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- -33 anos 3 serviço da eomunidade-�

portívas marcaram a inaugura
ção, iniciando às primeiras ho-
,las da manhã, prolongando-se
na parte da tarde, envolvendo

equipes Dente de Leite, Futebol
de Salão e Futebol de Campo:
inclusive com agremiações da

empresa de São José dos Pi
nhais e Curitiba, alem de equí
pes especialmente convidadas ..

A empresa ofereceu aos

seus funcionários uma grandio
sa churrascada de confraterni- ,J
zação, como também a todos os

'

convidados. Dentro de um es

pirito de muita alegria, camara
dagem ,e demonstração de ami

zade, a Diretoria e funcionários
da "Zaniolo"; sentiram-se grati
ficados pelo esforço empreendi
do na construção daquela mag...

nífica obra.

.
Luiz Fernando Freitas, . fa

lando aos' presentes; agradeceu
o grande apoio dos Diretores da
Empresa pará a concretização
daquele complexo esportivo. e

social e ao Prefeito Municipal
'pela valiosa colaboração que
prestou com homens e máqui
nas na construção da cancha
polivalente e o estádio. Disse o

'Sr.' Freitas, que a firma tráns-
formará a Sede Social em cre- .

che tendo o apoio da FUCA-
\ BEoM e Prefeitura 'Municip?l,
pretendendo-se já para março �

de 1980 dar assistência às crian
ças de 8 a 12 anos.
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No ocaso de mais um ano que findava e ante a

pet5pect1v� de outr? qUe adviria, costumava-se dizer, quase.
que num ritual de fe: '

. �

"Sabe, este ano não foi muito bom mas se Deus
quiser o ano q;ue vemhaverá de ser melhor".

'

. i '
"

Sim, intimamente, cónserváva-mos, a premissa de
que as coisas poderiam melhorar.

E agora?
Agora, "se o Ayatollah Khomeini estiver de bom

humor, talvez as coisas melhorem, não só para nós mas para
o mundo todo".

'

Nunca, como agora, o mundo esteve economica-
mente tão dependente da vontade de um grupo.

'

,

,E o pior, é que este grupo de' fanáticos se propõe
a faz�r �hantagém. erm todas as frentes _. No terreno político;
económico e emocional. '

Será possível que, nos anos vindouros Q mundo
estará de joelhos ante essa horda de fanáticos?

'

Estamos todos com um olho em Carter e outro em

Khomeini.

Mas, quando postei-me ante a máquina de escre

ver, ,certamente .não o fiz com a premeditação de analisar as

maquinações das aves de rapina que sobrevoam nosso plane
ta. E,' acreditem, nunca voaram tão baixo e com tanta sede
de poder, como sempre alicerçado na desgraça do próximo,

Na verdade sinto dentro de mim o imperativo de
falar sobre alguém que nunca aspirou riquezas e poder, nun
ca semeou a discórdia, nunca oprimiu ou aprisionou ninguém.

Sim, é em Jesus Cristo, que repousam as nossas

esperanças.
Através dos séculos, continua sendo o depositário

de nossa confiança.
De que adianta os homens se retalharem de ma-'

neira. insana, buscando a qualquer preço amealharem bens
materiais?

'

Será que não entendem que a morte é indiscuti
velmente o fim de todO' o materialismo e o começo da riqueza
Espiritual?

.

Quem conseguir um razoável cabedal de riquezas
espirituais, "embarca" desta para uma outra vida com f'un
dadas esperanças.

Mas, quempensa. que vai levar bens materiais ou

talvez barris de petróleo às costas, como diz um amigo 'meu
"tá danado" .

.'

Bem, pessoal. .. a equipe de jornalismo do 'Cor
reio do Norte e Rádio Santa Catarina, por seus Diretores,
Administradores e Funcionários, deseja ardentemente à toda
a boa gente canoinhense, um feliz Natal e um próspero ano

,novo.
"

Glauco João Bueno

Zaniolo
ssoci cã,o Recreativa

,

«IMAZA»

d detrss

CANOINHAS (CN)

Flagrante do corte da fita simbólica de inauguração da
A.R.E.!. pelos Diretores, Altavir, Alcidio e Miles Zaniolo

e mais O' Prefeito Therézio de Carvalho.

Com a presença dos Diretores
da Indústria de Madeiras Zanio

lo, aquela empresa inaugurou
110 últirno domingo seu comple
xo esportivo que recebeu o no

me de "Associação Recreativa 'c

Esportiva IMAZA" �
I

I '

A solenidade acont�ceu às.

9h30, quando os membros da

Presidência, Altavir Zaniolo,
Miles Zaniolo, Alcidio Zaniolo e

Modesto Zaniolo desataram a fi
ta simbólica de inauguração do

Estádio, cancha polivalente .
e

Sede Social. Presentes ao ato, o
Prefeito Municipal Benedito
'rherézío de Carvalho Netto; o

. Diretor da Empresa Zaniolo em

Canoinhas, Luiz Fernando Frei ..

tas; Osvaldo Segundo de Olivei
ra, Luiz Buchrnann, Frederico

Kohler, José Lucas, no de Ma
tos, Rafael Boeing, Hugo Peixo

to, Nilson de Lara, Aurélio Lú
cio Bianchini, Celso Glinski e

1 epresentantes da imprensa.

Ampla realizou a última reunião de 1979
CANOINHAS (CN)

T;ndo por local o plenário da
Camara de Vereadores desta ci

c1ade, a Ampla (Associação dos

. Municípios do Planalto Norte

Catarinense) realizou sua últi
mE reunião do corrente ano. A

l�.esma foi presidida pelo seu

�/lce-Pr;esidente Prefeito Cláu
dia Gadotti, d� Major Vieira."
te�do comparecido ainda 0'3 se
gUIntes Prefeitos: Victor Buch
l1'''h... 11 o, de Porto União; Benedito
Therézio de Carvalho Netto, de
Canoinhas' Nataniel Rezende
"')'b

'

t\,J as, .de Papanduva; Damião

�anchiniack, de Itaiópolis; oai
iOn Pazda, de Três Barras; Wal
demiro i de Jesus Meister,' de
Monte Castelo e Roberto Bats ..

í'hauer,\ de Irineópolis.
J

Com um temário bastante

l',eduzido, a ,re�nião em, apreço
�'estringiu-se a UlTIa explanação
feita pelo Secretário Executivo
da entidade, Ivilásio Coelho, O
qUal detalhou os resultado do

Congresso de Prefeitos, realiza-

de) orri Curitiba, do qual partíci
pau.

