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e os convenlos

CANOINHAS e FLORIA
NÓPOLIS (OE/CN) - A Fun
dação Educacional de Santa
Catarina - FESC, assinou con

vemo' no valor de Cr$ 1 milhão
828 mil e 911, com 41 Prefeitu
ras do Estado na última terca
feira em Floria.nópolis,' dentre
as quais a de Canoinhas repre
sentada pelo seu titular, Prefei
to T'herézao de Carvalho Netto.

Com a' assinatura deste
Convênio as Prefeituras adqui
riram vagas nas Escolas Agríco
�bs da Fundação.

É um total de 178' vagas
ãistribuídas na Escola Agrícola

Lembrou Amin que a Se
cretaria dos Transportes .l:
Obras procura também auxiliar

prefeituras com a Patrulha Ro-jdoviária Mecanizada, forneci

mento de combustíveis para os

município" que
I

possuem orça
mento pequeno, para que pos
sam fazer frente às despesas de

CGCMF, 83.166.033/0001-33
=

- 33 anos a serviço da comunidade -
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FLORIANÓPOLIS (OE) '
Ao assinar 11 convênios com as

prefeituras de Canoinhas. Três
Barras, Agrolândia, Anitápolis,
Curitibanos, Xavantina, _

Imbuia,
Angelina, Pouso Redondo, Pe
trolândia e Alfredo Wagner, o

.

Secretário dos Transportes e

Obras) Esperidião Amin, anun

ciou que o governador Jorge
Bornhausen autorizou, após des
pacho . realizado terça-feira pe ..

la manhã) a firmar 179 convê
nios que permitirão o atendi
mento de 144 prefeituras muni- .

cipaís envolvendo recursos da
ordem de Cr$ 54 milhões, atra
vés do Fundo Estadual de Assis
tência Rodoviária - FEAR.

Disse Amin que dos 179
convênios, 75 deles já foram

I

firmados, enquanto. os demais I .manutençáo e operação dos
encontr-àm-se tramitando em! equipamentos rodoviários.

sua pasta. Segundo explicou. I
os convênios destinam-se a_ au-- I
xiliar as prefeituras a rea�lzaT Imelhoramentos em seus siste-

'Imas viários, construção de pon-
t -t 'ro�n;: de 'C\f"""�",,r··..,....,r,..,Á.r.
wes, aqul..:.J.:s-='O I... "-' 1:;;"'1 �U.i...J';"�-A-"l,,"_';

rodoviários e obras
.

de desen
volvimento urbano.

Dos' nrimeiros onze muni

cípios be;;'cficiados, Canoinhas e

Três Barras, receberão a parce
la de Cr$ 400 mil firmados ter

ca-Ieira no referido convênio,
�'isando a construção de pontes,
revestimento primário das es

tradas .munícipais, aquisição de

equipamento compressor e de
trator de esteiras, bem como

execução ele pavimentação e ga-" --

lerias de águas pluviais.
,

o total dos convênios assi
nados naquele dia com os 11

municípios, foi de Cr$ 4 milhões
e 280 mil, provenientes do
FEAR.

--�----------,-------------------------------=�-=-------------------------===--�----

Therézio adquire vagas

agrícolas assinando
VidaI Ramos com sede no Dis
trito de Marcílio Dias, e na Es
cola Agríc:ola Caetano Costa de
São José do Cerrito , Os alunos
beneficiados com estas vagas
devolvem o pagamento através
de serviços nas Prefeituras, co

mo vacinação de gado e outros,
ou ainda, com cursos ao pessoa]
da ACARESC, durante as fé
rias escolares. Muitos estudan

res, após a conclusão do curso

acabam sendo contratados pelas
Prefeituras ou mesmo pela
ACARESC.-

Este sistema de compra de

vagas começou em 1976 e conti-

--==----==--------------------------------=----------------

nas escolas

ca Prefeitura com a FUCABEl\I
e ('LBA".

A

conve
•

10
.nuou em 77 com algumas Pre

, feituras participando, mas S0·
.

lI)ente no ano passado é que êl

Iiniciativa teve grande aceita

çào por parte das municipalida
des que participaram em núme
ro apreciável. No ano passado.
() .governo do Estado contribuiu
com a sorna de Cr$ 10 mí lhôes
e 600 mil) que foram aplicado
através da FESC, para a cons-

i ruçâo e transferência da E'3C()
la Agrícola Caetano Costa de

Lages para São José do Cerr í

to'

compra de equipamentos; 11'a

t-ires;
.

implementos agrícolas:
aplicação de projetos cunicultc
res e outros.

. Esta atenção especial do
Prefeito Odilon Pazda pelas
crianças de Três Barras, tem
merecido elogios de toda a po
pulação, pois as crianças aten-Ididas atrav,és destes cOl�vêniQb
recebem além do atendlmento
recreativo por 4 horas diárias:
tamlbém orientação educacio

nd, noções de higiene, e uma

Mais cem criança's serão atendidas pela tOA e FUCIDEM em Três Barras

Conselho Municipal de Cultura
CANOINHAS (CN) - E:-n

t'Tomoção conjunta cOm a Co
xnissão Catarinense ele Folclore
da Capital do Estado, o Canse
IDO Municipal de Cultura de
Canoinhas, está divulgando
uma pesquisa no sentido de re-.

colher estórias, mus.icais, dan
'ças, etc, representativas de nos

so folclore.

o C.M.C. através d'2Sh�
.'elnanário, está agradecend.o
(')rn e.spec.ial a colaboração c18
Sra. 'Esn1eralda Buchmann, Son ..

pervisora Local de Educaçãe,
q Lle juntamente cqrn os profes
S(Jres Sueli Fucki, João vVzorelL

:Margarida Marcolla e Juraei

Neves Bastos - recolheram es ..

. Através aditivo ao Convê
lUO já existente, a FUCABE'J\1
em convento com a PREFEI
TURA-DE TRÊS BARRAS, pas
sou a atender 11.).3i3 cem crian
ças no núcleo recreativo da Se
de, instalada na área do Campo
de Instrução Marechal' Hermes
Assim, eleva-se a 200· o número
de crianças atendidas 'por este
Convênio e a quase 400 o nÚn1e-.
TO total de crianças de O a 12
anos atendidas pelos convênios

refeição diária. Segundo dccla
rou o Prefeito) seu pensamento
é de que 2. criança bem alimen-
.tada ou pelo menos: melhor ali
mentada, terá uma rnente mai.
ativa e também maiores condi

coes para que seu organi smc
enfrentEi 0S problemas de saúde.

"Precisamos cuidar de n02-

fias crianç:as hoje, para qUE'
cias cuidf'm de nós amanhã",
disse o Prefeito.

divulga
•

pesquisa,

Delegados
instalacão

�

das novas
FLORIANÓPOLIS (AN/CN)

- Estudos para a criação de

delegacias regionais de polícia,
nas cidades de Canoinhas, Jara
guá do Sul,'Xanxerê. Araran

guá e Brusque, cuja implanta
ção depende somente de uma

lei especial criando os cargos e

um decreto fixando o território
de jurisdição das novas unida
des de polícia, foram os princi
pais resultados do encontro de

Delegados Regionais de Polí

cias, encerrado sábado último
no Auditório da Secretaria de

Segurança e Informações,' na
capital do Estado.

O encontro foi presidido
pelo Coronel Benhour ãe Castro

Romariz, Secretário Adjunto de

Segurança e Informações e te

ve a participação dos diretores
de todos os órgãos centrais da
Secretaria de Segurança e In

formações.

o ENCONTRO

Durante o encontro foi pro
cedida urna análise geral de to
do o sistema policial do .Estado

e; além de outros temas mere

ceram destaque o estudo de
'problemas relacionados ao efe
í.ivos da Polícia Civil e o cres

cento índice de criminalidade, 12

a sua diversificaçâo, já que no=

últimos alJ_OS tem havido um au

rnento considerável de crimes

estudam
das • •

regionais
Micro -Regiões
contra o patrimônio, enquanto
descresce o número de crimes
contra a vida.

Outro problema abordado
no encontro, foi a redistribuição
do efetivo da Polícia Civil, em

função das atuais necessidades
da SSI e a fixação policial em
determinadas regiões do Estado,
CL que será conseguido com a

realização de concursos regio
naís para ingresso na carreira

policial.
A criação da categoria de

escrevente policial, para auxi
liar os escrivães e, assim acele
rar a conclusão dos inquéritos
policiais, foi exposta aos parti
cipantes do encontro. O proje
to para a criação desta catego
da já está incluído, devendo se

guir para a Assembléia Legis
lativa ainda este mês e prevê a

abertura de 400 vagas, devendo
a 'academia de polícia civil for

mar, pelo menos) 70 Escreveu
tes de Polícia ainda este ano.

'

Outro tema focalizado foi o

projeto de reestruturação do

grupo de Pólícia Civil que pre
vê a ampliação desse grupo de
1.379 cargos atualmente exis

í.entes, para 2.700 cargos, divj-'
didos pelas 116 categorias fun
cionais da Polícia Civil, e que
seriam preenchidos até o final
do atual govêrno.

(ÚLTIMA PAGINA)

tórias e cnntos do folclore canoj
nhense.

