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CANOINHAS - A SAFEI.J- .

CA CANOINHAS SIA - In

dústria de Papel, empresa do

Grupo SAFELCA SIA de Gua
rulhos, Estado de São Paulo,
tem como Diretor-Presidente, o

Sr. Paschoalino Buonacorso;
Díreto» Flina·nceiro, Antonio

'"

Francisco Buonacorso De Do-

menico; Diretor Comercial, Car
los Alberto Bucnacorso De Do

rnenleo, 'e· Procuradm',' Wahm'

Isaac Narciso. Está estabelecida
.uo Bairro Industrial n,? 2, Cam
l;JO da Água Verde às margens
da BR-280.

o '81.. Walter, falando à re

portagem do Correio do Norte,
mformou que é pretensão ds

Empresa, adquirir novas e mo

dernas máquinas e a médio pra-

2;0, duplicar e até triplicar a

marca das 300 toneladas por
mês - que irá atingir em bre

;v,e'. .

.

CANOINHAS (Se), 26 DE MAIO DE 1979
'" Ud_

nador Jorge. Bornhausen, será
um observador desta reunião.

INSTALAÇÃO DA

MIORO-REGIÃO

Na visita a Florianópolis
para tratar de assuntos admi
nistrativos, o edil canoinhense
esteve também na Secretaria do
Planejamento, onde tratou de
assuntos no sentido da urgente
instalação da nova Micro-Ré-

,"Compramos esta fábrica
em 29 de setembro do ano pas

sado, época em que dupltcamos
a produção em curto espaço de

tempo) do máximo que a mesma

havia atingido até então".

"'\I'1I'",,\�-�U�.U; ..,.

Carregamento das bobinas ((JUMBO", acon�icionàdas em embalagem plástica,�com destino ao Paraguay. I

--------------------------------------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------
"

,

Portanto, com este expres
sívo impulso, a SAFELCA CA·

NOINHAS s/A, trouxe a Ca

noínhas e região do Planalto
Norte, sua parcela de progresso,
criando novos empregos, con

tríbuíndo em muito com a arre-

I cadação de ICM e o mais im

portante - exportando produto
canoinhense, inicialmente. para
o Paraguay - de 35 a 50 tonela
das mensais de papel higiênico,
em bobinas "JUl\iBO".

o restante da produção, cu

seja, a maior parte, é enviada à
Matr'iz de Guarulhos, onde é
beneficiada e distribuída para
todo o Brasil.'

CANOINHAS - O Prefei
.te Therézío de Carvalho em

sua recente viagem à Capital
do Estado, foi recebido pelo Vi
·ce-Governador de Santa Cata

Fina, Deputado. Henrique Cór

dova, com quem tratou de de

talhes referentes a sua visita a

Canoínhes que será no próximo
dia 29.

cipará juntamente com o Presi
dente do 'Tribunal de Contas do

Fstado, da reunião da Associa

ção dos Municípios do Planalto
:!\orte (AMPLA). Na ocasião o

representante do Tribunal de
Contas deverá explicar aos Pre
feitos e assessores, a nova siste ..

rnática do Controle d� Contas; e

o Vice-Governador, na qualida-
.

O Vice-Governado', parti-, Ó0 de representante do Gover-

Ooverno liberou verba para CODstrD�ão
de ponte sobre o Rio Paciência

CANOINHAS - o Prefei··
h, Therézio de Carvalho esteve
J�O início da semana em Floria

nópolis para tratar de assuntos
.admínistrativos, 'ocasião em que
manteve audiência com asses

Bores do Governo do Estado no

sentido da liberação de verba
destinada à construção de uma

'ponte de concreto armado �obre
f) Rio Paciência, na localidade
ie Paciência dos Neves.

Informa o Prefeito, que
eenseguíu a cifr� de 400 "m,F
cruzeiros atreves de convénio

, para executar tal obra: . Pa��
tanto, a Prefeitura Municipal ja
está procedendo

. C?I:cotréncia
pública para a aquisiçao do Ier
�,i ,. ".at�rial ni��5áÍ'io para a

ACESSO À SAO JOAO
E 8&·116

Eletrific�ção Rural .para o interior de S. J. dos Cavalheiros
TRÊS BARRAS - O Pre-

IHPS implanta processo de inscrição de Empregador Rural

p,ião Vale do Canoinhas. Infor

J110U o Prefeito, que uma das ra
zões da presença do Sr. Henri

que Córdova no dia 29 nesta ci ..

dade. é a palestra que proferirá
na reunião dos Prefeitos sobre
3<:; vantagens da implantação
ria Micro-Região em Canoinhas.

Ao finalizar suas palavras
it imprensa. Therézio deu a co

nhecer que com a instalação da

Micro-Região, a cidade terá
uma Agência de) IPESC, umà
Coordenadoria ,R�gional de,
'Educação, uma Delegacia. Re';
gional de Segurança e' Informa
cões, além de outros benefícios
que advirão com a polarização
desta cidade como sede da Mi ..

oro-Região Vale do Canoínhas
que abrangerá três importantes
municíp�os vizinhos .

__________________• D �

__

construção da referida ponte. I aconteceu na semana passada.
Tão logo baixarem as águas do "Em companhia dos Prefeitos
Rio Paciência, serão executados I _' T

A

B 1"
" •

.

b 1'1 d
.

t 1
-

..J .

Ue' res arras e Major Vieira,0S tra a nos e ins ti. açao l;,(J I : .

canteiro de obras e' o início da '1 eXpUSelTIOS ao Secretário o n06-

construção da ponte que terá 8 \ so ponto de vista sobre o pro
metros de largura e uma altura blerna e quais as necessidades
que evitará o problema de en- que o Engenheiro Adilson IVIe
chentes , deiros do DER tem no momento

para o rápido atendimento às
Estradas que demandam para
as demais 'cidades do Estádo",
disse. Na mesma oportunidade,
o Secretario dos �TransPQrtes
encaminhou os Prefeitos ao Di
retor" do DER; que recebeu su

gestões 11') sentido de providen
dar reforço de maquinár-io, ca

.ninhôes e consequentemente
de recursos à 6.a Residência
com Sede em Canoinhas .

.

Na Capital, Therézio man

teve também contato com o Se
cretário dos Transportes, Espe
r ídião Amim Helou Filho, com

cuem abordou assuntos refe-
.1

rentes à ligação de Canoinhas il
São JÜ'ã� dos. Cavalheiros 0

I BR-1l6, acesso este, que muito
sofre em épocas de chuva, COlmO

feito do vizinho
.

município, de
Três Barras, Odilon Pazda, fa
lou à reportagem do Correio
do Norte esta semana, infor-
mando que esteve em Florianó
polis, onde manteve contato
com Diretores da CELESC.
oportunidade em que foram
+ratados assuntos referentes à
cletr ifícacâo rural em seu mu

nicípio.

Disse o Edil tresbarrense,
0,ue dentro de aproximadamen..

t� 45 dias, terão início os traba
lhos de implantação de· duas
pontas de linha na localidade de .

São João dos Cavalheiros, :Esta
obra beneficiará as famílias Ma
ciel, Willi Rusk e demais mora ..

dores vizinhos -, enquadrados
na primeira linha. Na segunda,
fornecerá energia à família' de

.

,

Fernando Baldin e lil cháeara
je Henrique Krzesinski ,

FPOLIS. (CCS) - Face a

ímplantaçâo do processo de
inscrição em todo o Estado de
Santa Catarina, e pela impor
:.�ncia de que se revesr. o síst 7-

IT',a, o Empregador RIJ.('[l] deve
obter a Carteira de Trabalho e

Previdência Social jinto éW

órgão próprio do Ministério do
Trabalho em seu n'lUPIC1Pl').

A Carteira de Trsbalho e

Previdência Social devorá .ser
apresentada na Representação
local do Instituto Nacional' de
Previdência Social �. INPS;
ex-Funrural, para as anotações
.ndispensàveis, pois ela consti
tuirá documento de ídentif rca
�;ão nas futuras relações do. Ern
pregador Rural e seus depen
dentes com a previdência social.
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Vende-se uma propriedade
sita na rua Almeida Cardoso,
com 131 m2, inclusive ótima sa

la para comércio (Quase em

frente ao Moinho Tokarski).
Tratar na Rua Barão do Rio I ZORAIDA H. GUIMARÃES,

Branco, 399 _ esquina com Co- j.oetisa e cronista que vem sernean

i onel Albuquerque. cio cronrcas e poemas, há muitos

[mos, que nos deu "FOLHAGE-

HANDO", livro de estréia, conten-
cio poemas e crônicas, agora volta
a cantar a poetisa - ao público
càtarinense e brasileiro - através
da publicação de SEMEADURA.

SEMEADURA - traz o sinete do
EDITORA LUNARDELLI. O livro.
em sua apresentação gráfica, nada
fica devendo às obras impressas
nos grandes centros editoriais do

pais.

Zoraida, em Semeadura, conti
nua a temática poética de FO
LHAGERANDO. Seu poema é es ..

cencialmente lírico. Mas não ten
nada do sentimentalismo barato .

Seu sentimento é forte e realista,
individual e universal, abrindo-se
nas dimensões do EU, do EU-T'L',
do EU-NóS., do EU-Sociedade,

�

do
EU-Mundo e do EU-Religioso-cris ..

tão.

Viuva Alzira Sidorak, declara

para os devidos fins que foram ex

l.raviados todos os documentos da

S1l3. Caminhoneta marca DODG�.
Certificado N.o 0364653 Placa

P. V. 0109, CHASSIS T 010225,
Cor VERMELHA.

\7 ende-se

1 x

L/C

Os mesmos ficam sem efeito

por ter sido requerido 2.a Via.

,

'I'�'INGu- & (·IA. LTDA.

<

DOCUME,NTOS
EXTRAVIADOS

DCSTRtSUIOOR EXCLUSIVO EM CURm8A. lESTE 00 PARANA E NORTE oe SANTA �TARtNA.
Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52-4821

Canoinhas. Travessa 7 de Setembro, 248 • F.pne 22-{)548 • Lapa,�l3ua Barão do Rio Branco, 1800· F,!re 22-1263
Papanduva, 20 de maio de 1979

1 x

INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇAO

Tratores

',ENDEREÇO
'�( CEIIIO.
i\ Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,

.� assim como a linha completa de implementas Blue Line,l. a colheitadeira e o conjunto de fenação New.Holland.
! It 6 os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
,;, A Ancora Tratores.

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

é)\ da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistên�téc�ica.
'/,\; l�J
;; i, 1lnc.ora :3:;;i(jI'�J -ZtIo._

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

..�lliIFIl_lllr�.lfB!!�1;�!��;·��"�")'t�,I,l!1A'1).I;�.��!i;V'\'<,�.rn:Jli.,�'!'JJ��������iIW�.�r�IF��'
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ernura - riS e
tencial, situa-se hoje entre os estu
dantes de 1.0 e 2.'° Graus e a gran
de massa universitária que não é

especialista em linguística e muito
menos em artes plásticas-matemá
tico-esqueléticas.

Graças a Deus, Zoraida H. Gui
marães está muito bem vacinada
contra esses modismos-modernis
tas. Ela fala a linguagem de todos
r: muito sua, num poema acessível
ao grande público.

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

Distribuidores
. Completa dos

da Linha

Pedro A. Grisa

Aí está um livro que professo
res de português do 2.° Grau ou

do 1.0 Grau podem aproveitar para
estimular o estudante à leit1;lra,· ao
interesse literário. Temas canta
dos no poema de ZHG podem ser

vrr, inclusive, de base para deba
tes. Debater temas de relevância
social, eis o caminho para prepa
rarmos uma juventude capaz de

, assumir seus compromissos diante
de um mundo' livre.

Nossos professores de Portu-'
guês ou de Língua .Nacional já to
maram consciência da realidade li
terária de hoje, no Brasil, ou ao

menos nos Estados do Sul? onde
Santa Catarina aparece - aos pou
cos - abrindo caminhos novos. O
Rio Grande é o Estado que mais lê
e que também possui os melhores
escritores da atualidade. O Paraná,
com a Editora-Beija-Flor está ras

gando largos, horizontes para a li
teratura paranaense . A Editora
LUNARDELLI vem batalhando e

conquistando, palmo
campo destinado à
Santa Catarina.

SEMEADURA ,. de Zoraida H.
Guimarães é um novo passo da Lu- ,

nardelli, em direção ao leitor cata-

a palmá, o

literatura de

rmense .

Exclusivos
Motores «WEG»

Por isso seu poema é rico, mas

de uma riqueza que nasce da sim
:;Jlicidade, , da espontaneidade, do
poema puro e direto, do poema
oue chega ao povo.

