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Fazenda: o
, .

empresenos do

o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA

CATARINA IVAN ORESTE BONATO.,
,

feira com
Está tudo pronto na área

da Secretaria da Fazenda, para
o encontro nos dias 16 e 17 aqui
em Canoinhas entre o Secretá
r.io Ivan Oreste Bonato com

sua equipe de assessores e. a

classe empresarial da região do
Planalto Norte Catarinense. A
comitiva sairá amanhã da Capi
tal do Estado por volta das 1 G
horas, viaj ando em mícrp-ôní
bus, num, estilo de viagem de
serviço .adj2tado pelo Governa
dor Jorge Konder Bornhausen,
dispensando assim os carros ofi.
ciais que são muito dispendio
sos.

O Programa da Visita de
Trabalho do Secretário Bonato
a Canoinhas

r

a seguinte:

'Segunda-feira às 10 horas,
Palestra do Secretário da Fa
zenda no salão ,nobre da FUN
PLOC.

As 11 horas, reunião do Se
cretário com a. Associação Co
mercial e Industrial de Mafra I

Empresários de Itaiópolis, Pa ..

-

•

•

A licitação levada a efeito
na Sede CerJ:tral do Departa
menta Nacional de Estradas de

Rodagem, relativa ao Projeto
Final de Engenharia do trecho
Canoinhas-Porto União, dai ro

dovia BR-280 teve ultimado o
,

seu julgamento, devendo o ires

pectivo Contrato ser ass inado
com a empresa de consultada
ECOPLAlN - Engenh�ria d�=

1
Consultoria de Planejamento I

S'.A., que deverá dar início ar!') :

serviços imediatamente. I

Eletrificação
da...

guraçao
Será hoje as 19 horas a

inauguração da Rede de EI�tri
ficaçâo 'Rural entre as localida
des 'de Matâo e Sereia.

Na, oportunidade esta,r�ü
presentes o Prefeit� Therézio

Ide Carvalho, o Presidente da

CERPLANA, Duílio Cornelsen:
o Gerente da, CELESC, Fernan ..

do Gomes de França e diversas
autoridades convidadas.

Na terça-feira, O Prefeito

I

anuln as-
TRECHO SÃO

FRANCISCO-SAO

BENTO DO SUL

Relativamente ao Estudo
de Viabilidade Técnico-Econô
mico do trecho São Francisco
do Sul-São Bento do Sul) da
mesma rodovia (BR-280) o res

pectivo Contrato já foi assinado'
em 15 de dezembro de 1978,
com a mesma empresa de con ..

sultoria ESTEIO - Engenha
ria e Aerolevantamento .S.A"

,

Rur

1-

nlao
e Os serviços daí decorrentés J�
foram iniciados.

RESTAURAÇÃO,
SÃO BENTO A MAFRA·

O Projeto de Restauração
com melhoramentos, do trecho
São Bento do Sul-Mafra, consta
do Programa da Diretoria de
Planejamento para 1979, cujo
Edital de Licitação poderá rcr

lançado ainda no primeiro se
mestre do corrente exercício.

• Hoje u-

lin
Therézio expediu convite atra
vés de telegrama ao Presidente
das Centrais Elétricas de Santa
Catarina Dr. Paulo Afonso de,/ , ,

Freitas Melro e ao Vice-Gover-
nadar do Estado, Henrique Cór ..

dova para' participarem da

inauguração.
, ,A obra foi realizada em

convênio CELESC-PREFEITU
RA MUNICIPAL DE CANOl-

•

a ln
•

ere -M tão
NHAS, na qual foram instala
dos seis transformadores trif{:·
sicos na linha que tem uma ex-

tensão de 6 mil metros. Foram
'

empregados 106 postes de con

creto armado, sendo que o total
da obra custou 910 mil cruzei

ros, com a participação no sal
do 'anti-econômico das 32 famí ..
lias beneficiadas na ordem de

Cr� 91.613í20',

TELETIPO SIEMENS PARA AGÊNCIA DA ECI DE CINDI"HIS

encont O
,

Planalt'o
panduva, Monte Castelo e Ma
fra.

As 16 horas, reunião do Se
cretário . com a' Associação Co
mercial e Industrial de Porto
União e empresários de Porto
União e Irineópolis.

As 17 horas, reunião do Se
cretário da Fazenda com fJS

Prefeitos de Mafra, Itaiónolis.
Papanduva Monte Castelo, Ca
noinhas, Major Vieira, Três
Barras, Irineópolis e Porto
União.

As 18 horas, entrevista co

letiva do Secretário à Impren
sa.

Na terça-feira, dia 17, as 8

horas, reunião com a Associa
ção Comercial e Industrial de
Canoinhas, e empresanos ele
Três Barras, Major Vieira e

Canoinhas.
Às 10 hs. visita da comitiva

Na edição. anterior veiculamos
notícia em Notas Esparsas, dando
conta que o Prefeito Therézio 50Ii(j ..
tou à Empresa Brasileira de Correios
e Telégmfos, a instalação. em Ca
noinhas de um aparelho GENTEX,
no sentido. de melhorar a trorssmls
são de telegramas.

Esta semana, o Diretor Regio.
ncl da Empreso em Florianópolis,
enviou correspondência em resposta
ao apelo de Therézio, explicando
que a EMBRATEL informou que hó
falta de condições técnicas para :J
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- 32 anos a serviço da comunidade -
"

na 2a.

orte
do Secretário à firma Indústr'ia
e Comércio Irmãos Zugman
, .... A,:, . .

À 11 hs. visita da comitiva
do Secretário ao Frigorífico.
Canôínhas S. A.

As 12 horas banquete em.

homenagem ao Secretário Ivan
Bonato, no Clube Canoinhense
com' lista de adesões.

Às 14,30 hs. retorno a Flo

rianópolis.
Participarão Idas reuniões,

assessores da Secretaria da Fa

zenda, os Coordenadores do Te

souro' de Fiscalização e Tribu
tação, do CIEF e o represen-

'

tante do PROCAPE . Os empre
sários, terão possibilidades de
debater quaisquer assuntos de
interesse de suas empresas, re

lacionados com a Secretaria da
Fazenda e PROCAPE .

lnstoloçôo de um circuite? GENTEX
em nossa cidade.

Por outro lado, a Empresa de
Correios está estudando a possibili
dade de instalar em breve na Agên
cia de Canoinhas, um Sistema de
Transmissão e Recepção de mensc·

gens telegráficas através de um Te

letipo SIEMENS, o qual' mcnteró tró
fego permanente com a Agêncio
Genl'ex de Mafra, ocasionando con

siderável melhora nas Transmissões e

Recepções de mensagens releqróf ..

cas para esta agência.

Na. foto, à esquerda, o trecho de calçamento à lajotas recen
temente concluído pela' Dinâmica equipe de Trabalho da
Prefeitura 'Municipal, comandados pelo Prefeito Therézio de
Carvalho e Vice-Prefeito Fábio Nabor Fuck. A obra parte
da Praça Abraão Mussi e vai até a Rua Agenor Fábio Gomes,
nUITIa extensão de 79 metros lineares, COlTI um custo na or

dem de Cr$ 47.005,00. A direita, o trecho da rodovia Dona
Francisca entre as Ruas Kurt Mende e Major Vieira, numa
extensão de 129 metros lineares a paralelepípedos,· com, um

custo de Cr$ 117.040,00.

11\.

InamlCa
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Sociedade Esporti va Palmeiras
ASSEMBLEIA GERAL OR1 JINARIA

EDITAL DE CONVOCJI\ÇÃ..o

A Sociedade Esportiva Palme .iras convida seus sócios

para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abrfl
de 1979, às 9 horas, em sua sede provisória, sita na Rua Major
Vieira,' no Bairro Alto das Palmeiras, a fim de tratar da seguinte
ordem do dia:

1.0 - eleição da nova Diretoria;
2.° - Assuntos de Interessr � da Sociedade.

Canoinhas, 2 de abril de 19179.

1 DAVI. CHAMUERG - Presidente

Lotes de esquina
v E N o E - S E'

dois lotes de esquina na rua

'Caetano Costa com a São José ,

um medindo 800 m2 e outro
70'0 m2.

Vende-se também uma área
medindo 20.000 .mi2 situada na

rua Caetano Costa.
I

Tratar com o sr. Paulo
Bockor, na Rua Caetano Costa,
1300 ou nesta redação.

/

CACHORROS
DE RAÇA
,VENDE-SE 2' CACHOR

ROS DE RAÇA PURA, PERDI
'GUEIRO, COM 4 MESES DE
IDADE.

TRATAR NA RELOJOA-·
RIA SCHEIDE COM A SE
NHORA CLARA.

BOI para, banheiro e lecham'�nlo de área já não .é
problema em tanoinhas

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

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -�-

1 x .

la�ãs de São
Joaquim para
Canoinbas

No Supei Mercado Novo Mundo

�-------------------,

,

ve,nde" seTerrenos centrais -

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS. CEN

��RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

TEMBRO coryr GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2_ CADA UM. \

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU ..

,

,

"

·····l
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VENDEDORES,
e

8 A L C O�N 1ST A S
PRECISA-SE DE VENDEDORES E BALCONIS

TASr COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DE MóVEIS E ELE-
TRODOMÉSTICOS.

'

'EXIGE-SE:
- BOA CALIGRAFIA
- BOA APRESENTAÇAO
- DESEMBARAÇO E VONTADE DE PROGREDm

OFERECE.-SE:
- óTIMO SALARIO )

- EXCELENTE AMBIENTE DE TRABALHO
- OPORTUNIDADES DE PROMOÇAO DENTRO

DA FIRMA0'

CARTAS COM CURRICULUM E PRE'rENSôES
PARA ESTE JORNAL (CAIXA POSTAL N.o 2-D), REF.
"RINGO 1".

ali t1!Z I ia II' LU! !li /U.l!J'1 , IlI!U!B I! IJ..Y.JJ I!!"'" I" lU' ,. Ui" IIU.',LU.l.l!IN'" I'" I''''p."., _

-

o Restaurante Pinguim oferece o cho

colate Sõnksen, o]melhor:em qualidade,
e outras marcas para ajudá-lo a realizar

uma Páscoa mais alegre com sua

família ..

Lãs PINGOUIN

asa
RUA PAULA PEREIRA. 648 .