A Dil'ctoria do C.M . C. co·

mUDica qne aguarda a colabora

ção dos dem.ais professores, ou

qualquer pessoa que queira re·

transmitir as passagens folclóri

cas do município.
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CANOINHAS (CN)

Com a presença de grande nú·
mero de populares, do Prefeito
'I'herezio de Carvalho: o V�I.»
Prefeito Fábio Fuck, vereado
res, outras autoridades e des
cortistas de renome e a imnren
�a foram iniciados na terça-Iei
ia no Estádio Municipal Beno
dito Therezio de Carvalho Ju
nior, os trabalhos .de iluminaçãc
:cm a fixCtção dos quatro postes
g�gantes de 22 metros.

Para a realizacão deste
:i.contecimento históri�o par�l CI

"'_)sporte d� Ca.noinhas e n:>g ;é-tO,
a Prefeitura lVlunícipal c(ln�,uu
cem a colaboração do 5.° Bata·
hão de Engenharia e Conl�):ltc
I
.• e l\�rto União, que enviou
l; rn:-; lnáquina sofisticada à qual
(,::,tá acoplado um guindaste gi
r;::mtc muito eficiente na opera
ç�ão d,e erguimento dos monu

rnentais postes de sustentação
das luminárias'.

O Pi'efeito Therézio, mui'Lo

'=mociona�o falou' à ünprensa,

declarando-se muito satisfeito
\

com a beleza da operação, "pois
estamos assistindo um espetá
culo fora de série com esta ope
:".'1ção do 5.° BEC na colocação
elo:s' postes"; e continuando -

"Sentimo-nos orgulhosos e ju-
1,11030s, pois estamos cumpr in ..

elo uma das metas da nossa ad ..

ro inistraçâo, que é dotar a cida

de de' um campo iluminado".
(\ edil canoinhense ao finalizar,
agradeçeu a presença de todo:s

que lá esto'vanl, enfatizando que:
p0derão contar com a Prefeitu

;�ti. para o que der e vier neste

�:etor .

As lumlínárias que já estão
)�:) aJmoxarifado da Prefeitura;
aiquiridas em Curitiba, são el'D

núu1ero de 96 e que serão dis
lribuídas .nos quatro postes, ca·

i ll?ndo a sustentacão de 24 lâ1"n-
•

J

po.dàs em cada um deles, num

total de 24.000 WATS indivi

dualmente, conseqüentemente
�'om UlTI total geral de 96.000
\NATS de �otência.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



cidade ·de
nosso Jorge

Alfredo
Amadoe

PEDRO A. GRISA

Um livro falando do Su
doeste Paranaense e seus pro
clemas e dramas ali vividos;
dramas que se entrelaçam e

constrem a grande epopéia do
desbravamento do sertão, reali
zado por gaúchos, filhos de imi

grantes europeus de mistura a.

alguns descendentes de "brasi ..

leiros" ou espanhóis, com a par
ticipação dos jagunços ou os

·

profissionais da faca e do gati
lho.

Podemos dizer; 'sem medo
de "machucar" que JOSÉ AN-.
GELI, o autor de A CIDADE
DE ALFREDO SOUZA, é a

grande revelação literária de

· H}79, que a Editora BEIJA
FLOR, a primeira Editora Li
terária de Curitiba e do Para
ná, teve a honra de apresentar
ao Brasil.

Gaúchos, catarinas e para
naenses têm aí um livro que os

irá empolgar) pela liguagem
muito nossa, pela realidade que
até há pouco andou pelos jor-
,nais e. tribunais, pelos persona
gens que têm muito de riós ou

de �OSS03 pais e avós, pela
grandeza rústica de nosso pas
sado mais recente e "quase pre
sente" .

JOSÉ ANGELI não só é
a revelação literária (como ro

mancísta) de 1979, como põe ern

nossas mãos, para delícia, en

canto e emocionante alegria do
leitor, o melhor livro do ano. E
.eu gostaria de acrescentar "o
melhor livro brasileiro dos úl
timos anos".

CORREIO DO NORTE II) de junho de 1979
-------------------------_.---------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------

-----=

Se Jorge Amado, com seus
livros baiano-brasileiro-univer
sais conquistou o leitor do pais

·

e do mundo, temos certeza que
JOSÉ ANGELI, nesse seu livro,
demonstra ter fôlego, talento e

profissionalismo literário sufi
cientes para dar-nos muitos OE

tros romances, que haverão de
abrir o caminho dos best-seller .

Sim, porque José Angeli tem
tudo o que Jorge Amado tem
mais um sabor de "carnudo
churrasco-sulino" .

,

FOTOCOPI ASP

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

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

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
j .

de excelente qualidade, totalrnente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

� ••••••••• II •• lml •••••al.I"' •••

I.gl'�ana.lls.a.RB"gll."M�gmlan��
- CIME T LA-I

Se.. problema é cercas ou alambrados? I
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA, I
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FÁBRICA (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

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

DE CONCRETO.

L. Rettamozo, falando do
1 c.mance, assim se expressa.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

e uma variadíssima secção
de profissionais compe

sua colocação.
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

I
I

I
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DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA -

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

Fone 22w0960 -

..

EXPORTAÇAO

da. Linha

«WEG»

,

Wa dernar Knüppel
__.. ...__... i3I!II � ·smm vttmM"M�SitJi. T'7'

"

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

-

Dra. Zoé Walkyria tividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontepediatria -

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

--------------------_........_....._==----

U
INDÚSTRIA ÉRCIO --

Distribuidores Exclllsi vos

Completa dos Motores

Esquadrias
de

de ferro
.

equipevidros, com

tentes para

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Souza

'1U.e nos mostra que a verdade é
maior que as verdades aprisio
nadas, que a justiça é mais jus
ta afastada dos tribunais buro
cratizados . A justiça e a verda
d:" estão mais próximas do bom
senso da realidade-global que
das pilhas de leis e das coleções'
de mandamentos.

"Que mistério sern segredos es-·

conde essa carne que Se funde
cem a terra vermelha sangran
do cidades?

.

"Que força arrasta o arado

que rasga músculos e fibras pa
ra semear palavras? ( ... )

"Não um caminho, mas UTI,

naco de clareira encontrado na

ponta de um facão que nem

sempre obedece a razão.

"E que razão ·é essa que do·

mina, tortura, sangra, se impõe,
aprisiona, faz calar, como se a

noite independesse do dia?

"Que razão é essa que im

pele o homem a construir sua·

cidade, sua justiça, sua verda
-de?"

Sim, RIO NOVO, a cidade
de Alfredo Souza, é um lugar

Em Rio Novo há violência,
há amor, há paixão, há alegrias
e sofrimentos, as lutas e a brn
vura, mas acima de tudo há 'o

j.H:"SO do homem 'mais humano
,

que os humanos-robôs-da-cida
de-grande.

JOSÉ ANGELI',' obrigado.
Leitor, 'aproveite' pra ler algo·
novo, grandioso e belo. (Nas

:')oas livrnrias ou no endereço
d�t BEIJA-FLOR).

Indústria e Comércio Otto Friedrich SII
- ICOFRISA -

C.G.C.M.F.83.188.797/0001-20
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇAO
Ficam convidados os senhores acionistas desta socie

àade, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no

dia 16 de junho de 1979, às 16 horas nos escritórios da sociedade .

sito a Rua Princesa Izabel n.? 574, em Canoinhas-SC, deliberarén�
sobre o seguinte:

.

ORDEM DO DIA

Re-ratíficaçâo da Assembléia Geral Ordinária do dia 21
de Abril de 1. 979;

- Deliberação sobre a correção da expressão monetária dr)
J J �

capital social;
.

- Aumento do Capital Social de Cr$ 6.500.000,00 para Cr�
9.500.000,00" sendo Cr$ 2.355.394,88 com reserva da cor

reção monetária do capital, Cr$ 4:n .162,63 com Reserva
de Correção monetária do ativo imobilizado, Cr$ 10.880,55
com fundo de reserva para aumento de instalações, Cr$
10.880,55. com fundo de reserva especial, Cr$ 13.135,56
com fundo de depreciação e Cr$ 178.545,83 de Reserva de
lucros, e em conseqüência alteração do Artigo' 5.° do ca

pítulo 2.° dos Estatutos Sociais.
Outros' assuntos de interesse geral para a sociedade.

Canoinhas (SC), 29 de Maio de 1. 979.
Francisco VVilnlar Friedrich - Diretor Superintendente

C.P.F. 028.748.579-04
1 x

Terrenos -centrais
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

�'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE.'
TElVIBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 CO�j[ ROMEU .

r iiiIP
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!6 de junho de 1979

CORRmODONOR�TE�
----------�--------------------------------
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O casal Nivaldo (Ana Ma

ria) Burgardt, pontificando na

programação social da décima

terceira Convenção Estadual

dos Diretores Lojistas na cidade

de Lages em maio último. Na

ocasiao, participando do __Baile

de Encerramento da Convenção
'

no Clube 14 de Julho; Nivaldc

Burgardt e Sra. representaram
o Comércio Lojista de Canoi

nhas. sendo agraciados com

prêmios val iosos emi' sorteies

realizados durante os encontros

SOCIaIS. De parabéns, um dos

mais bem sucedidos lojistas ca

noínhenses.

