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Rompo o silêncio que me

impus e retorno à atividade jor
nalÍstica, afim deprestar o meu

modesto concurso à Pátria.
, �travessando momentos difíceis,
'do que reclamam a colabora

.çáó d� todos os seus filhos.

A crise do petróleo, que de

vasta o mundo ocidental e de·

sorganâza a vida 'das nações,
tem 'reflexos profundos e exten- '

8QS na vida do Brasil, país que
anporta oitenta por cento do

petróleo que consome.

A gravidade do momento,
o desdobramento da crise e os

seus reflexos, não foram bem
avaliados, ainda, pela maioria
da nossa 'população, que não

apreendeu, até agora, a mensa

gem do Presidente, quando alu
diu à economia de guerra.

, O Chefe de Estado, sem re

buscar, usou" o termo adequado,
preciso, realista. Sim, estamos
em verdadeiro estado'de guer-
.ra, deflagrada no -final de, 1973:
contra o nosso mundo.

A guerra atômica, que se

eonstítuiria na auto destruição
da humanidade, não será inicia-
.da, senão acidentalmente. Guer
ras convencionais, haveremos
de te-las ainda por muito tem
po, porém sempre localizadas.
nesta ou' naquela área do muno
do menos desenvolvido, resul
tantes da disputa pelo, poder ou,
do domínio de territórios, Esta-'
mos imunes' às

-

suas repercus-
sões.' "

"
,

A guerra econômica do pe-
1;róleQ provocou terrível reaçâr.

.

�:m. cadeia. Desencadeou forças'
lncontroláveis. Não gerou .co
gumelos como os da bomba atô r- •

enica, mas está desorganizando
a vida das, nações dependentes
daquela fonte de energia nâc

r:novável� próxima' da exaus
t�o. Desequilíbrio no balanço
Q: pagamento dos países, inflai'
�'ao desordenada, desemprego e

t�d.a:, coorte . de repercussões so

C'Hns; como a. insatisfação gene-

:,',

"

.. , (ÚLTIMA PAGINA)

"

ralizada, decorrente da alta in.
controlável do custo de vida, as

greves que resultam da defassa
gem dos salários que não acom

panham o galope dos preços,
são conseqüências imediatas da

.
"

crise. I
E nós brasileiros não esta

mos habituados às guerras ou

aos sacrifícios. Somente os pá
rias sociais conhecem as agru
ras da fome e do frio. Enquanto
'os europeus e os orientais. mes
mo os mais favorecidos pela sor

te já enfrentaram as dores da

guerra, da destruição e da fo

iT.f..)e, nós brasileiros, privilegia
dos pela natureza, habituados
no clima ameno, à decantada
prodigalidade da terra, ' teima
mos em não abrir mão de nada
que atente contra o nosso bem
estar. -Nâo viajamos de ônibus.
Não andamos à pé. Não dispen
samos o passeio de automóvel.
Não sabemos poupar. Somos
um povo dissipador, dilapida
dor, desabituado da disciplina.

e
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MAJOR VIEIRA (CN)
Apesar do mau tempo reinante
em toda a região do Planalto
Norte do Estado no último .fina 1.
de semana, obteve absoluto su

cesso a grandiosa Festa realiza
da em Major Vieira, inaugu
rando a cobertura da nova Igre
ja daquela ,cidade. A Comissão
Pró-Construção da Nova Igrej [J
Matriz, informou à' reportagem
do C. N .. no início desta, sema
na, que a Festa rendeu um lu
(TO Iíquido extra-oficial, de Cr$·
380 mil _, valor este que será
aplicado imediatamente no

J tér
mino da obra de construção da-

, quela Igreja.

CGCMF, 83.166.033/0001-33

- 33 anos a serviço da comunidad� .'

__________________________-s • ã_._, __

MAJOR IR�
município em franco
desenv()'lvi'mento

PRESENÇAS

I •

•

Ao centro, Dom Oneres Marchiori, Bispo da Diocese de Ca

çador. A esquerda, os, Padres Vigários das Paróquias de.lV!a
jor Vieira e Monte Castelo, momentos antes do cor!e da fl�a
simbólica de inauguração da cobertura da Nova Igre]al\'latrlz.

HO�ENAGENS
E CONVÊNIO'

'Após a Missa que foi cele
brada pelo Bispo da Diocese de

Caçador, Dom Oneres Marchio-'
r i, aconteceu o almoço por volta
das 12 horas. Em seguida, a

Comissão, da Festa, a Câmara
ele Vereadores e o. Prefeito
Claudio Gadotti, prestaram ho

menagens aos ilustres visitan
tes. Na oportunidade) o Presí
dente da Assembléia Legislati-·
'.'a, ,Moacir Bertollí, proferiu al-

.' gUlm\as palavras dizendo de "SU=l
satisfação de participar de uma

Festa nó interior do Estado,
mais precisamente no Municí
pio de Major Vieira, onde sinto
me parfeitamente à vontade e

satisfeito por ver a fé daquele
povo que não mediu esforços' e

. compareceu em massa colabo
rando com sua Paróquia". De
pois, Bertolli, entregou ao Sr.
Gadotti, um cheque no valor de
Cr$ 230 mil, como auxílio f'inan-,
ceiro para pagamento de despe
sa de Capital, e despesas corren-

Prestigiando à comunidade
e o Prefeito de Major Vieira,
estiveram presentes à Festa, os

Prefeitos de Canoinhas, Benedi
to Therézio de Carvalho Netto;

Economia de combustível? e de Três Barras, Odilon Pazda,
Privações? Fiquem para os

ou-, além do Presidente da Assem
tros. . . bléia Legislativa do Estado, Dr.

,

Até que se descubram, as I Moacir Bertolli e o Deputado
1 eservas brasileiras de petróleo Federal, Artenir Werner. O

,

e que essas possam ser explora- Secretário d?s. _ Transportes I�

das comercialmente, cumpre ao O_bras, ,Esp�:pdlao Amin Helou

povo brasileiro participar do es� I �Ilho � o Diretor �era� do DAE

forço nacional visando a econo- I, F ran�Isco. �e ASSIS �I.lho, que
mia de combustível. É indis- também irram participar dos

pensável a efetiva colaboração Festejos, :;riera"m em avião do

de toda a comunidade. Estado ate Tres Barras, IDIp.S as
I fortes chuvas não permitiram o

Para conquistá-la, os exern-
pouso no aeroporto da RIGESA,

plos de contenção e de austeri-· Na ocasião, o Secretário dos
dade devem partir de todos os Transportes assinaria convênio

,

.governantes, à nível nacional com a Prefeitura de Major Viei-
'estadual e municipal. A "eco-

ra, no valor de Cr$ 750 mil, o
nomia de guerra" deve -começar" que acabou acontecendo nesta
nos mais altos escalões. segunda-feira com a viagem do

Não bastam as campanhas Prefeito Claudio Gadotti a F'lo
institucionais da TV; os adesi- rianópolis.

-

O dinheiro, é desti
vos aplicados nos veículos, os. ruído ao calçamento da Rua Ar ..

apelos divulgados pelo rádio ou gemiro Borges em lajotas - a

jornais. principal artéria da cidade.'
.

Venham de cima os exe,m -

I

p]08 e o povo brasileiro haverá --,.,..,..,.,.,.,.,_""-.

UE: segui-los. -

AROLDO CARVALHO

Em, primeiro plano, o Prefeito Claudio Gadotti, quando' diri
.gia á palavra às autoridades é Mrmídpes, ladeado pelo Depu
tado Federal, Artenir 'Weraer e o Padre Vigário da cidade de
Rio Azul. Ao fundo, o Dr. Moacir Bertolli preside·nte da

, ,

,

Assembléia Legislativa d� Estado.
.

�-ç =

tes da Prefeitura Municipal-de
Major Vieira _ quantia . esta.

proveniente' da Secretaria do

Planejamento.
OBRAS

r
HOJ"e, às 20 horas, no «Di�ã-�:,-

I -

combinado de

São' ,8e'rnardo
r

; Botafogo X 'Iguaçu
de' U.

\. '",

o Prefeito Claudio Gadottí
falando à reportagem; deu a co'·
nhecer ainda, que o Município
receberá Cr$, 50 mil, através do
I3ESC-CLUE, corno auxílio para
a construção da Nova Igreja
IVIatriz, quantia esta que será
remetida dentrode alguns dias.
Informou também ti Sr; Gadot
ii, 'que. a Secrctania -da Educa
ção já enviou as plantas das no- .

vas escolas a serem construídas
em convênio com a Prefeitura.

.

lias localidades de Pulador (no
valor de Cr$· 367 mil) e Tolde
de Cima (no valor de Cr$ 170
mil) .'_ cujos trabalhos serão
iniciados imediatamente.

Demonstrando serem oxce

lentes administradores, Claudio
Gadotti e João Batista Ruthes
(Vice-Prefeito) à frente de sua

equipe de trabalho, estão reali
zando um Governo dos mais sig-

. nificativos ern pról do desenvol
vimento do Município de Major
Vieira. Citamos como exemplo"
o início dos trabalhos da CA
SAN no dia 10, no sentido de
construir a rede de água a todos

\
os moradores da cidade. Já nos

primeiros dias de novembro se

rá dado o início das· obras de
calçamento em Lajotas. 'na Rua
Argemiro Borges, além da inau

guráção do Posto Avançado do'
. Banco do Brasil, qUe terá

/

por
local um prédio de, alvenaria
que ora passa por reformas, si
tuado na Praça Julio. Costa no
centro da Cidade. A partir daí.
Major Vieira passa a .contar
com 'duas. agências bancárias, já
que possui uma do Banço do Es
tado de Santa Catarina
BESC, o que garantirá um pro
gresso mais acelerado erni todos
os setores' do Município"
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Ieen, que mais" Eile�n? Eileen
boa Eileen bela, Eileen amiga, ,

Eileen amada, Eileen de novo
noiva a cada noite: Eileen
amante perigosa nas :madruga.
das. Oh! Meu Deus! que pode.
ria desejar a mais na vida o ho.
mem que tinha uma mulher co.

Eil ?,.
mo 1 een.

.....

Pedro A. Grisa

Um rapaz, certo dia, resol
ve partir, pelo mundo, buscando
dar resposta a seus anseios ju
venis de novos horizontes.

Após andanças e trabalhos, ho
mem maduro, encontra o olhar
C' a beleza de sua meiga e doce

"cara metade", e tem início c

mais lindo romance de aventur

ras, venturas e amor 'que temos

Iido nos últimos anos.

São convidados os acionistas desta sociedade para se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 15 de outu- I

bro do corrente ano, às 15:00 horas, na sede' social, sita no Bairro

Agua Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem .sobre

a se'guinte ordem do dia:

- Aumento do capital social de Cr$ 30.000,00(',00 para

Cr$ 60,000,000,00, com a incorporação de reservas e conseqüente
alteração do Estatuto Social.

� ,

Canoinhas, 21 de setembro de 1979.

ALTAVIR ZANIOLO - Diretor

JUíZO DE DIREITO DA COMARÇA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

principais acontecimentos que
envolveram o desbravamento

do Verde Vale do Tio Itajaí
Açu e da implantação da cidade

de Blumenau.

o que mais nos cativou, ao

ler esse romance, 'foi a força, a

energia e a coragem máscula

que permeia toda a obra ao la

do de uma ternura viva e pro:"
funda, um amor quente, apaixo
nado e responsável, amor puro
e forte. É um romance que só

poderia ser escrito por urna mu

lher, é por uma mulher feliz e

em cujo coração o amor ferveu

(': cantou. Só uma mulher pode
ria descrever, e transmitir com,

tanto calor e vida) com tama

nha força e naturalidade 0S

sentimentos femininos e traça
do com tanto fervor o perfil do
homem-marído-e-eterno-apaixo
nado. E que dizer desse poema
prosa decantando a maturidade

da mulher amada e que assim

termina: "Eileen era mais. Ei

leen era carinho, era ternura,
era a verdadeira aurora que nas

cia a cada sol, era a adolescen

te que se ruborizava e se em-'
polgava, era, o esplendor da mu

lher de trinta e cinco anos. Ei-

URDA e LUNARDELLI
, .,

aqui está um livro _ VERDE
,"VALE - 'q�e, sem bajulação,
está fadado ao sucesso. Os lei.
tores haverão de descobrir es

se tesouro de' força, coragem,
amor, lutas,' alegrias, sofrimento
E� muita felicidade .nascída da
luta honesta. E que lições de

,
\

vida!

Urda A. Klueger e, nova

mente, a LUNARDELLI ,brin

'dam a Literatura Catarinense

com uma das mais comoventes

e deliciosas estórias que tive

mos oportunidade de ler.

É um romance diferente,
gostoso, carnudo, vivo e vivifi

cante, repleto de coragem e de
amor,' de amor e de vida, de lu

tas e de vitórias) de encantos e

delícias. \

.

1 z

--------------------------------------------------------

Edital_,'de
.,

c o
"

rrem t Um livro a ser amado até
as lágrimas, pois é um livro

que fala à nossa alma humana,
[i nossa alma, brasileira, 'a nossa
alma catarina.

(Extrato art. 687 CPC)

O DOUTOR ORLI DE ATAíDE RODRIGUES, JUIZ

DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA DF. CA

NOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA

FORMA DA LEI, ETC.

