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Contrariando muitos pessi
mistas e outros que, tenden

ciosamente buscam colher divi-

dendos políticos espalhando Ifalsos boatos de que a rodovia
que ligará Canoinhas à Mafra
.sobre asfalto iria parar, aí está

a realidade.

,',
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- 32 anos a serviço da comunidade -

CANOINHAS (Se), 03 DE MARÇO DE 19,79

- uma
No clichê, o asfalto já atin

gindo a ponte sobre o Rio São
João. '

Já foram efetivados apro
ximadamente 30 quilômetros
de asfalto de primeiríssima
qualidade .

E, a conclusão da rodovia

Exodo Rural: {(Refloresta
doras 'são as culpa as»

O Prefeito de Mafra, Plá
cido Gaissler, em entrevista a

imprensa, revelou sua preo
cupação com a presença de re

florestadoras na Região do PIa··
nalto Norte Catarinense, que
estão sendo acusadas de preju
dicarem diretamente a agricul
tura da região e de causar in
tenso problema social,' com o

êxodo do homem do campo.
Plácido Gaissler afirma

que as grandes ref'lorestadoras
estão adquirindo muitas áreas

avulsas e pressionando, ainda

que indiretamente, aos. agricul
tores para que vendam suas

terras, pois suas propriedades
acabam por ficar ilhadas em

meio às plantações de "Pinus
Eliotis" .

' ,

Além de enormes prejuízos
à agricultura em sí, as

- reflores
tadoras causam, assegura o

prefeito, o êxodo rural cres

cente, despejando nas" cidades
da região, dezenas . de pessoas
sem qualquer qualificação pro
fissional e que, face aos parcos,

recursos que obtêm com a ven

ela de, suas propriedades, aca

bam por marginalizar-se, geran
do novas favelas. O edil de
Mafra. fala não só em nome de
seu município, mas de todos os

demais da região - Papanduva
IVIajor Vieira, Monte Castelo,
Três Barras, Irineópolis, Porto
União e Canoinhas ,

Também o prefeito de Rio

Negro) José Müller fez um ape-
. lo a, todos os seus colegas da re

gião para que repudiem a ação
dessas reflorestadoras, infor

mando, por exemplo, que 1:::

por cento -da área de Mafra, j 1
está nas mãos dessas empresas.

Em sua convocação contra

CIS reflorestadoras que agem
na área, José Müller diz que as

terras onde hoj e são plantados
,.Pinus Eliotis", se não são ri

cas, "ao menos servem para o

nlantio de fumo e milho". E

�dverte "quem está de acordo
com elas e conivente com a de

vastação" .
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Em contato 0. ue ma,nteve1 "

no Departamento de Saúde" ��
blica em Florianópolis no ,lnl

cio de janeiro, o Prefeito Bene'

dito Therézio de Carvalho Net

to reivindicou o. aceleramento
das instalações das Unídades
Sanitárias dos Distritos de Mar

cílio Dias Bela Vista, Paula pe·

reíra, FeÚpe Schmidt, Rio Novo

no Município, de Major ";ieira
do Bairro da Charqueaaa no

�unicípio de Três Barras.

I
No flagrante, a descarg.a nu I

almoxarifado da Pref'eitur a

'IlVIuhicipal de Canoinhas, �o l:na-·
terial destinado aos �,ef�nd�s I

postos) vindos de F'lorianópol is I
este mês.

I

Assinatura Anual Cr$ 250,�9J).,-7- N,? Avulso Cr$ 6.;1)0
.... �.�. �. I
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em pauta, segundo o encarrega
do de obras declinou à nossa

reportagem, está prevista para
c fim do ano em curso.

Fato auspicioso indubitavel

mente, para toda a economia
de Canoinhas e municípios vi

zinhos, cuj a população consta
ta agora, transformar-se em

I ealidade, sua maior e mais

..errtida reivindicação. '

É. o governo de nosso Esta
do, realmente encurtando dis
tâncias.

A todas as lideranças I lo
cais que envidaram seus esfor ..

ços com o mesmo objetivo, as

nossas congratulações ..

I

r

a
atuais; também, o presidente
da EMATER (atual Serviço de
Extensão Rural), engenheiro
agrônomo Genésio Mazon. O
Presidente da Central de Abas
tecimento (CEASA), Érico Ge
hler e o presidente da EM
PASC, José Oscar Kurtz. A Se
cretaria Extraordinária de Co

municação Social terá como as

sessor especial o jornalista An
tonio Kovalski Sobrinho.

Quanto 'à presidente . do
Banco Regional de Desenvolvi
mento Econômico; Jorge Bor
nhausen não quis tecer maiores

comentários, dizendo que isso
seria assunto a ser tratado so

mente a partir do dia 15 de

março. Acredita, segundo afir

ma, que nos próximos quatro
anos Santa Catarina deverá fa
talmente assumir a Presidência
do BRDE.

Ao anunciar no último dia.
21, novos nomes que comporão
o segundo escalão de' seu futu
ro governo, bem C01TIO do novo

comando da Polícia Militar do
Estado, Jorge Konder Bor-nhau
sen revelou que esta semana

manteria os contatos finais
com vistas à elaboração defini
tiva de seu plano de governo.
Esses contatos foram mantidos
com equipes ligadas à agricul-

.

tura e ao setor energético,
após o que, o plano será acele
rado, conforme frisou.

Os nomes anunciados fo
rarnc Albino Zeny, ex-secretá
rio do governo, presidirá o Ins
tituto de Previdência do Esta
do de Santa Catarina; Coronel
ROITleU Landírií, para o coman-

.do da Polícia Militar do Estado:
.Ioâo Adalberto da Silveira'

,

'que responderá pelo Banco Re-

gional de Desenvolvimento'
Econômico em Santa Catar-ina;
coronel Alinor Ruthes, para a

chefia do Estado-Maior da PlVI

SC; coronel Benur Romariz, ou

será o secretário adjunto de Se
cretaria de Segurança e Infor

mações, engenheiro-agrônomo
Sérgio Nerbas, que ocupará G

cargo de secretário adjunto \

Secretaria da Agrícultura e

abastecimento; Cláudio Andra

de Ramos; atual chefe de gabi
nete da Secretaria da Fazenda;
será o secretário adjunto da
mesma pasta; e Acácio Santhia

go, atual secretário, da Justiça,
será o assessor especial <ia Se �

cretaria Extraordinária de In

+egração Política e Relações do
Trabalho. O coronel Décio do

Lago . permanecerá na chefia
da Casa .Militar . Por outro la-

I do, ficaram em seus postos
!'A!!InHe�-,,�:� c:z #wc IIliWutiliii1Wi lwuallCS :liiUXA te "_1

C P A R T E -

-

ln, stria 4 X Bandel ante t·
Jogando no domingo d("

carnaval em São Bento do Su l
contra o Bandeirantes, o CIuD·:!
Atlético Industrial; encontrou
seu verdadeiro jogo ao derrotai'
G Bandeirantes por 4 tentos a 1.

Desta feita, o técnico Cava
lin contou com a equipe idea ',
ét equipe por ele sonhada de-
de o início da Copa Norte. T -

dos os titulares em campo e

com suas posiçoes Iíru.lmcntc
definidas. No gol, Kalempa
que ocupou pela primeira vez \'t

posição de Tico, efetuou de·�p�B�; I

incr-íveis relembrando sua, C� . I
plêndidas atuações no São Ber
nardo de Marcílio Dias. Foi

grandemente elogiado pelo; i.'''r·
cederes do próprio Bandeiran

tes, imprensa escrita e falada

presentes ao Estádio no último
domingo.

O Bandeirantes foi quem
abriu a contagem aos 11 minu

tos do primeiro tempo através
de Silvio. Depois disso nãc

conseguiu ultrapassar a' defesa
elo Industrial, muito bem oiien

tada por Kalempa, jogador de

experiência e que realmente in

centiva os zagueiros.
Aos 43 minutos foi a vez

do Industrial, que empatou
num bonito gol de falta cobrada

por Miltão. No segundo tempo,
já aos 9 minutos Ché ..marcou

para o Industrial o gol de de ..

