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mi oes· no
Embor€l sofrendo um atraso de

quatro horas, a programação pré"
estqbelecida da visita do Secretário
da ,fazenda, Ivan Oreste Bonato c

Canoinhas, foi cumprida em seu

primeiro dia com todas as polestrcs
E: encontros realizados.

Viajando em micro-ônibus, .)

Secretário chegou por volta das 1 '2
horas de sequndc-feiro, ccompc
r.hodo do Superintendente do PRO

CAPE, Jayme Scherer, Deputodo
Gilson dos Santos; Coordenador do
Tesouro, Ruy de Vasconcelos Boldan
çc. Coordenador do CIEF, Diclmo
Mondo; Chefe da Assessoria Técn i

co, Indio Jorqo Zavarizzi; Assessor

"

Especia'I, Tarquino Mourillas de Pó

duo; Assessor de imprenso. Enir .J:::

sé Cecconi, Assessor, Francisco Cy'
ri lo Corrêa; Secretária Execut vc.
Suede Silva; Cinegrafista, Nilson

Cardoso, e fotóqrofo Waldir O,
Nunes Ivan Bonato e Comitiva, 01,

moçaram no Clube Ccnoinhense c�

iniciaram o proqrorno oficial às 1 .t

horas.

presentantes do Associação Comer
c.ol e lndustriol de Mafra e empre
sários de Itaiópolis, Pcpcnduvo.
Monte Castelo e Mafro; a sequr:
monteve reunião C0m reprecentcn
tes do Associação Comercial e lndus
trial de Porto União e ernpresórios d8
Irineópolis e Porto União; e por últi,
mo reuniu-se com os Prefeitos de
Mafra, Itaiópolis, Popcnduvc. ivlonit)
Castelo, Conoinhas, Ma:,')r Vle"-c:
Três Barras, Irineópolis e Porto União

Às 19:30 horas, concedeu eG

trevista à imprensa local, jornal A
Notícia de Joinville e Jornal O Este
do de Florianópolis.

OS COMPROMISSOS

O Secretór io da Fazendo ';'e'."7-

na segundo-feiro os seguintes ctivi
dcdes. proferiu Palestra às outorl

dades e empresários no Salôo N;)
bre da FUNPLOC; reuniu-se com re .. (5. a Página)

Hospital
moderno

Santa
aparelho

Cruz
de

O Hospital Santa Cruz, re
cebeu esta semana um moderno

aparelho de Cardiologia, cons

tando de uma unidade Móvel

de Cardioversão e Monitoriza-

ção. Este conjunto além do

uso geral, é um completo mo

nitor de cabeceira com indica

ção sincronizada de freqüência
cardíaca e alarme.

E�,te importante aparelho ,2

constituído pelos módulos Des

fibrilador Cardíaco, um ampli
ficador de Eletrocardiogramas,
um monitor de Ritmo Cardíaco

e um Cardioscópio, Esta unida ..

de pode ser acrescida de módu ..

ló Teleprocessador de modo a

fazer parte integrante do Si>

, terna .de Telemonitoração e tam

bérn pode ser acoplada a um

aparelho Marca Passo. O valer

do equipamento é de Cr$
100.000,00,

•
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Instalação
R'egião

Delegacia . li egiona I

depende de dispositi vos
Micro

lega'is
da

,

O Prefeito 'Benedito The

rézio de Carvalho N ::-tto re"'e

beu esta semana, of �c: o d_'J. pc- I
cretaria de Seguran';::l c InIOJ..'- I'Im�ções, assinada pelo titular

da pasta, CeI. Ary Oli"veira) '2r�1
resposta ao s�u telegrama solI

citando a urgente i1!stalaçã? da

Delegacia Regional da MIcro,

Região Vale do Canoinhas.

da

e hoje, Gabinets de Planeja
mento e Coorc'enaçãc Gc 'aI. '

i\.cr'2scer/cd Ary de 81i, 2' ..
na correspondência, all� Tar)
1· _

�

lOgO seJ ara ap.i.'o·'v'aúús o..) G.�,.,_t)v
sitivos legais propostos (criação
de cargos, etc.) voltará ao �;:;.
sunto mais objetivamente.

Assinatura Anual Cr$ 250,00

,

ra em ,

arinenses"

CANOINHAS (se) ,
21 DE ABRIL DE 1979
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Inform c S'c:c,:-:-t:lri) que
há neccs:::;i(i_&de ele c:uc:pc.3�[ivos
legais, j á solicitados nos estu .. ,

dos que aquela pas�a rE:alizoLl,
estudos esses que na época esta.
vam afetos à Junta Coordenado
ra da Reforma Administrativa ,

o PREFEITO DE CANOINHAS, THERÉZIO DE CARVA

LHO, O SECRETARIO DA FAZENDA, IVAN BONATO E
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL DE CANOINHAS, HILTON RITZMANN.

e

os maiores destaques
1a. COBRAC

Delfin
hausen

Neto

por C("I'i.1C'�.:;r dc::=c(' ,ii: � ("tin�1x
;-Cl},S verdadeiro- O�JjcU TCI�':; d2
bUSC2r uma �;;:::] .1\Jo pera (",

prcblcmas '.Tl21r; F emente l}-
,

) '� , Para a l,a COBRAC, alémp'aoor:; PIO setor. pr,r!1U8nL,O ,'prr\',
I �'e como praticamente cerro, c elo Ministro Delfin Neto. da

n" d t li Agricultura e o Governad ir dec'_ Ur.�lO - uran f' a rea 1Z'::-

r 30 do evento l�2 r�r;:-,jJ.:�(": ,C:::çmt? Catarina. Dr. Jorge Kon-
, r" c'or Bornhausen, espera-','e ,"cC-.::::�.C,C::; �o ectcr C2CD2::."��t: -

' »;» ,.I , ....

vista, a serem concedido- pelo particrpacão de mais de 800 COl1-

Governo do .Estado e quiçá nelo vencionistas, vindos de todas as

Governo Federal, este também unidades da Federação, México,
se fazendo presente a la CO'- Bolívia� Equ�dor, Chile e. 0,11-
BRAC, através do Ministro Del-l- tros países: lIderes, cO,operê.tl\�I�
fin Neto, da Agricultura. tas, professores, tecnicos, dir i-

gentes, executivos e especialís
p: Conferência de abertur» tas' dos diversos órgãos Iigados

da l.a COBRAC será proferida ao sistema cooperativista nacio
pelo Governador ;;orge Kon 181' nal .

rOiasii
, 09 I'

-w--...------------ . .all_r__�.._tt_t"·�m��17 �'. �.. �.M_W_,�_- \

na
Além do objetivo de COTI

gn:gé::r admnistradores e con

tadores ligados ao setor COOPE::
rntivirta da América L.::<Üi.1ê.., ,}

1 a cn"p�AC - �:,"- -T-f-1Ç;� � (�,...-:--
• \"""...1.-1_'" "-"'--".J. .... V ,-._ ......l ... __ .I..Ú

sil eira de Adm inístradcres e

Ccntadores d2 C(}GpO�:::)Lii;;}-', .:

r cr rec.lizada -� p�-";'-' (�" 27 ,do--� c (....... "-lU Cl ct t,....l v..! l. . � j J ........... ,

'�C T:1�S CD Balncá: 1.:::: C�'�1l::0Til;,
l')c�.-(:::: t:;_"(.�1�fcrn,,:,��;.,,-r-e nr: 1'111'Ol�
COl1�T("l1f':"" cocoeratvist.: ·i 'S 1'1";:1_• �

.; 1.,.", ...... ....I.t'.. \. " />.) ld i J �.. .. �

I ;-·"r1"1 rr '-1"·''''0 D ..... íç• na-o <:'0' nc-,. I � L ...J,.. I " ,
_l

('.Á. - � 'I '..J.... r.

lo fato de reunir mais de C'i�(),

convencioriistas,
,

mas

Jorge Born-

\.

Bornhausen, que segundo fon
tes bem informadas deverá
anunciar importantes medidas
r� serem adotadas pelo seu Go
vcrno, de efetivo apoio ao cetor

cooperativista, Acredita-se que
estas medidas estejcm ligadas
8.0 retorno do : benefícios dos
incentivos Íi,:,c8i�; às coop .rati
vas) considerando que eSÜ-:3 es

t80 inclr idas entre os mr iores
arrecadadores de ICM do 'Esta
do e não se valem atualr-iente .

d03 benefícios decorrentes des
te fato,

\

PR,ESENÇAS

_...,""..... ,. ao_n.", ................w......., ""'= ........""'__....;.,___,"'__"""__,

26, 27 e 28 de abril

'_studanti s
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aniversarianfe,s da Semana
ANIVERSARIARAM-SE

Dia 12-04-79: as. garotinhas
Ana Karla e Ceres Karine (gê
meas), filhas do casal Sadi e·

Maria Herta Tadra.

a srta. Maria Bernadete Perei- Car los, filho do sr. Moisés Bor

ges de Souza.

DIA 27: a srta. Miriam Da
maso da Silveira; o jovem João
Roque Padilha.

Aos aniversariantes, nossos

parabéns.

ra ..

DIA 23: a sra. Erica, espo
sa do sr. Alfredo G. Knüppel,
residente em Camboriú; o sr.

Alceu Tomporoski; as srtas:
Soraia e Sumaia (gêmeas) El
Kouba, Marilze Hedler e Judite
Bollauf.

ANIVERSARIAM-SE

DIA 25: a sra. Frieda, espo
sa do sr. Willy Hauffe; o meni
no Mário Aurélio, filho do sr.

Amir Ruthes.
.

HOJE: os srs.: Amilcar Ri
beiro, residente em Joiriville,
Wilson A. Seleme, Ervino
'I'reml e EValdo Gonchorovski;
as srtas.: Gladis Lohse, Ana Gl··
sela Artner, Edaisi Kelli Gon-'
chorowski, Tânia E I i z a b ete
Gonchorowski e Ivanita Schi
vinski; o jovem César Roque
Artner.

.

, ,

DIA 24: a sra. Elisa, esposa
do .sr. Félix da Costa Gomes; C

sr. Antonio Tokarski. Vaminbão ,de Frete

AMANHÃ: os srs.: Milles
Luiz Zaniolo e Sérgio Senczuk;

DIA 26: o sr. Fernando
Freiberger; o jovem Wilson
Friedmann; o menino RoÕêrt"o:,

Praça Lauro Müller (em
frente à Relojoaria Suissa).
Mudanças e pequenas cargas
para qualquer ponto da re

gião Fone: 22-0837 - Tratar
com 'Waldemar ou Miro.

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

I .'
.
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Os mel. ores preços e condições da região
\
\

hora'rediéric
, Próprio e entrega na

'.

refrigeradores
bicicletas copas

fogões

conjuntos
fórmicas

Dormitórios'

estofados
televisores

lenha rádios toca-fitas e

dade de outros artigos para

estantes
"

a gas e a

uma inf'ini

Ia rseu

E na compra de seu dormitório leve de brinde,

um despertador;
, ,

- de ·um conjunto estofado, uma mesa de centro;

- de um
\

televisor, uma antena com instalação;

jogo' de' cozinha,de um
•

um Jogo colorex .-

e cQ'

.Bua Caetano' Cosla, 495 _ FOD8 22-0555
.