PRAIÇA LAURO MÜLLER, 540

,

"

FOTOCOPI AS�

O . Cartório do Registro Civil de' Nereida C. Côrte, íns
talado no Fórum, 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
I 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.
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14 de abril de 197

, '

.', "

ÁM.ANHÃ: a ,'sra. Marlene,
esposa do sr. Fernando Rocha;
,os srs.: Vendelin Metzger, Zig
mundo Preissler e DarcySalvei
ra; a srta. Edinir Leoni Vogt.

DIA 16: a sra. Elveti Me
deiros Demeterco; a srta. Wallv

,

Treml.:
'

,

.

DIA 17: o sr. Marcos Wun
derhch; a menina Claudete, fi-

CA-·2359 _, OZ-2540 _' CA-3566
NY�0664 _ CT-0140 _ CA-588S
CA-4496 _ CA-0215 _ AE-0940
CA-3518 _ CA�4504 _ CA-1981 '

DA-1696 _ DA-0735· _ DA-1346
DA-07'84 _ AO-1155 - GR-O,084
eA-2782 _ CA-0599 _ CA-0763
OZ:4277 - CA-2335 - CA-3780
CA-3258 - CA-1321 - MV -0085
CA-2897 _ TR-0366

SENHORES PAIS:

Aniversariantes
da semana

V8ícolos notificados
Pela PI local
durante o mês
de maio de 79

Aos aniversariantes, nossos

c:umprimentos.

Colaborem com o trânsito,
não entreguem a direção de seu'

veículo aos seus filhos menores.

I

, ,

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

FARMACIA DoE PLANTA0: De sábado (14) a sexta-feira (20)
Oliveira _ Rua Paula Pereira, 465 _

Fone 22-'0081

MÉDICOS DE PLANTA0: Hoje - Dr. Mário Mussi
Fone: 22-0033
Amanhã - Dr. Haroldo Ferreira Filho
Fone: 22-0033

RÁDIO PATRULHA: Fone: 190

,PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇAO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179
I)LANTAO CELESC: Fone: 22-0490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados e domingos _'

�
Posto no Planalto Hotel.

RÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.
e das 14:00 às .18:00 horas. Aos sába
dos até às 16 :00 horas.

-:- H O T É I S -:-
PLANALTO HOTEL�, Funcionando com 40 apartamentos e café da

manhã - Estacionamento, Sala de Conven

ções, Bar" Farmácia, Barbearia e' Lavanderia
'Rua Felipe Schmidt, 550 - Fones (0477)
22-0433 e 22-'0477.

SCHOLZE: 'Apartamento e quartos - Banho à vapor' - Restaurante
anexo _ Rua Vidal Ramos, n.1O 797 _ Fone: 22-00036.

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

.

I

ANIVERSARIAM-SE: �', lha do sr. Jovino Roesler.

DIA 18: o sr. Carlos Ben
kendorf Júnior; a garota Eli

sângela, filha do sr. José Wal
dir Schulka.

DIA 19: a sra. Ruth, esposa
do sr. João Dirschnabel; o sr.

Francisco Bechel; a srta. Claris
se Stulzer; o jovem Henrique
"Suchara. '

DIA 20: a sra. Isaura, espo ..

sa do sr. Dionisio Karnos; o j o
vem Roberto Luiz Steirlein.

,

HOJE: a sra. vva.' Elmy
Mayer; : a srta Antoninha Ber ..

'nadete Mendes."

, \
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OmerCI3 a.

Os melhores preços e ccndições da região
Crediário Próprio e entrega na hora

.refrigeradores
bicicletas

'conjuutos/

fórmicas

Dormitórios

estofados copas

fogões etelevisores
rádios - toca-fitas

,

gas
inf'ini
la r

estantes a

lenha

dade de

e urna-

outros para seu

E na .cornpra de seu) dormitório leve de bri nde

um despertador;
- de um conjunto Estofado, uma mesa de centro;
- de um televisor, uma antena corn instalação;

,

de
•

de cozinha,
.

colorex.- um Jogo um Jogo
J

'Faça-nos uma visita.

e comprove ,nossos preços

Roa Vaetano Vosta, 495 - Fone 22-0555
-

CANOINHAS _ S V _._
, .

_._
•

, '
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_:_ RESTAURANTE A LA CARTE -:-
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.

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, 43,0 _ .Fone 22-0236 _ Funciona das'

O� :30 às 23 :00 horas. _ Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e 'prato do dia.

j

CANECAO: Rua Caetano Costa (saída p/Mafra) - Excelente aperi-
tivo - churrasco à moda gaúcha - espeto corrido e pra
to comercial.

PAMPAS: Final da Rua Caetano Costa (saída p/ Mafra) - o verda
deiro churrasco dos pampas - encomenda para 'festas -

espeto corrido e prato comercial.

-:-' C I NEM A -,:
HOJE às 20,,30 horas: John Travolta em:

OS EMBALOS DE SABADO A NOITE _ Colorido

AMANHÃ em três sessões às 14 hs. em matinê e às 19,30 e 21,30 hs.
John Travolta o novo ídolo em:

OS EMBALOS DE' SÁBADO A NOITE _ Colorido

A.TENÇAO: Este filme reprisa 2.a, 3.a, 4.a e 5.a .f'eira às 20,30 horas.
,

',A partir de 6.a feira às 20,,30 horas:
'I'eixeirinha - Mary Terezinha e Jimmy Pipiolo em:

O GAúCHO DE PASSO FUNDO _ Colorido - Censura Livre

-:- PROMOÇÕES BAILES E DISCOTHEQUES _-:

,FOJE: 22 horas - Desfile de Modas - Concurso Discotheque - Soirée
com música para todos os gostos - Jakson -' Clube Canoi
nhense (salão).

AMANHÃ: 20 horas - S.RO. - Soirée - Conjunto Snakes - de Irati

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:
FOTO EGON: Rua Paula Pereira, 854
FOIfO STUDIO ALVORADA: Rua Felipe Schmidt (em frente a
.

I Livraria Zaguini) .

rOTO JOAO: Rua Vidal Ramos, 524 - Fone 22�0392
FOTO RUBENS,: Rua Vidal Ramos (anexo àS. B,O.)

, I

--�-----
,

I

HOJE às 12 horas _ FEIJOADA do Amauri _ no Casarão em' fren-
, te à Livraria Zaguini.

-

,

PRODUTOS BRAHMA
lVIERCANTIL INDUSTRIAL DE BEBIDAS CATARINENSE LTDA.

Rua Felipe Schmidt, 177 _ Fones 22-0428 - 22-0671

,B I N D E R C A R
, Coméfl'cio de Automóveis ltda.

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

COMPRA - VENDE - TROCA E :FINANCIA ATÉ 24 MESES
1 VARIANT AZUL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7'2
1 RURAL 4 CILINDROS AZUL .. .. .. 76'
1 VOLKS 1.300 '

, ., .. .. .. ?O
1 KOMBI STD AZUL .. .; .. .. .. .. .. .. .. ..' .. .. 63
1 KARMAN GUIA TC BRANCO.. .. .. .. .. .. .. .. 72
1 CORCEL GT VERMELHO .. .. .. .. .. .. .. 75
1 PICK UP AZUL .. .. .. .. ., ., .. ., .. .. .. .. ., .. .. 69

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 255

FONES: 22-0517 E 22-0610

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Grp
Comunicação aos ftmigos e Fregueses

Dia 1.'0 do corrente realizou-se na vizinha cidade
de Canoinhas, um granáLoso Torneio futebolístico onde,

se defrontaram os seguintes quadros: Canoinhas (an
fitrião), Três Barras, Irineópolis, Major Vieira, Monte
Castelo e Papanduva'. O quadro do Papanduva F.C.
conseguiu dentre os demais, se colocar em 2.'0 lugar 0: ..

rebatando para suas cores o rico troféu de 70 centíme
tros de altura. Venceu o Três Barras por 4 a 1 no

disputa por penalti. Perdeu a partida de fundo

I

Ie hadão

"

,. ,',.'
l"'i '

14 de ab:ril de 1979

-:-
. ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA

AGORA UNIDAS NUMA Só ORGANIZAÇÃO AS

LANCHONETES EM PAPANDUVA-SC
LlONS COM NOVA DIRETORIA

DIa 28 p. p. o Lions Clube de Papanduva rea

lizou a sua última reunião do mês com jantar festivo e

realização de eleições para a renovação de seu qua
dro administrativo. Tendo a mesma transcorrido num

ambiente de alto nível, o resuftado foi o' seguinte: Pa
ra Presidente: Dr. José Alfredo da Fonseca, 1.'0 Vice
Presidente: Arno Reckziegel Junior, 2.'0 Vice-Presidente:
Fernando Reusing, 3.0 Vice-Presidente: Esmeraldino
Maia de Almeida, 1.'0 Secretário: Adilson Pedro, 2.°

. Secretório. Florisbal Bublníok. 1.'0 Tesoureiro. Lauro Jo
sé Taborda, 2.'0 Tesoureiro: Reinhardt Krieck, Direto:'
Social: Antonio Thiessen, Animador: Nataniel Re:!ende
Ribas, Vogais: Hamilton Tabalipa de Almeida, Hens
Kuts Brandes (Dr.), Evaldir Eduardo 8randeburg e Ali-
nor E'ufrasio.

.

Lanchonete Telbadão
ANEXO AO POSTO ATLANTIC - NA PARTE

NORTE DA CIDADE. - OFERECE AOS SEUS CLIENTES •

LANCHES COMO: CACHORRO QUENTE, X-SALADA, VI
TAMINAS, SUCOS, PIZZAS E OUTROS.'

FUNCIONA NÓ HORARIO DAS 7 HS. ÀS 21 HS.

Lanchonete e Restaurante Terraço
ANEXO AO TONY MAGAZINE OFERECE

AOS SEUS CLIENTES REFEIÇÕES, LANCHES COMO: X·

SALADA, CACHORRO QUENTE, MIXTO QUENTE, VITA··
MINAS E OUTROS.

ACEITA-SE ENCOMENDAS DE BOLOS SAL-',

GADINHOS PARA QUALQUER TIPO DE FESTA, COMO
TAMBÉM'FAZEMOS QUALQUER TIPO DE FESTA. VE ..

'

,

NHA CONVERSAR CONOSCO.

FUNCIONA NO HORARIO DAS 7 RS. ÀS 21 HS.

