
Notas
A ex-churrascaria Ventura,

agora PAMPAS, está novamen

te em alta com a recente refor
ma feita pelos novos proprietá
rios, os gaúchos da Rede de
Restaurantes PAMPAS de Ma
fra, e que realmente entendem
do riscado.

xxx

Dentro em breve o vizinho
município de Irineópolis terá
seu primeiro estabelecimento
bancário. Trata-se de uma

Agência do BESC a ser inau
gurada nos próximos meses.

xxx

Faleceu no último domin
go, vítima de ataque cardíaco,
o Sr. Balilq Dal-Bó, bastante
relacionado no Município de
Canoinhas e localidades VIZI

nhas. "BALILA" como era co

nhecido, deixa saudades ao

grande número de amigos, es

posa, filhos, genros e 5 netos.

xxx
.

Aos interessados no Curso
de Administração de Empresas,

ntg� • a=c'-.1
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. N.? l50-l

Esparsas
e Curso Técnico em Secretaria
do, a FUNPLOC está comuni
cando que as matrículas estão
abertas até 31 de janeiro. Lá
as matrículas deVeITI ser reque
ridas através de recibo de paga
menta de taxa no BRADESCO.

xxx

Dentro da programação de
revestimentos das vias públicas,
a Prefeitura de Canoinhas de-

. ,

verá iniciar os trabalhos. nas
Ruas Duque de Caxias e Getú
lio Vargas, e mais um trecho da
Princesa Izabel, dentro dos pró
ximos dias.

xxx

Circulando desde quinta
feira os parabéns por mais UJm

aniversário, ao nosso prezado
amigo João Linzmeyer, que ao

ensejo, comemorou ontem na

Sede do Bolão Democrata, opor
tunidade que transmitiu a Pre
sidência daquele Clube ao novo

Presidente Alirio Dias. Da co

luna, os cumprimentos com um
abraco ,

.

"

Apesar de não ter sido rea- I

lizado nenhum coletivo pará
entrosamento entre os jogado
res.: o Industrial estréia na Co
pa Norte no jogo de amanhã,
'com elementos que estiveram
atuando durante todo o tempo
nos jogos do Campeonato da
Cidade e do Interior. São joga
dores bem preparados fisica e

taticamente, e o jogo contra (J'
Bandeirantes será o teste que .)

técnico CAVALIN fará par�
observar o aproveitamento de
cada um em suas respectivas
posições. .

.

O início da partida está
marcado para as 15:45 horas, e o
árbitro que virá de São Bento
do Sul junto -com a equipe lo
cal, ainda não é conhecido seu
nome. Apenas os bandeirinhas
já foram escalados: Lauro Do-

brochinski e Sadir dos Santos'
(Macaco). Por ser um Certame
de maior expressão, os ingres
sos foram maj orados, passando
a inteira para 20 cruzeiros e a

meia (para menores e estudan
tes) 10 cruzeiros, esperando-se
portanto boa arrecadação.

. Cavalin falando à nossa re

portagem, disse esperar uma Cl- I

fra em torno de 10 mil cruzei
ros, e .na ocasião nos forneceu
a provável escalação do Clube
Atlético Industrial. Tico, que
terá como suplente, o juvenil
Osmário Davet; depois Lisboa,
Miltão, Julio, Wasconcelos, Ze
zão, Branquela e Waldir; Totó,
Brito, Nilson e Leomar. Esta
escalação não é definitiva e o

técnico poderá ainda optar pe
los atletas: Cabacica, Walmor,
Ché, Wilmar, ou Coutinho.

Mobral homenageia o Ano Internacional da Criança
1979 - 4no I da Crlanea Brasileira
I ';AH A_MOR, CARINHO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇASI'� AJlJDAR A CONSTRUIR UM IVIUNDO MELHOR.
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exicanos rece em

Na dia 25 de janeiro (quin
ta-feira) às 8 horas (4 horas de

Brasília), o Papa partirá do Ae

roporto Leonardo da Vinci a

bordo de um DC-lO da Alitalia
especialmente fretado para ()

vôo de 10 horas e 30 minutos
. até São Domingos. A chegada t�

Capital da República Dorninica
na do avião pontificial, que le
vará na fuselagem o escudo de
armas amarelo e branco do Va
ticano, está marcada para as .. ,

13h30min (hora local).

Após o seu desembarque, o

Papa assistirá a uma missa em

companhia dos bispos dominica
nos na Praça da Independência,

Na sexta-feira, dia 26) de
pois de passar a noite na Nun
ciatura, o Papa João Paulo II
celebrará uma mdssa na Cate-.
dral de São Domingos, o templo
mais antigo do novo mundo,
construido pouco depois da che
gada de Cristóvão Colombo à
América em 1492.

Ao meio-dia, a bordo de :

um avião da Aeroméxícc.: o

Pontífice viaj ará para a Capital
mexicana, onde deverá chegar
quatro horas e meia depois. Lo
go após a sua chegada, João
Paulo: II pronunciará uma ho
mília na Catedral da Cidade do
México. A noite se reunirá com

o presidente José Lopes Portíl.
lo e com membros do corpo di
plomático.

No sábado, 27, depois de
passar a noite na Nunciatura, (}

Papa visitará a Basílica da Vir
gem de Guadalupe, nos arredo
res da Capital, onde celebrará
uma missa e inaugurará oficial
mente a Terceira Conferência
do Episcopado Latino-America
no. A tarde, -o Papa se reunirá
com os bispos da América Lati
na, em grupos, e separadamente
com alguns deles.