;·:empate e 4 minutos depois
BranqueIa ampliava o marca

.dor para 3 a 1. Dada a saída de

boãa, 3 minutos decorridos do

terceiro gol, o jogador Boy fi
nalizou a contagem marcando o

quarto gol do Industrial.

O juiz da partida foi Mário

Müller com atuação regular)
considerada pela imprensa lo
cal e observadores. A renda foi
de 4 mil e 200 cruzeiros.

Na mesma rodada pelo re

turno, o Operário derrotou o

lmocol em Mafra por 2 gols a

zero. Em Rio Negrinho, o Ipi
ranga venceu o Rauen de Ma
fra por 2 gols a 1.

A classificação' ficou sendo
a seguinte: Chave A - en1 1.0

Operário de Mafra com 10 pon
tos ganhos; em 2.° C.A. Indus
trial de Canoinhas com 7 P.G,;
€cm 3.° - o Imocol de São Ben
to do Sul com zero ponto ga
nho. Na Chave B: em 1.0 lugar,
Ipiranga de Rio Negrinho corIl.

91 pontos ganhos; em 2.° - Ban
deirantes de São Bento com 7

P.G.; e em 3.° - o. Rauen de'
Mafra com 3 pontos ganhos.
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ta esse serviço à Pátria e à Co

munidade o 'seu filho vai ter

oportunid�de de' desenvolver
/suas aptidões. Tornar-se-á mais

amadurecido, mais decidido,
mais confiante e mais comple
to em suas habilitações, profis
sionais. Adquirirá hábitos que
conformam uma vida discipli
nada, de obediência à lei, de fi
delid�de ao trabalho e voltada
para a vivência democrática.

.
Desejo felicitá-lo pela es

colha de seu filho para ínte..

grar o Exército NacionaI e, ao

mesmo tempo, fazer-lhes U,ll\

apelo: que nos ajudem na oríen..

tação desse jovem no sentido de
bem compreender as obrígaçõs,
'que lhe cabem para tornar-se

,

bom soldado e um melhor cida
dão.

CORREIO,DO NORTE
03 de março de 1'7t

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

Esquadrias Santa ,Cruz S.A.'
CGC-MF 83188789/0001-83

Assembléias Oerais Ordinária' 8
Extraordinária,
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas ia firma Es
quadrias Santa Cruz S/A. para- se reunírem em assembléias gerais,
ordinária e extraordinária, a realizarem-se cumulativamente às 14

(quatorze) horas do dia 29 de março de 1979, 'na sede social à rua

Expedicionários, 304 nesta cidade, para deliberarem sobre a se

guinte ORDEM, DO DIA:

A. G. O.:
1. 0) - Apreciação e agravação do relatório da Diretoria; exami

nar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras

pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem
bro de 1978, bem como, dar destinação ao lucro líquido do
referido, exercício de dividendos.

'

2.'°) - Aprovar a capitalização da correção monetária do capital
social realizado.

3.°) -' Fixar remuneração da diretoria.
4.°) -, Outros assuntos de interesse da sociedade.

A. G. E.:
] .0) -:- Deliberar sobre' o 'aumento do capital social' de Cr$

9.500.000;00 para Cr$ 14.725.000,00 com a incorporação
das reservas livres, lucros; correção monetária especial
-do ativo imobilizado e a correção monetária do capital
realizado e a consequente alteração do artigo 7.° dos es

tàtutos sociais.
2.°) - Outros assuntos de interesse da sociedade.

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas que se acham à sua

disposição, na sede desta sociedade, à rua Expedicionários, 304
nesta cidade de Canoinhas (SC), todos os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em.

31 de dezembro de 1978.
'

Canoinhas (SC), 15 de fevereiro de 1979.

ANTONIO TRELA - Diretor Comercial
'Ix

,

FOTOCOPI AS�

I

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 circularés para empresas.
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'Mensagem para os paiS dos
.

convocados para o Servi�o Iilltal
Na oportunidade em que

milhares de jovens dos Estados
do Paraná e Santa Catarina são
convícados, como todos os 'anos,
para o Serviço Militar, o Co-
,mandante da 5.a RM/DE dírí

ge ao pai .e mãe, de cada um

deles, a seguinte mensagem:
,

"Congratulo-me com o se ....

nhor e com á senhora pelo fato
de seu filho ter sido seleciona
do para prestar o Serviço Mili
tar nas fileiras do Exército. Es
ta é uma honra que não pode,
infelizmente ser concedida a to
dos os jovens da classe convo

cada, pois nosso Exército é mui
to pequeno e somente conse

gue absorver um reduzido nú
mero deles, limitando-se, pois, a

escolher aqueles dotados de
qualificações específicas, como
as que seu filho possui.

.

O serviço que seu filho vai
prestar tem uma importância
extraordinária para nossa Pá
tria, para a Comunidade e para
ele,próprio. É graças, em gran
de parte, à presença desses mi
lhares de jovens nos quartéis
de nosso Exército que nosso

país pode manter uma ordem
.constitucional, uma integridade
territorial, uma soberania e

uma paz social que constituem
,

um orgulho' para todos nós. 'it
graças, em grande parte, a essa

presença que nossa população
pode usufruir de bens sagrados
como a inviolabilidade do lar, o

direito à propriedade e à liber
dade de trabalhar, de locomo
ver-se e de praticar a religião
que desejar.

Até hoje o seu filho 'esteve
sob a proteção do, senhor e da
senhora. Agora a senhora e o

senhor é que estão, simbolica
mente, sob a proteção de seu Ú
lho o qual, cooperando para o

.estabelecimento da ordem e da
segurança, irá retribuir os be
nefícios recebidos de seus pais,
durante os seus primeiros anos

de vida.

Ao mesmo tempo que pres-

Literatura
------------,.-

,

- João Wzorek -

'

Acabo de ler JJQuo Vodis?" r
obra, de Henryk Sienkiewicz - prê
mio Nobel - um dos maiores ex

poentes da literatura -poloneso e

universal do século 19. Um exem ..

piar da tradução portuqueso, ou me·

lhor, brasileira, Edições Paulinas,
cchc-se também na BIC de Conoi
nhas. Não obstante o idioma polo
nês possuir expressões, próprias que I
dificilmente se amoldam em outras

línguas, os tradutores desempenha.
mm bem a sua tarefa. É importante
Co conteúdo da obra. No desenvol
ver de um romance entre os princi
pais ,personagens Ligia e Vinício, o

outor apresenta-nos um amor genui ..

nornente cristão. Amor que cresceu

e se consolidou apesar de muitos di

fiquldades e sofrimentos. Paralela·,·
mente, Sienkiewicz descreve a atua

ção dos oposto los Pa u lo de Tarso e

F'edro o primeiro Papa, a corrupção
do imperador Nero e a cruel perse
guição que sofreram os primeiros
cristãos católico-romanos, no ano 3..4-
da nossa era,

A sua leitura seria muito reco

mendável à todos aqueles que, em

nossos tempos, interpretam tão mal,
ou melhor dizendo, distorcem o ver

dadeiro sentido do amor através de
[ornois, revistas, novelas, romcnces,

tevê ...

Desta 'maneira, termínado
,

o ano de Serviço Militar, ele

poderá olhar para trás e des
frutar do maior prazer possível
de ser conquistado por um ver

dadeiro Homem: O prazer do
dever cumprido",

O filho do senhor e da se··

nhora será submetido a um du
ro regime de trabalho, mas em

troca receberá um tratamento
digno, será respeitado 'em sua

condição de ser humano, terá
uma alimentação farta e, equili- ,

brada e não lhe faltará a neces

sáría assistência médíco-odon
tológica.

a) Gen Div JOFFRE SAM ..

PAIO
Cmt 5.a RM/DE

Hospital Santa Cruz
Edital. de Convocação

Assembléia .Gersl Ordinária
'Convoco os Senhores Associados do Hospital Santa

Cruz, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar..se no dia 10
,de março de 1979, às 9 horas em La' Convocação e às 10,00 horas em
2.a Convocação, a referida Assembléia será nas dependências do
Hospital. ',_,

ORDEM DO DIA
Leitura e apreciação do relatório da Diretoria e Balanço re
ferente ao exercício de 1978;
Eleição da Diretoria para o Biênio 1979/1981;
Outros assuntos de interesse do Hospital.