Poema popular sem ser terra-à
terra. Num mundo de analfabetos
e num universo de semi-analf'abc ..

tos, precisamos de poetas que sai
bam fugir do lunatismo de ano

2.000, de futura-sociedade-visual,
em que muitos poetas (ou inteli
gentes - meninos - metidos - a -

poetas) se perdem, em nossos dias,

- vende - se

Esquadrias
de

de ferro e urna variadíssima secção
equipe de" profissionais compe
para sua colocação.

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN,..
r.'RAIS', LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-
TEMBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 J'v12 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

Não podemos esquecer que ()

grande número de leitores em po-

Terrenos centrais

Dral Zoé Walkyria Natividade Sele�e
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CTC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização el11' Odontopediatria -

flORA rvIARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

,

F01-'OCOPI AS�
_. ---_._---�-

,

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

.

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

=.,

vidros com

tentes

;�,:.._-�-"!h Jtua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA +: PR.

.....*'

REPRESENTANTE 'El\'1 CANOINHAS:

Waldernar Knüppel

p
A
·s',

"

,
r.

.

,S
A
'T':," '.

" .

REAFIRMAÇÃO DA QUALIDADE

VOLKSWAGEN!

,I

CONFIRME:
Rodas» n.O 221 (üez.) e n.O 223 (fev.)

Passat 791Leis o

(9

MALLON & elA.
Revendedor
Auterfzado

CANOINHAIS Santa Catftl'lna

'.
. ,
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CORREIO DO NORTE 26 de maio de 197'

Prefeitura
Três'

Municipal
Barras

de Recursos para
de Escolas,

LEI N.o 493 ns ,21 DE MAIO DE 197,9

ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR CONTA DO EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO APURADO NOS MESES DE JANEIRO A

, ABRIL DO CORRENTE ANO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
ODILON ,PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
faz saber que' a Câmara Municipal decretou e eu san
ciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.0 - Fica aberto um Crédito Especial no Valor d�'>
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para fazer face as despe
sas oriundas das Leis nrs. 483 de 20.03.79 e nr. 479 de 13.03.79.
conforme relação abaixo:

Unidade Orçamentária: 01 _ Gabinete do Prefeito
'

Projeto/Atividade: 0370212 - Manutenção Gabinete do .Prefeito .

Elemento da Despesa: 3110.00 - Pessoal Cr$ 200.000,00
Tortal da Unidade Orçamentária . Cr$ 200.000,OG

I

Art. 2.° _ O valor correspondente ao, Art. 1.0 desta Lei,
correrá à conta do Excesso de Arrecadação apurado nos meses de
.Janeiro à Abril do corrente ano.

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor ria data de sua pu
blícação, revogadas as disposições em contrário.,
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 21 de maio de 1979.

ODI'LON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento

-Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada
no "Jornal Correio do Norte".

PAULQ ADAO FRANK - Diretor Administrativo

LEI N.o 494 DE 21 DE MAIO DE 197'9

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS POR CONTA
DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO ATÉ 30 DE

ABRIL DE 1979, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu san-
ciono a 'seguinte;

,

L E I :

·Art. 1.0 _' Ficam Suplementadas na ímportâncía de
Cr$ 976.000,00 (novecentos e setenta e seis mil cruzeiros), as se

guíntes Unidades Orçamentárias:
SUPLEMENTAÇõES

'Unidade 'Orçamentária: 00 - CAlY!ARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 01010012 - Manutenção Câmara de .Vereadores
Elemento da Despesa: 3210.00 - Subvenções Sociais (IBAM)

Cr$ 300,00
Cr:$ 300,00Total da Unidade Orçamentária .

, ..'

.

.

\..

Unidade Orçamentária: 07 - SAÚDE E SANEAMENTO
Projeto/Atividade: 13754280 - Manutenção dos Serviços de Assis

tência Médica (e Sanitária:
Elemento da Despesa: 311Q.OO - Pessoal.. .. Cr$ 150.000,00

'I'otal da Unidade Orçamentária . .. Cr$ 150.000,00
Unidade Orçamentária: 08, - DEPARTAMENTO MUN. ESTR

'RODAGEM
'

Projeto/atividade: 16885310 - Rodovias:
'

,

Elemento da Despesa: 4130.00 - Equipamento e Instalações
'Cr$ 825.700,00

Total da Unidade Orçamentária
Total Geral das Suplementações ..

Cr$ 825.700,00
Cr$ ,976.000,0(1

Art. 2.° - Os recursos provenientes da presente Lei
correrão à conta do Excesso: de Arrecadação apurado até 30 de
abril do corrente ano, conforme demonstrativo anexo a esta Lei.

Art. 3.° - Esta Lei entrará, em vigor na data de sua pu
blcação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 21 de maio de 1979.

,

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento

Admínistratívo desta Prefeitura na data supra e será publicada'
no "Jornal Correio do Norte".

PAULO ADAO FRANK _ Diretor Adnv'nistratívo

.

·C I M E ,N T E L A --

.,

,Seu problema é cerCiS ou' alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÉNIO DE SOUZA,
�83 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN�

I ,TELA) E11 MARCíLIO DIAS
..

PABTIrCAI\ros TELf}� DE ARAM� S0n T·vlEDr).\, 110�:

TAN.OS ALAI\II3Rl:,_DOS 001\1 PAL.\NQUES E ,:'ÁBU1,,::)
,

,

DE CONCRETO.

I'AHA, SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 "l'II'OS'
.,

DIFERENTES DE CERCAS.

, ,tii D rn'lr"�nd i iiM7ffi'i'h i iU",,'IIi "'" í í ii iii" ii ii iiihh li Ih bhí n-.

. � ,'"

reFormas . e constru

Santa Catarina..,

coes
"

em
FLORIANÓPOLIS (JSC)

A Secretaria da Educação'
vai assinar no pré ximo mês,
convênios com 45 municípios do
Estado, no valor de 11 milhões
(> 700 mil, cruzeiros. recursos

provenientes do salário educa

ção-quota federal de 1979 e que
serão aplicados em reformas e

construções de vár'ias escolas.

Com o objetivo de. melho-
1'3r 'o desempenho escolar do

primeiro grau, o Departamento
de Ensino Fundamental, do Mi ..
ndstério da Educação e Cultura
(MEC), através do Promunicí
pio e da Secretaria Estadual de

Educação, está distribuindo aos

alunos carentes da zona rural"

Serão entregues ainda) 200
módulos de biblioteca escolar,
através do MEC à Secretaria de
Ensino de 1.0 Grau e Supletivo,
�s escolas rurais de 44 munido
pios.

� 00 'mil cadernos, 60 mil lápis é

·JIJ mil borrachas. Com este pro
.;eto estão sendo beneficiados
J,O mil alunos, de 20 cidades qUE'
integram o Promunicípio I no

Estado de Santa Catarina.

No [)( p ",tam�nt,j de Veí(ulos Usados de Miguel
Procopiê 1< ,(omérdQ de Veiculas Ltde • você

en(ontrãrá para ·pronti entrega:
Ano

1973'
197,i
1974
1975,
1975
197,6,
1977

Marca

1 'Caminhão Chevrolet .. Perkíns
1 Opala .

1 Brasílié\.. .. .. .. .. ..'.. ..

1 'Variant ," ,.

1 Corcel '

,

] Caravan ..

J Chevett-e.,... .

ALUGA-S'E-
Aluga-se uma sala' para

ponto comercial no centro da
cidade" na rua' Vidal Ramos.
1141.

Tratar no local ou pelo te
lefone 22-0909.

MIGUEL PRO(OPI A.K COM. DE VEíCULOS llOA.
-

Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 _. CANOINHAS _. Sta. Catarina
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Registro - EDITAISCivil
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do

1.0 Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz sober
que pretendem casar-se:

tnandei publicar o presente Edital. Apresentaram OI
documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180 Se
.:tlguém tiver conhecimento de algum impedimento Ie
gat oponha-o na forma da lei.

Canoínhas, 22 de maio de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficio] do Reg Civil - CPF 222.315. 879�04

MARTINHO FRANCISCO FUCK com ARLE,,
TE APARECIDA RUTHES, brasileiros. solteiros, do-'
miciliados e residentes nesta cidade; ele escriturárío,
nascido em Residência Fuck, Mun. Monte Castelo-Se.
aos 17 de maio de J 9'58, filho de Silvino Fuck e de
Verena Hoffmann Fuck; ela auxiliar de escritório,
nascida em Canoinhas aos 21 de novembro de 195Çl,
filha de Francisco Ruthes Filho e de Leonor do Vale
Ruthes.

CARLOS GUSTAVO OLSEN com SUELY TE,
REZINHA LINZMEIER, brasileiros, solteiros; ele
contador, nascido em Marcílio Dias n/ Município aos
26 de junho'de 19,55" filho de Ivo Milton 01s2n e de
Olivia Sanai Olsen: ,ela estudante, nascida em Bela
Vista do Sul-SC. aos 5 de dezembro de 1956, filha de
João Linzmeier e de Emilia Linzmeier, residentes em

Curitiba e ela nesta cidade.
I • I \

JOÃO DE SOUZA com MARIA ROSELI BA
TISTA' DOS SANTOS, brasileiros, solteiros, domici
l iados C? residentes nesta cidade; ele operário, nascido
em (omarca de São João do' Triunfo-Pr. aos 20/ju·
�ho/1953" filho de Alfredo Agostinho de' Souza e 'de
Maria Amélia Antunes de -Souza; ela do lar, nascida
no Distrito de Caçador-Se. aos 12/11/196.0, filha c.�
Levino Batista dos Santos e de Zulmira Martins d03
Santos.

SEBASTIÃO GRFIN COSTA, Escrivão de Pd,z •
Oficial do Reqistro Civil do Município de Major Vieí
"O,. Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Coterinc,
faz saber r;ue pretendem' casar:

ANTONIO WILMAR GREIN e ZENIR DE ��,
SUS fERRE,[RA. Ele, natural deste Estado, nascido
neste município no dia 06 doe dezembro de 1960 la
vrador', solteiro, domiciliado neste município, filh� ele
Amant ino Grein, falecido e Henriqueta Hernande
G,r�i�. EJ.a. �atural deste Estado, nascida neste mu
<ucrpio, no dia 13 de 'março de 1963 do lar, solteira,
0.omiciljada e residente neste muni�ípio filha de,
Maria da Conceição Ferreira. '

'

,
,

PAULO CHICALS:KI e ROSA LISBOA DOS,
SANTOS. EJ.e, natural deste Estado, nascido neste
rnun icpio, no dia 04 de junho de 1953, lavrador sol
teiro. domiciliado neste município. filho de Lud�vico
Chk<.'1'JÜ e Francisca Chicalski. 'Ela. natural deste
iT,stac1,o, nascida neste município,' no dia 28 de outu
cro de .1961, do lar, solteira, domiciliada e residente
neste município filha de José Lisboa dos Santos e
Estacilia Correa dos- Santos,

Se alguém tiver' conhecimento de existir o.lgul11
impedimento legal, acuse-o. para fins de direito.

'

Major Vie .ra, 21 de maio de 1979.

ANTONIO DE DEUS, VATR:rI;;j'S com JADVI
GA SlPAK, brasileiros, solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade; ele operário, nascido a03

2/9/1952 'em DIstrito de Timbó Grande, Mun. de San
ta CeGÍlia, filho de Orides Vatrins e de Clar inda d-:
Deus Vatrins; ela do lar, nascida' em. Tirnbozinho
nl Município aos 2 de agosto de 1958, filha de Teo
doro Spak e de Helena Ribas dos Santos. "

'

E, para que chegue ao conhecimento de 3.us,
, ,

,

Sebostióo Gren Costa - Oficial do RegistrCll Civi]
.

� • • , • • II •• I • " ••••• í •••••• I ••••• I � 't • lU! "-lUU!_n,JU..� .lL?...Jl\ .!L!!.r _'I"L'-l'LC.,�m l..II.Jl..!l..L..JU.. IUl.l1.JU1..11.JL!lllJU! II !I "l�!l! ! I! P ,
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e com

'Material de
. '

Construcão
, ,

Ltda.
Rua Major Vieira) 589 - Fone, 22-0502 - CA'NOINHAS se
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cnNFIE SEMPRE SEU CARRO AS OFICINAS DO SEU CONC"ESSIONA:RKO CHEVROLET.
VOCÊ 'RECEBE SERVIÇOS DE QUALIHADE E GARANTIA DE PEIÇAS ORIGINAIS.'

- OS MECÂNICOS SÃO TREINADOS Nij\ PThÕPRIA FABRICA DA GENERAL MOTORS no BRASIL.
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A partirde agora, nossa cidade conta com uma agência da Caixa .