------------------,----------------------------------,-------=-----------------------

MISS BRASIL 79

Hoje, (:om início marcado para as 21 horas en:
Brasília o Concurso Miss BrasU/79, com SOLANGE

SCORTEGNA, a bela lageana, deverá representar

condignamente o Estado de Santa Catarina. .Jl�nta
mente com misses de todos os Estados brasileiros.

Haverá um show em várias partes. Participarão dos

m ...»istros sagrados da música popular brasileira: Sil

vio Caldas, Maria Creusa, Jair Rodrigues, Benito d-e

Paula. entre outros. Haverá também um show do

Brasileirinho, com podução de Abelardo Figueiredo
e partícipaçáo de Rosemary e Maria Montini entre

Ur{1 elenco de 14 pessoas. O fundo musical do desfi

le estará a cargo da orquestra da Rede Tupi de Tele

visão, sob a responsabilidade de Magno Salermo e

conduzida pelo'maestro.Ciro Pereira.

O Concurso será transmitido pela Rede Cata

rinense de Televisão e TV Iguaçu de Curitiba.

PINGO DE GENTE

, EOUTIQUE

A conceituada Buutique "PINGO DE

GENTE" está este mês COll1 uma promoção cen- !
sacional . E;;tá liqu.dando todos seus artigoi de

IINVERNO em, pleno INVERNO. Sua elegi�n('i8,
e

('

bom go:,�o p�dcm �:ula pr�:::enç3 li? l��Bl �r?,c
.

otereco trajes ce exce ente nom g02tO: n.ua v:._-

dal Ramos, 921, Telefone 22-0143.
' !

�
�

r
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DEIHJl'/79 INS�RIOÔES
, �

,

COTh'U';'ÇAIVI DIA I.O

o Clube Canoinhense, vai abrir 8.S in�c:dçõ23
para as debutantes de 1979, no dia 1.0 de julho e 11·

mitará o número das participantes em 20, (fi virtu
(:,c de que o espaço -físico do clube não compor: a
maior número. Solicitaram: inscricôes seis menina .

moças canoinhcnses, que ora residem em outras c:'

dades mas fazem questão de ver seu "debut" ter in: ..

c: ') em Canoinhas . Corno já divulguei, a orquestra
será KNOV! :HOW de São Paulo, detentora do L0 lu,

gar do Disco de OurOi/79 no gênero. Como apresenta
dor oficial, f,eremos AHY SANC�H:EZ da TV Tupi. A

decoração está a cargo de Lineu Robert de Curitiba.

Informação =m primeira mão, do Presidente Zaiden

Emiliano Scleme .

E hora das debu�antes, cOlneçar'em a se prepa
rar pélra a ?,rande noite de gab de nosso magestoso.
Estaremos lá para presenciar.

DRA. HELOISA S. BERTONCINI
I
I

CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

Fone 22-0744

CfJ.nsultório·- RUa FeHpe Sdllnidt, 385

1.° Andar - Sala N.o 03

L/C

BAILA0 EM

MARCÍLIO DIAS

Os Fermandos/79 do Colégio Comercial de

Canoinhas promovem hoje às 21 horas no salão da

ACRE São Bernardo, da empresa Wigando Olsen de

Marcílio Dias, um sensacional baile. Todos estão

convidados para a noitada que terá a animação musi

cal do Grupo Harmonia.

Lucia Colombo

Lojas ANA MARI�

Artigos de inverno para ambos os sexos.

Calçados esportivos e para crianças.

Preços camaradas, e o melhor atendimento.

BilKLE DE INVERNO

El\� TRÊS BARRAS

A D .reçâo c professores do Grupo Escolar Co

Iombo Machado Salles de Trê : Barras, estarão pro

move-ndo EO dia 7 de julho o "Baile de Inverno" na

Scciedade União Operária. A noitada que começa

::t�� :22 horas terá seu ponto alto num bem bolado Des

f](' de Modas com trajes de Modas Soulin de Cano i

nhas , Logo mais voltarei 20 assunto cem mais novi

dades.

AGU/i DA CASAN PARA

SÃO CR!STÚVAO

Em sua recente visita. à capital do Erta 0, o

Profe.to- Od.Icn Pazda esteve na Sede da CASAN

pedindo urgência na implantação da rede cl::

água para o município, em especial para o Bairro

.::'·5n Cristó vao, pois a demora Y1a execucâo deste '�ra-
- I

�

balho vem prejudicando grandemente a saúde da

população daquele Bairro. Embora a Prefeitura 've

nha cuidando de distribuir água potável às famílias,
;J'11 titas serv .m-se por vezes da s águél.s de poço, nor.

\
.

: n1éllmente contaminados. pelas enchurradas ou.' .:.;en"

chentes que trazem consigo a poluição do r1,0.

----=-==-==========================�======�======�

Basilio HumenhuK (om. de Veiculos lida.

Departanlento de Sel'viços

'?m'a bOl1'i, servi-lo, temos chapcadores e pintores com

f�randc eX'Perü�ncia. Contamos com escufe. muito bem equi

l;élda, COIU p['Qfjssionais responsáveis. E'fetuamos serviços
em automóveÍ;, e caminhões de qualquer marca.

Solicite orçamento pelo FONE 22-0024 com VALCYH,
oU pessoalmente à Rua Vidal Ramos, 203.

CARLOS ADRIANO

3 ANINHOS

O garoto Carlos Adrianc Prust comemora ho

j e �eus 3 anos de vida, e para festejar, reúne amiza

des 'mirins na residência de seus pais, Amélia Apare

cida e João Carlos Prust. Os parabéns via coluna ao

garotão, extensivos aos seus queridos, pais.

GARDENIA

Novidades para o inverno:

Moletom, Jeans e 9ijouterias
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

NIVER EM BRASíLIA

Duplos parabéns Dr. Arolde Carvalho pela

passagem de seu aniversário que transcorreu na se

gunda-Ieira, dia 11, comemorando com amigos e fa

miliares em sua residência na Capital Federal. A

segunda homenagem, refiro-mo à recente aquisição

pelas "Organizações Aroldo Carvalho" na cidade dr

Lages, com a inauguração 'de mais uma "RADIO

SANTA CATARINA" nas instalações da antiga Rá

dio Diário de Manhã daquela cidade Do colunista

em especial e de toda a equipe Correio do Norte e

Impressora Ouro Verde, as felicitações ao Dr. Arol

do �
extensivas à dona Divair.

DEBUT EM SÃO BENTO DO SUL

O Baile das Debutantes da Sociedade Despor

t iva Bandeirantes daquela cidade, será realizado rio

dia 22 de setembro, data do aniversário da cidade.

O companheiro João Carlos Vieira de "A Notícia" de

�roinville, será o apresentador das meninas-moças e

ir-forma que as patroncsses serão as senhoras, Sonia

Zulauf e Margarida Pfeif'er . As madrinhas serão,

Cizete Diener. Zilda Habowsky. Ivanir Fendrich, Lu

zia Garoia e Maria ele Lourdes Neves, O Baile terá o

01 Ilhantism , do Grupo Tropical de Curitiba, com a

coordenação de Carmen Zanluca, esposa de Rubens

Zanluca ,

SENA! ENCERROU CURSO

De parabéns a Associação Comercial e Indus

tr ial e Prefeitura Municipal de Canoinhas, que atra--'

ves do SENAI promovem cursos de Mecânica Ge

r<11, em nossa cidade. Na noite de terça-feira foi o en

corramento da primeira turma no Colégio Estadual

Santa Cruz, ocasião em que 44 alunos receberam

ce+titicados de 'aproveitamento. Presente à solenida

de e coquete-l alusivo, o Dr. Antonio Gustavo Jorge
Di retor da Divisão de Treinamento do SENAI de FIo·

r ianópolis; e mais, Paulo Eduardo Rocha Faria, Pre-

s idento da. Câmara de Vereadores; Hilton Ritzmann,
Presidente da ACrC; Fábio Fuck, Vice-Prefeito - re

presentando o Prefeito Therézio de Carvalho; Elo]

130'1a, Diretor do C. E. S. C. ; .
Léa dos Santos; Direto

ra do Senai de Mafra e coorden.adora do Curso e Gil··

mélY José Lenzi, Professor Técnico, ministrante do

C1..1rso.