�

, ,., .,

,
Urda A. Klueger é a gran

de promessa das letras catarí
nenses.

Acompanhando a vida da

f'amília Sonne.: imigrantes ale ..

mães da nascente Colônia de'
Blumenau, participamos dos

l.a PRAÇA: 06/11/79, às 10:00 horas
2.a PRAÇA: 20/11/79, às 10:00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargaaor rcubem iVI0-

ritz da Costa, sito à rua Vídal Ramos, s/n -

,
"

Canoinhas, se,.
'

':h/_�,;,�:EXEQUENTE: UNIBANCO FINANCEIRA S/A CREDITO, FI-

t��',\>" NANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

i�?: :'EXECUTADO: PEDRO TOPOROSKI e IONE CIRIACO DF.

F��*�",.<;, "
SOUZÀ.

��"FB]jNS A SEREM
-,� êÍ\RREMATADOS:

Professores de Português
não deixem passar o VERDE

VALE, é uma estrela que abre
eairrllÍnhos.'

,

ao Divino
Santo

Oração

Esplrito
-

-

JUÍzo DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS.

SANTA CATARINA'"

. Espírito Santo, Tu que me escla-

reces em tudo, que ilumina todos os

meus caminhos. para que eu otin]c
meu ideal, Tu que me dás o Dom

Divino de perdoar e esquecer o meu

que me fozem. que em todos os ins

tantes de minha vida estás comigo,

quero neste curto diálogo. agrade
cer-te por tudo e confirrnor uma vez

mais que não quero separar-me df'

Ti,

1 - Um terreno rural sem benfeitorias, situa-

, -" do na Vila Nova Pa<\h�co, município de Três,
Barras, nesta Comarca, COI!l a área de 5.256 m2 (cinco'mil, duzcn ..

tos e cinqüenta e seis metros quadrados), dividindo pela frente

com uma estrada, de UlTI lado com herdeiros de Otávio S, 'I'abali

pá e por dois outros lados cqm quem de direito. O título anterior

'está registrado .sob n.? 19.721 no livro n.? 3-AK fls. 64 e n.? de or

dem, n.? 36.385 em 0;3/02/67, cujo terreno foi adquirido de Jcão
Slabadak e Reinaldo Lourenço Slabadak e Roberto Vitor Slaba

dak , Avaliado em Cr$ 2.103,00 (dois mil, cento e três cruzeiros).

..

\
'

(Extrato art. 6Wl do CPC)
,�

.
.

.

Dia 06 de novembro de 1979, às n :00 -horas
, ',. '\ ;

Dia 19 de novembro de 1979, às 11.00 horas

Edifício do Fórum Desembargador Rubem

Moritz .da Costa, s/n -, Canoinhas - Santa Ca

tarina.

Execução n.
° 329

: JOSÉ ALLAGE

'1.0 LEILÃO
2.0 LEILÃO

LOCAL

Por maior que 'se]o a ilusão ma

terial" não será o mínimo da vonta

de que, sinto, de um dia estar conti

go e todos os meus irmãos, na gló
ria perpétua.

Agradeço-te uma vez mais ,.

A pessoa 'deverá· fazer esta

oroçôo três dlcs seguidos sem fazer

o pedido. Dentro de três dias será

clcançada a graça, por mais dlffcl

cue seja.

I

2 '_ Um terreno suburbano, <com a área de 4,738 m.2

(quatro 'mil, setecentos e trinta e oito metros quadrados) situado

no lugar Vila Nova de Três Barras, nesta Comarca, dividindo com

a Rua Paraná, .Willí Ziemerman, 'Maria P. Tabalipa e com o ou
torgado comprador. O título anterior está registrado sob n.?

15.161 cujo terreno foi adquirido de José Douba e s. m. Rosa Dou

ba, residentes em Curitiba e está registrado no livro 3-AE' fls.

245 do Cartório de Imóveis da cidade. Avaliado em Cr$ 71.070,00

(setentae um mil, setenta cruzeiros) .

PROCESSO

EXEQUENTE
EXECUTADO

. .

SIEGFRIED WITTLICH

, ;-

BENS A SEREM
- I ' .

, '.

. .' '. .,

ARREM�TADOS: 1) .).500 (um mil �, quinhentos) pés de' estofa-

,

' .dos, avaliados em Cr$ fi. ooo,qo (seis mil cruzej-

ros). Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de' San-
, ,

ta Catarina, aos vinte e oito (28) dias do mês de setembrode mil,

novecentos e setenta e nove (1'979). Eu, Zaiden E. Seleme, Escri

vão, o subscrevi.

Somam os- bens, acima mencionados a quantia de Cr$
73,173,00 (setenta e três mil, cento. e setenta e três cruzeiros) .

Canoinhas, 26 de setembro de 1979.

"�; : ORLI DE ATAíDE RODRIGUES - Juiz de Direito
'\

Publicada por ter recebido uma

graça,
N.C.R

1 x

..

elA. LTDA. I
/

, ,

ORLI DE ATAíDE RODRIGUE:§ _' Juiz de Direito - 2.a Vara
1 x

'
'
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«WEG»

ferro��e uma variadíssima secção

de profissionais cornpe-:
sua colocação.

Esquadrias de

de

�' I

,

vidros, com equipe
tentes, para

, J

)

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

\

Rua Major Vieira, 360 :- Fone (0477) 22-03U6 _' CANOINHAS _ Santa Catarina

.I
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no enlaceANNA' MARIA/A'DEMIR - presenças
Acontecimeclo

........

marcante de
'nossa sociedade na semana que

,

-passou, foi o casamento de Anna
Maria e Ademir Elias, ela filha do
casal Mario Arthur (Olga Maria
Friedrich) Ferraresi e ele, de Fer
nando (Nair Nader) Freiberger. A
Cerimônia. Religiosa foi oficiada
pelo Padre Geraldo Freiberger, Vi
gário da Paróquia de Gaspar, ele,

tio do noivo. A recepção com show
de atendimento aconteceu no Clu
be Canoinhens�, destacando-se a

pres�nça dos seguintes padr iuhos e'
co:r:vldados: Francisco Wilmar·
(J?'lrce) Friedrich, Dinoh (Sylvia)
Corte, Zeno (Malude) Ribeiro da
Sil,:a, Sérgio (Carmem)' Kühler,
Jose Carlos Ferraresi e Viviam:
Schumacher, Adilson (Maria) Frei-

benger, Robin Luiz (Valéria) Voigt,
Paulo Roberto (Marli) Wies,e, He
ron (Alzira) Peixoto" Benedito
Therézio de Carvalho e .Luz Mari
na Cordeiro, Sra. Izabel Kõhler.
Friedrich (avó da noiva), Tufi
(Carmem) Nader. Osmário Davet e

Sra., Edir (Cynfia) Kammradt.l Fre
deríco (Iresf Kühler, Alcides (Li
tia) Schumacher, Paulo (Elair)
Krappe, José 'Roberto (Denise) No

gueira César, Oady (Odete), Na
der, Silvino (Carmem} Voigt, Sra.
Ruth Schmidt e as filhos' Ruth e

Izabela, Ary (Astrid) Wiese, Mario
(Evelyn) Sprotte Filho, Anastácio
(Izabel ) Buba Ji-., Sra. Solange
Diener, Saliba Nader Neto, Osvaldo
Segundo (Haydée) Oliveira,' Saulo
(Paula) Carvalho, Licéa Kõhler,
Zaiden Emiliano, (20é Walkyria)
Seleme, José (Mausi) Kóhler, ela
rice Sofia e o noivo Luiz, Janice
Wiese, Udi Kõhler, Luiz Henrique
Ferraresi, Suli Voigt, Fernando
Luiz Freiberger, Jcceres Wiese,
Eliane Allage, Alvaro (Solange:

\ Cararo, Luiz (Marilda) Scheuer,
Renê Milto (Bernadete) Bauer e

Niceto (Rose) Fuck.

"CANOINHAS DO PASSADO"

Ana Maria
Modas
Modas

loja, Popular
Chic·Chic

.

e 8ruxin·h.

o Conselho Municipal de Cultura através' dai

coluna, solicita a todos os leitores do C.N. que por

ventura tiverem em suas casas alguma fotografia an

tiga de Canoinhas e quiserem emprestar - poderão
levar ao FOTO EGON. O emlpréstimo serà apenas

por alguns dias; tempo este" que as fotos serão repro

duzidas para .um importante trabalho Cultural que
está sendo realizado pelo C.M.C. Antecipadamente,
.agradecemos a sua colaboração.

ACABAM DE'RECEBER AS ÚLTIMAS'

, C;RIAÇÕES PARA PRIMAVERA-VERÃO.

Comprove você mesmo, os preços, a qualidade
e o atendimento.

, I

.do Ano

.. _-',l"\';'\
/

• '-;r.' , c .�!���iJ
o PREFEITO DE MAJOR VIEIRA CLAUDIO GADOTTI, LADEADO PELO SEU VICE JOÃO BA-

r ,I
'

TISTA RUTHES AMBOS DESTACANDO-SE À FRENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM UMA
,

,

ADMINISTRAÇÃO DAS MAIS PROFíCUAS DA RRGIÃO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE.

OrgaDilações Hecord I

Departamento de Serviços
de Luiz .r\l1J1ton Suchek

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone: 22-0511

S�guros em todos os ramos - Fotocópias - Auto
Escola _ Despachante Oficial de Detran - Empla
camentos- _ Transferência de Veículos - Confecção
de Placas, e Plaquetas - Carteira de Identid'ade
Carteira de Motorista Taxas Estaduais - Preen-

chimentos de' Notas Promissórias e Contratos.

Para bem servi-lo,' temos chapeadores e pintores com gran
de experiência. Contamos com estufa muito bem equipa
da, com .profíssionais responsáveis. Efetuamos servicos em

automóveis e caminhões de qualquer marca.-
Solicite orçamento pelo Fone: 22-0024 com Valeyr,

,

ou pessoalmente à Rua, Vidal Ramos, 203.
'"-

"MIKE" NO EXTERIOR

o Industrial e prezado' amigo, Miguel Fontes
Procopiak, Diretor-Presidente ·do Grupo Irmãos Pro

copiak, via "AIR FRANCE", seguiu viagem esta se

mana para a Europa, devendo visitar .ímportantes
'.'feiras de Maquinário na Alemanha) França e Itália.

"Mike" visâtará também, Estados Unidos e Caracas,
I

Capital da Venezuela, com retorno previsto para den
tro de 1{> dias .

HOMENAGEM NA FUNPLOC

A Direção da FUNPLOC homenageia hoj e à

tarde os seus professores com um "coquetel", regis
trando o dia do Professor que transcorre' no dia 15.

'O acontecimento será às 14h, quando além das - ho- .

menagens, ocorrerá a troca de -presentes com a tradi
'cional brincade-ira do "amigo secreto". Via coluna,

. seguem os cumprimentos aos professores da FUN ..

J?LOC ,e todos os demais de Canoinhas pelo seu dia.
/

"SEMANA INTERNACIONAL DA CRIANÇA�'

Pretendendo dar .ênfaqe especial às comemora ...

ções da "Semana da Cr-iança" a Campanha Nacional
de Alimentação

.

Escolar, distribuiu 5 .173 "íogurt"
aos alunos de l.a a 5:a' séries das diversas unidades
€[;Golares de nosso Município. As comemorações alu

f;�vas a semana da criança, foram realizadas com mui

to entusiasmo pelas Escolas Básicas, -Grupos Estola-
" .

res, Munícípaís e Estaduais e escolas Isoladas muni-

cipais 'e' estaduais.

ANIVERSARIO

Quem recebeu homenagens pela data natalícia
nesta quinta-feira, foi a menina-moça Sandra Mara

Simm, que completou seus lindos 14 anos de vida.
Ela é filha de Walfrido e Marilda Simm, que rece-'
bem o abraço da coluna com as felicitações à aníver- ,

sariante.'
.

-

CLUBE DO SIGILO HOMENAGEOU "

Tomando' i�iciatlva das mais nobres, q Clube
do Sigilo, na pessoa do seu Presidente, Egon Thiern,
prestou uma bela homenagem no Clube,Canoirihen
se aos Professores e Técnicos participantes do '''Curso
Subregional de Treinamento de Técnicos pata Pro

dução de Batata Semente", que durante 17 dias estí-
'veram em Canoinhas. o. acontecimento foi na terça
feira, ocasião em que 'foram distribuidos aos-visitan
tes, Míní-Estatisticas de

-

Canoínhas, Cartões .Postais
da cidade e Pequena' Cuias como lembranças típicas
de nossa região. Estiveram presentes, vinte técnicos
do Brasil, dois da Argentina, dois' do Chile, dois do

Uruguai 'e um dos Estados Unidos. Na próxima .edi

ção, publicaremos reportagem completa sobre o que
roi este Curso na EMBRAPA, e sua conseqüente im

portância para Canoinhas, Santa Catarina e Brasil.

SnncnrrramW-EBiflJ?!ET I , ti

GARDENIA

!
;,"

.. , ' ....
. '.'