Venha conhecê-Ia, quem sabe tomar um cafezinho, com gente que
entende de Caderneta de Poupança, depósitos, créditos .e financiamentos.

E tudo com a qarantia ·do Governo Federal. � • ,i�: �', I
I

, ,\

. '

I' Nosso endereço é: 'Rua Paula Ferreira, esq. Felipe Schmidt.·"

,

-sc . Segurança. sem limite.

CAIXA ECONÔritlCA FEDERAL

: (

,
.

. '

Há 117 anos garantida pelo Governo.

,

leu o «

'I'OME CHEVROLETU A AT' UOE
.MIGUEl PROCOPIAK

I

comercio de ve/culos lida.
_______• .....,.............. CONCESSIONARIA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

RUA MAJDR VIEIRA, 289 - CANOINHAS - s.c. •

.,
.
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FÉRIAS MERECIDAS
\

Desfrutando um merecido descanso, José Gha

,
nen Filho, curtindo temporada na estação de Aguas
de Piratuba. Dentro de poucos dias Ghanen estará

de volta à� suas atâvídades no BESe e artísticas, ago-
, ,

ra em Seu novo atelier recentemente inaugurado.

ATUALIZAÇÃO DO ENSINO

As Supervisoras Locais de Educação, Esmera:
�::t Buchmann, Fléryde Bittencourt e Jucy Seleme,

participarão em Joinvílle do Curso de Atualização do

Ensino que inicia segunda-feira às 8 horas. O Curso

será ministrado pela equipe técnica da Secretaria de

Educação e Cultura no Colégio Estadual Celso Ra

mos.

Cucio Colombo

PREPARANDO, AS DEBUTANTES/79

J/�,MtlE - primeiro aninho

MARIZZA ANIVERSARIOU

( ,

Quem recebeu os parabéns de um grupo de

amigos no último domingo,
\
foi Marizza Humenhuk,

esposa do prezado amigo Ayrton Humenhuk. 'A co

memoração foi na residência do casal com um gosto
so "coq", ao qual compareceram . Sérgio (Heloysaj
Hoffrnann, Suely Humenhuk, Bagi Gonçalves e Ro

sana Sukmanoski, Maria Goby de França, Mariléa
,

'

Colombo e este colunista.

,

Será sem dúvida alguma) um baile memorá·,
vel pa�a as meninas-moças que farão seu ,"debut" no

Clube Canoinhense, programado, para ter lugar dia

7 de setembro. Fui informado pela Diretoria do Ma

gestoso, que toda a programação já está sendo orga

nizada para aquela noite de gala. Como, atração
maior. serão as vinte debutantes admitidas, que dan

oarão ao som da orquestra Show "Know' How" de

São Paulo. Elas serão apresentadas à sociedade ca-
,

noinhense, pelo cantor Ary Sanches da TV Tupy: A

decoração do Clube será de Lineu Robert e Lidia Ma

ria da Luz.

Desde já" o Baile das Debutantes está' sendo

ansiosamente aguardado, movimentando as Jovens

1ue serao apresentadas à sociedade canoinhense .

Lojas ANA MARIA

M1SS SIMPATIA DO PARANA

A jovem e bonita canoinhense, Maria Angela
Fernandes representou o Município de Quatro Bar

ras no Concurso Miss Paraná realizado no Santa Mô
.

Dica Clube, de Cainpo em Curitiba. O público. pre
-ente em grande número aplaudiu calorosamente a

candidata de'Quatro Barras. Ao final, a mesa julga
dora conferiu à Maria Angela. o Título de Miss Sim

patia. Ela é filha do casal Salvador e Nair Fernan

des, bastante relacionados' em nossa cidade,

Artigos de inverno para ambos os sexos.

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

Organizações Nivaldo 8uruardt

CONFRATERNIZAÇÃO DO COCOCA

Alunos e professores do Colégio Comercial de

Canoinhas, que compuseram as equipes que partici
param dos III JESC, reuniram-se em uma churrasca

da de confraternização na Sede da AABB no sábado
passado, oferecido pelo Diretor do Estabelecimento e

Sra. Zaiden e Zoé Seleme. Amauri Spha.r, Joalberto
Kalempa e Francisco Dirceu, foram os organizadores
(lo? festa, com a participação e colaboração de Osca

Conceição, Emiliano Seleme Filho, Donaldo Fleitb,
Edson Meister e Mauricio Nascimento, além da pre-,

5�nça ao ,congraçamento, Sueli Kansler, Rainha do

COCOCA, Sonia, Margareth, Marialva, Regina Izole

te, Rose, Ileuza, Angela, Noemí, Neide, Marlene, Cla-
.ice, Iara. Midori, Armindo, Ariovaldo. Sérgio Kans

ler, Ery Dimas, Sérgio Wendt, Adolar, Haroldo Prust,
Paulo Eobe rto, Rufino Correa. Gerson Hainz P��

, "

1: pira, Milton, Schavala e Beatriz.

yISITE

i'

.Iamile receberá amizades mirins, lindas
como ela, amanhã, data que comemorará seu

primeiro aninho de vida'. Ela é' a alegria do

lar do casal Luiz Saliba e Bernadete Davet de

nossa sociedade, a quem enviamos nossas felí-

citações.
.

Modas S�oulin

lDADE NOVA

Na terça-feira circularam 05 parabéns em alt.'f)

estílo ao querido casal de nossa sociedade, Haydée ,e

Osvaldo Segundo de Oliveira, quando muitos amigos
do casal estiveram em sua residência cumprimentan-
110 ....08 pelo aniversário de casamento e idade nova do

Dr Segundo. A coluna também presta sua homena

�gf"m enviando as felicitações.

GARDENJA
lovidades para meia estação:
MoletoQ1, Jeans e 6ij:outerias

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Olíveíra)

LA voes ENCONTRA SEU ELEGANTE
TRAJE DE INVERNO.

Felipe Schmidt, 375 - Fone 22·0682

O advogado Erasto de Maio, Diretor da

Faculdade de Ciências Administrativas e asses

sor da Prefeitura Municipal de Canoinhas, foi

credenciado pelo Procurador Geral da Fazenda

do Estado, Nelson Amâncio Madalena - a efe

tuar a cobrança da Divida Ativa do Estado de

Santa Catarina nesta Comarca.

ENLACE EM SÃO PAULO

Acontecimento que movimentou as altas rodas
\

na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo, foi ocasa-

mente de Maria Cristina Stokler Pinto e Ademir B[I·

Usta,' fÚhos dos casais Maria e José Stokler Pinto de

nossa cidade e de Benedita e João Batista daquel.,
cidade paulista. A cerimônia teve lugar na Igreja
:�ão Benedito, Largo do Rosário. Após, os noivos re

cepcíonaram os convidados no Clube local. (
,

DRA. 'HEtOlSA S. BERTONCIHI
CIRURGIÃ-DENTISTA'

CRO 1091

F10111e 22-0744

OmsuUório - RU,a Felipe Schmidt, 385

1.0 À�dar' - Sala N.o 03

LJ,C

Organizações Hecord
de Luiz rVlllton 'Suchek

•

Rua Felipe Schmddt, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos - Fotocópias --- Auto
'

Escola - Despachante Oficial de Detran - Empla
camentos - Transferência de Veículos - Contecçâo
de Placas e, Plaquetas Carteira de Identidade
Carteira de Motorista - Taxas Estaduais - Preen �

,

chímentos de Notas Promissórias e Contratos.
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Prefeitura
DECRETO N.o 23/79

..APROVA SUBDIVISÃO DE
UMA ÁREA DE TERRA

DR. BENEDITO THERÉ
ZIO. DE 'CARVALHO NE'lTO;
Prefeito Municipal de Canoi
nhas, Estado' de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições le·

. gais e de conformidade com. a
Lei _n.o 830 de 04j06/68.

DECRETA:
, Art. 1.0 -'De conformida

me com o despacho do Sr. Enge ..

. ríheíro da Prefeitura, exarado
no requerimento protocolado
sob n.? 776 de 02/05/79, e nas

respectivas plantas, fica apro
vado a subdivisão procedida pe
lo Sr. HAROLDO CARLOS
)(OEPP E OUTROS, de um ter-

. .reno urbano constituído do re

gistro municipal n." 71, carta
de aforamento n.° 126, lote n.o

58, com a área total de 4.680,00
m.2, assim distribuído: 3.086,00
'm2 em 05 lotes e 1 .594,00 m2
destinados à ruas.

Ant.. 2.° - Os proprietá
rios, ficarão isentos do imposto
territorial urbano por três anos,
conforme legislação vigente.

.

Art. 3.<J - Este Decreto en
trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo ..

, sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni
€l!ipal de Canoinhas, em 16/05/79

Dr. Benedito Therézio de
'Carvalho Netto ,

Prefeito Municipal
Esté Decreto foi registrado

. � publicado no Departamento
.Adminístratívo, na data supra,

Dr. Fábio Nabor Fuc!k
Dir ..Administrativo

Vice Prefeito Municipal
....

,PORTARIA N.o 18/79

DR. BENEDITO THERÉ
ZIO DE CARVALHO NETTO.
Prefeito Municipal de Canoi�
nhas, Estado de Santa Catarina.

..DO uso de suas atribuicões le�
��3'is resolve·'

�

p_" ' •

-

CONCEDER. LICENÇA
Conforme o. artigo 136 da. lei

n,? 1.149 de 25/04/74
•

",
A Prof.a Bernarda Fiatkos-

. ki Palhano, por cento e vinte
crias a partir de 07 do corrente.
de acordo com' atestado' médic�
que acompanhou' requerimento
protocolado sob .n.? 807 de ...

rt7(5/79.

'. Canoinhas, 16' de maio de
197·9·.

'

'D1.". Benedito Therézio de '

Carvalho Netto '

Prefeito Municipal
Est.a Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo, na data 'supra.

'Dr. Fábio Nabor Fudk
Víc� Prefeito Municipal
'!:)ir; .

Administrativo

PORTARIA N.o 19/79
DR. BENEDITO 'l'HEM

'z,n? DE CARVA�HO NETTO,'
Prefeito' Municipal de Canoi
ilhas" Estado de Santa Catarina,
110. uso de suas atribuições Ie�
f,alS, resolve:

ÇONCEDÊR LICENÇA:
Conforme o, artigo 136 da .Lei'

n.o 1.148 de 25/04/74
'

A Professora ALICE ART"
.

NER LEANDRO SOARES, por
,eento 'e vinte dias é1' partir de
14·..dG> oorrente, de acordo com,

Municipal: de' Canoinbas
atestado médico que acompa
nhou requerimento protocolado
sob n.? 857 de 14/05/79.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, l8/05/79,

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra,

Dr. Fábio Nabor Fuek
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Dr. Benedito Therézío de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 20/79

DR. BENEDITO THERF:
ZIO . DE CARVALHO -NETTO�
Prefeito Municipal de Canoi-.
nhas, Estado de Santa Catarina, .

no uso de suas atribuições le
gais, .resolve:

CONCEDER LICENÇA
SEJyI VENCIMENTOS

Conforme artigo 1.40 da Lei n.?
1.149 de 25/04/1974.

Ao funcionário. CLEMEN ..

TINO ESTANISLAU PIE
CZARKA,. lotado no cargo de
Tesoureiro, Padrão C. E . 12 de
acordo com o requerimento
protocolado sob o n.? 800 de
04/05/1979: trinta (30) dias de
1· '

ncença para tratar de assuntos
particulares, a contar de ...

04/05/79.

Gabinete do 'Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, 18/05/79.

PORTARIA N.o 21/79

DR. BENEDITO THERÉ
ZIO DE CARVALHO NETTO.
Prefeito Municipal de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições le-
gais, resolve:

.

REMOVER:

De. acordo com o artigo 59 Item
n da Lei, n.? 1149. de 25/04/74·.

A Professora MARLENE
DOMINIAK MUNHOZ, lotada
no G.E.M. "Presidente Castelo
Branco" para ter exercício no

J . I . M . "Noêmia Rauem Ra
mais", conforme requerimento
protocolado sob o n.? 889 de ., .

17/05/79, a partir de 01/'03/79',
, Gabinete do Prefeito MUni-

.

cipal de Canoinhas, 18/05/79,
Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto
Prefeito Municipal'

.'

Esta Portaria foi registrada
E' publicada nó Departamento
Administrativo) na data supra,

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

C(�n'selho
,

Municipal de
Culturà

Avi'so
...�'

de Liciteçêo
A Comissão' de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, que se acha aber ..

ta a Tomada de Preço - Edital
n.? 018/79, para, "Aquisição de
Ferro, para construção de um«

ponte, sobre o Rio Paciência",'
com prazo de entrega até às la

(dez) horas do dia 1.0 de Junhc

do corrente ano (1.°.06. 79), D(,)
Gabinete do Vice Prefeito. Có
pia do referido Edital, e maio
res esclarecimentos serão obti
dos junto a 'referida Comissão'.