Canoinhas, 10 de fevereiro de 1979.
--- Antonio Olescovicz -- Presidente

Ix
----------------------------------------�------------

Prefeitura

Aviso
Mun. de Canoinhas

de Liciteção
.
'. A Comissão de. Licitação da Prefeitura Municipal de Ca-

noinhas, leva ao conhecímento dos interessados que se acha aberta
a ,T?mada de P�eço - �dital n.? 011/79, para "Aquisição de 100
dúzias de madeira de pinho 1"x9" x 3 metros acima de comprí
n1ento,/(3.a exportação)", com prazo de 'entrega até às 1Ó (dez) ho
ras do dia.06 (seis). de Mar�� do cor,rente ano (06.03.79), no Gabi
nete do VIce Prefeito Municipal. Copia do referido Edital e maio
'res esclarecimentos serão obtidos junto a referida Comissão, .. ,

'

Canoinhas, 19 de fevereiro de 1.979.
.

.

HUGO ANTONIO PE.IXOTO - Presidente da Comissão
1 x

Fios - Rendas
,

Botões
A rmarinhos eu] Geral

asa
Rua Paula Pe.reira 648

"

"

,

Praça LaUro MUller, \540

1-errenos centrais -

VENDE-SE DOIS TERRENOS URHANOS CEN ..

r
•.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-
TEMBRO COrft GETÚLIO VARGAS NESTA' CIDADE.
COM 800 M2 CADA UM.

, I

.

'

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM 'ROMEU.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
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93 de marçO' de 1979
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,

ENLACE'"ARTIN/RUTHES

No dia 09 na romântica Igrej a Matriz Cristo
I

.

Rei, um dos' mais bonitos casamentos do ano. Subi-

rão ao altar para a bênção matrimonial, Sueli Artin
e Saulo Ruthes, ela filha da Vva. Elidia Giziski Ar

tín, ele' filho do casal Francisco Ruthes Filho e Leo

nor do Vale Ruthes. Serão presenças certas ao acon
tecimento de destaque, pessoas do mundo social de

São Paulo.

Nas próximas colunas contarei os detalhes.

QUEIJOS E VINHOS

Saliba Nader foi perfeito anfitrião na sexta

feira véspera do carnaval; quando recebeu amizades

para uma noitada de queijos e vinhos ao som de su

cessos musicais dos bons tempos. Do set jovem) os

brotos e boys, Izabel Seleme, Luiz Sakr, Maria Hele

na Murara, Kathelerr Gassenfert. Edson Kawa, San

dra Allage, Paulo Seleme e Sérgio Carvalho.

CEF Ê NOTíCIA

As boas vindas da coluna ao casal Jaquiel (De

nise) Padilha, que passa a residir definitivamente

em Canoinhas, ele transferido da Capital para a Cai

X:1 Econômica Federal, agência de nossa cidade, Um

ab�aço ao casal e à sua linda filhinha Jeanine .

JERRY �NTRE NÓS

Ao ensejo das festas' de Carnaval, esteve na

semana que passou em'Canoinhas, o prezado amigo

.Aldemar Furtado, esposa Soely e' o filhinho Aldemar

Jr. Visitou familiares e amigos, demonstrando gran

de emoção ao retornar ao velho torrão que tanto gos

ta.. Ao "Jerry", como é carinhosamente chamado pe

los amigos, os agradecimentos pela simpática visita e

Um abraço em nome da "velha turma".

GAR.DENIA
ALTO ESTILO EM MODA

EXCLUSIVA.

Camisetas Camisás e &alças Jeans
, ,

.

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de ,Oliveira)

NIVER' NA �GENDA

Circulando os parD.béns neste fim de semana

. .' A t
.

Maver (Nêgo) pelo
ao prezado arrugo Jose "n orno �

,

., íd tem Os cumprimentosaníversárío transcorri o ontern .

,

de toda a patota via coluna ao bom companheiro.

Ta)1l)ya Lohmann
. FINALMENTE em cà��inhas. . milagrosa

Chegou
,.

.à.. raiz medICInal quase

TAYUYA LOHMANN·
.

'

. /. '; ".... ANN é usada no tr.atamentoTA;YUYA LO� uite varIzes, reu-

efic�� cont-ra,� a_�a, dlabfte, bf�l�is, e���otamento fí

matísmo,
.

dores ,em. gera.' esp
ntérn peso normal.

SlCO
'

e, mental.'. e. mdu�n:-e e��imo com a marca da
TAYUYA ;r,.qF.!�ANN suyoeAI loHMANN encontra-se
eabeça do .írrdio. TAY
'à venda .na Farmácia Allage, LIC

ELOGIOS MERECIDOS

Bola branca à Diretoria da Sociedade Benefi

cente Operária pela bela programação carnavalesca

deste ano proporcionada ao foliões da sociedade lo

cal. Foram quatro excelentes noitadas com Ireqüên ..

cia cem por cento dos foliões que superlotaram as de

pendências da SBO. Prestígio às promoções dos mais

destacados, foi a presença descontraída e alegre da

jovem guarda do Clube Canoinhense que brincou to

rias as noites no mais "quentes" dos carnavais dos

últimos anos.

DAMAS DP LIONS CLUBE

Será no dia 8 na residência da Sra. Bevnadete

Davet, o chá das Domadoras do Lions Clube de Ca

noinhas. Com a anfitriã as Senhoras daquele Clube

de Serviço tratarão das próximas campanhas do

Lions em benefício. da comunidade.

4.° ENCONTRO DA "JOVEM GUARDA"

A intensa chuva que se abateu 'sobre Canoi

nhas no último sábado, não tirou o brilho da bonita.

festa de confraternização do set jovem, que estava

-narcada para o tradicional local de todos os anos, ()

"Pinho". Este ano, graças à solicitude do Sr. Gui

lherme Prust e demais associados do Tiro ao Alvo, :1

festa foi realizada na Sede daquele Clube no Campo
da Água Verde. Estão de parabéns os "churrasquei
TOS" Nêgo, Nilton e Caio pelo excelente filé servido

aos convidados. Ao som de Jakson, foi iniciado o

Carnaval/79 que terminou na Sociedade Beneficente

Operária naquela noite.

As 'presenças de destaque ao acontecimento:
,

Josiane, Stella. Suli, Tânia (1), Tânia (2), Adriana,

Ange, Isabela, Rita) Lélia, Soraia, Elen, Valíria Vi

viane, Andréa, Babi, Soli, Ana Maria, Rose F.) Elai

ne, Sorria P., .Ianja, Juceres, Joyce, Janice, Maria Cla

la, 'Maria Helena, Chica; Mazara, Carolina, Silvinhc,

Lorena, Céris, Nani, Carminha, Cirene, Rosil iane,

Cliomara, Nora, Iara, Luciane C., Sandra (1), Sandra

(2), Ava, Rita, Isabel S., TeIma, Sheila, Marilda M"

Sônia S., Salviana, Léco, Bolha, Júnior (1), Júnior

(2), George, César, Dega, Nilton, Aldo, Nêgo, Gilson
P., Paulo S., Paulo lVI., Paulo Seleme, Biba Nardo,

Nato; Neto, Tuta, Zéca, Tuto, Marcos, Pedro, Bibo

Béto, Zico, Carlinhos, Luiz S., Allage, Jair M., Mogli
Mikus, Careca, Igor, Altamiro, Edumar, Tito, Marki

ro, Januário Ervinho, Ivan, Caio, Michael, Nivaldo

Wendt, Calica, Décio W.; Ademir, Sérgio, Marlon

Laércio, Onio, Niki, João S., Hamilton (1), Adir, Jak

son, Gilson R., Aroldo, Feres, Betinho, Rafael, Ger

son Tico M., Hamilton (2), Eraldo, Marcos C., Adria-'
no F., Alfeu, Zéca K. e Clóvis.