IRua Paula Pereira (Praça Osvaldo de'óliv!Í.irar. ;

, j

ÚLTIMOS LAN�ÇAMENTOS

-Moda
,

'

RiO,

"PLANA:LTO HOTEL" EM ALTA

Movimento incomum vem registrando .0
'

Pla
nalto Hotel nestas últimas semanas) com todos' S�U3
belos apartamentos completamente lotados,' inclusi
ve a Sala de Convenções, onde são realizadas reu ..

niões e conferências quase que permanentemente.
De parabéns o Sr.' Mario Gonçalves, Gerente do Es
tabeleoimento e todos os seus Diretores.

I

VENHA VER A COLEÇAO PRIMAVERA ..

VERA6 DA

PINGO DI' BENTE BODTIQUB
.....

E COMPRE El'{.I ATÉ 5 PAGAMENTOS.
)

RUa Vidal Ramos, 921 .: Fone: 22-0134. ,i
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CORREIO DO NORTE
,. 13 de outubro de 1979

Prefeitura Mun. de Oanoinhas
I

Estado de Santa Çatarioa

Edital' de '4lienação por Concorrência
Edital N.o 040/79

De ordem do Senhor Pre
feito' Municipal, o Presidente

da Comissão de Licitação, torna
público que realizará no dia 16

(dezesseis) de outubro do cor

rente ano (16.10,79) às 10 (dez)
horas" concorrência para venda
do material abaixo:

A Comissão. de Licitação
reserva-se o poder de, a seu ex

clusivo critério aceitar as pro-:

postas que lhe parecer mais

vantajosa, ou recusar ,todas, sem \

que caiba aos proponentes .qual
quer direito a reclamação.

O pr�ço base mínimo, do
material é de Cr$ 30. OOO,OU
(trinta mil cruzeiros). O paga
mento deverá ser feito a vista,

, Canoinhas, 12 de setembro
de 1979.

Hugo Antonio Peixoto

Presidente da Comissão
de Licitação

AUTORIZO:
.

Benedito Therézio de Càrvalho
Netto

Prefeito IVIunicipal

1 (um) Veículo
Corcel - ano 1976
branca.

- marca

de cor

r Qualquer esclarecimento os

'. -interessados poderão obter jun
to ao Gabinete do Vice Prefeito

, Municipal.

As propostas serão abertas
no dia e hora acima marcados,
em presença dos interessados;
no Gabinete do Vice Prefeito

Municipal.

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

Edital de Arrematacão
.,

._., (Extrato art. 687 CPC)
" i.a�PRAçA: Dia 05 de Novembro de 1979, às 11,00 horas.

2.a PRAÇA,: Dia 20 de Novembro de 1979, às 11,00 horas-:
LC)CAL:' Edifício do Fórum Rubem Moritz da Costa, si

to à Rua Vidal Ramos sjn.o, Canoinhas-SC.
PROCESSO: Execução Fisca1 n.? 1.171

EXEQUENTE: A FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO: OSCAR CAVA

-;

"
'

BENS: "Um terreno rural, sem benfeitorias, cem a

"" ,

área de 121. 000 m2 (cento e vinte e um mil

'rnetros quadrados) situado em, Boa Vista, neste Município, COYl

"froritando de um lado com terras de Djalma J. FIôres, de outro la
. 90 com o arroio Santa Rosa,' de outro lado com a Estrada Santa

Rosa, de outro lado com terras de Guilherme Goestemeier Sobri

.
nho, de outro lado com terras de Osório Nunes Figueiredo, objete
'da escritura registrada sob n.? 34.259, fls. 260, livro 3-AH, o qual
/ avaliado em Cr$ 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros) .

Canoinhas, ,27 de setembro de 1979. 2
. '",

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES r: Juiz de Direito - 2.� V�H'�
, .... I

�� ••• • • • " •,.!.!!,!!,,,!RI! ., • " , • I I III II • , II '.!!.!l!.! I •• II I a , •• , l1.,li , a II • II •_'t�.!!..!!..y,u., I !J..L�
, .

I·
•

PEDRI· BRITADA
I .

TODAS 'AS BITOLAS ,

Fornecemos qualquer 'quantidade'

Suckow . & Stei.lein· Ltda,
,

.

J

Rua 12 de Setembro, 1083 - Fone 22-0561
\. f

I : E�PEDIENTE: das 13 às 18 horas
.

, I�
.,'IIll"I!I"U, "1111"'''' 1'1'P""I!!!.!'I' P

"I'!lr IIg" ii .pn I B,,_II.IL:'U;..JII1lJ!.' II IP�..I...i:_.

'Atenção!
CANOINHAS ACABA DE RECEBER, 'MERECIDAMENTE,'

UMA NOVA LOJA:

Vidraçaria .Maffezzoli
Rua Vidal Ramos, 184 (ao' lado do Superme.rcado Ouro Verde)

COl\/I UM COMPLETO SORTIMENTO DE VIDROS LISOS

E FANTASIA, E UMA EXCELENTE EQUIPE OE FUNCIO

�'ARIOS,-A VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI ESTA APTA A

ATENDER TODA A CIDADE E �EGIõES VIZINHAS, COI\I

QUALQUER QUANTIDADE' DE VIDROS CORTADOS,
I

AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO.
,

.InSPÔE, TAMBÉM DE ARTIGOS PARA PRESENTES,

rAIS COMO: QUADROS, ES,PELHOS, CRUCIFIXOS,
IMAGENS E MIUDEZAS EM GERAL.

Faça-nos uma visita '8 comprove.
Você não perderá seU tempo.

\
\

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

�-------����-------------

·1

ESMERALDINO

M. DE ALMEIDA'

DIA 28 - TR!�TA ANOS' DE PARÓQUIA
COM A PRESENÇA OE' DOM ONERES

DIa vinte e oito do corrente nossa cidade esta ..

rá comemorando seus 30 anos de Paróquia, Exata
mente no dia 28 de outubro de 1849, a então vila de
Papanduva amanheceu toda engalanada e SGb um

ribombar ensurdecedor de rojões e outros fogos pi
rotécnicos, abrindo a alvorada que anunciava o dia
festivo da instalação solene da' Paróquia, O saudoso

bispo DQm Daniel Hostim foi quem presidiu as so

lenidades religiosas. Dia 28 do corrente será condig
namente rememorado o grande evento que marcou

época na vida religiosa de. Papanduva. Também,
- desta feita a presença de Dom pneres Mar.chiori,
nosso Pastor e guia deste rebanho que lhe foi con
fiado por Deus, estará prestigiando 'com sua presen:
ça a grandiosa festa que será realizada em homena

gem a seus 30 anos de Paróquia vitoriosa.
,

,

GLAMOUR-GIRL DO PARANA & DINO

ALMEIDA É DESTAQUE lNTERNAC10NAL
,

.

No próximo dia 9 de novembro, Dino Almeida
estará realizando a 15.a Festa de eleição da "Gla

mour", nos salões do Clube Curitibano, entidade qUE'
passou a encampar a promoção que é destaque a ní
vel nacional. Nacional e internacional. é bom que se

. cnga, porque a festa já integra o calendário de Tu-
.r ismo das Grandes Festas Anuais do Brasil, publica
do pelo Ministério de Turismo do México, país que

hoje se coloca como o maior "expert" em turismo no

mundo, A sociedade paranaense se prepara para
mais esta noitada 'de brilho, charme e (claro!) gla
mour, quando Erika Maria Figueira passará a faixa
t: sua sucessora, Quem será a'Glamour GirI do Pa- . 'I

raná 79?

NEREIDA C. CÔRTE - Oficial do Registro €ivil

CPF1 222.3 f5< '879-04
,

,

,

ELETRIFICAIÇÃO RURAL PARA

O INTERIOR

Por intermédio do Diretório Municipal da
ARENA, representado pelo seu Gabinete Executivo

'foi enviado ofício. ao Exmo. Senhor Diretor Presi
dente da ERUSC, Cesio Ribeiro no sentido de ser in

cluído no Plano Rural, de Santa Catarina, o municí

pio de Papanduva (ratificando pedido já feito) para
serem incluidas as. seguintes localidades: Rodeiozi ..

·

nhc, Guarany, Pinhal, Rio Pratinha .. Gramados, La
geado dos Grein, Nova Cultura (sede do distrito) e

São João do Mirador . São todas em franco progresso
de nosso município,' que com a eletrificação rural, se

projetarão com destaque no cenário estadual, O' que

por certo reverterá em benefício de toda a comuni

dade papanduvense ,

PONTíFICE APRESENTA UM CRISTO

NÃO COMPR.oMETIDO COM POLíTICA

O Papa' João Paulo II advertiu ontem que
Cristo, não deve ser apresentado como "comprometi
do em política e implicado em luta de classes", numa
pretendida interpretação autêntica de doutrina evan

gélica. Diante de doze bispos colombianos, aos quais
recebeu em audiência, disse que desejava reafirmar
um conceito nesse sentido, expressado em . seu dis

curso inaugural da III Assembléia Geral do Episco
pado Latino-Americano no México. Essa interpreta
ção da doutrina evangélica, disse o Papa, "além de
silenciar a divindade de Cristo, pretende mostrá-lo

como comprometido em política, corno um .Iutador

contra o domínio romano e üs poderes e inclusive im-

plicado em luta de classes" . (G, P . ),
.

PRíNCIPE DO GA'fILHO OS1-ÉNTA POD-ER

Mais u� feito brilhante do jovem empresário

Registro Civil
NEREIDA C. CORTE, Oficiai do Registro.Civil

do 1.e Distrito de Canoinhas, Santa 'Catarina faz sa

ber que' pretendem casar-se:

SILVANO-BENTO e MARIA D�.Ç'ONCEIÇÃ9
MASSANEIR'O, ambos solteiros, �omlcllla00s e res�--

_ dentE:;s nesta cidade. Ele; marcene,lro, naSCIdo em
...}rl

neópolis deste Estado, em 31 de Julho de 1957, lIlho

�le Man�el Bento e Alminda da .S,ilya. Ela, do lar,

nascida em Pinheiros, deste lV!umclplO, �m ,'8 de.de

zembro de 1956, filha de Jose Massanelro e Tereza

Nlendes,

EDGAR PADILHA DE 'LI�IA com JV[���LI
GREIN, bràsileiros, solt�i�os, resld�ntes e dO�'TllClha
dos nesta cidade; ele mllItar, nascldo ,em LaJes-S.C"
nos 16 de agosto de 1958, filho de.Enedmo CavalheIro

de Lima e de Anai:r Padilha de LEna; ela do lar" �é;l.s.�
I

,

cida em Rancho Grande-Monte Céiste�o\'SC. ao,s .10
de julho de '1958, filha de Aldelíno 'Grem e d,e gp,l,lra

Roskamp.
\

'
.

E, para que cheque áo' conhecimento dê tel'cei

ros, mandei putblicar 'o presente Edital. Apresentar'am

os doclJmentos exígidos pelo Códigol Civi.l, 'art. 180. Se

alguém tiver conhecimento de algum impedimento le

gai, oponha-o' na forma da lei.

/

Canoinhas, 10/10V79.

\

e já considerado o' príncipe do gatilho, foi con�eguido
pelo conhecido, Nivaldinho T,aballpa de Almeida, na

cidade de Florianópolis (capital do Estado) em fe

cente competição, do II Campeonato Catarinenss de
Tiro Prato "Trap" Panamencano,

.

conseguindo Ní,
valdinho 88 pontos em 100. Conquistando uma fica
Taça Dourada para a sua já fGl?l�sa G�leria de troo
féus que supera a cem peças. E ISSO ai . - .

SEMANA DA/CRIANÇA & PANDORGAS

A Comissão do Mobral de Papanduva, e a Pre
feitura Municipal, corr: o objetivo

r

de come�.o�ar <t

Semana e o Dia da Criança, neste Ano Internaciong
irá promover o 1.0 Festival de Pandorgas que será

I realizado amanhã com início às 14,0_0 hs., n�' �ampo
de Futebol da Baixada. 'O mesmo -nao tem hmlte de

idade. e nem sexo, e a par-ticipaçâa será de sete ca

tegorias, f'ícando ji ,c�itério do aluno 9uan�0 a cate

goria que irá partícípar _ As categorias sao as. se

guintes: Maior Pandorga, Menor Pandorga, Pandorga
mais Orâginal, Mais bela Pandorga e a Pandorga que

permanecer por mais tempo empinada no ar.. � aní
-rnacão tomou conta da CIdade, todo mundo vai gos·

tar
�

da coisa inclusive os papais, criançasl, jovens e

adultos todo's em .preparativos cada qual desejando
se colocar' 'como melhor pandcrgueiro 'da' .c�çlade,

PAGAMENTO DA TRU EM 4 VEZES

A partir do próximo ano, 9 paga�ento da' Taxa
Rodoviária única _ TRU podera ser feito parcelada
mente e sem acréscimo; até quatro vezes, casC? sejam

.

aprovados estudos que. v,ê� sendo desenvolvidos na

Secretaria Geral do Ministério dos Transportes, Ao

�restar a ínrormação ontem, em_ Brasília, :iJ Ministro
Eliseu Resende disse que a adoção da medida depen
de do equacionamento do problema relativo ao custo

administrativo 'do' parcelamento, que ficaria ao cargo

dos' órgãos do setor . 'O parcela�ent() �a TRU visa Ia-
, cilitar o usuário do carro de baixa renda, que sofre"

Tá .um grande "impacto em, seu orçamento se tiver que

pagar a taxa de uma só vez (G.P.)
,

FIGUEIRED6 CHORA E PERUE REL,óGIO

BAIANA ENCONTRA E LHE ENTREGARA

'O Presidente Figueiredo chorou no interior da

Igreja do Bonfim c perdeu o .seu relógio np n:eio da

multidão Estes furam os dOIS fatos que mais cha

.maram a
....

atenção, ontem, em Salvador. 'O relógio
Rolex perdido pelo Presidente Figueiredo na sua vi

sita à Bahia reapareceu hoje; foi encontrado 'à en

trada do' Hospital Sarito Antonio _ onde o presiden
te visitou 'Irmã Dulce - por uma moça de 16 anos;

Renilda de Oliveira Figueiredo, moradora no bairro
,

de Roma,· próximo ao hospital. Henilda entregou' o

'relógio ao Governadçr Antonio Carlos Magalhães,
em cerimônia televisionada no Palácio de Ondína, on

de a moca chorou muito, assustáda com a quantidade
de jornalistas, mas foi logo consolada pelo .governa'

. dor. Irá com ele a Brasília terça ou quar-ta-feira pró
xima levar o relógio pessoalmente ao Presidente

Figueiredo, '

PASSARELA DA SOCIEDADE
I

Sr. FERNAND'O REUSING - Extreando ida"

de nova dia 20 o sr _ Fernando Reusing, cidadão que
desfruta de larga estima na' sua festiva data recebe

rá as mais justas e merecidas demonstraçôes de

amizade
. , .