No domingo, 28, Jo"ão Pau16
II percorrerá de automóvel o

trajeto de 21 quilômetros até
Puebla, onde terá lugar a Con
ferência Episcopal. Ao 'meio
dia, oficiará missa no pátio do
principal seminário de Puebla,
onde terá lugar a Conferência
Episcopal. As três da tarde o

Pontífice ,assistirá a abertura da
Conferência de duas semanas

que terá a participação de cerca
de 300 bispos de mais de 20 paí
ses latino-americanos e à noite
regressará à Cidade do México.

Na segunda-feira, 29, o Pa
·pa irá por via aérea, a Caxaca
no Sul do País. Ali se reunirá
com milhares de índios da re

gião e Norte da Guatemala. Na
parte da ,tarde, co-celebrara
missa na catedral de Caxaca

\

com os bispos da região e à noi-
te regressará à Cidade do Méxi
co.
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Na torça-feira, 30, o Papa
viajará para Guadalajara, se

gunda cidade do México, situa
da a 5.600 quilômetros ao Nor-

•

sex a- elr�
-.

au O
deste da Capital, estando pre·
vista para o meio-dia uma VISI

ta ao Santuário de Zapopan.,
A tarde, dirá missa no santuá
rio e, em seguida, regressará à

Capital.
Na quarta-feira, 31, o Papa

se reunirá pela manhã com 53
mil estudantes mexicanos, in
clusive os alunos da Universi
dade Jesuíta de' La Salle, na Ci
dade do México. Às .

11 horas
'desse mesmo dia o Papa conce

derá entrevista coletiva à im

prensa, em local a ser anuncia

do posteriormente.

Ao meio-dia. de quarta-Is].
ra, João Paulo II embarcarj
num avião da Empresa Aérea
Mexicana, no Aeroporto Inter
nacional da Cidade do México
para a viagem de regresso a Ro
ma. O aparelho realizará uma
escala técnica num local ainda
não determinado.

Segundo notícias veicula
das pela imprensa estrangeira,
o Pontífice provavelmente visi
tará uma cidade dos Estados
Unidos, mais precisamente No
va Iorque.

propaganda?
boas razões

Por
Aqui

que
estão

Trabalhe elaborado pelo Newspaper Adverlising Bureao, de Nova Yllk

I Estejam os negócios indo bem ou mal, você tem que conseguir sua par

ticipação no volume de transações efetuadas. Reduzir seus anúncios
coloca-os em situação de desvantagem justamente no momento em qUE!
você precisa de uma brecha no mercado. O aumento de sua publicidade
dá a você essa brecha. Em períodos de incerteza, os consumidores são
cuidadosos, 'e um pouco relutantes nos gastos: querem estar certos: antes
-de comprar ..Uma das formas mais importantes para obter informações
sobre produtos, serviços, preços e custos são os anúncios. Seus - ou dos)
outros.

2 Talvez você imagine que os outros comerciantes do seu ramo vão redu
zir a publicidade; logo não há perigo em reduzir também. Certo? •.

.

Errado. Você está competindo pelo dinheiro do consumidor
com todos os outros comerciantes da sua cidade, independente do que eles
vendem. As pessoas têm uma quantidade limitada de dinheiro; e, se não
"a gastarem naquilo que você vende, a gastarão em outra coisa.

3 Tempos difíceis pela frente?
Talvez. Mas as pessoas ainda precisam de bens e serviços, os querem,

e estão dispostos a gastar com eles. Há muitos negócios a serem feitos no
mercado. Seus competidores estarão lutando pelas fatias: as deles - e ::l

sua.

A Existem muitos fatores, que influem no mercado, sobre os quais você
'tnão pode decidir: os aluguéis, os custos de mão-de-obra, o preço de mer
cador ias, o que' seus concorrentes rrão fazer etc. Mas uma coisa você con
trela: é a sua própria promoção. Lembre-se de que a publicidade não é
apenas um custo a mais nos seus negócios. Ela é, antes de mais nada, um
instrumento comprovado de venda que proporciona um retorno muito
maior que o investimento realizado, em termos de tráfego e de vendas.

5 Você se lembra o quanto custou para você posicionar-se no' mercado?
Uma vez que você constrói um negócio e cria sua imagem frente ao pú-

1:;�ico, você pode mantê-lo com um programa de publicidade moderado e
consistente. Mas se você corta sua publicidade e perde o controle sobre
a predisposição do público para o seu negócio, você descobrirá que é mui
to mais difícil construir tudo de novo.

6 �ua �ublicidade,. portanto, faz parte de sua força de· venda. Os anún
cios ajudam a pré-vender ao consumidor e ajudam você a fechar a ven

d� m:us rapidamente. Aquilo que poupa seu tempo, poupa a você e seu
dinheíro.

7 Você diz �u€ s:us· clientes o conhecem e, pelo menos durante algum
ten;po, c�ntmuarao comprando de você, mesmo que não faça promoções.Isto e parcialmente verdade, mas apenas parcialmente. Lembre-se de que

há um fluxo contínuo de clientes saindo do seu mercado, e um influxo
correspondente de novas pessoas, que não o conhecem, chegando. Fale
com eles a seu respeito.

8 V_ocê �abia que uma companhia que anuncia abaixo da média da indús'
,tna, ainda que por um período curto, vê suas vendas baixarem tarn

bem, na mesma proporção? .