Eucic Colombo

I

Da coluna as felicitações aos formandos, ca-

louros, aniversariantes e recrutas que patrocina
ram o evento, e o agradecimento ao honroso convite,

O GALA VOLTA AS NOVELAS

Francisco Cuoco que está fora das novelas

desde "O Astro", vai renovar seu contrato com a Glo

bo, que está terminando agora. Ele que já é um dos

maiores salários da televisão brasileira, pediu nada

'menos que 450 milhas mensais para voltar ao vídeo.
\

Se o "chefe supremo" Boní, vai aceitar, não sei �

Chie-Chie Modas
Uma das lojas da organização

NIVALDO DURGARDT· para bem servir.

Praça Osvaldo de Oliveira

Visite

Modas' Soulin

DISCOTHECA DO ALIANÇA DE PORTO'

UNIÃO, A GRANDE SENSAÇÃO
DO MOMENTO

Para o público, a Discoteca do Clube Aliança,
aliás o Aliança Disco Clube, começou a funcionar

normalmente a partir do dia 16 deste mês. I

A fabulosa Discotheca foi oficialmente inaugu
rada no último dia 15 COIll a presença de autoridades

e convidados especiais.

A Diretoria do Clube Aliança tem uma men

sagern importante ao seu quadro social:

Você que é sócio do Clube Aliança, finalmente

poderá curtir aquele som.

Você que é maior de 15 anos venha deliciar-se

com a melhor música num ambiente espetacular.

CONVENÇÃO DO LIONS L-lO

Está confirmada para os dias 20, 21 e 22 do

próximo mês de abril, em Blumenau, a realização da

XVI Convenção Distrital do Lions L-10, reunindo,
cerca de 1.500 convencionais representando 47 clu

bes do Estado.

A comissão organizadora do encontro está

acertando os detalhes finais do programa, que prevê
entre outras coisas, uma série de palestras e painéis
a serem desenvolvidas nas dependências da PROEB

e do Teatro Carlos Gomes, paralelamente à progra ..

mação social. A Prefeitura Municipal, por sua vez)

garantiu seu apoio ao conclave.

Eletrônica Video-Som

SEMPRE NOVIDADES

CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS

DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORIZA-.

DOS "SEMP-TOSHIBA" - "SHARP" E "CCE"

FONE: 22-0040 - Rua CeI. Albuquerque, 702
Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Material de

Construcão Ltda.
I Rua Major Vieira, 589 - Fone, 22-0�02 - CANOINHAS- SC

� .
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grande variedade

-:- Medimos, '. Cortamos Colocamos _._
•

GER & CIA. LTDA.
COMÉRCIO'INOOSTRLA - EXPORTAÇAO-

,

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014
/

Distribuidores Exclusivos da, Linha
,

Completa dos Motores «WEG»

Esqu adnas de ferro e uma variadíssima secção
de vidros. com equ j pe df1 profissionais cornpe

t-rites para sua. colocacão,
.

.

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldelDar Knüppel
_Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 _ CANOINHAS _ Santa Catarina'

'-��'lIfld'eli'illl!liY'&it iiW8i!Mli9fiWU '1''Pmwp
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®

I
I
®

(4 Rodas- Agora mais bonito e confortável
,

221 - dezembro)
Mais econômico ainda, chegando a

Krn-l litro (4 Rodas - dezembro)
15.45

/ .

Cinco (5) pontos "ótimo":
Motor - Di ração' - Estabí I idade
Estilo - Acabamento.

n & Cia.
(anoinhas·Se

@
@!®'_�-- ,--- ---® @(il---@-�- ---e......· '-*"---'-

I@

Ba�ilio Humeo4u,k comércio
de veículos Ltda .

__
n_�______ iiiiiH-'- a= 7FiE7ii libi' ":ZZW5

.. I Revendedor FORD I
1948 30 4NOS t 978

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

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Caminhão F-600 diesel - 1974 cf motor Mercedes
Kombi Volks 1974 - branca
Maverick 1976 - Azul
Pick Up 75 - 4x4 - azul
Corcel coupê luxo - 1974 - azul

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

melhores preços da região,
.'

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

No Departament·o de Veiculos Usados de Miguel
Procopiak Comércio de Veicu,los Ltdl ..• ,oel'

encontrará para pronta entrega:

• • '. 4
•

Ano,

1974

1975

Marca I

/ Belina - amarela ." .. '. . '.. ..
-

..

Rural - vermelha ., .. ." ."." .. ..'

... " '

Rural - verde .. .. .. .. .. .. .. .. . ,. 1975
. Pick-Up Willys - beje .. .. .. .. .. .. 1.975

Pick-Up Willys - verde .. .. .. .. . J .;> 1975

Pick-Up Willys - azul.. .. .. .. .. •. .. 1976

M'IGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

;,

Registrada no CRECI sob n.6l 204,.
A SICÓL CORREToRA DE IMÓVEIS TEM· PARA VENDA

À PREÇO DE OCASIAO:
_ U� terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá...

vel com máquina, em Caitá, perto de São Mateus do Sul.
,

. .

_' Um terreno rural c/5 alqueires em Toldo de Cima - Mu ...

nícípío de Major Vieira.
_ Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno de

1200 m2 sendo 30 'metros de frente no .asfalto com uma;, ,

casa de madeira c/ll0 m:2. '

TEM AINDA PARA VENDA:
_ Uma Pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.

"

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

VENDA DE LOTEAMENTOS.

Procure a SICÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefo�e 22-0�39

Agro- Florestal
A T E N

Olsen

ç A
S/A
O

,

rt
AGRO-FLORESTAL OLSEN S/A. AVISA,SEUS

,-,LIENTES E FORNECEDORES QUE ESTA FUNCIONANDO EM SUAS N0:VAS INSTALAÇÕES EM MARotLIO'DIAS - ANEXO A·WIEGANDO OLSEN S/A.
ENDEREÇO: MARCíLIO DIAS - CANQINHAS - S.C.

C,AIXA P�STAL, 18�.,_ "Fone: 2'2-.0383
.

A DIBEÇAO ..2 x
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Aniversariantes da
ANIVERSARIAM-SE

_

HOJE: os' srs.: Waldomiro
Pereira e Alcides Pires; a srta.
Roselis de Fátirna Artner. _

,

AMANHÃ: os srs.: VVi11y
Gorzeltz ,e Saul Chuny Zug.·

J

man; a srta. Rosane Olsen.
DIA 05: a sra. Rosalia, es

posa do sr. João Treml; a srta
Denise Elizabeth Burgardt; os

Jovens: Carlos Alberto Mayer,
Paulo Eduardo Pires e Haroldo

B I N,D E R'C A R
Comércio de Automóveis lIda.
Vende automóveis FIAT "011 Km - Luxo, GL e STO

Compra - Vende . Troca e Financia até 24 meses
PICK UP AZUL .. " .. .. ..

'

:VOLKS 1. 500 BRANCO ..

.. .. .. .. .. .. ..

'vOLKS 1.500 BRANCO
.

OPALA VERMELHO Lu'XO'
.. .. .. .. .. ..

tHEVETTE LUXO BRANCO
.. ..

", :.
.. .. .. .. ..

...................................

VOLKS 1300 MARRON ..

KOMBI ·BRANCA! . .,

,"

:.
.. .. .. .. .. .. .. ..

··'RURAL 4'x4 ' .. .'.� .

'FIAT OK STD - MARRON
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

,'_
-

..

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 255

FONES: 22-0517 E 22-0610

. . 69
7·1,
71

. 71

74
'/9
71

59
79

.__-----......--------.-.w. awa--..,.��'�".. _

Ancora Tratores

, I

1
!
�.
l'

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 de fenação New Holland,

• os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certe.
'

A Ancora Tratores.

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

da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

,

-, �;;._'

�

,

(? .

1'nJClOra t9:;;í{jI't'<J .2'í/n. " . .

rnsTRlBUIOOR EXCLUSIVO�CUU01BA. LeSTE 00 PARAW. E NOFrTE DE SANTA. C"TARtNA.

Matriz em Curitiba, BR t 16, Km 88· Fone 52-4821

Canoin�. 1,a� 7 de Setembro, 248· Fon� 22-0548 _.Lapa, Rua BarãQ do Rio BrarICo, 1600· "fI�. :tf.12e(3

Trator Valmet Ve,nde-se-

VENDE;SE UM TRATOR. VALMET MODELO
es ID -' ANO 1978 C/400 HORAS.