CÉSAR PARTALA ._ Na mesma data aniver-

sariando o garoto César, filho ,do, distinto casal, Alot·
sio. (Maria) Partala, ele farmacêutico e assessor dp
Sr. Prefeito municipal de Itaíópclis . Cumprimentos
( festinha ao- garotão, pontificando ..'

,

1.JM POR S�MANA

O poder do mundo usa à força p,atq a defesa

próptla. 'tO poder de ,Deus usa .o' d.l1ior para ,a Salva-

ç50 dos outros.
'

.

- -EDITAIS
LEOPOLDO PEREIRA,' OfiCiai do' Registro Civil

do Município de Três' Sarr'as - Comarca ,de Canoinhas
Sc.., faz saber que pretendem (:asar-se:

LUIZ FERNANDES com MARIA DE LURDES
AZEVEDO, brasileiros, s.o.Jteirós, naturais deste Esta
do ele lavrador. nascido em Saltinho do Canivete -:

MJ_ui. de Mafra, aos 22 de maio de ] 941. filho de: ISI

doro de Lima, falecido e Rita Fernandes. Ela do lar, I

nascida em Três Baras, aos 22 de dezembro de 1944,
filha de Geraldo Azevedo e Mercedes de 'Oliveira,

VERGILI'O JACIEL DOMINGUES com NEL
C�A ROSA DE LIMA, brasileiros, solteiros, 'naturais
,deste Estado ele operador;, de,moto serré!, nascido, eI?
Três Barras, .aos,,25 de setembro de 1954, filho de l\1a�
ria da Glória Domingues. Ela do lar, nàscida 'em Fe

lipe Schmidt, aos 12 dé dezembro de 1960. filha de:

Augusto de'Línia e Maria dÇl Conceicão de Lima.
,

JOÃ'O FERNANDES DE LJMA com 'MARILE"
. NA LEMES, brasileiros, solteiros. naturais deste Es

tado ele lavrador, nascido em Saltüiho do:' .C'tmj.ve\e
�os 24 de junho' de 1944, filho de Isidoro de Lima, fa'
lecido e Rita Fernandes: Ela donié'sticà;'- riàscidá e111

Três Barras., ,aos 01 de maio, de"19,55,,, fiih.a ,.<J.� Jq�ge
Lemes e Be1].vinda Alves.

». • .. ', ,

JOSÉ MARCOS lVIÚHLMANN com AFONSl
NA HON'ORIO DE FARIAS brasileiros.: soltéiroS,
naturais deste Estado ele ::notorlstâ n'ascido e111

Três Barras, a,os 12. de fevereiro de "1947, filho de:

Lourival Múhlmann ,e Maria Madalena MúhlmanIli
Ela servente, nascida em Monte Castelo aos 18 de

outubro de 19-61, filha d.e:· Francis\.:c, Hori'orio de F!f
rias e Tereza Martins de Farias. . '

, '
Se' alguém souber de allgum imp'edimentÓ legol

oponhCl-O na forma .da lei_
.

.

Três Barras, 10 de outubro de 1979.·

LE,OPOLDO 'PEREIRA - Oficial, do Registro Civil
"
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J:f de outubro de 191!J

Lions
de

Clube
Ca noinha's

'J
dadões de sua terra. Reconhecendo
sua respoosabílídad« para com a
comunidade de Canoinhas. em co

l.nemoraçã� da data máxima do es

rorço coletivo do leonismo, o Lions
Club� de Canoinhas realizou a Co
locação de Placas Indicativas do
Lions Clube, nas entradas da cida
de, indicando o local e 'hora dê nos
sas reuniões, desejando "BOAS
VINDAS" aos visitantes.

BENVINDOS CC.LL.

DO DISTRITO L-lO

Todos vocês companheiros, que
militam nas hostes leonísticas e que
participam de todos os eventos que
Lions 'proporciona, Canoinhas, a

Cap�tal do Mate, os espera, engala
nada. no dia 17 de novembro pró
ximo, para a II Reunião do Conse
lho Distrital. Nosso programa já
está elaborado e será divertido
passarmos um dia, inteiro, pensan
do, falando e vivendo este movi
mento que' � ,fonte de amizade e do
melhor, .companheirdsmo que se

conhece. O Lions Clube 'de Canoi
nhas, através da Presidência, CL.
ILDEFONSO (DM. REINILDA)
COR�A, tudo estão fazendo, para
tornar aquele dia' memorável, gra-
,ças as equipes que trabalham e se

esforçam pôr dar ao visitante, o

melhor que a nossa' cidade possa \

oferecer.. ou', seja, a .nossa hospita
lidade tão decantada. Os locais dos
encontros serão, o salão de conven

ções do Planalto Hotel, o .salão do
, Juri no Fórum, o Clube Canoinhen
[.E: e pontos, turísticos a serem defi
nidos .na semana que começá. Es
tejamos com o espírito ativo para
termos a presença de todo o Gabi
nete da.Governadoria do. CL. WIL·'
SON SANTOS que trará em. sua

comitiva, os demais CC. LL. e DD.
MM. :00 Distrito. 0 Lions Clube de
Canoinhas, caminha' firme com a

participação de' todos .nós .

DIA MUNDIAL

DO ,LEONISMO

O Clube de Leões de Canoi
nhas, comemorou dia 08 do corren

te, o dia mundial do Ieonismo. Nes-
1(; dia, mais' de um milhão de com ..

panheiros espalhados por todas as

partes do mundo) uniram-se em

tornO' de 'um objetivo comum: ser
vir aos necessitados e aos abando
nados. Mais de trinta mil clubes se

reuniram. em suas comunidades
sempre para levar a cabo uma ati-

'

vidade de serviço, em prol dos ci ..

PERNA MECÂNICA PARA
I ,TER,EZINHA TEIXEIRA

Cumprindo com o objetivo 100,'
nístico, o <Clube de Leões doou
uma perna mecânica à 'I'erezinha
Teixeira, cujo, valor é de aproxi
ma?ament,e' Cr$ a. 000,00. Cumpre,
assim.: o Lions seu compromisso de
bem servir gente de sua comuni-
dade:

,

112 DE OUTUBRO -

A CRIANÇA BRASILEIRA

Lions Clube se irmana à todos
quantos manifestam interesse pela'
criança brasíleira e mundial., Neste
dia que é dedicado a ela, nós somos
testemunhas, da (dedicação que o

nosso povo ,lhe presta, ' merecendo
, destaque as obras que são levanta
das para o bem estar comum. Que
remos, dizer que Lions está con-

'vosco, como sempre esteve' desde
sua fundação, como. soe acontecer
com aqueles que abraçaram o slo
gan de "Servir". "

15 DE OUTUBRO -

DIA DO PROFESSOR
São os professores que orien

. tando nossos filhos, nos prestam.
relevantes serviços no sentido de
dar a estes escolares a profissão
que os levará a palmilhar para
seus dias futuros. Por isso Lions
Clube. os agradece e se parabeniza
neste seu dia, através dos professo
res que são nossos companheiros:
LUIZ SALIBA DAVET e ZAIDEN
FlVllLIANO SELEME. Externem
.a todos o nosso regosijo pela passa-
gem de seu dia. '

Basilio Elumenhuk Comércio
, \

de VeíoulosLtda.

I
1948

Revendedor FORD, I
197931 AIOS

Fazemos se1ppre a melhor of,erta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
J. i Chevette' branco '

1 Chevette SL - marron .

•• 1974
(

1978

Compensados
do

Fuck 'recebe
PROG'AP

\

,
j

recursos

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

melhores preços da região.
,

VisUe,;nos sem c,ompr�m.isso, em nossa loja à

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

.
,

FPOLIS. 03.10.79 _' Em
solenidade que' contou com a

presença do Secretário Ivan
Oreste Bonato, da Fazenda, do

Superintendente da .Autarquia,
Jayme Scherer, de Diretores e

-empresárfos, o Proêape _ Pro"

grama Especial de Apoio à Ca

pitalização de Empresas, -, fez
dia 3 último, novas .e importan
tes liberações de participação
acionária, dentro de seu objeti
vo de auxiliar a _pequena e mé
dia em\pre�a catarinense.

.

Cinco empresas foram con

templadas com as' liberações
que atingiu um montante de
Cr$ 14. 725.000,00, assim distrí
huídos: Ceval Export SIA., do
ramo alimentício, recebeu urn

cheque no valor de três milhões
de cruzeiros, parcela que per
faz um, total liberado até o pre
sente de 34 'milhões e 137 mil
cruzeiros; Incomóveis, de Caça
dor recebeu cheque no valor de
2 milhões 225 mil cruzeiros per
fazendo até o presente um total
de 4 milhões 450 mil " cruzeiros
já liberados; Compensados Fuck
S/A., .de Canoínhas, recebeu a

importância' de, 2 milhões e qui-

Granjá Boa Vista Ltda.

AVISO
A firma Granja Boa Vista Ltda.,

avisa ao Sr. MIGUEL DOS SAN
'I'Ó'S, portador da Carteira Prof'is
sional n.? 13,728, série 510. a apre
sentar-se na seção pessoal da' fir- _

ma, no prazo de 3 (três) dias a

contar da publicação deste, a fim
de, regularizar sua' situação traba-
-lhista.

O não comparecimento impli
curá na rescisão do contrato de
trabalho por abandono -de serviço,
110S termos do artigo 482, da CLT.

'\ 3 :x

c�OM PR A.-SE
\

C_ompra-se um terreno ceri-
traI em torno de 800 m2. Tra

I iar pelo fone, 22-0385, oU nesta
, redação.

VENDE- SE
Um lote medindo 20x40 m ..

,

situado na Rua CeI. Albuquer�
qu'e, com alicerces prontos para
receber construção de dois pa
vimentos.

Maiores
-

detalhes na Ru�
Bernardo Olsen,( 604 ou pelos fo-Ines 22-0652 e 22�0542. '

"

COmpre-DS agora e· pague suavemente
até o Natal

CASA ERLITA
•

DOCUMENT'es
EXTRAVIADOS

WILMAR CRUZ DOS SAN ..

. TOS declara para os devidos fins
que extraviou o Certificado de Pro
priedade de seu veículo, marca
Mercedes-Benz 1] 13, cor azul, pla
ca DA11976, chassis 3440331704-4856.

O mesmo fica sem efeito por
tEr requerido 2. a via.

, \ 1 x

,
DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS4
MARA LUCIA FERREIRA

WA1/rRICK, declara para O's devi
dc,� funs que extraviou o Certifica
do de Propriedade de seu veículo,
rnarca Chevrolet 6503 (basculante),
cor vermelhO', placa DA-1550, chas
��is C6>53DBR43612R, ano 1974.

O' mesmo :fica sem efeito' por
ter requerido 2. a via.

'

'1 x

nhentos mil cruzeiros, somando
um total de Cr$ 21.352.391,00
liberados até o momento; Marí-

I

s61 _. Indústria do Vestuário
de Jaraguá do Sul, recebeu dois
milhões de cruzeiros, perfazen
do um total de 4 milhões de cru

zeiros já liberados e Celma In-
,

'dústria de Pisos de Mafra rece

beu a' primeira, parcela de cinco
milhões de cruzeiros de um to
tal de 15 rnilhôes 481 mil cruzei
ros de participação acionária do
Procape •

,
,

,

Na oportunidade o Secretá
i io .Ivan Oreste Bonato, da Fa
zenda fez uso -da palavra desta
cando o trabalho -que vinha sen

do realizado pelo PROCAPE' e

dizendo da sistemática usada
agora para a entrega de cheques

das Iíberações de participação
aCionária daquela autarquia,
servindo inclusive para que) go
verno e empresário, com a tro
ca de idéias e de um,' diálogo
mais franco Se completassem
na busca de soluções que em

última análise' o jetivam
'

a

grandeza do Estado de Santa
Catarina.