'

9 Os anúncios são notícias - sobre produtos e serviços, A maioria dos
, co�pra�ores proct ra por esse tipo de notícia diariamente nas páginasdos. jornais. Quando os negócios vão bem, os comerciantes costumam ex
perimentar outros meios de comunicação de massa. Mas. quando as coi
sas apertam eles co�cent:am seus esforços nos jornais. porque assim ga-rantem um retorno imediato em suas caixas registradoras. .

1O �e você e�tá receoso de que seus negócios entrem em um ciclo reces
.. �IVO, :sta e a melhor razão possível para aumentar \

sua publicidade
�Irr: Jor�als, Pense no volume de tráfego adicíonal. Pense nas ve�das,i: a muito para fazer no mercado.

.

É apenas um bom negócio. Para você.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tarde de -do
o sol brilhando no firmamen

to. Na rua pouco movimento, MUl
tas pessoas em casa repousando,
outras buscando recantos de lazer,

da cidade, em visita a um 'casal
também de nosso relacionamento e

para tratar de assunto para con

fecção de um [ornalzinho.

Após percorrermos pOUqUlSS1-
mos quilômetros por uma estrada
muito boa,' chegamos ao local dese
jado.

Depois dos cumpr imentos ne-

Inesperadamente, alguém bate
em nossa porta:'Com surpresa, pois
não esperávamos ninguém, um ami

go, fazia um convite para um pas
seio até um' sitio, nas 'proximidades

Aniversariantes da semana
ANIVERSARIAM ;-SE

HOJE: a sra, Alzira. es

posa do s r . Pau lo Soares.

AMANHÃ: o s r , Már io Bo
pkor.

. .

DIA 22: a sra. Mariales
posa do s r . João Re

í

ner t-t
o Jovem Ivo Roberto Brau
hardt.

DIA, 23: 'o sr. Basilio
Senozuck. r e s idente em Cia
norte (Pr.).

Aos aniversariantes. nos

sos cumprimentos.

DIA 24: o jovem Hélcio
Heron Veiga, residente em

Maj or Vieira e o garo't o
Luciano, filho do sr. Pe
dro Wendt.

DIA 25: o j ovem Jorge Cunha.

DIA 26: os srs: Car los Metz
e José Tomporoski; a srta.
Miriam Worell.

Terre nos - vende - secentrais
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

r
•.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE
TEMBRO COM GETúLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADAUM.)' ,

.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

�".-------==-��===================================================�

Negócio da
Vendo o que há de melhor na natureza: área de terras,

com vinte alqueires, contendo um' admirável mundo verde,
itgua potável, um- riacho, peixes frescos, lebres, pássaros va

riados, cobras, preás ê, principalmente, ar puro.
Localização:' Colônia Toldo de Cima, Major" Vieira;
Preço: Cr$ 1?0. 000,00. Com prazo de égua ..
Tratar pelo telefone' 22-0314, com Fernando Luiz To-

II
.

karski, em -horár'io comercial.

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.

�--

Ancora Tratores

:,/'1

ENDEREÇO·
. CElrIO...

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600
assim como a linha completa de implementos Blue Lin'e,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Hotland,

,e os silos,metálicos Silogranel, tem realmente uni endereço certo.
A Ancora Tratores.

Por isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
.

da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

[_J
"",ara ,9:;;ítln'd -Z/da._

,/

C!ItJT'RitlUIDO EXCI.lJSIIIO EMCIIRmBI\, U$Tf 00 .� [NOmE DE SANTA C"·ARIKA.

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

•.9�Q,?�n,�, T,ra�:,� 7,�.w!!.bL�,3� . ERmo j..-O�.LUl!i& BuiS8riw dO.,FI!P.J!!!IP.�?' 1 eoo . Fone 22-1262
,

----_.......
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•

cessáríos e que fazem parte da edu

cação, esquecemos um pouco do

motivo principal que alí nos havia

levado, . começamos a caminhar pe
la imensidão de terras que a nossa

frente se descortinava e começamos
pouco a pouco a apreciar o panora
ma maravilhoso que nossos olhos
estavam a fitar.

\.
Longe do barulho da' cidade:

sem poluição, esquecidos do mun

do, começamos a pisar naquele ma

ravilhoso tapete' verde que aguen
tava o peso do nosso corpo e nos

transportava até, pontos fabulosos.
,

Campos verdejantes a perder
de vista. 4,rvores de variadas espé
cies, com seus galhos retorcidos,
como se tivesse a mão do homem
concorrido para tal, no entanto era

obra mesmo da natureza .

Um vento suave proporcionado
pelo' bailar+dos galhos das frondo
sas árvores, acariciava nosso rosto,
tornando mais ameno o calor rei

nante' próprio da época.

Pássaros saltitavam no espaço,
por entre os galhos das árvores,
'passando de vez em quando próxi
mo a nós, como saudando-nos pela
visita que estávamos fazendo.

Borboletas de vários tipos e co

res balançavam suas asas, num' vai
e vem sem conta, pois eram as do
nas do local, nada tendo a impedir
seu livre trânsito.

Caminhamos muito pelas re

dondezas, cada vez avistando coisas
diferentes e que chamavam à aten

ção pela originalidade, singeleza e

beleza natural.
/

Um pinheiro entre muitos, da

queles que não mais existem por

perto, parecia um guarda-chuva 3

nos proteger dós raios do sol que a

todo custo queriam penetrar por
, (

seus galhos, mais devido a sua posi-
ção não davam passagem aos mes

mos, deixando-nos ali ficar por ho-
"ras e, horas, extasiados com tanta
beleza junta.