Orgaoi zações H ecol'd
de Luiz hlldton Suchek

,

Rua ·Felipe Schrmidt, 392 � Fone: 22-0511

S.eguros em todos os ramos -- Fotocópias - Auto

Escola - Despachante Oficial de Detran - Empla
,

camentos - Transferência de Veículos - Confecção
rle Placas e Plaquetas Carteira de Identidade

Carteira de Motorista - Taxas Estaduais - Preen
- chimentos de Notas Promissórias e Contratos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MU
Aviso de ,Licita�ão

A Comissrio de Licitação da
Prefeitura Mu nicipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, 'que se acha aber

ta a Tomada de Preço - Edi

ta! n.? 021/79, para aquisição de

Madeiras, CODl prazo de entre

ga até às 10 (dez) horas do dia

21 de junho do corrente ano

(21.06.7�), no Gabinete do Vi

ce Prefeito. Cópia do referido

Edital, e maiores esclarecimen-

Itos serão obtidos junto a referi

da Comissão.
(

,. Canoinhas, 07 de junho de

� 1979. '

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

-------------------------------------------_.----------

Box para banheiro e fecham mIo de área já não é
problema em Canoinhas

JISinformações:

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

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

-:- ,SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO .
-.-

ICIP L DE CANOlNHAS
; ,

PORTARIA N.o 26/79
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, Prjefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO
DE AVALIAÇÃQ

Integrada dos Srs. Drs. Pau
]0 Eduardo Rocha Faria, Adil,·
son Rodrigues de Medeiros, e

Alfredo Scultetus, para o fim
específico de avaliar o imóvel
pertencente ao Elite Tênis Club,
constituído da área de 7.200 m2
e também as benfeitorias, sob

reg. mun n.? 184.

Gabinete do Prefeito Muni"

cipal de Canoinhas, em 07 de

j unho de 1979.
Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registra ..

da e publicada no Departamen ..

to Administrativo, na data su-.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dilr. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

pra.

p
A
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Leia o Teste Passat 791

REAFIRMAGA,Q DA QUAL.IDADE

VOLKSWAGEN!

CONFIRME:

Rodas» 0.0 221 (Dez.) e 0.° 223 (fev.)

, I

79
M ON

Revendedor
Autorizado

CANOINHAS Santa Catarina

(

& (I

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, 07./6/79.
PORTARIJ\. N.o 35/79

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO, NETTÓ, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto.

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registra
da e publicada no Departarnen
to Administrativo; na data su

pra.

�.'lgLI�.»IRI.!��Ç@I&L'.�Q.'al�pa!�,�A�lmgp'�a�����P!m.!Ra'.I�MD'p�.Dap.al;m.�"�.�
"
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Rua Major' Vieira. 589 - Fana. 22-0502 - CANOJNHAS- - se'

,
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NOMEAR COMISSÃO

composta dos funcionários
Dr. Erasto de Maio, José Boni
fácio e Antonio de Souza Costa,

para sob a presidência do pri
meiro, procederem, ao levanta ..

mento patrimonial da Prefeitu
ra Municipal de Canoínhas .

'

Dr. Fábio Nabor Fuck

Dir Administrativo
'

Vice Prefeito Municipal

Sindicato dos Trabalhadores 'Das

Indústrias da Construção ,8 do
Mobiliário de Canoinbas

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORD1NARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, de conformidade com o art. 15�
letra "a" dos Estatutos Sociais deste Sindicato, ficam convocados
os senhores associados em pleno gozo de seus direitos sociais para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia
23 do corrente, sábado, às 14 horas, na sede social, para tomarem
conhecimento e deliberarem por escrutínio. secreto sobre a seguin
te ordem do dia:

1) - Ratificação do ato da Assembléia Geral Extraordinária, re
ferente a retormulação dos Estatutos Sociais da Entidade.

Não havendo "quorum," suficiente em primeira convo

cação, conforme lista de presença, será pelo senhor Presidente

suspensa a sessão e convocada outra em seguida para funcionar 1.
(uma) hora mais tarde, realizando-se dai, em segunda convocação,
por deliberação da maioria dos votos dos sócios presentes.

Canoinhas, 15 de junho de 1979.
1 A DIRETORIA

......',* m,..'·_IIliIIIlIDll1lIfBliil__II!!BIIII'IlIIIl IIllI!IlII ... •

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS, DE
MIGUEL PROCOPIAK. COMÉRC�O DE VEt�ULOS LTDA.�

VOCÊ ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca Ano

1 Caminhão Chevrolet Perkins
1 VW 1500 .. .... . .....

1 Chevette ..

1
1
1
1
1
1

1973
1974
1975--
1975
1976
1977
1977
197C
1973

Caravan ..

Kombi VW
Kornbi VW
Chevette SL ., .. .. .. .. ..

Opala .

Chevette SL ..

'

....' \. . ...

MI<iUEL PROCOPIAI( COM. DE VEíCULOS LiDA.
------------,--------

Concessionário General Motors do Brasil S.' A .

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

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

---�,"Mõã'''____�w.._ ;;;a;;;;.....---=---õâio.__;;;;;;;;;;õiii;;;;õiiiiiii

. I· Revendedor FORD I J

--......... ...__1C.__..... "�-

ÂNOS 19793
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos ,fORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

F-75 - 4x4 - verde .. .. " .. .. .. .. .. 1975

Adquira seu veiculo com a mínima entrada.
, ,

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos
melhores, preços da região.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DR. DÉCIO ALMEIDA EM PAPANDUVA
I

Domingo passado esteve em visita em nossa

.Idade C' Dr. Décio B. Almeida filho deste colunista.
Veio acompanhado de sua família. Atualmente é Di
reter Comercial do jornal "Correio de Notícias" de
Curitiba e diretor da Dino Almeida Promoções e Re
lações Públicas É desejo seu ainda este ano se

guir a Paris afim de estagiar por determinado tem

po pana aprimoramento de seus estudos em Admi

»istração de Empresas e Gerência. Na sua infância
rreqüentou as escolas da época em Papanduva.

MOBRAL É NOTíCIA

Nessa Coordenadora Local do Mobral Sra. Ro
s i Carvalho esteve par-ticipando do encontro de
·F.,CULTS nos dias 22, a 25 do mês p_r:.'., na cidade de
Campos Novos-SC. Foi o 2.° Encontro de Encarre

gados Culturais dos Postos Culturais do Mobral. A
finalidade foi de orientá-las sobre sua organização e

funcionamento· do POSTO CULTURAL. Quatro re

presentantes 'dar: Agências do Estado ministraram as

::·ulas para a devida orientação. Nossa representante
recebeu da comissão um Certificado de aproveita
mento do Curso. Os Prefeitos da grande área de
Lages muito contr ibuiram para' o sucesso do Encon
tro inclusive o Prefeito de nossa comuna.

Registrada no CRECI sob n.? 204

ti SICÓL CORRETORA DE IMÚVEIS TEM PARA VENDA

À PREÇO D� OCASIÃO:

Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá
vel com máquina, em Caita, perto de São Mateus do �ul.
Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno do
1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto, com uma

casa de madeira e/110 m2.
01 Terreno urbano cf área de 1600 m2 com casa mista' e
um depósito com 2 fornos e maquinários, para padaria,
sita na Rua Duque de Caxias .em frente ao Supermercado
Real de 'Wilson Pereira.
1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2 COlIU benfei
torias localizado na esquina Barão do Rio Branco com

Major Vieira.
TEM AINDA PARA VENDA:

Uma Pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.
,

COMPRA-SE:
1 área acima de 50 alqueires, para florestamento.
1 área de 150 alqueires, ou acima, para agricultura meca

nizada.

Execula ainda o serviço e venda de loteamentos.
Procure a SICÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22-0039

f

Leia! Correio do Norte

FIGUEIREDO ESPERA DA IMPRENSA
CRíTICA SERENf\. E VIGILANTE

.

"Critica �}E�rena, documentada e vigilante" é o

que espera o Presidente Figueiredo da imprensa bra
sileira, disse ontem o Ministro da Comunicação So
cial, .Said Farhat, ao explicar as diretrizes para a sua

pasta apresentadas pelo Chefe do Governo. As ra-

Assine! Divulgue!

tem
AAristidesMallo

Irlca
.

G

nhão de
'o seuMerce

,

ecas g u naspara
es-Benz

Para pronta entrega.
E só chegar no balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

não guarde em estoque.
E. comprando no nosso departamento

de peças. você compra as genuínas.
.

Aquelas que passaram por um setor de
controle de qualidade que. só na Mercedes
Benz. ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
de precisão.

Então é claro que a peça chega às suas
mãos em plena forma e, o que é melhor, de
forma gentil.

O pessoal aqui da casa sabe que tfm
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.

,. É Um serviço que está todo montado

para atender você.
E para atender o seu veículo sem p.erda

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

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

Nós temos 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 não pare mais que o
necessário.

Para que você esteja sempre indo pra
onde a estrada levar.

Sem exagero: nosso estoque de peças
genuínas é do tamanho de um bonde.

E a nossa vontade de atender bem é

tão grande que acaba fazendoieie você mais
um amigo.

Amigo, a casa � sua.

ConcessionárioMercedes-Benz

Aristides Mallon
�, L
- RuioI Vldill R<lIII@S. W3(1j

C.lII!lJlrlli .. s - se
')

.. "�J

ESMERALDINO'MAIA DE ALMEIDA

zões pelas quais o Presidente Figueiredo reso!ve:u
cr iar a SECOM disse Farhat, foram baseadas prmci
»almentc no fato de que a abertura politica altera
substancialmente as relacões entre o Estado e a so

:,iedade. Ele diz em suas diretrizes que no regime
democrático o 1='0\70 tem o direito de saber o q�e fa
zem os seus governantes, porque fazem e quais os

ônus e benefícios. (G . P . )

LIONS & JANTAR F'ESTIVO

Dia 06 do corrente realizou-se na Lanchonete

"Telhadão", a reunião festiva do LIONS CLUBE
PAPANDUVENSE. A mesma contou com a presen

ca dos CL Zaiden e Domadora, Walmor' e Domadora,
I.'i ais o CL. Luiz Saliba Davet, tactos do Lions da ci
dade de Canoinhas. A reunião transcorreu num am

biente alezre e muito entugiasmo corri vista as futu
�as prom;'ções leonísticas. Ficou acertado também;"
que a tomada de posse da nova DIretoria será dia 04
de julho p. v.