PAPANDUVA F.C. VICE-CAMPEÃO

Organizações Irno�Reckziegel Junior
r --

•••• I •• ii.il�.du.I ••• I.'li •••• ii.II.laIDD.luiE.I ••• iii.lllbdi51.igld=l�

,

, I
,

I, ,

,·1
, I
t'

Com aAssistêncíaTécnica da
Aristides'Mallon

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 ternos

todo o tsrramental especiali
zado para cuidar do seu

veículo com a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito.
Temos uma equipe de

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

Não confie na sorte. Confie o seu
Mercedes-Bem a quem é
profissional.

Ganhe rodas as
paradas com a assis
téncie técnica do seu
concessionário
Mercedes-Benz.

f\
.

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

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

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

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

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

Mercedes-Benz.
.

E temos certeza de que tudo isso é
tão importante que. mesmo sendo um

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

Assim você não só garante o bom

-

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon .

Rua Vidal Ramos. 1036
Canoinhas - SC
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a seleção da casa, o Conoinhos, pela contagem de
3x 1. No tempo inicial o jogador do Pcpcnduvo, Alceu
por Incrível que pareça, perdeu 3 pontos certos para
seu quadro, já no segundo tempo, o juiz marcou falta
inexistente contra o Papanduva (opinião generalizacia
da torcida), penalidade máxima, fato que abateu o

:

ânimo do quadro, que vinha lutando com muita fibra
e vontade de vencer. O qu-adro alinhou com os se

guintes jogadores: Jucc, Josemar, Dolfo, Toni, Copinho,
Zezão, Fonseca, Antoninho, Monza, Alceu, Orlondo,
Nezo, Osvaldo, Jairo e Braza. Massagista, Bronquinho,
Técnico, Darci.

'

PAPA SURPREENDE UMA TElEFONISTA
A telefonista de um hospital de Zurique, na Sui

ça, pensou que se tratava de um trote quando, do ou

tro lado do linha, alguém afirmou "aqui ·fOla é o Pa
pa". "Se o senhor é o Papa, aqui quem fala é a Im
peratriz da China", replicou a telefonista .... 'Mas
quem falava mesmo era o Papa João Pa,ulo II. O Pon
tífice queria saber notícias a respeito da saude de seu

íntimo amig-o e diretor de imprenso do Vaticano, o bis
pó Anfrea Deskur, da Polônia. Deskur de· 55 anos foi
submetido nesse hospital a uma operação por estar 'com
o lado direito paralizado. O' Papa telefona quase'
diariamente para o hospital de Zurique. (G. P.)

cro I/OS VAQUEANOS" EM 3.° LUGAR

ANIBAL BECKER NOSSO REPRÊSENTANTE
•

Desta dato em' diante é nosso representante credencio-
do para representar o jornal "Correio do Norte" o senhor
Anibal Becker. Cartorário no distrito de Nova Cultura cbron-,

jendo as localidades de: Gramados, Guarany, Lageado dos
Grein, Pinhal, São João do Mirador e Nova Cultura. Assim
sendo, os Interessados em onúncios, avisos ou cobranças de as

sinaturas, poderão se entender diretamente com o mesmo que
otenderó com toda a sua habitual atenção.

PASCOA - RENOVAÇÃO DE FÉ

. Páscoa é a festa mais imp.ortante do ano litúrgico ..

�Gm o dogma da Ressurreiçqo. todo o cristianismo perde subs
+ôncio. sentido, finalidade. Vivemos na fé, peregrina'mos no

esperonço, construimos na caridade, porque nosso objetivo
1.Jltimo, é a ressurreição. Referindo-se ao mistério do Natal,
João Paulo II disse esta frase imensa e profunda: "Ao nasce!',
em Belém, Cristo Jesus entrou na pobre e grande história do

�:o�em. Somos qrondes e pequenos, ricos e pobres, eternos e

limitcdos, ao mesmo tempo. Redimidos por Deus, acima de
judo. Graça e pecado sôo a nossa opção existencial. Luz:e
::evas perpassam os nossos itinerários. Mas a Pá�coa de Cris
to cconteceu. E, desde então tudo ficou novo, luminoso e di
frJreflte, nos caminhos do mundo, Perante a tentação do di
nheiro. a maioria sucumbe. Judas, de triste mernório. é um
s.mbo!o universal.

PASSARElA DA SÇ>ClEDADE
Dia 17 niver do [ovem estudante GERSO�� CEZAR fi-

., I J
'

..
, ( ., r " -'" '-r'1!:"a; sr.· Vitor (Cacilda) Malakoski, ele do 0,1·

to comércio local. Jovern-Guordo em alta rotação para come
morar.

Diq 18 completando mais um aniversario a Sra. REA-
SILVA ALMEIDA. Felicitações e cumprimentos pontificando
em alto estilo para' a bondosa se'nhora.

Dia 19 niver da simpática srta. MA�IA MARLI, filha QO
. casal Victor (Emilia) Kcchor.oskí. ele Vice-Presidente da' Cô
mora, Multa 'animação na festiva dato do (v1,aria MOI-li

Src. EMILIA KACHOROskl. Na mesma data no lT-í:3S

/Ti0 teto, ta�'lbém festejando idade nova a distinta dcrr.c vil;
! ucsc esposa do SI'. Vitor I<"ach.:>roski, Vice-Presidente, da' '(�6-
1;-0:'0 tv�ull;cipal.

D(a 20 niver do iovern estudante JOEL .A,LBER fO, filho
do cosal sr . Alois (TeresCl) Werko. A .festinha a cargo do
Ç,íUpO [ovem que lá estoró com bagagem e tudo, oleqr io
pontificando.

Dic 21 de abril, dia de Tiradentes, tar:fJéin cniversó
rio do sr. Condido Maia residente em Curitibo . Fslic;joçê"/33
pontificcndo em alta rotcçõo ao seu Ccndocc .

UN,\ POR SEMp,NA
.

Embora frágeis e vulneráveis, podemos Cm;ro(),' cons
tantes Salmos de Alegria' e Aleluias de Grctidôo . CRISTO;t
li. NOSSA PÁSCOA. :' ,

..••. , ••.__ • _ ... �. ., )l ........ • 'i' .:
_. ,/ ',":"'�'. ..:�." .

paro O Centro de Tradições Gaúchas (C. T . G .) IIOS
Vcqueonos" de Papanduva, nos dias 31 e 1.'0 do corrente por
riciparam em Florianópolis de um gigantesco e arrojado tor
neio de laço juntamente commais 25 participantes de todos
os pontos do Estado. Foi sem dúvida um acontecimento fora
de série. O regulamento só dava três colocações nas disputes
ou seja: 1.0, 2.° e 3.0 lugar _ Tendo o quadro de Papanduvo
se colcccdo em 3.'0, faltando apenas uma laçada para ficar
em 2.'0 lugar. Faltou um pouquinho de sorte na última ermo

'da, para ser classificado em primeiro lugar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BODAS DE OURO

o casal Alfredo e Frida Kindler Knüp ..

pel, que no dia 30 de marco comemoraram a bo
nita data de Bodas de Ouro. Ele, é nascido e111

Joinville, Santa Catarina e ela, em Hôstre.c.i,
Alemanha. Estão radicados em Canoinhas há 60

anos, tornando-se um dos casais pioneiros de.
nossa cidade. Foram abençoados por Deus com

'5 filhos: Herta, Waldemar Elfrida Alfredo C\
, ) , \_,

Carmem) além de. duas noras: Leonilda e Erica,
as quais proporcionaram-lhes muita felicidade;"
premiando-os com 10 netos.

A cer ímônía teve lugar na Igreja Evan

gélíca Lutherana, com toda a família e amigos
reunidos em. culto de agradecimento a Deus.

GARDENIA.
,

.

Camisetas,
Jeans

Camisas,. Calças
e Bijouteri-ds

, .Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

PARABÉNS PAULO EDUARDO

, Hoje às 16 horas, o garoto Paulo Eduardo Na

gano comemora seu aniversário, reunindo amizades ,

mirins para uma festinha na Associação Atlética Ban

co do Brasil. E1e, é filho do casal Sentara
/

e Maria

Horto Nagano, que recebe um abraço via coluna e

as felicitaçôes pela data natalícia de seu querido filho.

ORA. HELOISA S. BERTONCINI
1

CIRURGIA-DENTISTA
CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar - Sala N.? 03

L/C

I

estaques
O CHÁ DAS DOMADORAS

• - �- _... r
� ,_.

_ •. _ ..
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Foi na residência da DM. Bernadete Freitas

Seleme) dia 5 último, que realizou-se .o chá mensal

das Domadoras, do Lions de Canoinhas, onde estive

ram presentes) além da anfitriã e da Presidente DM.

Doraci Crisóstomo Seleme, as DD ..MM. Dilce Mal

lon, Cintia Kammradt, Bernadete Bauer, Marlene

Teixeira, Jandira Nagano, Juci Seleme, Zenair Fur
tado, Esmeralda Buchmann, Maria de Lourdes Fur

tado e mais a nova DM. que veio transferida de Blu

menau, Maria Carmen Rodrigues. Nos debates, a

programação de inverno do Lions Clube, resultando
,
um programa de real proveito para a Diretoria que
era se despede. Estão de parabéns as DD.MM. que
sempre têm em mente, aqueles a quem o Lions am

para.

SHOW DA MANHÃ

É o programa de enorme audiência da Rádio

Santa Catarina, levado ao ar diariamente pelo dinâ

mico locutor, Roberto Edí Rujanoski. Ao longo dos

anos, mais e mais ouvintes se tornam fãs incondicio

nais do programa de sucesso, que já se tornou pa
+râo na emissora local. � impressionante o número

de cartas que o programa recebe diariamente de todo

o Planalto Norte Catarinense . Um voto de louvor e

os parabéns ao Beto, que é destaque na coluna de

Iioje.

LIONS CLUBE UE CANOINHAS:
'

NOVA DIRETORIA

o Clube de Leões de Canoinhas em sua última

reunião, dia 5, elegeu sua nova Diretoria para o pe
r.odo 79/80. Saiu vencedora a chapa de Ildefonso
Corrêa o futuro presidente; Hilário Liebl o novo se

cretário; Luiz Jorge Buchmann, tesoureiro; Adilson
Medeiros, Diretor Social e Joâo Florencio Delgado o

Diretor Animador. Está assim de parabéns o Lions

,
Clube de Canoinhas, que no devido tempo, isto é, an
tes da convenção Distrital, apresenta à Governado

ria seu novo quadro de dirigentes, para que seja in

serido nos anais de Lions Intenacional.

