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... 32 anos a serviço da comunidade -

CANOlNHAS (SC) 03 DE FEVEREIRO DE 1979 Assinatura Anual Cr$ 250,00 - N,? Avulso Cr$ 6,1)0

Considerado pela comissao

como um dos vestibulares mais
tranqüilos e organizados do sul
do País, o Vestibular-79 da
ACAF,E', foi elaborado a partir
de agosto de 78 por 1,2 elemen
tos que dirigiram- vários, subsis
temas, tais corno; apoio a reda
ção, divulgação e promoção,
transportes, elaboração das pro
vas, impressão e acondiciona
mento-. .'

Além da novidade de rea

lizar as provas em dias alter-'
nados a ACAFE também se uti
lizou de um Dutra artifício, o de
apresentar as provas em quatro
cores diferentes, com as mes

mas questões aparecendo -em

ordem diversa, para evitar aos

candidatos a prática da cola.

Os candidatos aprovados
deverão agora procurar as di
versas instituições onde tenta
ram uma vaga, para inteirar-se
dos calendários de matrícula
que variam de uma para outra.
Na Fundação do Planalto �or
te (FUNPLOC) em nossa' cida
de, as matrículas estarão aber
tas de 6 a 25 do corrente 'mês.
Devido' às justas reclamações
dos vestibulandos, a ACAFE
resolveu anular algumas ques
tões: duas de Ciências I e Estu
dos Sociais, em, Física, as ques
tões números 2 (azul)" 29 (ro
sa),11 (cinza) e 20 (verde). Na
prova de Estudos Sociais fic-a
ram anuladas as questões de
números 49 (azul), 36 (Rosa),
41 (Cinza) e 50 (Verde).

Na quarta-feira, foi divul
gado o' chamado "listão!', e so

rnento após muita gente ter
tomado conhecimento de sua

aprovação, é que foi constatado
um erro na computação eletrô
nica e que frustrou muitos can

didatos que já comemoravam e

tinhwm ,sido submetidos ao 'tro
te. Na quinta-feira é que foi di
vulgada a lista certa com

\

'al
guns nomes que não constavam
na lista anterior e vice-versa.

Na FUNPLOC não ocorreu
o fato, constatando-se apen is a

troca de nomes do primeiro pa
ra o segundo semestre' e vice
versa. Abaixo relacionamos os

120 aprovados . no Curso de
Ciências Administrativas ela
Fundação do Planalto Norte:

INGRESSO - MAaçO
Agenor da Silva, Aglair

Teresinha Knorek, Alairton An
tonio Mar.on, Alberto Beyes
dorff, Alceu Arauj o Batista, Al
varo José Medeiros Filho, Ana
Maria Loeffler, Angela Maria

Langer, Antonio Jair Soares,
Antonio Romão Kuminek, Avio
valdo Nicolau, Zimmer, Berna
dete Ruthes Bernardino César

,

Fedalto, Cesar Duarte Nasei
menta, Cesar Roberto IOrl8,
Cleoníce Maria Fuck, Derhy
Fontana Neto,' Dirce Dilma Zi
mann, Elson Iraj a Borges da
Silveira, Ester Vieira Coelho,
Fabio Toubia Sakr, Fernando
Antonio Murara, Guida Gon
chorovski, Idalci de Azeredo
Coutinho, Iderlani Simões de

Oliveira, Jacson Padilha, Jair
Carlos Marcolla, Joel Basilio,
José Carlos Gonçalves, .José
Luiz Lacovicz, José Silvio Go
mes de Souza, Lizete de Fátima
Guebert, Lucas Aurelio Medei
ros, Luiz Alberto Bechel, Luiz
Carlos Guebert, Luiz Milton
Suchek, Magna Coeli Pangratz
Gondin, Marcelino Frederico
'Fedalto, Margareth Aparecida
Verdan, Maria de Fátima
'Wendt, Maristela Murara, Nery
Frederico Sardá, Nivaldo Vcigt,
Orivaldo Correa de Siquei ra,
Osni Friedrich, Osvaldo F er
nando Voigt, Ricardo Antoniaz
zi da Silva, Rosana Landowski,
Roseli Claudete do Nascimento,
Rubens Bedrentchuk, Rufino
Kuhnen, Saul Oliveira Filho,
Soeli Terezinha de Lima, Sonia
Bernadete Knorek, Stella Maris

Uhlmann, Vera Cheico, Verona
Lindamir Voigt, William Ger
son Nayzer, Yara Leonor Bo

jarski, Zeni de Jesus Bueno.

INGRESSO - AGOSTO

Adolar Prust, Ana Maria

Jung, Antonia Josefa Schiessl,
Antonio Carlos Werner Neto,
Antonio Diniz Rauen, Antonio
Mikus Arvi da Silveira, Benil-,

.

des lVI. Damaso Silveira, Clau-
dete Maria Hoffrnann, Egon

No flagrante, a descontração dos vestibulandos após as prov�s ,

,-' "

e 'a espectativa do resultado próximo.

Momento em que era distribuído o cafezinho aos candidatos,
patrocinado pelos Supermercados Novo Mundo, Ouro Verde,

Cereal, Bom Dia e Lojão Cruzeiro.

Luiz Frantz, Engeburd Hanelo
re Hornschuch, Erci Gilson
Pscheidt, Gilberto Krauss, Gla
ci de Azeredo Coutinho,'Hilário

Erhardt, Ildemar Luiz Pereira,
Ilson José Oracz, Irene Maron,
Ivan Floresvaldo Silva, Ivanil
Damaso da Silveira, João lhi-

tista Leite, João Carlos Wendt,
José Elmar Feger, José Mal/i
cio Krauss, Juvenil Conte, Lu

cilda Bechel, Luiz Alberto R:,I1-

coski Faria, Luiz Carlos Noga,
Margareth Szenczuk, Mari Dul
ce Rossari, Maria Beatris Is

phair, Maria de Fátima Murara,
Mario Scheuer, Marli Cordeiro
Bernardes, Milton Ruppel, rvC
rian Emilia Erzinger , Nelson
Consulo, Nelson Ivan Cubas,
Nílce Terezinha Bechel, Nivea
Regina de Andrade, Orestes
Vilson Stanislaki, Rafael Mi
randa da Silva, Regina Holler,
Renaldo Holler, 'Renato Uh1-
mann, Ricardo José Hoffrnann,
Roberto Brandes Junior, Rogé
rio da Silva Floriano, Rosana
Mara Jacinto, Rosane Erci ot.
sen, Roselis Carvalho do Prado,
Sergio Antonio Scopel, Sergio
Luiz Horski, Sumaia El Kouba,
Teofilo Adur, Vera Lucia Bue
no, Vilmar Mendes, Wilmar An
tonio Granemann, WiLmar Wag
ner"Zenoir Correa.

(última página)
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lo Carvalho e Professor Eloi
Bona.

O encontro teve lugar no

Centro de Treinamento do

BESC, na Rodovia que dernan-

-

ORTE: Um novo Industrial com
esperença de ser

COPA
campeao

NHAUSEN:
prosseguimento a todas as

Governo Konder

JO G " Darei
obras
Reis "

da a Lagoa
-

da Conceição cm

Florianópolis. O objetivo, da vi
sita dos emissários canoinhen
ses, foi pedir a Jorge Bornhau-

(continua na última página)

Dinâmica

, )

A 'adminístração dinâmica do Prefeito, Therézio e Vice-Pré
feito Fábio, continua COlTI o meS1110 vigor com que se distin
guiu desde o início. Na foto, vista parcial do alargamento e

canalização das ruas no Bairro da Piedade, com tubos de 80
centímetros de diâmetro em frente à oficina do

Sr. Breno Ostrosiki.

iniciadas no
o futuro Governador do

Estado de Santa' Catarina, J 01'
ge Konder Bornhausen recebeu
no final da semana passada, J

uma comitiva de Canoinhas in

tegrada pelo Prefeito Benedito
Therézio de' Carvalho Netto, -

Presidente do Diretório da Are
na, João Seleme; Industrial
Luiz Fernando Freitas; verea

dores Henrique Krzesinskí e

Edmundo Bittencourt; Dr. Sau-

Representantes Sindicais se
reunem em Canoinhas
Com promoção da' Federa

ção dos Empregados no Comér
cio do Estado de Santa Catari
na, reunir-se-ão em nossa cida
de no próximo dia 10 do COITt=n

te? sábado, a partir das 8,00 ho- ,

ras, no salão da Associação Co",
mercial e Industrial de Canoi
nhas, os senhores representan
tes dos .síndicatos dos comerciá
rios dos lnunicípio� catarinon-
ses.

A reunião -tem a finalidade
de congregar as lideranças sin
dicais dos municípios do nosso

Estado, apresentação de reivin
dicações e outros assuntos de
interesse da classe comerciá
na.

Administração
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CO,RREIO DO NORTE 03 de fevereiro de 197&
--------------------------------------------------------��----------------------------------��----------------�

Terrenos' . centrais - vende - se

VENDE-SE DOIS' TERRENOS URBANOS CEN

"',.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-
'

TEMBRO COM GETÚLIO VARGAS .NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA UM ..

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

I

No Departamento de Veículos Usados de Miguel
Procopiak Comércio de Veículos ltda I você

encontr.ará para pronta ent�ega:
n1arca �o

.

Pick Up C-lO - 4 cilindros .. 197:�
Rural - 4x4 .. .. .. .. .. .. 197�)
Pick Up Willys - 4x4 .. 1972
Belina . ..... .. .. .. .. 1975
Pick Up Willys - 4x4 . . 1975

Opala - 4 portas .. .. .... -. 1974

MICiUEL PROCOPIAK COM. DE ,vEi(ULOS LIDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major' Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

Basilio Hurnenhuk Comércio
de ,\7eículos Ltda.

I Revendedor FORD I
1948

"

30 IN·OS 1978
Fazemos sempre a' melhor oferta em veículos novos FORD

I

e usados de qualquer marca.
"

DISPONIBILIDADES DA SEMANA�

Caminhão F-600 diesel - 1974 c/ motor Mercedes
Kombi Volks 1.974 - branca

. " " .....

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

melhores preços da região.
/

.

Visite-nos sem compromis�o, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024
'

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

VENDE-SE
Vende-se 33,33% do capital

da firmá Cerâmica Alvino Vogt
S.A.

Os 'interessados deverão se

'dirigir ao sr. Willy Vogt, Rua
Paulo Wiese, 250 ou no escritó
rio da firma.

3 x

Oração ao Divino Espírito Sanlo
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 diálogo
agradecer-T-e por tudo oe confirmar
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

Por maior que seja a. ilusão
material, não será o. minímo da'
vontade que sinto, de um dia estar
contigo e todos os meus irmãos" na

glória perpétua.
.

Agradeço-Te urna VE:Z 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 a

graça.
Publicada por ter .recebido uma

graça. H.T.D.

. Novena Poderosa ao

. Menino Jesus. de Praga.
Oh! Jesus que' dissestes: "Pede

e receberás, procura e acharás, ba
ta e a porta se te abrirá". Por in-o
termédio de Maria Vossa Santa
Mãe, eu bato, procuro e vos rogo
que minha prece seja .atendida
(menciona-se o pedido).

Oh! Jesus 'que dissestes: "Tu
do que pedires ao Pai em meu no

me Ele atenderá". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por
quem humildemente rogo ao Vos
so Pai em Vosso nome para que
minha oração seja ouvida (men
ciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: "O céu
e a terra passarão mas a minha pa
lavra não passará". Por intermédio
de Maria Vossa Santa' Mãe, por
quem rogo que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido) .