VANOINHiS - S G_ ._
•

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

FARMÁCIA DE PLAN�AO: De sábado (21) a sexta-feira (27) -
-

Machado - Rua Vidal Ramos, 404 -

Fone: 22-0825

!\'(ÉDICOS �)E PLANTA0: Hoje Dra. Tercia Oliveira Telles
,

'Fone: 22-0033

Amanhã - Dr. Wilson Eirzinger
Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOÇORRO: Fone: 192

ESTAJÇAO RODOVIARIA:. Fone: 22-0179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados e domingos

, 'Posto no Planalto Hotel.

RADIO 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.? 797 - Fone: 22-00.36 .

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

-:- 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 2,2:00
horas.

'

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

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

Operária

-:- C H U R R A S C A R I A S -:

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 43,0 - Fone 22-0236 - Funciona daa
01:$:30 às 23:00 horas. - Lanches - Refeições - Espeto

,

Corrido - Espeto. Individual e prato do dia.

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: Teixeirinha e Mary Terezinha em:

O GAÚCHO DE PASSO FUNDO - Colorido

Amanhã em três sessões às 14 horas em matinê e às 19,30 e 21,30 hs.
Teixeirinha � Mary Terezinha em:

.

O GAÚCHO DE PASSO FUNDO - Colorido - Censura livre

ATENÇÃO: este fillme reprisa segunda e terça-feira àSI 20,30 horas.

4.a , 5.a e 6.a feira às 20,30 horas:

A ÚLTIMA ,ILUSÃO - Colorido - Censura 18 anos

-:-' PROMOÇÕES BAILES E' DISCOTHEQUES -:
HOJE: 23 horas - Clube Canoinhense - Jakson, Som e Luzes

-:.- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:-
FOTO EGON: Rua Paula Pereira, 854

FOTO STUDIO ALVORADA: Rua Felipe Schmidt
Livraria Zaguini).

FOTO JOAO: Rua Vidal Ramos, 524 - Fone 22-0392

F'OTO RUBENS: Rua Vidal Ramos (anexo à S.B.O.)

-,

(em frente a

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

PRODUTOS BRAHMA
MERCANTIL INDUSTR1AL DE BE'BIDAS CATARINENSE LTDA.

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

,B,I N D E R C A·R
Comércio de Automóveis Ltdõ.

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

COMPRA - VENDE - TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES
VARIANT AZUL .. .. .. .. .. . , .. .. .. .. .. .. .• 72
RURAL 4 CILINDROS AZUL ..

,
, 713

VOLKS 1.300 .. ." .. ., .. ... .. .. .. ., .. ., .. '.. ," 70
KOMBI STD AZUL ..

" � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68
KARMAN GUIA TC BRANCO ;. .. .. .. .. .. .. .. 72
CORCEL GT VERMELHO : " .,. 7;)
PICK UP AZUL .. .. " " .. .. .. .. .. .. .. eg

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 25'S

FONES: 22-0517' E 22-0610

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ILUSTftE

Quem esteve em Canoinhas, ao ensejo
da festa de' Páscoa, foi o prezado amigo Francis
co de Assis Filho e sua' noiva, Maria Alice Aí

temburg, ele que é o 'novo Diretor-Presidente
do DAE, Departamento Autonomo de Edifica

ções de Santa Catarina, Foram anfitriões do j o
vem par, o industrial �iguel Fontes Procopiak
e esposa Maria Cristina, sempre perfeitos na ar-

. \

te de bem receber. No sábado, "Chiquinho"
participou da solenidade de inanuguração da li
nha de eletrificação rural das localidades de
Matão e Sereia, oportunidade em que reiterou
seu agradecimento à expressiva votação que ob-

..

teve no município e região, quando candidato a

Deputado Estadual no ano passado. Francisco
de Assis Filho. estará brevemente em Canoi
nhas em visita oficial em companhia do Sccre
tário dos Transportes, Esperidião Amin Helou.
Filho.

CENSURA LIVRE

Com a aprovação da nova lei da censura bra
sileira, ficam liberados todos os filmes proibidos no

território nacional até a presente data. Somente se
rão cortadas cenas consideradas atentatórias à mo

ral. Para o Teatro as coisas também ficaram melhc-"
res e o longo braço da censura deixará de atuar con
tra as peças consideradas "da pesada".

INAUGURAÇAO OFICIAL

Foi ontem a solenidade da inauguração oficial
do novo centro radiológico do Hospital Santa Cruz,

, presidida pelo Secretário da Saúde do Estado de
. Santa Catarina, Waldomiro Colautti. Estiveram pre
sentes. além da Diretoria e corpo clínico do Hospital,
diversas autoridades especialmente convidadas.

GARD·ENIA
Camisetas,

Jeans
Camisas, Calças,
e Bijouterias

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

NASCEU MARIO JOAO

A. família Mayer está em festa com o nas<:i
mente dia 10 último em São Paulo, do lindo garotao

que receberá o nome do avô, Mario João Mayer Ne
to. Ele é filho do prezado casal, Luiz Alfredo e Ro

sàngela Mayer, que recebe os parabéns da ,coluna d.e
hoje. Muito felizes estão os tios Nêgo e Regina e mais

a avó coruja, Helrny Mayer, que recebeu o, neto co

mo presente de. aniversário, comemorado dia 14.

.

.

.

.,
.

.

D.RA. HELOiSA S. BERTONCINI
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar - Sala N.? 03

L/C

VISITANTE

, .

NA CORDILHEIRA DOS ANDES

Também é destaque nesta coluna, o prezado
amigo Odone Bertoncini, Engenheiro Agrônomo ela
!;MBRAPA que na semana . passada viajou para
HUANCAYO no Perú, localidade situada a mais de
5 mil metros de altitude, onde participa de um curso

promovido pelo "Centro Internacional de La Papa",
cuja sede é em Lima Na terra da batata nativa n08

'.Andes, Odone permanecerá durante quatro semanas.

'CLIO E DÉCIO NO ALTAR

Será no dia 28, o enlace alinhado de Clio
.

Maura Bojarski e Décio Wiese . Eles são filhos dos
casais, Leonor e Francisco Bojarski e de Norma f'
Darci Wiese, a quem dirijo meu agradecimento pelo
bonito e original convite . Naquele dia) a lVIatriz Cris
to Rei estará erigalada para receber os convidados
do Jovem casal. Na próxima coluna contarei os de
talhes.

ESTREAN�O ALIANÇAS

Noivaram no domingo de Páscoa, Maria Antu
Dia de Souza e Anselmo Marcolin . Ela, é filha da
Vva Olga Soares de s'ouza, ele filho do casal Sever-i
no e Idalina Marcolin. Ao jovem par, as felicitaçôe,
...rj a coluna.

VALÉRIA, 15 ANOS

Comemorou seus 15 anos de vida no sábado de
aleluia, o broto Valéria Pereira, filha' do casal 'I'eo
clara e Olavo Pereira, que recebeu amizades na resi
dência de seus pais para uma bonita festa, Da colu
na, os parabéns com votos de muitas felicidades,

Lucia Coiornb»
=

ROBIN LUIZ E VALÉRIA

,

Marcando data de casamento para 27 de maio,
C'S Jovens, Robin Luiz Voigt (Léco) e Valéria Olme
do, Eles são filhos dos casais Carmem e

. Silvino' ,

Voigt e de Silvia e Mario Olmedo. Logo mais, conto
cs detalhes.

-

----'--==-===�. __ . ==-======:-.

«o JagunçO»
Numa promoção da Secretaria de Cult�.·

ra, Esportes e Turismo, através d� Fundação
Catarinense de Cultura e colaboraçao do Conse
lho Municipal de Cultura, Prefeitur� ,Munici
pal de Canoinhas e Prefeitura M�nlcI�al de
Três Barras, foi lançado ontem o livro O JA

GUNÇO", de autoria do escritor F�rn\ando O� ..

valdo de Oliveira. O coquetel e noite de auto

grafos teve lugar no Clube Canoinhense e. con
tou com a presença dos Prefeitos de C�r;?lnhas
'e. Três Barras, respectivamente Therézio de
Carvalho e Odilon Pazda, outras autorida
des especialmente convidadas, além do mun

do social dos dois municípios.

CONCURSO DISCOTHEQUE

Gente da nova geração de nossa sociedade, é
DESTAQUE na coluna de hoje, pelo prestígio à pro
moção de sábado último no Clu.be Canoinhens�. Pre
sença em massa da jovem guarda ao aconte.clmento
social mais movimentado deste ano, promovido pela
Diretoria do Magestoso e Jakson, com a participação
da Boutique La .Na Modinha que apresentou sua co

leção de trajes para outonojinverno/79. O ponto al
to da promoção, foi o Concurso Discotheque, que COl1-

tou com a participação de 8 jovens pares. A dupla for
mada pelos irmãos, Astrogildo e Marilene Furtado,
.conquistou- o primeiro lugar com elevada contagem
cip. pontos da mesa-julgadora, além dos muitos aplau
sos e ovações do público que superlotou o Clube na

quela brilhante noitada. Em segundo lugar, ficou a

dupla também formada por irmãos, Cezar e Vera
Lúcia Guimarães e· o par classificado em 3.0 lugar,
formado por Dalton Ferreira Ribas e Regina Ce
lia Saporski. A mesa julgadora esteve assim consti
tuída: Julio Pereira e Sra., Zaiden Seleme e Sra.,
Janice Wiese, Glauco J. Bueno e este colunista ..

VISITE

Mod
I
ii

III LÁ VOCÊ ENCONTRA SEU ELEGANTE
TRAJE DE INVEENO.

====================-==�

Lojas ANA MARI,�

Felipe Schmidt, 375 - Fone 22-0682

.

Artigos de inverno para ambos os sexos.

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

Organizações Nivaldo 8urgardl
--=============

30 ANOS DE ROTARY

O Rotary Clube de Canoinhas em maio estará
comemorando seus 30 anos de marcante atuação jun-
10 à comunidade e municípios vizinhos.

I
Intensa pro

gramação está sendo preparada para aquele mós co

mo parte das comemorações desta importante data.
1\o dia 12 o Rotary fará realizar no Clube Canoinhen
se, o Baile dos 30 anos de Fundação com animação do
grupo musical, Os Coringas da cidade de Timbó.

RALLYE DE CALHAMBEQUES
Vinte pilotos já confirmaram suas presenças

na fórmula de 6 e 8 cilindros, para o IV RALLYE
DE CALHAMBEQUES no Balneário Camboriú dia
2;1 deste mês, esperando-se um número de vinte e
cinco participantes ao todo, COlTIO atração especial,
correrá o ex-campeão brasileiro Chico Landi, que
� antas glórias deu ao automobifismo brasileiro, Cer-.
ca de 30 mil cruzeiros serão distribuídos aos melho
res colocados, bem como outros valiosos troféus, in
formou a Prefeitura daquele balneário.

Eletrônica V ideo-Sorn
CONSERTOS EM GERAL DE .APARELHOS
OE IMAGEM E SOM. POSTOS AurrORIZA�

, DOS "SEMP-TOSHIBA" -- "SHARP" E "ÇCE"
FONE: 22-0040 - Rua CeI. Albuquerque,. 702

""==-===============----==-=�==="'==.=-=-
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CORREIO DO NORTE. ,,' 21 de abril de 1979

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

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -;-

80l para bal, heiro e f�cham�nlo de área já não é
. probl' ma em Canoinh ms

, informações:

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

Terrenos' centrais - vende - se

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

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

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

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.
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VEN
e

BALCONI
, t-4 tê

s'
PRECISA-SE DE VENDEDORES E BALCONIS

TAS, COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DE MóVEIS E ELE
TRODOMÉSTICOS.