Além da nova diretoria, na I oportunidade' as
presenças de Antonio Merhy Seleme (Doracy). o

Presidente que deixa o cargo e mais Rimon Seleme

(Bernadete), Zulmar Teixeira (Marlene), Zaiden

E. Se,leme (Zoé Walkyria), Aristides Mallon (Dilce),
Renê Milto Bauer (Bernadete), Lothário Kohlbeck

(Eulália), Lincoln Nagano (Jandira), Grimaldo Cos

ta Furtado (Zenair), Emiliano Seleme (Jucy), Anto
nio Simões (Maria Helena), Luiz Davet (Bernadete).
Walmor Furtado (Maria de Lourdes) ,e Saulo Carva

lho, (Paula) .

Eucio Colombo

NASCEU NEWTON

De parabéns está o casal Newton e Mara Lú

; da Waltrick, com o nascimento no dia ,3, do garotão
que receberá no batismo o nome de Newton Waltrick

,

Filho. Para comemorar, o pai muito feliz, reuniu

amizades mais chegadas para uma, carneirada no

aconchegante e acolhedor churrasqueira, "6:15" da

firma Basílio Humenhuk.

CLUBE CANOINHENSE:

HOJE, MODA E SOM

Em: promoção conjunta, Jakson/La Na Medi

Ilha/Clube Canoinhr nse, realizar-se-á hoje as 22 ho

ras o Desfile de Modas da coleção outono-inverno da

Boutique de Marlene. O Concurso de Discotheque é

a atração da noitada, com a participação de jovens e

adultos. Em pauta, música para todos os gostos na es

ticada que vai até as 3 horas da manhã.

Modas Soulin

GANEN FOI ANFITRIÃO

José Ganen Filho, gente que é gente em Canoi

nhas, foi anfitrião perfeito na segunda-feira, quando
1 ecebeu amizades em seu bem bolado atelier que es

tá em fase de conclusão. Na ocasião, Ganen recebeu

os parabéns 'e elogios merecidos de Paulo Seleme,
Edson Kava, Saliba Nader e este colunista, dentre

tantos outros.

Este mês
SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO PAl{A

RENOVAÇÃO DE ESTOQUE
Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682,

Lojas ANA MARI.�
Artigos de inverno para ambos os sexos..

Calçados esportivos e para crianças.
Preces camaradas e o melhor atendimento.

OruanizaCÕ2S Nivaldo Durgardt

KOMBI PARA O ASILO

De parabéns a Diretoria do -0-silo Dr. Rolando
Lourenço Malucelli, em' especial a sua Presidente,
Sra.' Nereida Cherem Côrte, que recebeu do Governo

da Alemanha, através de Ordem Religiosa, uma nova

Kombi ; que muito servirá para desenvolver os traba

lhos. de atendimento às crianças que lá residem.

UM FELIZ MATRIMÔNIO

Um casal de nossa sociedade, Olímpia e Anita

Murara, receberam homenagens de seus filhos, Ade

mar e Wanda, Rosete � Nivaldo, 'Wilson e Norma, e

Maria Helena, pelos 45 anos de vida matrimonial.

Juntamente com filhos e netos, além de muitos ami

gos, eles participaram de uma Missa em Ação de

Graças na Matriz Cristo Rei no sábado, dia 7. Em

sua residência, o casal recebeu amigos e familiares

para um coquetel comemorativo.

TRÊS ANIVERSARIOS

No dia 10 receberam os parabéns por comple
tar idade nova, a veneranda e estimada sra. Maria,
esposa do sr. Jacob Seleme e o Sr. Virgílio 'I'revisa

ni que completou 88 anos de idade. Ontem,
-

quem
recebeu homenagens de familiares e amigos, foi o

sr. Mario Arthur Ferrarezi, pOI mais um ano de vi-,

da. Do colunista, as 'felicitações com um abraço.

Eletrônica
I

Video-Som
I

CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS

DE IMAGEM E SOM" POSTOS AUTORIZA�

DOS "SEMP-TOSHIBA" - "SHARP" EI "CCE"

FONE: 22-0040 - Rua CeI. Albuquerque, 702
'
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MAURO; por uma coincidência Divina, nesta semana de Páscoa, quan-·
do festejamos a Ressurreição do Criador, nosso pensamento volta àque
la tarde fria do dia 11 de abril de 1978, quando corria célere a 'i-ris

te notícia do seu falecimento.

E nós todos, seus colegas da 'RIGESA, os estudantes da FUNPLOC, do

Colégio Comercial, a cidade inteira enfim, dirigimo-nos à casa dos
seus pais e irmãos para chorormos juntos a. sua prematura partida des-
te mundo.

.

Nós sabíamos, MAURO, q�ue isto iria acontecer, mas não acreditáva
mos e nem/podíamos conceber que você nos deixaria.

,

F hoje,' 11 de abril de 1979, um ano após o fatal desenlace, lembra
mo: você tdl como ero alegre, comunicativo, estudioso, com uma von

tade incrível de viver e de vencer, de realizar tantos sonhos ...

Mas ... Deus quis assim. Toda cquelo amizade e carinho que você ii··

nha para .ccnosco jamais passará, ao 'contrário,' aumentará sempre
porque está ligado com a fonte que nunca acaba. Chega a ser urno

. alegria para nós, sabermos que um dos nossos amigos quérldos estó

mais próximo de De)us e que' ali poderá advogar todas as causas nos

sas, todas as nossas misérias.

Como é bom termos esta certeza!

� dura a póda e muito difícil a separação. Porém, espiritualmente e

em Deus, todos nos encontramos. Basta crer. Deus não seria tão p.'Ju
co generoso para que TUDO FOSSE DEFIN'ITIVO.

A Ressurreição acontecerá e alí, hoveró grande alegria porque volto
remos 'a nos ver' com os mesmos olhos que possuímos, voltaremos a

ros amar com os mesmos sentimentos e a partir dalí não haverá mais

seporcçôes, diz o Evangelho.'

Estamos neste mundo de passagem e você, MAURO, em sua passagem
embora curta, construiu amor, paz, harmonia e benquerência.

Descanse em paz!
Até ,um dia, MAURO!

Mensagem ao MAURO ANTONIO KRAUSS dos seus amigos da Rigesa.

Sociedade Beneficente Operária
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Atendendo disposições. estatutárias, ficam convocados
os Associados da SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA, para
a Assembléia Geral Ordinária, a ter lugar em sua Sede Social; dia
1.0 de maio de 1979, as 08,30 hs. em primeira convocação e na :Eal
ta de número legal, as 09,00 hs. em segunda concocação corn qual
quer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1,°) Apresentação do Relatório da Diretoria;
2. 0) Prestação e aprovação de contas do exercício anterior; ,

3.°) Parecer do Conselho Fiscal;
.1.°) Eleição e posse : Nova Diretoria e Consélho Fiscal.

OBS.: Para fins de Registro e verificação, as chapas
para nova Diretonia e Conselho Fiscal, deverão ser apresentadas
na Secretaria do Clube, até as 18 hs. do dia 27 de abril do corrente

Canoinhas, 12 de abril de 1979.

MARCOS SüSSENBACH - Presidente
:3 x

----._--------------------�--.--�------------------------..

Documentos extraviados
JOÃO KOSLOW, declara para

os devidos fins que extraviou todos
os documentos do veículo de suo

propriedade, marca Volkswagen Se
dan 1500, ano 1974, cor ocre) 52

HP, 4 cil., chassis BS. 434.373.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.
2x

DECRETO N.o 14/79

BENEDITO THERÉZIO DE

CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas.. Esta

do de Santa Catarina, no uSO' de
suas atribuições, e 'cGnsideran-·
do as solenidades da Samana

Santa, neste exercício,

f)rpfpl tu ra

[Vj uu ici pal
de (_�a noi o has

DECRETA:

Art. 1.'0 - Fica cons'iderado
ponto facultativo nas reparti
ções municipais, o segundo ex

pediente do dia 12 (quinta-fel
I'a) próxima.

Parágrafo Único Este

Decreto não atinge o pessoal 10'

tado na limpeza Pública, e ser

viços externos.

Art. 2.° -. Este Decreto en

trará em vigor na data de sua'

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, 10 de
abril de 1979.

Benedito Til. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

DECRETO N.o 15/79
I

BENEDITO THERÉZIO DE

CARVALHO NETTO, Prefeito

Municipal de Canoinhas. Estado
I de Santa Catarina, no uso .de
suas atribuições legais,

DECRETA

Art." 1.0 - Fica homologa
do o termo de avaliação elabo

rado pela Comissão. constituída
pela Portaria n.? 12/79, referen
te ao imóvel pertencente ao Sr

Paulo Bockor.

Art. 2.° - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, 11 de

abril de 1979.

Benedito Th. de CarvalhO' Netto
Prefeito' Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuek
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

�� [) I T
C
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Encontram-se em artór io, .

Ofício, à: rua Vidal Ramos, Edifício
(:0 Forum, para serem dev,idamente
protestados os seguintes títulos:

DP. N.o 9291, vencida em ...

08.08.78, no valor de Cr$ -478,00,
emitida' por Denelar Comércio de

Lletro Domésticos Ltda.

DP. N.o 10.047, vencida, em ...

08.10.78, no valor de Cr$ 240,00
emitida por Denelór Comércio de

Eletro Domésticos Ltda.

.

_

Contra: LAURITA FAGUNDES
/

Por não ter sido possível n-

contrar o referido responsável, pelo
\ presente o intimo, para no prazo d�
três (3) dias ÚTeis, a contar da pub! I

cação deste Jornal .
"CORREIO DO

NORTE", vir pagar os referidos tltu

los, ou dar os razões porque não o

faz e ao mesmo tempo no caso de

não �er atendida esta intimação, o

notifico dos competentes protestos.

Canoinhas, 10 dé abril de 1979.

ALCIDES SCHUMACHER
. Oficial .Maior

L

Para chegarmos até este Do-

mingo de Páscoa. tivemos ,um ternp;
de quaresma, que serviu para nos

prepararmos para esse grande dia,

Durante a Semana Santa, medi

tamos muito sobre o que Jesus Cris

to passou, para nos salvar.

Na Sexta-Feira Santa, prrncr-

polrnente, de joelhos- diante da Cruz

tendo Cristo crucificado à nosso

frente, rezamos contritamente, pe
dindo perdão pelas nossas falto"

sentindo nós porque não dizer, até

vergonha de nossos erros e por nãc\

sabermos perdoar os nossos seme

Ihantes.