Como assunto de maior im

portância, os Prefeitos presen
tes voltaram a debater Os pro ..

blemas atinente3' à Rodovia

nR-2'80, no seu segmento de Ca

noinhas a Porto 'União, para �l

qual foi aberta a concorrência

pública para execução do' Proje
to Final de Engenharia, com

I

prazo de conclusão .�m 390 dias,

Decidiram os Prefeitos que pro
curarão proximamente realizar

em. conj,unto uma viagem a Bra

sília, para reforçar a reivindi

cação no sentido de. que aquela.
rodovia seja concluIda num es

paço de tempo roduztdo .

Foi convocada uma reunião

l�xtraardinária da entidade, pa
n:'. o dia ;j de janeiro próximo.
J!U cidade de Três Barras, oca

dão em que deverá se� �prova
da a alteração estatutarla, que

per.mitirá
\
a par!icipaçáo d�s

_l::)residentes das Camaras Muni-

, cipais nas decisôes daquele or

f.fánismo microregIOnal.
IV

Técnicos
núcleo

CANOINHAS (CN)
Tendo como principal objetivo
a união' da classe, os Técnicos

Agrícolas da Região Narte reu

niram-se no' último final de se

rnana, oportunidade em que foi
criado o �'Núcleo dos Técnicos

Agrícolas" Regional Norte.'

Dentre diversos assuntos de
interesse da classe debatidos na

ocasião, 'foi eleita a primeira

Agrícolas
Can.oinhas

competiçõesDiversas es-

funda-rem

cial, Anisio Souza Gomes; Con
.
s.elho Fiscal, Amilton Froehner,
Julinei Salvador Jaime Schroe-

,

der e Antonio Marcondes.
, .

Segundo o Presidente elei
to, Waldemiro Sudoski, "o Nú
cleo vinculado à

Associação dos
Técnicos Agricolas de Santa Ca-:
tarina, congregará esforços no

sentido 1 da regulamentação pro
fissional da classe".

-

em
Diretoria do Núcleo, ficando as

s.m constituída: Presidente:
Waldemiro Sudoski; Vice-Presi
dente, Wendolino Stupp; 1.0
Secretário, Cláudio Ribeiro ; . 2.f)
Secretário, Gentil Silvestre; 1.0
Tesoureiro, Wilson Ruppel; 2.°
Tesoureiro, Irineu Brey; . Dire
tor do Departamento Técnico \

, )

IVfaura .José Velho; Diretores
Esportivos, Vitor Pereira e Ma
::.. io Ce�ar Pereira; Diretor 80-

DR. A'ROLDO, CARNEIRO DE' CAR

VALHO E FAMíliA, desejam aos n·QSSOS leitores

e aos coestaduanos. do Norte Catarinense, um

;� Feliz Natal e venturoso Ano Novo.
!� .

.

.
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Acontecenrr ,h:1
�I�

Nós da coluna ACONTECEN
DO descj amos a você e aos

seus um Feliz Natal, e. que as

SERVICOS
. �

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

'

;-.,'

* "Se existe uma data que todo'
mundo espera com ansiedade,
é o .Nàtal, O colorido, a nos

talgia, o mistério que' o envoI.",
ve tocam profundamente os

sentimentos das pessoas.

NataI é dom de Deus que se

faz homem para que os ho
mens tenham a capacidade de
se libertarem das próprias li

mitações e dominando os ins
Untos, se realizarem, como

pessoas; para que os homens.
tornando-se solidários, apro
ximem-se mais uns dos ou-

.tros.

É Natal, paz... alegria. _ .

amizade. .. Reflexos de um,

Deus que se fez criança por
amor.

FARMACIA DE PLANTA0: de Sábado (22) a Sexta-feira (28)

VITAL - Rua Paula Pereira, 542'

,
, .Fone 22-00'40

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (22) Dr. Wilson Erzinger

Fone 22-0033

Domingo (23) Antonio Vasco -Maga

lhães Telles - Fone 22-0033

Dia 25 (Natal) Dr. Antonio M. Selerne
.

'

,

RADIO PATRULHA: Fone: 190

I)RONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 2�-b179

-PLANTÃO CELESC: Fone: 22-0490

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

'r..

'e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

------------�_.------------------------------�.----............�
i '
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(o'mercial Hirt Ltda. �i

-,

DORMITÓRIOS PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO

FADOS, COPAS, COZINHAS AMEl{ICANAS, TV A CORES E PRE

TO E BRANCO, FOGõES A LENHA E A GAS, REFRIGERADO·

RES, ARMARIOS COM PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MA-

'QU�NAS DE COSTURA, COLCHÕES, VIOLÕES, CARRINHOS E

BERÇOS, RELóGIOS DE. PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS

E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

I ;.

ANTECIPE O SEU NATAL, ADQUIRINDO OS 'MóVEIS DE SEUS SO�·

-NHOS, NA COMERCIAL HIRT, Q,UE TEM OS MELHORES l\1ÓVEIS -,.:

OS MELHORES PHE'ÇOS - E CONDI'ÇÕES DA REGIÃO.

,

Fi<a-nos uma visita 'e .comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento

Crediário próprio horaentrega nae

Colabore das autoridadescom o esforço

gasol i na!economizando

Passe do

Km,

«DODGE POLA-lado

14
para o

fazRA 1980» um litro decomque

.gasolina.
RECEBE�10S SEU CARRO DE QUAl..QUEri l\'!ARCA E ANO COMO ENr

'_fRADA E PAGAMOS A DIl�ERENCA A DINHEIRO - -fRAGA SEU CAR.RO
.:.

\JSADO E LEVE UM DODGE. POLARA ·'0 KrrI" MODELO 1980 E l\iAIS Urt'l ur

NHEIRO PAltA AS FESTAS.

Visite seu concessionário CR�iYSLER

Merhy Sele e

Casinhas pré-fabricadas para

Fone 22-0775

o
ale�das deste. dia estejam
presentes em Jp�9s os outro :

dias do ano ... "", '

�, As férias tão' aí novamente e

com ela muitos pontificando
aqui na terrinha. Gente mui
to amiga marcando presença

* E para hoje nada !mielhor que
dar um chego no Clube Ca

.
noinhense e curtir com gente
amiga o fim de sábado, e o co

meço de férÍas.
,� Regina e Nino parzinho que
extreou argolinha na mão di
reita no último dia 8. A vocês

parabéns.
,,, Também entrando nessa Hei
di e Ncri. Aos noivos, nossos
cumprimentos.