.. ,

EXIGE-SE:
- BOA CALIGRAFIA
- BOA APRESENTAÇÃO
- DESEl\'IBARAÇO E V'ONTADE DE PROGREDIR

f\

OFERECE-SE:
- óTIMO SALARIO
- EXCELENTE AMBIENTE DE TRABALHO
,_ O�ORTUNIDADES DE PROMOCAO DENTRO

DA FIRMA.
->

,
CARTAS COM CURRICULUM E PRETENSõES

PARA ESTE JORNAL (CAIXA POSTAL N.o 2-D), REF.
"RINGO 1".

'
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Relacionament� pais
tenta de' palestra no

e filhos é
INAMPS

Estabelecer limites e não

padrões de comportamento, pre
ferindo o diálogo à imposição,

-

constitui a tônica para' uma

educação equilibrada e sadia.
A declaração é do médico-psi
quiatra Christian Gauderer que
pronunciou palestras sobre "Re
lacionamento Pais e Filhos",
em curso para beneficiários no

Posto de Assistência Médica
Henrique Valadares, do
INAMPS.

\

De acordo com o psiquia .

tra, apesar das dificuldades que
-

a vida atual impõe, a comunica
ção verbal ou corporal .- "Ia
lar não é essencial" - é muito

importante pois permite aos

pais orientarem os, filhos sem,
contudo, castrarem sua perso
nalidade.

FLEXIBILIDADE
Nenhum ser humano é in

falível e, conforme o Dr. Gau
derer, é muito natural que os

pais admitam seus erros diante
dos filhos e peçam desculpas.
Prejudicial é o sentimento de

culpa que, muito comum princi
palmente em relação a filhos

problema, provoca atitudes ne

gativas como a de rejeição)
quando o responsável acha' que
não pode assumir a culpa ou a

transfere para outra pessoa, ou

a de superproteção, que ímpe .

de que a criança se torne, no

futuro, auto-suficiente. É pre
ciso, portanto, que desde cedo
os pais mantenham com os fi
lhos um diálogo aberto, onde os,

problemas são expostos e deba-
tidos livremente, sempre num

clima de confiança na possibili
dade. de soluções.

O diálogo e a liberdade de

opção não excluem, entretanto,
a imposição de limites, necessá
ria à adaptação do menor na co

munidade e ao desenvolvimen
to do seu senso de responsabili
dade. Neste caso é muito im

portante que' os pais tenham
atitudes coerentes para o êxito
do que se propõem e a seguran
ça da criança; não transmitam
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CAl\10INHAS Santa Catarina

tra não será tão difícil à medida
que aceitarmos nossas imperfei
ções sem sentimentos de culpa
c procurarmos manter um equi
líbrio possível, calcado .numa

base de amor e compreensão.
'

preconceitos ou distorções de

valores; não façam' críticas ou

comparações que possam gerar
competição entre irmãos.

A educação, conclui o psiquia-

Sociedade Beneficente Operária
EDITAL DE CONVOCAç.ÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Atendendo disposições estatutárias, ficam convocados
os Associados da SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA, 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 fal
ta de número legal, as 09,00 hs. em segunda concocação com qual
quer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

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

.

3, 0) Parecer do Conselho Fiscal;
<1.°) Eleição e posse: Nova DIretoria e Conselho Fiscal.

\ OBS.: Para fins de Registro e verificação, as chapas
, para nova Diretoria 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 StJSSENBACH - Presidente
2 x

Ancora Tratores

,E
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,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certe.
A Ancora Tratores.

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

� �]
� ""Coar <o/;;;íhl't'J -2JtiH._ L/C

otSTRIBUIOOA EXClUSNO EM CURmBA.lESTE 00 PARANÃ E tfOIirrE OE'SANTA C"TARINA.

Mêlriz em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52-4821
Canoinhas, :rravessa 7 de Setembro, 248· t=:one 22.Q548 • Lapa,}'lua Barão do Rio Branco, ,_,' Fene lIf·l�

,
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Sua criati vidade

vale
/

c-s ] .000,00
. A Prefeitura' Municipal .de Canoinhas, através do Con-

selho Municipal de Cultura (CMC), instituiu um prêmio de Cr$
.

. 1. 000,00 (Hum mil cruzeiro), a quem, através de concurso público,
elaborar um brasão ou sigla para a Associação dos Municípios do
'Vale' do Canoinhas. A escolha do melhor. trabalho será efetuada \

por uma comissão ainda não' designa/da, mas' que deverá, ser com
posta por um representante de cada Município participante da no-
va Associação. .

'

.

,
. '/

Compõe a Associação dos Municípios do Vale do Canoi-
nhas, os municípios de:. Três Barras, Major Vieira, porto União,

-, Irineópolis e Canoinhas , -: .

,

. (

2

São as seguintes as normas deste Concurso:
Os porticipuntes deve� ser pessoas residentes em quaisquer dos cinco

municípios que compõe a Micro-Re'gi60.
Não será levado em conta a idade,' profissão ou nível de escolorido
de de cada pcrticiponte .

Cada participante poderá
nais, cada qual assinado
cipante.

3 apresentar o número máximo de dez oriqi
e contendo o endereço completo do por+i-

5

Os originais deverão ser apresentados em papel tamanho ofício, e:'11

tinta nanquim ou esferográfica preta. Somente serão válidos os cri
ginais que não ultrapassarem, em ambos os sentidos, as dimensões

".. �, .

máximas de 10 (dez) centímetros. E permitida a inserção de um úni-:
co original em cada papel tamanho ofício. Serã.o sumqriamente des
classificados os originais qye transgredirem 'essas recomendações.
É livre a temática a ser desenvolvida, procurondo-ss dar ampla vc

sôo a criatividade do porticiponte .

O prazo de entrega dos originais encerra-se as dezessete horas do dio
dezessete de maio de 197'9. .>,

Os originais deverão ser entregues em envelope fechado, nele cons

tando o nome e endereço complet.o .do participante.
.

Os originais recebidos além do prazo de entrega acima citado, ficam
,

impedidos de participarem do Concurso.

Todos os originais recebidos serão de propriedade do CMC, lsentcr -

do-se este de devoluções.
Os trabalhos deverão ser entregues no senguinte endereço:

6

7

8

9

10

, i 1

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTPRA
.
(Concurso Sigla Associação dos Municípios
Canoinhas)
Rua Marechal Deodoro, 731 - Sala 03
ou: Caixa Postal, 10

Todo porticiponte acatará as normas do. presente Concurso, após (I ,

entrega do(s) oriqinoltis) ao Conselho Municipal de Culturo .

do Vare do

\
.

E D I T. A L
Encontram-se em Cartório, à

Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo
rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

Duplicata n.? ó1/0010 - valor

Cr$ 14.260,00 (quatorze mil, )duzen ..

tos e sessenta cruzeiros),' ve0cimento:
16.10.78 emitida por Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- Serviço de Produção de Sementes
Básicas - EMBRAPA, contra CEREA�

-

LiSTA VESARO' LTDA.

Cheque n.? 885780 - volor Cr$
900,00 (novecentos Cruzeiros)
Banco, digo Caixa Econômica Fede-.

rol - emitido por SILVIO Cp,NCF·
LER, à' favor de R. J. Reinolds Tabú
cos do Br�sil Ltda.

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 razôes porque não o fazem,
e ao mesmo tempo, no caso de não
ser atendida esta intimação, os no
tifico do competente protesto.

Canoinhas, 19 de ob"il de 1979.
Paula S. Carvalho

. Oficial de Protestos

4 visita d'o .Secretário Ivan· Booato-
A ENTREVISTA

C.N. - Secretário Ivan Oreste

Bonato, qual é o percentual do re·

ceita do Estado destinada à despe
sa do funcionclisrno e qual é desfi ..

nada aos investimentos?

Secretório, Isto varia. de ano

pa'�a ano é feito no orçamento urna

estimativa e depois os números COI1-
I

eretos aparecem no balanço final do

governo. Então eu diria que os nú
meros que possuo, ' - não só poro
despesas de. funcionalismo; mas des

pesas correntes - ele. gira em ter

no de 60%, enquanto que as des

pesas de investimento, fica em tor
no de 40%. Aliás é um dos mais

elevados do país, refiro-me ao to

tal de poupança que é investido.
C.N. - No momento que o Co

. verno Federal pretende descceleror
o' economia, de que forma o Gove:
no do Estado através do PROCAPE

pode apoiar
riense?

Secretário - O PROCAPE tro

bolha com recurso orçarrlentário, is

to é, daquilo que o Governo arre

cada, ele destina uma parte ao PRO·

CAPE, portanto é uma econornio

própria do Estado. E este tipo de
participação ,não é inflacionário,
por que sendo economia próprio,
nã.o inflaciono no meu entender .

porque se não fizesse uma participo"
ção do PROCAPE com esses recursos,
faria escolas ou outros . investirnen
tos quaisquer no Es1ado. Com. esses.
recursos, o PROCAPE deseja incen

tivar o empresariado desta região, o

usar os benefícios do PROCAPE
ctrcvés de participação ocionóric
em expansão de empresas e implon
tação de' novas empresas; e como. o

desenbolso segue um certo crono

grama e considerando ainda que no

meu entender o 'combate à inflcçóo
não pode ser através de descce!e
rcçôo. mas não com estagnação, i�·
sim com um crescimento gradativb.
- entõo acho que estamos perfeito
mente encaixados na filosofia do
Governo Federal, pois se nosso E-3'
todo tem recursos paro investir, por·'
que deixar de fazê-lo. Sendo assim
temos que procurar investir em coiso

o empresário cotcri-

AG'RIJ.DECIMElv10·
Agradecemos a valiosa co

laboração que recebemos da Co
munidade Canoinhense para
que pudéssemos realizar a Fes
ta da Páscoa das

.

crianças de
nossa Escola.

Sensibilizados com a de
monstração de carinho para
corri o trabalho que a APAE
vem realizando em favor dos
excepcionais, expressamos
coros agradecimentos.

A Diretoria

sm-

AOUGA-SE
ALUGA-SE UMA SALA

MEDINDO 100 M2 COM 2
PORTAS E 1 VITRINE, WC E
.ÁGUA.

INFORMAÇÕES NA RUA
VIDAL RAMOS 188 OU TELE·-

,

FONE 22-0620
2 x

Prefeitura Municipa I
LEI N.o 1 471 DE 17/04/1979.

REAJUSTA O.VENCIMENTO
.

DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLI
COS 'MUNICIPAIS, DO QUA
'DRO DO PODER EXECUTIVO.

O cidadão Benedito Theré�
zio de Carvàlho Netto, Prefeito

. Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuiçõe/� faz saber que a

Câmara de Vereadores decretou
e· eu sanciono a seguinte

L E I:

Artigo 1.° -. Fica reajusta
,do o· vencimento dos funcioná
rios Públicps Municipais' inte-

grante do Quadro do Poder
Executivo,' em quarenta por
cento (40%), a partir de 1.0 de
abril cio corrente �no. j'

Artigo 2.° - As despesas
décorrentes com a. presente lei,
correrão à "conta da dotação es

pecífica 3. 1. 1. O - Pes.soal Ci·,
.

vil, do orçamento vigente, ,de
vendo ser suplementada quan
do f2 fizer necessár: o ..