Com certeza fizemos um pro

pósito -de vida melhor,
/

com nossos

irmãos. Tomamos ciência do muito

que poderíamos ter fe·ito e que (:,::

vezes, por comodismo, deixamos de

fazer.

,
Fizemos uma revisõo de vida,

chegando a nos perguntar, se de

fato existe solidariedade cristõ, el) I

tre os homens. Chegando a respos

ta, que nem sempre praticamos o

bem.
Domingo de, Páscoa, não é so-

mente distribuição de chocolates,
mas sim, uma dóta importante no

.

vida do cristão.

Para muitos, talvez, esta dato
nada signifique; no entanto, pmcl
outros, é a presença viva do Cristo,
humilde, trazendo sempre a paz en -,
tre os homens.

, Vindo de todos as Igrejas, nes ..

te Domingo festivo, o bater dos S;

nos, quando escutamos, chegamos C'

nos comover, pois sabemos que olq.:
aconteceu e que para nós se Tornou

um 'mistério; por isso procuramos
participar da ressureição e vida de
Cristo.

/

,

ascoa
,

Páscoa de Nosso Senhor, dia de

muito amor, de união entre Ü'S ho

mens, propósito de mais sinceridade,
mais calor humano.

Não foi em vão que o Cristo

corninhou para o sacrifício. Por' isso

devemos sempre acompanhá-lo COI�l

muito amor e gratidão.
Comemoramos sim, a Páscoa, (1

nossa maneira, mas não esquecendo
nunca o verdadeiro sentido da po
lavra.

Que em nossos, ambientes, tanto
de trabalho, como no lar, existe

uma presença maior que nos de

calma, paciência e acima
.

de tudc

que exista compreensão entre os ho

mens, para uma verdadeira vida em
comunidade. Pois àquele que está

com a mão cheia de pedras, poro
atirar em seu irmão, têm também os

seus erros, embora muito escondidos.

Neste Domingo de Páscoa sei
bamos estender à mão e falemos de

coração aberto e sincero à nOSS-':::i

irmãos, dizendo Feliz Páscoa.

Não que seja somente da boc.i

para fora, mas que interiormente

sintamos de fato aquilo que esta

mos deseiondo .

Deixemos de lado, toda a in

veja e intriga reinante em nosso

meio e empunhemos somente a bon
deira de nossa Fé, distribuindo ape
nas amor.

Sejamos cqrninheiros neste

mundo, apenas fazendo o bem, fes

tejando de fato a Páscoa como cris-

160s' autênticos, seguindo sempre os

pegadas de Cristo.

Canoinhas, abril de 1979.

IVANITA SCHIVI�SKI
____. x �=_ __

I

Bastos conclama

participação

Se-Ola na
Encontro

Trabalhadores

ll.a
10.0

"

a

Realizar-se-á de 25 à 1.0 de
maio próximos, na cidade de
Rio do Sul, a l l." Semana Sin
dical e o 10.0 Encontro Esta
dual dos Trabalhadores,' sob os

auspícios do Governo do Esta

do, através da Secretaria Ex
traordinária do Trabalho e In

tegração Política, com a finali
dade especial de propiciar' às
classes trabalhadoras 'o mais

amplo debate dos seus proble
'mas.

,

Com a finalidade de colher
sugestões para a programação
geral desse evento, o Secretá
rio Extraordinário do Trabalho
e Integração Política, .Fernan
do José Caldeira Bastos, reuniH
em seu gabinete, na tarde de 21

p. p., as : lideranças sindi
cais de Santa Catarina, tendo
participado da reunião as' se

guintes pessoas: Airton Minog
gio do Nascimento, Delegado
Regional do Trabalho em Sano.
ta Catarina; professor Gerson
Joner da Silveira, Diretor Téc-

Sindical
Estadual dos

Feruando
.08 Sindicatos

-

nico da FUCAT; e os presiden
tes da Federação dos 'I'rabalha
dores na Indústria, na Agricul
tura, na Indústria da Constru

ção e do Mobiliário, dos Empre
gados do Comércio, dos Empre
gados em Estabelecimentos
Bancários, dos Metalúrgicos, (�

do delegado da Federação Na

cional i dos Trabalhadores nas

Indústrias Gráficas, ocasião em
que foi constituída a comissão
organizadora do conclave.

Na oportunidade, Fernando
Bastos conclamou as lideranças
presentes a realizarem o maior

esforço possível para que essas

festividades se concretizem COlTI

o maior brilho, tendo em vista
não só os aspectos de congraçá
mento da classe, mas, principal
mente, o ensejo que terão os

\ trabalhadores de levantar, em

profundidade, os principais pro
blemas que os afligem, propor
cionando às lideranças o .enca

minhamento de soluções junto
aos órgãos. competentes.

EBCT lanca 'selos comemorativos
,

A Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos estará
lançando, no próximo dia 18, 4
selos comemorativos da serre

Veleiros - Divulgação da Bra
siliana/vê .

No dia 15, o Correio colo-

cará em circulação urna série
de selos ordinários, com tipos
regionais: Costeiro e Colhedor
de Rami. O Costeiro e o Colhe
dor de Rami, fazem parte der ti-

pos regionais característicos do

Brasil .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Indústria de Madeiras Zaniolo S. A.
_----Rúdovia BR-280 - Parque Industrial n. ° 2 - Bairro Campo da Agua Verde _' CANOINHAS - Santa Catarina -- CGCMF n.? ,'H3 .187.294/0001.,30 ..

\

Relatório da . Diretoria
SENHORES ACIONISTAS:

EM CUMP�IMENTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E ESTATUTARIOS, SUBMETEMOS A APRECIAÇAO DE V. SAS., 0 BA
.

LANÇO GERAL E A DEMONSTRAÇÃO DO.RESULTADO DO EXERCíCIO, REFERENTE AO ENCBRRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1978.

COLOCAMO-NOS, OUTROSSIM AO VOSSO INTEIRO DISPOR PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE JULGARDES
NECESSARIOS. ,I

: CANOINHAS, 19 DE MARÇO DE 1979.

I'

Modesto Zaniolo - Diretor Alcidio Zaniolo' - Diretor Altavir Zaniolo - Diret.Q.r Milles Luiz ianiolo - Diretor

. Balanço Geral Encerrado' em 31 de dezembro de' 1978 '

I'

A T v ·0 P A S S vo

10.80,9.338,26

12.867.430,47
.

23.6'76.818,73

22.522.477,37

82.503.823,10

128.703.119,20

I'

I
I

.1

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

CIRCULANTE CIRC.ULANTE

Disponível:
Caixa .. ',0 o o • o

Bancos o o ••••••••••

Títulos Vinc. ao Mercado Aberto

Débitos de Funcionamento:

Fornec.edores -de Mat. Prima
Outros Fornecedores .. ;.

Obrigações Sociais .. .. ..

Obrigações Tributárias ..

Representantes .. .. ',' ..

Acionistas .. .. .. :. .. ..
I
••

, . 1.097. 776,21
8.785.920,97
2.169.228,75

.
"

3.377.90t82
2.537.187,65
,2.477.385,12
1.522.341,33

. 513.586,85
380.985,49

12: 052.925,93

Créditos de Funcionamento: '

Duplicatas a Receber .. .. ..

(-) Dpls. Descontadas :. ..

'

..

(-) Provo p/ Créd Duvidosos ..

Clientes Diversos .. .. .. ..

30.527.575,96
11. 733.386,25

915.827,27
. 467.758,85' 18�. 346 .121,29

Débitos de Financiamentos:

Financiamentos pi Capital de Giro
.

PI Aquisição Ativo Permanente

.

12.553.398,56
314.031,91 .

Créditos de Financiamentos:'

Devedores Diversos 1..227.299,56

Bens e Direitos:

Estoques .. .. .. .. ." " .. ..

Almoxarifado . .. .. ..... .. .. .. ..

Madeiras em Pé .. .. . _ ..

Madeiras em Toras .. .. .. ..' .. .'. ..

Total do Passivo Circulante ..

'19.661.569,00
.

1. 000. 790,00
10.932.777,76

654.850,00 E.XIGíVEL A LONGO PRAZO.

32.249.986,76
. 63.876.333,54

Financiamentos pi Capital de Giro
Fin. p/ Aquísiçâo Ativo Permanente .

,

Outros Financiamentos ..

13.500.017,84
8.433.272,01
589.187,52

Total do Ativo Circulante .

REALIZAVEL A LONGO PRAZO:

Títulos, Cauções e. Dep. Vinculados 1.158.67,5,13 PATRn\'IÚN[O LíQUIDO

Capital integralizado .. ..

Reservas de Capital ...
Reserves ele Lucros . .. .. .. .. ..

30.000.000,00
46.838.216,70
5.665.606,40

PERMANENTE

Imobilizações Financeiras:
-Ór Inv. eml Sociedades Controladas. .. .. ..

1 Prov. de Incentivos Fiscais .. ..

Prov '. de Recursos Próprios . .. .. .. ..

3.408.613,00
725.907,80
271.209,86 4 A05. 730,66

Imobilizações' Técnicas:
Terrenos é Edificações .. .. .. .. .. ..

Veículos! .

Móveis e Utensílios .. .. .. ..

'Outras Imobilizações .

(-) Depreciação Acumulada
Reflorestamentos .

. (

16'.978.260,78 .

22.339.406,86
1.522.984,81
44.487.650,93
37.725.583,40
11.659.659,89 59.26.2.379,87_

,

Total do Ativo Permanente . 63. 668 .110,5�

TOTAL DO ATIVO
�

TOTAL DO PASSIVO128.703.119,20

..

Dernonstracáo do Resultado do" Exercício.
De 1.° de janeiro a 31 de' dezembro de 1978.

Receita Operacional Bruta\;:.. lo o. o. ..

(-). Impostos .. .. '. ..

_

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

119.598.421,61
5.213.246,25

,
3

.

114.385.175, b

84.990.566,45
29.394.608,91 .,\

Receita Operacional líquida r ••••••

{-)Custos dos Produtos Vendidos .. . ,. ..

Lucro Bruto .. .. .. ". .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Despesas Operacionais .. .. ..

Despesas cf Vendas .. .. .. ..

