A rádio-patrulha esganiçou ..

se. Decerto mataram alguém num

fernando luiz toikars'ki

baile ·da Xarqueada . Matariam al-
r I' - \

guem num outro ugar, 'se nao ma-

tassem lá. Herodes mandaria con

decorar os assassinos. A patrulha
já levava as medalhas. Era natal.

Os senhores sabem exatamente o
\

que é o natal.

A meia-noite o galo cantaria

um canção lírica, um namorado su-

focaria os seios da ninfa, as proso

titutas ririam, felizes os sinos repi
cariam misericórdia, paz e vento

morno.

o velho democrata-cristão es ..

cutou o compasso de seu coração:
rimava 'caiu' o repicar dos sinos; era,
belo. Dim. Dom. Bel. Dim Gom.

Bel. Dim Gom Bel. Era belo '. O

coração repicava. Os sinos trave

javam. O coração trovejava, Era

belo. .. O coração repicou, trove

j ou forte, cada vez mais forte, mais
belo. .. intenso, mais... . .. mais,
dim, intenso, dom, trovejo, dom ...

Ela tentou abraçá-lo, num ges-
to inseguro de insensível. Fazia c

seu papel de mulher ..

No leito hospitalar, tentou di ..

zer-lhe que nascera mais um neto

Ele meneou a cabeça, e sem fechar
os olhos, partiu.

Canoinhas, .em 15.12. H)7�
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$ Aos cento e vinle e um alunos que concluíram bri- j
Ihantemente o 1.0 Grau na E.8. «Sagr. Coraçã8 de Jesus»

Nossa Mensagem
Olhe ii sua volta e reflita.

Sim! Há muito por fazer!

Muito foi elaborado e muito rejeitado,
mas a esperança não perece diante dos sucessos ou insucessos.

Em cada amanhecer persiste um Renascer.

O Renascimento é contínuo nas almas do mundo e a renova

cão de idéias é a constante do cotidiano.
.,

A vida clama pela vida ao nosso redor mas a luta pela sobre-
vivência reduz nossas tendências afetivas.
Alguns desperdiçam existências pelo supérfluo,
Identificando-se todos os dias com o perecível.
Aí a verdadeira felicidade? ,

Alguém renasce todos os dias em nosso âmago e com Ele as

potencialidades de cada um.

Deixe-o viver em seus momentos de dúvida, de solidão, de

sofr-imento e também de sorrisos e Ele aplacará seus anseios
e dimensionará sua Alegria.
.:'Jeste Natal, permita que Ele habite seu íntimo, e, abra sua

alma para que os sorrisos sejam plenos.
Por favor, estenda a mão ao seu próximo assim Ele perrnane-

. cerá em 'Sua Vida e grandes-serão os seus dias e imensas suas

recompensas.
Não o decepcione, não faça o menino chorar!
O Menino Jesus que nasce, quer sorrir!

Direção, Professores, Funcionários e A.P.P. do Colégio e ·E.B.

,

"Sagrado Coração de Jesus".
, [
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Clube, de Bolão
Edital de Convocação

2.°) Eleição do Conselho Deli
berativo para o exercício
1979/80.�

Na forma dos estatutos so

ciais, ficam convocados os se-

nhores sócios com direito a vo

to (portadores de Títulos Pa

trimoniais Ordinários) para se

reunirem em Assembléia Geral

Ordinária a realizar no dia 06

de Janeiro de 1979 às 20 horas
na S.B.O., e deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia.

1.°) Prestação de contas da Di-
retoria

.

João Linzmeyer
Presidente

NOTA: As chapas, com
:

o

"de acordo" dos candidatos, de
vem ser apresentadas à secreta
ria do Clube até o dia 30 de de
zembro de 197'8 às 20 horas, por
um sócio com direito à voto.

Canoinhas, 20 de dezembro
de 1978.

Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Ofi
cial do Registro Civil do Município de Major Vieira
Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina fa�
saber que pretendem casar:

'

.