TRATAR NA TRAVESSA 7 DE SJETEMBRp N.o
, 248 - TELEFONE 22-0548.

ANCORA TRATORES LTDA.

__ =======�========�===== ========;0

DRA. iiELOJSA S. BERTON,CINI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Fone 22-0744
.

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar - Sala N," 03
L/C

SELEME' -
Pneus de

\

.MF�RHY

L/C

)

ISemana
Wendt.

DIA 06: as sras.: Viúva 'I'i-.

la Worell e Verônica, esposa do
sr. A�tonio Tokarski; os srs.:

José Graf e Sérgio Trevisani; o

jovem Orlando Roesler. r

DIA 07: os jovens: Wan

derley de Oliveira Godoy e Iri
neu Senczuk.

DIA 08: I a sra. Lurdes, es

posa do sr. Walmor Furtado; o

sr . Adauto Allage .

DIA 09: osr. Orty de Ma

galhães Machado, residente em

Rio de Janeiro; a. srta. Hilde

gard Thiem; .o menino Eleio

Antonio, filho da viuva· TUa
wc--u..

Aos aniversariantes, os cum

primentos deste semanário.

Nascimento
JEFFERSON LUIZ é o no

JTIe do lindo garoto que no dia
I 9 pp. veio completar a felicí- .

dade de seus pais César e Sueli
Artner.

Ao Jefferson, nossas boas

vindas. Aos felizes paIS, nossos

cumpr�mlentos .

Minha Vida
Tantos anos se passaram
-Quantas coisas já VIvi.
'Muitas vezes já chorei
Noutras tantas já sorri.

Entre estudos e trabalho
lVIDitos amigos encontrei
Quantas vezes também
Tantos sonhos realizei. '

No dia ª dia descobria
O que a vida podia me dar
Foi nesse tempo que percebi
Que também podia amar.

Eu o amava tanto ...
Louca e totalmente.
Mas como tudo que passa
Acabou tão de repente.

Você pensou que seu problema
Era bem maior que o meu

Mas esqueceu que vivo
No mesmo mundo que o seu.

Tentei ajudá-lo a esquecer
Um passado o feria.
Quase acabei concluindo
Que esquecê-lo você não queria,

Minha vida,· sua vida,
Se uniram por um momento
Tão bonito mas tão pequeno
Que se foi como o vento.

Quisera ser imortal
E que minha vida fosse sem fim
Mas ela será, tenho certeza

Enquanto você permanecer em.

mam .

Lucia Stankiewicz

o Bom do Pneu - Volta

Mf�RHY SELEME &

primeira linha - GOOD-YEAR - FIRESTONE e PIR�LLI - para caminhões, automóveis e tratores

Preços especiais para Frofistas
CONSULTE NOSSOS PREÇOS

�ELl�;�VI r: PU{-IUS - Consultou

ft:f de marco de-1.m'
, �

,--------

AGENDA DI CIDADE
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22:-0971

FARMÁCIA DE PLANTA0: de sábado (0'3) a .sexta-feira -(0'9) -
Allage - Rua Vidal Ramos, 684 -

Fone 22-0'614
MEDICO DE PLANTA0: Sábado (0'3) Dr. Clércio TremI

Fone: 22-00'33
Domingo (0'4) Dr. wilson Erzinger
Fone: 22-00'33

RADIO PATRULHA: Fone: 190'

PRONTO SOCOR,RO: Fone: 192

ESTAJÇÃO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490'

TEL,EFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda
feira às 0'8:00' horas - Rua Vi

dal Ramos, n,? 739 - REF.:

Café Cometa.

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 0'8:00' às 12:0'0 horas.

e das 14:00. às 18:0'0' horas. A,os sába- I
dos até às 16:00' horas. -

-:- H O T É I S -:-

SCHOLZE: Apartamento e quartos -' Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-00i6.

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

_:_ 'RESTAURANTE À LA CARTE -:-

CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 22-9761

De segunda à sábado, serviço completo à

LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. - Funciona das

11:0'0 às 14:00 horas, e das 16:30' às 22:0'0

horas.

I..ANCHERIA 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 - Forte 22-0236 -- Funciona das
I.

08:30 às 23:000 horas. - Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

CANECÁO: Rua Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor

rido e prato comercial - Funciona dia e noite.

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

Canoinhas-Mafra. - Espeto Corrido - Espeto Individual

e prato comercial. - Funciona dia e noite.

(

-:- C I NEM A -:

.HOJE às 20:30' horas - Sensacional Programa duplo:
1.0 filme: O ANIMAL'
2>0 filme: A FORÇA VIGILANTE

)

Amanhã às 14 horas em matinê:
O ANIMAL - Colorido

Amanhã, em duas sessões, às 19,30' e 21,30' horas:
Eliane Cristina, Paulo Figueiredo - no romance de José de Alencar:

SENHORA - Colorido - Censura livre
)

Atenção: Este filme repr isa 2.a e 3.a feira, as 20,30 horas.

4 a e 5.a feira ás 20',30' haras:
Os tiras estavam ali para protegê-la ...

Mas, quem iria/protegê-la dos tiras?
O que fizeram naquela prisão, é crime ...

VIOLENTADA ENTRE GRADES - Colorido - Censura 18 anos

Com YVETTE MIMIEUX

A partir de 6.a feira,' às 20',30' horas: Mais um grande acontecimento:
AEROPORTO 77 - Colorido - Censura livre

,

-.- D· I S C O T H E QUE -:-

SÁBADO .. 23:00 horas: Clube Canoinhense - Jakson - Som e Luzes,

,

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:

CINE Fl)TO ALVORADA Rua Caetano Costa, n.e 682 .

. :FOTO EGON Rua Paula Pereira.

j<'OTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524 -

Fone: 221-0392

FO'1;O RUBENS Praça Lauro Müller (Ao lado da S.B.O.).

.Produtos BRAHMA - a alegria do seu verãe,

a .Atacar

/ - Levou

elA • L T D A.
.

-.- Rua Paula Pereira, 735 - -Canoinhas .

-.-

. m..mM..= EE- � ••• DD..FE...eN ��.Bi�.I .,_Ppl�IJ.ó1
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tecendoco Responsabilidade J. e C•

.
'

..

* MARÇO 'I
Mês das aulas

.

Mês da juventude. Milhões e milhões de iovens
como você, passam a desfilar pelas colçodos
com sua bolsa de livros. É a juventude em busca
de seus próprios. cominhos. É a juventude culti
vando desde já os talentos que Deus lhe deu. É
a inleligência em desabrochamento. Que Deus
abençoe os jovens. porque enquanto existirem,'·:)
vida será florida, colorida e cheia de renovadas
esperanças. Esperanças de um mundo melhor ...

* Nego Mayer extreondo idade nova desde ontem.
Felicidades. •

* Tânia G. deixando-nos para curtir altos estudos em

Blumenau. Desde já fica a saudades.
* Zeca. P. menininho fofo que aproveitou os emboles
do carnaval. Menininha só de olho.

* Também o Chico pontificou nas 4 noites com muita
ginga e paquera. Valeu.

* A partir de amanhã nossa cidade fica mais vazia
com muita gente saindo doqut para estudar. É a ro

tina entrando novamente.

* Para hoje à noite num clima de muita despedida
acontece a. boatinha do Clube. Aproveite os lances.

* Silvana marcando presença entre nós, matando sau

dades de todos, principalmente do Nego. É isso.

* Os que vão deixam a vontade de logo voltar.
- Rita de Cássio seguindo para Flor lpo .

- Altamiro, Luis e Nilton rumando \ para Bandeirantes.
Suli, Soraia e Biju entrondo com o pé direito em

Curitiba.

Isabela e Viviane em altos estudos na nossa co

pital ..
Entre outros que se despedem hoje.

Faleceu no dia vinte e três (23) último no hospital Santa Cruz.
de Canoínhas /IAUGUSTA ROEDER PEREIRA", Dona AUGUSTA como

era mais popularmente conhecida.