Canoinhas, 18 de maio dr:
1.979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão'

Cultural,1979 ••

....... .... .JIoftWlQMtMt�

Aviso de
'.'

"

L iciteçêo
valho Júnior", com, prazo de

entrega até às 10 (dez) horas
do dia 31 de lV1aio do' corrente
hDO (31.05.79), no Gabinete do
Vice Prefeito. Cópia do referi-:'
do Edital, e maiores esclareci,

. mentos serão obtidos' junto ti

referida Comissão.

Canoinhas, 23 de maio de
:9.79.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

-

o Conselho Municipal de Cultura, no uso de suas atribul- '

çóes, e considerando, especialmente:
1 '-- O atual estágio do desenvolvimento municipal, que não pode..

prescindir de objetivos culturais claros e duradouros .

2 - "A convicção de que os fundamentos da nacionalidade e dos
, sentimentos regionais repousam, em grande parte, na capaci
d.ade coletiva de sentir e perpetuar as criações culturais", se

gundo resolução n.1O 01/79 das Diretrizes para o ,Plano Estadual, �

de Cultura do Conselho Estadual de Cultura,

A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, leva ao conhecimento
dos .interessados. que se acha
aberta a Tomada de Preço

. Edital n.? 019/79, para "Aquisi
ção de 04 (quatro) gaiolas me

tálicas, conforme especificação
cm planta, em poder da Prefei
tura, para aplicação nos Postes
de Iluminação do Centro Espor ..

tívo Benedito Therézio de Car-

Aviso' de
A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Cano i ..

nhas, leva ao conhecimento dos
interessados, que se acha aberta
:1 Tornada de Preço

-

- Edital
11.° 020/79, para "Serviços de
Guinchos� para erguimento' dF.:
·1 Postes de Iluminação no Cen-

I

iro Esportivo Benedito Theré-
zio de Carvalho Júnior",

_

COITl

prazo de entrega até às 10 (de?)

Liciteçêo
horas do dia 31 de maio do cor ..

rente ano (31.05.79), no Gabi
nete do Vice Prefeito. Cópia
do referido Edital, e maiores e8.-,
clarecimentos serão. obtidos
junto a referida Comissão. .

Canoinhas, 23 de. maio. de

1979 ..

,

3 - O disposto no Art 180 da Constituição Federal; hem como c

art. 169 da Constituição do Estado de Santa Catarina,
RESOLVE:
a) ter como prtoridade, a preservação. dos bens históricos -"-.

culturais do município; ,

b) procurar reconhecer, no passado histórico e presente as

manifestações culturais, em forma de -folclore regional;
c) atender os anseios artísticos - culturais do município, pro

movendo criação de órgãos de cultura, tais como: grupos
folclóricos, teatrais, corais, musicais e literários;

d) procurar responder as necessidades culturais do município,
pesquisando-se durante este primerro ano, os gostos e inte-

,

resses das pessoas que aqui vivem;
e) elaborar metas para o ano de 1979, assim distribuídas:

,

_l lIugo Antonio' Peixoto

Presid.ente da Comissã®,

�s DE l\'IAIO.: .

- Promoção do Curso "A Expressão Oral e 'a Comunicação" 'tendo : .

como meta a criação de um grupo teatral •
._ Concurso "POÉTICA CANOINHENSE"': (instituição do Prêmio

Emilio Gothardo Wendt) .

- .Pesquisa sobre folclore, em colaboração com professores de to
do o município.

,_ Incentivo à música - criação dos cursos de: flauta,' violão e pia-
no e fortalecimento do Grupo Coral . .

\.

.

MÊS DE SETEMBRO:
- Comemoração do aniversário da. cidade '-.. dia 12, _. festa-típíea

.

da erva-mate.

-:- Concurso de "RAINHA DA ERVA-MATE" - retretas com ban-o 1
.( •

das e outras programações .

!\[ÊS DE NOVEMBRO:
_. de 1.0 a 8 SE,MANA DA CULTURA - diversas programações,

entre elas ) "Concurso Inter-Colegial de Poesias":
\

=================-=-====�

tMPERIA,L,
.

.; Q.
ELETRO . !

Especializada em reforma e ,serviços em geral de
refrigeradores, 'domésticos e comerciais - Eletrodomésticos _.

,

Rádios c Televisores. Rebubinagem d� motores e .transfor-

I
madores. Temos motores para geladeiras pelo menor preço,
.-om 6 meses de garantia da Fábrica.

..

, Atendimento a domicílio' pelo FONE 22-0798

I Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Agua Verde.
L/C
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Mobral
também

cenoinhense
no esporte

Domingo dia 20/05/79 fOI � o turno a equipe do Mobral
realizado no estádio 'municipal F . C . O Mobral F. C. forrnor.
(DITA0) na parte da manhã :::1 ! com IVrarcelo, Lucio e depoi.
partida decisiva do 2.0 turno, Luiz Sérgio, Nelson, Hilário;
do 1.0 Campeonato Mirim pro- Juares, Marcos depois Marinho,
movido pelo Mobral desta cida- Sandro, Natalino, Zico e AJãn.
de. Defrontaram-se as equipes A' equipe da Rigesa formou com
do Mobral F. C. -x Rigesa E. C" Alcione. Renato, Nelson" Edson,

,

Após �O minutos regularnenta- .Luiz, Antonio, Custencio, An-
,res o placar permaneceu em .Ienson, Luiz Carlos, Sidnei,
branco.. Fod urna partida dispu- ,Carlos e João. Foi árbitro da
tadissima onde a garotada de- partida o Sr. Sadir Santos corr

, senvolveram um excelente Iu- excelente atuação Haverá ago-
tebol. ra a partida decisiva do cam

'. peão do 1.0 turno que é a Rigc'Após um período de' des- o
. . . _ S� E.C. e o Campeão do 2. tur-

"

canso 'InICIOu-se a prorrogaçao no Mobral F. C. onde será co-"

e aos 09 minutos do 2.0 tempo o nhecido o Campeão do primeirozagueiro da Rigesa E. C. bateu
na bola com a mão dentro da Campeonato na categoria Mi"

,',área e o árbitro assinalou pe-
nm.

nalti a favor da equipe do MG- Incentive o seu filho a pra
bral F. C. o atleta meia direita, tica do esporte, pois Esporte é

'Carlinhos Bueno encarregado 'Para todos.

�. da cobrança, fez de forma espe- O MOBRAL E VOCÊ JUN
,tacular, o primeiro e único gOL TOS NA PRATICA DO ES
da partida, dando a vitónia e o PORTE.

��I",," a' � ·�.n•••II.II_".""_.E _ .

: Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

I_R_9v_'e_nd_s_d_or__F_O_R_D-.:1
1948 31 AIOS 1979

,Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD·
.

.,

e.·usados. de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

F�lOO' - vermelha .. ..'.. .. .. .. .. ..

.

1972

F-75 '- 4x4 - azul ..... '. .. .. .. .. .. .. 1975

Adquira seu. veiculo com a mínima entrada.
_ ••••• \:. ,\ M. ,MO ., \.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência,. aos
.

melhores preços da região.
.

, Visite.n�s sem compromisso, em nossa loja· à
': Rua VidaI Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

·N
.

EH •di

Registrada no CRECI sob H.o 204

A SIf'ÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA

A PREÇO D� OCAS�ÃO:
. Um tr.;rreno rural com área de 57 alque�re3, todo cul�iv:l"
vel 'com máquina, em Caii:a, perto de São lVIateus do Sul.
Um.' imrÓvel urbano à ru" Ma,jor V�ejra com tc7rreno (�('
1200 m2 sendo 30 metros de frente no a::3falto, com UIHél

'casa de madeira c/110 m2.
.:......._ 1 terreno uruano cum 436 m2, localizo.'J.o à esq CeI. All:Ju

querqu� com a Eugênio de Souza.
_ 1 terreno urbano COln 400 m2, localizado à esq. Paula Pe

r,eira com a Eugênio dé Souza.
� 1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2 com! benfei

'tordas .localizado na esquina Barão do Rio Branco com

Maj,or Vieira.
TEl\f AINDA PARA VEN!)f",:

__ l�rl1,(1 Pick-Up Ford F -75 ano 1976 tração dupla.
COMPRA-SE:

"",.- 'I área aC�lna de 50 alqu�ires, para flor2stan1en to.
_:_ . .l ,.fe:a de lS.6 alqu.eit�, ou acima, para agricultura U]}8ca"

mzada. .

,4" ,.!.!-;·"m��:r'f"'''''r.�'' '--""':'\'..:n·.....f!'-..:sl-r�n�I.'4m·�

[xe�uta ainda o, serv;c·a e' venda de lofeameiitfiS.
Procure a SICÓL Zl .rua Gctú.I1c "fJlr,�gu::, '857 . Telefone 22-0039

fê wclAiilêiJr.�',-------------.---.....-...-.:;

,
.

Acon,t-ecen-do.

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

Cancelamento dos, regimes espectais e dós acordos '�c,e'lebr,a,do.
com a Procuradoria Fiscal pelos contribuintes. em relação às obri..

, .

gações acessórias do ICM. no Estado de Santa' Catarina,

_________________ .-:<JC2fIt ......J'd'"Sh'Z'.= n===-__�--'----------_� illllÍllli_

, ,

1 - Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado' em :31-...0B·7fl, Re
latório do Conselho de Administração) Parecer do COa:ls�lh�
Fiscal e Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas;

2 - Destinação das Sobras;
3 Eatificar os aumentos aprovados' em a Assembléia G.ralOr,,'

çHnária, realizada no dia 16-09-78, reto Céd:ulas ele PFes�nça e
Desconto para Integralização de Capital; "

-4. Eleição do Conselho de AdJninistração.�· EfetivQs e Suplen ..

tes - para o biênio de 1979/1981; ..' ,

.

, 5 - Eleição do Conselho Fiscal - Efetivos e Suplentes - para Q'
exercício de 1979/1980;' ,

G - Eleição dos Delegados desta Cooperátiva, junto .� Fede:ráçEío
(ias Cooperativas de Produtores de Mate «Santa Catarina",Ltda ';
'? - OU,tros, assuntos de interesse da Cooperativa.

"

'

,

Não havendo número legal - 2/3 � dos associados P:re ..
sentef. Cln PRIl\l�EIRA CONVOCAÇÃO, para a instalação. d� As
.se�bléial fica desde j á feit� a SEGUNDA· CONVOCAÇÃO, p�r.a
as (13) treze horas do me�m,o diél..

Se desta vez ainda n�io houver núm�ro legÇ\1 -' 50%
lnais, um - dos associados .prescntes em SEGUNDA CQNVOCA
CAO, fica de8dc já fetiJta a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVQCAÇÃO,
para às (l4) quatorze hOTas do dia 26 de Julho 'de 1979 com a

1=resença de, no mínimo (lO) deí3 associados.
'

.

'

.

Para efeito de cálculo do «quorum" pata a· in5taÍaçã,�
da Assembl.éia, a Cooperativa p03sue 1.236 associados.

'

. ,.

NOTA - As chapas· qúe concorrerão à el1eíçã'C
constantes nos Itens n.o 4, 5 e 6 deste Edital, dever,ão ser entregues,
ao Presidente do Conselho de Administração dÇl Cooperativa;� até
(') dia 26 de Junho ,de 79. '

E, para que chegue ao conhecimento de todos 0,5 �so ..

dados, o presente EDITAL será publiçado na imprensa local. e' aD.'
xado na Sede da Cooperat\iva e seus Postos de Reeeb.imento,. bem.
(,omo remetidos aos associados, na medida do possrv,el�. . :"

Canoinhas, 22 de Maio de 197'�. ,
.

TOBIAS Mt?NHOZ �:E LIMA. - ·PJe!�dQt:)�e ,.

",,,.',

* "Lembrar é o mo.s curo sentimen- A
to, é o ornar que [orr.ois morre»; ó I!
� trlsteco =. lado do sofr:im�nto" f
e a dor de nao esqu8cer qr1.em co- *

• I'
110SCO conViveu .. ,

Cooperativa de Produtores
Mate Cdnoinhas/+:�" Ltde,

Rua P�ula Pereira, 698 � Canomhas-Sõ

Reg, INCRA n.? 386/73 - CGC n.? 83.190.678/0001-61
Inscrição Estadual n.? 250.298.619
EDITAL'DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ord.naria
o Presidente da Cooperativa de Produtores de Mat�

Canoínhas Ltda., usando das atribuições que lhe confere f) Art. 135)
letra "e" do Estatuto Social resolve: C O N V O CA R a. A�em..

bléia Geral Ordinária dos Associados, ai realizar-se na respeetíva
sede social) no dia (26) vinte e seis de Julho de 1979, às (12) doze
horas; em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, a fim de delibers r da ma
tér.ia constante da seguinte:

ORDEM DO DIA

te final de serr.cno . o.l)em não

qostou nem um rJ.OUC,:) foi o Beto.
Mas. .. aproveite.