Só o mugido do gado .trazia-nos
de volta a realidade.

Voltando na parte fronteira do
sítio podíamos notar um panorama
ainda mais belo, mostrando-nos ao

longe por entre'a ramagem do aglo-
, merado de árvores a torre de uma

Igreja, apontando para o infinito.
como um quadro pintado pelo mais
famoso pintor.

Apesar do homem destruir mui
to verde de nossa natureza, ainda
temos a felicidade de encontrar em

várias regiões de nosso Município,
muitos sítios e fazendas, conservan .. ·

do ainda, muitos campos e verda
deiras florestas.

Vivemos de fato uma tarde de

domingo diferente. Tratamos de
nosso assunto relacionado com cul

tura, tomamos o clássico chimar
rão, tivemos em companhia da gen
te amiga e acima de 'tudo gozamos
por algumas horas de um ar puro,
sem poluição.

. O Criador de fato, fez maravi
lhas. Basta conservar um pouco do

..... muito que ainda temos com relação
a campos e matas.

(

Canoinhas, janeiro de 1979.

IVANITA SCHIVINSK[

Vende-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.
L/C

'

a
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTA0: Sábado (20) a Sexta-feira (26) - OJi ..
.

veira, Rua Paula Pereira, 465

Fone: 22-0081
-

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (20) - Dr. Antonio Vasco Maga-
.

lhães 'I'elles - Fone: 22-0933.'
Domingo: Dra. Melânia Sidorak

Fone: 22-0033.

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

E.STAIÇAO RODOVIARIA:: Fone: 22-0179
"

.

!'LANTAO CELESC: Fone: 22-0490
.

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda- .

feira às 08:00 horas - Rua Vi

dal Ramos, n.? 739 - REF.:

Café Cometa"

RADIO SANTA CAT'ARINA: 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: Aparta,mento 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
assa'das e recheadas.

.

,-:- RESTAURANTE A LA CARTE -:-

CLUBE CANOINIIENSE: 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 22:0p
horas.

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.

:LANCHERIA

CHURRASCARIAS -:-.

-.-

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.

PAMPAS :' Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada

Canoinhas-Mafra. - Espeto Corrido - Espeto Individual

e prato comercial. - Funciona dia e noite.

{_;ANECAO: Rua Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor-
. o

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

horas, e das 16:30 às 23:0.0 horas.

-:- C I NEM A '-:-

HOJE às 20:30 horas: Sensacional comédia com o rei do Cinema na

'cional - MAZZAROPI em:

O JECA MACUMBEffiO - Colorido - Censura livre

AMANHÃ, em três sessões, às 14 hs, em matinê e às 19,30 e .21,30 hs.:

MAZZAROPI em:
O JEC� MACUMBEIRO - Colorido -. Censura livre .

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

INOCENTE SEDUTOR - Colorido - Censura 18 anos

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
HOJE: 22:30 horas - Baile na S.B.O. - FIingstones de Videira.
HOJE: 23:00 horas - Clube Canoinhense - Jak�ori Discotheque, som

e luzes.
.

'-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS ' .L-:_

CINE FOTO ALVORAOA Rua Caetano Costa, n,? 662 ...

:FOTO EGON Rua Paula Pereira.
i�OTO JOAO Rua

.

Vidal Ramos CAraça Lauro Müller), 524
Fone: 22-10392

.

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

Produtos BRAHMA - a alegria do seu verão.
I

..-----------------------------------------------�-------__..

B I:N D E R C A R
COMÉRCIO QE AUT()MÓVEIS LTOÂ •

Vende automóveis FIAT 1/0" Km - Luxo, GL e sro

rompra - Verde � trcea e Fínnncia até' 24 meses

1 Brasília Marron
.

1 Pick Up azul : ..

1 Pick Up verde 4x4

1 Volks 1.500 - branco
J

•••••

,

•••••••• '••

,1 Velks' 1600 azul .. .. .. ..

.' Opala vermelho luxo ..

l
'

Chevette luxo vermelho
1 Chevette luxo branco ..

1 Jeep azul " ..

1 Volks 1.300 branco
'

. t· ••• " ••••

74

69

74

75

' .. 71

74
, 7,1

71) L/C

, . 7:)

�91 Rural marron .. .. .. , .

1 Pick Up amarela ., <. • '71
"

.

1 Kombi luxo branca ..
. � 75

Rua CeI. Albuquerque, 255 - Fen,es: 22-0517 e 21'-0'10
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( estaques
o SIM,DE ROSANE E JAIR

.NA QUINTA-FEIRA

Na Igreja Matriz Cristo Rei às 19 horas de

quinta-feira, um casamento muito alinhado será o de

Rosane Maria Gonçalves, filha do casal Lauro e Ger-

si Gonçalves, que irá tornar-se senhora Jair José

Kõhler, filho de Alvino e Nady Kõhler . A recepção
acontecerá no Clube Canoinhense.

Serão padrinhos de Rosane: Nagano (Kimi)
Kinzi, Bernardo (Maria de Lurdes) Tokarski, Jose

(Ligia) Pereira, Clair (Regina) Teodorovicz Leoni-
,

,

das (Iolanda) Bueno, Luiz Gastão (Mika) .( r amajou,
Décio (Miriam) Rocha e Luiz (Eunice) Corrêa. E'de

Jair: Gerson (Nilse) Kõhler, Sérgio Kõhler e Car

mem Ferrarezi, Antonio (Helena Maria) Simões, Ju
lio (Rosicler) Pereira, Dr. Zeno (Sirley) Amaral,
r». Haroldo (Ema) Ferreira,' Odilon (Lidia) Pazda

e: Waldemar (Divanir) Dambrovski.