Finalizando, 'Bonato disse
que .todos os empresários, que
conhecem, de perto a maneira
de atuar do Programa Especial,
de Apoio à Capitalização de

Empresas, 'deveriam ' orgulhar··
ce daquele Órgão que vem cum

prindo com a sua finalidade .de
estimular e promover o' desen
volvimento econômico e, social
do Estado.

\

'.

Notícias,
�a,jo, V'ieira

Notícia alviçareira para o mu-

l11icipio de Major Vieira, é a insta
la ão de uma emissora de rádio.
Há mais de 03 anos já se cogitava <

11O'S meios sociais, e políticos do
município que O' Ministério das Co
municações 'havia assinado .a .

carta
patente com autorização para ins- '

talação e funcionamento da referi- A 'feita: 'realizada no dia (f7 de
da emissora. Finalmente no> dia 05 outubro p .,P'. em nossa paróquia,
de outubro último foi assinado o', atingiu um nível realmente; satisfá
Contrato Social que envolveu as se: tório, pois com a realização- do Iei
guintes pessoas: Egídio Martinho Ião de 35 bois, muito contribuiu pa
Fercy Engel, Albaro Dias de Mo- 1'3. (/ êxito pleno. Uma multidão
raes, Hercilia Filha Gadotti e o Sr. que há muito tempo não se tem
João de Lima que é, a pessoa mais memória, compareceu no dia 07 de,
interessada nesse assunto. O Capi- outubro, visitantes de municípios
tal Sbcial foi firmado na ordem de vizinhos. .Mas o dia não ajudou
Cr$ 1.000.000,'00 (um milhão de muito para os festejos devido a

cruzeiros) oe será totalmente finan- chuva. O felizar.do arrem.àté;ldO'r do
ciado pela BESe Financeira. A, leilão, de bois foi o sr. E:stefano
,Rádio Planalto Limitada será ins- iMrublevski da, cidade de Canoi··
talada o mais tardar até o mês de "nhas que' pagou pelos' 35 -bois a

ngosto de 1980', e possivelmente quantia de Cr$ 239. '000','00. Em no
seus escritóriO's, e estúdios serão ips., n'ire da comissão pró-cO'nstrução da i

talados no prédio onde atualmente nova �g;reja matriz a coluna qu�r.
funciona a Farmácia Santo AntO'nio, élgradecer a todos. Que de uma 'ou

0utra forma colaboraram para' q'ue
a fes�a alcançasse o êxitO' desejado.
A 'todos o nosso sincero ·'DEUS· c"

LHES PAGUE", e na próxima edi-
ção prometo dar o resultado do lu-
cro da festa.

NOTA DE FALECIMENT9
\ Dia Q8 último oco�reu 0, 'faleci ..
mento do j'O'vem João Jafr, Vieira'
de Morais, vítima d,e um triste aci�
den.te com seu caqlinhão em

,.

São
Paulo. JO'vem cheio de encantos

i

;

que na época rósea de sua. mocida- \'

Dia 14, a nossa coluna social de em que tudo era s,ónhos .e reali"

I'eg,istra o aniversário natalício dó zações. Moço, ainda nos 'deixa

Er. Luiz Fernando Freitas, diretor 2bruptamente, e empreendendo an·,

da Empresa Zaniolo cOm sede em tes de nós a viagem eterna., Foi

Canoinhas. Por certo o aniversa. para seus pais, parentes e amigos
riante será cumprimentadO' por

um profundo choque que vem le:r:n-,
seus amigqs da velha guarda, que

trar cruel, a transtoridade de nqs-

lhe irão.levar os seus votos sinceros
sa passagem por este mundo, e pre-, ", ,i

ele felicidades e saúde.
"

"cariedade ,�e nossa existência ter·
'

renél; quando tudo parecia sorrir-
•

Dia 15 aniversaria O' sr. Pedro '

Spitzner residente nesta ci.dade. lhe quandO de certo abrigava em,
seu coração granqes sonhos. Quan-

Dia 16 aniversaria "G jovem do a e�,trada da vida parecia-lhe,'
}\",nildo Muchaloski, desta. cic:ade. desdobrar-se às suas frentes com'

Dia 18 o- jovem Denilson Bue- :margens floridas e paisa'gens, belas,
n�, filho do casàl Olga e João lVIa- tis que, a morte implacável. o arre- .: ;.
na Bueno, soprará a sua 3.a veli-
nha. A data não passará gesaperce,..

bata. A morte não é o fim, 'porém "

bida, a turminha mirim lá estará ,(:;sse jovem vivel'á em nosso cora ..

'

tomandO' parte dlls gulodices do ção e em nossa memória. Suas. vir-
..

aniversariante. tudes serão um exemplo para 'os
,Dia 18 an:iversaria a srta. Do- que o conheceram e serão procla7'

"ris Maron, residente nesta cidade. madas para as gerações vindourás.
Dia 20 também estará soprfm- A coluna compartilhrt da gran-

do sua vela de aniversário o rübús- de' dor dO's seus pais, irI)lãos e de·,
to garoto EdsO'n Sudoski, filho do '

nOsso assinante' Davi Sudoski, 0'
mais parentes 'ainda desolados, m'as

acontedmento sera comemoradO' na cumpre refletir que um dia nos en-

residência de s.eus pais, que recep- contraremos. todas. ' .'

·RAnJO PLANALTO

LIMITADA

Para ,nós que presenciamos. o

desenvolvimento do município" es·

�a notícia nos enche de satisfacão,
pois sabemos Que uma emissora� de
rádio é o órgao que mais progreSi
so trará ao município. pois sua re

cepção subirá todo o norte do E's
tado de Santa Catarina e ,sul do
Paraná.

NOTA: Esta informação fOI
, captada do' sr. Prefeito Municipal.

NOTAS SOCIAIS

/

de ,
, "

FRANCIS€O KRISAN ..
-.-

clonarão a turminha.

Os parabéns' da coluna aos

àniversarantes e um' abraço no ga
roto Edson com mil votos de felici-
dades.

'

FESTA DO DIA �07

ATINGIU GRAU, lO
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CORREIO DO NORTE

Dr4. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

)

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
.- Especialização em Odontopediatrta -

,
.'

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

I )
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FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM

,TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA

RA CANCHAS DE ESPORTES' - CERCAS DE DIVERSOS

_ MODELOS, EM TE�AS DE ARAME E PALANQUES DE

. CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS - ',ARTEFA
TOS DE CONTRETO EM GERAL.

Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241. - anexo Escritório Cide.

":Jrab�i�a:'Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.

,

FOTOCO P·I ASp·

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

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.

TARY II.
Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho

de excelente qualidade, totalmente a s'eco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de, circulares para empresas.

·l,eial A's8ine! Divulgue! Correio do Norte

· ..
•
•
•
•

,
I

e com

.6.1\ENÇAO!
I

-
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Prefeitura
LEI ·N.IO 1.503 DE 03/10/79

Autoriza o Poder Executivo
a contratar financiamento junto'

.

a estabelecimento de crédito, e

dá outras providências.

O Prefeito Municipal de

Canoinhas, senhor Benedito
Therézío de Carvalho! Netto,

, no uso de suas atribuições:
Faz saber a todos os habi

Itantes .deste municfpío que a

� 13,de outubro.de :I.7J

NO DEPARTAMENTO DE, VEíCULOS USADOS DE

}\'IIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA'7
VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:' '.:

I
.

Municipal de Canolnhas
cão do empréstimo .de que" tra,
tô, a presente lei.

'

Artigo 3.° - Esta, lei entra,
rá em vigor na data de sua pu..

blicação, revogadas as disposj,
cões em contrário ..

_.
.�

- .

I

Canoinhas, 03 de outubn,
de 1979.

Dr. Benedito 'Ther,ézio' de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad�
ministrativo, na data,' supra.

Dr. Fábio Nabor Fuclk,
Diretor Administrativo:

Vice Prefeito Municipal

,
'
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2.0 Oííeío de Notas

,Edital de Notificacáo
,

de Protestos
Por não terem sido encontra

dos nos endereços fornecidos ou
por recusarem a tornar ciência; fa
ço saber aos "que o' presente ,.EDI
TAL, virem ou dele tiverem conhe
cimento que deram entrada neste

Ofício, para serem protestados con

tra os responsáveis dentro do pra
zo legal os títulos com as seguinte,
características:

\ DP N.o A1424, vencida em ...

.'

06.06.79, no valor de Cr$ 2.0.00,00,
emitida por Industrial e Exporta
dera Sulbrasil S/A. Contra JOSÉ
SOARES PADILHA.

DP N.? C1424, vencida em .. '

06.08.79, no valor de Cr$ 2. ooo.to,
emitida' por Industrial e Exporta
dora Sulbrasil S/A. Contra JOSÉ
SOARES PADILHA.

DP N.tO B1424, vencida em .. ,

0<6.07.79, no valor de Cr$ 2.000,00,
emitida por - Industrial e Exporta
dora Sulbrasil S/A. Contra JOSÉ

. SOARES PADILHA.

DP, N.tO 4.530, vencida em
/

30.04.78, no valor de Cr$ 819,00,
emitida por Sociedade Industrial e

Comercial Sicól S/A. Contra AL

FREDO BIALESKI.

DP N.'o 2.873, no valor de Cr$
640,00, vencida em 20'.07'.78, emiti"
da por Sociedade Industrial e Co

mercial Sicól SIA, Contra ALFij.E.�
DO BIALESKI. I

DP N;O 4.'548, vencida em ...

05.09.78, no valor de Cr$ 1.059,00,
emitida por Sociedade' Industrial e

Comercial Sicól S/A. Contra AL·

FREDO BIALESKI.
I

Canoinhas, 10 de outubro de

1979.

Câmara de Veradores decretou

e 'eu sanciono a seguinte'

, I

.

,

LEI N.IO 1.504 DE 04/10/"19
A.UT.ORIZA . ALIENAR.

VEíCULO

Dr. Benedito ,Therézio "de'
Carvalho Netto, Prefeito Muni�
cipal de Canoinhas," Esta"o :de
·Santa Catarina, faz saber que à

Câmara de Vereadores decre.
tou e eu sanciono a seguinte

,

L'EI

, Artigo LO .- F'ica 00' Chefe
do Poder Executivo, autorizado
a alienar um (1) 'veículo de
rnarca Ford Corcel, cor branca,
capacidade 5 pessoas, eh:
LB4CSY.61854, cil., 4" HP: 72,
ano fabricação 1976, avaliado
em Cr$ 30.000,00 ' (trinta (mil'

I

cruzeiros) .

Artigo 2.° - Esta lei entra...

rá em vigor na data de- sua pu
blicação, revogadàs as disposi-
cões em contrário.

'

o

Therezinha Cararo

Oficial Maior
CPF, 154068309:-53

I

21
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,

Artigo 1.0 - Fica o Poder

Executivo Municipal, autoriza

do à obter fínanciamento, co_!_n
carência de três meses, junto a

estabelecimento de crédito, �

'vista, destinado à aquisição de

uma motoniveladora de fabri

cação nacional e demais imple
mentes opcionais, nos termos do

que dispõem as normas do

Banco Central do Brasil atual
mente em vigor, assinando em

conseqüência contrato de aber-

tura de crédito com a BESC
j?INANCEIRA SIA., .. Crédito
Financiamento e Investimentos
- BESCREDI -. , bem como

dando em garantia do financia

mento, a quota parte do Fundo

de Participação dos Municípios
- FPM -, a que faz jus esta

, \

Municipalidade em montante
suficiente para' cobrir o débito

.

das obrigações assumidas.

Canoinhas, 04 de. outubro '

de 1979�. ;

Parágrafo Onico - O' fi
nanciamento a que se refere o

artigo 1.0, da presente lei, com

preenderá' o principal, saldo de

Cr$ 1.600.000,00\ (um milhão e

seiscentos mil cruzeiros) mais
todos os ônus e encargos de fi

nanciamento, representando o

total de; Cr$ 3.269.280,00 (três
milhões duzentos e sessenta e

novo mil, duzentos
.'

e oitenta

cruzeiros), que deverá ser pago
em trinta (30) prestações men-

. sais e iguais no vàlor de Cr$
J 08 . 976,00 (cento e oito mil no

vecentos e setenta e seis cruzei

ros), prestações estas que serão

representadas por umà nota

promissória eU1 seu valor total
emitida a favor da' BESC FI·
NANCEIRA SIA., Crédito: Fi
nanciamento e Investimento -

BESCREDI, pelo Poder Exe ...

«utivo Municipal. '\

-

Dr. Benedito Therézio de
;.

'

Carvalho Netto
. Prefeito Municipal.
Ésta Lei foi regist�ada' 'e' ,

publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
.

Diretor 'Administrativo,
Vice Prefeito Municipal

,\ '

Artigo 2.° - Para os futu
ros exercícios financeiros, o Po
der Executivo, deverá fazer
constar obrigatoriarnente nos

Orçamentos dotações específ'i
cás e suficientes para amortiza-

Marca

1 Kombi_VW
1 Kombi VW ..

1 Chevette SL .. , ...

"

Ano

\1972

.1976

1977

19.tJ9
1973

1974

.. 1974

.-. 1969

1 VW 1300 .

1 VW 1300 .

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

1 Aero Willys Itamarati .. .!,

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.·
'\ i

I

r

" .} ,
"

.