Nascida no município de Joinville-SC, aos 11 de março de

1.893, portanto com 85,anos e 11 mesese 12 dias de idade, residen
te em Bela Vista do Toldo, desde 1.922. Era viuva de JOAQUIM BEN·

TO PEREIRA, com' quem teve 11 filhos: WALDEMIRO, ELVIRA, ALFRE··

DO, JOAQUIM, RÁUlINO, EUZA, AUGUSTA, OSCAR, HERCllIO, VI

lOR e LEOPOLDO PEREIRA, deixou 43 netos e 39 bisnetos.

Seu sepultamento no dia seguinte, no cemitério de Bela Vis··

ta ,do Toldo, trouxe aos seus fomiliores o conforto devido a compacta
massa humana que a acompanhou até sua última morada.

* E as férios chegaram ao fim dando lugar as

novamente. Muitas lembranças desse tempo
passou. Muitas saudades dos que se vão e a

rança de um breve reencontro.
>< Muitos agitos neste carnaval que veio com tudo, e os

blocos marcaram presença dando um toque especial.
r- Num clima de festa e descontração muita gente se

.

reuniu ria Soc.edodo do Tiro no último sábado para
um gostoso almoço. Os que lá estavam aproveita
ram no que deu.

:I: ,No último dia 10 de março quem recebeu os cum

primentos pelo seu aniversário foi a Céris. Tudo de
bom.

aulas

que
espe-

de AgradecimentoNota
Seus famiJiares vem de público agradecer a todos seus pc

rentes, vizinhos e. amigos, pelas manifestações de pezares recebidas e

especialmente ao Dr. ANTONIO M. SE�EME, às enfermeiros do Hospi
"'�al Santa Cruz bem como sua direção pelo atendimento; do vigário
'Frei LUIZ pelas palavras elogiosas proferidos por ocasião da Santa
Missa de corpo presente.

A todos, indistintamente, nosso eterno agradecimento.
* Pessoal de Goiania pontificando por cqur, e o Tito

gam,<;do naquela lourinha. É isso.
* E o carnaval terminou mas deixou novos pcrzinhos

por aqui: Mikus e Regina, Bolha e Mozara. Isso é
bom.

'

* Também Ncrdo e Biju agora juntos, os dois irrcdion
do muita simpatia. Sempre assim.

* Muitos desentendimentos nascem porque muitas pes
soas não ouvem o que a gente diz, ouvem o que
gostariam que a gente dissesse.
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Tchau.
'

Ponto comercial aluga-se-

,RE.GISTRO CIVIL EDITAIS ALUGA-SE UM EXCELENTE PONTO COMER
CIAL NO CENTRO DA CIDADE: CONSTANDO DE AM
PLA SALA NOS FUNDOS, QUATRO SALAS NO PISO
SUPERIOR E INSTALAÇÃO SANITARIA.

ALUGA-SE COM OU SEM TELEFONE.

TRATAR PELO FONE 22-0502, OU AOS CUIDA
DOS DESTE JORNAL.

-

.' NEREIDA C. CÔRTE. Oficial do Registro Ci
vil do 1.0e Distrito de Canoínhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se: '

-,

JAIR KARVAT e MARI TEREZINHA ERZINGER, ambos
soltelros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele,
operório, ncscido em Pinheiros, deste Município em 29
de janeiro de. 1959, filho de Domingos Karvat e Oti-
1,0 Karvat. Ela, do lar, nascida em Ccnoinhos em 17

. ..
,

ide. julho de 1964, filha de Everton Erzinger e Geny Fi-
gueiredo Erzinger.

MARIO .REINALDO MIRANDA LIMA 'e M,l\RILE
NE DANIEL VIEIRA, ambos solteiros" domiciliados e re

sidentes nesta cidade. Ele, eletricista, nascido em Co
noinhcs, em 26 de agosto de '1958, filho de Benedito
Antonio Miranda Lima e tdith Vieira Miranda ·L'ima.
f!a, do lar, nascido em Caçador, deste Estado, em 2�
ce julho de 1964, filha de Manoel Daniel Vielrõ e Ro
sa dos Santos Vieira.

.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.Os,
mandei publicar o presente Edital . Apresentaram
os documentos exigidos pelo Código Civil art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de algum i�pedimen ..

to legal, o ponha-o na forma da lei:

Ccnolnhos. 1.° de março de 1979.
Nereida C. Côrte

Oficial do Reg. Civil - CPF 222315879-04

cípio, nascida em 20 de julho de 1963, do lar, solteira,
domiciliada em Pinhalzinho, filha ,de Ermenegildo Cor-
rêo e Porcino, Nunes.

.

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

Pinheiros, 26 de fevereiro de 1979.
Silvete Darci Paul - Escrevente Juramentada 1 X
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Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Ofi
cial do Registro Civil do Município de Major Vieira.
Comarcá de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que pretendem casar:

c SILVESTRE MIKALOVICZ e ZENILDA PELCHE:.BIS ..

KI. fie, natural deste, Estado nascido neste município,
no dia 17 de janeiro de 1953, lavrador, solteiro, domi
ciliado e residente neste município, filho de Ludovico
tv\ikalovicz (falecido) e de Leonardo Mikalovicz. Ela,
natural deste Estado, nascida neste município no dia 14

de maio de 1959, do lar. solteira, domiciliada neste

municipio, filha de Boleslau Pelchebiski ,e de Helena
Florentina G. Pelchebiski.

Major Vieira, 21' de fevereiro de 1979.

CONSTANTINO VESOLÓVSKI e EDILlA KRAUSS.

Fie, natural deste Estado nascido neste município no

dia 02 de outubro de 1956, lavrador, solteiro, domici
liado e residente neste município, filho de José Veso·
lovski e de Rosa Machado Vesolovski. Ela, natural des
te Estado, nascida neste município no dia 03 de outu

bro de 1959, do lar, solteira, dorniciliodo e reside'nte
neste município, filha de Amantino Krauss e de Anc

Krouss .

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 'CAHOIHHAS
da e' publicada no Departamen
to Administrativo na data su

pra.

PORTARIA N,o 05/79
BENEDITO' THERÉZIO

DE CARVALHO NETTO) Pre
feito Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições legais,
resolve:

CONCEDER LICENÇA
PRÊMIO

De acordo com o artigo 144 da
Lei n.? 1.149 de 25/4/74.
A funcionária Ligia Schí

vinski, lotada no cargo de Es
criturária Padrão G.E. 8, con

forme requerimento protocola
do sob n.? 319 de 19/02/79; seis
(6) meses de Licença Prêmio a

partir. do dia 21/02/79.
Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, 22 de fe
vereiro de 1979.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria" foi registra-

CORCEL lOUPÊ LUXO 76
Vende-se um Corcel Coupê

Luxo 76, cor amarela, 'em óti
mo estado de conservação.

Tratar' com o Dr. Milton
Moreno, no Hospital Santa
Cruz.

3x

- Documento extraviado-
AMADEU SIMÕES DE OLIVEIRA,

declara para os devidos fins que foi
extraviado o TRU do veículo Brasí
lia, ano 1974, cor rnorron metálico,
placa CA-2003.

O mesmo fica sem efeito por
have� requerido 2.a via.

Canoinhas, 28 de fevereiro de "
979 ..
2x

Jacira Emilta Paul Corrêa Tabeliã e Oficial do
Registro . Civil do Distrito de pinheiros·' Comarca de
Canoinhas, .Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

,

MIGUEL CARLOS DE ÇASTRO NETO e TEREZI
NHA CORRÊA. Ele, natural de Rio da .Areia, deste
Distrito, nascido em 22 de novembro de 1960, agricul
tor, solteiro, domiciliado em Pinhalzinho, deste Distrito,
filho de Artur. Carlos de Castro e Maria Ribeiro .de
Castro. Ela, naturaJ de Serra do Lucindo, deste Muni-

Major Vieira, 28 de fevereiro de 1979.

Sebastião Greín Costa - Oficial do Registro Civil

'.r
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A Adrninistracao e funcionários do

3

�
t,.