Rezar três Ave Marias e uma

... Salva Rainha. Em casos urgentes
essa novena deverá ser feita

.

em

nove horas.

Mandada publicar por ter al

cançado urna graça.

--------®--------

H,T,D.

-------®®
i'l

®.

(4 Rodas- e confortável
,
'.

Agora
221 -

mais bonito

dezembro)
®

-- Mais
Km 1

Cinco
Motor

® Estilo

®.

econômico ainda, chegando a 15.45
litro (4 Rodas'., dezembro)
(5) . pontos "ófmo":
- Di recão .. Estabi I idade
- Acabamento.'

)
-

lIon
\ ,.

Canoinhas-Se
3�--------·@--------

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

Prefeitura

Aviso
M UO� de Canoinhas

de
.

Licitação
.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos �teressados que" se
. �c�a

aberta a Tomada de Preço - Edital n. 005J�?, para Aquísíção
,de 3 (três) Máquinas de Escr�ver �80 espa�os , com, pr�o de en

trega até às 15 (quinze) horas do dia 06 (seis) de f:vereIro �o. cor-
. rente ano (06.02.79), no Gabinete do VICe

.

Prefeito �uruCl:pal.
Cópia do referido Edital e maiores esclarecImentos serao obtidos

'junto a referida Comissão..

Canoinhas, 23 de janeiro de 1979.

Hugo Antonio Peixoto - President� da Comissão
1 :lC

Prefeitura

Aviso
Mun. de

-

Canoinhas

de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecímento dos interessados
. que se. acha

aberta a Tomada de Preço - Edital n.?: 006/79, para as propostas
de "Mão de Obra para pintura interna e externa, do Prédio da .Pre
feitura Municipal de Canoinhas", com prazo de entrega até às 15

(quinze) horas do dia 07 (se�e) de �evereir� .do cor,re�te ano

(07.02.79), no Gabinete do VICe Prefeito �unIcI:pal. �opla do re

ferido Edital e maiores esclarecimentos serao obtidos Junte a refe
rida Ccmíssão ,

:

Canoinhas, 23 de janeiro de 1979.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da ComisSão
1 :!t

Prefeitura
.

.

Aviso
M une de Canoinhas

de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura-Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital 'n.? 007/79, para "Aquisição de
Ferro para a Construção da Ponte Paciência dos Neves", com pra
zo de entrega até às 10 (dez) horas do dia 13 de fevereiro do cor

rente ano (13.02.79), no Gabinete do Vice Prefeito Municipal.
Cópia do referido Edital e maiores' esclarecimentos serão obtidos
junto a referida Comissão.

Canoínhas, 29 de janeiro de 1979.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão
')'
'-' x

Prefeitura Mun. de Canoinhas

Aviso de Licitacão
,

A' Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal. de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados que' se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? '008/79, para "aquisição de
17.000 (dezessete mil) tijalas com 6. furos, para construção do Mu

Ia no Grupo Escolar Agua Verde", .com prazo de entrega até às
10 (dez) horas do dia 14 (quatorze) de fevereiro do corrente ano

('14.02.79), no Gabinete do' Vice Prefeito Muincipal . Cópia do re-

'ferido Edital e maiores esclarecimentos serão obtidos junto, ti re
ferida Comissão.

Canoinhas, 30 de janeiro de 1979.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão
2 x
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* o rY\undo tornou-se perigoso porque os homens

aprenderam a dominar a natureza, antes' de domine.
.

a si mesmo.
'

,.

�. Andréa W. festejando seus 15 anos no último dlo 31
J: em Itapema. A você tudo de bom.
* N.os$a city pedindo movimento, muito gente que es

tá nas praias faz falta por aqui.
* 'E quem não está prá lá aproveita os lances que
aparecem. O melhor deles é o da boatinha do C!u
be nesta noite.

* Amanhã muita gente enfrentando mais um vestiba ..,...

boa sorte.
* Entre outras coisas o final da semana passada fo

agitado por mais um parzinho :- Bely e Márcio,
'

* Tânia G. cproveitcndo as delícias de Piçarras. t
isso.

* Na semana que passou urno Brasília azul de Mafra
com .ccrinhos fofos dentro fez sucesso por aqui. Me-
nininhas que o digam.

.

.

,< Lapa e Três Barras - o destino de muitos meninos

daqui que 'no quarta-feira passada fizeram sua de�
pedida no Varandão.

* Tânia e Jô chegaram trazendo bronzeado da prelo
de Itapema.

'

* Enquanto isto Calica, Dega, Beto e Nato desfrutem ..

do das delícias e do sol de Camboriú. Isto é bom.

• • •
Responsabilidade: J. e C •

* Noeli Costa, garota fofura que badala por aí.
* Hoje Abel e Jusscro estarão se unindo pelos soqro

dos laços do matrimônio. Felicidades.
* Silmara T. uma menina tri, com quem se pode con

tar sempre chegou da praia motondo as scudcdec
do pessoal daqui.

* E o Shiminho está conosco novamente com o penso
mento que é só Cláudia' Uba. Não é para menos,

* Pontificando na Mat-Cap numa de ccreco - Miku§.
É o vestibular que estava contudo, e você merece

ceu passar. Parabéns.
* Cuca chegou de Camboriu trazendo inúmeras novi

dades. Conta pra gente.
* Lélio marcando presença em Floripa e nas prelos de

lá. É isso.
* Também a Sônia P. aproveitando suas férias no li

toral.
* Djalma seguiu para Curitiba levando daqui sauda-

des da Iara.·
'

* Falando em saudades falou com a Thelma. É o Be

to fazendo um bocado de falta" por aqui.
* Cláudio D. muito fofo encucando pensamentos.
Qual será a menina escolhida?

'

* A existência de Deus é mais certa do que o mais cer-

to teorema de geometria.
'

Tchau.

.,__ &."trJ>._'''-'.\"õL>_.� �_I�''''''''''''��''' = _
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3.o RODEIO FOI SUCESSO

O 3.0 grande Rodeio Criolo do CTG, Lago
Azul, realizado em Major Vieira nos dias 27 e 28 ele

janeiro. pp., realmente foi fora de série.

Os grupos participantes vindos 'dos mais diversos

pontos do Estado Catarinense e também do Paraná se

fizeram presentes, todos com sues respectivas indu

mentárias e apetrechos.
Sem dúvida alguma foi um festão [orneis visto

em Major Vieira. A cordialidade dos visitantes foi ca

tivante, todos os patrões, e peões que nos honrorcrn
com suas presenças participaram ctlvcrnente em' todos'

, os setores ligados ao Rodeio.

,

O colunista, em nome do CTG Lago Azul agra-
dece a valiosa colaboração prestada pelos porticipcn
tes do vitorioso torneio. A todos os nossos sinceros
agradecimentos. .

.LI E GOSTEI-

Li e gostei e, lenho certeza, você vai gostar ...
"A mulher é o primeiro domicílio do homem. É a pce
sia de Deus, é um céu aliviado, é a flor da vida, é o

sol do sistema so'ciOI' do homem ... ·' À mulher o mor

cede suas pérolas, as' minas seU ouro, os' jardins SUC1S

flores, para que se adorne, se, cubra e se embeleze ..

, ,

.Tu mulher, que não tens idàde. Em qualquer
,�poca, se amares e fores terna, darás ao homem o

momento do infinito .. , Fostes [eltc de uma costeio de

Adão, não fostes tirada dos pés para não ser�s pisodo.
mas do seu lado, 'para ihe seres igual, debaixo do bra

ço, para seres .protegida e perto do coração paro SG

res ainda muito amada. Sem ti, mulher, o homem né\o'

passaria de um ser rude, grosseiro, solitário e iqncrcn
do a graça, que' outra coisa não é senão o sorriso do
amor.

ANIVERSÁRIO
'Aniversariou dia 1,° 'de 'fevereiro a Sra. HF.LE·

NA MALlCHESKi, esposa do sr. Ermildo Maiicheski, re

sidente. nesta cidade. A sra. Helena goza de gi'cndl;
amizade dos vizinhos q\ue a cercam. Sendo professoro
na E. B, Luiz Dever muito tem se dedicado ao ensino

,

e também como catequista muito tem colaborado com o

paróquia no ensino' religioso a todas as crianças. À
dona Heleno, a coluna cumprimenta, desejando muitcs

felicidades.
'

NOTAS DIVERSAS

- Estão veraneando nas' praias de Camboriú des
de a última quinta-feira, os Senhores CLAUDiO ('A, ,

, DOTTI e JOÃO BATiSTA RUTHES juntamente com SGU.s

, familiares. '

'

.'

,

'
-- Em sessão da Câmara de Vereadores do dlo

1.° de fevereiro foi eleita a mesa doquele Poder L�

gislativo" ficcnde assim constituídc: Presidente - t..,dir

FI-andsco Vei0a; vice-Presidente, - Nereu José Henninq.
1.° secretório _ Augusto Papes; 2.'0 secretário ,- Mi

�lJel Schornocher e para .os lideranças da ARENA G do

Pl'efei�o respectivcments foi e!colh ido o vereador Ce

JOrio Keaski-.

PENSAMENTO

Diante de Deus não exibiremos a Carteiro de

Identidade, ele nos conhece pelo nome... e pelas
obras.

ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA

Crianças, fruto do amor, de erros e desilusões,
crianças que chegaram muitas' vezes para trazer r.l poz
e a união na família, que estava prestes a desfazer 'o

vínculo matrimonial, e com sua chegada voltaram a

reinar, a paz, o entendimento, o amor e a compreen
são de seus pais.

Crianças nascidas de mães solteiras, muitas ve

zes rejeitadas pelo' pai, e por aqueles que por orgulho
do nome da família, não o querem aceitar, que por
não conhecerem o pai sente complexo de inferioridade
de não poder dizer "ESTE É MEU PAI".

Crianças, filhos de pais separados, que por de
sentendimentos mútuos, não conseguiram fazer sobre
viver os laços que os uniram perante DEUS e os ho

, mens, cujas conséqüências são .os filhos a sofrerem'.

, Crianças nascidas da irresponsabilidade do ser

humano, que por um momento de prazer,' esquece a

realidade e em hora imprópria e despreparado joga
os no mundo tumultúado e cheio de problemas.

,

Crianças filhos de' pais diferentes, que oceitcm

um novo pai, uma nova mãe ou um novo irmão, estrc-
nhos que passam a fazer parte da família. '

'

Crionçcs trournotizodos pela. perda dos pais
muito cedo, que por isto, desorien1:ados, procuram os

maus caminhos, que levam a delinqüência e ao vicio,

Criqnçcs, o orgulho do, meu País, o futuro gi-
gantesco de uma nação, a realidade do presente e a

esperança de um novo amanhã.

P.or tudo isto, 1979 ANO INTERNACiONAL [iA

CRIANÇA, levo minha mensagem a todos aqueles que
reconhecem nas crionçcs um símbolo de inocência de( ,

pureza, e de ternura. A vocês, pais, que soberam e.lu
cor, dar amor, respeito, e ensinar o bom corninho ,A.
você, mãe solteira, que apesar das decepções, conse

g-uiu' manter a fibra, e a dignidade, amamentando em

seus braços, o fruto de seu erro, reconhecendo ccimc
de tudo que ?s crianços não serão responsáveis pelos
nossos at.os.

A você mãe que perdeu seu cornpónhelro, n�(:;s

mo assim não perdeu a coragem, para educar, e en

caminhar seus filhos quando em determinado momento,
teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo.