Artigo 3·° - E�;ta Lei en
trará, e/m vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
�ições em contrário.

.

Canoirlhas, 17 de abril de
1979.

Benedito' Th. de Carvalho . Netto
Prefeito Municipal

.

Esta Lei foi registrada, 8
publicada no Departamento.Ad
ministrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Pre{eito Municipal

LEI N.Q 1.472 DE 17/04/1979
AUTORIZA FIRMAR CONVt ..

NIO COM O GOVERNO DO
ESTADO DE SANTA

CAT/ARINA

O cidadão Benedito Theré
zio de Carvalho Netto, Prefeito

produtiva e se/ia inflacionário um

investimento em termos de despesas,
porque tudo oquilo que é despesa é

inflocionório .

C.N. - Qual o montante e� d:

nheiro que o PROCAPE dispõe poro
incentivar a Indústria Catarinense?

Secretário: O PROCAPE de
acordo com a lei que o criou, preco
niza em que dez por cento da recei ..

ta do ICM deve ser destinada ao
>

FROCAPE, mas no momento da com

posição do orçamento do Estado, as

despesas sempre são a lém das possi
bilidades de' arrecadaçã.o do Esta

do. Então existem certos cortes nu'

feitura do orçcrnento e nós também
sofremos alguns desses cortes, mos

mesmo assim. em, 1979 nós detemos
uma importância de 400 milhões de
cruzeiros para aplicar no PROCAPE .

E agora estamos pleiteando � como

conseguimos junto ao Governo Fe

deral injeções através do recurso do

r-INAC, empréstimos para o PROCA-.
PE e que nós pagamos uma correção
monetária de 20% e um j,ur:o de 5%
anuais e temos o prazo 'de devolu

ção desse dinheiro ao Governo Fe

deral de 10 anos, Então consegui
mos com esses recurs.os, fortalecer' os
recursos do' PROCAPE e também ti

\fe�os contato com o IBRASA - In

vestimentos Brasileiros S. A. - re

cursos para aplicação desse órgão
nas empresas catarinenses através do

PROCAPE, que seria no caso, um

simples intermediário; e também

conseguimos uma linha. de FINAC

para. a aplicação diretcrnente ; nos

empresàs, passando somente pelo
PROCAPE. Nós estudamos o projeto
e o aprovamos, sendo que o d!nhei�
ro vem do Governo Federal. Estamos

pleiteando junto ao Governo Fede
ral - e é bem possível já que daqui
a 30 dias assinemos este convênio .. -

. urno verba em torno de 500 milhões
de cruzeiros.

C.N. - Tendo em vista,
. que Cl

região de Canoinhas é a menos de
senvolvida do Estado, e cindo o úni

ca sem ligação asfáltico com os dp·
mais centros do país, nã.o seria ra

zoável que a Secretario da Faienda
otravés do PROCAPE;. concedesse in

centivos especiais à nossa reglão ._

como por exemplo: subsidiamento de

encargos financeiros e fincnciornen
tos para investimento fixo ou copito!
de 'giro como ocorreu em 1972?

Secretário - Bem .. eu não con

cordo que Canoinhas seja a região
rrienos desenvolvida do Estado, .pols

.

existem regiões menos desenvolvi
das .. E nós queremos incentivar esta

região, e por isso a escolhi-como o

primeiro de minhas visitas' na gestão
do Governador Jorge Bornhausen,

.

justamente porque. estamos sentindo.
urno certa dificuldade uma ceda de
ficiência aqui na região e nós pode
mQS através do PROCAP,E incentivó

Ia, mos para tento não precisamos
abrir regra especial. O 'subsidie
mento por' exemplo, foi feito por
governos anteriores e hC1uve uma

despesa muito grande por porte do
Estado e estamos pagando-os aTI)

ho]e. entã.o acho que os encargos fi
nànceiros não são tão grandes, que
não teríamos recursos para subsldioi
as empresas catarinenses. Na ques
tão de fincnclornento, na lei que e5--

cIDtlDuação da la. Itif.
tomos envicndo à Assembléia para
lover uma pequena modificação no

PROCAPE, para. transf.ormá-Io numd

sociedade civil para torná-lo rno.s

flexível, nós afastamos a possibilida
de de financiamento porque aí fico
ríamos enqucdrcdos em termos de
Banco Central, pois compete aos Bon

cos financiar e não um órgão .iguc:l
ao nosso, doí poderíamos colidir com

as normas do Banco Central que

proibiu financiamentos por' parte do

PROCAPE, entôo tal medida 'não é

legalmente. possível .. Por isso estou

aqui, para pedir, apelar e· ajudar
oos Pre{eitos da Região, aos ernpre-

. só rios e às Associações de classe,
para que haja um movimento positi
vo aqui na região e que peçam ao

PROCAPE a ajuda parei desenvolver
às empresas existentes e que se im

plantem novas ernprescs - este' é O'

incentivo que o governo pode dar .

C.N. - Porque a autuação de
simples lavradores que trazem para'
a cidade produtos para serem bené
ficiados para o consumo próprio e

são multados pelo- Fiscalização Rodo-
viária? \.

Seeretório .; É que o simples
transporte torna-se diffcil para nós

distinguirmos o que é realmente sim ..

p.les ou não, mas existe um certo re

laxamento por parte do próprio la
vrador que não nos interessa perse
ouir e nem tomar-lhes o dinheiro
v

que riõo é devido, porém existe uma

fiscalização e uma sistemática espe
cífica que o lavrador pode usar, que
'é extrair a nota fisco! na Coletoria

para transportar seu produto. A' le
gislação é clara: "todo O' produto
que é movimentado preciso estar

ccomponhcdo de um documento fis:..
cal". Se o produto é isento ou não

se for para consumo próprio ou não,
6 necessário que. esteja legalizado
fiscalmente. Os lavrad.ores que ti

verem dúvidas neste particular, de
vem procurar a exatoria e pedir ex ..

plicações à respeito.
- ÚLTIMOS 'CONTATOS
Na terça-feira o Secretário . do

Fazenda cumpriu a última etapa de
sua visita, iniciando às 8 horcs com

entrevista com o Presidente da Asso

ciação Comercial e Iridustrial de Ca

noinhas, Dr. Hilton Ritzmann e em ..

presários e Prefeitos de Canoinhas,
Três Barras e Major Vieira. Após,
com sua cornitivc, Ivan Bonato, vl,..
sitou a Indústria e Comércio Irmãos

Zugman e o Frigorífico Conoinhcs
S. A. Em seguida, foram recepciona
dos com um almoço no Clube Ccnoi

nhense, 'oportunidade em que' o
Presidente da AClC agradece� o

presença do Secretário da Fazendo
e sua. ctençõo dispensada a todos
os empresários do Planalto Norte
Catarinense. O Sr. Hilton Ritzrncnn,
através' da pessoa do Prefeito The
, ézio de Carvalho, fez a entrega à
Ivan Bonato, do Título de Sócio Be
nemérito da Associação Comercio! e

Industrial de Canoinhas _ O Prefeito
de Canoinhas também agradeceu a

presença do Secretório e sua equipe
de trabàlho,' dizendo da importân
cia desta visita e dos benefícios que
nossa região desfrutará desses con

tatos aqui realizados.
As 14 horas e 30 minutos o Sé ..

cretário Ivan Oreste Bonoto e cerni
tiva retomaram à Capital do Estado.

de, Canoinhas
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições; faz. saber que a

Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I:

Artigo .1.° -, Fica o Chefe
do Poder Executivo autorizado
a celebrar Convênio com 'o Go
\i ernQ do Estado de Santa Cata
rina, a fim de dar condiçô1s a

Prefeitura Municipal, de rece

ber auxílio financeiro, como
ressarcimento das despesas rea.
lizadas e pagas em razão da eSMO

liagem que assolou nossa região
no� meses de janeiro e feverei-

. ro do corrente ano.

Artigo 2.0 - Esta Lei en

trará em vigor na data de sua

publicaçâd, revogadas as dispo
sições em contrário.

Canoinh0s, 17 de abril de
1979 ..

Benedito T�. de Carvalho Netto
Prefeitô Municipal

Esta Lei foi registr�da e

publicada nO Départaméríto' Ad
m:inistrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo

\ Vice Prefeito'Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COR;REIO DO NORTE 21 de abril de 197'
.........PIiU .. ,� .........ll_�_��' , ..;.._...:...__.:.... • ---------_

Registro (1. .1�IVII
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do

1.° Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz saber
que pretendem coser-se.

FAURY SCHVEICZVSKI e JOANA PEREIRA D::
. CAMARGO, ambos solteiros, domiciliados e residentes,
em Encruzilhada, deste Município. Ele, lavrador, nosc
do em Encruzilhcdo, em 4 de setembro de. 1955, filho

, de Alfeu Schveiczvski e Rosalina Mayeviz. Ela, do lar,
nascida em Gralha, deste Município, em 2 de março d�'3
1957, filha de Pedro Pereira de Camargo e Palmyrc
Pereira de Camargo.

SEBASTIÃO ELIAS' DOS SANTOS e SUZETE MA,
RIA RODRIGUES FERNANDES, ambos solteiros. EI:�,
,pintor, nascido em Campo Mourão, Estado do Paranó,
em 15 de novembro de 1956, residente em Vila Auro-
'ra, distrito de Portão, Estado do Para nó, filho de An
tonio Ribeiro dos Santos e Angelina Maciel dos Santos.
Ela, balconista, nascida em Timbó Grande, deste Esta
do, em 6 de abril de 1961, residente nesta cidade, fi
lha de Pedro Rodrigues Fernandes e Maria Rodrigues
Fernandes.

ROLF DIETRICH SIEMS e DARCLÊ KLUGE, ambos
solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele,
balconista, nascido em Água Verde, desta cidade, em

7 de abril de 1956, filho de João Frederico Augusto
Siems e Paula Bruske Siems. Ela, auxiliar de escritório,
'nascida em Arroios, neste Município, em 14 de feverei
rode 1960, filha de Jorge Kluge e Léa Sophia Kluge.

ALCIDES DENIKOSKY e JACIRA PEREIRA, am

bos solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade,
Ele, pedreiro, nascido em Canoinhas, em 25 de feve
reiro de 1957, filho de Antonio Denikosky e Elli Pscheidt
Denlkosky . Ela, costureira, nascida em Lebon Régis,
deste Estado, em 27 de agosto de 1956, filha de Dia
nizio Francisco Pereira e Maria Alonso Pereira.

PAULO WENDT e CÉLIA MARIA DE MELO, am ..

bos solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade,
Ele, pintor, nascido em Canoinhas, em 6 de maio <1,,;
1949, filho de Frederico Wendt e Izabel de Meiro
Wendt. Ela, do lar, nascida em Valinhos, deste Muni
cípio em 29 de maio de 1958; filha de Dar�i de Melo
e Anézia de Melo.