BAILE JUNINO DIA 23

A A: sociacão Pais e Professores ('APP", da Es
c-ola B&.si:� Ali�or Vieira Corte de Papanduva, pro
moverá no dia 23 de junho o tradicional '(Baile JV
nino". Muitas novidades e surpresas na pauta. do dia,
sendo que o ponto alto da noite será o d�sflle d�s
cr ianças, candidatas ao concurso de Sinhazinha e S�
nhozinho com graciosos trajes, lembrando o Brasil
r.olonial. 'A tradicional festa será realizada no Salão
Paroquial que comportará:1 gr_ande afluência ��
r-esscas que participarão do festao da AFP, que ja
tornou-se festa obrigatória em nossa cidade. .

30 ANOS DE FELIZ MATRIMôNIO

Dia quatro do f�uente, na intimidade .da família, cer

cado de todo o carinho de seus entes queridos, completou
trinta anos de feliz matrimônio o distinto c�sal s�nh?r IAn-.
tonio (sra. Edvigs) Malakoski, Realmente dia .muito Impor
tante tiara todos seus familiares inclusive para sua vasta

relação de amigos. A coluna almeja que a auspiciosa data

se repita por muitos anos não só para a alegpa_ de seus fc:
mi1.i.ares, mas também para aqueles que lhes sao agradeci
do" .

PASSARELA DA SOCIEDADE

Srta. ANA MARIA. Dia 19 colhendo mais uma -flor
no .;ardim da vida a plegante srta. Ana Maria, filha do ca

�aJ
..

Dionísio (Pasqualina) 'I'revisani, nosso assinante res .

ern Barra Velha .. Cumprimentos mil pontificando em al
to estilo.

SANDRO SONAGLIO. Na rresma data niver do ga
rotão Sandro, filho do casal Gilberto (Sueli) Sonaglio, nos
:"0 assinante. Muita alegria no festão doe comes e bebes.'

LUIZ CARLOS Ainda na mesma data, aniversa-
r iando o Luizinho, filho do casal Olimpio (Hulda) Cardo
:::0. A turminha do barulho estará promovendo a alegria.

Sr. PAULINO FURTADO. Dia 20 completando
mais uma ano de SW1 prestativa existência o Sr. Paulino.
Furtado de Mello, nosso prezado assinante. As mais jus
tas homenagens receberá o estimado Tic Paulino.

LUIZ FERNANDO, também na mesma data niver do
gru�cto Luiz filho elo distinto casal, Fernando (Hermelin
Ó8.) Reusing. o Luizir.ho receberá coleguinhas para come

morar a data'.

Sr. APvNO RECKZIEGEL JR, Dia 22 estará feste
jande estréia de idade nova o Sr. Arno Reckziegel Jr.
}?roprietário do Restaurante Terraco e Telhadão, nosso as

imante. Felicitações r,·ontificando em alto estilo.

Srta. MARISTELA S. KRIECK. Na mesma data. ni
ver da Srta. Maristela, filha do casal sr. Renato (Nilza)
Krieck. A jovem estudante será muito cumprimentada pe
Ias coleguinhas na sua festiva data .

A coluna se associa as felicitações almejando alegria
para o dia e felicitações para sempre .

.. I

U�f ]POR SEMANtA

Não há no mundo palavras tão convincentes, nem ora
doras de tamanha eloqüência como as lágrimas. (Lope, de
""'''ega) .

"O Vereador Alcides Simões da Silva; de Papanduva,
comenta:"

o .vr·me, cODs·derado mistério é
desvendadO' em meu'os de 24 horas

Por volta de 07,00 horas, do dia 05/06/79, os

alunos de aula encontraram nas proximidades da
Igreja Santo Antonio, nesta cidade, um cadáver nu

e com a cabeça toda esfacelada.

Chamado o Sargento Adur, este fez o levanta
TI1 nto e COl1:' a ajuda de .seus auxiliares (Cabo Adá
Iio e Soldado Francisco), conseguiu descobrir e pren
der o assassino Jcão Maria Cadena o qual foi autua
do em flagrante e recolhido à Cadeia Pública ele
Itaíópolás .

I

Devemos reconhecer no Sargento Adur a. sua

cautela e perícia, muito bem representada neste IDL;

tedoso acontecimento.
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Registro i v i I Editais
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci

vil do 1.° Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz \

saber que pretendem' casar-se:

ANTONIO CARLOS DE, LIMA e TEREZINHA
DE FATIMA NEVES, ambos solteiros, nascidos em

Paciência dos Neves, deste Município, domiciliados e

residentes em Encruzilhada, deste Município. Ele,
lavrador, nascido em 23 de agosto de 1954, filho de
Masino de Lime. e Florinda Vieira. Ela, do lar, nasci
da em �1 de julho de 1957, filha de João Neves So-
brinho E: Adelaide Rodrigues.

.

JOSÉ RODRIGUES e CELESTINA SCHIMI
KOSKI, ambos solteiros, domiciliados e residentes em

Palmital, deste Município. Ele, operário, nascido em

Pulador deste Município, ,em 9 de janeiro de 1950, fi
lho de Pedro Rodrigues e Eva Bedenarski , Ela, do
lar, nascida em Rio Bonito, neste Município em 12 de
setembro de 1961, filha de Felicio Schimikoski e Ko
negundes Schímikoski ,

CLEMENTE RUDNIK e ALADIA IACHITZKI,
.
ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta ci-'
clade . Ele, motorista, nascido em Agudos, Município
de Major Vieira, deste Estado, em 26 de julho de
] 954) filho de VIcente Rudnik e Antonia Bettmann.
Ela: do lar, nascida em Ribeirão Raso, Município de
Major Vieira, deste Estado, em 1.10 de fevereiro de
1956 filha de Fermino Iachitzkí e Vitoria Iachitzki ,

JOÃO ADEIVIAR MUNHOZ DE LIMA e MA
RIA GORE'TI STELZNER, ambos solteiros, domici
Irados c residentes em Rio dos Poços, deste Municí
pio. Ele, lavrador, nascido em Rio dos Poços, deste
Município, em 15 de junho de 1956, filho de Laude
miro Munhoz de Lima e Francisca Munhoz de Lima,
Ela, do lar, nascida em Rio dos Poços, deste Municí
pio, em 9 de julho de 196.0, filha de Francisco Stelz
ner e Maria Stelzner ,

LUIZ CARLOS SCHERMAK e MARILDA TE
REZINHA ROCHA ambos solteiros. Ele; agricultor,
nascido em Tira Fogo, deste Município, em 17 de
agosto de 1954, residente em Tira Fogo, filho de Le
vino Schermak e Otília Rocha Scherrnak . Ela do
. ,

iar, nascida em Rio de Areia, neste Município, em
J 3 de ov.tubro de 1954, residente em Canoinhas, filha
de Vitor Bueno da Rocha e Durcidia Jesus da Rocha.

ERANCISCO CASTANHA DE ARAUJO com
ANITA MARTINS brasileiros, solteiros, domiciliados
� residentes nesta Cidade. ele operário, nascido em
J.o Sub-Distrito de Videira-Se aos 4 de setembro de
J96.o, filho de Fernandes Castanha de Araujo e de
Izaltina Avelina de Araujo; ela do lar nascida em

Irineópolis-SC., aos 9 de dezembro de i958 filha de
Leopoldo Martins e de Nair Padilha.

'

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

documentos exigídos pelo Código Civil, art. 180. Se

..

alguém tiver conhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o n� forma da lei.

Canoinhas. 12 de junho de 1979.

NEREIDA C. CÔRTE

Oficial do Reg. Civil - CPF 222.315.879-.04

SEBASTIAO GREIN COSTA, Escrivão de Paz
c Oficial do Registro Civil do Município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarma, faz saber que pretendem casar:

ADOLFO CHOUPINSKI '2 MP_RIA DE LUR
DES KARVAT . Ele, natural deste Estado, nascido
neste município no dia .03 de fevereiro de 1957, la
.vrador, solteiro, domiciliado e residente neste muni
«ípio, filho de Valentim Choupinski .e de Estanislava
Choupinski . Ejla, natural deste Estado nascida nest=
município no dia .oq de maio de 1857, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste município, filha de

, José Karvat e de Maria Luiza Cordeiro Karvat.

ALUIZIO IANCZKOVSKI ,e MARIA DAS DO
RES KARVAT. E,�e, natural deste.Estado, nascido em

Queimados - Papanduva, no dia .02 de julho de 1950,
motorista, solteiro domiciliado e residente neste mu

nicípio, filho de Estef'ano Ianczkovski € de Cunegun
eles Barankievicz Ianczkovski. Ela, natural deste Es
tado, nascida em Rio Claro neste município no dia
�8 de março de 1958, do lar. solteira, domiciliada e

residente neste município, filha de Aleixo Karvat e

Carmem Cordeiro Karvat.