'

VITOR FERNANDES NETO e EUDÉTE- MA
RIA VEIGA. Ele, natural deste Estado nascido nes

te município, no dia 14 de abril de 1957 funcionário
solteiro, domiciliado' neste município e ;esidente nes�
ta cidade, filho de Pedro Paulo Fernandes e Jovita
Berdnaska Fernandes. Ela, natural deste Estado
nascida em Canoinhas no dia 08 de maio de 1962 d�
lar, solteira, domiciliada e residente nesta cidade' fi
lh� de Pedro' Veiga Sobrinho e Maria Nilda Bo�ges
Veiga.

, . Ap�'e�entaram os docum,entos exigidos pelo
Código Civil art. 180. Se alguém tiver conhecimento
de algum impedimento legal, oponha-o na forma da
lei.

.

Major Vieira, 20 de dezembro de 1.978.

Sebastião Grein Costa Oficial do Registro Civil

__�._ _ __
c�� ._._
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Discos - Fitas

/

-

Rua Paulo Pereira 648

Praça Lauro MUller 540

mor.....wziZ'
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Ao término de mais um ano - 1978, e no lrmiar E .

II . de 197!l, a todos que nos deram apoio, colabora- II
II '�\\\\ \'" II
II ' Ji\�\\\ilt!�(Yt ' ção e operosidade, apresentamos os nossos sin- til

I � .�,lil:II&; ceros votos de um * NATAL DE PAZ - ANO til
I : .,:��:;';"'J: NOVO DE LUZ *, desejando que as «Bênçãos do II·

I. ·':,�.(-L;;J::Z:Ji Senhor», protejam vossos lares e vossos trabalhos, I
I

I ":'�j�� renovando fe�::: d:S ���i:�e ::o�ã:s instantes i
•
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•
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•
SÃO os VOTOS DE III

•
til
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til
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Nesta data em que colocamos uma trégua nos

problemas diários, movidos�:pela paz envolvente

que impregna todos os corações, auguramos
votos de um ,FELIZ NATAL e,

próspero ANO NOVO.

Expresso Catarinense de Transportes Ltda.
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diz:

A ,Diretoria da Pia União. de Santo Antonio
lantenedora ·da Casa Dr. Rolando L. lalucelli

. '

... muitas foram as mãos generosas, carinhosas
e pródigas que nos ajudaram e ampararam no

ano' que . se finda. Prazeirosamente convencidos
de tanto amor e de tanta. paz recebida, nós,�com
serena humildade tornamos às. vossas 'portas
acolhedoras para desejar-vos com gratidão e fé

um Feliz Natal e venturoso 1979.
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ORaçãO DA CRIAlça
Pai nosso, que estás nos céus,

na glória .da criação, ouve esta hu
milde oração dos pequenos lábios

meus.

Santificado, Senhor, seja o teu
nome divino, em minha alma de

menino, que confia em teu amóf.,
Venha a nós o teu reinado de

paz e misericórdia, sobre o mundo

atormentado. Que a tua vontade,
assim, que não exita nem erra, se

ja feita em toda a terra e em todos

os céus, sem fim.

Dá-nos, hoje, do celeiro da tua

eterna, alegria o pão nosso, que sa

cia a fome do mundo inteiro.

Perdoa, Pai, nesta vida, os er

ros que praticamos, assim como

perdoamos toda a ofensa recebida.

Não deixeis que a tentação, nos'
vença a carne mortal, nem permi
tas que o mal, nos domine o cora

ção. Em Tua luz,' que me beija e

em Teu reino ilimitado, que sei a

glorificado, agora e sempre:
Assim seja.

Somamos a alegria do Natal com a ale

gria do Ano que se inicia para desejar
lhes mil e um caminhos de felicidade.

Pela colaboração recebida durante este ano,

as preces humildes e sinceras das

Criancinhas
do . «Lar

,de\ Jesus»
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23 de dezembro de 1978

Mensagem de Natal da' 8à. Série,

«A» a todos os colegas, profes
sores, direção. e, funcionários .da
E.S. «Sagrado Coração de Jesus»
Ele é a resposta.
Ele. .. Ele veio, ninguém o chamou.
Ele nasceu, ninguém o acolheu.
Ele andou ninguém o reconheceu.
Ele respo�deu, ninguém fez perguntas.
Ele fez milagres, ninguém o perdoou.
Ele rezou, ninguém perguntou porquê.
Ele chorou, ninguém soube a razão.