:l: Janice marcando presença en

tre nós. Beleza e simpatia
sempre com ela.

>:< Mikus pontificando por aqui,'
alegrando a todos que estão

por perto.
'

* Norton contando idade' nova

desde o dia 16, reunindo em

sua residência. um grupo de

arnigos para comemorar.

� Regina M. completou' mais
um niver, no dia 21. A você

I

garota tudo de bom.

.. • l'J

responsabilidà�e :
1 e t.

•

crianças, em

Lojão
)

:I< Ete esteve entre' nós, Úm de
semana p. p . trazendo com
ela um pouco do charme da
garota lageana.

;!: Também Zuza e Sandra estj..
veram agitando com a gente,

:I: Leons, um novo clube que
, surgiu. Muitos fazendo-se
presentes nas reuniões. e cola.
borando para a realiúíção do�

. objetivos do clube. Parabéns
oi< Dia 24 o' Clube Canoinhense
estará recebendo seus convi.
dados para o maravilhoso baí,
le de Natal , Muita alegria é
o que esperamos para essa
noite.

�: Janja e Januário

que pontifica aqui
fazendo invej a a

Sempre assim.
.

'

,;. Markiv marcando presença
aqui na Mat-Cap , É isso aí.

::. Isabel Budant esteve passan.
do uns dias com a gente. Che..

gue mais mina ..

parzinho
na city.
muitos,

DRA. HELOiSA, S. BERTOHelHI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091' '

:" "A maior prova de amizade
que podemos demonstrar a

alguém é revelar-nos com

uma fisionomia própria, pela
qual nos identificamos e nos

aceitamos ... "

Até a próxima!

. . -

exposiçao no

Cruzeiro

=====-"=' .:::-::;r================�==�

L/C

I

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0' andar

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22-0439

Na nossa reçião, nâo só os Tratares Ford 4600 e 6600
assim como a linha completa de implementas Blue Lin�,
a colhe�tadelrae o conjunto de fenaçào New Holland

e os Silos metálicos Siloqranst tem realme'nt
.

i end
'

, e um eh ereço certe
, •

A Ancora Tratores, .

'

Por ISSO, nao se acanha; fique à vontade e disponha sem reda A�cora Tratores, venoas, peças e assistêncía técnicf ..

-
'.

�JI -.-

R,n�c.,CFa 5:;;io/"eJ .2ltln, '

OtSmIBurOOR EXCLUSNO EM CURITIBA. La,ie 00p,,�
,

Malrlzern'Curiliba BR '

Eooom;OESANTACnARlN4., ."

Canoinhas. Travessa 7 de S."tembro. 248 _ F.on� 22{)54� 16, Km aa - Fone �2�21 "

- • Lapa, J:lua Barâo do Rio Branco, 1800 - Fone 22-1283

Ancora

�

�I
I

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC. ...

'.", '00." , •.• " ••••• , , •••U ' •••••••••••••••••••••• ; •••••••• , ••••••••••• , ••••••� ••• , ••J:

riO
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Slacharelando em Direito

/

De parabéns o jovem canoinhense. Luiz

Carlos Hauffe, que colou Grau em Ciências Ju

rídicas e Sociais pela Faculdade de Itajaí no dia'
20 de dezembro. Luiz Carlos é filho do prezado
casal Ary e F'rida Hauffe, que recebe as nossas

felicitações e congratulações pela bela data em

suas vidas" Do programa de formatura no dia

20, .constou Culto Ecumênico às 19h30 e Soleni

dade de Colação de Grau às 20h30 no Pavilhão
" da Cítur Rodofeira na BR-101" em Balneário
Camboríú .

Confraternização
Como acontece todos os anos, as senhoras de

nossa sociedade que têm por tradição os lanches das

quartas-feiras, reuniram-se com seus maridos para
um jantar de confraternização. Desta vez, o aconteci-

'

mento teve por local la aprazível chácara de casal

Luiz Fernando (Rosi) Freitas, ao qual além dos

anfitriões, estiveram presentes os casais Rimon

!Bernadete) Selerne, Aristides (Dilce) Mallorr,
Alcides (Liria) Schumacher, Benedito Therézio

(Lia) de Carvalho",Reinaldo (Roseli) Crestani

Wilson (Regina
I

Celi) Selerne, Romeu (Ana Ri-

ta) Dreveck, Osvaldo Segundo, (Haydée) Oliveira.
Miguel Fontes (Cristinà) Procopiak, Luiz (Esmeral-
da) Buchmann e Ana Helena Procopiak. -,

Barbarito Aniversariou

Completou idade nova no dia 13 do corrente

mês, Jalml'2s
-

Barbarito, Diretor Industrial da Rigesa.
Na oportunidade o Sr. James e esposa, Sra. Dorina,
c�ceberam inúmeros amigos em sua residêr.cia que
la foram felicitar o 'aniversariante. Da coluna, (1S

cUD_lpriJilentos lao simpático Diretor, com. votos de

tnultas felicidades.

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

Ping,o de Gente

RECEBEU OS ÚLTII\'!pS LANÇAMEN�OS
EM BOLSAS.

Rua Vidal Ramos, 921 - Telefone ,22-0143

1:11 cio

'Colombo

Acadêmico canoinhense

é, destaque na UFP
I

"Aspectos Clínicos do Câncer Bucal" é o tra

balho de pesquisa elaborado pelo Acadêm .co Gel�&01�

Irandir Kõhler, do Curso de Odontologia, que fC\1,

premiado com o L? Lugar na 3.a Semana Acadêmica
\ Od.ontológica "Julio E. Moreira", nurma ,promoção da

Universidade Federal do Paraná. A pesquisa de 'nos

'�,�o conterrâneo foi' desenvolvida' junto ao I Hospital
Erasto Gaerner e à Clínica da'Faculdade de Odonto- '

Iogía e será publicada nas ,principais revistas Cientí-
, ficas do País. A entrega do Prêmio aconteceu em ses

são solene no Salão Nobre da Faculdade de Odonto

logia em Curitiba, no dia 29 de novembro último.

!

I
«Polara» é, destaque
A concessionária Chrysler de Canoinhas,

Merhy Seleme .& CÍa. Ltda. acaba de receber a linha

Dodge Polara 1980. O destaque deste automóvel são

as novas cores e o esmêro do acabamento,' além da

economia comprovada pelo sucesso de vendas do

"Pelara" que faz até 14 quilômetros 'por litro de ga
solina.