Se alguém tiver conhecimento de existir algum
impedimento Iegal, acuse-e para fins de direíto.

Major Vieira, 07 de junho de 1979.

Sebastião Grein Costa - Oficial do Registro Civil

RITA FIAMONCINI SCHIESSL, Escrivã de Paz e

Oficial do Registro Civil do Distrito de Felipe Schmidt,
Município e Comarca de Canoinhas. Faz saber/ que
pretendem casar:

ALDERICO REZENDE 'com OLIVIA ALVES
DOS SANTOS. Ele, natural de Irineópolis - Santa
Catarina nascido no dia 26 de outubro de 1919, lavra
dor, solteiro, domiciliado neste distrito e residente
nesta vila, filho de Marcelina Rezende. Ela, natural
de Caraguatá deste Estado nascida no dia 3.0 de maio
de 1924, doméstica, solteira, domiciliada neste Dis
trito, filha de João Alves dos Santos e de Dalphina
Maria da Silveira. .

Se alguém souber de algum impedimento legal,
oponha-o na forma da lei.

I '

Felipe Schmidt, 29 de maio de 1979.

Rita Fiamoncini Schiessl - Oficia! do Registro Civil

Sindicato Rural de Canoinhas
EDITAL DE CONVOCA'ÇAO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados qui
t es deste Sindicato "::'ural de Canoinhas, Santa Catarina, para a Assem
bléia Geral Ordinária a realszar-se em sua sede, sita a rua Paula Pereira
L>O 1593, nesta cidade de Canoinhas, no dia 24 de junho de 1979, às 8,00
horas em Primeira Convocação, afim de delibera a seguinte

ORDEM DO DIA

..) Prestação de Contas referente ao exercício de 1978, com a apresenta
cão e votacão do RELATóRIO DAS ATIVIDADES DO SINDICATO
RURAL DE CANOINHAS, referente ao mesmo exercício,

�) Apreciação, discussão e votação do BALANÇO FINANCE'IRO, BA
LANÇO PATRIMONIAL, E DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ARRECADADA.

::í) Discussão e aprovação por escrutínio secreto da PROPOSTA ORÇA
MENTÁRIA PARA O EXE,RCÍCIO DE. 198.0.

4) Assuntes de interesse da Classe.

Caso não haja número legal em Primeira Convocação, proceder
se-á uma Segunda Convocação, uma nora após, nc mesmo dia e local, com
qualquer -iúmero de -nernbros presentes.

.

Canoinhas, 22 de maio de 1979.

EWALDO ZIPPEltER - Presidente
.

1 x

Prefeitura Municipal
da Canornhas

AVISO DE llCITACÃO
;t{"\.q. ..

Agradecimento
DONA PAULINA PASSOS é o

nome Ô2 uma anciã, residente . na

localidade de Palmital, que estava
na mais completa miséria e quase
morrendo por falta de cuidados e

alimentação adequada.
Tomando conhecimento de sua

ca lamitosa situação, procurei di
versas pessoas de posses e entida
des assistenciais, sem nada conse

.':;u.ir para melhorar suas condições.
Dirigi-me então ao grupo de

jovens (JAV). Esses abnegados ra-
..

. 1Jazes e :;:nocas trouxeram Dona
Paulina para �o Hospital, prestando
lhe toda a assistência, até consegui
rem sua total recuperação.

Não satisfeitos com isso; deslo
«aram-se até, sua humilde morada,
lá fazendo uma completa limpeza
e deixando-lhe ainda roupas, co

bertas e alimentos.

Sei que vocês, caros jovens.
não fizeram isso esperando recorri

pensa, mas uma tão pela ação me

rece ser publicada.
Deus lhes pague.

TERlEZINHA ROMAIS SILVA

A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, que se acha aberta
a Tomada de Preço Edital
n.? 023/79: para "Aquisição de 1

(um) automóvel - Fabricação
Nacíonal, motor de 4 cilindros
_. 4 portas, ar condicionado e

pintura de cor preta", com pra
zo de entrega até às 10 (dez)
horas do dia 27 de junho do
corrente ano (27.6.79), no Ga
binete do Vice Prefeito. Cópia
.do referido Edital, e maiores es

clarecimentos serão obtidos jun
to a referida Comissão.

Canoínhas, 12 de junho de
1979.

HUGO ANTONIO PEIX_OTO
Presidente da Comissão

r 200.
Essasa

n.
ntos.

A Massey - Ferguson
acaba de produzir seu tra

tor agrícola' n.o 200.000.

Foi a safra mais graú
da que ela já atingiu ao'

lado do homem do campo,

plantando} arando, colhen
do, ajudando a agricultura
deste país a se tornar cada

vez miais produtiva. Pre

senciando e participando
de tudo ativamente" nós,

os Revendedores Massey
Ferguson, acompanhamos
essa evolução passo a pas

so, culminando agora com

o extraordinário marco de

200.000 tratores em campo.

Para comemorar este

fato como' ele merece, só
está faltando uma coisa:

apresentar à Massey-Fer
fllson os .nossos cumpri- ,

mentes.

)

r
Vomércio e .Indóstria .« seu lDEVI» Ltda.""

Massey Fcrguscn
t

R.EVENDEDOR DE MAQUINAS AGlUCOLAS

Mftssey Ferguson
Rua Caetano Costa, 1122. - Fones: 22-0557 e 22-0357

-:- Santa Catarina\.._CANOINHAS
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SOCIAIS
Ui de junho de 1979

MERHY SELEME & elA. LTOA.

tem' mais um forte
motivo para

acreditar na Chrysler:
A palavra da'

IVolkswagenwerk

No momento em que Vokswagenwerk A.G. e a Chrysler do

:Jrasil associam-se e divulgam, seus planos de expansão,
MERHY SELEME & CIA. LTDA. orgulha-se de participar
dessa nova etapa da indústria automobilística hrasileina . e

sente-se feliz em continuar ao lado de seus clientes, ofereceu-
'do assistência técnica 'perfeita} atendimento, peças e

sobretudo qualidade.

Você, Chrysler. Merhy Seleme & Cia. Ltda.
estamos de parabéns.

MERHY
& C IAs

LE·ME
LTD •

Rua Paula' Pereira, 735, esquina com a Caetano Costa:'

Telefones: 22-0882 e 22-0158.

•

CN
'r 1,

S"ER V I C o S
. �

Aniversariantes da semana·
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: o sr. Ladislau Babi

reskí .

AMANHÃ: a srta. Vera
Lúcia Gatz; o sr. Aroldo Mews;
(\ jovem Alzir Barcelos, residen-
�,e em Curitiba.

' r

DtA 18: os srs.: Dr. Zaiden
E. Seleme e João Polomani; a

srta . Angela Maria Langer; a

menina Rosani, filha do sr.

Bernardino Schupel.
DIA 19: as srtas.: Sarnira

El-Kouba e Alice Bockor; a me

nina Simone, filha do sr. Ru
bens Zacko.

DIA 20: a sra. Maria Ceci
lia, esposa do sr. Basilio Szeng
.zuk; o sr. Paulino Furtado de
I/Iello.

DIA 21: o jovem João Ba
tista Medeiros.

.DIA 22: os srs.: Benedito
Therézio de Carvalho Netto 8

Arnoldo Mews; a srta. Maria
de Lurdes Grosskopf.

Aos aniversariantes, nossos

parabéns.

Ancora Tratores

":;",
.

\

_1 •

"

i �

.

L/O'

Na nossa região. não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
\ assim como a linha completa de implementas Blue Une,

a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,
e 0S silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certe.

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

r'-� -,� I�'
'a"cara .o/;;;í(II'('J ..!!fria.'

Rua Getúlio Vargas, 527 -:- Fone: 22-0.971

FARMACIA DE PLANTÃO: de sábado (16) a sexta-feira (22)
Machado: Rua Vidal Ramos, 404
Fone: 22-0825

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (16) Dr. Hélio Erly de Miranda
Fone: 22-0033

Domingo (17) Dr. Marcelo Jacob Fuck
Fone: 22-0033

RADIO PATRpLBA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

�STA,ÇÃO ROnOVIARIA: Fone: 2�-D179
'. l�L'ANTAO CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas."
j

.
. -

.

e das 14:00.às 18:00 horas. Aos sába- .

dos até às 16:00 horas.

ARISON JOSÉ é o nome
-

do bonito garoto que veio en-

Ieitar o lar do casal Ari e Leoni

Pereira e aumentar a fclicida
ele dos avós Felix e Elisa da

Costa Gomes. O nascimento
ocorreu na mat . midade de Rio

Negro, no dia 23 de maio
ú

lti

mo .

OtSTAIBUIDOR EXCLUSIVO EM CURmOA. LESTE 00 PARANA E NOATE DE �ANTA CJ'.TARlNA.
Matriz em Curitiba, SR 116, Km 88· Fone 52-4821

Canoinhas. Travessa 7 de Setembro, 248· Fone 22-D548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco, 1800· Fllrl" 2�· 1262

L ii

PI na I

"

e

Ao Arison José e sua feliz

família, os cumprimentos do

"Correio do Norte".