À vocês, crianças de meu País, sendo 1979 o

ano internqcionol da criança, 'que em seu futuro,
-

en

contre verdadeiros caminhos, que os levem a reconhe
cer o próximo como irmãos, que os faça compreender
o sentido da palavra "amor", que seu grito de líberdo

�e, ind�peridência, seja para agir, onollsor com jus
tiça e ojudor a praticar o bem, que suas mãos sirvam
para estender a quem p-recise, e honestornente, pore
produzir em seu trabalho, que sua boca diga pclcvros ]
de conforto e ternura a quem precise, � que tenhcm
por seus pais, o respeito e a consideração que eles me

recem. Que cada criança seja o exemplo' do meni�,(J
Jesus.

FRANCISCO KRISAN'

03/02/79

Ind. e Com. Otto Friedrich S.A,.

«ICOFRISA»

AGRADECIMENTO
A Indústria e Comércio Otto Friedrich SIA.

ICOFRISA -, vem de públíco e, por intermédio. de�te [or

nal, agradecer, da forma mais profunda e sincera, a todos

os que de uma forma ou outra emprestaram sua colaboração
na tentativa de debelar o. incêndio que, na noite de 24' do

corrente destruiu suas instalações Iocalizadas em Fartura.

Endereça em especial o agradecimento à popula
ção de Fartura e Canoinhas às autoridades e empresas que

se ombrearam no combate ao fogo.

Torna público; outrossim que, continuará operan

do e pretende, com o auxílio da boa vontade dos seus fun

cionários e operários que são também credores da nossa gra

tidão reconstruir 0.' patrimônio legado por seu formador Otto
Friedrich.

'

Aproveita esta oporturridade para solicitar às em-

I presas que tiveram despesas por ocasião do sinistro. que,

através de 'nosso escritório localizado à Rua Princesa Izabel,
n," 574 - Telefone 22-046'9, nos procurem para que possamos
ressarci-los dos prejuízos e aproveitar para um agradecimen
to' de viva voz,

Muito. obrigado é o que podemos dizer agora.

Ind. e Com. Otto Friedrich SIA. - ICOFRISA

Agradecimento e

Convite-Missa de 7.0 Dia
Os familiares de

ilveiraJoão
,

vem por intermédio. deste agradecer a todos que os confortaram e

deram o seu íncondícíonal apeio. per ocasião. do. passamento. de seu

chefe, especialmente aos médicos Dr. Haroldo Ferreira e Dr. Mário

Mussi, que tudo. fizeram para minorar seus sofrtmentos durante a

longa enfermidade. Um agradecimento. especial também ao. Frei

Pedro pela assistência espiritual dispensada ao. extinto.

Aproveitando a oportunidade, convidam todos para as

sistir-em a Missa de 7,10 Dia, que farão. celebrar em sua memória,
dia 4: (domingo), às 7,30 heras, na Igreja Matriz Cristo. Rei.

Canoinhas, fevereiro. de 1979.

Agradecimento e I
Con vite-Missa de 7.0 Dia
Filhos, filhas, genros, noras, netos e bisnetos do.

sempre lembrado

.Anfcnic Rincon
vem ag-radecer a todo.s que os confortaram ,POl' ocasiao do

seu falecimento, ocorrido. dia 26 último. em Felipe Schmidt,
e convida parentes e' amigos para a Missa de 7.0. Dia' que será

celebrada na Capela de Felipe Schmidt, dia 4 (domingo}, r-ts

17,30 horas.

Por mais 'este ato. de fé e caridade cristã, agradece
a família .enlutada

'

-

I
'

,

Terreno - Vende..,se
LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS ANTENAS,
POUCA DISTÂNCIA DO ASFALTO COM 600 M2 DE

,
'

AREA, COM 15 M DE FRENTE PARA A RUA ARGENTI-
NA, DEMAIS INFORMAÇÓES PELO TELEFONE 22-0563
COM SR. MOACIR.

I

a x
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,

ria Fitase s cos _.

olhos e ver o mundo que ·nos

cerca onde vive a dríade, em
, .

seu "habitat" natural, corno nos

versos acima ou "Em verdes e'

pardos bosques / embrenhada
buscar-me I passando cerca.') de

vinhas e framboesas ... " ou a

dríade que vê, machuca pelos
dardos, que seu mundo é des
truído "Ao ver o meu rosto co

movido / cuspiu'para o lado / e

jamais esquecerei sua careta de

raiva I e o olhar de noj o COlD.

que me olho" .

E, após o ferimento,. vem a

reflexão e nasce um desej o pro
fético: "Que haj a paz em t.ida
terra. / Não somente em Rosa
mar o irmão não mate o írrn. '0 .

/ Que haj a paz em toda a terra

/ e enfeite cada rincão".

MAURA DE SENNA PE-
REIRA em A DRÍADE E OS
DARDOS se consagra como a

grande poetisa encarnada nas

forças telúricas da terra catar í

nica, alongando seus poemas
pelos caminhos' da universali
dade.

Curitiba, 02-11-78.

catarínícas.
Em outra oportunidade já

dizíamos: "A vasta cultura de
Maura aparece em todas as pá
ginas de "Nós e o Mundo".
Agora podemos afirmar que e la
manifesta essé domínio da cul
tura desde o titulo do livro. Es
sa cultura não é enciclopética;
mas é assimilada e digerida por
uma rara inteligência, "mais

inteligência que sensibilidade"
(no dizer de Adonias Filho) :

A DRíADE E OS DARDOS
é um conjunto de poemas n12-

dindo 160 páginas de navegação
pelo mundo interior de MAl,::
RA SENNA PEREIRA, duran
te essa viagem, que inicia as

SIm:

"Buscar-me solta amanhe
cendo dentro da tarde na

solidão selvagem..
· Solta na

mata cartada pelo arroio
edênico e tão próximo do
rio Biguaçu ainda longe Jo

.
mar".

durante essa viagem inte cior,
inúmeras vezes somos convida
dos a olhar pela janela de ;:. €tiS

Pedro. A. Grisa

A DRíADE E OS bAR
DOS, a ninfa dos bosques e as

lanças de arremesso, a mulher
nova e formosa e aquilo que fe
re e magoa, a ninfa (divindade
fabulosa dos rios, bosques e

montes) e a língua da serpente,

Interprete corno você qui
ser interpretar, traduza como

você queira traduzir A DRíA
DE E OS DARDOS é o título do

. mais recente livro de poemas da

poetisa, repórter e articulista,
MAURA DE SENNA PEREI

RA, uma das raras poetisas ca

tarinenses e a. pioneira das pu
blicações em livro �

Sem dúvida a Maura é a

dríade, a ninfa de nossa poesia
catarínica. A ninfa que viveu e

sentiu todo o poder telúrgíco de
nossos rios (em particular do

, Itajaí-açu), dos nossos bosques
e

.

montes (em especial dos bos

ques e montes da Ilha) .

Os dardos, na poesia de .

MSP, voam em dois sentidos:
---- são lanças que ferem, com

sua ironia ferina (quase felina)
ou possuem o humor 'satírico

que atinge o âmago do ser; '.

são lanças que o destino arre

messa contra a ninfa, ferindo a

alma, a essência do ser de Mau -

'

••

Rua Paula Pereira, 648

Praça Lauro r-iuuer, 540

FOTOCÓPIAS�

!:"'-----..,...,..---------""""'...._-------_._-----:

CIMENTELA
FABRICA DE TELAS DE ARAME, PALANQUES E MU

ROS DE CONCRETO, CERCAS E ALAMBRADOS. TELAS

DE A.RAME SOB MEDIDA E TODOS OS TAMANHOS DE

l\IJALHAS.

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

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir 'a mais moderna e sofis

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE
TARY II.

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas,

ra.

E aí temos, em síntese, a

grande força do livro de MAl!
RA DE SENNA PEREIRA -

A DRíADE E OS DARDOS, se

é que podemos sentir e sinteti
zar toda a grandeza de uma

obra literária como' essa dê!

ra, a 'poetisa maior das terras

-
.

ick-up e um automóvel num veículo só.Compre um
A grande vantagem do F-I 00 4 cilindros

.

é que você tem num veículo só o conforto e o
.

acabamento de um automóvel e o desempenho
do mais racudo e econômico pick-up do Brasil.

Seu robusto motor de 4 cilindros e 99 cv é
econômico, eficiente, de manutenção simples
e de fácil acesso,

Sua exclusiva suspensão dianteira de

barras duplas é muito mais macia e resistente.
.

Sua estabilidade é fora de série. Só sentindo
na práíica E o automóvel? Começa pelo estilo:
inconfundível, marcante. Internamente, painel
vistoso funcional e

�!!!�:;���!���b�com pintura C'4l1t=����I!�!'!!!!!!!!====��
. aníi-rejlexo.

Você vai gostar muito do banco confortável
do F-i 00, Suas costas também vão gostar.
a acabamento e forraçãode toda a cabina são
excepcionais. Bem à sua mão, o câmbio de
4 marchas, com alavancano assoalho, que
proporciona maior rendimento ao motor

e ao combustível.
Tudo enfim, no Pick-Up Ford F-100, foi

cuidadosamente planejado para oferecer
o melhor.

.

Inclusive a assistência técnica Ford, com
mecânicos treinados na fábrica, que não
brincam em serviço.

'

Venha até nossa Revenda conversar
conosco-e levar esta grandevantagem: um .

, pick-up e urrauornóvel num veículo só.

/

REVENDEDORBasilio Bumenbuk Comércio de Veículos Ltdu.
I .

Rua Vídal Ramos 203 Fone: �2-0268' - Canoinhas se .

•

_-
.

•
-

.
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estagues
VESTIBULANDOS/79

"

Os parabéns da coluna a mais seis jovens
aprovados nó vestibular em diversas localidades do-

, país. Janine Maul no curso de Direito da Universida
de da Capital Paulista, Carlos Mikus em Engenharia
Mecânica na Universidade de Caxias do Sul, Rosa

Ferreira em Economia na Universidade Federal do

Paraná, Marcos Antonio Bubniak, em, Matemática
também na U.F.P., Luiza Margarete .Wrublevskí e

Sonia Cristina Boeing em Enfermagem, na Faculda
de de Tubarão.

DEBUTj79

.

Já em grande movimentação a nova Diretoria

do Clube Canoinhense no que diz respeit.o às promo

ções sociais para este ano. Em absoluta primeira mão
tenho a satisfação de informar onome do Grupo Mu ..

sícal KNOW HOW de São Paulo, contratado na se

mana passada para abrilhantar .o baile das debutan
tes de 1979 a 7 de setembro.

Avelar Amorim, o empresário de renome no

Brasil, esteve em Ca:noinhas na segunda-feira e tra

tou do assunto com o' sr. Ary Wiese, membro da Di

retoria do Clube Canoínhense e que assinou o f eon�
trato. Os parabéns da coluna pela excelente escolha.

B r u xi n h a M.od aos

ROUPAS INFANTIS, JEANS, LINGERIE

E .CALÇADOS PARA O VERAO.

Organizações, Nivaldo Burgardt
Rua Paula Pereira

, I

HOJE, O ENLACE ALLAGE/LUDWINSKY .

Para receber a benção matrimonial, sobem ao
altar hoje-às 18 horas na Matriz Cristo Rei, os jovens
Jussara Allage e Abél Sollak Ludwínsky, filhos dos,
casais José e Berta Müller Allage e de José Sollak e

Abrizita Ludwinsky .. Serão os padrinhos de Jussara,
Luiz Saliba (Bernadete) Davet, Eloi '(Arlete)
Klainschmidt, Grimaldo (Zenair) Furtado, Dr. Auto-

·

nío Merhy (Doracy) Seleme, Adauto (Cecy) Allage,
· Vinicius Marcos (Erika) Allage, Luiz Clayton (Ma-.
ria) Allage, José (Elizabeth) Hatschbach, Alfredo
Guilherme (Érica) 'Knüppel, Carlos Emilio (Hese-
li) Boschilia e Pedro (Leoni) Allage F.". De Abel,
Pedro Jorge (Marivone) Jenzura, Elizeu (Ana)
Kreiling, Dr. Paulo (Tereza) Dequech, Maria (Elvi
ra) Fernandes, Arcilio (Edviges) Vieira de Lima,
Harry (Helly) Wunderlich, Ataíde (Natércia) Alla

ge, Daniel Ludwinsky e Maria Lucia Kwicien, Lauro
(Tereza) Anton e João José (Josefina) Rosa.