'

4a.' Redenção no Aceriza
Numa promoção de .Iakson Padilha e Diretoria

do ACERIZA da firma Irmãos Zugman, o Conjunto
4.a Redenção de Itajaí, estará amanhã na Sede Social

daquela 'Empresa para animar um' grandioso sarau.

Os promotores estão convidando a todos que quise
rem participar da noitada, que terá início às 20 horas.

Baiie de Natal
"

o Clube' Canoinhense promove para os seus

associados no dia 24 o Baile de Natal, com a presença
do Grupo Aquarius

\.

Band de Curitiba. O aconteci

mento terá .início às 23 horas e a Diretoria está co':

munícando que as mesas já encontram-se à venda na

Secretaria do Clube. Como já anunciei anteriormente,
este ano o Canoinhenssinâo realizará o Baile de Re

veillcn no dia 3.1 de dezembro. Para, esta noite, o

Clube está preparando uma sensacional Díscotheque
,
Cí)n1 animação de Jakson, Som e Luzes.

,� ,

Aniversário de casamento
O casal, Zulmar e Marlene Teixeira recebeu

Fmi sua bela residência, nesta quinta-feira, um 'grupo
de amigos para um jantar à luz de velas, para come

morar o quinto aniversário de feliz matrimônio. Fe

Iic.tacôes -da coluna ao prezado casal.
_,

A Notícia em OFF-SET
Urri dos jornais de maior tradição do Estado de

Santa Catarina, e o que há mais tempo leva a infor

macâo aos leitores do Norte Catarinense, está de pa
rabéns. Estou referindo-me à "A NOTíCIA" de Join
vil le, onde tenho a satisfação, de ser o seu Correspon
dente em Canoínhas, o qual passará em janeiro para
ama nova fase: impressão no moderno sistema de

"Off Set", deixando o tradicional e convencional sis
'tema tipográfico iniciado há 'mais de cincoenta anos,

No dia,120 de janeiro será lançada a 1.a edição no 'no

',TO sistema com circulação nacional com BO
mil exemplares, ilustrando a história de todos os

munícípíos do Estado em quase trezentas páginas.

Dois
. , .

aruversanos

Inaugurou idade nova no dia 14, a jovem Ider
Iene Simões de Oliveira, filha de Amadeu e Maria de
'Lourdes Simões de Oliveira, a quem envio meus par
yabéns. �

,

NO dia 18, quem aniversariou foi o prezado
amigo Zeno Amaral Filho, que aliás, foi efusivamen
te homenageado por urm grande número de amizades.
Da coluna, os cumprimentos com um abraço.

Glaucia Helena, Médica

Aconteceu no dia 14 do .corrente, no Teatro

Guaira, em Curitiba" a formatura de Gláucia Helena
Natividade Seleme Antonello, que' fez o compromisso
de bem desempenhar o grau de médica que recebeu.

Ela, é filha do senhor Dr. Zaiden Emiliano Seleme e

da Dia. Zoé Walkyria Natividade Seleme, dos quais
recebemos convite de participação. Gláucia, é casada

corra o médico Dr. Mauricio Antonello. Daqui desta.

follha, enviamos à novel médica e 'a seus pais, a nos

sa manifestação dealegria e contentamento, por esta
,

vitória alcançada.
'

LOJA POPULAR ANA MARIA
AMPLIOU E MODERNIZOU SUAS INSTALAÇõES

PARA SERVIR SUA CLIENTELA CADA VEZ

MELHOR.

BRUXINHA MODAS
CRESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE.",

,PER MAIOR VARIEDADE' DE ARTIGOS POR ME

NOR PREÇO E COM O ATENDIMENTO QUE VOC:Ê
,

JA CONHECE.

CHIe-CHIC MODAS
CONTINUA A MESMA: PREÇOS DE FABRICA,

_ ARTIGOS SELECIONADOS E DE ACORDO COM
SUA EXIGÊNCIA.

Org'8nizaVÕBS Nivaldo Bor'gardt
\

, ,

do Sigilo
Reunindo todos os' associados e convidados es-

,

peciaís, o, Clube do Sigilo promoveu no dia 9 último
h suai festa de Natal , Com muitas brincadeiras 'para:
os associados e seus familiares, e uma gostosa chur

rascada, a festa prolongou-se até as primeiras ho�a's'
da noite. De parabéns o Presidente do Clube Sr...
Egon Thíem pela maravilhosa festa que organizou ,�,'
da qual tivemos a alegria e satisfação de participar,

Fernanda RaqueUe
1 aninho

Enfeitando a coluna de hoje esta linda

menina, que se chama Fernanda Raquelle Sar

dá, filha do casal Fernando e Marcia Cristina

�skudlark Sardá, No dia 17 de dezembro ela

'completou seu primeiro ano de vida. Já no dia
16 Fernanda Raquelle recebeu homenagens e

'presentes de muitos amiguinhos que foram na

�esidência de seus pais para participar de uma

.bonita festinha. Via coluna,' segue nosso cari

mho e os parabéns à aniversariante.
....ti ZSdlCWU � UllLULIIr. - -- ..J-

(CONTINUA)
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Colégio Agrícola «Vidal R�mos)) formou 72 Técnicos em, 'agropecuária

, Colégio Agrícola Vidal Ramos
com Sede em Marcílio Dias, es

t= ano entregou certificàdos a

72 novos Técnicos em Agrope-
,

cuária , Os 'j avens formandos

que são or-iundos de todos os

po:qtos do Estado, tiveram nesta

turma apenas 7 elementos' de
, Canoinhas e 1 de Três Barras.

A programação de Forma
tura foi no dia 7 de' dezembro,
iniciando com Missa 'em Ação
de Graças às 9 horas na Igreja
Matriz Cristo Rei; Solenidade
àE: Colação de Grau às 10 horas

no Cine Jubileu e às 12 horas

almoço na Sede do Colégio com

:1 presença de centenas' de pes-

soas entre familiares, autorida
des e convidados especiais, O

encerramento teve por local a

Sociedade' Beneficente Operá
ria com o BaVe de Formatura

às 23 horas, animado pelo Con

junto "Relicario Brass" da cida-
'

rle de Concórdia.

Basilio Humenhuk Com. de Veiculos tida.

Departamento de Serviços :....
Ternos 'alinhador de direção que garante a segurança do

seu veículo, e a sua. Se o seu carro não for da linha

FORD, não importa, atenderemos da mesma forma. Ligue
para 22-0024 e fale com VALCYR, ou venha pessoalmente

, '., A /

comprovar nossa eficíência.