.

Concessionário General Motors dó Brasil S. :�.',
"

,
'

.

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

"CoDfamos c'oro: sua 'colaboração'
_,

.

......._ .

.' '.'- \ "

,.;

I

1 Veraneio ..

•
•
•
'.
· ..

i!f .,

• ••

W'YKO MATERIAL DE

1:1·
. CONSTRUÇAO

, '!
'.

R' M· V" 51 L F 22 0928

\ .
.

ua aJor· terra, _. one -

..

. .

jF�,,�.. •• •• o;;ax::
.. .. •. 4QtK79

.. ..- _••- •••�•••�I
� �•••••• e••••••••••••••••••�••••••••••�••••••••••••••••�o�•••••••o.�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�J
__•• •• • •. ----:- •• .._.. _..

-

.� 41 __ •• •

j"
/'

.

de outubro

, '

., ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
.....__--.---:------.;.;..;.;;;_---�--�-",-.-.;.--..;-;----�---------�------'_' 13 de outubro de 197'9

L/C

o Banco do Brasil avisa aos

,que desejarem .trocar o CAíF
por CI do FISET, a fim de se

habilitar a participar do leilão,

que as suas agências já estão

instruídas' para promoverem H

troca. As bolsas de. valores e as

sociedades corretoras tem todas r
\

as informações que o investidor DR.
necessitar.

\

,.88 promove.
nono leilão

�

doFISET'em
São Paulo

SERVICOS
. � ,

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: '22-0971

FARM,ACIA DE P�ANTA;O: de Sábado (13) a Sexta-feira (19) _

ALLAGE - Rua Vidal Ramos, 684 _

Fone 22-0:614
""-

MÉDICOS DoE ,PLANTA0: Sábado (13) Dr. Marcelo Fuck '

Fone: 22-0033

Domingo (14) Dr. Haroldo Ferreira F.o

Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
, \

ESTA'ÇAO RODOVIARIA: Fone: 2z-D179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

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

e 'das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába
,

dos até às 16:00 horas.

BRASíLIA (SGP/AljCN)

=: O Banco do {Brasil promove"
rá, no dia 24 de outubro na BoI·
sa de Valores de São Paulo, 0

nono leilão de títulos das car

teiras do Fundo de Investirnen-:
tos Setoriais - FISET, quando
serão ofertados 127,3 milhões
de títulos de "83 empresas, no

valor de Cr$ 177,8 milhões.

Poderão se hàbilitar à ar

I ematação por intermédio das

sociedades corretoras de valores

, quem possui certificados de in

vestimentos - CI do FI&ET.
Estes certificados, porém, só

podem ser permutados por títu
los das carteiras corresponden
tes. Assim, o CI do FISET-PES
CA só poderá ser trocado por ti-

,
talos de empresas de pesca.
.Aqueles que não possuem o CI 'e
desejam,' pa.rticipar do leilão,
poderão adquirir os certificados
nos pregões normais das bolsas
de valores.

Para a época do leilão pre
vê-se substancial aumento de
certificados ,em circulação, ten-

, do em vista que já começaram
[I ser expedidos pela Secretaria

da Receita Federal os certfifica

dos de aplicação em incentivos
\

'

fiscais - CAIF relativos ao
, , ,

exercício de 1978, ano-base 1977.

,

....

.

,
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,Ancora Tratores"

Ltda.
Os melhores preços e· condições da' região

entrega, na hora

OtSTRIBUIOOR EXCLUSIVO EMCVRfTIBA. LESTE 00 PARANA ENORrf OE SAHfA C�TARINÁ

.

- Matnz em Curitiba, BR 1 ts, Km 88· Fone 52-4821
CaMinhas, lravessa 7 de Setembro. 248, F,on� 22.{1548 • Lapa'cRua Baráo do Alo Branco, 1800, Fone 22·1263

\;waw:aw,,_

DORMITÓR)iOS, COM GUARDA-ROUPA, PENTE,ADEIRA, CA··

MA, 2 CRIADOS-MUDOS, E UMA ALI\iOFADA - A paRTIR

,DE CR,$ 4.300,00 E DE BRINDE VOCÊ RECEBE NA HORA, 1

LINDO REL,ÓGIO-DESPERTADOR.\

,

2 COZINHAS EM FóRMICA COM 6 PE,ÇAS A PARTIR DE

CR$ 2.900,00 A UNIDADE, E DE BRINDE VOCÊ 'GANHA 1

TRAVESSA COLOREX.

3 FOGÕES A GAS GERAL, POR APENAs CR$· -2.610,00 I A

UNIDADE" E DE BRINDE VOCÊ GANHA 1 TRAVESSA CO·

LOnEX�

4 TV PRETO E BRANCO "PHILIPS", "PHILCO" E "SHARP";

A PARTIR DE CR$ 5.310,00, A UNIDADE, E DE BRINDE vo

CÊ Gr"L\,NHA A ANTENA E INST,ALAÇAO"

5, CONJUNTOS ESTOFADOS, DIVERSOS MODELOS E MAR·

tAS, A PARTIR DE CR$
/ 1.900,00 A UNIDADE, E DE BRINDE

./

'VOCÊ Gi:\..NHA r MESA DE CENTRO,

Faça-nos uma vi�ita e comprove nóssos pre,os:e facilidades de pagamentll'

CREDIÁRIO PRÓPRIO' E E�JTREG l\ i\JA �10Ri�

� lU, FI!' 'Jl�..II,U! !!.!! I!.YJ!,�Jl..u II I!!!!
n Il�," II! I I'· I I ,"' ... II •• I,!! '1,&1." '!, ap," iII, • III 'O! I!! q II I" !'r!zU.II..u:

Comercial Hirt

Crediário
•,

propno e

I (
"

,

Ani versariantes da
I'!'ll!!!!l l!M

Semana
,

ANIVERSARIAM-SE os jovens Max Ferdínando
Wachtel Filho e Alcides Pires

.Túnior; o garoto João Alberto,
filho do sr. Guido Prust.

DIA 18: á sra. Maria Fran
cisca, esposa do sr.. Silvestre

Hollen; os srs.: Walfrido Lan

ger e João Alberto Nicolazzi,
residente em Joínville; a- srta.
Cecília Gaspechak.

PIA 19: a sra. Laura: espo
sa do sr. Vicente Perciak; os

srs, Orlando Buba e Pastor

Douglas Benkendorf, residente
em Iguiporã-Pr ; à srta. Doris
das Dores Maron Becil residen-

,

te em Major Vieira; o jovem
Ade�11JÍr Pereira; a menina Na
dir Aparecida, 'filha 'do 'sr. An
tonio dos Santos Veiga.

HOJE: ,a sra. Geni Maria, .

esposa do sr. Amauri Isphair;
os srs.: Oldemar Mussi, João

Reinert e José A. Pereira So

briinho; a srta. Solange Apare
cida Hollen.·

AMANHÃ: as sras.: Regi
l!a Celi, esposa do sr. Wilson

Seleme e Carmen Lúcia, esposa
do sr. Teodoro Sconhetzki, re�.

sidente em F'loraí-Pr.

DIA' 15: a sra. Salete, espo
sa do sr. Amir Rutes; o sr. Cel-

'��o Kohler Pereira. "-

DIA 16: os srs.: Max Wach
tel Filho e Celso Glinski; a me

nina Nereida, filha do sr, .Iovi
no Roesler.

"' � .

, '); �

DIA 17: a sra. Odilza, es Aos aníversariantes.c-nos-
posa, do sr. Dr; Sylvio Mayer;. sas felicitações. .' -" .' ••

r,

I , .�. 'I

';.1

Farmácia ·e, Drogarla
V I TA L

"
'

•
I �.

'-

PRODUTOS YARnLEY OF LÚNJ)()N �"'MYRttRGIÂ'''' . ':

E OUTR�S PERFUMARIAS"
,

Aberta das 08:00 às 19:00 horas

RUA PAUL� PEREIRA, 542
' _., FONE '22-0040

v

I

CIRURGIÃO DENTISTA

SERGIO THOMAZ I LANGER
\ ,

;
.

Clínica 'Geral - Raios X

CRO 1284

{'Rua
Paula Pereira 799

'

,

.,
"

'

Hora Marcada e 'h�ra -liv:re - Fone 22-0588,
,(Anexo à Casa Langei)

Consultério:

I , I

Dr. Paulo Cesar Vicente' Alv8S ...
- - MEnICO ES�ECIALISTA -

OLHOS - NARIZ - OUVIDOS - GARGANTA
.:

\ CLíNICA E CIB.URGIA
.

ADAPTA'ÇÃO DE LENTES 'DE CONTACTO
ATENDIMENTO DIARIO EM CANOINHAS

PÇA. 'LAURO MÜLLER, 522 - SOBRELOJA

,

,/

I

,/

DR. "ZENO AMARAL.
{

FILHO,:',
- CIRURGIAO DENTISTA-

,CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra-
, vessa. 15 'de Novembro (próximo à Igreja

Matnz, ao lado da Associação Comercial);'
Fone 22-0960 -

-

'

"

,"

�DRA� HELOISA S. BERTONCIHJ
CIRURGlÃ�DENTISTA

CRO 1091 :

.

\,

Consultório: Rua Major Vieira, 505 _',1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)
I

Fone 22-0439
L/C

,
.

/
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Banco "do Bras'il inaugura
-,

avancados
, ..

15 postos
BRASíLIA (SGP/AlleN)

..:_ o Banco do Brasil, em con

tinuação ao programa de insta
lação de postos avançados de

crédito rural, inaugurou nesta

segunda-feira, mais 15 unidades,
sendo 14 na região nordeste -

nos Estados da Paraíba e de

��)ernambuco, e um na regiao
Norte - Estado do Pará. No

Estado da Paraíba, o BB abriu
.

postos avançados em Antenal'

Navarro,' Cacimba de Dentro,
Esperança, . Juazeirinho, Mãe
D'Agua; Picuí, Salgado de São

Félix e Santa Tcrezinha . Em

Pernambuco, foram inaugura-
i dos OS postos de Jurema, Orobó,
Saloá, Tabira e Tacaratu; e no

Estado do Pará, o Posto de São
João do. Araguaia.

t
Com estas inaugurações, b

número de postos avançados de

Banco do Brasil se eleva para
133, enquanto 146 acham-se em

processo. de instalação, de 09 de

agosto ernl diante, quando o

Banco rinaugurou simultanea
mente 72 postos avançados, a

•

mais

média de inaugurações do . BR
tem sido de aproximadamente
2 postos por dia, acreditando-sé
que a meta fixada pelo Presi
dente do Banco, Oswaldo Colin,
de 200 postos até o final do ano,
será plenamente ( cumprida.

ProFessora de «Ballet»

perticlpeçêe em seus

CAl'fOINHAS· (CN)' -, A Moderno", além de cursos de

Frófesoff· Nair A. Oliveira. Ginástica para senhoras. Ela,

que há dois anos vem ministran- Ioi por longo período, Professo
do aulas de "Ballet Clássico e ra de Ballet e Ginástica no Clu

.Moderno" no Clube Canoinhen- be Pinheiros de Curitiba, e

se, esta semana fez um apelo à atualmente ministra aulas para

reportagem
\

do C.N. para· di- 40 alunas em Curitibanos às

vulgar o seu trabalho, no senti- quartas-feiras, 8 alunas em Ca
do de aumentar o número de )

) noinhas às quintas-feiras-e para
alunas e para obter maior in-

centivo por parte de nossa so-
15 alunas em Três Barras às

ciedade para esta nobre arte, sextas-feiras.

A Sra. Nair possue vários
cursos, de "Ballet Clássico e

..

Dona Nair declarou-se SR,

tísfeita com o desempenho de

Em solenidade realizada

.na sede da Secretaria . de Tec

nologia Industrial, em Brasília,
a General Motors do Brasil re-

-

cebeu o, certificado de homolo-

gação no primeiro motor Che-:
vrolet a álcool, testado e apro
vado para produção pelo CTA.

Ô motor homologado é o 4 cilin

dros, de 2,5 litros, destinado aos

modelos Opala, Caravan, Vera
neio ,e Pick-up ,

Deste mês até janeiro pró
ximo, a GMB produzira 200

unidades desse motor antes de

.eolocâ-Io em produção regular.
a partírde março de 1980. Ao

IYleSmO tempo, a .fábrica conti
nuará trabalhando intensiva
fnente no desenvolvimento do

, .

motor :,a álcool para o modelo.

Chevette e dos motores de 6 Cl-

Com a abertura de mais .14-

postos do Nordeste, se eleva pa
ra 59 o número de unidades em

funcionamento naquela região,
o que representa 44 por cento

do total até agora instalado pe·
10 Banco em todo o País.

quer
•

maior

c"
. lindros para aplicação em sua

linha de caminhões e veículos

comerciais.

A General Motors do Brasil

começou a desenvolver -0' seu

programa álcool em 1976, pro
movendo .estudos no sentido de
converter o motor 2,5 1., de .}

cilindros, ao uso do novo com

bustível' em condições satisfa

tórias de desempenho, consumo
e durabilidade.