NIVALDO DE LIMA e LUIZA MARIZA BUENO,
ambos solteiros, domiciliados e residentes no Bairrb'
São Cristóvõo, desta Comarca. Ele, pedreiro, nascido
em Canoinhas, .ern 24 de maio de 1950, filho' de Salva,
dor de Lima e Ramilia Fidencio. Ela, do lar, nascida em
Rio dos Pardos, deste Município, em 6 de janeiro de
1959, filha de Eurides Bueno e Maria de Anhoio .

SILVESTRE BUDIK e JUSTINA DE FATIMA DE
OLIVEIRA, ambos solteiros. 'Ele, mecânico, nascido em
Santa Leocádia, deste Mun,icípio, em 7 de agosto de
1956, residente nesta cidade, filho de Lourenço Budik
e Leocádia Budik. Ela, do lar, nascida em Salseira,
deste Município, em 29 de abril de 1959, residente em

Arroio� neste Município, filha de Joaquim Corrêa de
Oliveira Filho e Amantina Corrêa de Oliveira.

LAURO FREITAS GONÇALVES e MERCEDES
WACHOLZ, ambos solteiros. Ele, motorista, nascido em

Serra do l.ucindo, deste Município em 23 de julho de
1956, residente nesta cidade, filho de João Freitas
Gonçalves e Paulina Gonçalves dos Santos. Ela, cuxi
lior de escritório, nascida em Massaranduba, deste Es
tado, em 25 de setembro de 1958, residente em Mas
saranduba, deste Estodo, filha de Harry 'Wacholz, G'
Onika Morsch Wacholz.

'

,

'

ERINEO SOLVADOR DE' PAULA BUENO .e IRE- '

NE KLUCZKOVSKI, ambos solteiros. Ele, lavrador, nas
cido em Paula Pereira, deste Município, em 16 de ju ..

nho de 1949, residente em Paula Pereira, deste Mun1-
cípio, filho de José de' Poulo Bueno e Maria Rita Cor
deiro. Ela, do lar, nascida em Santa Leocádia, deste
Município em 11 de julho de 1961, residente em Santo
leocádia, deste Município, filha de Paulo Kluc�kovski e '

Amelia Kluczkovski.

DANTE LUIZ BILL e ANGELA, RALDI, ambos sol
teiros. Ele, gerente 'de operações, nascido em Portão,
2�a zona da cidade de Curitiba, Estado. do Poronó, em

27 de março de 1954, residente em Curitiba, Estado do
, Paraná, filho de Celso Bill e Rosalia Skrach Bill. Ela,
balconista, nascida em Campo da Água Verde, desta
cidade, em 7 de maio de 1960, residente nesta cidade,
filha de Gabriel Raldi e Etelvina Conceição Raldi.

'(

..
- Editais
WILLlBALD WISCH e IRMA BLEICHER, ambos

solteiros, Ele lavrador, nascido em Corupá, deste Este
do, em 5 de abril de 1948, domiciliado e residente em

Caraguatá, deste Município, filho de Amario Wisch e

A.nnita Wisch. Ela, cozinheira; nascida em Rio. das
Antas, Município de Caçador, deste Estado, em '15 de
junho de 1952, domiciliada e residente em Caçado!",
deste Estado, filha de Guilherme Bleicher e Berta Neit
zel Bleicher,

SALVADOR FE,RREIRA DOS SANTOS e MARLE
NE. DE OLIVEIRA, crnbos solteiros, domiciliados ,e resi
dentes em Campo dos Bueno/'deste Município, Ele, ope
rário, nascido em Campo dos Bueno, deste Município,
em 8 de dezembro de 1958, filho de Carmelina Ferrei
ra dos Santos. Ela, do lar, nascida em Serra da Lagoa,
Município' de Canoinhas, em 23 de agosto de 1958, fi
lha de Jovino de Oliveira e Onorino Borba.

'

DELCIO PEIXER e BETTY MARIA SORG" ornbos
solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele,
motorista, nascido em Tigipió, Município de São João
Batista, deste Estado, em 25 de meio de 1951, filho de
Odario Nícolcu Peixer e Martinho Dias Peixer . Ela,
comerciária, nascida em esta cidade de Canoinhas, em

16 de abril de 1958, filha de Henrique João Sorg e AI
verinc Costa Sorq ,

OSVALDO SAMPAIO DE ALMEIDA e ALICE CAR ..

VALHO DO PRADO, ambos solteiros, domiciliados e ré
sidentes nesta cidade. Ele auxiliar de enfermagem,
nascido em Três Barras, deste Estado, em 29 de outu
bro de 1957, filho de Anibal Cordeiro de Almeidc e

Maria da' Luz Sampaio de Almeida" Ela, costureiro,
nascida em Arroio' Fundo, deste Município, em 21 de
março de 1950, filha de David Carvalho do Prado' e
Maria Joana Carvalho do Prado,

ARI WILMAR MUNHOZ DE LIMA com SIBILA D!�
FATIMA CUSTÓDIO DOS SANTOS, brasileiros, soltei
ros, domiciliados 'e residentes nesta cidade; Ele comer,

ciente, nascido em Barra Mansa neste Município oos

12-12-1958, filho de Adauto Munhoz de Lima e de Se,
sinho Nelly ,de Lima; ela do lar, nascida em Pcciêncinho
neste Município aos 22 de maio de 1962, filha de VI'·
tor Custódio dos Santos e de Francelina Custódio dos
Santos.

HILARIO, ERHARDT com BEATRIZ TEREZINHA DE
ANDRADE, brasileiros, solteiros, residentes e domicilia
dos nesta cidade; ele Auxiliar de Escritório, nascido em

Conoinhos aos 21 de maio de 1956, filho de Wendelin
Erhordt, falecido e de Paulina Erhardt; ela Auxiliar 'de
EFlfermagem, nascida em Canoinhas aos 23 de setem ..

bro de 1958, 'filha de João Salvador de Andrade e de
Terezinhc Schiessl de Andrade.

E, para' que chegue ao conhecimento de 3.us,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram os

documentos exigidos. pelo Código Civil, art. 180, S6;
alguém tiver conhecimento de algum impedimento le
gai, oponho-o na forma da lei.

Canoinhas, 18 de abril de 1979.

Nereido C. Côrte
I

Oficial do Reg Civil - CPF 222.315,879-04

,
,

SEBASTIÃO GREIN COSTA, Escrivão de Paz e

Oficial do Registro Civil do Município de Major Viei ..

ro, Comarca de Canoinhas, Estado .de Santa Catarina,
faz saber cue pretendem casar:

LUIZ ALVES DE BARROS e TEREZA MASSANE!
RO HACK, Ele, natural deste Estado, nascido em Ar
rais, mun. de Canoinhas, no dia 28 de [ulho de 1935,
lavrador, solteiro, domiciliado e residente neste muni

cípio, filho de Jorge Alves de Barros e Maria Rosa da
Lima, falecida. Ela, natural deste, Esrcdo, nascida em

Rio da Serra, neste município no' dia 22 de 'setembro.
de 1942, do lar, solteira, dornicilicdo e residente nes

te município, filha de João Maria Massaneiro, falecido
e Izabel Hack de Jesus.

Se alguém tiver conhecimento de existir algum'
impedimento legal, acuse-o para fins de direito.

'Maior Vieird, 10 de abril de 1979.

Sebastião Grein Costa - Oficial do Registro Civil

�__
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Nota de EscJarecirnentó

VENDE-SE UM PONTO
COMERCIAL _ RUA PAULA

PEREIRA, 592.

TRATAR COM O., PRO
PRIETÁRIO EM HORARIO
COMERCIAL OU PELO FONE
22-0457.

Demonstrativo de
...

atendidasocorrencras

pela Rádio Patrulha local durante o
....

da março de 1979mes

Natureza da Ocorrência N.o de Detenções
ocorrências M F S

Embriaguês .. · . .. · . 16 17 01 18· .

Desordens .. . . · . 25 32 . 01 33. . . . . .

Agressão .. 15 12 04 16. . · . · .

Averiguação 15 03 03
Acidentes veículos d/rnatertaís 03
Atentado a moral .. .. · . 01 02' ..- 02. .

Morte p/acidente de veículos 01
Demente .. .. · . 01 01 01
Furto .. . . . . .. 03 01 01
Roubo .. . . · . 01 01 01

I
. .

Desarmamento .. · .' 06 05 05
Encontro de pessoas perdidas 01

Punguista. , . . .. . . . . · . · . 01
Apreensão de veículo ., . . · . 02
Acidentes de veículos di pessoais 01

Estupro .. . . .. .. .. .. . . · . . . 01 01 01

TOTAL . . . . . . . . .. . . · . 93 75 06 81

AUXíLIOS DIVERSOS AO PÚBLICO
Auxílio à autoridades ' .. . '.

Auxílio à doente .

Policiamento preventivo "Rondas" .. .. .. .. .. ..

�rOTAL .

Quartel em Canoinhas-Sfl, em 05 de abril de 1979.

14
01
62

'

I Sid Freitas da Silva _ 1.0 Ten Cmt do Pel RP

77

t (�ON VITE-MISSA
Os familiares da saudosa

ANGELINA DAMBROVSKI
ainda consternados com seu desaparecimento, convidam pa
rentes e amigos para assistirem' a Missa de um mês de seu

falecimento, que será celebrada dia 24 do corrente (terça-fel
ra), às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

,
.

, 'Canoinhas, 21 de abril de 1979.

Basilio Humenhuk Comércio
de \' eículos .Ltda

Revendedor FORD I
197830 ANOS,

seritpre a melhor oferta em -veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Caminhão F:..600, diesel - c/motor Mercedes

Volkswagen vermelho 1300 .' ..

F-75 - 4x4 - azul.. .. . ...

Volkswagen 1300-L - branco .. ..

Corcel coupê luxo -, branco .. ..'.'.

Fazemos

1974
1975

197:3
1975

1976'

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

melhores preços da região.
'

Visite-nos semcompromisso, em nossa loja à
Rua VidaI Ramos, 203 .: Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

'Ma; aiA Ai

'No Deparlament1) de Veiculos llsedos de Miguel
Procoptsk (omérdo :de

'

Veículos ttda., você
encontrórá para. pronta entrega:,

Ano
1977
1977
1977
1974:
1975
1974
1974
1974

Marca .

1 Chevette GP .

1 Brasília .

1 Opala coupê .. ..' .. .. .. ..

1 Variant ;'
,I Rural .

1 Volkswagen 1500
2 Pick Up W.illys
1 Opala 4 portas ..

. ., . "

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEíCULOS LTDA.

•

, I

IVANIT.A SCHIVINSKI, brasileira, solteira, Ser
ventuária da Justiça, residente nesta cidade, tendo em vista,
um folheio intitulado "Para a Semana Santa e o Resto da
Vida", distribuído nesta cidade e impresso em seu final corno
sendo publicação do jornalzinho "O Trombone", em virtude

, .desse fato, ,ESCLARECE, que a partir desta data" deixa de
fazer parte do mencionado .jornalzínho "O Trombone", pois
não é de seu conhecimento, tal artigo.

Canoínhas, abril de 1979,
Concessionário General Motors do Brasil S. A�, .

RUà Major Vieira" 289 '_ CANOINHAS - Sta. -Catarina
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Comunicação aos amigos e fregueses
AGORA UNIDAS NUMA Só ORGANIZAÇÃO AS

LANCHONETES EM PAPANDUVA-SC

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.