Rua Vidal Ramos, 203 _' Canoinhas-SC
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)'

Organizações Hecord
de L.uiz Mdton Suchsk

Rua Felipe Schmddt, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos - Fotocópias - Despa
chante Oficial do Detran - Emplacamentos - 'I'rans
ferência de -Veículos - Confecção de Placas e Pla

quetas - Carteira de Identidade ._ Carteira de Mo-
torista - Taxas Estaduais - Preenchimentos de

Notas Promissórias e Contratos.
,

'

A,tenção
Assinantes I

,t CONVITE -MISSA,
Os familiares de

41zirinba da Silva, Corrêa Como é de' tradição, o

"CORREIO DO NORTE" não
circulará 'no próximo sábado,
dia 29 de dezembro, em virtude
de férias coletivas de seus fun
cionários. Nossa próxima edi
cão a de número 1.552, circula-
� , '

rá no dia 5 de janeiro próximo.
A DIRE,ÇAO

ainda consternados com o seu passamento, convidam paren
tes e amigos. para a Missa de um mês de falecimento que ::;c-

I

rá celebrada na Matriz Cristo Rei dia 30 de dezembro as 18,30
horas.

'

PGr mais este ato de fé e caridade cristã agradeeem

Ir� .•••: : ".: ;:;:-.:::::::::::::: � .. :: :,:::::::: .-.:::::�::::::: ::��:::: .,':':':::���-;:�:;-:' ;:,:: ::::�:,::.�-::::: � :
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mais , fácilseu
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·

·

·

, VERI.FIQUE NOSSAS OFERTAS, PELOS"PREÇOS' lv.l:AIS BAIXOS:
·

o ••

°n
� I

\

JOGOS DE COZINHA, SALA{ QU1\RTO; ,MÓVEIS AVULSOS, PIAS
, AVULSAS, Fo.GÕES A LENHA E A GAS, GELADEIRAS, l'APETES,

,CONGOLIUN, ASPIRADORES DE pó, �IQtJIDIFICADORE,S, MILHA
RES DE BRINQUEDOS, ELETROLAS, VIOL'ÕES, 'SECADORES DE CA-

, J '
•

BELO, DEPILADORES ,E VÁRIOS MODELOS DE

o

:
,. II "

...

. ..
·

• • •
I,
i

•

,

RELóGIOS TECHNOS. '

r '

�

22 de dezembro de 191D

. " .

A n I V(e r 5a r I o 5
DIA 23: Dalva Beatriz Olsen

DIA 24: Ceci, esposa de Adauto Allage e Osmar
, Manoel Voigt .

DIA' 25: Ernarii José we-en

DIA 26: Ayrton Humenhuk e Yvanilde Renert.

[HA 27: Nair, esposa de Alcido Zanilo e Orlando Gil
Gatz .

DIA 28: Dagoverto Schramm.

DIA 29: Rosarí l\/[aria Lessak.

DIA 30: Xavier' Komochena, Doríta Trem, Luiz AI··
\ berto Knorek, Fernando Celso, Crestani e

Osmar José Simm .

DIA 31: Silvestre Hollen, Irenaldo Ernani Todt ,"\

Irene Buba .

Dia 01/01: João Seleme, Egon Siems; Marcelino An
tonio Sakr e Rosemar Angela,' esposa de
Claudio Ribeiro da Silva .

. DIA 02/01:
J Oldemar Mussi Junior, Silvio de Siquei
ra" Janio José Seccon e Marcos Dornelis

Burgardt.
"

DIA 03/01: Zoraide, esposa de Francisco Zaziski .

D'IA 04/01: Paula, esposa de Guilherme Mohr;, Ma
ria. Geni Novak e Regina Célia- da Costa
Gomes.

\ .

Aos aniversariantes as nossas felicitações.
\

I
"

')

GARDENIA
ÚLTIMOS LANÇAMEN'.JJOS

Mo,da Rio

Dinâmicamlnistr

Prosseguindo com seu plano de Governo previa
mente, traçado, ,o, Prefeito Municipal Benedito Therézio de
Carvalho Netto .e sua equipe Administrativa, concluíram re

centemente os trabalhos de demolição do antigo viaduto do
ramal Ferroviári� na Rua 3 de Maio- (foto) . Agora, prosse�
guem as obras de urbanização do local com a construção de'
bueiros para escoamento de águas pluviais, além da Jtrans ..

form�ç�o da9uel� �ua. em uma, beia é ampla Avenida. É.:',
�d�lnls�ra�ao Dlnamtl�a do nosso Prefeito, que atende rei

vindicação da, população, melhorando o trânsito e embele-
.... zando a cidade.·

·

•
·
•
•

_ ,.l============ =-:==

FRIGOR[FICO CANOINHAS\SIA - 'FRICASA\ I,

CGC .lVfF. 83.188.110/0001-56 - DEIVIEC-RCA-200-77/047
I ASSEIVIBLÉEA GERAL EXTRAODINARIA

C O N'V O C A ç Ã O
"

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade
para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 10

Sdez) �e janeiro de 198�, às 10,00,horas n� sede social da Empresa
3, Avenida Senador Ivo de Aquino, 1330 nesta Cidade de Canoinhas"
SC., para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia;
1.0) - Aumento do Capit�l Social' de Cr$ 28'.351.000,00 para Cr$.

2�. �8? 000,00,. me?lante subscrição de 1.029.00 ações .or;dinárias No:rrlln�tlvas, do valor de Cr$ 1,00 (um cruzeIrO
cada uma, com llltegralização em dinheiro e ou crédito em

Conta,�orrente, conforme autorização homologada na As'
sembléía Geral Extraordinária do dia 20 de abril de 1979.

2.°) - ���er�ção do artigo 4.°' dos Estatutos Sociais, em conse-
quencia do Aumento de Capital Social.

.,

Outros assuntos de interesse social.
'

Canoinhas, 18 de dezembro de 1979.
ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente '

\
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Q NATAL DOS LEõES

A Presidência, na pessoa do CL. ILDEFONSO
(DM. RENILDA) CORRÊA, manifesta, na oportunidade em

aue a Cristandade, anuncia o nascimento de Deus menino, o
, 'clesej o de que cada família leonina tenha um Natal feliz co-

mo realmente mereça. É desejo do clube que cada um dinta
seu Natal dentro de si, por aquilo que manifestamente fize
mos em pról de nosso semelhante, no intuito de melhor Ser
vir a humanidade, por pequena que seja .sua contribuição.
Temos a certeza que encontraremos a paz de espírito qU2
tanto desej alUOS .