_ '

Ele' não fez pecados, o crucificaram sem avaliar a sua vinda;

Ele morreu nínguérm se arrependeu., -

Ele renasce, ninguém o acolhe em seus coraçoes.
Hoje agora mais do que nunca na véspera do Natal Ele vai
renascer, perdoar, e, temos certeza, ninguém agradecerá.
Ele vai nascer, prepare o seu coração, espere-o, acolha-o em

s�u coração.
Ele é a resposta.

FELIZ NATAL!
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A.C.R.E�
I/São Bernardoll
Através de seus 'depar
tamentos: Cultural, Social,
Esportivo e Artístico, a

gradece a colaboração
que lhe foi' dispensada
no ano que ora se finda
e deseja a todos um FELIZ
NATAL e próspero

ANO NOVO.
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" ... �\
.

.'" ''I� :'�i\ Ao ensejo do NATAL e

-""{Í�;J.� . ANO NOVO, queremos
,

.,�""t;.:;;"1 'estreitar os:.fraternos la
"

í'r'''1r)�� ços de amizade que nos
I ,� unem com a expressão

dos' nossos profundos 'agradecimentos' e
rogamos aos céus lhes proporcionem

toda a paz e prosperidade.

Krzesinski Ltda.
J·••••••• II.II ••••• a.ili ••••••••••••••••••• II.w--

.....

=----:;.. -- ...
. • ••••••• I •••••••••••••••• � •••••

" I I • II .. • I • ii " 1�!!::5!:::'".!!::!!.�.�.I::!:'�II!I!�':!!:I'I�'�''�I::!:''II::!.�'�II�'�I.�.!:,!I'�I!:,!'.�.':!:I••�':!:I''�'::!:'.�.�.�••��-I:-� . ._� _

••••••u 1'! •• ,

lo término de 1978 e no

limiar de 1979, \. a_�

todos .�que
nos deram apOio, colabora-

.

, _j

ção e 'prestigio,. desejamos
80lS FES.TAS e

FELIZ A,IO NOVO.
\

Loterias�.Federal. e Esportiva.
de

.

ANT·ONIO SIMÕES
". I ... li ••••••••••••• I • I ••••• i ••••• ·1.. -

.

............................•..••. , .. �
,
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I Wiegando Olsen S. A. I
I I
- -
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I Agro - Florestal Olsen S.-A,. I
- -
- -
- -
- -
- -
B iE
a Por, ocasião das Festas Natalinas, almejam •
- -

I a todos os seus clientes, amigos e colabora- ----- 1111
.. '��.,--::; ,

II ' l� "� II
II dores, um aJegre e FEL I Z 'N A T A L !�, �,l/ •

I
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I e próspero e· veoturoso A NO' de 1979. I
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Açougues de

ELFRIDA VOIGrr"
ADILSON \70IGrl' e

WIl�SON VOIGT,.

Que as alegrias do NATAL'

tragam .paz e prosperidade

no ANO NOVO que se a-

nuncia, são os mais since-

ros votos do

Congratulam-se com seus amigos.' clientes e fornecedores.

desejando-lhes um FELIZ NATAL e um ANO NOVO

repleto de alegrias.
Bar e . Café Comeia

!

DOMINGOS COELHO'
e

CECILIA B. COELHO

Auguram a seus clientes que os distinguiram com

sua atenção no decorrer de 1978, os melhores
I

votos de um, FELIZ NATAL e

próspero ANO 'N,OVO.·

Feliz e satisfeito com a prefe
rência com que foi distinguido
neste ano, agradece e deseja
que esta satisfação e alegria

acompanhe� a você, amigo e

freguês, nestas festas natalinas

e no decorrer de 197�.