EDIFíCIO PLANALTO HOTEL - LOJA N.o 413

FONES 22-043::: - 22-0820 -- 22-0477 - RAMAL 6

__•__w_, ...O_XiJi..,...�..... MAWW" ; ....m. ��,-_. _"JlU_*-=---�

-:.",-.·.·EL,ETRO I,MPERIAL
. Especializada em reforma e serviços em geral de

refr-igeradores domésticos e comerciais - Eletrodomésticos _.
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e. transfor
madores. Temos motores para geladeiras pelo menor preço,
,'om 6 meses de garantia da Fábrica.

.

.', Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0198
Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Água Verde.

LIC

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

·B I ,N ,D E R C A R
"

'

, �. Comércio de Auto.móveis ltda.
'I -,

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

'. 'COMPRA - VENDE"- TlROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES
1 FIAT LUXO - O KM .. '.. .: ., .. .. .. 1979

197.3
1971
1972
1972
1969

.

I1972
1971
1972
1975

]. FIAT STD.O KM
'

, .

.

l OPALA 13RANCO ', 4 C� , .

1 PICK UP BEGE - 4x4 ,., .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ..

J KOMBI PIeK UP - AZUL - 1.500 .. .. ., .. .. .. .. ..

.1. VOLKS 1.300 - VERDE .. .. .. .. .. ., .. .. .. ., .. ..

1 KARMAN GUIA:TC BRANCO ... : .. .. . .....

1 VOLKS 1.500 LARANJA .. .. .. .. ., .. ..

1 VOLKS 1.500 - VERMELHO .. .. .. .. .. .. .. ..

1 VOLKS 1. 600 - AZUL .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. ..

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 25'5

FONES: 22-0517 E 22-0610
-----------------------------------------------------

S i i b Ll jj il1'��mri'í'rcnnn.rir"! li J!l a I I a nrlTVl'!i"TI-� [lflrlI11"f'íiit'it IS. i Il i!i li '" il � a'TTT,..,-�.nnnnrm'n,'lrnfi1r1nT1TIlY:IIlliJg.
.

�

Com e rei a I' H·i rt L t da.
.. ,,'

"

._

reglao
hora

Os melhores preços e condições da

Crediário próprio e entrega na

Dormitórios .�, . Refrigeradores . Conjuntos Estofados, - Els

trofones Faqueiros Bicicletas Aparelhos de Som
.'

Aparelhos de porcelana - Conju.nto em Alumínio - Tapetes
,

,

Rádios '�. Toca-Fitas - Fogões à' Gás 8 a Lenha, Copas 8
'

cozinhas em 'F'órmica -' Máquinas :ds 'Costura - Máquinas
.

de, Cortar Grarna - Produtos BR;A_Sl'EMP - Camas - Beli

ches ,- -Carrinhos 8 Berços - Estantes - TV Preto e Branco
,

e, a 'Córes 8 uma infinidade de outros artigos para o seu lar.
. .

NA COIVLPRA DE SEU DORMIT'ÓRIO LEVE DE .BRINDE UM DESPEU TADOR;.

.; DE UM CONJUNTO ESTOFADO, UMA MESA DE CENTRO;
- DE UIVI TELEVISOR, UMA ANTENA COM INSTALAÇÃO;
_" DE UM FOGÃO A GAS OU A LENHA, UM JOGO DE COLOREX.

-F8�a-DOS uma visita e comprove nossos pre�os
RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - sc.

COM1)NICA A EXTENSÃO DE SEUS SERVI
COS DE LAVAGEM DE ROUPAS AO PÚBLICO EM GE
RAL.

OS PRAZOS NORMAIS DE ENTREGAS SERÃO
DE 24 I-IRS. E NO l\1AXIMO 48 HRS.

HORÁR10 DE FUNCIONAMENTO DA LAVAN

DERIA: DE SEGUNDAS AOS SÁBADOS, 8:00 f.._S 12:00 HS.

E 13:30 ÀS 1'7:30 HS.
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NOTAS
Começou a funcionar expe- Irimentalmente nesta semana,

nos hospitais do INAMPS, no

Rio de Janeiro, uma nova forma
àe atendimento. Duas filas dis
tintas para consultas. Uma

apenas para o fornecimento de
atestados médicos. Se o sistema
for aprovado, será implantado
em todo o país, declarou o Mi
nistro da 'Previdência Social,
Jair Soares.

..

x x x

Amanhã no "Ditão" 6 en

contro futebolístico' entre .as

equipes do IMAZA e Botafogo
pelo Campeonato da l.a Divisão
promovido pela LEC. Os dois
disputam a vaga para as finais
do Certame. Prestigie nosso

esporte.
x � x

.Na Colônia Santo Antônio,
amanhã a grande Festa Popu
lar em louvor ao seu padroeiro.
No programa, missa às 10 ho
Tas, às 12 horas churrascada,'ga
linhas assadas, doces, completo
serviço de bar, pescaria e outras
atrações.

x x x

A Agência local do Banco
do Brasil, comunica que o con

curso para o ingresso no riívei

N.O 1525
16-06-79

Ano XXXIII

ESPA s
básico da Carreira Administra

tiva, será realizado amanhã
com início às 7,30 horas, no Co

légio Estadual Caetano Mu
nhoz da Rocha, em Rio Negro
�l Rua Vicente Machado S/N.

x x x

A Associação Espírrta Lar
de Jesus, promove para hoje A
noite uma. grande festa junina,
com fogueira, quentão, doces e

salgadinhos. Já às 18 horas tem
InICIO um sarau-discotheque .

A festa pros-segue amanhã com

uma variedade de atrações.
x x x

Os alunos da 8.a Série de
, Major Vieira" promovem hoje'
um sensacional baile com início
às 21 horas na Sociedade Re
creativa e Esportiva 28 de Ju
nho daquela cidade. Animação
do conjunto Arco Iriz.

x x x

O Presidente da APP da
Escola Básica Margarida de

Anunciação Carvalho,
.

Pedro
Tyska, agradece através da co

luna, às autoridades e a comu

nidade em geral pela colabora
ção que tiveram quando -da rea

lização da festa no dia 27 de
maio. Comunica também, que
a festa obteve êxito absoluto.

-

Delegados estudam instalação
das regionais

Finalmente, em razão da
criação de cinco novas enicro
regiões geo-econômicas no Esta
do, foram estudadas as instala
çoes das respectivas delegacias
regionais de polícia, com sedes
nas cidades de. Canoinhas, Ara
ranguá, Brusque, Jaraguá do
Sul e Xanxerê. A implantação
dessas delegacias depende, so

mente de uma lei especial
criando os cargos, também, do
decreto que fixará o território
de jurisdição das' novas delega-

das regionais cujos estudos já
estão concluídos pela SSI, de
vendo ser instaladas ainda este
ano.

CINE

Segundo o delegado de po
lícia Luiz Darci da Rocha, Su
perintendcnte da Polícia Civil;
G encontro "foi altamente pro
dutivo e seus resultados logo se

farão sentir, graças às novas

normas operacionais que serãc
introduzidas, possibilitando um

serviço à comunidade catari
nense, mais rápido e, eficiente"

JUBILEU
HOJE às 20,30 horas: Sensacional programa duplo:
1.10 filme: MOTORISTA SEM LIMITES

Com:' Teixeirinha e Mary 'I'erezinha

2° filme: A BATALHA DA VINGANÇA,
Com: Lee Marvin e Roger Moore.

DOMINGO às 14 hs. em matinê: Teixeirinha e Mary Terezinha em:

MOTORISTA SEM LIMITES - Colorido.

Domingo em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:
A VIAGEM DOS CONDENADOS _ Colorido

�"'1EJa durou 30 dias... Mas você se lembrará dela enquanto viver,

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

4.80; 5.a. e 6:8. feira às 20,30 horas: �
�

MARCADOS PARA VIVER _ Colorido _ Censura 18 anos �I
� I II n , P.JI H • II' II I "-l1.Jl.JLIU.lUL"I...!!..lUUII.lUl.!l.uuLLIUIJ1,.L'UUUlJlLIJ�.R..GlJLl!.JIl . .!L'Il.JL�_"l.J:l,JI1",,3:

4·. o Il\1AZA e Palmeiras com

2 pontos' ganhos e 4 per-
didos.

.

� .

o
_ Wai Ken Ké. com zero

.

ponto ganho e 4 perdi
dos.

dirigido por João Maria Guima
rães com renda de Cr$ 2.360,00.,

No encontro do "Dítâo", a arbi-

tragem foi de Vilanir Antchau,
com renda de Cr$ 1.130,00.

CLASSIFICAÇÃO

Campeonato da la. Divisão: São Bernardo é líder isolado

R E F E X O (anexo' a

.Praça Lauro

L:'ANOINHAS (CN) .- Dois

jogos foram disputados domin

go último, valendo pela quarta
rodada do Campeonato da 1.a
Divisão do Campeonato Ama
der desta cidade. Em Marcílio
Dias no Estádio Wigando Olsen,
o São Bernardo derrotou o Bo

tafogo por dois a zero, passando
a ser líder isolado do Certame.
No "Ditão"

.

em Canoinhas, o

Palmeiras subindo bastante de
produção, venceu o Imaza tam ..

bém pela contagem de dois gols
a zero.