'

,CL. SIMÕES, PATRONO DO SECRETAR�O.
,

Os alunos constituintes dos formandos do curso de
Secretariado, escolheu nosso CL. Antonio Simões, como pa
trono de 1979. E, como não podia deixar de ser, o nosso com-'
panheiro desempenhou seu papel as mil maravilhas, contri
buindo assim, para um maior brilhantismo para aquela tur
ma de formandos. O clube se parabeniza com' o CL., Simões
e o abraça fervorosamente, numa" demonstração de solídarie-

·

dade, já que os Leões se agigantam no seu meio social ,

DM. PAULA S. CARVALHO,
'PARANINFO DOS CONTABILISTAS
Proferindo urna oração que causou emoção €;ntrp.

os formandos, foi que a DIVr. PAULA S. CARVALHO, para
nínfo dos Contabilistas de 1979 do Colégio Comercial de Ca
noinhas, fazendo com que a diretriz pretendida para seus

afilhados, 'se transformasse em meta em sua carreira de Téc ..

nicos Contábeis. O Clube de Leões de Canoinhas, manifesta
seu regosijo .em poder contar com um dos seus membros, pa-

,

Ta tamanho encargo, numa demonstração de pujança e quali
.dade em seu seio. Os contabilistas, por seu turno, souberam
aproveitar a pessoa certa para o lugar certo, numa antevi
são da grandiosidade da escolha.

GLAUCIA HELENA, GRADUOU·SE MÉDICA

.
O casal CL. Zaiden (Zoé) Seleme, estão radiantes

'com a conclusão do curso de Medicina, de sua filha Gláucia
Helena Natividade Seleme Antonello. Foi no dia 14 do cor

rente, o grande acontecimento, em.Curitíba, seguindo-se urna

recepção no buffet Klécius, que se revestiu da mais alta no

breza, emambíente de requinte. Nosso Clube se parabeniza
com o casal e bem assim com sua filha médica, pelo grau al

cançado, desejando-lhe, uma vida plena de realizações.

NOSSOS PRÊMIOS AOS FORMANDOS

O. Lions Clube de Canoinhas, concedeu um prê
mio de Honra ao 'Mérito a alunos que' se distinguiram nos

seus respectivos cursos, tendo, o diploma correspondente, si
do entregue ao ato solene da formatura, por membro do clu-.
be . São os seguintes os contemplados:

G�LMAR B,ECHIA, Técnico em Agropecuár-ia ;lo
Cal. Agrícola Vidál Ramos; 1\1ARIA LUCIA KOHLER? Tec,
nico em Contabilidade do CoI. Comercial de Carioinhas;
CLARICE IRMENGARD NOERNBERG, Tec. em Secretaria

do, da Funploe; ROSANGELA TEODOROVICZ" Pedagogia
do CoI. Sagrado Coração de Jesus; e, MARLI IZABEL TES

SARI" Laboratorista do Colégio Estadual Santa Cruz. A to

dos;\,nianiféstamos os nossos parabéns, pela comenda ..

-
wc

'

SQ, DEPARTAMENTO' DE VEíCULOS USADOS I,DE
MIGUEL PROCOPíAli COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA;,

I

VOCF ENCONTRARA p:�RA PRONTA ENT:(tEGA:

'Anol\larca

1 Veraneio .

1 "Ghevette "," .,

1 Kombi VW , ., .,

1 Passat TS .. .. .. ., .. ., ..
, "

.

1 Opala , .,
,

1 Chevette SL .. ., .. ., ., ., ..

1 ' Passat TS .. .. ., ., .. .,

1 Caravan.. .. ..'.. ..,..
.. :.

,

1 Chevette.... ., ., ., ., ., ..

1 Brasilia' .,
, ., ., .,

1 Caminh5Jo Chevrolet com motor ME

1969
1974
1976
1976
1917ô
1977
197ô
1976
1978
1977
1974

MIGUEL PRO(()PIAK COM. DE VEíCULOS LT'DA.
,

'

· ColtCeSSiOl'l'ário 6eneral Motors do Br:asil,�. A.
• 1")

M" V" 289 C'ANOINHAS - Sta. Gatarina.n.Ua aJor l€lra, - ..

.....�,__U-. a. .a..ua _ �·I.-.I•••s.=.e __
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22 de dezem'bro de 19ft:

INSTITUTO NACiONAL DE ASSIS·'.rf;N.CIA MÉDICAINAMPS vai construir Postos
de Issistência Médica no"

' DA PREVIDÊNCIA �pC1AL, :;'f :�J;;

o��:!s'�ai'��!�çar;' Nota,: de ES�lareci'I���;�!�,� • ..'
,� !' �.�, ;/� 1\;,'[.' ��11". I,'

: ...... ./ '
• .1,

construir, em 1980, postes dea8-"'. ,

�';:. \L .';�,,"'. '", v, ".
.'

sistência médica, no interior do,
_
'. IN/lJVIPS, Agência em' Canoilli'1as� cumpríndo .de,.,terml

País e rias regiões periféricas
--

nacâo superior e, tendo em vista as conclusoes da Comissão de

das grandes cidades, segundo' S�dicância, instaurada. para. ,a.purar irregularidad�s,� nas- contas
\�seu Programa de Ação que in referentes a serviços nosocormais.:
,/

clui entre as metas prioritárias, ., ""

a ínteriorizacão da Medicina. ESCLARECE a seus segurados que: �i

Inicialmente
�

serão construídos I Comprovadas as irregularidades no setor de Ortopedia,153 postos modulados que pode- foram aplicadas penalidades ao médico responsável. e ressarcnn.cell�:Tão chegar a 1 mil, conforme as to das importâncias pagas indevidamente, b€lffiJ como multa con-, ..
z:

perspectivas do INAMPS. tratual contra a Instituição Nosocomial .

",

.' ,

Para definir a localização.
dos postos, as Superintendên- . Canoinhas, 19 de dezembro de 1979.

das Regionais do JNAMPS e3..
DR. MARIO MUSSI.

ião realizando o levantamento ,'. '

.
,.

Chefe do Serviço de Medicina Social do INAMPS., ) " I.'

'de cada 'região do Pais, indican-
do suas .necessídades. assisteri-

: '.,"., ....

IVAN .DE PAULA E SILVA'
ciais. "

Agente da Previdência Social'
; �. .'.. '

, '

DEMANDA
.