1ft. ii. ii I li .tÍIUnii"li i I ii tlÚ j í iii ii.h i. i I' I I.' ii i.í' ih.hhbhUi i íiíi'iinlfífí ••• Im iiíiín. I II 1"'"1 11.1'11:
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EDITAL
,

En�ontram-se' em Cartório, à
Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo
rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

Duplicata n.? N-0406/1 _ ven

cimento: 30. 11. 78 _ valor Cr$ ...

, 2.249,50 (Dois mil, duzentos e,qua
renta e nove, cruzeiros e cinquenta
centavos), emitida por Scholze _

Nota Promissória _ vencimen-
to: 20.11 'i. 78 _ valor Cr$ 1.500,00 ,

I (Hum mil e quinhentos cruzeiros)
'credor: João Fagundes da Silva _'
.devedor NELSON ;RODRIGUES
DA SILVA;

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 NORT'E,' virem pa
gar os mencionados títulos, ou da
rem as razões porque não o fazem

,
'

e ao mesmo tempo, no caso de não
ser atendida esta intimação, os no

tifico do competente protesto.

Canoinhas, 21 de dezembro de
1978.

Alfredo Scholze Veículos e Equi
pamentos SIA. _ contra MIGUEL
'ROSA DE OLIVEIRA.

Vende-se
Terrenos 'no centro

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 ocasião. Informa
ções com o Dr. Saulo Carvalho
à 'Rua CeI. Albuquerque,

'

n.?
620 ou pelo telefone 22-0591.

L/C
Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos

Tayuya Lohmann
.FINALMENTE em Canoinhas.

Chegou a raiz medicinal 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 LOHMANN só é legítimo
com a marca da cabeça do índio. TAYUYA LOHMANN en

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

Ancora Tratores

L/C

I
,\

ENDEREÇO
CEIIIO.

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

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente uni endereço certo.
A Ancora Tratores.

'

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

I--J
'Jl\nc.ora $;í�MJ2ú1a._

DCS'mIBUJOOR EXCl.USlVO EM CUAmBA. LESTE DO PARANÁ E NOII'Tlõ DE SANTA C�TARINÀ.
Matriz em,Curitiba. BR 116. Km 88· Fone 52�21

CanQinhas, Travessa 7 de Setembro, 248 - Fone 22-0548 • Lapa. Rua Barão do Rio Branco, 1800· Fone 22-1263

I

A Comunidade Evangélica
Luterana de Canoinhas comu

nica a todos os. interessados que
as matrículas do Jardim de In
fância para o ano de 1979 esta
rão abertas somente nos dias' 18
e 19 de dezembro, 'no horário
dás 08,30 às 11,30 horas e, das
13,30 às' 17,001 horas. '

Comunica, outrossim, que
em março somente serão aber
tas matrículas, caso houver va

gas, não preenchidas com \ a

presente matrícula.

A Direção

Encontra-se em Cartório, "2.0
Ofício, à rua Vidal Ramos, Edifício
do Forum, para serem devidamente
protestados os seguintes títulos:

Dp. n.? 6043" vencida em ...

27.11.78, no valor de Cr$ 4.390,50
emitida por Menno - Equipamento�
para Escritório, contra CARLOS
REGINALDO ATANASIO.

Dp. n.1O 1.517 F, vencida em ...

,

01. 02.78, no valor de Cr$ 1. 400- 00
: emitida por Sociedade Indl. e Co�l:
Sicol S/A., contra EMILIO VIC
NEVSKI.

Dp. n.1O 10294, vencida em ...

25.11.78, no valor de Cr$ 1.171 00 '

emitida por Denelar Com. de Ele�
tro Domésticos Ltda., contra: CE,
RIVAL DA CRUZ.

Dp. n,? F -.7073/2, vencida em
18.11. 78, no valor de Cr$ 1.42600
emitida por Alfredo Scholze' _'
,Veículos e Equipamentos S/A., con
tra DORNEL PEDROSO DE MO
RAIS.