Os convivas serão recepcionados no Clube Ca

J_!_oinhense e' nas próximas colunas contarei �as pre

senças a este alinhado casamento. Da coluna as te

'licitações aos noivos, extensivas aos, seus felizes pais.

BB É NOTíCIA

Daqui para os "pampas" viaja no próximo dia

14, o jovem' bancário Celso Scoppel, que fará um

Curso de Contabilidade na Agência do Banco do Bra-

· si! em Passo Fundo. É gente nossa conhecendo o

Brasil.

.

SUCUEI· - Despa�baDte Ofi�ial
AUTO ESCOLA

Rua Felípe Schmidt, 392 _e Fone ,22-0511

Seguros eln geral _ Emplacamentos - Transferên

cias de veíeuíos _ Oonfecções de Placas para Veí

culos _ Carteira de Motqrista. - Çarteira de Iden

tidade _ Guias de Taxas Estaduais Contrat() de

Locação de Imóveis.
.

Aôora com Fotocopiadora Ullra-Moderna .. Cópia rápida e fiel
L/C

REI' & RAINHA

A Sociedade Tiro ao Alvo de Canoinhas corno

ÇI faz todos os' anos, promove hoje a sua festa "TIRO

HEI", Cavalheiros, Rainha e Princesa. As 14 horas

será o início da marcha em busca do Rei e Rainha,
com saída da Praça Lauro Müller com animação da

Bandinha Lyra de Pomerode. Das 15 às 18 horas,

inscrição e disputa para no Rei e Rainha, na,Sede da
Sociedade no Campo da Agua Verde. A noite com

.ínicio marcado para as 22 horas, o grande baile pro-
'n:wvido em conjunto pela Sociedade Beneficente

Operária e Sociedade Tiro. ao Alvo, também animado

pela Bandinha Lyra de Pomerode. O traje poderá
ser esporte, e a reserva de mesa vai até às 22 horas..

BAILE DA ALELUIA.

Na segunda-feira à noite durante um lanche

na S.B.O. com Ary Wiese e o empresário Avelar

Amorim, fiquei sabendo que dia 14.de abril será

realizado em Porto ' União o Baile de Aleluia" que se

rá abrilhantado pelos sensacionais Demonios da Ga

:::oa Show e Baile.
'

I.

'Será no Clube Concórdia, cuja Diretoria está

de parabéns pelas belas promoções com que se desta
ca nas cidades gêmeas do Vale do Iguaçu; Persona

lidades elo mundo social das cidades de Caçador, Ca
noinhas e Curitiba serão presenças certas.

NA AGENDA O SIM DE
-

DEYSE MARIA E JAIR

Será dia 24 deste mês na Igreja Matriz Cristo

Rei, o casamento de Deyse Maria Burgardt e Jair

Dubena. Eles são filhos de Lourivaldo (falecido) e

Olinda _ Bosse Burgardt, e Pedro e Darcy Correia Du

bena. A recepção aos convidados será no magestoso
Clube Canoinhense. Logo mais conto ás detalhes.

NIVER NA AGENDA

Na cidade catarinense de Braço do Norte cír-
o J"

,

culando hoje os parabéns pela passagem 9-08 15 anos,
o broto Rosangela .Gonçalves, filha do casal Nery e

Terezinha Marli Gonçalves,� que por longo ternpo
-le,:.idiu em Canoinhas. Rosangela foi uma das .lindas

\ -

debutantes do Clube Canoinhense em setembro ú l-

timo e recebe as felicitações da coluna e amizades

que aqui deixou.

CIDADAO HONORARIO

,

Foi na terça-feira a solenidade de entrega do
Título de Cidadão Honorário de Três. Barras, entre

gue ao Dr. Raja ,Mulhim Bitar pela Câmara de Ve
readores daquela 'cidade. O acontecimento teve· lu

gar .I).Çl Câmara de Vereadores na Pref�itura Munici

pal de Três Barras. A noite o Dr. Bittar foi homena

geado com um jantar no Clube Canoinhense ofereci
do pela RIGESA, ao qual compareceram diversas

personalidades e autoridades de Três Barras e Ca
noinhas. Na próxima edição contarei em detalhes.

GARDENIA
ALTO ESTILO EM MODA

-. EXCLUSIVA.

CALÇADOS, CONFECÇõES E BIJOUTERIAS
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

.cucia
Colombo

KONDER REIS INAUGURANDO

MAIS OBRAS

O Governador Konder Reis cumpriu no último

fim de semana, programa de visitas a diversos muni

cípios, iniciando por Curitibanos onde inaugurou
uma unidade sanitária após ter recebido o título de

cidadão honorário daquele município na Câmara

Municipal, no sábado pela manhã. A tarde seguiu'
para Santa Cecília onde inaugurou o sistema. de

abastecimento de água da Casan. Lá também rece

beu o título de cidadão honorário, viajando em segui
da para Lages onde inaugurou o Centro Interescolar

de 2.0 Grau Dr. Renato Ramos da Silva. No domingo,
após pernoitar em Lages, o Governador esteve em

São José do Cerrito e visitou as instalações da Esco-_
Ja Fazenda Caetano Costa.

CANOINHAS É PRESENÇA

.

Está quase certa a realização de uma bela re

portagem de Canoinhas na Revista Presença, que
tem como principal idealizador, o jornalista

-

Carlos

Müller. Focalizará em suas páginas a breve inaugu
ração do Planalto- Hotel, e a nova Agência da Caixa

Econômica Federal. Aguardem.

TURISMO

. É pensamento da Diretoria do Planalto Hotel,
(.I projeto da instalação de uma Agência de Turismo

eln caráter regional no prédio do, Ílo'vo empreendi-
mento. Vamos aguardar os acontecimentos, pois
grandes novidades vem aí.

Visite.

Modas Soulin
I

SEMPRE NOVIDADES

Rua Felipe Schmidt, 392'

Fone: 22-0682

VESTIBA EM ALTA

As 'comemorações se sucedem à medida que

vão sendo conhecidos os resultados do vestibular.

Na semana passada Izabela Murara reuniu amizades

par� festejar e compartilhar com elas sua alegria.
Também Carlos Mikus festejou em grande estilo na

I

residência de seus pais, onde éompareceu a jovem-
guarda para curtir gostosos petiscos acompanhados
de_ um choppe engarrafado. Após o resultado �a

.
ACAFE, . Destaques estará registrando mais felizes

encontros.

DRA. HELOISA· .S. BERTONCINI·
CIRURGIÁ ..DENTISTA

CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório _. Rua Felipe Schmidt, 385
1.° Andar - Sala N,? 03
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'

Qualquer trabalho realizado com dedicação, amor
e responsabilidade dignifica o homem. Amigo, lembre-se de

que, ao fim de uma jornada de trabalho, alguém o espera no

lar, para lhe dar um sorriso -ou derramar uma lágrima. En

tão, depende só de você evitar acidentes para, merecer um

sorriso ou uma lágrima.
CIPA - Engenharia Fuck

�-----------------.----....----------------....------ ......------.....�

�
-

� O TÉCNICO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA El\'I

CONSERTOS DE MAQUINAS DE ESCREVER E CAL

CULAR, CONVENCIONAIS E ELET'R,ÔNICAS.

Rua Paula Pereira, 943 - FONE: 22-0272

Eletrônica Video-Som
CONSERTOS E,M GERAL DE APARELHOS

DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORIZADOS

, "SEMP" - "SHARP" E "CCE".

FONE: 22-0040 - Rua CeI. Albuquerque, 702

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

Trator Valmet Vende-se
-

VENDE-SE UM TRATOR VALMET MODELO
65 ID - ANO 1978 Cj400 -HORAS.

TRATAR NA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO N.o
c'

,

248 - TELEFONE 22-0548.
ANCORA TRATORES LTDA.-

L/C

Ancora Tratores

ENDEREÇO
. CEln'O.

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementas Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto ele fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
AAncora Tratares.

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

.
OIS'mleUIOQR EXCLUSIVO EM CURmSA.l.ESTE 00 PARANÁ E NORTE oe SANTA C�TAR!NA.

Matriz em Curitiba, SR 116, Km 88 - Fone 52-4821
Canoinhas, Travessa 7 de Setembro. 248 - F,$l'i. 22-:0548 • LaR�Fj,u,a �afão do Rio Branco, 1800 - Fone 22-1263

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 .LOHMA�N só é legítimo
com a marca da cabeça do índio. TAYUYA LOHMANN en

contra-se à venda na Farmácia Allage ,

L/C

L/C

L/C·

L/C

Faleceu dia 26 pp., em Fehpe
Schmidt, o sr. Antonio Rincon, com
a idade de 77 anos. Deixou este ho-:

mem de raras virtudes além de sua

esposa e inseparável companheira,
numerosa descendência, entre fi

lhos, filhas, noras, genros, netos e

bisnetos. Um dos pioneiros da 10-

calidade, Antonio Rincon
_

ali resi
diu por mais de meio século, dei
xando além de um numeroso CÍr
culo de amizades, uma. lacuna ir

reparável.

A sua inconsolável família, nos
sas sentidas condolências.

Antonio
Rincon

João
Silveira

Com a avançada idade de 79
anos veio a falecer às 23,50 horas
do dia 28 último, o sr. João Silvei
ra;

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTAO� Sábado (3) a sexta-feira (10) Allage
Rua Vidal Ramos, 684 - Fone 22-0614.

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (3) Dr. Dalmo Batista Soares.

Domingo (4) Dr. Lincoln Simas.
Fone: 22-0033.

RAnIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone:·192

ESTAJÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179
I�LANTAO CELESC: Fone: 22-:-{}490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segun�

feira às Ó8 :00 horas - Rua Vi
dal Ramos, n,? 739 - REF.:
Café Cometa.

RAlHO 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,

I

-:- H O T É I S -:-
SCHOl..ZE: Apartamento -e quartos - Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-0086.

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

_:_ RESTAURANTE A LA CAiRTE -t-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 22-0761

De segunda à sábado, serviço completo à
LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. - Funciona das

11 :00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00
horas.

LANCHERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.

Especialidades: Pizzas e refeições rápidas.
Praça Lauro Müller - Prédio Sociedade B.

Operária

-:- C H U R R A S C A R I A S, -:
PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das

08 :30 às 23 :00 horas. - Lanches - Refeições - Espete
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.

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

horas, e das 16:30 às 23:00 horas.