.

Modi novamente solteira, curtindo
muitos lances, coisas da vida né
Modi.

* Jcnuórlo e Jon]o dando aquel'€'
toque na terrinha. Muito bem ..

* Shiminho e Lú ago:r.o unidos pelos
lccos do noivado. Quem <dlha· ..

V�r pare;: crer. Af.ncl, parab'6fnrs ..

"

* Pedimos para a senhorita .Josicrre,
deixar de usar sua sete Ié.guas, JtX�_
lo menos até a enchente boixor.

Coso contrário morreremos toc;fiJS fafogados. I

* Mikus fazendo
.

muito falta PO(- I
aqui. A Regina Pereira que o diqc.,

-.. Sorcio dando um toque ,todo es

pecial na Mat-Cap .. t isso aí mi-

na. I
-;.; Thelma curtindo ares paulistas es- f

.
O Secretário da Fazenda,

através da Portaria n.? 61/79 de
87 de maio do corrente, publica
da no D. O. E. de 0.9/05/79, re

vogou todos os regimes espe ..

dais celebrados com a Secreta-:
. ria da Fazenda, bem como os

acordos celebrados com a Pro,
curadoria Fiscal do Estado re ..

ferente às obrigações acessórias
do TeM, à exceção daqueles re-

gimes .

especIalS homologados

T A L�

* Régis muito tristinho ultimamente.

Porque será? Tá na cara. Modi
na cabeça.

'" Sônia B" extreando idade novo ,

À você garota tudo de bom.

"}: Clóudío e Lú parzinho que é meti-
vo de alegria entre nós. E põe
alegria n:,sso tudo.

';\' Laércio G. garoto
I

que é motivo
de �uitos olhores, em espécie]- do
quela moreninha, É só. ver, e crer,

• •

E o

pela Consolidação da 'Legisla-
ção Tributária, aprovada pelo
Decreto n.O ·5.577, de la de
agosto de 1978.

1'>..0 mesmo tempo, a Porta
da da ��ecretaria da Fazenda dá
o prazo. de 12'0 (cento e vinte}
dias, a todos os contribuintes in-

.

teressa dos, para requererem a

concessão de idênticos benefí
cios, desde que compatívefs com

* Soli marcando presença aqui ".;;1

city. Zico feliz com 1550.

'ir Chegando na terrinha... Muito�

9protos de olho... muitos sorrí-.
sos . .. t isso aí Mania.

" E hoje, como não podia deixar d�
ser, vamos dar um. cheqo no Clube
Canoinhense, e cproveitor os .lon
cres de mais urna discotheque .

* Suas lágrimas me mochuccm
Seu silêncio me dói
Seu triste olhor O\e· entristece
Seu amor me cura.

- Autor: Alberto de Maio. Para
béns pela forço de vontade

" 1/Aqueles que fracassam na vida ,�

porque seguiram a trilha' d,9 me ..

nor persistêncic":
.

,

Encontra-se em Cartório, 2."
Ofício, à Rua Vidal Ramos, Edirícío
do Forum, para ser protestado o se

guinte título:

Duplicata n.? N-0465/2 va-

lor Cr$ 3.360,00 _

.. (Três mil, tre
zentos e sessenta cruzeiros), venci
mento: 06.02.79, emitida por Al
fredo Scholze Veículos e Equipa
mentos SIA. Contra ITAMAR

\ I:-'iELSON JUNG e EDGAR HEUS
HKA.

- Por não ter sido possível encon
trar o referido responsável, pelo
presente intimo-o para no prazo
de três (3) dias, a contar da publi
cação deste, no JORNAL CORREIO

DO NORTE, vir pagar o mencip
nado título, ou dar a razão porque
não o faz, e ao mesmo tempo, no

.

caso de,não ser atendida esta inti

mação, .o notifico do· competente
.protesto.

Canoinhas, 24 de maio de' 1979.

Paula S. Carvalho
Ofic,ial de Protestos·

Até a próxima.

a legislação tributária em ví

goro ,I

Fmdo b prazo estabelecido
na citada Portaria e não haven
do o contribuinte mgressado
com petição solicitando a revi

geração dos regimes e acordos
aruterronmerrts

' celebrados, serão
c o n s iderados definitivamente
cancelados.

DOCUMENTOS
E X ,T R A V I A DOS

JOÃO.HOPPE, declara para os

devidos fins 'q�e foram extraviadod·

todos os documentos da motocicle

ta de sua propriedade, marca Hon

da,. cor vermelha, 9� cilindradas.

ano ·1970, CA-OI0D. '

de

I,

Os mesmos ficam �em efeito por

haver requerido 2. a. via.

2 x

�-;:: ......m�=•• « __ m+r
,

D O C U M E N T ,0 S

EXTRAVIADOS

JOÃO LINZIVIEIER,\ decla-
1 a para os devidos fins que ex ..

traviou o ,Cet'tificado· d€ Pro�

!Jriedade do yeículo de sua pro-,
priedade, marca Chr vrolet Opa
l�. ano 1972, placa CAr4217.

,
'

Os mesmos ficam sem eÇei

.

to P9T haver requ�xjdo ,segdnda
vtát.

'

2 x
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Cf)�REIO DQ NORTE

Prova
do

C i c I Is t i, c a
"

SES I
A exemplo dos anos ante

riores o Serviço Social da In
dústria Departamento Regio
nal de Santa Catarina, fará rea

lizar na cidade de Rio do SuL
110 dia 27 do corrente a 10.a
Prova Ciclística "SUPERIN·
TENDENTE, OSVALDO PE-

, DRO NUNES".
Estarão participando da

prova representantes dos muni

cípios onde o SESI atua.

A prova contará com a

presença das mais altas autori
dades do SESI, devendo a ban-

deirada de largada ser ordena
da pelo patrono.

Canoinhas, como sempre,
estará presente, levando sua co

laboração e se fazendo repre
sentar na categoria de bicicleta
de passeio com o atleta João
Wolter.

26 de-nmaio de 1979

SES I inicia campanha do
, ,

Qperário 'Padrão/1979
Desenvolve-se em todo c

Estado a Campanha Operário
Padrão" realizada anualmente
pelo Serviço Social da Indústria
'-- SESI,. Departamento Nacio

.nal,' 'em colaboração com o 'Jor
nal O ,GLOBO do Rio de Janei
ro. Terá 'âmbito nacional e, a

exemplo do que ocorrerá em

nosso, Estado, cada uma das
unidades da Federação elegerá
seu '''Onerário-Padrão'' Esta-,

.

dual, a fim de disputar no Rio
do-Janeiro, o .título Nacional.

,

'. �m nosso Estado, a promo
ção

.

está a cargo do' Departa
mento Regional do SESI, com

a colaboração publicitária da
Imprensa escrita e falada do
,�stado, que, em colaboração
com as indústrias catarinenses,
irão apontar o representante de
nosso Estado que participará
da fase final do ,certame a ser

realizado no Rio de Janeiro.

FINALIDADE - A Cam

panha tem como principal obje
tivo premiar aqueles que, 'pela
sua constante dedicação ao tra

balho, assiduidade, índice ele- ,

vado de companheirismo, 'mora!
fora -do trabalho, em relação à
família, comunidade e à Pátria
tornaram-se merecedores do re

conhecimento público e de se

rem apontados corno símbolos
dos trabalhadores brasileiros.

, riores, de âmbito estadual.

O candidato deverá, corno

requisitos, possuir mais de três

(3) anos de trabalho na empre
sa e ser sindicalizado. O SESI,
por' sua vez, irá observar e ba-:
sear a escolha nos ítens referen
tes à vida familiar do operário,
atividades anteriores ao seu in
gresso na empresa, a sua vida
funcional, assiduidade, ativida
eles e capacidade técnico-profis
sional, companheirismo, cursos,
prêmios e méritos, 'vida comuni
tária, vida esportiva, atos de
bravura e atividade religiosa,
além de outros fatos importan
tes ocorridos na vida profissio
nal do operário.

As inscrições serão feitas
obr'igatoriamente

'

por empresa,
nâo serão aceitas ínscrições
avulsas, processando-se através
'ofício de sua diretoria, dirigido
a Agência do SESI local.

QUEM PARTICIPA -. De
acordo com as normas que re

gem o Concurso, será considera
rio operário aquele que exerce·

uma arte ou ofício, ligado dire
tamente à produção, até o nível
de Mestre Geral ou Chefe de

Secção inclusive. Ficam exclui
dos os empregados que desern
renham funções na parte admi
nistrativa ou na direção da em

presa, bem como operários-pá
drão eleitos em concursos ante-

ANIVWRSARIAM-SE:

HOJE: a sra. Silvia, esposa
d(J sr. José Pangratz Filho; o sr.

Dorival do Nascimento; a gare
tinha .Márcía Raquel, filha do
ar. Renato Silveira. ,

, ,AMANHÃ.: o jovem' Fer
,,�.ando Luiz Freiberger ,

DIA 28: a sra. Noldina es-
" ,

pesa do sr. Vicente Dambroski;
os srs.: Gebrael B: EI-:Kouba e

Dionisio Karnos; ás srtas.: Lu�·
des do Carmo Maron Becil e

.Jsnaína Mendes;. o jovem Fer
nando Benkendorf.

DIA 30: o sr. Vigando
Prust; a srta. Denise Regina
\Vachtel.

DIA 31: a sra. Maria Suza
na Tomporoski, residente' em
Guarapuava; os srs.: Frederico
Witt e Guida Prust; o jovem
Fernando José Tomporoski, re

sidente em Guarapuava. I

,DIA 01: as sras.: Maria de
Lurdes, esposa· do sr. Bruno
Hugo Colodel e Judith,' esposa
do sr. Wiegando Knopp; o sr.

Sérgio Arno Hoffmann.

Ao'] aniversariantes; nos

sos parabéns.

. LIda.Esquadrias São José
A V I S O-

A firma. Esquadrias São José
Ltda., 'avisa ao sr, FRANCISCO
LESSACK, portador da Carteira
Profissional n.? 07055, série 347, a

anresentar-se na empresa dentro de,
3' (três) dias, afim de regularizar
saa

, situação.
O não comparecimento impli

cará na rescisão do Contrato de
Trabalho por abandono de serviço,
nos termos do artigo 482, da C.LT.

Cancinnas, 26 de maio de 1979,

CORCEL �.-' vende-se
Cor: Branca -luxo _' ano:

1977 - baixa quilometragem _

placa final 3 - parabrisa lamí-
nado degradê ."

,

. Tratar pelo Fone:· 22-0548 .

LOJA �'I vende-se
/

BOA CLIENTELA _' AR-
TIGOS ,EXCLUSIVOS. PRE�
ÇO DE,OCASIÃO.

Maiores informações neste ,jornal,

" - FJegistro Civil - EDITAIS
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do

1..
0 Distrito de Ccnoinhcs,' Santa Catarina faz saber

ci�e,' pretendem coser-se.

RUBENS ALBERTO MARQUES' com MARCIA
DE YATIl\1A DA ROSA., br-asileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade: ele balconista, nas
cido aos 23.de dezembro de 1958, em .Joinvílle-Sõ,
filho .de Albertino Marques Filho e de Maria Belar-
mina Marques; ela do Iar, nascida em Ponta Grossa
Pr. aos 20 de dezembro de 1962, filha de Acir Anto
nio da Rosa e de Maria da Conceição da Rosa.

cípio aos ,20 de abril de 1954) filho de Alexandre Iur
l,iv 'e de Rosa Didek Iurkiv; ela do lar, nascida em

..

Ponetes neste Município aos 15 de março de 1951, fi
lha de Germano Fuck e de Natalia Fuck.

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

documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180· Se

olquém tiver conhecimento de algum impedimento le-
e gol, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 24 de maio de 1979.

Nereida C. Côrte

Oficial do Reg Civil - CPF 222.315.879-04

MIGUEL' iURKIV com bIVAIR ,FUCK, brasi
leíros, solteiros" domiciliados e residentes neste Mu
wcipio; ele lavrador, nascido em .Rio Preto n/Muni-

I.

CANOINHAS - Morreu na quinta-feira às 17 ho

ras, vítima de enfarto no Hospital de Papanduva, o Sr. Iríneu

Gonzaga" um dos maiores desportistas de nossa cidade.

.