Por não ter sido possível en
contrar os referidos responsáveis,
pelo presente os intimo, para no
prazo de três (Q3) dias úteis, a con
tar da publicação deste Jornal
"CORREIO DO NORTE", virem
pagar os referidos títulos I ou da-

-
'

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

"

Canoinhas, 13 de dezembro de
1978: _

(

Alcides Sehumacher
Oficial Maior

\1 ende-se
'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.

,
.

, .

'�

23 de dezembro de 1978 '

,

de Caooinbas
.',.

Àviso de

Licitação
A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas leva ao conhecimento dos

interessados que se acha aberta;
a Tomada de Preço - Edital
n.? 022/78, para "Aquisição de 1

(um) Chassis com cabine, mo

tor Diesel, capacidade até ...

4.500 kilos equipado com car

roceria metálica, tipo basculan

te", com prazo de entrega até
às 15 (quinze) horas do dia 05

(cinco) de janeiro de 1979 ...

(05.01.79), no Gabinete do Vi
ce Prefeito Municipal. Cópia
do referido Edital e maiores es

d«recimentos serão obtidos'

junto a referida Comissão. I
, '

Canoinhas, 15 de dezembro
de 1978.

'

Hugo Antonio Peixoto

Presidente da Comissão

I Prefeitura Municipal . Relação dos veículos

t CON VITE-MISSA

AVISO
A Prefeitura avisa ao público

em geral que nos dias 22 e 29 do

c�rrente, mês haverá lexpediente
somente na parte da manhã. '

Cumprimentos de
Natal 9 Ano Novo
JO:Ã_O COLLODEL e Senhora,

apresentam a todos seus amigos"
cumprimentos, 'ao ensejo das .Fes
tas Natalinas, desejando-lhes um

Próspero Ano Novo, iluminado de
fraternal solidariedade. '

Canoinhas, dezembro de 1978.

Os familiares de

L/C

multados pela P M
local, durante o mês
de novembro/7S

GRUPO 4: - Cr$ 170,00
CA-4009 _ CR-1931 - CA-29fH
AC-2489 _ MO-HIll - KE-8596
JW-0105 � CA-0699 _ CA-47H)
AC-8150 _ CA-ü699 _ CA-4255
CA':4310 -, CA-2368 - CA-5233
CA-3564 _ CA-2537 -, CA-4469
CA-p120 _ AK-6750 - CT-0140
CA-2336 _ MD-9510 - CA-4369
MD-9510 _ LG-8105 - AM-4203
NY-1221- _ CA-6406 _ TR,..0327
CA-0088 _ OD-0266 _ CA-2537

GRUPO 4: - Reincidente Cr$ 34.0,00
CA-2537

GRUPO 3 .; oes 24.6,00
CA-2760 -e--e- VI-1622

GRUPO 2 - Cr$ 34.0,00
CAJ-1352 - CA-8185 CA-3829

CA-1749 _ CA-2774 _ CA-036'l

AS-3095 _ CA-0140 _ CD-2562
ID-7141 _ CA-2028 _ CA-2500

LD-5075 _' CA-1162 _ C'l'-0140
CR-0738 _ DA-0012 - C'A-2336

CAJ-3820 _ �A-1985 - CD-2562

CA-1985 _ TR-0327 _ TR-0027

GRUPO 1 - Cr$ 850�OO
CA-0120 _ CT-0140 - CA-2336

Julimar ,Rogério Dagostin
Asp Oi Resp pelo Cmt do Fel de

Trans

Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

Leial Assine! DivulgueI

Correio do Norte

VALFRIDO WORELL
co�vidam parentes � amigos para \lllIlssa de 1 (um) mês de fa
Iecirnento a ser realizado na Igreja Matriz Cristo Rei, no dia
26 de dezembro, às 1'9 horas.

Por mais este ato de fé e caridade cristã agradecem.

����*'�*�!\i{!)!Âi{����O� o � o �.o��; '!E o � o '!E'o �o o � o � o* o �,�� o* o* o* o* o

�
" ,*,,*õ*õ�, ,lEo*õ,*,,*õ'*õ*õ*,,*ó::f:::0*"*'õ*õ*ó o

�
.

Honrados por termos
.

contado

.

o

o

�
*0

�...
�.