E aos muitos cumprimentos, de familiares e

amigos, junto o meu abraço de felicitações, esperan
do que a felicidade deste dia seja para sempre.

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Uma das metas administrativas do Prefeito

Therézio é a iluminação do "DITÃQ". Para tanto, a

Prefeitura já adquiriu as luminárias e as lâmpadas,
e parte do material elétrico que já estão depositados
no almoxarifado da mesma. Também já feito o pedi
do, dos postes, que em 30 dias deverão estar em Cànoi

nhas . Serão transportados em caminhões especiais,
e cujo frete custará cerca de 20 mil cruzeiros. Para

a instalação dos refletores será contratada mão de

obra especializada' da firma S. Corrêa Projetos Elé

tricos de Curitiba, que já apresentou proposta à Pre-
, \

feitura, ficando o valor total da obra orçada em mais

de 1 milhão e 200 mil cruzeiros.

-""""======-=-' - ='============C========-;,

Visite

Modas Soulin
SEMPRE NOVIDADES

.

Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682

CURTINDO A ORLA MARíTIMA

Para uma -estícada no litoral este fim de serna

na, o Presidente do Rotary Clube Osvaldo Wrublevs-

,

hí e esposa Ana Maria. Ainda os rotarianos e familia

res, Antonio Trela, Milton Tormena, Marcos Wun

derlich' e Antonio Jager. A propósito de Rotary, este

Clube de Serviço -eompleta neste ano, 30 anos de fun

dação, que terá suas comemorações marcadas para

maio próximo ..

��==========�===========================

SUCHEK -

i Despachante Oficial
AUTO t:,�( OI A

Rua Felipe Sehmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacamentos - Transferên

eias de veículos - Conlecções de Placas para Veí-
.

eutes - Carteira de Motorista - Carteira de Iden

tidade - Guias de Taxas Estaduaf15 Contrato de

Locação de Imóveis.

laDra com Fotocopiadora�Ullra·Moderna· Cópia rápida e fiel
I LHJ

�-_
..

oi ; r ,

Lucia

Colombo

!

I
Lions Clube
de (anoinhas

SAO NOSSOS ANIVERSARIANTES

Neste, mês de janeiro, vê fluir mais um ano de

sua existência, o nosso CL, HILARIO LIEBL no dia

08 recebendo os cumprimentos da turma toda o No

dia 10 foi a vez da, DM. MARLENE TEIXEIRA que

completou idade nova, tendo recebido suas amigas

para um gostoso bate papo, Será' no dia 29 o aniver

sárdo da DM. J'UCI TEREZINHA REINHERDT SE

LEME, a qual estamos informados passará junto aos

seus, na praia de Camboriú . A todos os aniversarian

tes, os cumprimentos do clube de Leões de Canoinhas.

PRESIUENTE EM FÉRIAS I

25 ANOS DE ROCK'N ROLL

Por ocasião dos festej os americanos dedicados

ao jubileu do Rock'n Roll, 25 anos, partindo de 1953,

Billboard mandou que 25 jornalistas' e disck-jokeys

'�'lmericanos, escolhessem 25 LPs considerados os me

lhores;' e mais signific�tivos. Entre os mais votados

Abbey Roda dos Beatles; Aftermath ?os Roling Sto

nes; Astr�l Weeks e .Moondance de Van Morirson;

Who's Nexto -dos Who; Blonde on Blonde "de Bruce

Springsteen; Revólver Rubbersoul e Sft . Pepper

dos Beatles The band, Electric Lady land. de J imi

Hendrix; Layla de Dereck e Dominões, Crosby Still

e Nash, The Doors - o Disco mais ,recente, entre os

mais votados, foi lVIy Aim is True de Elvis Costello.

,Bazar Canoinhense
'Gozando um pouco do sol, passou nosso presi

dente CL, ANTONIO MERHY SELEME e DM. DO

RACI as férias em sua praia favorita. Enquanto is

so, a turma aqui tem mantido aquela reunião, para'

levar avante os'compromissos que o clube ensejou

quando da planificação para o corrente °serhes�rI2,
Também outros CC, LL, e' DD.MM, encontram-se
em férias e por este motivo,' os que estão no batente,
desejam que as delícias do verão sejam bem aprovei
tadas, para que, voltando, tenhamos novamente a

plenitude de nossas reuniões.

MANTENDO CONTACTO COM PAPANDUVA

Estivemos, nesta semana, mantendo conversa

ções com o CL, Presidente do Lions Clube de Papan ..

duva, Walmir Lucio Senna que se mostra bastante

satisfeito com seu clube, tendo inclusive desenvolvi

do atividades primordiais para a comunidade em que

vive. Adiantou-nos o ÇL. Walmir que é seu propó
sito participar de uma de nossas próximas reuniões

para juntos debatermos as moções que 'deverão ser

apresentadas na reunião Distrital que se avizinha.

Estaremos juntos em Blumenau ,

OS MELHORES ARTIGOS EM CONFEeçÕES
PARA ESTE VERÃO PELOS MENO�ES

PREÇOS.