-:- C I NEM A -�-

HOJE às 20,30 horas:
PIRANHA - Colorido

AMANHA às 14 horas em matinê:
WON TON O CACHORRO QUE SALVOU HOLLYWOOD

- Colorido'-

AMANHA em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:

Sedentas de carne, nada consegue deter seu rastro de sangue.
A mais aterrorizante espécie que o mundo já conheceu:

PIRANHA - Colorido

Atenção: Este filme reprisa 2.a e 3.a feira 'às 20,30 horas

4.a e 5.a feira às 20,30 horas:
NA IDADE DA INOC':€NCIA - Colorido

A partir de 6.a feira às 20,30 horas: Sérgio Reis em:

MAGOAS DE BOIADEIRO - Colorido

-:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTHEQUES -:
SABADO (3) - Baile da Sociedade Tiro Alvo - S.B.O. - 22:00 ho

ras - Bandinha Lyra de Pomerode ,

SABADO ,(3) - 23:00 horas - Clube Canoinhense - Jakson Disco

theque Som e Luzes

Nascido em Canoinhas, quando
esta não passava ainda de um pe
queno povoado com raríssimas ca

sas, ele viu-a crescer com o orgu
lho de ser um dos primeiros habi
tantes do que seria a progressista e

. bonita cidade de hoje.

-:- REPORTAGENS FOTOGRl�FICAS -!
CINE J?OTO ALVORADA Rua Caetano Costa, n.? 662.
,FOTO EGON Rua Paula Pereira.
FOTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524

Fone: 22-0392

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

i

Do seu casamento com .sua f'iel

companheira Jeny Yda, teve' os se

guintes filhos: Nancy (casada com
-

Carlos Ribeiro Schmidt), Darev
(casado com Rosícler Groth Silvei
ra), Benedito (casado com Úrsula
Baukat Silveira), Lindacír Judith,
Carmem, . Renato (casado com Ma
ria da Luz Ferreira Silveira), Ma
ria das Graças (casada com Flo
rentino Gevieski), Elízabeth e .T050
Hilário (in memorian), Sônia de
Fátíma (casada com Altair 'I'ilg
ner), Luiz Sérgio, José Ivan e Jea_
ne ·Aparecida. Deixa ainda em sua

descendência 4 netos e 7 netas.

. Ao exemplar chefe de família
e prestativo cidadão, nossa homena

gem e. saudade. A sua família, nos
sas condolências.

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

Produtos BRAHMA - a alegria do seu verão.

� -- -- �&mr�o=' ·?_õ� zmw__,� �

JúLIA BACHMANN avisa
ao público em geral que está
terminantemente proibida a en
trada e passagem em seus ter
renos sitos em Três Barras _.

Km 2. e na Raia, beira Rio Ne

gro.
Os infratores sofrerão as

penalidades de conformidade
com a lei.

Oração -ao Divino 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 diálogo
agradecer-Te por tudo e confirma:'
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

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

graça.
Publicada por ter recebido uma

graça.

BINDERCAR
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA�

Vende automóveis FIAT "O" Km' - Luxo, GL e STO

Compra - Vende· Troca e Financia até 24 meses

1 Pick Up azul, , .

1 Pick Up verde 4x4
1 Volks 1.500 - branco .. .. .. .: .. .. ..

1 Volks 1.500 branco
.

.1 Opala vermelho luxo .. "

1 Chevetté luxo vermelho ..

J Chevettc luxo branco ,. ..

1 Jeep azul .. .. .. :. .. .. ... .

1 Volks 1.300 branco .

1 Rural marron. .. .

.. .. .. " .. ..

1 Pick Up amarela .. ,
_ ..

1 Kombi luxo branca
.

.... " .

69

'74 r
;-

.. 71
71
74
74
7�

170
00
71
75

e 22-0110
A.C.H.

Rua CeI. Albuquerque, 2�5 - Fones: 2-2--0517

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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03 de fevereiro de 1979

Registro - E'O'ITAISC i v i I
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci

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

E, para que chegue ao conhecimento de 3.°8,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram
os documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de algum .impedímen
to legal, o ponha-o na forma da lei.ODALIO FERRE:IRA DE SOUZA com EDENI

DEl FATIMA FERREIRA, brasileiros solteiros domi
ciliados, e residentes neste distrito' ele lavrad�r nas

cido em Rio do Tigre n/ Município aos 12 de' abril
de 1958, filho de Deamiro Ferreira de Souza e de Na
tália Ferreira de Souza; ela do lar, nascida em Ca
noinhas aos 18 de julho de 1960' filha de Waldemiro
Ferreira de Souza e de Rosa Ch'ampowski de Souza.

MARIA DE LOURDES BORBA oficial designada .

do Cartório do Registro 'Civil de' Rio Negro-Paraná,
faz saber por intermédio da Oficial .do Cartório do

Registro.Civil desta cidade que pretendem \�asar:
VILMAR SEBASTIÃO ROCHA com ELIZA

ZETH DE ASSUNÇÃO, brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade de Rio Negro-Pr.,
Ele do comércio, nascido em União da Vitór ia-Pr., aos

24 de agosto de 1957, filho de Anastácio Bento Ro
cha e de Constancia Albano Rocha; ela do' lar, nas

cida em Canoinhas aos 26 de março de 1961, filha de
Jarbas Alves de Assumpção e Abigail Juvenira As-
sumpção ,

'

E, para que' chegue' ao conhecimento de :3.°8,
mandei publicar o presente Edital .

Canoinhas, 31 de janeiro de 1979.

,

Nereida C. Côrte
Oficial do Reg. Civil - CPF 222315879-04

NELSON KRUEGER com MIGUELINA SALE
TE KARVAT, brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; 'ele comerciante nascido em

Muncípdo de Jaraguá do Sul-Se aos 19 'de marco de
1948, filho de Affonso Krueger,' falecido e de Matil
d,e Menegotto Kru�J:er, falecidã; ela professora, nas
CIda em Porto União-SC, aos 29 de setembro de

1957? filha de Francisco Karvat Filho, falecido e de
Mana Feres Karvat .

•

CLÁVIO ADOLFO VESARO com ROSELI
JNÊS CHAGAS, brasileiros, solteros domiciliados e
residentes em Curitiba e nesta cidade;, ele motorís
ta, nascido em Maximiliano de Almeida Mun de
Marcelino Ramos-RS., aos 18 de novembro de '1943 '

filho de Angelo Vesaro e de Alvine Friedel Vesaro:
ela. do lar, nascida em Serrito n/ Município aos 24

,

de Junho de 195.0, filha de Osvaldo Chagas e de Hed
wig Artener Chagas.

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: ,-

MARIO KACHIMAREK e HILDA DEMBINS
KY; Ele, natural deste Estado, nascido em Pulador,
deste município, no dia 06 de julho de 1949, lavrador"
solteiro, domiciliado, e residente neste município, :fi
lho de Paulo Kachimarek e Carolina Kachimarek,
f'alecida. Ela, natural deste Estado, nascida em '3e1'-

, ra do Lucindo, no dia 21 de maio de 1959, do lar, sol
teira:, domiciliada e residente neste município, filha
de João Dembinski, falecido e Francisca Woagincha
ka Dembinsky .

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

lei.

JOAQUIM DE. MORAES FEITOSA com MA
RIA GIZELIA FEITOSA, brasileiros solteiros domi
ciliados e residentes nesta cidade : el'e vel1ded�r nas

«ido em Arsênio, dist.? Cococi, Mun. Parambú-C,::élT:1
aos 17 de maio de 1949, filho de Eufrasio Alves Fei
tosa e Chav�s e de M_arià de Assis Sousa Vale; ela
do la�, nascida em Sao Gonçalo, Aiuaba-Ceará aos

9 de Janeiro de 1956, filha de Pedro de Castro Fei
tosa e de Francisca de Castro Feitosa.

FERNANDO IARROCHESKI com ZORAIDE
MARI�'oDRIGUES DE LIMA brasileiros soltei
ros, domiciliados e residentes nesta cidade" ele m

dustriário, nascido em Rio Bonito n/ Muni�:pio 80S

27 de março de 1959, filho de Porfírio Iarrocheski e

de Enedina Iarrocheski; ela do lar nascida em GrH
lha. n/,_Município aos 28 de julho de 1960, filha de
Sebastião Rodrigues de Lima e de Terezinha de .J e
sus de Lima,

Major Vieira, 24 de janeiro de 1979.

Sebastião Grein Costa Oficial do Registro Civil

Mapa Demonstrativo de Ocorrências atendidas pela Rádio

Patrulha local durante o mês de -dezembro de 1978.

AUXíLIO DIVERSOS AO PÚBLICO

Auxílio à Autoridades .. .. .. .. ..

Auxílio à Doentes .. .. .. .. .. ..

Policiamento Preventivo (Rondas)
TOTAL .

Quartel em Canoinhas, SC, 04 de janeiro de 1979.

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

ROl para banheiro e fechamento de área

problema em .Canoinhas

DAIS
RUA WOLF FILHO, 25 - FON,E (0477) 22-0507

Endereço resi�ência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22�0467
_:_ SERVIÇO RAPIDO E'GARANTIDO -�-

Natureza da Ocorrência

Embriaguês ..

Averiguação . �, .. ..

Agressão ..

'

.

Desordem .

Vadiagem .

Roubo '
'

.

Acid. veic c/ danos materiais
Tentat.iva Suicídio ..

TOTAL

informações:

; .

N.O de

ocorrência
Detenções
M F S

20 20
06, 06
13 01 14
12 02 14
04 02 06
01 01

20
26
13

,

12
02
03
01
01

78 56 05 61

10
05
62

77

já não é

DR. ZENO AMARAL FILHO
, ,

- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -

Tomando conhecimento do ar

tigo ,"Agricultores .querem suas

terras de volta", matéria publicada
na "Gazeta de Canoinhas" em

12.01.79 e assinada pelo Sr, Cle

mente Pieczarka, cumpre-nos, de

fendendo o interesse comum fazer

algumas ressalvas e ,confirmar a

veracidade de afirmações contidas
no dito artigo.

Em primeiro lugar, é nosso de

ver informar que não houve a ('(1-

missão a que se refere o Sr. ele,

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

Draa. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

,

- ClC 005589159/DEP -
Clínica dentária' de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-046t
mente; houve isto sim o esforço

,

& elA. L
COMÉRCIO

UNGE
INDÚSTRIA

18

- EXPORTAÇAO
,

-

TELEFONES: Escritório 23u1770 -- Loja 23-2014

da.'Distribuidores .Exclusi vo-s

Completa dos

Linha

«WEG»Motores

de ferro 'e uma variadíssima secção

equipe de profissionais
para .sua colocação.

'Esqu ad rias
deI vidros, com

tentes

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Knüppel
--------�------------------------�------
Waldernar

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

Rural Papuã"
sua

•

posiçao
'daquelas pessoas, além de muitas

outras, através de todos esses anos,

buscando a solução para o proble
ma gerado pela desapropriação da

área em questão, Também é de se

dizer que não houve participacào
das pessoas citadas pelo Sr. Cle

mente na elaboração e publicação
da matéria.

Notamos também uma, certa

desatualização, por parte do Sr,

Clemente, pelo conteúdo do artigo.
E, a bem da verdade, é de se dizer

que de fato houveram dentro da

área' absurdos como a depredação
das propriedades, a venda de, ma

deiras e o arrendamento de terras,
fatos que cessaram há poucos anos.

Porém, muita coisa do que fa

lou o Sr. Clemente reflete a tr is-

-

profundo é o de, obtendo' êxito na

consecucão: desse objetivo primeiro,
coordenar a implantação de um

núcleo de atividades agroindus
triais na área atualmente em poder
do Campo de Instrução Marechal

Hermes. São portanto objetivos
claros e realistas, orientados pelo
bom-senso e pelo .irrefutável cará

ter econômico e social de que se

revestem.