Os postos serão construídos
em .terrenos padronizados de I Nota d� Rada�ão1. 800 m2, o que lhes permitirá U (J " ,.' . .r;.

ampliação quando for' necessá- Como podem nossos leitores depreender, à;1go da ext.r�!oco�. ,

rio, uma vez que serão modula- lia no alto da colina.

dos. De acordo com o tamanho /

Não. somos abutres a alímentar-se com a desventura de ning"U�nt,'
e serviço de atendimento que
contiver os postos serão de três
tipos - A, B, e C - calculados.
na' sua implantação, de acordo
com a densidade demográfica da

região:
Os postos de. categoria A,

destinados a uma população que
vai de 2 mil habitantes na área
urbana' a 5 mil habitantes na

área rural, ocuparão uma área
construída de 210 m2, possuin-
90 1 consultório clínico e 1.

odontológico, sala para curati r

vos e imunização, sala para reu

"niâo de saúde comunitária e

dispensação de medicamentos
CEME.

r

Tódavia, 'nos sentimos granrícados em podermos comprovar a�

assertivas 'inseridas neste semanário, bem como a seriedade com que en

focam.os aquilo que abordamos,

A pequena imprensa, torna-se grande,' na medida do grau' de
'o:

respcnsabífldade que norteia seus dirigentes.

Que se' acautelem aqueles que, no atendimento � público, maís. ,

precisamente os humildes, .pensam que tudo podem. '

,",

Estaremcs sempre aqui nesta trínehetra, armados somente .eem . ,

a verdade, para combater com' denôdo, mesmo pressionados, a corrupção ',,'
�

e o :pçder abusivo.
.

. \

,
glauco j.' bueno

'

.Ót,

,Leies
•

nas praias/
Os postos de categoria B;

ocupando uma área de 310 m2.
atenderão uma POPUlàÇão de .7-
mil a 10 mil habitantes na área
urbana e 5;mD a 15 mil na

área rural. Além dos mesmos

ser viços prestados pelos postos
de categoria A. terão ainda con

sultório de pediatria, 1 consultó
rio de ginecologia/obstetrícia, ?
salas para observação, com um

leito' cada uma (para homem e

mulher) e sala para atendimen
'Í;O de enfermagem (para orien

ração ao paciente) ..
Os postos de categoria C

servirào uma população de I O :}

20 mil habitantes na área urba
na e 15 a 25 mil na' área rural,
ocupando unia área de 750 m'2.
Além da assistência prestada os

postos de categoria C disporão
também de uma unidade de

emergência que ,funcionará as

24 horas do dia. Para isto, terão
] sala de cirurgia e outra de

raios-X, 4 leitos para homens, 4
lE.itos para mulheres' e 7 leitos
pé/Ta crianças (6 berços e 1 lei,·

to), além de laboratórío, cozinha'
e refeitório.

Vende-se ou troca-se por" Balneário de Camborrú fBarr.a).
carro 2 lotes na Ponta 'd� Ja- Melhores- 'infonnaç6es cMl>

ques, em Piçarras, e 2 lotes nó PAULO:'_ fone 22�0725�
2.

'

�

YiliMJià;Ui��M.m�WIII1�IIGIl!!IMIflmIiZl'llÚl_alIIm!df®_

Ba-silio Humenhuk Comércio,
Veículos Ltda .

,-

..,.

ae
.....� ';,,"'-"--rs:= _.....r-· 'f'_�-�""",,�'- .........·_··-z:-_....·-'S7--:vâmv...?isü!t&·�nt=x--· '

'I Revendedor, FORD I
r

'" '.

1948�illo-S- :--197

.. ':.

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel Coupê Luxo Vermelho .. 1975
Brasilia - branco .. .. ..' 19'77
Corcel Coupê Luxo'Azul ' 1977
Belina LDO branca ., ..

'

. . 197.3

FORD'
"

,
'

1
1
1
1

Adquira· seu veículo CO�l 'a mínima entrada ..

Veículos inteiramente revisados, de boa procedênçi,a, ao�, ,;.
. melhores preç.os da' região.

'

, Visite,-nos sem comprOlnisso, em nossa' loja à·
,

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

."
'

·�T$'ilill'"'I!T.nnrl!'''nlTTf''..n'1r1lln'�nmrn ifn1lTTli·�..'nlTlf1lm·1K1ftr;r lífil"lITl D !llll 61 illlmlilfififi.fli�l"'lli II ü • illlI • 1111(1 II •

mia
.: '

I
!

-

I,

'i, ...

·

BRASILIA > 80 >.1,,,
,,'i ..

,Você que

Que ,tal

acertou uma vez!

b
.

,

ltam ém na troca.

, .�. .'já
acertar

'Procure-nos, tá·. I .•

,

(
I
1

.\
�
j,

Mallon " &'
CANOINHAS

.J,.
t
I
"SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



C"RRE18 DO ]\t@RTE
�--..-----------'--�'-'-----'----------------------------------

•

'N"':'"
,

',' ota
.,A" fim' de dirimir duvidas, es

. 'ciarécer �l'ocedimentos e sistemati-
'(as;. dar ciência, de seus problemas
e dificuldades, e tendo em vista os

reeentes pronunciamentos da .im

�u·(ensa local, o Hospital "Santa'

Gruz", .vem esclarecer à comunida
d'� o seguinte:

,LI(> Todos os casos que requei
ram 'cuidados médicos hospitalares,

-.

· tipóS os horários de' expediente"
normais, são atendidos no "Hospi
t�l Santa Cruz" por um- médico
plantonista, sob o regime de sobre-

••
;. ",r:" .,: 1 '. '.I

•

• � •

�'vis:o� 'No:s sábados,' domingos e te-

ríados .existe o plantão integral,
., '
.... " ;;,('o'm um .profissional atendendo 24

,f�otaB.
j1 I., . í:IO Estes plantões são feitos- pe

los médicos do Corpo. Clínico de

Hospital, os quais não recebem ne

ríhtmia -remuneração pelo, Hospital
O,l,ll pelos órgãos públicos. Recebem

�pénas os honorários referentes aos

atos médicos efetuados, sendo que
'aS' consultas efetuadas aos segura-

·

do-s das diferentes providenciárias
devem ser enquadradas nas nor

·rna.s de cada, um sob pena de não.
.f;êrem efetuados os corresponden
tes pag'am'entos.