Organizações Nivaldo Burgardt
,

\

Rua Felipe Schmidt

VESTIBULANDOS,/79

Dos jovens canoinhenses que, na coluna ante

rior constavam como vestibulandos da Universidade

Federal de Santa Catarina, tenho a satisfação de in

formar os nomes de quatro felizardos aprovados: Ka

rel Scholze Peixoto em Farmácia e Bioquímica; Iza

bel Murara, em enfermagem; Viviane Schumacher

em Direito; e Marouva Fallgatter em Bibliotecono

mia. Esta semana estiveram na cidade paranaense

cie Bandeirantes e prestaram vestibular na Funda

çâo Faculdade de Agronomia Luiz Menegel, os se

guintes candidatos: José Clemente Pieczarka, Edumar
Ricardo da Silva, Francisco Wilmar Friedrich' Jr.,
Luiz Alfredo Faria, Gilson Pedrassani,' Ivan Costa,
Roberto Schimoguiri, Edgar Mayer, Mario Edson

Aguiar e Alv,aro Antonio Allage . Destes nomes, pa

rabenizo o jovem Gilson Pedrassaní, aprovado em 2.0

lugar de todos os vestibulandos daquela Faculdade.

DRA. HELOISA S. ,BERTON'CINI
\

\
,

'

CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385
.

1.° Andar - Sala N,? 03

MINIST.ÉRIO DO
,

PRESIDENTE FIGUEIREDO

Este é o. novo Ministério do Presidente Figuei-
,

ledo do qual tenho a informação antes da divulga-
cào oficial. No Planejamento, Mario Henrique Si ..
.. (

monsen; da Saúde, Castro
\

Lima; do Trabalho, Murí-

lo Macedo; na Agricultura, 'Delfim Neto; na Justiça,
Petronio Portella; Indústria e Comércio, João Cami

lo Peria; Minas e Energia, Cesar Cals; da Marinha,
Maximiniano Fonseca; Aeronáutica, . Délio Jardím;
Gabinete Civil, Golbery do Couto e Silva; do Exér

cito, Valter Pires; do SN1, Otávio Medeiros; dos

Transportes, Eliseu Rezende; do Interior, Mario An

dreazza; da Educação, Eduardo Portella; Relações
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro; Comunicação
Social, Said Farhat; Comunicações, Haroldo Corrêa

de Matos; da Fazenda, Karlos Rischbieter ; e da Pre

vidência Social, Jair Soares.

SOCIEDADE TIRO ALVO

No dia 3 de fevereiro, a Sociedade Tiro Alvo

de Canoinhas realiza sua tradicional festa de aniver ..

\
sário que terá lugar em sua sede no Campo da Água
Verde. As 14 horas daquele dia, os associados reu

nem-se defronte àS. B. O., quando a Banda Lyra de

Pomerode faz sua apresentação, e dali partem em

busca do Rei do Tiro Alvo de 1978, Sr. Darcy Wiese.

Em seguida serão realizadas as competições de T'iro

ao Alvo na Sede, oportunidade que serão, coroados

Rei e Rainha de 1979 os campeões da tarde. À noite,
nos salões da Sociedade Beneficente Operária, o tam

bém tradicional Baile com início às 22 horas, e aru ..

mado pela Banda Lyra de Pomerode.

GA'RDENIA

L/C
I

ALTO ESTIf.,O EM MODA

EXCLUSIVA.

CALÇADOS, CONFECÇÕES E BIJOUTERIAS
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)
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Oferta dO LOJAO CRUZEIRO
.. ,.

.....

.. '('.... .r,."l#.r
.......,.

.. .......... '

........_ '"

FOGÕES A ,LENHA a partir de CrSi,�.130JOO

I.,ojão, .Cruzetro
R. Caetano Costa, 793 pertinho da Rodoviária Mnnicipal

aumenta produ ção
o r t e C a t a r i n

�
e n s e

.--_

,
, ,v

lo

evada
no

Não obstant'é dados oficiais venham dan
do conta de que a produção de cevada, no ,Bra
sil, ainda é insuficiente para atender a demanda
principalmente das indústrias de malte, a reali
dade é que, de ano a ano cresce rapidarnente es

se setor, ainda de acordo com as mesmas fontes
do governo federal.

'Em Santa Catarina, particularmente, es

sa produção, subiu muito de 1977 para 1978, CQm

destaque para a região do planalto norte catari
nense, que é a maior produtora' de cevada do
Estado. De acordo com informaçwes prestadas
pelo superintendente da Cooperativa Regional
do Norte Catarinense, com sede em Mafra, Lau-

1'0 José elos Santos - a região produziu no mês
passado, relativamente a 1978, nada menos do
que 103 mil sacas de cevada. Isto computando
se somente os associados das cooperativas da re"

gião. Somente a COOPERNORTE, a mais
-

im ..

portante da área, recebeu 58 mil sacas de ceva

da no final de 1978; a Cooperativa União de Por-
I to União, adquiriu mais de 25 mil sacas, e a Co
operativa de Canoinhas outras 20 mil sacas, to
talizando as 103 mil sacas, compradas aos filia
dos. Em todo o país, a produção cresceu no últi-
mo ano. Mas, mesmo assim, as indústrias �',' de
malte continuam ainda a importar a cevada' da

França, Bélgica, Argentina, Uruguai e Chile:"
. �

.

:,

R
•

c
•

te g I S r o ] V I
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci

vil do 1.'0 Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz
saber qu� pretendem casar-se:

JOAO ALTAIR VIEIRA com LINDAMiR DA
SILVA, brasileiros, solteiros, domiciliados e residen
tes neste distrito; ele de profissão rádio-técnico nas
cido em Canoinhas aos 14 de fevereiro de 1950' filho

, ,

de / João Mateus Vieira, falecido e de Izarina Góss
Vieira; ela do lar, nascida em Tamanduá, Mun. de

Major Vieira'-SC. aOS 16 de agosto de 1958, -filha de

Miguel Possidonio da Silva, falecido e de Maria Me
le- da Silva.