,

Desde então, foram realiza

das mais 6.000 horas de 'testes

cm dinamômetros e cerca de

300 . 000 Km de avaliação em es

tradas, paralelamente às pesqui
sas no Laboratório de Materiais

. visando à proteção anticorrosí

va do sistema combustível e dos

componentes internos do motor.

Esses testes indicaram a ne-

, SEMANA ROTARIA DE. 10 A

16 DE OUTUBRO DE 1979

ANIVERSARIANTES:

13/10 comp. Oldemar Mussi e,

Ana Cristina, filha do comp. Anto

riÍo Carlos Dias.

16/10 _ Antonio Sergio, filho

eo comp. Antonio Milton Soares

TÚ!l'mena..
..

REVNIAO DO DIA 10 DE
OUTUBRO DE 1979

Presentes 18 rotarianos do Clu·.

}2·e.

Comp. Visitante - Dorival

Bueno, do Rotary Club de São Ma·

teus do Sul' (Distr. 464), rmde' pre"
enche a classificação "Comércio de

Madeiras e Tr;;:msporte.
Convidado o sr. Ruy Armando

}).' Bastos" engenheiro. mecânico da
. :;...: "

"

,;'
. ,-,' ... .�. ...'

.
.

Séifelca Canoinhas S/A, convidado

do comp. Walter Isaac NarC'Íso.

o comp. Ohmpió Raulino

Schadeck informou haver· "recupe�.
rado" no Rotary Club de Três Bar·

1 as no dia 4 de outubro.

.

No decorrer da reunião foi su-

gerido gestões pha a cri ação ou

instalação de udta agência do' SE

NAI em Canoinhas corn a finalida ..

de de instruir mão (le obra para as

indústrias carentes de mão de obra

especializada.
.

" No dia 19 prOXlmo, o Rotar�r,

Club. de Joinville, padrinho do Rq.
de Canoinhas, -estará completando
e, irá comemorar condignamente,·
seu quadragésimo quinto aniversá

rio de fundação. É pensamento dos

rotarianos Q.e Canoinhas par:ticipa·

.cursos
-

suas alunas, mias ao mesmo tem-

po lamentou a falta de apoio e

o pequeno número de freqüen ..

tadoras em seus cursos, notada

mente em Canoinhas _ onde

deveria haver maior interesse

l�a prática de Ballet e Ginástica

Ela, estará à disposição das in

teressadas' todas as quintas-
,

terras no Clube Canoinhense,
no horário das 17h30 às 18h30,
quando poderão ser feitas as

inscrições.

cessidade de promoverem-se as

seguintes rnodificaçôes para
atender os objetivos estabeleci

dos de desempenho, durabilida
de e efj_ci.ência: elevacão da ta-

"

xa de compressão para 10,7:1,
assento das válvulas do cabeço
te endurecido por' tratamento
térmico; coletor de admissão

pré-aquecido'com 'água do siste

ma de refrigeração; carburador
calibrado e com proteção anti

corrosiva; sistema de combustí

vel (tanque, 'medidor, linha,
bomba, filtro e componentes in ..

ternos do, motor) em material

resistente à ação do álcool; dis-

tribuidor recalibrado; filtro de

ar com tornada de ar quente É.'

sistema de partida a frio I acio

lJado eletricamente e alimenta ..

do a álcool.

anuin' as
Tem dos festejos rom uma caravané'J,

i'epresentativa e, \�ara isso, 'o presi
oente Olávio pede que os rotaria·

nos de CanoinhaH, façam contacto

com ele, para tratar do aS'3urito.

No dia 22 de outubro, estari

visitando oficialrnente o H.C. de

Canoinhas, o sr. Pier L. Marchesi-

11j, governador do distrito 465 de

Rotary Internacional. Na oportu
n.idade, o Gov. Marche�ini estará

transmitindo aos rotarianos canoi·

nhenses, a sua mensagem E' a m�en

sélgem do Presidente de R � I.

.

A, programaç.§.o da visita serú

informada a'os rotarianos de Canoi

nhas através do Conselho Diretor

c, d(�sde já, o Pl'esident:'3 otávio
red'e que os rotari;:;Jflos compareçam
em massa para prestigiar o comp.

IVIachesini.

importantes
Internacional

assume duas

Campo
Brasil

posições no
o Brasil conseguiu, dia 081-10,

duas importantes representações no

campo internacional, ao ser eleito

para presidir os dois Conselhos da

União Postal Universal, um dos

principais organismos da Organiza
rão das Nações Unidas. A decisão

foi do plenário do XVIII Congresso
da UPU, que ora se reúne· no Rio
de Janeiro com a presença de dOIS

mil representantes de 142 países. A
cleicão . do Brasil para o Conselho
Executivo da UPU foi por aclama

cão, enquanto sua indicação para o

Conselho Consultivo de Estudos

Fostais recebeu 110 votos, assim co

mo o Japão, logo seguidos pela.
Suíca com 109 votos, França com

1 04 �,e Estados U rridos. com 103. Os

mandatos do Brasil nos dois orga

nismos internacionais são. pelo pra-.

LO de cinco anos até a realização do

uróximo congresso da União Posta 1

Universal, cujo, pais patrocin�dor
rerá indicado nos próximos dias.

Segundo' explicações de técnicos

presentes. ao XVJ II Congresso da

União Postal Universal, o Conse-
� lho Executivo da entidade e inte ..

grado por UJ,TI.grupo de 38 paí�e?,
divididos em CInCO zonas gecgráf'i
cas mundiais assim divididas:

L0 _ Hemisfério Ocidental, 8

cadeiras, 2,.10 _. Europa Oriental e

Asia do Norte, 4 '2'adéiras, 3.0 - Eu

repa Ocidental, seis cadeiras, 4.° -

Ásia do Sul e Oceania, 10 cadeiras

e 5.10 _ Afr ica, 11 cadeiras. Esse

Conselho se reúne anualmente e os

encontros dos países membros ocor

rem geralmente em Berna, na Sui

ca onde está localizada a Sede da
� , .

.

UPU .. O Conselho Consultivo de

Estudos, que será presidido' pelo
Brasil é integrado por 35 países

que se reúnem anualmente também
em Berna. Esse Conselho P. de coo.

peração técnica e sua principal fi.
nalidade é ajudar os países em de.
�(:'nvolvimento. Por este motivo
metade dos países membros que in:
tE:gram o Conselho é composta Pe.
los que tem grandes problemas in ..

'tornos no campo postal
Caberá ao Presidente da Em.

presa Brasileira de Correios e Te.
Iégraf'os, Engenheiro Adwaldo Caro
claso Botto de Barros, presidir os

dois Conselhos da Uni30 Postal
Universal para os quais o Brasil
acaba de ser eleito. Falando, ares.

fieito da
J

eleição do Brasil para

aqueles dois importantes Conselhos
da UPU, Botto de Ba:!,TOS disse que
o fato reveste-se de· graríde signi.
f'icação para o País que passa a ter
posição de destaque nessa entidade.
uma das principais da ONU. DIs·
se que é a primeira vez que alcan,
camas um lugar

. significativo no

campo mundial e isso é, sem dúví.
da, resultado de um esforço feito
pelo governo brasileiro .ao : decidí-

\ a partir de 1969, investir .nos seus
serviços postais até então desacr-.
ditados interna e externamente

Depois de revelar que todos- os par.

ticipantes do Congresso da UPU
são unânimes ao afirmar o. bom de

sempenho do sistema Ipost::ll- brasi
Ieiro; que nos dias atuais encontra
se entre aqueles. de melhor' quali
dade, Adwaldo Cardoso .Botto de
Barros disse que cabe ao Conselho
Executivo da União Postal Univer.

sal dirigir todos os. trabalhos da

entidade Cabe também ao novo

Conselho Executivo, baixar .as di

retrizes postais para o mundo nos

próximos cinco anos.

Clube de Bolão Democrata
EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

Na forma dos estatutos sociais, artigo 18.°, capítulo IIIJ

ficam convocados os senhores sócios, podadores de TíTULO PA

TRIMONIAL ORDINARIO, para em Assembléia Geral Extraor

dinária se reunirem no dia 27 de outubro de 1979, às 19 horas e

30 minutos, na sede campestre, em Marcílio Dias, e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

1.0 - Autorização para lançamento de novos títulos' Patrimo-

niais Preferenciais e Ordinários.

2.° - Alteração do' artigo 4.° dos estatutos e seus parágrafos 1 e 2,

3.° Alteração do artigo 12.0 dos estatutos, letras A e C.

4.° Altera�ãoc d� artigo 15.° dos estatutos. .

5.° _. Assuntos diversos.

De .acordo com o artigo 24.° do capítulo III, não haven

do número legal para decidir em l.a e 2.a 'convocação; a assembléia.

funcionará em 3.a convocação uma hora após. corri qualquer nú

mero de sócios.

Canoinhas, 11 de outubro de 1979.

ALIRIO DIAS _ Presidente

3 x

Preteitura
.lDECRETO N.o 49/79

HOMOLOGA 'CONCURSO
. Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Nettoj ,Prefeito Muni·

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no USo de suas

atribuições legais e de acordo

<,om o adi, 73 da lei n.o 1.149 d,"

�5!04/74,
DECRETA

�
J

1/ Art. 1.'0 - Fica homologado
o concurso realizado en1 8 e 10

de agosto do corrente ano _ pa·
Ta· a classe inicial da carreira do

lnagistério público municipal _.
Decreto n.o 36/79 de 17/7/79.

Art. 2.'0 _ Este Decreto en··

irará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo.
sições em. contrário.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, 10 de ou

tubro de 1979.

Dr. Benedito T'herézio
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto fOl registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio +N'abor Fuck
Diretor A&rninistrativo
Vice Prefeito Municipal

de

,

f

DIDO O a o o mo Dr -C evrD e a á cu o

PORTARIA N.o 61/79/

Ur. Benedito' 'Pherézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni·

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa -Catarina) no uso de sua';

atl-ibuições legais J
resolve

CONCEDER LICENÇA
EM PRORROGAÇÃO

De acordo com os artigos' 1�1 I'

134 da Lei D.o 1.149 de
.

25/0,1/1974
t

A Prof.a'INFANCIÀ. NEP'
o

... ' 1

PEL, por. 60 (sessenta) dias 'p?,
ra tratamento de Saúde; de

étcordo com o requerimento pro'
tocolado sob n.� 14/79 de ..

'

05/10/79.

Gabinete do Prefeito lVILt·

niCÍpal de Canoinhas� em· ..
'

12/10/79.

Dr. Benedito' Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal '

I

Esta Portaria foi registra
da e pubJicada no Departamen'
to Adminisrativo, na data sU"

pra.
.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor AdmJnistrativo .

Vice Prefeito Municipal
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CORREIO DO NORTE

,

13 de outubro de 1979

useu
A história de um povo é feita de coisas sim

ples, de cenas c0t.idian.a�. É_ um erro 'desprezar esses

instrumentos de identificação de uma cultura. Em
geral, o homem aprendeu a �a.lorizar o raro., o impos
sível de obter, a posse do vizinho. Precisamos valo
rizar as ferramentas, utensílios e crenças de nossos

antepassadoS'. "

Existe 'uma busca interior muito intensa sobre
nossas origens, faz parte da psicologia humana.
Quando alguém se apresenta, .procura citar fatos e si.

,

tuações anteriores, além da descendência. Com uma
éidade ou região ocorre fato idêntico.

• I

•

\

.

Aos 68 anos, de emancipação, nossa história
, 'base,i,a-se. ainda na literatura, com. forte ajuda foto
,."�gráfica. As provas da narrativa, ou seja o material

·

histórico está protegido unicamente por idealistas '2

,abnegados, em número muito abaixo do necessário.
Q'corre que as pessoas são mortais e um dia passam.
ficando as peças e documentos à mercê da sorte. Na

I melhor das hipóteses, o material é dividido e levado
.para outras cidades Diariamente são destruídos e

perdidos, fotografias e objetos, feitos, fabricados OH

·

usados nestes' últimos 80 anos, em-nossa região. Não
por maldade, mas por desinteresse e' desconhecimen
�o do valor.

Aq1J.i viveram muitos índios e deles o pouco
que se tem, está em poder de particulares. Foram
eles, �final, os habitantes natos e legítimos desta ter ..

ra, nos outros somos invasores. .

Todo esse material precisa de um museu, 10-
· cal seguro e apropriado, para abrigar e divulgar nos
.sa cultura. Temos o Tropeiro e seus cavalos, o Erva
teiro e seus carijos e barbaquás, e o canoeiro, repre
sentado pela magestosa canoa localizada pelo Fernan ..

·
da Luis Tokarski. Seguraenente, muitas famílias
possuem relíquias históricas e as doaria se houvesse
um-museu.

o local pod-e ser nato ou inédito, tanto pode
mos usar uma construção típica, como projetar mo-_
derno prédio. Seria mais um acessório técníco-Iinan.
cerro, pois ·0 importante é termos um museu, lar do

,

BUSQUEI ..
�

Parei, busquei o céu azul
E não encontrei

Busquei o. verde das .florestas
E não achei

'

.

, Busquei o canto' dos pássaros:

E não escutei
'

.