.

.t

FUNCIONA NO HORÁRIO DAS 7 HS· ÀS 21 HS

Lanchonete e
.

Restaurante Terr/�f ,�
ANEXO AO TONY MAGAZINE OFEREC.E III�AOS SEUS CLIENTES REFEIÇÕES, LANCHES COMO: x. �

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

ACEITA-SE ENCOMENDAS DE BOLOS, SAL
GADINHOS PARA QUALQUER TIPO DE FESTA COMO

,

'rAMBÉM FAZEMOS QUALQUER TIPO DE" FESTA. VE··
NHA CONVERSAR CONOSCO.

FUNCIONA NO HORARIO DAS 7 HS. ÀS 21 RS,

·Organizações Irno Reckzi�oel Junior
"

� li U illlllllli iiI!. fi II ifTITTT"Ii�llrlr1ltnl� ii ilIlIlII.

.. :. ESMERALDINO l\lAIA DE ALMEIDA .. ; ..

As comemorações alusivas ao transcurso do
"Jubileu de Prata" do município de Papanduva, que se

prolongaram por 5 dias consecutivos, seguindo-se (l'
I cuidadosa programação elaborada por uma comissão
tendo a frente a pessoa do Exrno. Sr. prefeito mlunicipol
Nataniel Resende Ribas, que não mediu esforços no

s�ntido de bem divulgar por todos os meios possíveis o

proqresso vertiginoso por que vem passando o municí

pio. Solenidades reollzodos num pcrclelo conjugado
de todas as classes foi o resultado do pleno êxit.o a!

cançado. Às 9 hs. do dia 11, dia do mun icípio, a Es
cola Básica Alinor Vieira Côrte abriu as solenidode..
corrt um desfile magest.oso pela rua principal da cidade
com participação de mil alunos. Diversas inauguro·
ções foram feitas destacando-se o otivoçôo do DDD -

Discagem Direto a Distância, também o monumento de
4 melros de um bloco de pedra com uma placa d..
br-onze triangular onde constavam os nomes dos pl'e
feitos. Nas. solenidades realizados, altos autoridades,
deputados, secretários, prestigiaram o evento que fica
rá gravado com letras de ouro no coração nôo só dos
papanduvenses, mas também de todos aqueles que vie
ram aqui dar o seu abraço amigo e fraternal a todos
os papanduvenses inclusive a minha modesta pessoa.·

, .

PAPANDUVA COMEMOROU SEU

JUBILEU DE PRATA

'I •••• ! • , ! !! II !ii I! • II ! I !p II ! ! li II! ! II " !!I, ! n II li D ! fU ! • I II • ! • 11 m p n !��_!UUl..!l.r:�_AyJlI! l'l !!l " ra !lUl..t11LIUL!Ill' iii • IV m !Iii! � II! !l B ;UI.Jt 1/ II • !:III a I I!! III m • g f'l II 9 " •• II P ii R li • II IV-
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Com aAssistência'Iêcnica da

, Aristid s allon
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

CE>m o tipo de manutenção que voc-ê dá
a ele.

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

Como concessionário
Mercedes-Benz, nós temos

todo o ferramental especiali
zado para cuidar do seu

veículo com a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito.
Temos uma equipe de

mecânicos que aprenderam.
na própria fábrica tudo o que
é preciso fazer para-manter
Não confie na sorte. Confie o seu

Mercedes-Bem a quem é

profissional.

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

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

prefere tirar bom proveito da
assistência técnica do seu concessionário
MercedesBenz.

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. Equemantêm
.sernpre 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

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

ConcessionárioMercedes-Bcnz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos, 1036

Canoinhas - SC I
15
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no qualidade' de ter sido o primeiro prefeito de Pcpcn
duva. Meu agrádecimento ao Exmo. Sr. 'Prefeito Mu ..

nicipai sr. Nataniel Resende Ribas e ao Presidente de
Câmara M)unicipal, sr. Silvino Chich.ocka, pela home ..

nagem prestada a minha pessoa, cerno também as con '

decorações recebidas.

TORN'EIO VAQUEANOS X TROPEIRO VElHO

Participando dos festejos 'do Jubileu de Prata de

Papanduva, os CTGs Voquecnos e Tropeiro Velho reo ..

lizoram um animadíssimo torneio de laço, dando as

sim um novo colorido aos festejos. A competição foi
na modolidade de três pontos para cada contendor,
tendo os Vaqueanos consequido 110 pontos centro 70
recebidos pelo CTG T ropeiro Velho. Já na competição
do laço individue! classificou-se em primeiro lugar o

sr, Fernando Resusing, inteqrcnte do CTG Os Vaqueo
nos que conseguiu 3 armadas. Também na individual
dó grupo do CTG Mirim, classificou-se o garotão Ru >'
Prures. conseguindo 3 armadas para Os Vaqueanos.
Foi uma valiosa colaboração de ambos os CTGs de
nossa cidade. O vencedor recebeu uma linda e valio
sa estatueta oferecido pelo sr. Prefeito Municipal, inc!u
sive uma também para o grupo MIRIM que deu conto

do recado. Com estes troféus veio enriquecer mais ain
da a já famosa galeria de troféus conquistcdos e!11

disputas da cotegoria .

BOTAFOGO VERSUS PAPANDUVA

Participando dos festejos alusivos ao Jubileu de Prata
do Município; em jogo amist.oso, se defrontcrorn o simpótico
Quadro de futebol de salão do famoso Botak'ga, da vizinha
c'dcde de Canoinhas e o quadro da casa, Papanduva F.C.
O quadro visitante veio especialmente convidado para com

sua presença prestigiar de forma jovial o esporte juvenil de
nosso cidade, o qual estava inaugurando a sua praça de es·

portes que conta com moderníssima (iluminação com podero
sos refletores, telas protetoras em circuito fechado, crquibcn
cudos, etc. O jogo foi trànscorrido sob os aplausos de gi
gantesca assistência e a torcida de ambos os quadros eufó
ricos Já no início o quadro visitante marcava o seu primei-
10 tento seguindo-se o sequndo . Tendo a equipe da casa nUI':!

Esforço �upremo reagido e abrindo o marcador, seguindo-so
novo tento e assim por diante até tato I izor o marcador

'

ccusondo 7 paro Papanduva e 2 poro os visitontes ou seja,
lJora o Botofogo. Um agradecimento especial ao Botafogo o

sua -luzidc comitiva pela polidez e prestigiamento dado ao

110SS0 Jubileu de Prata do Município.
ft.RENA CONFIRMA NOVO NOME AO PARTIDO
O senador José Sarney, depois do encontro de tra

balho com o Ministro da Justiço. Petrónio Portela, confirmou
ontem que o Areno deverá passar a ser denominado Pertidc
do Povo Brasileiro, com o alteração da Lei Orgânica dos
l-ortidos . Sarney disse que ainda novos por+idos não serão
criados "as custas da legenda da -Arena", porque, segundo
ele, políticos dissidentes como Magalhães Pinto e Teotônio
\/ilela terão seus pontos de vista agasalhados pela "demo
crocic interno" que deverá ser implantada no partido (G.P.)

EX-GOVERNADOR NÃO VEIO
O Dr. Antonio Carlos Konder Reis, ex-Governador de

Santa Cotor inc, enviou o seguinte teleqrorno ao Presidente
00 Câmara Municipal sr. Silvino Schichocko . Eis o 'texto:
Presidente do Câmara Municipal de Papanduva. Rio \de .lc
l'eiro-RJ-Tel�164-26/23 .10 138. Acuso recebido seu Telex ,:)'t
l emento não poder comparecer pt Seguiu correspondênciopí
Cordicis Saudações. Antonio Carlos Konder Reis.

PRESIDENTE DA ARENA & MENSAGEM
Sr, Esmeraldino tv1.I, de Almeida - Presidente da Are

na - Papanduva-SC. Joinville-tel-507-31-1 0-17,30, Pela pcs-
.

,sogem Jubileu de Proto esse município vg envio parobéns e

/otos de muito proqresso pt Saudações. Afonso Crosskopf .

PP,SSARELA Dfl., SOCIEDADE
Dia 25 dolo importonte para o jornilio Schadeck, pe

I? 'passogem de niver da sro M,L\RIA SCHADECK, proqenitoro
cio família. Na intimidade os mais merecidos homencqens se ..

"(10 prestadas o venerondo senhora.
No mesma doto festejondo extréia de idade nova a jo

VGm senhora MIRIAM DAMASO RAUEN, esposa do sr, Ger
son Rouen·. Felicitações pontificando ern 011"0 estilo.

Dia 27 aniversariando o sr. LUIZ SCHADECK -sócio do
wupo Schcdeck . Na sua festiva doto, os'mois merecidos
scudcçôes e felicitações estcrôo na pauto do dto.

Tamb�m na mesma dato aniversariando o jovem es
tudcnre JOSE, filho do casal sr. Victor (SI"O,' Cocildc) MO!cI'
koviski, ele do alto comércio local, Muita alegria rncrccró ó
fcS1'ivCl dolo do an iverscricnte .

.

SI"O, CLAUDETE A. DE LUCCA, Também dia 27 reqis
iramos a passagem de idade nova da distinto damo, A pres
t:-.1tiva senhoro será alvo dos mais [ustcs hornenoqens na 5l:0
[estive data nctcl leio .

Na mesma data completando mais um feliz cniversé
rio o sr. ANTONIO MALAKOVISKI DD. Juiz de Poz substituto.
Parabéns e felicitações na pauta do dia ao bondoso senhor l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dra. Zoé Walkvria 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 DENT�STA -

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

�1 •• la�nlnIM.'.I.aEII.'gmIIG' ••• BB.III.�nllal.9Im.�111IU10PIAln,IIR'.llal-,

,

-

Seu problema é (ere s OU alambrados 1 I

SOLléITE ORÇAMENTO NA RUA EUGENIO DE SOUZA,
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FÁBRICA (CIME;N

TELA), EM MARCíLIO DIAS.

FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB-l\1EDIDA, ='!ION�
TAMOS ALAMBRADOS COIVI PALANQUES E TAI3UAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

d.a •• IDiiUiQ� ••S'305Iila�ldUa��tiU�a.Esullala'Mlld.BllbQollijHIY •• i •• IQU.�

,

FOTOCO'PI AS�

o 'Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sof'is
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE
TARY II.

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi
ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

COMÉ CO'INOOST I --

-

DO LIVRO "ILHA DE. SANTA CATARINA" -

elatos de •

viaJa
,

.

tes estrangeiros
RELATO DE AMÉDÉE. FRANÇOIS FREZIER, NO ANO DE 1712.

A Ilha de Santa Catarina se e5- '

tende do norte ao sul desde os 27
graus 22' até os 27 graus 50'.

L

uma floresta contínua de árvores
verdes o ano inteiro, não se encon-

, trando nela outros sítios praticáveis
a não ser os desbravados em torno
das habitações, isto é, 12 ou 15 Sí
tios dispersos aqui e acolá à beire
mar nas pequenas enseadas frontei
ras à terra firme; os moradores que
os ocupam são portugueses, uma

, parte de europeus fugitivos e alguns
negros; vê-se também índios, alguns
servindo voluntariamente aos portu
gueses, outros que são aprisionados
em guerra.