Irineu foi por longo período o Diretor da Rádio.
Cancinhas, sendo na época considerado um <los maiores 10.
eutores esportivos do Norte Catarmense, Após, exerceu a

função de Escriturário' Estatístico da Prefeitura Munícípal
de Canoinhas por alguns anos. '\

'

No .dia de seu falecimento, Irineu estava desempe
Ilhando sua missão como Gerente da Cooperativa de Eletrifi
cação Rural do Planalto Norte - CERPLANA.1 em Monte

\ Castelo, quando terminava de almoçar foi acometido de só'
bito mal estar} procurando a farmácia local para ser medicado.
O farmacêutico notando que' seu estado de saúde' não depen
dia de simples remédio, encaminhou-o ao. Hospital de Papan
duva,

Lá atendido prontamente pelos médicos, consta
tou-se que tratava-se de um princípio de ataque .cardíaco,
mas que não era de todo grave!' necessitando apenas de alguns
cuidados e repouso.

Ciente do ocorrido, o Presidente da CER,PLANA"
'

Duílio Cornelsen lá esteve e sugeriu que deveriam buscar
em Canoinhas a esposa do Sr. lrineu Gonzaga para fazer

eompanhia ao seu marido. Este, demonstrando estar recupe
rando-se, disse que não seria necessário trazer a Sra. Gertru
des, pois tudo estava normal, declarando sentir-se bem.

.

\

Em seguida, por volta das 17 horas, porém, voltou .'

o mal estar anterior agravando-se rapidamente, culmânande
com seu falecimento.

Desaparece assim, um dos homens mais bem re

lacionados em Canoinhas e municípios vizinhos, çonsternan-.
do a um grande número de amigos, conhecidos e famllíares. '

A Imprensa local está de luto, notadamente seus

companheiros que com ele trabalharam na Rádio Santa Ca
iarma (Ex-Canoinhas). O esporte, de nossa cidade também'
está de luto, pois é do conheçhaento de todos a dedicação que
] rmeu Gonzaga sempre teve pelas causas esportivas de nos
ses atletas.

'O Correiodo Norte, 'como toda a população de' Ca
noinhas, foi surpreendido com a triste notícia, e toda sua

equipe �onsternou-se, profundamente. '

o corpo foi veladona sua residência no Alto. das
Palmeiras, e transladado e sepultado em Porto União" onde
residem seus familiares.

- 12 de _'junho,
"

Presentes que agradam

"

.
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Faz saber, a todos quantos es
.

te edital virem ou dele conheci
'Plento tiverem, com o prazo de

L inta (30) dias, que por parte de

IVONE AUGUSTINHO PANA

f.lUK. brasi1ei�a, casada, do lar,
residente nesta cidade de Canoi

nhas-S.c.. por intermédio de seu

assistente judiciário, Dr. Saulo

Carvalho, foi r-equerida uma açã?
de Divórcio,' qual levou o n.o ..•

. '755, e pela presente 'cita o sr,

;'SALVADOR PANASIUK", bra-
..1lIMiM,*'E\iiiiA1iQ �Q!!l?IlIi1llIjII"",,'Hl\li'\;\3iJHRi@Ht'·MA!l§!411i!if"''''.......,.i!�·'Mi@If!!§iiJii!IWI\i. sileiro, casado, operário,' residente

,,'
em lugar incerto e não sabido, pa-

"ra, querendo, contestar a presente
ação no prazo de quinze (15) dias,
a partir da data da primeira publ�
ração, tudo de acordo com a petí
cão inicial e despacho a seguir
transcritos: PE.TIÇAO - IVON�
AUGUSTINHO PANAS1:tJK, brasí

leira, casada" do lar, resIdoen�e �es
ta cidade de CanOID?as, no. BB:u:ro
1-'iedade, por seu aSSIstente judiciá-
rio, infra' assinado, a�vogado Ins�
crito na ordem, Secçao ��st,e Esta
di') sob n.? 101, com escrItorlO .e re

sidência à rua CeI. Albuquerque�
Y1. o 620, nesta cidade, onde recebe·
os avisos e intimações, ven; expor

,

e 1'equerer a V. Exa. o seguinte: __..._

1 - Em data de II) de Junho de

1961; nesta cidade _:asou-s-e sob o

regime de comunhao de bens, �om
SALVADOR PANASIUK, brasilei-
1','). casado, operário, conforme �az_
certo a certidão de casamento m

clusa . 2 _ Há mais ou menos 13
( l reze) anos, sem que a Requere�te
tivesse dado motivo, o marido
[l tandonou o lar conjugal, trans..

ferindo-se para a localidade _ de
"Chapéo de Sol", no Estado do Pa

raná, ali permanecendo por algum
tempo e depois ausentou-se, Ign<?
rando a Requerente o s�� paradei-

,

ro, pois jamais tleve notícias suas,
'Hchando-se o mesmo, P?rtanto, em

lugar incerto e não sabido 3 ;_ �
Suplicante, tendo ficado ao �als
completo desamparo, ?ecorndos
uns três anos da separaçao de �ato
do casal. passou a viver ,marltal
mente com Antonio Sant Ana, de
CUj a união resultou o nascimento
de 4 filhos morando com. estes e

seu conlp'anheiro, na refenda ]OC3-
lidade, nesta cidade. 4 _' Pelo ex

posto, a Suplicante, nos termo� dg
. 1. o do artigo 5.°, todos da lei n.
U5 de 26 de dezembro de 1977,
ve� rl2querer o divórcio> com. base
na separação de fato ha mais de '

cinco (5) anos, desde q1!e, pelas
circunstâncias expostas, e ah�ol� o

Lamente, impossível' a reconstituí
('80 da vida em comum com seu le-

,

;!it:1mo marido. 5 - O casal não,
possui filhos do casamento, nem

bens a serem partilhados. 6 ,- Com
a decretação do divórcio a Reque
rente voltará a adotar seu nome de

'soJtcira, ou seja. IVONE AUGU�
T1NHO. 7 - Apres;::mtando a certi
dão d a seu casamento, protesta cor

roborar com as 'tr2s,temunhas abaixo
arroladas as alegações aqui feitas,
rara o que pede a citação do mari
do por edital. para que conteste a

v,.:áo no prazo da lei, sob pena de
revelia, Nestes termos,' dando â

-ausa o valor de Cr$ 10,000,00, pro
testadas por todas as provas ' que
se fizerem necessárias, querendo.
ainda a int imaçâo do Dr. Repre

. sel1ta�te do Mi11istério Público· pa ..

, 1'�1, participar da ação e que, pro
vados os fatos alegados, seja decre
tado o divórcio do casal. P. Defe
rimento. Canoinhas, 02 de maio de
lU'í9. (as) Saulo Carvalho. TES·�
TEMUNHAS: Jovino Teixeira, Nel·o
son Gritten e Francisco Steiler ...
"DESPACHO: - "Cite-se o réu por
edital pelo prazo de trinta dias.
Em 05/05/19. (as) Loacyr Muniz
Ribas - Juiz de Direito".' E" para
que chegue ao conhecimento de to
dos mandou expedir o presente edi
tal, que será publicado na forma da
lei e afixado no lugar de costume.

,

Dado e passado nesta cidade de Ca
noinhas Estado de -Santa Catarina,
aos dez' dias do mês 'de maio' de
mil, novecentos 'e setenta e. �ove.
Eu, Zaiden E. Seleme, ESC1:'lVaO o

subscrevi.

.eRéE· WWP4Wii5WW4iii i."'Pi%44MWW*'* HI"'W"4P4!11!W11& A

AUTOMÓVEIS - VENDE-SE ,1�72
]97:�

1975 ,

1976

1978

OPALA COUPÊ LUXO - 2 portas - branco
PICK,-UP CHEVROLET - vermelho I.

PICK-UP FORD F-75 - azul .

BRASILIA - azul :. .. .. .. .. .. ., ..

CHEVETTlE - SUPER LUXO - vermelho .

.. •

Você gos�a da estar sempre na mpda?
Osmar Hg I Scholze

�Posto ATLlNTIC 1'- -

� t:.nt.ao procure a
,.

(EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL) � Fone 22-0004

CoiLlLlUI..,S.[! " Iii II J: II O 1jl_i'lm!l..il.J:L'.LI!.!l.l!U'I..ILU�"LI1..n...�..I'I..mJ':l..m..'l.?J.'l "L".JV!.Il�lI:-.!':;lI..I'...!'.JllJUl.ll.. ;;U:l.l!! .. .f'o.ilJU1ol!..J A8p==-===-=-=======��========�============================�

Rua Paula Pereira n.? 898
IDR. 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

U,MA LOJA DA Organiza�ões Nivaldo
, ,

ESPERAMOS VOCt=!
Burgardt

I

,

Os rnecánieos q-ue fazem curso naFord aprendem tudo sobre seu cario. ' .'

Aprendem a usar a íerràmentaría J)�ópria. Ap�erlaern, que lLrp.� peça original só pode darlugar a outra or1.gII1..Ql. Outros mecarucos aprendem de outro jeito. F�zenâ? expenenClas.Tendo aulas com o seu carro. Como distínguir esses mecânicos? E muito simples, .

Os que fazem C�OJ1a Ford ,�voce so encontra nos Revendedores Ford.

'rR[fVENDEDORESBÃSIUOHlJi HHIUKCQJ É CIODEV{CUlQSLlDt
RVA VIDAL RAMOS, 203 _. FONE 22-0268

i
I
(

.

-.- SANTA CATARIN.i\CANOINHAS

Juízo de Direito. da COlarCI
de &ànoinhas· se,

1.a VARA CÍVEL r

Edital de Vitação
o Doutor- Loacyr Muniz Ribas,

Juiz de Direito da Comarca de Oa

noinhas, Estado de Santa Catarina,
na forma' da lei etc,

LOACYR MUNIZ RUJAS
Juiz de Direito

1 x
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Os agricultores brasileiros contam agora com
á nova COLHEITAUEIRA DE GRÃOS MASSEl'
FERGUSON, modelo MF 3640, cujo projeto e constru
ção reúnem os mais avançados recursos da tecnolo-
(ia moderna.

'

Equipada com um motor Perkins diesel de 6 ci
lindros e 93 CV, possui potência de sobra para supe
rar as mais severas e adversas condições de trabalho.

A MF 3640 incorpora avançadas' características
técnicas desenvolvidas pela MF do Brasil, obedeceu
'*0 aos requisitos básicos de conforto, segurança, ser
vicibilidade e simplicidade de operação.

Esta nova colheitadeira apresenta elevado ren-

dimento operacional e graças ao excelente desernpe
nho das áreas de separação e limpeza, assegura rní
nima perda de grãos. .

,

A plataforma de corte, de engate rápido, é ore-
iecida na medida de 3,9'0 m (13') na versão standard
e também nos tamanhos de 3,60' (12'), 4,,20 (14') e 4,80
(1'6'), de fornecimento, opcional, possibilitando ao

agricultor a escolha adequada para o melhor desem
penho da máquina, de acordo com a produtividade da
cultura e topografia do t-erreno.

.
A nova MF-3640 já está à venda nos Revende

dores Massey Ferguson de todo o Pais, capacitados a

prestar assistência total, beneficiando, dessa :r;nanei
ra o consumidor dos produtos MF.

Com. e lod. « SCHADECK »

.

ILtda•.
Revendedores Massey-Ferguson do' Brasil S.A.

, Rua. Caetano Costa, 1122 - Fones: 22-0557 e 22-0357 - Canoinhas-SC
,

'

'�II ííIrii ••'lI � ri ii Ih i i lU; 1.1 iíi � D. d ii • d 'I. I C lU ii I!II d 1m! ih la b Iild .:Wi.íllTTlrlr'ifllll • II" I � 111111 • b n I 1111'. U Q l!I .... � 8 III ti D lU I 8 I fi d fifi. d e

"�,
.

' - "., '

3.

Comercial Hirt Ltda. �

I:

;,08 melhores preços e cond icões da
._

regrao
I, ,

Crediário na hora
•,

proprlO 'e entrega
'. Ele
'Som

Dormitórios ... Refrigeradores Conjuntos Estofados

trofones Faqueíros � Bicicletas

Aparelhos da Porcelana - Conjunto em Alumínio -

Rádios - ,'Toca-Fitas - 'Fogões à Gás e

infinidade de outros artigos para

Aparelhos de

Tapetes
a' Lenha
,

O seu lar.

e uma

NA COMPRA, DE SEU 'DORMIT-ÓRI� LEVE DE BRINDE UM DESPER 'fADOR;

DE UM CON�UNTO ESTOFADO, UMA 1\1LESA DE CENTRO;

DE UM FOGÃO A GAS OU A LENHA, UM JOGO DE COLOREX.