Nesta pausa. de festas, elevamos bem alto nossos

corações e pensamos com carinho e admiração
em todos aqueles que de uma ou de outra forma

cooperaram conosco no ano que passou. A eles,
o nosso agradecimento, a nossa homenagem, e o

nosso sorriso. E a certeza' de que logo mais es

taremos outra vez reunidos para, com ânimo
forte e alegre, reiniciar a nossa jornada sagrada
de trabalho e colaboração.

Feliz Natal,
Feliz, Ano Novo!

,

I

São os votos que fazemos a todos

nossos, clientes e colaboradores.

com a vossa inestimável colabo-
ração e amizade, durante o ano

que ora termina, aproveitamos
para externar os nossos agrade
cimentos, com os mais sinceros
votos de um FELIZ NATAL e um

ANO NOVO de paze prosperídado,

UNGER
.

& elA. LTDA .'
Rua Desemb.. Costa Càrvalho, 41 'e 44

.
.'

�

UNIÃO DA VITÓRIA - PR
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A Funcionários daAdministracão
..

e

Barrasra Mun, de Três
, externa seu agradecimento pelo

ano que se finda, e

colaboração recebida
•

apoio

formula

e

devotosno um

FELIZ NATAL

"{;TENTUROSO 1979.

e

Três Barrasjdezembroj1978

Ol)ILON PAZDA
Prefeito Municipal vice Prefeito

/

OPE,R,ANDO EM CAMPOS DIFERENTES, SEGUIMOS CAMINHOS PARALELOS NO ANO

QUE éORREU. COM VISTAS AO DESENVOIIVIMENTO DE NOSSOS RESPECTIVOS SE-
I ,

TORES DE ATIVIDADE, DEMOS o ME-LHOR DE NóS MESMOS NA CONCRETIZAÇAO

DE TÃO IMPORTANTE OBJETIVO. NESTA HORA DE CONGRA'ÇAMENTO, NADA NOS

APtROXIMA MAIS DO QUE A CONSCIÊNCIA DO DEVER CUMPRIDO.

Boas Festas NovoAnoe

a

, .

unicip al de Três Barras
, '

JOEÉ rACHECO DE MIRANDA FELIX DAMAS DA SILVEIRA

ERNANI WOGEINAKSÉRGIO JARSCHEL

ANGELO LUIZ RAMPANELLI ADHEMARSCHUMACHER

EDISON CORR:ÊA
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NOTAS
.

,

Monte Castelo ganhou I)

primeiro es tabelecirnen to ban
carro. Trata-se de mais uma.

Agência do Banco Bamerindus
do Brasil S/A., banco este que
se expande por todo o território
catarinense. De parabéns o Sr.
João Alves Ribeiro, um dos rei
vindicadores desta agência.

xxx

Participaram da festa de
confraternização dos 35 anos de
atividades das Empresas Fuck,
especialmente convidados, o

Deputado Gilson Santos, o mais
votado no último pleito, e o Se
cretário da Fazenda Ivan Bo
natto.

xxx

O Clube de Bolão Demo
crata está convocando seus as

sociados para a eleição da nova

Diretoria, que será no próximo
dia 06 de janeiro. Em pauta pa
ra o próximo ano, grandes no

vidades naquele simpático Clu
be.

xxx

Esteve em Laguna no últi
mo fim de semana o Dr. Anto
nio Weínfurter e Sra. Carmem
Lucia, oportunidade que parti
ciparam da festa da revista Pre
'sença no Hotel Itapirubá, e o

10.0 Baile Oficial das Debutan
tes do Estado.

xxx

Recebemos a participação
da formatura de mais um filho
de Canoínhas , Ê do jovem Wj-

23-12-78

ESPARSAS
gando Fischer Junior que colou
Grau em Bioquímica na Uni
versidade Federal de Santa Ca
tarina em Florianópolis.

xxx

Ao ensejo das Festas Nata
linas, estarão este fim de sema

na em Itapema, o Diretor deste
semanário e Rádio Santa Cata
rina, Sr. Glauco J. Bueno e o

Redator Lúcio Colombo. Lá
manterão contato com o' Diretor
Geral da Empresa, Sr. Amilcar
Fóez Cruz Lima e o Deputado
Federal Aroldo Carvalho.

xxx

A Coluna de Notas Espar
sas, na última edição. deste ano

de 1978, despede-se de todos os

amigos, colaboradores e princi
palmente dos leitores assíduos.
lembrando-os para formular
uma prece junto conosco ao seu

idealizador e fã em primeiro lu
.gar, que hoje descansa 'junto a

Deus. O saudoso "RIBEIRO" .