Embora não pequem tributo al
gum ao Rei de Portugal, são seus
súditos e obedecem ao G.�vernadGr
ou Capitão que é nomeado para co

mendo-los em caso de guerra co('
tra os inimigos da Europa e os índios
do Brasil, com os quais andam qua-'
se sempre em guerra; de sorte que
quando penetram na terra firme,
que não é menos tomada de flores
tas que a ilha, não ousam fazê-lo
em grup.os menores de 30 O,U 40 ho
mens juntos e bem armados. Este
"Capitão, cujo comando não passa
ordináriamente de três anos, depende do Governador da Lagoa, pe
quena vila distante da ilha de 12 lé
guas ao SSO. Em seu distrito havia
então 147 brancos, alguns índios e

negros libertos, dos quais Lima par
te acha-se dispersa pela orla do
terra firme. Suas armas comuns são
os facões de caça, flechds e mocho
dos; possuem poucas espingardas, erorcrriente pólvora; estão, no entan-
1"0 suficientemente defendidos peles:
matas onde uma infinidade de es
pinheiros de toda espécie as torna
auase que impenetráveis, de sorte
que" tendo sempre a retirada requrn
e pouco equipamento a transporto",
vivem tranqüilamente, sem o medo de
'lerem suas riquezas crrebotodos .

,

Na verdade, encontram-se eles
em tão grande carência de todas 03

c..omodidades da vida que, em troca
dos víveres que, traziam a nós não
aceitavam dinheiro, dando mais irn
portôncia a um pedaço de peno 0'J
fazenda para se cobrir, protegendo
os das penúrias do tempo; sctisfo
zem-se com o vestuário de uma ca

misa e um par de calças; os mcls
distintos' usam também um paletó de
cor e um chapéu: quase ninquérn
usa meias ou sapatos, sendo obri-'

• ..

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

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores
de ferro

equipe

Esquadrias
de vidros, com

tentes para

Linha
«WEG»
da

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Você gosta de estar sempre na moda?
Então procure a

B UXINOI MODAS
UM A LOJ.\ DA O;gjniZd�Ões Nival do' Burgardt

E�';PERArVIOS voce I

gados, no entanto, a cobrir as per
nas quando entram no mato utili
zando-se então, da pele da perna
de um tigre como perneira. Não são
mais exigentes com a alimentação
do que com o vestuário; um pouco
de milho, batatas, alguns frutos,
peixe e caça, quase sempre o maca

co, os satisfaz. Esta gente, à pr imei
ro vista, parece miserável, mas eles
são efetivamente mais felizes que os

europeus, ign.orando as curiosidades
e as -cornodidodes supérfluas que na

Europa se adquirem com tanto tra
balho; passam eles' sem pensar ne
las, vivem numa tranqüilidade , que
os 'subsídios e a desiquoldcde de
condição não perturbam; aterro
lhes fornece os elementos necessá-
rios à vida, as mcdeiros e as ervos
o algodão, peles de animais para se

cobrirem e se abrigarem; nã.o clrne
jam essa magniflciência de habita
ção mobiliodo e bem equipada, ql.E�
só fazem excitar a ambição e lison
jear durante algum tempo a vaida
de, sem tornar o homem mais feliz;
o que é ainda mais notável é ,que
eles se apercebem de sua felicidade
quando nos vêem ir à coto de di
nheiro com tanta fadiga, A (nica
coisa que têm a lamentar é a de vi
verem na ignorôncia; são cristôos, é
verdade, mas como p�r';E'r.l ser ins
truídos em sua religião nõo hovendo
senôo um vigário na l ciqoc mJG lhes
vem rezar a missa sorner+o :�-::IS prin
cipais festas do ano: poqc+, no en

tanto, o dízimo à Igreja, que é a
única coisa que deles exige/r,

De resto, gozam de u.n bon
clima e de um ar muito scudóvel, I

nôo têm raramente outra molésnc a

não ser o "mal do Bicho", que' é
uma dor de cabeça ccornpcnl.cdc
de tenesmos ou desejo de evacuar
sem nada expelir, e por isso usem
eles de um remédio muito simples
que julgam como um, específico: co

locam no assento um pequeno li
mão azedo ou um emplastro de pól
vora diluída na água,

Possuem também muitos remé
dios naturais do país para se cura
rem de outras moléstias 'que pos
sam aparecer. O sassafrás, esta ma

deiro conhecida pelo seu bom aro
ma e comum pelas suas virtudes con
tra os ma les venéreos, a I í é tão co
mum que nós o cortamos para quei-

'

mar como lenha; o guayaco, empre
gado também para os Mesmos males
não é mais raro; encontram-se ali
belíssimas capilarias e uma quonti
dade de plantas aromáticas cujas ,

qualidades e utilidade são conheci
aos por seus habitantes poro os seus
usos. As árvores frutíferas são ex
celentes em suas espécies, as lcron
jas são tão boas como as da China,
existem muitas' limeiras, limoeiros,
goiabeiras, palmitos, bananeiras, co-

,

na-de-açúcar, melancia, melões, ge
rim uns e batatas melhores que as da
Málaga, tão estimadas.

'

Foi 16 que vi; pela primeira vez,
o arbusfo que dá algodão, e como
ansiasse desde muito por conhecê-lo,
desenhei um ramo para me servir de
lembrança.

Colaboração do Conselho
Municipal de Cultura.

o !!!

_r.mP.liDDIIIIII1I!B!II!IIIII!I_&ii §'''Jíi,B.F_., iJit?Pa 'M. ;4& iH

I
Registrada no CRECI sob n.? 204

ti SICÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA
A PREÇO DE OCASIÃO:

- Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá-vel com máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul.

I'
Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno de1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto com uma,casa de madeira c/l10 m2.

- .1 terreno urbano com 436 m2, localizado à esq CeI. Albu
querque com a Eugênio de Souza.
1 terreno urbano com 400 m2, localizado à esq, Paula Pe-

'

reira CaIU 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 SERVIÇO E
VENDA DE LOTEAMENTOS.

Procure a SIOÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22-0039

,8 uma 'variadíssima secção
,

de profissionais compe-
sua colocação.

Rua Major Vieira, 360-, Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina
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TERRENO • 24,200 m2

asa Documentos extraviados
GILVAN D/AQUINO FONSECA

declaro paro os devidos fins que ex

traviou 'i'odos os d.ocumentos do vei
culo de suo propriedade, marco

Volkswagen 1500, ano 1975, cor 10-

rcnjc-rnédio, placa CA-2549. I

Os mesmos ficam sem' efeito

por haver requerido 2.a via.

Vende-se uma área de ter
ra. medindo 1,5 alqueire ...

(24.200 m2), situada em F'artu-
1 a, próprio para granj a, com

boa aguada.
, Melhores informações no

Banco Sulbrasileiro, com o sr.

César. 3x

Lãs PINGOUIN

RUA PAULA PEREIRA- 648

PRAÇA LAURO MÜLLER, 540

EDITAL DE ARREMATAÇÃO
(Extrato art. 687 CPC)

1. a PRAÇA: Dia 14 de maio de 1979, às J1,'OO horas.

2. a PRAÇA: Dia 24 de maio de 1979, às 11,00 horas.

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Moritz

LOCAL: Edif. do Forum Desembargador Rubem Mor itz da

Costa, sito à rua Vidal Ramos, s/ri - Canoinhas-SC.

PROCESSO:' Execução n.° 7.441

EXEQUENTE: BANCO DO ESTADO DE STA. CATARINA S.A.

EXECUTADO: MARIO MUSSI e OLDEMAR MUSSI

BENS A SEREM ARREMATADOS: "Um terreno ur

bano nesta cidade na esquina formada pelas Felipe Schmidt e lVI�

jor Vieira, com a área de 410,00m2 (quatrocentos e dez metros

quadrados), medindo 20,00 metros de frente, igual medindo na li
nha de fundos e 20,50 metros de ambos os lados e confrontando pe
la frente com a Rua Felipe Schmidt, fundos com terras de Olde-

'

mar Mussi, do lado direito com a Major ,Vieira e pelo lado esquer
do com terras de Marcia' Maria Mussi, contendo um prédio de àl
venar ia com três pavimentos, n.Ps 354 e 485, com área total de 594.
m2. ,Proprietários: Mário Mussi e sua mulher dona Edianete Betí
Machado Mussi, brasileiros, industriais, residentes nesta cidade,
registro anterior n.? 37.854, fls. 149, Livro 3-A-L. O qual avalio em

Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de .cruzeiros) .

Canoinhas, 17 de abril de 1979.

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz de Direito 2 x

EDITAL DE ARREMATAÇÃO
(Extrato art. 687 CPC)

Illi
,

,)
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! '
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Rua Major Vieira, 589 - Fone, 22-0502 • CANOJNHAS - se
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l.a PRAÇA: Dia 15 de maio de 1979, às 11,00 horas.

2,a PRAÇA: Dia 25 de maio de 1979, às 11,00 horas.

LOCAL: Edifício do Forum Desembargador Rubem Moritz da

Costa, sito à Rua Vidal Ramos, s/n - Canoinhas-SC.
PROCESSO: Execução n.° 47

EXEQUENTE: BANCO DQ ESTADO DE STA. CATARINA S.A.
EXECUTADO: SERRARIA SANTISTA LTDA. e HAMILTON J.

HABNER

BENS A SEREM ARREMATADOS: "Uma serra fita
marca Luersen, com carro volante, medindo 1,20 x 5, avaliada em

Cr$ 100.000,00; Uma mesa com serra circular, com motor marca

Búfalo com lã CV, avaliada em Cr$ 10.000,00; e uma destovadeira
- com motor, marca Búfalo com 5 CV, avaliada em Cr$ 10.000,00:
totalizando em Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) .

Canoinhas, 03 de abril de 1979. 2 'x

ORLI DE ATAÍDE RODRIGUES _I Juiz de Direito da 2.a Vara

T I I>J 'T
MATERIAL

MATERIAL
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\

Material de

Troque o seu ,pick-up usado de qualquermarca' ..
.

pelo novo Pick-up Ford F-100 de4 cilindros� ji:·j:\-
tem um ótimo negócio, pronto para fechar. Depois é só você entrar no seu

novo Píck-Up Ford F-100 4 cilindros e começar vida nova. Aquela
vida nova que só um veículo com o desempenho mecânico e a
economia do F-1004 cilindrqs pode lhe dar.
Venha conversar conosco. E o primeiro passo para ":. ;�_�,,'

v,,

vocêpassar à frente.
r

' .r
'e

u ,

,;'

',-

,
,v \'

J.
il-·'

; ,;{�

I '

. Basilio, Humenhuk de Veículos Ltda.
EVENDEDOR

Com.
nUA vrDAL RAMOS, 203' - Fone 22-0268 - CANOINHAS - SANTA CATARINA

Construcão
�

Ltda.

L..-.:..-----------'---------------------.------------------------_--=-" . ___'

/

•

Você começa PÇiSSandD à frente logo de cara porque compramos o
seu pick-up usado pelo melhor preço da praça. E na hora do

.

financiamento, outra passada à frente: ele sai rápido e nas

melhores condições para você. Você vai perceber que
conosco não há complicações. Em pouco tempo, você· .