Fa�a-D8S uma visita e comprove nossos preoos
RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - se.

,
"

.
'

----------_.�

Terreno Central

�

Tratar com Eraldo, pelo
fone' 22-0555 �

-Casa de' Umbanda e�� Perfumaria Compra-se um 'terreno' no
perímetro urbano da cidade.
Damos preferência na Rua Cae
'tuno Costa .'

Artigos de umbanda, charutaria e perfumaria.
Rua Paula Pereira, nQ' 546

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

FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (26) a sexta-feira (01/06)
ALLAGE - Rua Vidal Ramos, 684 _'

Fone: 22-0614

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (26): Dr. Antonio Luiz Seleme
Fone': 22-0033

Domingo (27):, Dr. Mário Mussí
Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

f' STAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2;,;-0] 79

rLANTAO CELESC: Fone: 22-0490
I�ÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações d�s 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 22c0477. '

SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante
anexe ., Rua Vidal Ramos, n.? 797 '_ Fone: 22-'0036.

GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas
feiras e aos domingos, carneiro, churrascos, galinhas
assadas e recheadas.
Rua Vidal Ramos, 1132, Fone: 22-0970

-:- RESTAURANTE A LA CAiRTE _._
, .

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:()0 horas; e das 16:30 às 22:00
horas.

I..ANC'HERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.
'

Especialidades: Pizzas e refeições, rápidas;
Praça Lauro Müller _ Prédio Sociedade B.

Operária

I,

CHURRASCARIAS .

--.-

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 ..:_ Fone 22-0236 _ Funciona das

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

CANECAO: Rua Caetano Costa: (saída p/Mafra) - Excelente apert-
'

tivo - churrasco à moda gaúcha - espeto corrido e pra
to comercial.

PAMPAS: Final da Rua Caetano Costa (saida pi Mafra) - o verda
deiro churrasco dos pampas - encomenda para festas -

, espeto corrido e prato comercial.

-:- C I NEM A -:;--

"
Hoje às 20,30 horas: A largada mais violenta do cinema:

COMBOIO·_ Colorido

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

Kris Kristofferson, Ali Mac Graw, Burt Young, Ernest Gorgnirie em:

'COMBOIO - Colorido

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

4 a 5 a 6 a f" ,

?O '>0 h .

. , . e . elra as .... ,v oras.

Entre a vida e a morte, o Amor :.ffoi tudo que restou:

Elizabeth Montgomery e Anthony Hopkins em:

VITÓRIA AMARGA _ Colorido

PROMOÇÕES BAILES E DISCOTHEQUES -:--.-

HOJE: Clube Canoinhense - DISCOTHEQUE - Jakson - Som e Luzes
r

'

-:-,
'

REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:-
fOTO lEGON: Rua Paula Pereira, ª54 I

rOTO STUDIO ALVORADA: Rua Felipe Schmidt (em
Livraria Zaguini).

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

fOTO RUBENS: Rua Vidal Ramos (anexo à S.B.O.)

frente a

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

-,-----

PRODU'l'OS BRAHMA

MERCA:t\TTIL INDUSTRIAL DE BEBIDAS CATARINENSE LTDA.

Rua Felipe Schrnidt, :177 � Fones 22-0428 - 22-0671,

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

BINDE'R,CAR
Comércio de A ufonoóveis I 'da.

Vende automóveis FIAT "O" Km - Luxo, GL e S�D
COMPRA - VENDE - TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES

1 FIAT - MARFIN COPACABANA - n, Km '

1
'

Volks 1.3'00 - Verde , , , ., .

,
.

1 KARMA:N" GUIA TC BRANCO

1 VOLKS 1. 500 LARANJA .. ..

1 VOLKS 1.500 - VERMELHO ..

1 VOLKS 1.300 - BRANCO.. .. ..
'

..

1 PICK UP - AMAHELA .. .. .. .. .. ., .,

1 VOLKS 1. 60.0 - AZUL .. .. .. .. :.

'I RURAL' 4x4 - MARRON � .

I' 1, KOMBI ��A-C�R�NEL 'ALBUQUERQÜE, 2S5
FONES: 22-0517 E 22-0610

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

,
.
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ristidesMallon,
temumcaminhão depeças

o seuMercedes�

r

RUA PAULA PEREIRA. �48

,PRAÇA LA�RO MÜLLER, 540

P:R,ESENTES
-;

•

I,

I
I

'.

I. �.

8o�
,

pà{B . b.anlleiro e facham�nto de
problema em f;anoinhas

áre� já nao
.... ,

..

r
.' I

......J '"

I

DAIS. informações:
l.,'

,

.... ....�

.. "RVA WQLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-0507

E�'d�eh�ço residência: Rua 3' de Maio, 798 - Fone (0477) 22-0467
I

..
"

�.
•

=

,'. ,I.

Para pronta entreça.
'.

É só chsqar no balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

não guarde em estoque. '
'

E. comprando no nosso departamento
de peça�;,V,9e;ê corneta. as ,ge�uínas.

.

"

Aquelas que passaram por um setor de

controle de qualidade que, só na Mercedes

Bertz. ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
de precisão. '" � ,"" , .,'

.

,
Então éclaro que a peça:çhega as suas

mãos em plena forma e,:o que é melhor, de
forma gentíl;, ' ..

"

.' "

',' o pessoa! aqui da casa sabe' que t?m
um: bom produto nas mãos e trata você

rápido - e bem.
:;, Tanto faz que você compre porca ou

parafuso, farol ou farolete, coroa ou pinhão, .

o serviço é limpo, '

';1 É um serviço que está todo montado
:J4

para atender você.
E para atender o seu veículo sem perda

de tempo quando ele está nas nossas oficinas.
E para atender todos os· frotistas que,

embora tenham seu próprio estoque de
peças, preferem recorrer regularmente a nós
para não imobilizar desnecessariamente o

seu capital.
Nós ternos todas as peças principais

de qualquer Mercedes-Benz, paradinhas,
esperando por você.

Para que você não corra o risco de ficar
na estrada,

Para que você rião pare mais que o

necessário,
Para que você osteja sernpre indo pra

onde a estrada levar.
, Sem exaqero: nosso estoque de peças

genuínas é do tamanho de um 'bonde,
, E a nossa vontade de atender bem é

.:- ESlVIERALDINO MAIA DE ALMEIDA -:-

TREVO DA BR-1l6 RIEM ADIANTADO

A construção do trevo da BR-116, que dá acesso

?t cidade. está, bem adiantado. Ao que tudo indica,
em breve poderá ser Iiberado ao tráfego. Realmente
é uma verdadeira obra de arte que está sendo cons

truída pelo Departamento competente do DNER) com

seus contornos modernos, que oferecem plena �)2gU
rança a seus usuários. Vamos aguardar sua libera
ção para entrarmos em contato com a direção das

-mpresas de transporte coletivo, Penha e Reunidas.
rara que seus ônibus entrem na cidade até a Rodo
viária .

HOSPITAL PODERA TER MAIS UMA ALA

O hospital São Sebastião de Papanduva pode
rá contar em época não distante; com o início da

construção do segundo pavimento, atendendo assim .-,

crescente movimento que vem se registrando ulti
mamente . Como é do conhecimento de todos, a plan
ta do edifício consta de 3 (três) alas em forma de
"U" tendo atualmente só um bloco construído _ .A
diretor ia do nosocômio, inclusive o diretor do hosp i-.
tal, Dr. Rubens Alberto .Iazar, estão se articulando

j mto da Governo Federal '2 Estadual afim de anga
+iar recursos para dar prosseguimento a obra. A co

munidade toda de nossa cidade certamente dará seu

irrestrito apoio à meritória campanha.
Vejam nossos prezados leitores o que está -acon

tecendo com o Mo.BRAL na caoital do Paraná, Curi
tiba, a Cidade Sorriso. Eis: o tópico da Gazeta do Po-

Numa diligência efetuada pela Polícia Federal. ,.TO: Procura-se Padrinhos para o Mobral... (136
vários índív.duos foram pr'2SOS em certo sítio de Ale- SÃo. NECESSÁRIOS). O MOBRAL de Curitiba está

xandra, município de Paranaguá, onde havia 42 tam- pedindo a colaboração da comunidade para apadri-
bares dos quais 13 carregados de gasolina pura e ma- nhamento nos 136 Postos em que funciona, o telefone

ter ial suficiente para misturá. la a querosene e des- para contato é: 34-1231. Ajude a faer do Brasil

um país realmente desenvolvido. Aguardem surpresas pa
ra breve aqui do nosso Mo.BRAL. (Você também é res

ponsável) .

DESBARATADA A QUADRILHA
IlA GASOLINA

,

enumaspara
nz,
tão grande que acaba fazende'de você mais
um arnigo.

Amigo, a casa é sua.

�
I

Concessionário Mercedes-Benz
/

Aristides Mallon
', ...

RlIÓi Vic·léll RilrT10S. 1Q3a
C'iIIll'linhólS - se

r ',' (�.,.,.. j I
• J • ,ri"' l \ ,

Q.PR"" ,pr P" II P A" P'; r,..LAl.u.n.m" F:'�UoI D" MJUYi IIIU8-U Y:B' u.u,�,u ii n, Il.a.ILIU.l' g I'_�U lU' um" p II II��..u p' II �. YA!I.IJf'" ,

ta maneira abastecer os postos do litoral. Foram eu ..

volvidos Paulo Souza, Dorval Xisto Xavier e outros,
.além de caminhões da Texaco, da Shell e da Petro
brás. É possível que muitos veículos em trânsito no

litoral estejam com problemas no motor devido usa

rem, sem saber; gasolina misturada com querosene.

PÁTIO DA MATRIZ SEM CERCADO

O pátio de nossa Igreja brevemente terá uma

proteção mais segura, com a colocação de uma cer

ca de tela com postes de concreto, além de oferecer

segurança e .inviolabilídade contra animais que as ve-

7E"S perambulam pelas ruas da cidade, também evi
tando que pessoas desocupadas e estranhas, ali fa-'
çam ponto em horas noturnas. Louvável a iniciativa
da comissão diretora da Igreja.

PRORR06A'CAO DOS DIRETóRIOS
.

'
-

o projeto que pretende prorrogar por seis me

ses os mandatos dos atuais diretórios partidários,
que dará espaço para a reforma partidária '_ será

aprovado, mas' segundo o deputado Alípio As-res de

Carvalho, "como está tramitando outro projeto que
prorroga os mandatos dos diretórios por um ano, não
sabemos qual dos dois prevalecerá, mas não temos

dúvida de que a prorrogação será efetiva" (G.P.)

MOBRAL SEMPRE MOBRAL

INSPEÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Dia 17 do corrente esteve em Papanduva, em visita'
de Inspeção na Junta de Serviço Militar de Papanduva, o

'I'enente Coronel Nilson Santos. Walbach. chefe da 16.a Cir

cunscrição do Serviço Militar, sediado em Florianópolis,
<F'oml=>anhado do Capitão Osvaldo Conrado Narloch Dele ..

gado da !·3.a Delegacia do Serviço Militar de Canoinhas-SC.
Damos oc dados sobre a Inspeção da Junta: A Junta de

Serviço Militar de Papanduva, pode ser classificada como

exemplar das demais jurisdicionadas a esta Delegacia do

::::2rviço Militar, também consta-se que o bom andamento,
('.ç;sa Junta de Serviço Militar está influenciado pelo espí
-. i to patriótico no desempenho das funções pelo secretário
Hamilton Tabal.ipa de Almeida pela assistência total do
Presidentr. O colunista agradece O convite para partícípar
ela mesma.

.

PA5SARELA DA SOCIEDADE

Quem festejou ontem extréía de idade nova foi o sr .

.l'\LOIS I{ARAZINSKI, MD. Escrivão do Cartório. Na sua

:;'estiva. data foi alvo das mais justas e merecidas homens
f,ens de seus amigos,

Hoje completando mais um feliz aniversário o pres-
1�hvo SI'. MODESTO HIRTH, agropecuarista aqui residen

I t�. Amigos e pessoas de suas relações estarão cumprimen
"ando-no pelo feliz evento social.

, Dia 28 anivesário 'do garoto IOMAR, filho' do casal
"v1iguel (EJza) Mathioski, nosso prezado assinante. Muita
é�L;gria marcará a data natalícia do garotão.

Também na mesma data festejando troca de idade
nova o profe-ssor sr. MANOEL ELETJTltRIO FURTADO•.
n02SO prezado assinante. Cumprimentos e felicitações esta-
1'3.0 j:,ontificnndo em alto estilo.

Dia 30 completando mais um feliz ano de vida a. se
nlcra EI"E,LVI1VA LISBOA, virtuosa esposa do sr. Elpidio
Lisl.oa . Felicitações na pauta do dia a D.a Vina. '

.