3

progresso de Canoinhas e se

Therézio de Carvalho Netto e Fábio
participam, do contínuo

de Benedito

ano de governo,

orgulhosamente congratulam
Nabor Fuck,a administração

passagem do 2.°

com

pela

TransporteUse'Poupe Ccrnbusfivel ColetivoII;

�
�'
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� .
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Box para banheiro e fechamento de área já não é
problema em Canoinhas

Ilusão nossa' de
cada dia

informações: BIIS
Mario Tessari

Teu corpo volumoso
em contorno. simétrico
balança meus olhos

jem qualquer direção
f

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

Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22.0467 ,

..;..:- SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO _._

Na cascata de olhares
a beij ar o veludo

permanece a certeza
de nunca amar

a± c.s. Si?W!i

A distância focal
aumenta a .ilusão

. da beleza final
ao alcance da mão

Meus partos
Mario Tessari

Você gosta da estar sempre na moda?
Então procure a

I

.
,

A poesia é minha filha, '

talvez, de parto normal

Alguns abortos, tardios,
sempre uma longa espera.

Sou mãe ciumenta
das que ama em execcesso

e cega admiração
qualquer de seus, filhos.

A angústia acompanha
qualquer pré-natal ...
com o parto me sinto

leve, feliz e em paz.

BRUtlNHA lOBAS
Rua Paula Pereira n.? 898

UMA LOJA DA Organizações Nivaldo Burgardt
ESPERAMOS VOC�!

alll.,I., ••••• , ••••••••••••• � ••••••••••• �••••••••••••••••••••• I.'�

- C I M E N T·E L'A -

Seo problema é cérCiS ou alimbr�Glos ?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

�ABRICAMOS TELAS DE hRAME SOB MEDIDA, MON
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS

DIFERENTES DE CERCAS.

D,R. 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 -

Dra. Zoé W.alkyria Hativida�e Seleme
.

- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
_.;. Especialização em Odontopediatria -

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-8461

Com aAssistência'Iécnica da .

. Aristides'Mallon
seuMercedes-Benz sempre ganha aparada.

Ganhe todas as

paradas com a assis
tência técnica do seu
concessionário
Merceoes-Benz.

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 concessionano

Mercedes- Benz.

O que faz um Mt!rcedes·Benz rodar

roda-r, rodar sem problemas e sem

paradas desnecessárias .. não tem

nada a ver com sorte. E tem rnurto a ver

com o tipo de manutenção que voc€; dá

ti ele.
_

: O caminho para uma manutençao
correta passa necessariamente pelas
nossas oficinas.

Como concessionário
Mercedes-Benz. nós temos

todo o íerrarnental especiali
zado para cuidar do-seu
veículo com a mesma' com

petência e precisão com
€Iue ele foi feito.

Temos uma equipe de
mecânicos que aprenderam
na própria fábrica tudo o que
é preciso fazer para manter

N�(j) confie na sorte. Confie o seu
Mercedes-Benz a quem é
fS{(f)fissiona/.

,

a qualidade original
do seu Mercedes-
Benz. Ê 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

ConcessionárioMercedes-Bem;

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos. 1036

Canoinhas - se

\- 11111

Seja um

da Polícia
Estado de Santa

Soldado
,

Militar do
Catarina

Inscrições até o dia 15 de março de 1979, no 3. BPM
Vantagens:

Vencimentos
Fardamento
Adtoronal por tempo de serviço

Calçado
Cursos
.

- Férias
- Licença Especial

- Assistência Médica'
- Assistência Dentária

- Assistência Hospitalar

Requisitos necessários:

a) Certidão de nascimento ou casamento

b) Certificado de reservista
c) Ser reservista de 1.a ou 2 a categoria, dispensado

de incorporação ou isento do Serviço Militar.
d) Ter no máximo 24 anos e 9 meses de idade na.

data da inscrição
e) Ter no mínimo 1,60 m de altura
f) Ser brasileiro nato.

«Esta função é importante para você
.

e para seu Estado também»
.

Ingresse na -Polícía Militar do Estado de Santa Ca
tarina. Aqui você vai ter um ambiente agradável entre
bons companheiros.

Você pode ser músico e participar .da melhor Ban
da do Sul do País e pode participar de esportes, como
futebol, atletismo, defesa pessoal, natação e outros des-
portos coletivos e individuais.

.

Você pode servir no corpo de Bombeiros, Esquadrão
de Cavalaria, Trânsito e nos Batalhões de Policia Militar.

«Seja um Políeíal Militar e proteja os direitos
do povo catarínense»

Depois do seu ingresso, se for desejo seu, pode fazer
vários cursos que a Polícia Militar -oferece aos seus

integrantes. Você começa sua vida funcional, na condi

ção de Soldado, mas, se for un elemento esforçado,' po
derá atingir outras graduações e melhores salários.

Atualmente, os salários/ ou vencimentos.isãc muito
bons na Polícia Militar.

Vá informar-se no 3.0 B?M. Lá, lhe darão qualquer
informação.

O prazo de inscrição, se' encerra no dia J 5 de março.
Lembre-se: pertencer' a Polícia. Militar é, antes de

tudo, uma honra e um privilégio.
Quartel em Canoinbas, 20/02/79.

Celso Dorian de Oltveíra
Asp Of Chefe do SERP/3. o BPM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Amanhã a grande Festa em

Major Vieira em prol da cons

trução da Nova Matriz daquela
cidade. No programa, Missa às
10 horas, churrascada às 12 ho-

. ras e à tarde muitas atrações,
.. incluindo a música de Lauro
Grossl e seu conjunto.

xxx

A partir de segunda-feira,
dia 5,' o I MOBRAL de Canoi
nhas promove o Curso de Alfa- IIbetização com aulas pela Te1e- I

03-03-79

NQ 1510

_·.1 ti

� ti

sp�arsa�s
. . IGI-"'"

vIsa\o. A todos os que estiverem
interessados, o MOBRAL avisa
que as matrículas. estão abertas
até o dia 10 no Colégio Sagrado
Coração de Jesus.

xxx

O canoinhense, Dr. José
Américo Vatsko é o novo. Presi
dente do Marcílio Dias F. C. da
cidade de Itajaí. Com ele, outro
canoínhense, Maurício Nasei
mento na Diretoria do mesmo

Clube.

8 mil alunos do 1. grau retornaram
às

. aulas no município de Caneinhas

Apenas uma chapa (úni
ca) está registrada para as elei

ções da nova Diretoria da Liga
Ésportíva Canoinhense (LEC).

Para Presidente, Celso
GIinski, V ice-Presidente, Josó
Lucas Filho; e para o Conselho
Fiscal, Glauco J. Bueno, Frede
rico Haag e Juventino Vieira.

A chapa anteriormente di

vulgada foi desfeita em virtude
da desistência do candidato
João Maria .Guimarâes. ora

exercendo as funcões de 'Vice·.
Presidente da atual diretor la

.

da LEC.

Os Clubes do interior depo
sitam grande confiança e nu

trem grandes esperanças nos di

rigentes que assumirão a LEC.

.x x x

O Sindicato aos Trabalha
dores Rurais está comunicando
aos interessados que está efe-
tuando a renovação da Bolsa de
Estudo para o ano letivo de
1979 . Novos bolsistas serão ad
mitidos, e o prazo termina no

dia 12 do corrente mês.

Cerca de 8 mil alunos da
rede escolar do município com ..

prendendo Escolas Isoladas,
Grupos Escolares e Escolas Bá
sicas, retornaram dia 1.0 às sa

las de aula. dando início ao

ano 'letivo de 1979.
Segundo informações das

Supervisões Locais de Educa ..

ção, 06: 07 e 08, a rede munici
paI de Canoinhas está lotada"
mas ainda há vagas em algumas
Escolas e Séries, mas somente
estão admitindo matrículas de
alunos que são transferidos de

Hoje
da

a eleição
L E(�

110

. o programa de apoio ao

desenvolvimento de cooperati
vas agropecuárias que o Banco
Regional de Desenvolvimento
Econô,mko vem financiando
desde 1969, já permitiu ao Esta
do de Santa Catarina, a eleva
ção de sua capacidade estática
de armazenagem em cerca, de
trezentas mil toneladas. A ên
fase dada ao setor cooperativis- '1ta representa hoje, 50% do vo
lume total'de crédito rural dis
tribuído pela Agência da Capi-

. �HI. do Estado do BRDE, sem

pre a juros subsidiados e longo
prazo de amortização.