Neste Natal, pense na paz e no

amor I e principalmente na har ..

monia entre os seres que vivem
neste mundo. São os votos, da
equipe que compõe o Correio do
Norte.

xxx

Em virtude das férias cole
tivas do pessoal especializado
desta impressora e "Cor r::: ir i do
Norte" não circulará na próxi
ma semana.

A próxima edição será so

mente em 06 de janeiro próxi
mo.

A

D
ID

M
I I

N N
I

A
S
T M
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A

C
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-
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Na edição anterior publica
mos os nomes dós formandos
acima, e hoj e colocamos em

destaque o agradecimento da
Direção do Colégio Comercial
de Canoinhas, proferido pelo
Dr. Zaiden E. Seleme, na oca

sião da colação de grau na

Matriz Cristo Rei da Turma de
70 novos contabilistas.

"Chegamos ao momento da

despedida nesta (solenidade, que
foi plena de emoções, entre ale

grías e surpresas.
A vocês, caros formandos,

que durante três anos estiveram
conosco e que nos deram suas

presenças jovens, o Colégio ja
mais os' esquecerá. Deixam
uma lacuna irreparável, com

preendida no entanto, porqu� o

"'"

exercício profissional assim es-

tá a exigir. Não desmereçam o

título que acabais de receber,
lembrando sempre que a orien

tação lhes foi dada, e a expe
riência lhes dará ensej o de

prosperar no vasto campo desta

especialidade. Felicidades à

vocês, caros Contabilistas de
1978. Agradecemos o compare
cimento das autoridades e con

vidados da Direção e dos Conta
bilistas, nossos ex-Alunos. Aos

pais e especialmente às mães,
pela confiança que depositaram
em nós, enviando seus filhos

para receberem, a informação
necessária ao seu desenvolvi
menta profissional.

Contabilistas 1978

Agrônomos
núcleo

Os Engenheiros Agrônomos
da Região reuniram-se no últi
mo dia 14, oportunidade em que
foi criado o. núcleo "Vale do Ca

noinhas, filiado à Associação
dos Engenheiros Agrônomos do
Estado de Santa Catarina -

A.E.A.S.C.

Deste núcleo participam 23

engenheiros agrônomos que são:
Antonio Carlos Mosena, Carlos

A Dona Martha, nossa Se-

,

cretária, ao Fleith, nosso. Tesou
reiro, ao Witt, nosso Coordena.
dor Técnico, ao Oscar, nosso Re
lações Públicas, ao Emiliano,
nosso Fiscal de Alunos, e ainda
à Dona Dirce, nossa zeladcra, °
meu reconhecimento pessoal.
Rogando à Deus pela felicidade
de vocês e de suas famílias nes

te Natal, almejo 'o ano de 1979
fortificado ainda mais na, cha
ma

. de educadores para que
possam seguindo o. Mestre, tra
balhar com Amor, por Amor e

para o Amor.

Encerrando, conclamo à to

dos, para de pé saudarem o Pa
vilhão Nacional com uma salva

de palmas".

de
" Va.le

Canoinhas criam
do Canoinhas"

Guilherme Carvalho, Elcio Hi

rano, Estevo Gamba, Hilário A.
Liebl, Hiloschi Oswaldo Hino,
João Luiz Zanztta, Jorge Hiros
chi Umêo, José Carlos Ribeiro
Zan, José F. Centeno Carvalho,
José Oliveira, Nestor Paulo Fer
nandes, N iceto Fuck, Odone
Bertoncini, Paulo E. R. Faria,
Roberto Ferreira, Romário Mar
tins, Satoru Ogawa, Sentara
Nagano, Unzo Suzuki, Vasile

ANIVERSARIANTES DA
nhuk.