O jogo de Marcílio Dias foi

"I o
... com ti

e ne··

5.a RODADA

O Campeonato prossegue
domingo, dia 17, com dois jogos;
Botafogo x Imaza no Estádio

Municipal Benedito Therézio de
Carvalho Junior, "Ditâo". San
ta Cruz x Três Barras, no Está
dio Wigando 01sen em Marcílio
Dias.

São Bernardo,
pontos ganhos
nhum perdido.

2. o Botaíogo, com 4 pontos
ganhos e 2 perdidos.

3. o Santa CFUZ e Três Bar
ras com 2 pontos ganhos
e .2 perdidos.

Qft1. ""'�"""-I""" s;rrn ....... _ a _rrw"""1o.'AI'� -" _

Atividades
do

da Diretori.a e

Hospital Santa
Corpo
Cruz

Clínico

Esteve participando do CON
GRESSO BRASILEIRO DE GAS
l'ROENTEHOLOGIA, em Curitiba
o Dr. Wilson L. Erzinger, este con

gresso teve a participação de médi
cos estrangeiros e o Dr. WHson
participou dos cursos de Endosco
pia Digestiva e de Patologia do Co
b11, os quais foram realizados du-
1 ante o Congresso

Em Porto Alegre, esteve parti
cipando a Dra. Adair Dittrich da
Jornada Sul Brasileira de Aneste
slologia. .

Durante esta Jornada, foram
apresentadas as mais modernas téc
nicas de anestesia, rendo dado
maior enfoque a anestesia pela
A ':UPUNTURA, técnica usada a

milênios pelos chineses.

Esteve também participando do

VI Encontre Catarinense de Hos
pitais e da I Feira Catarinense de
Artigos e Equipamentos Hospitala
res em Camboriú, o SI' . Edunei
Nunes de Abreu. Neste Encontro,
proferiu a palestra inaugural o Sr:
Secretário da Saúde, Dr. Waldomi ..
1'0 Colautti, com a conferência
"Saúde e Planejamento _ Ação do
Coverno do Estado".

Os temas que mais se destaca-
1 am forám: _. "Sistemática de con

trole de Infecções Hospitalares",
proferida pela Equipe do Hospital
das Clinicas de São Paulo: "Conse
qüência de 'uso indiscriminado dos
defensivos agrícolas"; Panorama
atual e Perspectivas da rede Hos
pitalar privada" proferida pelo Dr.
Angel A. Gomez Del Arroyo _

Presidente da Federacão Brasileira
de Hospitais.

�

O médico Dr. Antonio Vasco
Magalhães Teles, participou recen

temente do Congresso Brasileiro de
Pviquiatria, em Camboriú, onde
participou dos Cursos de Psicologia
Infantil e Terapêutica Familiar e

também do Curso de Saúde e Me
dicina Preventiva, realizado pelo
DASP.

MOVIMENTO ESTATíSTICO
DO HOSPITAL SANTA CRUZ,
DURANTE O PERíODO DE 1.0
A 10 DE JUNHO DE 1979.

Internações ..... . ,217
Cirurgias .. .. .. .. .. 83
�divididas em pequenas, mé-
dias e grandes)
Atendimento no Ambulatório 118
Fartos.. .. .. .. .. ... 53

Clube de Papanduva . E, para cum- l':Jlimentar todos os CC. LL. e res-
I

pectivas DD.MM. foi no dia 6 que ios CL. ZAIDEN E. SELEME, na

qualidade de Orientador padrinho;
CL. LUIZ SALIBA DAVl:!;T e mais

ci.. WALMOR ASTROGILDO
FURTADO, na qualidade de padr i
nhoz físicos daquele clube, se deslo
caram até aquela cidade e junta
rn=nte com as DM. ZOÉ W. N.
�-�ELE;ME e DM. MARIA DE
LOURDES FURTADO, participa
ram do jantar festivo que o afilha
do promoveu, contando com quase
toda a turma presente Foi real
mente uma reunião profícua e mui
to bem bolada, sendo a tônica da
reuruao. v movimento Ecológico
que ecludiu em todo mundo, �

vi
sande o amparo à natureza e o

meio arnbíente . Foi palestrante o

tL. JOSÉ ALFREDO F'ONSECA)
muito aplaudido, passando-se no fi
�laJ da reunião sl ides, combinados
com K-7, dando conta do que re

presenta para a pessoa humana a

j.reservação do meio ambiente. Es
tiveram na reunião, além da Pre ..

sidência, CL, VVALMIH (MARISA)
SI�NNA- mais os seguintes:. CL.
HEINZ (DElA) BRANDES.;. CL.
/\.LI:NOP. (INE'Z) EUFRASIO; CL.
JOAO FLOR�NDO (EDITE) SerIA·
DECK; CL. JOSÉ REZENDE ( ...<\LI-,
I_:;S) .RIBAS; CL, ADILSON
Y)ÃO (ANA LUIZA) PEDRO; CL,
LAURO (VVALNEY) TABORDA:
cr.. JOSF. ALFREDO, (EDITE)
FONSECA; CL. EVALDO (LU
elA) GRABO\VSKI; CL. OTILIO
LIVINO (TEREZINHA) HERBST;

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

LIONS CLUBE
-

.

O E C A N O IN H A S
CL. FLORESVAL (ELIANE.) BUB·

NJAK; e, cr.. ARNO (CACILD:A)
lUCZIGEN JR. Ao Lions Clube de

I'apanduva, os nossos cumprimen
tos por uma feliz gestão, e augura
rncs para o Presidente eleito CL.
.JOS;É AL3'REDO FONSECA, o

mesmo carinho, a mesma satisfação
e (' mesmo companheirismo, para

quando oltarmos a' nos reunir, pa
ru falar em Lions ,

eHA DAS DOMADORAS

Aconteceu neste dia 7, na resi
.Iência da j)M. DO:í.{ACI C. S}1�LE-
1\1E, o último chá das domadoras,
neste ano leonistico 78/79, quando
as presentes tiveram ensejo de fa
zer um retrospecto de atividades
do ano que está para se findar. A
uNI. Presidente ficou deveras sa

tisfeita com o saldo positivo que
:1) cancou e deu a conhecer todas as

atividades pelas quais o "chá" par
tic ipou ativamente Tomaram par
te nos debates além da DM. DO
li.ACI C. SELE'ME, mais as seguin
tes DM. BERNADETE BAUER:
DM. DIRCE MALLON; DM. CYN
TIA BASTOS KAMMRADT; DM.
PAULA S, CARVALHO; DM,
MA.RIA DE LOURDES FURTADO;
DM. J'UCI TERE'ZINHA RE'!,·
NHARDT 3ELE,ME; DM. MARIA
DE LOURDES FLORÊNCIO; DIVI.
ESMERAL:0A MARIA SELEME
BUCHMAr-�N; DM. ZOÉ WALKY
.f{IA NATIVIDADE SELEME:; DM.
MP..RIA HELENA SIMÔES;. DM.
:aENILDA MIERS CORREA; e,
DM. BEATRIZ BUDANT. O Lions
Clube de Canoinhas, agradece o

exemplo de dignidade das DD.MJVI.
que tão proficuamente souberam
conduzir as campanhas de beneme
rência do clube.

TIL�NSMISSÃO E· POSSE

DA NÚVA DIRETORIA

Reservamcs para o dia 28 de
junho, o dli.) em qu� o CL. ANTO
NIO MERHY SE�EME transmitirá
S;::.l cargo de Presidente,. ao CL.
U"DEFONSO CORRÊA, 'que rege
rá os desti (lOS Ieonisticos do ano

79/80. Corri a transmissão do cargo.
assumem também na Secretaria o

C�. HILARIO L1EBL e na Tesou
raria o CL. LUiZ JORGE BUCH··
MANN, Os demais cargos serão
preenchidos a critério do novo P!'€
sidente que irá fazer seu planeja
mente geral do ano Ieonístico, no

i.)rmcipio de julho próximo, segun
do as normas do clube. Canoinhas
r stará presente no Gabinete da
Governador-ia do CL. Wilson San
tos, com o nosso CL. HILARIO
LIgBL, na Presidência de Divisão,
integrando os seguintes clubes: Ca
noinhas, Joinville .. Sul, .Iaraguá-In ..

tegração e Campo Alegre.

ESTIVEMOS EM

PAP�NDUVA
Como não podia deixar de ser,

1 crmina neste mês, a Presidência do
(;L, \VALMIR SENNA no Lions

ÓTI'��,l\1 (:()r\JFIJ�f\jÇ f.\)
Müller, 5�2 CANOINIIAS - S C

I

,Íi iii .1. í i'lÍi. Iii I I I I II I I II 1.1. I ••• I. I 1 •• 1 .. 1 I I I II I 1'1 I II 1 •• 1 1.1.1 •••• 1.1 •• I. I I I I. MM" ." .... II I I I i I illl. I I.' nllí 5. I íi I i í. â"i"iftl ii ii i. iff'j"jfffi"'í. ín I i i. n a fi fii li I i iii i i i aTi nl. i ii i llí li Ií I ii ii I ai iinih,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