...................................� �? MW..M� 8mee•••-D·..� .a � ...

Com aAssistênciaIécnica da
leisti es allon ,

seuMercedes-Benz sempre ganha aparada.
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 ganha
mais quem menos confia na sorte e

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

('\

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. Equemantêm
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, seriam ociosos
a maior parte do tempo,

.

.

Assim você não só garante o bom

O 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 coatie na sorte, Confie o seu

Mercedes-Benz a quem é
profissional.

Ganhe todas as
paradas com a assis
tência técnica do seu
concessionário
Mercedes�Benz,

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos, 1036

Canoinhas - SC

,.: ,,': "

..�.".. ....•...............

•

I EDITAIS
EDUARDO EVERS HENNING com, ,RELIN

DES JUDITE WERKA, brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes em Rio Negro-Pr. e n/ cidade; ele
Administrador de Campo, nascido em Rio Negro-Pr.
ROS Ü'2 de m.arço de 1955, filho de Diniz Assis Henning

.

e de Celita Evers Henning, falecida; ela estudante
nascida em Canoinhas aos 06 de maio de 1960, 'filha
de Oswaldo Werka e de Mercilda Reinert Werka.

ARLINDO JOSÉ HOFFMANN com DOLORES
ENGEL, brasileiros, solteiros; ele lavrador, nascido
em Porto Ribeiro-S. Mateus do Sul-Pr., aos 15 de de-

, zembro de 1957, residente em Porto Ribeiro-Pr., filho
de Pedro Hoffmann e de Maria Izilda de Souza Hoff
mann; ela do lar, nascida em Boa Vista n/ comarca
aos 28 de abril de 1957, residente e domiciliada nes
ta cidade, filha de Artur Engel ,e de Anisia Erzinger
Engel.

.

DILSON OTAVIO FE,RREIRA CHAVES com
DORACI ADRIANO DE OLIVEIRA, brasileiros, sol
teiros, .domiciliados e residentes n/ Município; ele
vigilante bancário, nascido em Guaramirim, com.

Jaraguá do Sul aos 27 de novembro, dê 1957, filho
de Otávio Ferreira Chaves e de Rosa Schidolski Cha-

.

ves; ela do lar, nascida em Ca:noinhas aos 27 de
agosto de 1962, filha de Theodoro Adriano de Olivei
ra e de EIsa Moretti de Oliveira.

ANTONIO BAPTISTA com MARIA DE FATI
'MA KÜCHLER, brasileiros, solteiros, domiciliados e
residentes nesta cidade; ele operário. nascido, em
Imbuia nl Município aos 1.10 de outubro de 1950, filho
de Hortêncio Baptista e de Tereza Chipitos.ky Rosa;
ela operária, nascida em Bela Vista do Toldo n/ Mu
nicípio aos 05 de novembro de 1958, filha de Afonso
Küchler e de Dulce Ione Ludka Küchler .

PAULO ROBERTO WENDT com WANIA MA
RA ,ZIERHUT, brasileiros, solteiros, domiciliados e
residentes nesta cidade; ele escrtturário, nascido em
Ribeirão Raso n/ Município aos 7 de junho 'de 195:3,
filho de Bernardo José Wendt e de Maria dos Anjos
Cordeiro Wendt; ela professora" nascida�m Canoi
nhas aos 4 de agosto de 1958, filha de Engelberto
Zierhut, falecido e de Maria Zierhut. ,

.. ,

,

.. I

ADAO PEDRO ALVES com TEREZINHA DE
JESUS RICHNER, brasileiros, soÍteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade; ele operário. nascido em
Canoinhas aos 27 de junho de 1951, filho de Maria
das Dores Alves; ela do lar, nascida em Três Barras
n/ comarca aos 10 de setembro de 1955, filhà de Gui
lherme Richner e de Maria Dias da Silva Richner .

JOAO CARLOS MARSCHALK com NILCE
APARECIDA CARLOS, brasileiros solteiros domi
ciliados e residentes nesta cidade; �le m,ecâni�o, nas
cido em Fartura nl distrito aos .12 .de junho de 1954,
filho de Hugo Marschalk e de Catharina Artner
Marschalk; ela do lar, nascida em Santa Leocádia
nl Município aos 30 de setembro de 1957 filha tle
José Carlos e de Eva Augustinho Carlos.' j

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO com DO ..

RILDA MARIA MACANEIRO brasileiros solteiros,
domiciliados e residentes nesta' cidade' ele '.industriá �
rio, nascido em Canoinhas aos 16 de 'julho de 1959,

. filho de José João do Nascimento e de-Maria "de J e�
sus Maidame do Nascimento; ela, do lar, nascida em
Rio da Areia do Meio nl Município ao�'12 de março
de 1962, filha de Abilio Maçaneiro falecido e de Te-
reza de Freitas Macaneiro

'

,
'

..... .

.

I
E para que chegue ao conhecimento de 3.os,

mandei publicar o presente Edital. Apresentaram
08 documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de algum impedímen-
to legal, oponha-o na forma da lei.

. ..

Canoinhas, 17 de' janeiro de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficial do Reg. Civil _' CPF 222315 879-0,1;

, ,

. Jacjr�..Emllín �a�l Uolt'(êa. Tab.eliã. e Oficial·,do
Registro CIvIl do DIstrito de Pinheiros Comarca de
Canoínhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar: .