A par dos investimentos fi
xos preocupa-se o BRDE em
dotar as Cooperativas de Capi ..
tal de Giro coerente com suas

atividades, incentivando a for
mação de capital próprio atra
vés da integralização antecipa
da' do capital pelos associados.

Em 1976 foram. aplicados
Çr$ 65.000.000,00 na modaiida
de de cotas parte permitindo a
21 cooperativas elevarem oca ..

·pital .integralizado em 160%
passando de Cr$ 40.450.982,00
para Cr$ 105.450.982,00.

Atualmen te encontra -s·�.:,

em fase' de contratuação o mon-

doo Financiamento
(oaperativas

�

as

outras localidades, ou que to- I Infância Santa Terezin�a na

ram impedidos de fazê-la em
.

Igreja Ucraniana e Jardim de

tempo hábil por um ou outro' Infância Noemia Rauen.

problema.
Nos 4 jardins de i�:lfância

do Município, 315 crianças
.

fo

ram matriculadas este ano.

.Iardim de Infância de Marcílio

Dias: Marguit Olsen, Jardim de
Infância da Comunidade Evan

gélica .Lutherana, Jardim de

No Município de Três Bar

ras, foram matriculados 2.017
alunos na Rede Municipal de
Ensino e 'nos Jardins de Infân
cia Grilo Falante e Merhy Be
chara Seleme foram matricula
das 198 crianças.

\7 alores
Marcílio

de Canoinhas no

Dias de I tajaí

Cidadão Canoinhense recebe
o título de Comend.ador

ANDARILHO
Noite escura,
Gotas de chuva
Caem incertas.
Um andarilho mal trapilho,
vagueia perambulando pela estrada
Que pensas tu? andante solitário ,

Que estranho mundo vêem teus olhos?
Que trazes no semblante, um ar de tristeza,
arrependimentos e dores sofridas. .

Pára, pensa um pouco,
\ ,

Verás que o mundo não .é tão. ruim. como te parece,
Ainda existe amor, existe alegria, prazeres,
.A inda existe sol,
Ainda existe Eu.

Para um período de testes
no Marcílio Dias, estão em Ita
'iaí os atletas canoinhenses,J

Chavala, zagueiro; Luizinho,
meia cancha e Rudi, centro

avante. Esta foi uma das pri
meiras providências do tam

bém canoinhense José Américo
Vatsko ao assumir a presídên
da daquele Clube.

O Diretor Aristides Russi
acertou dois amistosos para ve

rificar as qualidades de nossos

e de outros atletas que. estão

I sendo contratados, ambos con

tra o Carlos Renaux, o primeiro
amanhã. no Estádio do Barroso

em Itajaí, e o segundo na quar
ta-feira da próxima semana el

Brusque . Nesta partida o Mar
cílio estará mostrando aos tor
cedores os novos jogadores que
estão chegando para testes,
além de mais dois já contrata

dos) mas que não foi dado a co

nhecer seus nomes pelo depar
tamento de futebol profissio
nal.

unânime de seu Conselho de

Medalha, conferiu o grau.' de
Comendador da Legião de Hon
ra Giuseppe Garibaldi em no

lne do Comendador Eraldo
Luiz de Carvalho, como reco ..

nhecimento aos seus dotes de
l. dignidade; magnanimidade e

fraternidade humana.

al'lk

.

x x x I
Estreou ontem em Canoí

nhas o Fantástico Circo Shaw
com atrações de primeira gran
deza num elenco de 60 artistas.
'Para quem gosta de espetáculos
circences, este é o mais indica-

x x x

do para toda a família. 'Amanhã em Marcílio Dias,
x x x

no Estádio Wíegando Olsen a

sensacional partida de Futebol
O Sindicato dos

"

Trabalha- entre o Clube Atlético Indus
dores Rurais de Canqínhas, es- trial e o Operário de Mafra, vá
tá comunicando aos trabalhado- I lida pela Copa Norte. Aos des
res rurais das 'localidades' de portistas, o convite para presti-

..Anta Gorda e Erval Bonito, giarem nosso'
\ representante'

as reuruoes que serão realiza- neste Certame. .

das amanhã respectivamente às
8 horas na Igreja de Anta Gor
da e as 14 horas também na

Igreja de Erval Bonito

milhões,
.

será

BRDE
I tante de Cr$ 110.000,00 (repre- I Ltda., Cooperativa Regional
sentando 90% de repasses do Agrícola Norte Catarinense
Banco Cent.ral do Brasil e 10% Ltda., Cooperativa Agropecuá
de recursos próprios do BRDE: ria de Meleiro Ltda., e Coope
oriundos de repasse do Fundo rativa Arco Iris Ltda.,
'de Participação do Governo do A análise da situação con

Estado) beneficiando com nova tábil em 31 de dezembro de

·ele.vaçãoCde capit�l socical as se- I. 1978, verificou que tal montan
guintes ooperatívas: oopera- te incrementará o capital inte
tiva Agropecuária de Canoi- gralizado destas empresas em
nhas Ltda., Cooperativa I

Alfa 87% passando de Cr$
Ltda., Cooperativa Central Oes- 125.848.749,25 para Cr$
te Ltda., Cooperativa Regional 245.848.749,00 . com indiscuti
Agropecuária de Campos Novos veis vantagens para' as tornado
Ltda., Cooperativa Agropecuá- ras dos financiamentos.
ria de São Miguel d'Oeste Ltda.,
Cooperativa Regional Auri Ver- Estes recursos formarão o

de Ltda., Cooperativa de Pro- capital de giro indispensável ao
dução e Consumo Concórdia bom desempenho, das coopera

Ltda., Cooperativa de Produção Uvas particularmente vital no

e Consumo Capinzal Ltda., Co- momento atual quando o setor

operativa Agrícola Regional Li- agropecuário catarinense se vê:
torânea Ltda., Cooperativa pelo segundo ano consecutivo:
Agrícola, Santa Lúcia Ltda., Co- às voltas com estiagens prolon
operativa Agropecuária Abe-' gadas que em muito tem afeta

lardense. 'Ltda., Cooperativa do a produtividade e a produ
Agropecuária de Tubarão L·tda, ção de grãos, e, por conseqüên ..

Cooperativa Agrícola Mista da, toda a economia agrope

ltajara Ltda., Cooperativa Ar- cuária do Estado.

1'02 de Joinville Ltda., Coopera- Deve-se salientar a eleva
tiva Agrária MÍsta de Ascurra da função social que tais recur

Ltda., Cooperativa Agropecuá- ses. apresentam, já que atingi
ria de São Carlos Ltda., Fede- râo diretarnente a cerca de '"

ração das Cooperativas Agro- 21.800 famílias de associados
pecuárias de Santa Catarina, que compõem' os quadros das

.

Cooperativa. Regional Itaipú Cooperativas beneficiadas.

A Legião Garibaldi, enti

dade Cultural registrada de
acordo com o Decreto Federal
11.° 4857, oficializada pela Pre

feitura Municipal de Garibaldi,
Estado do Rio Grande do Sul,
pela portaria n.? 48/74 de 22 de
Julho de 1974; em deliberação

Cuidado com os Desmatamentos
OS DESMATAMENTOS 50 PODERÃO S�R FEI

TOS QUANDO AUTORIZADOS PELO SECON OÚ IBDF.

OS DESMATAMENTOS FEITOS SEIVI AUTORI
ZAÇÃO PODERÃO SER ENQUADRADOS NA LEI FEDE
RAL N.o 4.771 _._ CÓDIGO FLORESTAL - QUE PREVÊ:
lVIULTAS E RISCOS DE PERDA DE CRÉDITO' BANCARIO.
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para onge e perto, sem divisões - aumento' progressivo (E,ssel-Paris)
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�, . PROCURE Q SECON PARA FAZER' O SEU RE-
� QUERIMENTO, DE DESMATE. .

..

� . COLABORE COM O SECON ._ SERVIÇO DE

� CONSE�VAÇÃO DA NATUREZA.
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