Na mesma data niver do garotão ROBISON filho do
distinto ca -aI R'2nato (Nilsa) K.riek ele Tesoureh-o Muni
cipal. A mirim-guarda será presença obrigatória.

'CM POR SEM_\NA ,
'

Quªndo pratico o bem sinto-me bem, quando pratico
o mal, sinto-me mal; eis a minha religião. (Lincoln)

�1 .....mu'DiQ·""R";UWU;U �' , ..

Distribufdora
Globo

de Bebidas
·Ltda.

PRODUTOS: COCA COLA, AGUARDENTE

TREVISAN E EEFRIGEn,ANTES DE VARfAS

MARCAS.

Rua Paul Harrys, S/N - Próxima ao EstáeÚ�

Municipal - Fone 22-0726!

4S .. 5�

Leia! Assine! DivuI9u�!
CORREIO DO NORTE
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Notas
o Sargento Miguel Amir

Adur é o novo Delegado de Po
lícia da Comarca de Papanduva.
.Adur foi nomeado na semana

passada pelo Secretário de Se
gurança ,e Informações, Ary
Oliveira.

x x x

Amanhã no Ditão o encon

tro de S. E. Palmeiras e Botafo

go. F . C ., 'pela segunda rodada
do Campeonato de Primeira Di
visão de Futebol Amador de
Canoínhas , A partida. entre
Wai Ken Ké e Três Barras foi

gd,if:d.B: . de comum acordo.

x x x

A' Direção do Grupo Esco
lar Irmã Maria Felicitas e o

Prefeito Municipal reuniram-se
·c;tia /23 'na sala de reuniões da
\�uele estabelecimento, para tra
tar da criação do Curso Básico

"',� s�r implantado no próximc
ano letivo.

x'x x

o Correio do Norte come ..

mera dia 29, terça-feira, seus 3('�
anos de' existência. Para feste
j ar, a Direção e' Funcionários
�d'a Impressora Ouro Verde e

equipe C.N: se confraterniza
rão -eom um jantar, o qual con
't,�]iit com a provável presença

FPOLIS. (JP) -.' A im

plantação da telefonia rural em
nosso Estado está prestes él. se

tornar realidade, e para tanto, o

instrumento para atingir este
meta pretendida; será o sistema

cooperativo.

Inicia-se assim a contagem
regressiva para o primeiro con

tato telefônico: do colono em
. ,

sua propriedade rural, para fa-
zer a chamada de um veteriná-

I, T]O para assistir o gado doente
ou fazer uma tomada de preços
110 comércio da sede do municí
pio, ou solicitar de sua coopera
tiva agrícola algum produto ne

cessário a sua lavoura.

, �"

...

TELESCN.O 1522

26-05-79 INCRA e

viabilidade

Esparsas
do Proprietário Dr. Arolde
Carvalho.

x x x

Dia 23 de junho no Colé
gio Estadual Santa Cruz, a tra
dicional festa junina de todos
os anos. Direção e alunos do es·

tabelecimento já em grande
inovímentaçào na organização
das Imuitas atrações,' além da :êo

guelra de 28 metros de altura.

x x x

As equipes técnicas do IN
CRA e da TELESC tem se reu

nido para realizar estudos de

viabilidade, abordagens de aso,

pectos legais, administrativos.
rmanceiros. etc. objetivando a

melhor estratégia para a im

plantação da Cooperativa de
'Telefonia Rural de Santa Cata
rina.

É de ressaltar que a inicia
tiva conta co.m integral apoio

. da TELEBRAS que inclusive
destacou um de seus técnicos

.. para fazer o acompanhamento e

assessoramento das reunioes

prelímnnares que constam com

a participação não só das equi
pes técnicas, como do Presiden
te da TELESC e Coordenador
Regional do INCRA/SC.

Em breve estará sendo
acionado o sistema cooperativa,
para -que as cooperativas exis
tentes sej am os pontos de apoio
e sustentação que garantam. o

êxito da iniciativa e prestem

O -Clube de Bolão 7 de Se

tembro, :recebeu na terça-feira,
(I visita da.s bolonistas de Rio

Negrinho para· um jogo amisto
so na Sede da Sociedade Bene-
Iicente Operaria.

-

x x x

A Comissão Municipal de

Esportes, trabalhando intensa
mente no sentido de Canoinhas

participar dos jogos regionais
em Campos Novos, visando :?I.

reintegração de nossos atletas
nos Jogos Abertos de 1979 en1

Blumenau.

x x x

No dia 16 de Junho 'em Ma

ira, a' realização de .mais um

Concurso do Banco do
.

Brasil,
envolvendo candidatos de toda
:-. Região do Planalto

.

Norte I�atarinense e Sul do Paraná.
'..--------------------------_.--------------�----------�--------------_.----------------

ENCHENTES! ...
Campanha do Agasalho

Há auroximadamente cin
co anos que nossa cidade não vi
via o crucial drama das enchen
tes. E agora inesperada e brus
camente surge aquele cenário
de centenas de desabrigados,
casas totalmente inundadas, fa-

. mílias inteiras alojadas em bar
,

tacões, ranchos, cinco ou dez

pessoas amontoadas -em ·um úni
'eo barraco, outros ainda ilhados
,m suas prqprias casas.

Afi�lal a quem cabe a culpa
dISSO ,�udo?

Esse drama, ocorre há mais
�e vinte anos, e apesar das inú
:kneras providências tomadas

por órgãos públicos, entidades

,tltssistenciais, clubes de servicos.
etc, periodicamente o fato se "re�
,1?:ete,. sempre em maiores pro
'�prções. '

Mas talvez cada um de nós,
e�.dadãos canoinhenses e tres-.I
l?'�Trenses, não. temos um pouco
dessa responsabilidade? Nã()
ta.be a nós olhar pelo próximo '?
Não é hOss<;> dever qjudar esses

ílàg,�ladosJ procurando orien-

tá-tos, dando-lhes melhores con

dições de vida, buscando as ra

zões que os levam a fixarem re

sidência em zonas alagadiças, ('
,

procurando saná-las?
.

. E você, prezado leitor, já.
�;e apercebeu que entre os de

sabrigados estão dezenas de

crianças, tremendo de frio) se

aconchegando, ao redor do fogo,
às vezes se esquivando das gO
teiras do seu barraco? Como se

admite que isso ocorra em ple
no Ano Internacional da Crian ..

;a? Não �eria de nossa obriga
cão fazer algo para que eSSél.8

crianças de hoje; não sejan1 os

moradores de amanhã, nas zo

nas alagadiças?
O Rotary Clube de Canoi

L has, vendo todo este drmna
f;ente-se na obrigação m.oral e

material de auxiliar as pessoas
desabrigadas, para minorar ou

él p a Ziguar momentaneamente
��'i.1.a situação. Não é a solução
do fato. Muito pelo contrário:
apenas um'a medida' paliativ8.,
:..nomentâY'_ea . .Em futuro próxi- Rotm'y Clube de Calloinha:;

estudam .'

rural

mo, este clube vai procurar as

autor idades, órgãos' constituí
dos, visando encontrar uma fór
mula de equacionar este pro
blema . Com a ajuda de todos,
achar-se-á a solução .

Por essa razão o, Rotary
Clube de Canoinhas, apela [I.

toda a comunidade no sentido
de participarem da "CAMPA·
=�HA DO AGASALHO" que es

t�. iniciando nesta semana-,

��ualquer roupa, qualquer· calo,
çado que para você não tem

. mais utiliclade serve para aque
le que nada tem para vestir.
:.rudo será' bem recebido. ·Bas·
ta telefonar para esta redação
nu para �lS telefones 22-0462,
�2-0608 ou 22-0321, dando seu

pl1.dereço que alguém irá bus
cor.

Nós confiamos na comuni·
(lade de Canoinhas e de Três
Barras. Temos certeza de que
r.'osso apelo será atendido.

da telefonia
mais' um relevante, serviço aos

seus associados.
.

O INCRA" 'órgão estimula-
cor e fiscalizador do Sistema
Cooperativa, a TELESC, entída-

.

de concessionária da Telefonia·
do Estado de Santa Catarina) �
'i OCESC, organização repre-:
sentativa. das cooperativas cata ..

·

rinenses, somam esforços para
que se leve ao homem do cam

po mais esse benefício que [ul-
gam lhe ser devido.

.

Vislumbrando esta relevân
cia, 'a Organização das Coopera
tivas do Estado de Santa Cata
rina, OCESC, está. outorgando
total apoio ao

. Cooperativísm
de Telefonia Rural, e coloca-se

I ao inteiro dispor para participar
na continuidade dos estudos.

Rotary Clube
.

,

'

de Cano inhas
o Rotary Clube de Canoinhas, preocupado 'com o -atuaí e:stade

das vias de comunicação e de acesso da região ,tl,.e Canoinhas 'e Ttr� Bar-
,raD, enviou telegrama ao sr .. Jorge Konder Bornhausen, governador do
Estado, bem como ao sr. Dr. Esperidião Arnín Helou, Secretário de T�ns..
:- ....ortes e Obras, solicitando providências para a recuperação mesm.o ..que ,

j.recária, c manutenção mau; efetiva das estradas Cancínhas-Marra, '.� c.�
noínhas-Major Vieira-BR-116,

Ainda sobre este mesmo assunto enviou .convites aos Sil's !>lr.. Jl:fão
Alberto Nicollazi e DT. Adilson Rodrigues Medeiros,' can�id.antiQ��
o. par-ticiparem de uma reunião normal do clube. na qual seriam debati
l',OS assuntos pertinentes a estas rodovias. Mesmo com o' asfalto chegando
[,S nossas iJortas, não Se admite que em determinados dias a cidade inteira
fique isolada do resto do pais. A Economía da região não permite Il,laís
que estradas sejam transitáveis apenas: em determinadas épocas, que camí..

nhões, ônibus e automóveis fisuem retidos IÇm determinados trechos. P�a·
vidências urgentes se fazem necessárias uma vez que estamos na inícíc do
inverno, a época mais crítica, e já não temos condições de tráfego. o- t;LlJ..e
acontecerá então dentro dos próximos 6.Q ou noventa dias?

* *'

Hoje, realizar-se-á na. cidade de Porto. UniãG>, uJ1 FORU1.\éJ ao:.,
TARIO, :oromovido pelo Rotary Clube de Porte Uniã€i da V'it6t'�a. .. ç�J1"
tará con'1. 2 participação de diversos Jlubes da região.

'

, .

O Rotary Clube de Canoinhas será representado pOr uma !QQmi�
tíva composta dos seguintes rotarianos: Osvaldo Wrublevski, Presidente.
e tual ; Olávio Soares, Presidente eleito para 79/30·; .f\liriQ Dias, Luiz Fec
nando Fuck e Antonio C. Dias.

* * * *

PROGRAMA DO 1. FORUM INTERULUBE8 .

. '

,

08:30 h - INSCR,]ÇôES
LOCAL: Clube Concórdia

('9:3-0 h - ABERTURA DO FORUM
- Saudação do Presidente do Clube AnfitriiCIJ'
- Palavra do Governador do Distrito 465
- Palavra do iGovernador do Distrito 464
- Palavra do Coordenador e (ou) Díretorjíe Prot0cf.)1.�

10:00 h � Passeio com visita aos' pontos turisticss das ç;j;dad�'

12:310 h - ALMOCO no Clube Alianca
� .

�

15 :30 h �- Chá oferecido pela "Casa da Amizade"
Local: Restaurante Vellozo

20:00 h - PROGRAMA OPCIONAL

"UMA NOITE EM VARSÓVIA'�
.

Jantar tiIPJ.cO, preparado, por cozinheiros elo Consülade Folol\l� de
Curitiba.

Show pelo Corpo 'de Baile da Sociedade Juventus de Curitibí.i,�
--::- Baile$ animado por música típica.

, O programa opcional, s.erá em benefíciQ d�& Qbifas í,u;.lt9�ia'ili
��e Porto União c União da Vitória.

NOVO EI'--JDEREÇO
Para conhecimento dos nosSos leitol"'cs, dos amigos

e conterrâneos do Dr. AroIdo Carvalh�, informamos o novo
'

\'udcreço do seu escritório em Brasília:

Edifício "Brasília Rtádio Center"
,

Avenida W-3 Norte - Quadra 702 - Lote: "P",

Conjuntos 2122/23/24
Telefones - DDD - 061 - 226-1155 � 226-1105 � 226 ..]108'5
Brasília -DF - CEP 70.710

� • ww �

e ..

R E F L 'E X O (anexo a

Praça,Lauro

xc usivas
ÓTICA CONFIANÇA)
Müller, 5�2 CANOINHAS - S C
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