.... , ......
o. 1'3"O 97? r::0·0.···. "-')').�

.... 5.597.864,31
13.818.420,1;-)

915.827,27 28.463.085,45
-.....

931. 523,46
2.706.735,76
1.153.986,17

2.484.273,05
. 435. OOO,OG

2.049.273,05

Despesas Financeiras '.. .. ..
.. .. ..

Despesas Gerais .. .. .. ..... .. .. .. ..

.
.

Lucro Operacional .: .. .. ..

.

. .. ..

Receitas Não Operacionais .. .. .. \.. .. .. .'. .. ..

, .

(---). Resultad da Cor. Monetária
'

:
Resultado Antes do r. Renda'.. .. ..' .. .. .. .. ..

Provisão P/Imposto de Renda .. .. .. ..

Resultado Depois do I. Renda ....

'

; ... ..

.

Canoinhas, 19 de março de 1979

Modesto 'Zaniolo � Diretor' Alcidio Zaniolo - Diretor Altavir Zaniolo - Diretor Milles Luiz Zaniolo ,- Diretor

Milles Luiz Zaniolo ._ Téc. em Contabilidade _ CRC (SC) n.? 028,9
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CORREIO DO NORTE l( de afwil de 19'19

Corr�io tem novo Dir�tor Regional
,
Assumiu dia 27 de março

as funções de Diretor Regional
da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos em Santa
Catarina, o Sr. GUIDO ALFRE
DO HEISLER.

Por ocasião de sua posse o

novo Diretor da ECT disse que
os Correios sob a sua direção

/ hão de cumprir seus principais
objetivos, perseguindo as me

tas estabelecidas no sentido de
procurar oferecer sempre aos

usuários rapidez, eficiência e

segurança no que concerne aos
I '

,

Registrada no CRECI sob n.? 204

� SICÓL CORRETORA DE IMóVEIS TEM PARA VENDA

À PREÇO DE OCASIÃO:

Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá ..

vel com máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul.
-', 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/110 m2.
1 terreno urbano com 436 m2, localizado à esq Cel. Albu
querque com a Eugênio de Souza.
.1 terreno urbano com 400 m2, localizado à esq. Paula Pe

. reíra com a Eugênio de
.

Souza.

TEM AINDA PARA VENDA:

Uma Pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.
COMPRA-SE:

1 área acima de 50 alqueires, para florestamento ,

EXECUTA AINDA O S_ERVIÇO E
,

VENDA DE LOTEAMENTOS.

Procure a SICÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22-0339

-._IIl_;!!'liiA4AAM4!11iR1lIli!'.lllmI!llWM!Il!Il!!!-lII!i!I!!lallli.lI!$WIIII!�fBDa;III'-••IIII"1r.!1!MP1lRl!i<,W_·illll!lilllllttS'.IIl...lIIi_mDiImIII!I!IIiI.!'.lO,1Ill'3!IB-----1I!

Basilio Humenhuk Comércio I
de veículos Ltda

Revendedor FORD I
19"8"�. I,

I
1948 30 j�NOS

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

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Caminhão F-600 diesel - c/rnotor Mercedes 1974
Volkswagen vermelho .. 1976
Maverick - azul .. .. .. '.' .. 1976
F -75 - 4x4 - azul .. .. ..

, 197:3
Pick-Up - F-75 - verde . . 197��
Corcel coupê luxo. - branco .. .. 197G

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

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua VidaI Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

&&& 2&•

No Departi!ment) de Veículos llsecos de Miguel
Procoplek (omércio de Veí(ul.os Ltdc , v (1cê

, encontrará para pronti entrega:
(Marca
1 Chevette GP
1 Corcel .

1 Variant ,

1 Rural .

1 Volkswagen 1500
2 Pick UP Willys .. .. ..

1 Opala 4 portas .. .. .. ..

. .

c

Ano
1977
197G
1971�
1975 .

1974
1974
1974

MIGUEL PRO(OPIAK (OM. DE VEI(UtOS·l TO IA
----_.__._._-----------------_ ------

Concessionário General Motors �o Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

Pref�itura Municip�1 de (anoinhas

Art. i,o - De conformida
de com o .despacho do Sr. Enge ..

nheiro da Prefeitura, exarado
no requerimento protocolado
sob n.? 1554 de 07/11/78 e .nas

respectivas plantas, fica aprova
do a subdivisão procedida pelo
Sr. Luiz de Paula e Silva, de
um terreno urbano, do lotea
mento de Fermina de Paula e

Silva, lotes n.? 102, 107 e 108,
registro número 66, carta de
aforamento 61, lote 53, com a

área total de 3.239,75 m2 sendo
distribuído em, 04 lotes" núme
ros 102, 107, 108 e 110.

Art. 2.° _ Este Decreto en-
.

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu-'
nicipal de Canoinhas, em

03/04/79.
Benedito'Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado ,

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Encontram-se em Cartório, 2.0
, Ofício.. à rua Vidal Ramos, Edifício

respectivas plantas, fica apro-
i

do Forum para serem devidamente
vado a, subdivisão procedida pe- protestad�s os seguintes títulos:

lo Sr. Francisco Krauss, de um DP. N.o 3546" vencida em

terreno urbano; com a área de
;
18 ;'03 .79, no valor de Cr$

1. 438,62m,2, registro n.o, 70, 10.395,00, emitida por O. A. Mis
carta de aforamento n.? 280; 10- sou & Cio. 'Ltda'.

'

te n.? 57,' sendo distribuído' em DP. N.o 3484, vencida em

02 lotes (51 e 52) . 25.03.79, no valor' de -c-s. ..
"I

6.395,00, emitida por O. A. Mis-Art. 2.° _ Este Decreto en-
sou & Cio. Ltda.-

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo- Contra TRANSPORTES DE LAS·

sições em contrário. CAS E TORAS LTDA.

Gabinete do Prefeito Mu- Por não ter sido possível .en-

contrar o referido responsável, pelonicipal de Canoinhas, em

09/04/79.'
. presente o' intimo, para no prazo d,e
três (3) dias 'úteis, a contar da publi

Benedito Th. de Carvalho Netto cação deste. Jornal "CORREIO DO
Prefeito Municipal NORTE", vir pagar os referidos títu

Este Decreto foi registrado los, ou dar as razões porque não, o
e publicado no Departamento

.

faz e, ao mesmo tempo no caso de

Administrativo, na data supra. não ser atendida esta intimação, o

notifico dos competentes protestos ..

Canoinhas, 10 de abril de .1979.
ALCIDES SCHUMACHER

Oficial Maior

, I

DECRETO N.o 11/79
APROVA SUBDIVISÃO. DE

UMA ÃREA DE TERRA .,;\

BENEDITO THERÉZIO DE',
CA�VALHO NETTO, 'Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e de con

iormidade com a Lei n.? 830 de
04/06/68. ,

,

DECRETA:'"
,

DECRETO N.o 12/79

APROVA SUBDIVISÃO DE
.UMA AREA DE TERRA

\

BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, . Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa' Catarina, no uso' de
suas atribuições legais' e de con

formidade com a Lei n.? 830 de
04/96/68.

DECRETO N.o'13/79
APROVA SUBDIVISÃO' DE

UMA AREA DE TERRA
• 'II • ,., ...

BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e de con

formidade com a Lei n.? 830 de,
04/06/68.:

serviços prestados.
Disse que o cliente é a sua

principal [meta pois é a I;le que
a empresa tem ·que prestar bons
serviços e, portanto, o. cliente
será sempre merecedor de toda
a atenção dos servidores postais.

A posse do novo Diretor
dos Correios' e Telégrafos foi
muito concorrida, contando com

a presença do mundo oficial de
Santa Catarina, além de gran
de número de filatelistas e ser

vidores postais sediados em Flo-
rianópolis.

'

DECRETA:

Art. 1.° - De conformida
de com o despacho do Sr. Enge
nheiro da' Prefeitura, exarado
no requerimento protocolado
sob n.? 254 de 05/02/79 e nas

DECRETA:
-Ó: Art. 1.0 - De conformída

de Com o despacho do Sr. En
genheiro' da Prefeitura, exara ..

·

do no requerimento protocola
do sob n.? 347 de 21/02/79, e

nas respectivas plantas, fica
aprovado' a subdivisão procedi
da pelo Sr. Carlos Muller. de
um terreno, urbano, do lotea
mento Stueber, com ,a área to
tal de 1.200,00 m2) sendo distri
buído em 02 lotes (data 41 e

parte da data 40) .

Art. 2.° _', Este Decreto en
,

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, em

09/04/79.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na· data supra.

EDITAIS

Civil -

, .

. Encontram'-se' em Cartório, à
Rua Vidal Ramos, .Edifícío do Fo
rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

Nota" Promissória n.? (Ú�ica) �
vencimento: 15.03.79 - valor Cr$
4.200,00 (quatro .mil e duzentos cru

zeiros) emitente: DARCI JOÃO V€·
., I

.

SARO' _:_ credor. Vivaldo Alves de .

r.,

Oliveira. I!
, ,

Duplicata n.? 30.807 - vencJ-
mente. 31 .01 .79 - volor Cr$ ..'.

l.613,47 (hum .rnil seiscentos ,e treze

cruzeiros e �uarenta e sete centa

vos) .

Duplicata n.? 3Q.281-C - ver
cimento: 30.0'1'.79 - valor Cr$
6.213,81

.

(seis mil duzentos e treze

cruz�ros e oitenta e um centavos),
emitidas por Aristides Mallon, contra:

WILSON FUCK.
Por não ter sido possível en

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

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

tifico 'do competente protesto.
, '-

Canoinhas, 10 de abril de 197�.
Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos "

Registro 'EDITAIS
em 7 de setembro de 1950, filho de Carlos Vieczorkie
vicz e Tereza Vieczorkievicz . Eid, do lar, ncscido em 22

. ,
.

de julho de 1952, filha 'de Eduardo' N'ovak e Clementl�
na Bethmann Novak.

JOSÉ OLIVEIRA GONÇALVES e ANTONIA FER

REIRA DE LIMA, ambos solteiros, domiciliados e resi-,

dentes nesta cidade. Ele, operório, nascido em Campo'
dos Buenos, deste Município, em 25 de maio de 1951;'
filho de IvÜguel Oliveira Gonçolves e Alzira Vicente de
Lima. Ela, do lar, nastida em Ccnoinhos; . em' 31' de
maio de 1948, filha 'de Alcides Ferreira de Lima e Ma-;
ria Pepe.