Busquei a água limpa para beber
E não pude beber -,

Busquei a compreensão
E não fui compreendida ,

Busquei o amor das .pessoas
E não fui amada' \

Busquei.o silêncio e não encontrei
Busquei' Deus'
E nem mesmo Ele achei
Só achei o vazio, o abismo da civilização
Pois no lugar do céu azul encontrei ,

a fumaça das. fábricas que estão sujando o ar

Não achei o verde, porque as florestas
, estão sendo derrubadas, para dar lugar

"

a. uma' selva de pedra.
Não encontrei o canto dos pássaros,
porque eles estão desaparecendo ...
Não pude beber água limpa,
pois os resíduos das fábricas
estão suj ando nossas águas'
Não en,contrei éJ. compreensão pcrí"1[>
todos só conhecem a incompreensão
Porque trocaram o belo, o amor,
pelo desordenado e planejado computador! ...
Chamei o silêncio mas esqueci
que os homens esqueceram de parar, de meditar
Nem de Deus eles lembraram,

'

porque em' seus corações. a paz,
o sorriso e a simplicidade de amar
não existem mais.
]'�charam-se no orgulho e ambição
do egoísta sem coração. ,

Então eu chorei, por uma flor, por um sorrire
Por uma alegria que só � n�tnren\ nc(liri rL-,

'

'Mas é uma pena, ninguém entende que amanhã

Ir será tar�e demais. . .

,

Colégio Sagrado Coração de Je�us
Curso: pedagógico'- 2.a Série.
Aluna: Silmara Maria Tabalipa

. ,

Contemplada cem o 2.° lugar no concurso da

Campanha-da Fraternidade de 79.

\

' ..

I .

ara

, I

passado, glória do presente e história no futuro.

Precisamos também de um elemento para
exercer essa tutela, disponível o tempo todo, não só

na manutenção e guarda, mas também, na coleta do

material. E nestas condições, deverá receber uma re

muneração e apoio, suficientes para manter e apri ..
morar o, acervo.

Está na hora de preservarmos nossa história,

um homem sem história é um homem 'fantasma.

Mario Tessari

MDias, 03set79

Vende-se uma chácara em Marcílio Dias; -de ..
,

fronte ao Estádio Wiegando Olsen, coro 4 alqueires de

terra cultiváveis, pasto e água. ótima casa residen..

cial de alvenaria com instalações elétricas e sanitária.
Tratar com Ala�r, à Rua Major Vieira n.? 1322.-

CHACARA A VENDA
" , I

'

Lotes a
Vende-se 2 lotes, situados na Rua São . José

(proximidades do Hospital Santa Cruz), sendo um

com 800 m2 e outro-com 450 m2 (esquina}.
Tratar na Rua São José n.? 409, com o sr. Fran

cisco Klaholdt .

� •.�----------------------�-----------------------

/
D O C U M E N T O ,E X T R A V I 'A D O

. I
'

•
- -

•

JOÃO ROSA, comunica para' os devidos fins

que extraviou o Certificado de Propriedade de seu

veículo marca Aero' Willys, ano ·1964, cor cinza, pla ...

I

ca CA-2070.
.

O mesmo fica se� efeito por ter sido requeri ..
no segunda via.

.

1

UNZO SUZUKI

A firma ,UNZO SUZUKI; avisa -ao sr ADEMIR
FONSECA, portador da Carteira Profissional n.?

79431, 'série 510, a apresentar-se na seção pessoal da.

firma, no prazo de 3 (três) dias, a contar' da publica
ção deste, a fim de regularizar sua situação traba
lhista.'

,

•

�."

rescisão
serviço,

Para um bom chimarrão"

prefira
o não comparecimento, implicará na

do Contrato de Trabalho por abandono de
nos termos do artigo 482, da CLT·.
2 x

�(OMPADRE»-

1 x

I

,
.

TS��TT������tnr���aB;aU!=�d'��TT��EmÜRH"C�rrrrlliD!W'IIIGlallllllu.a ••• si.al •• I •• BMi •••• U5i •••• '

\ ,

écomo casa

Nós sempre temos tempo para você,
porque nó� fazemos o tempo r nder.

.

E não podia ser de outro jeito. o tempo para
nós, como para você, é dinheiro

! Então nós procuramos racionalizar o

servico das nOSS3S oficinas. de modo que
você 'não perca tempo.

Muito menos dinheiro.'
O seu Mercedes-Be,nz entra e uma equipe

inteira cal em Cima dele.
Não deixa parafuso frouxo.
Não deixa desregulado ó que é para

regular.
Não deixa para depois o que pode [azer

noato., ,

Não deixa passar nada. porque é urna

questão de honra.
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e

periodicamente volta lá, para garantir que
vai sempre fazer um serviço bem-feito.

Um por um, todos são especialistas. Em
freios, Em motor. Em transmissão. Em

funilaria e pintura. E. todos juntos formam.
uma equipe muno. muito eficiente.

.

Você pára, mas não pára em võo. \

Você entra na nossa oticina e vê que só
pode sa.r serviço bem-feito: o pessoal É
competente, e as instalações, o ferramental
que a gente usa é tudo conforme a fábrica
recomenda.

.

Tanto ass.m que até frotistas com oficinas
próprias usam nossa assistência técnica.
para certos tipos de trabalho que exiqmarn
investimentos em pessoal e equipamentos
que, nas suas próprias oficinas. seriam ociosos
a maior parte do tempo.

Você tira o caminhão da oficina corno

sai da casa de um parente: achando que
valeu a pena.

Da recepção-à despedida você tem a

mesma sensação de que não perdeu tempo.
Se você quer ucom o seu Mercedes-Benz

pra onde a estrada levar, aceite um conselho.
Conselho de parente: faça urna visita

àsnossas oficinas-de vez em quando"
Como parte da tarnüia lvlercedes-Benz.

nós nos sentimos muito honrados dEr;re'ér'1-"
contra r você Sem pré. I� ,

E honrados de ver que, com o Meried,es
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da famflf�,

. '.
�

.

" .

I . .

I
.
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•

.
'

Concessionário MercedeS-Benz '

..
,

,

Aristides Mallon
Ruo Vidal Ramos. 1036 .

<, Caneinhas - SC
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NOTAS
As equipes do São Bernar-

0.,0 e Botaíogo formaram um

combinado com seus melhores
atletas para o jogão de, bola de

hoje a noite, quando enfrentará

a Associação Atlética IGUAÇU
de União da Vitória. Os refle

tores voltarão a iluminar O' ta ..

pete verde do "DITAQ" e o jo
go terá início às 20 horas.

x x x

No dia 21 deste mês, os For

.mandos/79 da Faculdade de

Ciências Administrativas pro
moverão a grande festa da
"UNPLOC. No programa, Mis

sa Campal às, 10h30, seguida de
suculenta churrascada, galinhas
recheadas, doces e salgados;
além de completo serviço de
bar. O almoço será servido em

lTIeSaS individuais com atendi-
, "

'TIlento de ótimos garçons.
xxx

,

A "ACERIZA", Associação
da Empresa de Irmãos Zugman,
promove hoje à noite em sua

sede, um grande baile, que será'
animado pelo Grupo Musical,
"Som Cinco". A noitada, come
ça às ,22 horas.

x x x

No dia /11 de novembro,
acontecerá a Tradicional Festa
da Comunidade Evangélica de
Confissão Lutherana no Brasil.
A comissão, desde já movímen
ta-se na organização, dos 'fes,te,·

jos, que aliás, sempre conta com

o prestígio popular garantindo
,

o ,sucesso de todos os anos.

x x x

Os Diretores da firma Ba
silio Humenhuk - Comércio de
Veículos' Ltda., Rafael Boeing e

Milton .Humenhuk, -participa
ram esta- semana em Manaus
AM, da Convenção Nacional da

Ford, do Brasil SIA. O evento

''r Ano XXXIII
N.o 1542

13-10-79

ES'PA RSA S'
teve a duração de três dias, e

amanhã Rafael e Mílton deve

rão' estar de volta a Canoinhas
com as novidades do setor auto-

. mobilístico.

x x x

,

A Fundação Nereu Ramos

para P,esquisas e Estudos Poli

ticos, promove de 12 a 14 deste

mês, o Simpósio sobre "PREVI·
DÊNCIA E ASSISTÊNCIA SO

CIAL", a ter lugar na Cidade

de Criciúma, no auditório da
Escola Normal e Ginásio Madre
Tereza Michel. O simpósio soo.

bre í'Previdência e Assistência

Social", tem como objetivo pri
mordial, a discussão

.

franca e

ampla do sistema previdenciá
rio e assistencial e sua aplica-

. ção em Santa Catarina.

x x x

A "RIGESA" setor Fábri

ca, ofereceu a todos os, funcio ..

nários uma churrascada no dia

6 último, na sede do Rigesa
E . C ., comemorando -mais um

recorde de produção de papel.
Os Prefeitos, Therézio de Car
valho e Odilon Pazda, partici
param da festa, a convite espe
cial do Diretor James J. Bar-
barito.

.

i

xxx

A Empresa Brasileira de
Corredos e Telégrafos lançou es

ta semana, a série de Seios co

memorativa ao Dia da União
Postal Universal. Os selos que
compõem: esta série, têm valo
res faciais de Cr$ 2,50, Cr$ 10,50,
Cr$ 12,00 e 12,50. Ontem, a

ECT lançou outra série de selos
comemorando o ANO INTER

N,4CIONAL DA CRIANÇA,
composta de quatro selos, sendo
um de Cr$ 2,50 e três de Cr$
3,20. '

Can�inhas nos XX Jogos Abertos. de� Santa Ca�arina
CANOINHAS (CN) - Os

xx Jogos Abertos de Santa Ca

tarina, que I serão realizados no

período de 20 a 27 deste mês. em
Blumenau, j á têm elaboradas as

chaves de todas as modalidades
coletivas e individuais e confir

madas as datas de realização
das competições. Neste ano,
uma novidade foi introduzida,
uma vez que nas modalidades
.coletivas serão seis os finalistas
- bs quatro primeiros coloca

dos de cada chave farão uma

partida extra, e os '<dois vence:
dores passarão para as finais.
Nas modalidades coletivas em

que foram formadas apenas três

chaves, listo
I

devido ao menor

número de inscritos, os dois

primeiros colocados de cada
chave estarão classificados ..

,

Canoinhas que conseguiu a

classificação em duas modalida
des nos jogos Classificatórios -

Futebol de Salão e Volibol Fe

minino, participarão das com

petições nas seguintes Chaves:
:FUTEBOL DE SALÃO: Chave
"'D," '_ Blumenau, Jaraguá do

Sul, CANOINHAS, Joaçaba c

I

De 15 a 24 de:novembro, os IV Jogos da Primavera de' Canoinbll
CANOINHAS (CN) _' I "O

Colégio Estadual Santa Cruz" e·

Coordenação do "Ginásio de Es

portes Santa Cruz", promovem
de 15 a 24 de novembro vindou

IO, os IV Jogos da Primavera de

Canoinhas.

As competiçêes, que envol

verão cerca de 10 'delegações de,
Estabelecimentos de Ensino, As--,

sociações de Firmas, e Clubes

I;articulares, serão disputadas
nas seguintes modalidades: Vo

libol, Basquetebol, 'Tênis de

Mafra. VOLIBOL FEMININO:

Chave "B" - Blumenau, CA

NOINHAS, Pomerode e São

Ludgero.

SESI. Na modalidade de Voli·
.

boI Femdrríno, o primeiro jogo
de nossa equipe também. seri
dia 20, contra a equipe de BIu

I

menau no Ginásio C .,S . U. Gar-
.

cia. No dia 21, diante da equi
pe de São Ludgero, no Ginásio

de Esportes da A . A'.B . B .; no

dia 22 no Ginásio da A,.A.B.B.

contra a equipe de Pomerode.

O primeiro Jogo de Futebol
de Salão de Canoinhas será no

dia 20 no Ginásio do SESI, con
tra a equipe de Mafra e no dia

21, contra a equipe de Jaraguá
co Sul? também no Ginásio do

Mesa, Handebol, dominó, .truco
e bocha.

As solenidades de abertura
dos IV Jogos da Primavera, con
tarão com a presença de vár ias
autoridades do Município, e

I marcarão a reabertura do Giná
sio de Esportes, que orá 'passa
por uma reforma geral. Segun-
co informações do Diretor I do

/ C.,E.S.C., Eloi Bona, estão

sendo executadas obras de me

lhoramentos no piso, sanitários,

redes elétrica e hidráulica; ilu
minação e cobertura, além de
nova pintura interna e .externs
- cujos trabalhos estão orça"

, dos em Cr$ 850 mil.

Um Concurso deFanfarras

precederá a abertura dos Jogos:
com a participação do Colégio
Comercial de Canoinhas, Fun

dação das Escolas do, Planalto
Norte Catarinense

"

_ FUN·
PLOC, 'Colégio Estadual Sa.r.lta
Cruz e' Colégio' Agrícola Vidal
Ramos.

,

IIPLI·
I

quer
PORTO UNIÃO (AN/CN)'

......... A Associação dos Municípios
do Planalto Norte Catarinense
---- AMPLA, realizou no dia 4

\. último, a sua reunião mensal,
(,!ue teve por local o Clube

Aliança na cidade de Porto
União.

maior DeseRVO Ivimento dos luni�ipio�
PLANEJAMENTO·

\ ,

OTICA CONFIANÇA
Praça Lauro Mij.ller, 514 - Canoínhas

Fone: 2�-0316
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