Sua atuação tem caminhado

de acordo com os objetivos defini

dos, sendo desenvolvida por vias

administrativas, já que os objetivos
satisfazem Governo, Desápropriap
dos e Sociedade. Hoje, pouco tem

po depois de sua fundação, a SNRP

vem sendo acolhida com entuisas

mo pelos órgãos' gov,ernamentais e

as pessoas que os représentam, pe

lo profundo sentido dos objetivos
a que se propõe,

Querí.§lmos ainda pedir para,

que as pessoas 'que quisessem pu

blicar matérias em órgãos da im

prensa antes de' fazê-lo terem o

cuidado de 'fazer consultas junto à

Sociedade para que os esforços 'não •

se dispersem. É bem provável que
a própria Sociedade retorne breve

mente às páginas deste semanário,
relatando a sua atuação e sollci

tando ainda mais apoio do que to

do aquele que temos recebido das

pessoas e autoridades munidas de

bom-senso e sentimento humanitá
rio,

Agradecemos ao Correio. do

Norte a oportunidade de expressar
o nosso posicionamento.

Agradecemos também ao Sr.

Clemente .Pieczarka pela ," publica
ção do seu artigo, o qual sabemos
ter a melhor das intenções, e a ele

pedimos nossas escusas pelas res-.

salvas e correções que apresenta
mos.

Papanduva, 29 de janeiro de 1979.

SOCIEDADE NúCLEO
RURAL PAPUÃ

João Florindo Schadeek
Presidente

" E ociedade Núcleo'
, esclarece.

�
,

,

I

�.;(J te verdade, negra herança do pe
!;� ríodo pré-Revolução.
��
:I!� O triste estado de coisas real-
l:;'fJ ist d'

r

1

1:·1<,. ���t�o:x�::�P:�:���dO: ;:�:ns;,�:_
;

.

ver suas terras. Não. se pode negar

f: :O;i��::S �e :a�s:��-l���C�od:e1)��
solução. Esta união de esforços de

desapropriados e de autoridades' é'

traduzido pela fundação da Socie
dade Núcleo Rural Papuã em .. ,

Ü'9, 09.78, a qual é ignorada pelo
signatário .do aludido artigo e tam

bém 'nada tem a ver com a publ i-
cação do mesmo.

Já que estamos vindo até as

páginas deste semanário aproveita
mos a, oportunidade para informar

em rápidas pinceladas com posição
e objetivos da SNRP, Esta é uma
Sociedade' Civil sem objetivo de

lucro, com os estatutos registrados
,oficialmente, constituída por desa

propriandos, autoridades do ?1<1-
nalto Norte Catarinense e outras

pessoas solidárias à causa, Tem ::t

Sociedade como objetivo pr-imeiro
ser a entidade orientadora dos es

forços para conseguir a devolução,
das terras aos seus legítimos pro

prietários, sendo agente e repre
sentanteo junto a autoridades (� ór
gãos públicos. Seu objetivo mais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'>.� s
. 'j

CORREIO DO NOR'rE 03 de fevereiro de 1979,

,

'-Cooperativa Agro-Pecuária

Assembléia
de Canoinhas Ltda.

Geral Ordinária
EDITAL DE. CONVOCAÇÃO

I'

II ._

I ..(

I

I' De acordo com o Estatuto Social, ficam convocados os

'Senhores. Associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas
,Ltda., em pleno gozo de seus direitos' Sociais, para a Assembléia
.Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 1979, na .

- 'Sede Social sita à Rua João Allage, s/n�o - Canoinhas (Se), às
7:00 horas em Primeira Convocação com o mínimo de 2/3 de seus

LAssoc�ados, às 8:00 horas em Segunda Convocação, com o mínimo
"da metade e rnais um de seus Associados; às 9:00 hora: em Tercei
i�a.e última Convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) de

lisells
.

Associados, na qual havendo número legal será discutida-a

rgUIDte: O R D E M D O D I A

1,1 "�I'T\ AdPdresenBtalção, diGscusslãoDe. j,u)gatm�n_to ddo RSeblatório de Adtivi-:i� '. i a es, a anço era, emons raçao e o ras e Per as e
; 'demais. documentos relativos ao exercício de 1978;
1:2 .::.: Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Conse

lho Fiscal, sobre os documentos relacionados no ítem n.? 1;
,;:=3 - Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 1979/

,

, 1980;

II

'\ '

4 - Autorização para o Conselho de Administração; contrair em-

préstimos e financiamentos, nos órgãos financeiros do País,
destinados a EGF, Pré-Comercialização de Cereais; aquisi
ção de insumos, defensivos e fertilizantes agrícolas; recursos
para capital de giro; construção de unidades armazenadoras, Isilos, armazéns, escritórios, secadores e outros equipamentos
correlatos, veículos; máquinas, tratores, equipamentos e aces-jsórios, máquinas e equipamentos para escritório, oferecendo
para tanto, as garantias que forem exigidas, inclusive dar,
bens em hipotéca, avalizar enfim, o que necessário for para
a liberação dos financiamentos pretendidos.

'

5 - Autorização para contrair empréstimos, junto ao BRDE, no

valor de Cr$ 3.000.000,00 (Três milhões de cruzeiros),' para
aumento de capital social, através da subscrição e integraJi-
zação de quotas partes.

'

6 - Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal � de Ad
ministração;

'? - Assuntos Gerais.

NOTA: Para efeito de cálculo de quorum para instalação da As
.sembléia, esta Cooperativa tem 735 Associados.

Canoinhas, 27 de janeiro de 1979.

LUIZ FERNANDO FREITAS Presidente

Cooperativa de Eletrificação Rural do '�IPlanalto Norle Lida.
cc 'C E R P L A Na»

R. 12 e Setembro, 378 -,Canoinhas-SC - Reg. no INCRA 23�33í76

Assembléia Gera'l Ordinária
-

,

>' EDiTAL DE CONVOCAÇAO
O presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do

Planalto Norte Ltda. - CERPLANA -, usando das atribuições que
lhe confere o Artigo 32 letra "E" dos Estatutos 'Sociais, resolve:

CONVOCAR

A Assembléia Geral Ordinária, dos associados, a reali
zar-se na Sede Social da Cooperativa de Produtores de' Mate de
Canoinhas, à rua Caetano Costa, 225, no dia 25 (vinte e cinco) de
março, do corrente ano, as 12 (doze) horas, em Primeira Convoca
ção, a fim de tratar da matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA
-

1. o - Deliberar sobre Balanço Geral encerrado em 31.12.78, Re-
,

latório do Conselho de Administração, Parecer do Conse
lho Fiscal e Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas;

2. o - Destinação das Sobras;
,

3. o - Eleição de novos membros 'do Conselho de, Administração;
Efetivos e Suplentes respectivamente, para o exercício de
79/81;

,\

4. o -;::- Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, Efetivos e

Suplentes respectivamente, para o exercício 79/80;
5. o - Outros assuntos de' interesse da Cooperativa.

Não havendo número legal - 2/3 - dos associados pre
sentes em Primeira Convocação, para a instalação da Assembléia,
fica desde já feita a Segunda Convocação, para às 13 (treze) horas
do mesmo dia e local. Se desta vez ainda não houve número legal
- 50% mais 1 - dos associados presentes em' Segunda Convocação,
fica desde já feita a Terceira e última Convocação, para às 14
(quatorze) horas do dia 25 de março de 1979, com a presença de,
no mínimo, 10 (dez) associados. '

, Para efeito de cálculo do "quorum" para a instalação
da Assembléia, a Cooperativa possue 870 associados.

NOTA: As chapas que concorrerão, à Eleição, constan
tes nos ítens 3.0 e 4.° deste Edital, deverão ser entregues ao Presi
dente do Conselho de Administração da Cooperativa até dia 25
(vinte e cinco) de fevereiro de 1979.

'

E para que chegue ao conhecimento de todos os asso'

ciados, o presente EDITAL será publicado na-imprensa local e, afi
xado na Sede em Pontos Estratégicos, bem como remetidos aos as

sociados, na medida do possível.
. , ;

Canoinhas, 25 de janeiro de 1979.
'

DUILIO CORNELSEN _' Presidente

E D' ,I T A 1,5

2 x

3 x

1 x

in er ere em avor

A Associoção Comercial e Industrial de Canoinhas

ciente da aflitiva situação em que se encontra o em

presariado local,' devido ao drástico encurtamento do

Iimite de crédito, enviou ao Diretor da 6.a Região' do
Banco do Brasil S.A., um telegrama nos seguintes
termos:

Para:

JOSÉ MATTOS LEÃO
DIRETOR DA 6.a REGIÃO DO \

BANCO DO BRASIL S.A.

CURITIBA-PR.

ASSOCIAÇÃO ,COMERCIAL INDUSTRIAL CA

NOINHAS VG EXPRESSANDO PREOCUPAÇÃO EMPRESA-
.

RIADO LOCAL VG QUER APELAR DIGNO DIRETOR 6.a RE

GIÃO VG SENTIDO REVER LIMITES CRÉDITOS AGÊNCIA

LOCAL BANCO BRASIL PT SITUAÇÃO ACHA-SE AFLITIVA

VIRTUDE FALTA LIMITES AGÊNCIA CANOINHAS VG GE

RANDO INCLUSIVE FILA DE ESPERA DE CLIENTES PARA

CRÉDITOS DE BORDE:f{ÔS PT ASSOCIAÇÃO COMERCIAL IN

DUSTRIAL CONSIDERA DE EXTREMA NECESSIDADE E UR

GÊNCIA ELEVACÃO DESSES LIMITES VG PARA POSSIBILI-
"

TAR O RETORNO VG PELO MENOS VG AS NORMAIS ATIVI-

DADES DO COMÉRCIO E IN:qÚSTRIAS LOCAIS VG FOR':(E ..

MENTE ATINGIDAS FALTA DE ELEVAÇÃO COMPATíVEL

DOS LIM_ITES PT ESTAMOS SEGUROS DE QUE VOSSÊNCIA

TOMARA PROVIDÊNCIAS NESSE SENTIDO VG POIS RE

PRESENTA MEDIDA QUE APOIA PRINCIPALMENTE AS PE-

'QUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PT SAUDAÇÕES.

HILTON RITZMANN - PRESIDENTE

Expedido em: 02.02.79

e OSS

ntrevista

Os mesmos ficam sem etei-oTrês Barras, janeiro de 1979. por haver requerido 2.a via.
1 x ·1 x

Encontra-se em Cartório, 2.°
Ofício, à rua V idal Ramos, Edifício
do Forum, para serem devidamente
protestados os' seguintes títulos:

Dp. n.? 13057,' vencida em ".

11.10.78, no valor de Cr$ 1.0'80,00,
emitida por Tokarski & Cia. Ltda .

Contra BRAZ KRSYSGYK.

Dep, n.? 1275/77-16, vencida -em

15.11. 78, no valor de Cr$ 1. 089,00,
emitida por Basílio Humenhuk &

Cia. Ltda. Contra ANTONIO PAU
LO NOVAK.

Por não ter sido possível en

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

prazo de três (03) dias úteis, a con

tar da publicação deste Jornal
"CORREIO DO. NORTE", virem
pagar os referidos títulos, ou da
rem as razões porque não o fazem

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

Canoinhas, 31 de janeiro de 1D79.,
Alcides Schumaeher

, Oficial Maior

--.----------�------------

\ '

•

it
com entusiasmo, boa vontade nos

trabalhos sociais da localidade e foi
cofundadora do núcleo. Na ocasião
foi-nos concedida uma entrevista,
cujas perguntas e respostas reprodu
zimos:

Encontra-se em Cartório, 2.°

Ofício, à Rua Vidal Ramos, Edifício
do Forum, para ser protestado o se

guinte título:

Duplicata n.1O 18-02 - valor C�$
39000 - vencimento: 10.01. 79, ermo,

tid� por Françoise Confecções
Ltda., contra MARIA ANACLFTO
- valor Cr$ 390,00 (Trezentos e no

venta cruzeiros).
Por não ter sido possível encon

trar o referido responsável, pelo
presente intimo-o para J;10 praz.a
de três (3) dias,' a contar da puhli
cacão deste, no JORNAL CORREIO
DÓ NORTE vir pagar (J meneio-

,
-

nado título, ou dar a razao porque
não o faz e ao mesmo tempo, no

caso de não ser atendida esta inti

mação, o notifico do competente
protesto.
Canoinhas, 01 de fevereiro de 197:1.

Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos

I

P.: Dona' Rosa, quando a Senho
ra estabeleceu-se nesta localidade?

R.: Há mais de sessenta 'anos, is

to é em 1918,' logo depois de <:050-
da com Evergisto.

P .. : São numerosos seus descen
dentes?

R.: Sim. Catorze filhos. Hoje já
casados e afamilhados.

P.: Havia escolas nesta locolido
de naqueles tempos? ,

R.: A primeira foi nas proxuru
dades da capela. A segunda ero 10- '

caLizada perto da atual residência
de Walter Scholze.

P.: A senhora falou da capela,
Havia capelo?

'

R.: Naquele tempo serviu de cd- ,

pela a casa residencial de Francisco
Cubas.

P.: Como eram as festas?
,

'R.: Era servido café preto pre-
parado ao ar livre, em trempe. To
das as vezes havia leilão de ofertes.
Os homens vinham com as lnseporó
veis pistolas. Não havia discussões
nem brigas, não era necessário to'

mar medidàs de segurança.

P.: Quais foram os principcis
moradores?

R.: Francisco Cubas" JoaqcI111
Rodrigues, Sebastião Ferreira, Ma
noel Isidio e Francisco Costilho .

Rio d'Areia de Baixo, jane.iro
de 1979.

João Wxarek

Documentos extravlaaos

Dias atrás a comunidade de RIO
d'Areia de Baixo foi visitada pelo ve

neranda senhora Dona Rosa Nunes

que atualmente reside na cidade de
Canoinhas. A sua numerosa frJrllí-
'lia desde o início, até aos dias de

hoje cooperou muito no' desenvolvi
mento da coletividade, participando'

Oração ao Divino 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 diálogo
agradecer-Te por tudo le confirmar
uma vez mais que não 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 a

graça. .

Publicado por ter recebido três
graças.

CARLOS MIELBRATZ declara

para os devidos fins que extraviou

os seguintes documentos: T'RU, Se

guro Obrigatório e Certificado de

Propriedade do veículo Volkswa

geri, ano 1972, placa CA-0519.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.

JOSÉ GUIMARÃES, residente

em Três Barras-Se, declara para
os devidos fins que extraviou sua

Carteira de Identidade n.?

'1.911.776-PR:

A mesma fica sem, efeito por
haver requerido 2.a via.

Documentos extraviado�
,

TAKAKO INUSHI, declara para
os devidos 'fins que extraviou os se

guintes documentos: TRU, Certifica
do de Propriedade e Seguro Obriga
tóri� do veículo Volkswagen Brosílio.
cor branco polar, chassis BA-426 344.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.

\ Documento extraviado
.

José Felício de Souza, c ':,-

munica ter extraviado o Certi
ficado de Propriedade do V2Í
culo marca Fiat 147, placa
TR;..0770, cor vermelho, ano de

fabricação 1979,' chassis 0055(157,

Fica' o mesmo sem efeito

por ter sido 'requerido a 'segun
da via.

Uma Devota

�------------

Documentos extraviados
LUDOVICO CHICALSKI, de

clara para os devidos fins que ex
traviou o Bilhete de Seguro e o
Certificado de' Propriedade do vei
culo Jeep ano 1951, cor cinza, pla
ca MlJ 0067, 60 HP.
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CORREIO DO NORTE 03 de fevereiro de 1979

Oferfa do LO J A O C R U Z 'EJ R0

.

Esmeraldino Maia de Almeida

FESTA DO PADROEIRO

A tradicional festa de São Sebastião padroeiro
·da cidade, este ano foi sucesso total. Jamais foi rea
lizado em nossa cidade acontecimento semelhante ao

ocorrido nos dias 20 e 21 do corrente. A colaboracão
da comunidade inclusive dos devotos do milagr�so
santo e peregrino.: que se fizeram presentes, presti
giando sobremaneira as festividades, muito contri
buiram para o pleno' êxito do grande acontecimento
festivo e religioso da cidade. Para uma simples com

paração damos um exemplo; somente a campanlla'
para angariar bois conseguiu 26 reses que foram lei
loadas. Realmente foi a maior festa de todos os tem

pos, transcorrendo num ambiente de. cordialidade,
muita alegria e fé no milagroso santo capitão do
exército romano que deu sua própria vida em teste
munho a ..sua inabalável fé. A Comissão da Igreja
agradece penhorada. .'

TELHADAO DANDO CONTA DO RECADO

Nossa cidade está de parabéns com a vinda do
jovem sr.'Arno Reckziegel, considerado o príncipe
do. buffet e congênere dando cabal desempenho na

arte culinária no famoso Restaurante e Motel em

Barra Velha BR�101. Agora assumindo o controle do
Telhadão vem se destacando com muita polidez e

atenção sua clientela na sua lanchonte anexo ao Pos- .

to Atlantic (centro). Sendo também solicitado para
serviços de buffet casamentos, banquetes coquetel,
etc., sempre dando conta do recado. Está de para
béns nossa Papanduva com o preenchimento desta
lacuna a muito tempo esperada.

SIN� DOS TEMPOS ...

JAPON�S QUEIMA UMA FORTUNA POR
INVEJA. Um jovem japonês ganhou dez milhões de
ienes (mais de Um milhão e 140 milcruzeiros) na lo
teria de fim de ano, mas decidiu queimar o bilhete
premiado para evitar as perseguições e a inveja dos
habitantes de sua cidade natal, Kanae, província de
Negano. O jovem de 26 anos, queimou o bilhete em

presença de seus' colegas horrorizados, ao voltar ao

trabalho em um escritório, depois das festas de Ano
Novo. (G . P . ) .

DIA 24-02-79 - GRANDE BAILE DO CTG

O Centro de Tradições Gaúcha (C. T. G. ), Os
Vaqueanos de Papanduva, realizará dia vinte e qua
tro do corrente mês um grandioso baile no Salão Pa
roquial. Sendo o

-

mesmo realizado em pleno reinado
de Momo, não será surpresa se o mesmo for mescla-

I do pelo fandango e marchas carnavalescas que por
certo muita alegria e animação proporcionará a to-

, dos os dançarinos que lá comparecerem e participa
rem da grande maratona patrocinada pelo C'rG Va
queanos papanduvense. Centenas de convites estão
sendo enviados para os CTGs do Estado, inclusive de
outros Estados vizinhos.

o QU� ACONTECERIA NUMA
,

GUERRA ATÔMICA?

Segundo o Anuário do Instituto de Pesquisas
para 8 paz ( SIPRI l, os Estados Unidos possuem 8.500
bombas atômicas, sendo que o arsenal soviético dis
põe de 4.000' bombas, no mínimo. Com isto se des
truiria o mundo várias vezes ...

' Além disto, está se

aperfeiçoando de tal maneira a pontaria dos novos

. artefatos de' destruição, que, segundo- cálculos, em

1985, uma ogiva nuclear não chegará a sofrer desvio
de mais de 30' m do alvo prefixado a 13.000' km de
distância. .. Perigo particularmente grave a dançar
sobre nossas cabeças são os 1.390 satélites estratégí
cos, que até fins de 1976 já haviam sido colocados em

órbita ao redor da terra. .. Até fins daquele mesmo

ano os homens já haviam gasto Cr$ .. _ .

6.912.000.000: 000,00 em armas para matar 'seus ir
mãos. .. 30 vezes mais do que se gastava em armas

em prirrcípíos .deste século ... Já que os homens n80
querem o amor de Deus, devem reger-se pelo temor ...
(L.o da F.a).

.

CAMA DE AREIA PARA
LONGOS PERíODOS)

Uma cama com colchão de areia está sendo ex

perimentado em hospitais da Escócia. Diz-se que
_ uma cama de areia proporciona maior· alívio aos pa
cientes confinados por longos períodos. Trata- se
simplesmente de um invólucro enchido de areia, co

locado sobre uma cama comum de hospital. (L.o da
F.a).

-

ECOS DO ARTIGO: UM·PÉ
DE IPI:: É RECORDAÇAO

. Sobre o titulo aciina publicado nesta coluna no

.dia 02 de dezembro p.p. de um Pé de Ipê plantado
na entrada do pátio da 'Escola Básica Alinor Y'. Côrte
e·.re€ditado no jornal Gazeta do Povo" de Curitiba, _na
coluna de Dino Almeida, edição do dia 1.'0. doe janeiro
do corrente ano transcrevo somente o fmal do ar-
., .

tigo, também, comentários de leitores e amJ.g<:ls:
0prigado, meu Pai, Esperei um dia como o de hoje,
de paz e amor, para transcrever tua pequena cron�
ca, editada num jornal também pequeno, �e Can.Jl
nhas-Papanduva. Com licença meus queridos leito

res, mas preciso agradecer de pú?lico � este Jovem

"velho maravilhoso que é meu �al: Obrigado, Es�e
'raldino, meu Pai; Você é o maior �. eu me orgull�o
lllÜ,ito de você. Do Dr. Ocyron Cunha Reitor da Um
'l"ersidade .Federal-Pr. Meu caro Díno. Li' em sua co

lul;l.à da .Gazeta 'do Povo a crônica de ano novo; na

qu(Ü você presta afetuosa homenagem a um e'X..I<:<>l-e
Irá do .Banco INCO, o meu: querido Esmeraldmo .

.Jl.eu� cumprimentos pela idéÍ� genial ..Se O �I?e�'al��ijifto ., o maior, vooê l! o mais autêntico notícíarista

I

.

,

social. Um grande abraço do Ocyron. (No próximo
número darei mais: detalhes sobre comentários) .

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia.05 aniversariando a garota SANDRA MA�
RA, filha do casal Olímpio (Hulda) Cardoso, alegria
pontificando com a· presença da mirim-guarda.

Dia 07 aniversariando a prestativa senhora
ELZA, virtuosa esposa do sr. Miguel Mathioski. Mui
tas serão as felicitações e· cumprimentos a bondosa
senhora.

No mesmo dia 0-7 aniversariando o garotão
ACARI Wanderlei, filho do casal Aníbal (Lidi) Be
cker ele cartorário em Nova Cultura e nl assinante.
Felicitações pontificando.

Dia 10 niver do jovem construtor JOÃO DIO
NISIO, res. em Curitiba. Cumprimentos circulando
em alta rotação, ele é filho de nosso assinante Emi-
lio S. Matoso.

.

Na mesma data festejando idade nova o sr.

ALOIS WERKA, Escrivão do Cartório local. Na sua

data festiva, receberá os mais merecidos cumprimen
tos de amigos e pessoas que lhes são agradecidas.

Dia 11, extreando troca de idade nova a jovem
Sra. ZILDA G. THIESSEN, esposa do Sr. Geraldo
Thiessen. As felicitações e cumprimentos na ponta da
linha.

.FOGÓES A LENHÁ a partir de CrS �.130,OO

R. Caetano Costa, 793 pertinho da Rodoviária Mnmcípal

UM POR SEMANA I.,ojão Cruzeiro
Qualquer que sej a a crise em tua vida, nunca

destruas as flores da esperança e colherá os frutos
dá fé. (Lorenz) ..

----------
m.. ..

1
"

Com aAssistência'Iécnica da
AristidesMallon

. .

seuMercedes-Benz sempre ganha aparada.
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

peténcia 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.