AMBROSIO VIELEVSKI e ZOFIA SZOSTAl(;
d�, natural de �io dos Pardos, deste, Distrito, nasci
d9, em 27 de abrtl de 1952, .agr icultor,' solteiro, 'dorrriciiiado em �16 dos Pardos, desteI::lstrito. 'filho de
Leonardo Vielevski, já falecido, e Julia Vielevsld
Ela" natural de Pinheiros deste'Distrito, nascida (�'G-l
28 de abril de 19,62' do "l�r' solteira, doirilci1iada I 'tn

,Pinl�e�ros, neste .DÚ;trito, filha d-e" 'Alois .Szostak ;C
,

NatálIa Dobr ichtop Szostak ,

:,'
"

., ",:' ",,' ,

','

'Se a��uém' so�b_e]," de algum, im�eiÚment�::'
\

opo-nha-o na forma da lei. '-',',
,

.-
,'

••.
' '. ".: 'I :,:' '. ....: .,,_.

.

.:
':

:.� �:"\ _ :.:� .: :;. '-,
'

Sllvete Darç�, Paul ,',_- Escrevente Juramentada
. Pinheiros.. 10 de' jan�i�:� de ,19.79., ",' :,, ,. �'. f \ • .' I {i

.

"'i'
. �. "; � : ,'; �

.{
•... , '1' .. " •.• _. _ •••..•.•

" ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 20 de janeiro de 1979

Prefeltura Municipal de Vanoinhas
, ,

I V i s 'o d L i C i t C ã O

Estefano Wrublevski
& Filhos LIda.

A V I S O
A Firma 'EST'EFANO

WRUBLEVSKI & FILHOS

LTDA., avisa a quem interessar

que a partir da presente data
fica terminantemente proibida
a entrada de pessoas estranhas,
bem como a caça e pesca em

seus terrenos situados em Ar

roios, Município de Canoinhas ,

1 x

Leial Alsine! Divulguel

Correio 'do Norte

A
.

Comissão' de' Licitação da Prefeitura Municipal
de Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados
que' se acha aberta a Tornada de Preço - Edital n."
001/79, para «fornecimento de areia para a Prefeitura,
destinada. a diversas Obras», com prazo de entrega até
às 15 (quinze) horas do dia 27 (vinte e sete) de janeiro
do corrente ano (27. O 1.79), no' g -i binete do vice Prefeito
Municipal. cópia do referido Edital e maiores esclareci.

, mentos serão obtidos junto a referida Comissão.

Canoinhas, 05 de janeiro de 1979

HUGO ANTONIO 'PEIXOTO
Presidente da Comissão.

11--- ------e------®®------�------
.

� :.

�----,'®----- ------®®i'3

il �

Agora (

.

bonito confortável (4 Rodas- mais e

221 - deze'�,bro)
8; ®

Mais
"-

.

ainda, chegando 15.45- econorruco a

Km 1 litro (4 Rodas - dezembro}
•

- Cinco (5)" pontos' "ótimo": '

.. '
'.

Motor - Direção - Estabi lidade
I'

1 Estilo Acabamento. @
-

,� Mallon ,& Cia.
<,

(anoinhas·Se,
.. '

iii .&, •••

®IJ ti, 8- ® @@ @l s ®-,_":-
€I

--@@

,

UNGER & elA,. LTDA.
,

-

INDÚSTRIA -, COMÉRCIO, - EXPORrA,çAO
TELEFONES:, Escritório 23-1770 - Loja 23M2014

Distribuidores Exclusivos da Linha

Completa dos ·Motores' «WEG»

I Esquadrias de ferro e uma variadíssima secção

de vidros, com equipe de profissionais compe ....

tentes 'parai sua, -c()Jocação,
Rua Des, Costa Carvalho, 41 e ,44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

AiSN+_

REPRESENTAN:f� EM CANOINHAS:

. ,

Waldelllar Knüppel
-

Rua Major Vieira, 360 -I F ne (0477) 22-0336 - CANOINHAS,-' Santa Catarina
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I Ate n'çã o l I
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� Já se encontra em:funcionamento no Planalto�Hotel:1
� G novo salão de �
� @

= Flávio's Cabeleireiro' Masculino I
® •

� com cortes, penteados, barba com massagem, tratamento I
, � do couro�cabeludo e manicure. :
�. Praça Osvaldo de- Oliveira - Canoínhas se :
@ ',.
®•••8$��®@�.@@@m®8®@����®��$@!®@�8�®�®®�@��$�®®��
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80x para banheiro e fechamento de Járea já não é
problema em Canoinhas .

informações: DAIS
,

- I

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

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

-:- SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO -;-
WL!X

"�I
• • •

Vocêgosta da estar. sempre na moda?

Então procure 9
,

'

Bazar Canoinbense
na Rua Felipe Schmidt, 393-

Agora fazendo parta das Organizações de

Nivaldo Burgardt.

ESPERAMOS VOC� I
&±

Discos -- Fitas,
•

Rua'_Paula Pereira» 648 \

Plraça Lauro Müller, 540
I
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Drai .. Zoé 'Walkyria Nativida,de Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

'_ CIC 005,589159jDEP -
Clínica dentária de, senhoras e crianças.
- Especialização- em Odontopediatria -

,
,

'

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

I

DR.. ZENO AMARAL FILHQ�
- CIRURGIÃO nENTI�TA - ,

,
CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina COIU tra

vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).

Fone 22-0960 -

J

�l
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