,

u
�

E, para que chegue ao conhecimento de 3. s;:
mondei publicar o presente Edital. 'Apresentaram o�::
documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180

. Se!
alguém tiver cOnhecimento de algum impedimento le-)
gol, oponha-o na formo da lei.

Ccnoinhos, 10 de abril de 1979.

NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do
1.° Oistrito de Canoinhas, Sonto Catarina faz saber

que pretendem ccsor-se.

VALDEMIRO SCHULTS DE C.ARVALHO 'e ?,NGE·
LI��A BELLOTTO, ambos solteiros, nascidos em Paulo
Pereira, deste Município, dornicilicdos e residentes em

Santa Haide, deste Município. Ele, lavrador, noscidc
em 9 de abril de 1954, filho de João Vieira de Corvo
lho e Maria Inezina de Carvafho. Ele, do lar, ncscido
em 25 de novembro de 1961, filha de' Agustinho Bel
lotto e Catharina Bileski Bellotto .

ADOLFO GURZINSKI e LÚCIA GROSSKOPF.
cmbos solteiros, domiciliados e residentes em Águo
'/erde, desta' cidode. Ele, lavrador, 'nascido em 'Fol'
quilhe. deste Município em 11 de março de 1,956, fi,
lho de Silvestre' Gurzinski

.

e 'Maria Sempkoskl G'urz'ins·
ki .. Ela, do lar, nascida em Água Verde, desta cidade,
em 12 de maio de' 1959, filha de Alfredo Grosskopf e
Elsa Grossl Grosskopf.

JOSÉ ANTONIO TORRES e NATAliA DE: LIMA,
ambos solteiros, domicilicidos ....

e residentes nesta cidade .

Ele, operário, nascido em Solseiro, deste Município e�
7 de dezembro de 1951, filho de Vitor Ferreira Torres
e Eufrosino Cardoso Torres, Ela, do lar, ncscido em

Canoinhas, em 25 de dezembro de 1960, filha de Ov
dio Ferreiro de Lima e Mercedes Rodri'gues de l.irno,

FIRMINO PIECHONTCOSKI e ANTONIA VOIGT,'
ambos solteiros. Ele, lavrador, nascido em Solseiro.
deste Município em 1 _o" de 'junho de 1957" residente em

,

Arroios, neste Município, filho de Antonio' Piechontcos-
ki e Ramiro Martins piech.ontcoski. Ela, do! lar, nascido;'
em Arroios, neste Município em 12 de junho de 1961,
filha de Odilo' Otto Voigt e Sebastiana Heiden Voig�,
residentes em Salseiro, deste Município.

'

FL.ORENTINO VIECZORKIEVICZ e ELZA NOVAK,
ambos solt�iros, nascidos, domiciliados e residentes em

Lagoa do Sul[ deste Município. Ele, lavrador, nascid\)

•

..

Nereida C. Côrte
'Oficial do Reg Civil - CPF 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Civil:
,

de Bela Vista do Toldo - Conoinhos - ,Santa Cotorino.r
faz sober que pretendem 'casar-se: .,.

ARVELlNO EMiliANO com PAULlNA KAlESKI,>!
,

broslleiros, el� viuvo, ela solteira, naturais deste Estc-,
do, ,ele lavrador, nascido 'em Major Vieira, se., aos 15,

(;
, "d� rnorço de 1918, filho de Maria da Conceição, fole-"
cido. Ela doméstica, nascida em Rio Claro, M,ajor Viei->
ra, aos 06 de maio de 1936, filha de Mariano Kaleski, ':
falecido e Ana Kaleski. '

,
Se alguém tiver conhecimento de algum

dimento legal, oponha-o na' forma da lei.

Bela Vista do Toldo, 09 de abril de 1979.

Leopoldo i'ereira - Oficial

,

impe-l'

"

"

/,

; \/ . r' �.'
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Drao Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

.

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

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

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 -

Ancora Tratores

ENDEREÇO.
.

CEla.zO. .

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

e es 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.

fVl
'.'

"J
� "'U:,O'8 9;;íOI't'.11/Á._ L/C

DlSTRIBUtOOR EXCLUSIVO EM CURmSA. L�STE 00 PARANÁ E NORTe OE SAHTA C,o.TARJNA.

Malriz em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52-4821 .

6anoinhas. Travessa 7 de Setembro, 248· F,_one 22-0548 • Lapa,"Flua Barão do Rio Branco, 1800· Fone 22-1263

, , ,
.. ' .

Você gosta de estar sempre na moda?
t:.ntão procure a

BRUI1N81 IODAS
·UMA LOJA' DA Orgdniza�ões Nivaldo Burgardt

E.SPERAMÓS .VOCÊ!

N T

MATERIAL
,

e c om

Material de

.IDscri�õ,es para o exame Supletivo
de 1.0 e 2.0 graus e ce ra -se dia 24

"
.

As Supervisões Locais de
Educacâo receberam esta sema

na, cir"cular da 8.a UCRE com

sede em Mafra, assinada pelo
Diretor Lycurgo Aleixo Nora,
comunicando que a Comissão
Central de Exames Supletivos

\ (COMCES) baixou Edital, fi
. xando o calendário de inscrição
e provas para os Exames Suple
tivos de 1.0. e 2.° graus.

As inscrições .

iniciaram-se

segunda-feira, dia 9 e encerra

ram-se às 18 horas do dia 24 do
corrente mês. Poderão inscre
ver-se os candidatos de ambos
os sexos que preencham as se

guintes condições:
- Para o 1.0 grau, 18 anos

completos ou a completar antes
da última prova.

- Para o 2.° grau, 21 anós'l.

completos ou a completar antes
da última prova.

A emancipação ou o casa

mento não isentam o candidate
das idades acima exigidas.

Os exames prestados con

trariando os dispositivos exigi
dos serão nulos de pleno direi
to.'

______ ........II'IDII!lIllllll!.i!IIIlIlllllIIIIIUIllI'll!!.IIU-------JIII!!I!II!I....
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HIDRAULICO

Construcãó Ltda.
.,

No ato da inscrição o candi
dato deverá apresentar os do
cumentos abaixo relacionados:

Diretor da 8.8 DCRE
agradece iniciativa

.
- de Tberézio
o Profesor Lycurgo Aleixo No

ro, Diretor da 8.a Unidade de Co

ordenação Regional com sede em

Mafra, enviou correspondência OJ

Prefe,ito Municipal, Therézio de Cor-

/valho, agradecendo sua prestimoso
colaboração consubstcnclodo no cal

.

çamento do acesso do Colégio. Esta
dual Santa Cruz.

"Desejemos cpresentor a V.
Sa. nosso agradecimento e cumpri
mentá-lo pelo empenho e dedicação
demonstrados à couso da Educação.
Gestos como o seu enobrecem o ho
mem público e nos entusiasmam y

continuar lutcndo pelo bem estar de
nossos educandos". E mais adiante,
o professor Lycurgo informa 08 Pre
feito que a medida será comunicado
ao Secretário da . Educação, pOl''J
que ele também tome conhecimento
do brilhante trabalho do chefe do

Rua Major Vieira, 589' - Fone, 22-0502 • CANOINHAS - se
I

-' fl1 ii i • i ii íií ln íi í II id ii i • ltÍ i"m'. i ii ••• i í i .. ií i ií ii i ií i ii ••• í í •" I i í i II ii • í íí ... í a i i".iii'iT1i • IÍtil! :Ú;riT'i�,

Carteira de Identidade Cí- da), Quitação do Serviço IVI il i-
vil (original), Carteira de Es-

. tar para o sexo masculino, uma
trangeiro Modelo 19 se for o ca·-· fotografia 3/4 recente e com
so (original, Título de eleitor

(original), Carteira de Identi- provante de pagamento da taxa.

dade Militar se fôr o caso (po.. de inscrição que será de Cr$, ...
derá ser fotocópia autentica- 45,00. �

••• aRI •• II! •••••••••• mg •• ' ••ml§' ••••••••••••••••••••••• �•••• ' •• ,I ••••••• ,-

CIMENTELA --

Seu problemi é cercas ou alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIQ DE SOUZA,

�88.- FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN
TELA) EM MARCÍLIO DIAS.

,
,

FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

�á ••••ÜijIUuili�ue ••• uIQ;lalu •• DII •• dli •••• li •• al& •••• iãilil.DI.alil�

& Seleme S.A. Com.

Exp. de 'Erva Mate
CGC .MF 83.188.284/0001-19

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA

Seleme
Ind.

São convidados os senhores acionistas da SELEME &
SELEME S/A., a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDI
NÁRIA E EXTRAORDINARIA a realizar-se no dia quatorze de
abril de hum mil novecentos e setenta e nove, às 09,00 (Nove) ho
ras, na Sede Social, sita à Rua Eugênio de Souza 79, em Canoinhas
SC. afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1.0) - ASSEMBLÉIA GEIRAL ORDINÁRIA

a) Aprovação das Contas da Diretoria e seu relatório.
Balanço, Demonstração da Conta Lucros & Perdas e

o parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exerci
cio de 1978;

b) Distribuição dos Lucros verificados no exercício de
1978;

c) Diversos assuntos de interesses Sociais.

2.°) - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
,

a) Aumento de Capital Social de Cr$ 660.000,00 (Seis
centos e sessenta mil cruzeiros) para Cr$ l. 000.000,00
(Hum milhão de cruzeiros), com o aproveitamento de
Reservas e Fundo para Aumento de Capital.
Canoinhas (SC), 31 de março de 1979.