IoL .... __
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A Sociedade Tiro Alvo de

Canoinhas, está c nvidando
seus associados para o Torneio
de Tiro ao pássaro dia 28 pró
ximo. As competições iniciam
as 15 horas, e apontarão, Rei,
1.0 Cavalheiro, l.a e 2.a prince
sas. Presença da Banda Verde
Vale, de Pomerode, que à noite
animará o Baile na S.B . O. às
22 horas.

xxx

,Estão abertas as inscricões
para o Curso de Flores Ac�íli
cas, em diversas lojas da cidade.
'É uma promoção da Prefeitura
e Conselho Municipal de Cultu
ra e vai do dia 23 a 27 deste
mês, e ministrado pela Multi
flores, de Sorocaba, SP. Firma
especializada em Cursos.

xxx

Com a finalidade de parti
cipar dos cursos do Projeto de
For:mação Profissional/79 do
Banco do Estado de Santa Cata
rina, viajou para Florianópolis
I) chefe de expediente da Agên
cia do BESC local, o Sr. Jose
Ganen Filho. O Curso que se

, 'estenderá até dia 27, conta com
a participação de' diversas agên
cias do Estado.

.
x x x

Para o feriado de 1.0 de
Maio próximo, a S, B . O. estará
realizando um sarau que tem
o início marcado para às 20 ho
ras. Aquela Sociedade conta

5 5

Vereadores reivindicam pavimen-
"

fação para Avenida Expedicionários
Foi' aprovada por unanimi

dade na sessão do dia 10 da Câ
mara ,Municipal, a indicação
n." 34/79 dos vereadores da
bancada da ARENA, que rei ..

vindica ao governo do Estado a

pavimentação asfáltica da Ave
nida Expedicionários e Rua
Princesa Isabel no Campo da

Agua Verde. Transcrevemos na

íntegra, o trabalho dos repre
sentantes do povo junto ao

Executivo Municipal:

com o assessoramento de Jak
son Padilha, que já contratou o

conjunto 4.a Redenção da cida
de de Itaj aí para a noitada.

xxx

Esteve ontem em Três
Barras, ,o Presidente da Fede

ração da Agricultura do Estado
de Santa Catarina, Dr. Marcos
Wandressen, oportunidade em

que reuniu-se com a .cúpula po
lítica e administrativa daquele
'município, com a finalidade de
tratar de assuntos de interesse
da comunidade. O mais impor
tante deles, é a fundação e

,

construção de um hos+ttal para
Três Barras.

INDICAÇYÃO

Considerando que a pavi
mentação asfáltica da estrada
Dona Francisca - BR-280, tre
cho Mafra/Canoinhas, foi sem-·

pre uma das maiores aspirações
do povo canoinhense e porque'
não dizer, do povo do Planalto
Norte Catarinense, hoje essa

aspiração tão reclamada e an

ciada, tornou-se uma realidade,
graças' ao dinamismo adminis
trativo do Ex-Governador Dr.
Antonio Cal' los Konder Reis,

que, os habitantes deste munici�
pio, através, dos seus represen
tantes legais nesta Casa, regis
tra com, a maior satisfação, vo

tos de aplausos e. solidariedade
em reconhecimento a essa mag
nífica obra que está sendo rea

lizada.

BR�280/CIDAD�

Considerando que a BETA

Engenharia e Construção S.A .

firma que está executando os

serviços de asfaltamento no tre
cho .da rodovia .Mafra-Canoi
nhas/BR:-280, 'tem seu contrato
firmado até a estaca 2.970;

Considerando que a Prefei
tura Municipal de Canoinhas,
não tem condições de executar

xxx

O Presidente da TELESC
cumpre velha promessa, ao

anunciar para O'S próximos dias
a ativação do sistema DDD em

Três Barras. Funcionários da
Central de Canoinhas, traba
lham intensamente na instala
ção do novo sistema.

xxx

.. � ...... _ .. - - ;-- -

•
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A política traçada pela Em
presa Brasileira de Correios e

Telégrafos visa oferecer rezula-'::.>

ridade na entrega, rapidez e se-

gurança para as, correspondên
cias dos I,usuários postais.

. Uma dificuldade, porém,'
está sendo enfrentada pela ECT
em Santa Catarina, que vem

sendo objeto de preocupação da
atual direção regional: é a ínci-

Para os III JOGOS ESTU,
DANTIS que iniciam dia 26,
consta na programação a esco

lha da Rainha dos Jogos, do
qual participarão cerca, de 10
candidatas dos estabelecimentos
que participarem das competi
ções. Ricardo, um dos organi-

. zadores está idealizando exce
lente Comissão, Julgadora, que
será composta de II pessoas.

t

•

efetuar a entrega da correspon
dência a domicílio sem se-rem
molestados. Aos proprietários,
é dada uma sugestão, se rece-

.

bem correspondência regular ..

mente, poderiam instalar uma

caixa coletora de correio no

portão principal da residência
cu alugar uma caixa postal na
Agência do Correio de sua Cl ..

dade.
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Começa

O Campeonato do Interior
começa domingo em Rio do Pi
nho com o primeiro Torneio de
Certame na chave daquela re

gião . Jogarão entre si as equi
pes de Taunay, Mirasol, Palmei
ras, Parado, Caxias e Comercial.

No domingo, dia 29, haverá
o segundo Torneio na localida-

dência de carteiros e mensagei
ros que vêm sendo atacados
por cães, quando no desempe
nho das suas tarefas de entrega.

o Diretor dos Correios em

Santa Catarina, Dr. Guido Al
fredo Heisler está fazendo um

'E/pelo aos proprietários de cães.
no sentido de que os prendam,
para que os carteiros. possam

•

o ag
II • , II

n CIOo
de de Bela Vista do Toldo entre
os Clubes daquela região: Bela
Vista E. C .. , Cruzeiro, Corin
tians, Juventude, São JOS2, No
va Aliança: Avai da Gralha e

Internacional. O Campeonato
do Interior tem seu início ofi
cial

.

no próximo mês de maio,
sendo, que o da l." e 2.a divisão

, '
'

começa também em maio com o
� ,

ta, fase do

tradicional Torneio Início no

dia 6. Para este ano participa
rão as seguintes. delegações:
Bctafogo, Santa Cruz (repre
sentado pela equipe do Operá
rio), Imaza, São Bernardo, Três
Barras, Wai Ken Ké e Palmei
ras, que ressurge após muitos
anos afastado dos campeonatos
regionais.

/

I os serviços de pavimentação as

[fáltíca, acesso da BR-280 até a

ponte sobre o Rio Agua Verde
Via-Avenida dos Expedicioná
rios e Rua Princesa Izabel, pois
quase em sua totalidade são

pessoas pobres,' operários de
baixa renda, sem condições de

pagarem a Contribuição de zme

lhoria, entretanto, considera
mos de suma importância para
o sistema viário da cidade de

Canoinhas, e, uma das aspira
ções mais sentidas do progres
sista povo do Bairro Campo da

Agua Verde, e, caso seja aten-·
dida a presente reivindicação,
de início, marcará ainda mais, a

presença do Governo de Va.
Excelência.

Isto posto, Sr. Governador,

o povo canoinhense aguarda
confiante em vossa decisão fa
vorável para que o acesso da
BR-280 Via-Avenida dos Expe
dicionários e Rua Princesa Isa
bel, sej a pavimentada pelo Go
verno do Estado de Santa Ca-

"tarina, atendendo assim, justa
e velha aspiração do laborioso

povo do progressista Bairro

Campo da Água Verde.

Sala das Sessões da Câma
ra de Vereadores de Canoinhas,
10 de abril ,de 1979.

Paulo Eduardo Rocha Faria
Guilherme Prust

Henrique Krzesinski
Edmundo Bittencourt
Francisco Bueno Siqueira
Jair Lessak

ioos Clube
e Canoinbas

ALÔ, ALÔ, BLUMENAU-CANc)INHAS I

I

Com início no dia de ontem, magnificamente preparado
nos salões do Teatro Carlos Gomes, teve início as atividades da Con

venção Distrital do l-10, onde pontificaram cerca de 3.000 leões vin

dos de todos os recantos do Estado de Santa Cotcrino ." A abertura
,

das solenidades, teve como ponto alto o chamamento de todos os Clu
bes do Distrito, estando presentes as mais altas autoridades leonísticas,

. além dos chefes de nosso Estado Pátrio. O nosso clube que .sempre
primou pela presença nestes grandes eventos leonístlcos. está repre
sentado pelo Cl. ZAIDEN (ZOÉ) SELEME; CL. .ANTONIO (MARIA HE

LENA) SIMÕESi Cl. GRIMAlDO (ZENA) FURTADOi Cl. 'WALMOR
\MARIA DE LOURDES) FURTADOi Cl. ILDEFONSO CORREAi e olndo
o Cl. HilÁRIO LlEBl. Temos certeza que levaremos para Canoinhas,
uma grande bagagem de conhecimentos leonísticos. os quais pcssore
mos a por em prática em, todas as oportunidades que se nos cpresen
iarem. Hoje, residimos em amizade e companheirismo com toda nosso

1urma e amanhã, saberemos transmitir essa amizade e este cornponhei-
t isrno que conquistamos. Ainda hoje, participôremos dos grandes "Io
runs" leonístlcos. com apresentação de "monções" a serem levadas �
Convenção Nacional de Porto Alegre no mês de maiq.· Amanhã, pelo
manhã estoremos desfilando pela principal artéria de Blumenau, C0[11

todo garbo de uma unidade leonística, e também presenciaremos as

unidades leonísticas desfilando com seus trajes típicos .� suas bandos
de música regional. Na próximo edição, estaremos contando tudo

DIA 10 DE MAIO, NO CLUBE CANOIMHENSE

As DD.MM. do lions Clube de Ccrioinhcs. estão promovenclb
sua maior festa, ou seja o "Chá das Domadoras" com a participação
de toda coletividade ccnoinhense . Para tanto, já, estão sendo distri
buídos ingressos pore o referido chá que promete ser aquela festa em

Canoinhas. Funcionará um bazar com a finalidade de onqorlcr fun
dos para nossas obras assistenciais e outras otivldodes que encherão os

clhos daqueles qu� estiverem presentes. As comissões já. estão em ple
no funcionamento e os cartões de ingresso começam a ser vendidos.
Todo cartão numerado, concorrerá paro o sorteio de um brinde ao par-

'

ticiponte ganhador. A Presidente DM.· DORACI C. SElEME, chama a

ctençôo para as surpresas que ocorrerão durante o chá, o qual teró
início as 15 horqs daquele dia.

DM. MARLENE TEIXEIRA E O DESFILE "LÁ NA MODINHA"·'

A atração grandiosa da tarde do dia 10 de maio de 79 no

'Clube Canoinhens8, será sem dúvida, alguma o desfile de modas, o

cargo da DM. Marlene Teixeira. lá na Modinha, mostrará ao público
presente, a nova coleção de inverno e que já está na praça, para de
leite de nossa mocidade. Como se sabe, lá Na Modinha, tem uma

equipe de apresentação e que satisfaz plenamente ao mais exiqente
gosto pela moda. Tal desfile será o começo do chá das domadoras
(lue logo a seguir dará continuidode ao bazar � outras programações,
dando causa para se angariar fundos para nossas obras assistenciais.
Porobéns as DD. MM. leoninas.

Lauro Müller, 522
, ,

A N TIM O·S

CANOINHAS

SUA SATISFAÇÃO
Praça - Santa .Catarina
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