DIA 27: a sra. Nair, esposa
do sr. Alcidio Zaniolo; o jovem.
Or lando Gil Gatz.

DIA 28: o sr. Dagoberto
Schramm.

DIA 29: a srta. Rosarí Ma
ria Lessack.

DIA 30: os srs. Xavier Ko-

DIA 23: a srta. Dalva Bea
triz Olsen.

DIA 24: a sra. Ceci, esposa
do sr. Adauto Allage; o j ovem
Osmar Manoel Voigt .

DIA 25: O menino Ernani
José, filho da vva. Tila Wbrell.

DIA 26: a srta. Yvanilde
Reinert e o sr. Ayrton Hume-
________________________�_,__�f__�

__

Na foto, um trecho da Rede
de Distribuição Rural de Ele
trificação na Estrada Taunay a

Parado, já inaugurada e entre
gue aos usuários. Tem 715 me

tros de linha de alta tensão, e

485 metros de baixa tensão.

mixta e custou Cr$ 1] 1. 532,50;
de cujo valor as quatro famílias
'beneficiadas pagaram 20%, ou

seja Cr$ 22.305,50. São eles:
Srs. André Pangratz, Nelson
Hopner, Ernesto Hauffer e José
Pangratz .

Grande

Abrabão ,Mussi S. A., Indústrlaje Comércio
A',V I S O ,-

A Firma ABRAHÃO MUS
SI S/A., INDúSTRIA E CO
MÉ:.RCIO, por seus novos dir i

gentes, AVISAM a todos que, a

partir desta data FICA EX -

PRESSAMENTE PROIBIDA a

circulação em IS/uas terras, se

jam quais forem. e onde estive
rem localizadas, proibindo-se
igualmente a caça e pesca, a en

trada e o trânsito sob quaisquer
hipóteses e condições, sob as

penas da Lei.

Quaisquer entrada ou cir-

culação. de homens e veículos
deverá ser anterior e expressa
mente autorizada pelo Sr. Wil
ton Ferreira Alves, procurador
geral da Firma.

Qualquer tentativa de in
fração a este aviso será conside
rada como tentativa de furto e

invasão da propriedade e, con

sequentemente passível das
sanções legais.

Canoinhas, .11/12/1978.
Abrahão Mu��l S.A. Ind, e Com,

DE

o

Popa, Volmar Verardi e Walde
miro Bubiniak.

Na ocasião, foi eleita a pri
meira Diretoria que ficou 'as·
sim constituída: Diretor: Enge
nheiro Agrônomo Romáriq Mar

tins, Secretário: Eng.? Agr.o
José F. Centeno Carvalho, Te
soureiro: Eng.? Agr.? Hilário A,

Liebl, Orador: Eng.? Agr.? José
Oliveira.

SEMANA
mochena e Osmar José Simm;
a srta. Dorita TremeI; os jovens:
Luiz Alberto Knorek e Fernan
do Celso. Crestani.

DIA 31: a sra. vva. Irene
Buba; o sr. Silvestre Hollen; o

jovem Irenaldo Ernani Todt.

DIA 01-01-79: a sra. Rose
luar Ângela, esposa do sr. Cláu
dio Ribeiro da Silva; os srs.:

João Seleme e Egon Siems; o

jovem Marcelino Antonio Sakr.

DIA 2: os srs.: Oldemar
Mussi Júnior e Silvio de Siquei
ra; os jov-ens: Jânio José Seccon
e Marcos Dornelis Burgardt .

DIA 3: a sra. Zoraide, es

pOISa do sr. Francisco Zaziski.
DIA 4: a sra. P-aula, esposa

do sr. Guilherme Mohr; as

srtas.: Maria Geni Novak e Re
gina Celi da Costa Gomes,

DIA 5: a srta. Solange Te
rezinha Gatz.

Aos aniversariantes, 1).OSSO:3
cumprimentos: .
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