JOÃO ABRÃO SELEME - Diretor-Presidente, ,

1 x
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Notas Esparsas
Com a presença' do Presí

dente da TELESC, Douglas
Macedo de Mesquita, foram
inauguradas as Centrais de
DDO em Monte Castelo e DDD
em Papanduva, na quarta-feira,
dia 11.

nova Avenida continuam sendo
desrespeitadas pelos motoristas
de transporte pesado . Um dos
calçamentos mais bonitos do
centro da cidade à lajotas, real
mente não suporta o peso de
grandes cargas. Vamos preser
var o que é de todos.

xxx

xxx

O Gerente da CELESC es

tá comunicando à população
para que avise a Agência Loca],
toda vez que tiver lâmpada
quebrada em sua rua, usando o

telefone de plantão, 22-0490.
Por outro 'lado, pede aos usuá
rios a atenção na conservação
de .Iârnpadas e luminárias, que
estão sendo depredadas em

grande escala.

xxx

Nos dias 26, 27 e 28 do cor

rente mês, a realização dos jo
gos -estudantis de Canoinhas.
com a participação dos alunos
de 1.0 e 2.° graus.

x.x x

Amanhã em Papanduva, a

realização do Baile de Jubileu
de Prata: na Sociedade Hípica
Esportiva Papanduvense, en

cerrando a programação de co

memorações dos 25 anos
.

de

emancipação. do municípío ..
xxx

. Mais reclamações' chegan
do à Redação, dando contas de

que as placas de sinalização na

Canoinhas acaba de ganhar
m.ais um estabelecimento co-

. mercial de categoria. Na terça
feira, a Comercial Hirt de Ri'J
Negro, abriu as portas de sua

filial em nossa cidade no pré
dio da antiga Casa Para Todos
na Rua Caetano Costa. As Or

ganizações Hirt, dedicam-se ao

comércio de elétrodomésticos e

trabalham com Crediário Pró
prio. Portanto, de parabéns Ca
noinhas.

Um lembrete às delegações
de futebol de salão. As' inscri
ções para o Campeonato' Múni
cipal já estão abertas na sala de

administração do Ginásio de

Esportes.
xxx

No dia 20 em Curitibanos
a festa anual da maçã" com a

presença do Governador Jorge
Bornhausen, que governará O
Estado naquela cidade durante
algumas horas.

xxx

Rotary Clube
de (anoinhas

CONFERÊNCIA
N'os dias 26 e 27 deste mês, realizar-se-á na cidade de Cho

pecó, a XIX Conferência Distrital de Rotary Clubes No dia 28 nu

mesma cidade, realizar-se-á a XXII Assembléia.'Distrital, qucndo esta

r ôo reunidos representcntes dos 55 clubes que perfazem o Distrito-zlóó.
para uma confraternização e 0.0 mesmo tempo ocorrerá a posse do

governador do Distrito para o período 79/80, Pierre Lourenço Mar
chesini, do Rotary Clube de Joinville, bem como a eleição do gover
nador para' o período 80/81. Como candidatos para este período
opresentaram-se os rotarian.os, Reclamo Fischer do Rotary de Floria-

. nópolis e Dario Maciel do Rotary de Chapecó.
O Rotary Clube de Canoinhas seró representado nesta ocasião

por uma comitiva composta do novo Presidente, Olávio Socres, o [u
turo secretário, Sérgio Hoffmann, o atual Presidente, Osvaldo Wru
blevski e outros membros do Clube. Na ocasião, haverá progràmação
especial para Os Senhoras da Casa da Amizade dos Rotarys Clubes.

REUNIÃO
.

Na última reunião do Rotary Cllube de Canoinhas, realizada
no Clube Canoinhense, foram debatidos assuntos referentes às festivi
dades. de aniversário do Clube que ocorrerá no próximo mês de maio.
Na oportunidade estiverem como convidados especiais, o sr. Herbert
Ritzmann, sócio-fundador do Rotary Clube de Canoinhas, o Sr. Arv
Cornelsen e o Sr. Eloy Walter de Curitiba.

ROTA.RY HOJE (
Em 03' de janeiro de 1979, havia. 17.982 RotOJy Clubes:

aproximadamente 835.000 rotarianos em 154 países e regiões geo
gráficas. A portir de 1.° e [ulho de 1978, foram admitidos 182 clubes
em 40 países.

'f Cooperativistas:
Encontro
Nacional
�m C·amboriúb

BALNEÁRIO CAMBORIü
Patrocinado pela .OCESC,

Organização das Cooperativas
do Estado de Santa Catarina e

pelo ITEC, Instituto Técnico
das Cooperativas, se' realizará
no próximo dia 28 de abril, no (
Salão de Convenções da . Citur
Rodofeira em. Balneário Cam
boríú, o 'primeiro encontro
Brasileiro de Administradores e

Contadores de Cooperativas.

Este primeiro encontro faz
parte do Programa Catarinen
se de Congressos, que contará
com a presença de diversos ad
ministradores e contadores de
aproximadamente 1.500 coope
rativas brasileiras. Para repre
sentar a C O O P E- R CANO I
NHAS, participarão do evento,
o Presidente Luiz Fern.mdo
Freitas e o Vice-Presidente, Al
fredo Seultetus .

LioDS Clube
,

de Canoinhas

Q assunto a ser tratado nes

te encontro se relacionará com

os diversos problemas do coope
rativismo e demais aspectos .re

lacíonados às cooperativas, sob
a apreciação do Ministro da
Agricultura Delfin Neto que se

fará presente ao Congresso.
O Encontro Brasileiro de

Administradores e Contadores
de Cooperativas, que' terá início
dia 28 deste mês, irá se prolon
gar até o dia 2 de maio, com

uma programação de debates,
previamente estabelecida.

BAZAR COM DESFILE DE MODAS

Em destaque o programa elaborado pelas Domadoras do Lions

.Clube, e que se constitue de um Bazar para venda de roupas de ir-

vemo, no mais gostoso Chá da temporada, a ter lugar no Clube Co

.noinhense, no dia 10 de maio próximo, às 16 horas. Antecipando o

.venda, as circunstantes terôo a presença' de um desfile de modas a

cargo da DM. Marlene ,Teixeira que lançará as últimas criações para
'este inverno. Muita música e muita alegria deverá imperar naquele
dia la de maio, numa antevisão do que' será o final da programação

, de inverno do lions Clube de Canoinhas. Todas as comissões já estão

formadas e constituirá o grande acontecimento do momento.
i

, .
. -,

DISCOTHEQUE DE PÁSCOA

Também a DM. Marlene Teixeira fará a apresentação de um

desfile de modas na Discotheque que o Clube Canoinhense fará rec

lizar com Jakson-Som no sábado de aleluia, quando teremos o concur

::0 dos melhores dançarinos em Discotheque em nossa cidade ..A par

t.cipoçôo seró de adultos e todos os casados poderão se inscrever, pa
ro a grande noitada de sábado de aleluia no Clube Canoinhense.

SÃO NOSSOS ANIVERSARIANTES

O Cl. Zulmar Nascimento Teixeira' foi o estreante do mês de

obril, comemorando no dio 1.° mesmo, sua nova idade; o CL. Edir

Kamradt festejou condignamente seu aniversário, estando a casa

cheia, no dia 04; já o Cl. Soulo Carvalho estreou idade nova no dio

05 do corrente tendo após os cumprimentos viajado para Perequê, e

no dia' 21 o Cl. Ildefonso Corrêa será alvo de manifestações de ami

zcde, com nova idade, a qual passará em plena Convenção Distrito!.

Correios
de

BLUMENAU A VISTA

Estornos arrumando as malas, para a Convenção Distrital de

Blumenau e que será nos dias 20-21-22 do corrente. A XVI Convenção
.

0.0 Distrito l-la, marcará época em nossa Região, onde o emblema de

um leão Alpino com. um caneco de Chopp na môo será a figura rnois
destacada no desfile leonístlco que participaremos no dia 22, pela

.'

.princlpcl artéria de Blumenau: A caravana será constituída pelos CL:

ZAIDEI'\l (ZOÉ) SELEME; Cl
-

GRIMAlDO (ZENA) FURTADO; Cl. ANTO

NIO (HELENA) SIMÕES; CL. ILDEFONSO (POPI) CORRÊAl ct HllÁRIC'
(ROSELI) LlEBl é CL. WALMOR (MARIA DE LOURDES) FURTADC
Ainda há lugar para. aqueles que não fizeram suas inscrições enteei

padas, pois o evento compenso essa participação, sendo,.o mais bo
nita festa leonística Disrritol .

\

desmentem violação
Correspondências'
dência da empresa para que se

promova a censura das cartas;

2.° - A Empresa Brasilei-'
ra de Correios e Telégrafos ca

be apenas a recepção, encami
nhamento e entrega dos objetos
postais a ela confiados;

-

3.° - A Empresa não pos
sui nenhum mecanismo espe
cial que possibilite a violação
de correspondência, estando
seus' técnicos voltados apenas
para encontrar soluções que
permitam, cada vez mais, o

aperfeiçoamento do sistema

postal brasileiro;
4.° - A evolução do tráte-

5.° - Todas as 31 diretorias

regionais, onde estão localiza
dos os centros de triagem, es

tão abertas, à disposição da po
pulação e e,m especial da im

prensa,' para que seja provada
2 violação postal.

Ao tomar conhecimento de
notícias publicadas pela im

prensa, segundo as quais estaria
ocorrendo violação de corres

pondências em Minas Gerais.
em 'especial na cidade industrial
àe Contagem, o gabinete do
Presidente da Empresa Bras:...
Ieira de Correios e Telégrafos,
engenheiro Adwaldo Cardoso
Botto de Barros, distribuiu nota
oficial à imprensa 'consubstan-
,ciada em cinco pontos. Diz' a
nota oficial da ECT:

1.0 - Não existe em Minas
\ Gerais ou em, qualquer nutre
cidade do território brasileiro..
instruções emanadas da presi-

go postal brasileiro que vem'

crescendo a cada ano, mostra)'
na prática, ser impossível qual
quer tipo de ·localização indivi
dual de correspondência. A em

presa manipulou ern 1978 cerca

de 3 bilhões e 400 milhões de

objetos postais e vai manipular
em 1979, cerca de 4 bilhões de

objetos.

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

Presidente da
·"trabalho

o Presidente' da Fundação
das Escolas do Planalto' Norte
Catarinense, (FUNPLOC) elo .

.glou o trabalho do .Prefeito Be
nedito Therézio de Carvalho
Netto, no tocante à inaugura
ção da Escola Isolada de Tira- .

Fogo no último fim de semana.

em carta de congratulações ao

edil na segunda-feira.
. /
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FUNPLO�C
do' Prefeito

I.

I
I

elogia

O Dr. Paulo Dequech em

sua correspondência denominou
o chefe do executivo de "Pre

.

feito da Educação" e· formulou
votos de respeito. e profunda
admiração à pessoa' de Theré-

templo do Saber que se ergue,
grande em seu espírito criador,
amplo em suas possibilidades,
sublime em seus fins e r-ico em

seus objetivos", foi a frase de

Dequech ao referir-se à cons

trução daquele educandário no
�

interior do muni�ípio.

Z10.

"Pequeno, embora, em suas

dimensões físicas, é mais um

- CANQINHAS CatarinaSanta
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