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.

Ganhe todas as
paradas com a assis
tência técnica do seu
concessionário
Mercedes-Bera.

aqualidade oriqinal
do seu Mercedes
Benz. E quemantêm
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

)

.

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos. 103€3

Canoinhas - SC

lilll
............. :
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A Funploc está comIIni
cando aos interessados no Curso
Técnico em Secretariado, que
os testes serão nos dias 20 e 21
e" dia 22 abre matrículas pára o

1.0 ano. De 6 a 25 deste mês es
tarão abertas matrículas para o

1.0 ano da Faculdade de CWn
eras Administrativas.I

I·

xxx

Amanhã às . 15h45min no

Ditão o Sensacional ericontro
futebolístico pela Copa Norte
entre o Clube Atlético Indus
trial e o IMOCOL de São Bento
do Sul. Na preliminar haverá
a decisão dos mirins.

xxx

Retornando de merecidas fé
rias o locutor da Rádio Santa
Catarina, J. Murilo, que mante
ve contato com Teixeirinha no

Balneário de Camboriú. NGV.l
dades vem aí, aguardem.

xxx

Muitas cabeleiras caíram e

muita pintura nos rostos, mar

cou esta semana o trote dos vos

tibulandos aprovados na Facul
dade de Ciências Administrati
vas. Grande 'movimentação nas

..
\

03/02/79

ruas da ·cidade dos 120 classifi
cados para comemorar mais
uma vitória no campo dos estu
dos.

xxx

Muita gente importante de
nossa cidade estará presente na

Citur no dia 10 do corrente pa
ra o grande acontecimento lito
râneo. O Concurso Rainha dos
Balneários Catarinenses, pro
movido pelo Jornalista Car los
Müller.

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

xxx

Apesar de ter sido consi Ie
rado bom para o Industrial; o

empate conseguido diante do

Operário de Mafra, persistem 8S
.

reclamações da maioria da sua

torcida, a propósito das sUb3tl-·
tuições efetivadas pelo treina
dor Cavalin, em prejuízo. do
rendimento técnico da equipe,

xxx

Destacamos a colaboração
das firmas de nossa cidade ao

Clybe Atlético Industrial. Pre
feitura Municipal, Farmácia'
Santa Cruz, Casa .Natal e Casas
Trevisani ,

'

Pela passagem. do Dia do
Carteiro dia 25 de janeiro, di
versas homenagens foram pres
tadas pela Empresa de Correios
e Telégrafos à laboriosa classe.
Na oportunidade entrou em cir
culação um carimbo comemora

tivo, alusivo ao evento.

Naquele dia -na Sede c;, '1
E. C.T. em Florianópolis, hou
ve uma solenidade interna, sen-

.

do que na ocasião, foram home
nageados todos os carteiros d0
Estado.

Representando a classe,
foram .dístínguídos com prê
�ios oferecidos pela alta dire
çao dos Correios, os carteiros
padrão de 1979, Nilo Sérgio
'Cardoso, do Centro de Distri
buição Doiniciliar da Capital, e

Vânio Pereira Ghimarães, ao
SERCA, Serviço de Correspon
dência Agrupada lotada na

Agência dos Correios de Ara
ranguá.

. Uma mensagem especial do
Presidente da ECT, Eng.o Ad-

i·�-·"--··
-.

< oe u

waldo Cardoso Botto de Barros,
foi lida fig. ocasião pelo Diretor

Regional em Santa Catarina,
Sr. João Porto Walraven. Fa
lando na oportunidade, o ;:3r.
João Porto Walravem, disse da

satisfação em poder homena- '

gear a todos os carteiros catari

nenses, ali representados por
dois colegas. Na verdade
disse o Diretor dos Correios -

temos em Santa Catarina, .nui
tos outros carteiros-padrão.

Os fatores mais importan
tes para a escolha (trato com. o

público, assiduidade, apresen
tação pessoal, etc) foram obser
vados e verificamos que a maio
ria dos nossos carteiros satisfaz
a "essas exigências; por essa I :l

zão, prevaleceu o fator ant iai.í

dade, também preponderante:
Em Canta Catarina -_.- fri

zou o Diretor Regional da ECT
� a classe dos Carteiros, para a

felicidade nossa, é composta eln

sua maioria por jovens imbuí

dos. de muita responsabilidade,
.

amor e· dedicação ao trabalho.

Gran,de Variedade

•
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eve C ance
Realizando excelente par

.

tida no domingo último em ;.1"a
fra o Clube Atlético Industrial

,

demonstrou que é realmente a

melhor equipe de futebol que
temos em Canoinhas, ao reagir
após ull'\a derrota em casa, ern

patando em 3 gols a 3 diante do
Clube Atlético Operário no Es
tádio Pedra Amarela.

J €I. aos 7 minutos do primei
ro tempo, Boy inaugurou o

marcador marcando para I) ln-
.

dustrial, vindo em seguida a

reação do Operário que empa
tou aos 13 minutos com gol do
jogador Zé Luiz. Apesar do
gramado pesado após forte chu
va, a partida desde os primeí
ros minutos .foi de grande ElO

virnentaçâo e bom nível técni ..
co de ambas as partes, segundo
observadores e torcedores que
lá estiveram.

Aos 22, mais uma vez a in

tervenção do estreante Boy nes

ta Copa Norte, movimentou o

placar desempatando para o In
dustrial; mas os "guris" (alg: ins

do juvenil . do Atlético Para

naense), voltaram a empatar
aos 28 minutos em bonito gol
marcado por Zé Luiz.

Na segunda etapa, aos 4

minutos .0 excelente Aderbal do
Industrial marcou Q tercei ro

.

tento, e somente aos 36 veio a

reação do Operário com mais
um gol dos pés do atacante Zé
Luiz. Aos 44 minutos: o Indus
trial perdeu a grande chance de
sair vencedor numa jogada de
Aderbal encobrindo o goleiro
para a cabeça de Branqueia
que foi infeliz no lance ar I'e

rnessando à esquerda da trave
do Operário ..

O trio de árbitros esteve

bem, conduzindo a partida sem

reclamações de parte a parte.
Foram eles: Nery Sardá, juiz e

os bandeiras: Adalberto de Je
sus e Bernardino dos Santos.
A renda foi de apenas 3 mil e

100 cruzeiros, prejudicada PR
las chuvas que se abateram S0-

bre a. cidade' de Mafra. naquela
tarde.

e vencer

•

o

--

Formaram as equipes: C.A.
INDUSTRIAL: . Tico,

'

Negão,
Milton, Julio e Toninho, Zezão,
Branquela e·Aderbal, Leomar

.. (Cabacica), Boy (Brito) e Ché.
C.A. OPERARIO,: Cabeçãp,' Sér-.
gio, Ido, Ilário, e Alberto, Ba
tista, Daniel e Geraldo, Galo,
Padre e Zé Luiz.

Ainda pela Copa Norte, jo
garam em' São Bento do Sul, °
Bandeirantes" venceu o Rauen
de Mafra por 6 tentos a 3. Em
Rio Negrinho, o Ipiranga local)
conseguiu fraca vitória de 1 a

O diante cio IMOCOL de São
Bento do Sul.

m e

E neste' domingo, o C.A.
Industrial pega este· mesmo

IMOCOL no Estádio Benedito
Therézio de Carvalho Netto, em
partida com início previsto pa-

.
-

. .

ra as 15:45 horas". antecedida
pela preliminar dos Mirins que
decidem Campeão e Vice-Cam-.
peão às 14 horas no encontro.
das equipes do MOBRAL x RF
GESA.

à ajustes de freqüência, mas se

gundo os técnicos que estão ins
talando os aparelhos,. breve
mente o problema será solucio
nado.

Por outro lado, no dia 26
último foi realizado na sede da
Fecoagro em Florianópolis, um

curso de treinamento para' os

operadores de rádio-comunica
ção para um funcionário de ca

da cooperativa, das 27 integra
das na rede em todo o Estado.
Da Cooperativa Agropecuária
de Canoinhas, foi enviado para
participar do curso, o funcioná
rio Gabriel Seleme . As mensa-

.

r "

o·

·0

has
-

integrada
ádio

sito do apelo dos membros da
comitiva. Quanto à implanta
ção da Delegacia Regional; Bor
nhusen indicou ao Prefeito The
rézio 'para que o assunto .fosse
tratado diretamente com o CE.!l -,
Ary. de Oliveira, Secretário da
Segurança Pública do Estado de

. Santa Catarina.
.

Ao retornar a Canoinhas, o
"Ao assumir o governo do Presidente do Diretório da Are

Estado de Santa Catarina em na, Sr. João Seleme expediu
março próximo, podem ter cer- ofício à respeito ao Governador
teza disto, - darei continuidade Konder Reis para que o próprio
a todas. as obras contratadas entrasse em contato com o CeI.
pelo Governo do Sr. Antonio Ary de Oliveira, - e tão logo'
Carlos Konder Reis em todo o receba resposta do mesmo, al
Estado. Entre elas, a do asfalto

I guris membros desta comitiva
da BR-280 que darei prossegui- deverão viajar à Capital . para
mento dentro do esquema tra- dar prosseguimento legal ac

çado". Estas foram as palavr�s ,
processo de implantação da Tie-·

do futuro governador a prcpo - I
� legacia junto ao Secretário,

BORNHAUSEN:

prosseguimento . � .

Embora seja em caráter
experimental, j á está operando
a Rede de Rádio. Comunica.cão
da FECOAGRO e suas Coope
rativas Federadas, diariamente

.

estão sendo. expedidos quatro.
boletins, sobre .a cotação. do
mercado da soj a, afim de infor
mar as cooperativas dos preços
do produto .em diversas regiões
do Estado, país e exterior.

Alguns problemas de or

dem técnica ainda estão ocor

rendo nas transmissões, devido
a falta de prática de operação
por parte dos funcionários das

Cooperativas e também devido

JORGE
\ .

«darei

:A." partir
, .

O TICA CONFIANÇA Praça Lauro Müller 522. .
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(conclusão da l.a página)
sen a não paralização do' asfal
tamento entre Canoinhas e 1\1a
fra, como reivindicação entre
as prioritárias e a pavimentação
asfáltica de Canoinhas ao Muni

cípio de Três Barras e a implan
tação com a máxima urgência
da Delegacia Regional de Ca
noinhas.

de

gens estão sendo executadas em,
três 'horários fixos: 8.,30, 14,30 e

17,30 horas. Independenternen
te destes horários, poderão ser

.

feitas chamadas extras, de acor

do com as necessidades de cada
uma das participantes.

As cooperativas integradas
na rede, já começaram expres-

"

sar seus contentamentos com .a:.
ativação dos rádios, pois : além
dos contatos permanentes, (S'··

tão íntercambiando informa

çoes entre elas mesmas, e com

suas f'iliajs, para aqueâas que
possuem mais de um aparelho

De acordo com informações
da Fecoagro, existem alguns
problemas com a rede, mas que.
brevemente serão resolvidos, no
que diz respeito a propagação
do sorn emitido ou· recebido.
Dependendo da hora do dia ter

na-se difícil a comunicação,
principalmente de Florianópo
lis para o oeste do Estado, não
afetando no entanto, a comuni

cação entre cooperativas.

Melhor qualidade de· som
está sendo obtido de Florianó-

. polis para Mafra, Canoinhas,·
Irineópolis, Campos Novos e

Anita Garibaldi, não acontecen

do o mesmo com as outras co

operativas. Acredita' a Feco

agro, que até 15 de fevereiro to

dos estes problemas iniciais se

jam solucionados.

','/'
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