á:� Por força da Portaria N. o

MPAS - 158 de 18.12.75 e regula
da pela orientação de serviços '"

j99.-65 'de 2�. 0'6 . 75 do +NAMPS,
• todó atendimento médico-hospita
lar d'e emergência é pago pelo pró-'
prio rNA.MPS. (transcrevemos par
fe desta Portaria) .

. "

:- {,_'. '.: �

"1.1. Caracterizam-se como

emergência os estados de sofrimen
to' intenso e/ou de risco de vida;
c-onfigutado em quadro clínico de

�tú.tauração inesperada, a exigir
diagnósticos imediato -a terapêutica
madiável" .

Portanto 'em todos os casos de
.' emergência, desde que atestados pe
los médicos; ,e, enquadrados nesta

·

norma,. nada: é cobrado do paciente
'c;'u seu responsável. Exige-se ape
nas' a apresentação da carteir inha
do -INAl\1'PS no ato do atendimen
ti, é não dias após.

4�O Em todos os demais , ,

casos c

cobrado do paciente ou seu respon
sável o valor da consulta médica ou

honorários médicos e mais os ser

'virós hospitalares.

5.° O Hospital "Santa 'Cruz"
exige paira a marcação da consulta

Up1. depósito prévio 'atualmente de

Cr$ 400,00 (Quatrocentos cruzei

.

i os). Ê 'a sistemática adotada na

f:rlaiüriâ dos hospitais
.

e consultó
:rios médicos.'

Efetua,?a a' consulta, e compro ..

"'ada 'á urgência do atendimento é

devolvido ao depositário este valor,
,proced'ertdo,o;.se então à - ficha do
lN'AlVIPS. Em caso' contrário est.e

vaIar é entregue ao médico planto
i.as.fa �mo pagam,ento da .consulta

"'""""'..... ._ 1·;;""'· ..
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ruz
,

'

.',"

de Esclarecimento)
médica. A tesouraria do Hospital b

simples intermediária, tendo a in

cumbência e obrigação de fornecer

o comprovante dos honorários' mé
dicos cobrados.

I

6 .

.0 Esclarecemos também que o

médico de plantão devera atender
exclusivamente aos que o pro
curam no ,Hospital estando assim

impedido de se afastai do seu lo

cal de trabalho para prestar servi

ços médicos à domicílio (chamados)
e-vitando assim -reclames que não
S� encontra o médico de plantão
quando solicitado. Compete tam

bém ao ':profis'sional,' médico de'

plantão prestar todo atendimento,
I.i&O tendo os demais médicos a

obrigação de atender, devido já ha

ver um médico para este fim.

7:° Este atendimento médico
deveria funcionar apenas em regi
me ambulatorial e não como' prcn
to-socorro. Segundo normas do Mi-.
.nstério da. Saúde' o pronto-sccor
ro seria da competência' das prefei
turas, autarquias ou órgãos gover
namentais. Contudo não existindo
tal regime em nossa cidade o fazc-.
mos também visando dar nossa con

tribuição neste sentido.

8.0 Como os médicos não rece

bem pagamento de nenhuma insti
tuiçâo previdenciária, prefeitura.
hospital ou outros órgãos afins pa
ra execução deste plantão se vêm.'

1l0S direitos de cobrar seus atendi

mentos quando procurados para as

sistência médica que não se enqua-
,

.

,

dre como real. e comprovado aten-

dimentp de emergência. Atendem

aqueles casos que realmente neces

:..,itam de atendimento imediato F!

n50 os que querem aproveitar para
fazer consultas nos fins de semana

porque não tem tempo de fazê-lo
nos dias úteis ou não desejam en

frentar filas para marcação de con ..

cultas .

9.° Apesar dos inúmeros órgãos
e entidades Que em nossa cidarle

Iprestam assistência médica gratui- �

tamente, também o Hospital. tem
. procurado dar sua parcela, ateu ..

'

dendo-se principalmente na assis

t(;-ncia médico-hospitalar aos indi

��,(�ntes. Estes são atendidos pelos
médicos do corpo clínico e recebem

assistência hospitalar, sem desem

bolsar um centavo sequer • Mesmo

recebendo verbas governamentais
para este atendimento O· Hospital
ainda desembolsa consideráveis re ..

·

cursos próprios. Apenas à título de

Ilustração, no corrente ano (ate
novembro) o custo' do atendimento
à indigentes- apresentou a cifra de

Cr$ 256'.18.5,81 (duzentos e cin·_
quenta e seis mil Gel�td e oitenta e

"

tinco cruzeiros ,e oüenta e hum ,cen .

tavos) '.

"

10.0 Mantém o Hospital "Santa
Cruz" um convênio com o Funrural

p&ra o atendimento aos seus asso-

D.r. 'Sérgio T� Langer
,

Cirurgião Dentista
Raios X.

I,. ....

,

Fone �2-0588 I
, L...., ..... �.

'

.

�iiiliiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíil.-ii_iiliÍiiiiiiiiiiÍii&''Ii'iii _WiR3 -.......
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dados. Por força deste convênio o

Hospital atende todos os ruralistas
de 'região quase que gratuitamente,
Em poucos casos estes participam
CÜIS contas hospitalares com índices

pequenos e variáveis. No corrente
ano a participação com nossos re

cursos' no atendimento aos ruralis
t as já apresenta a importância de

Cr$ 1.224.587,57 (Hum milhão, du
zentos e vinte quatro mil quinhen
to::". e oitenta e sete cruzeiros e cin

quenta e sete centavos) _ até no

vembro -.'

11.° O Hospital "Santa Cruz" é u

I1'8 associação civil, com finalidade
d.e prestar assistência médico-hospi
talar" fundada e mantida pela co
munidade de Canoinhas, Três Bar
ras, Major Vieira e municípios vizi
nhos. Pelo simples fato de prestar
«ssistêncía médico-hospitalar, ou

pelo fato de que' seu quadro de só
cios é composto por elementos da

comunidade, não quer dizer que 0:3
.

serviços prestados devam ser ne

cessariamente gratuitos. Atualmen
te o/estabelecimento· conta' com

mais de 100 (cem) funcionár-ios que
SE::- revezam para' cobrir um turno
de 24 ohras. Possue equipamentos
de valor consideráveis, que perio
dicamente precisam ser renovados.
Necessitam recursos para a manu

tenção das instalações, aparelhos e

instrumentais. 'Deve estar sempre
rtualizado com recursos materiais e

humanos. Em resumo para que o

., Hospital possa manter-se e sobrevi-
.

.

ver, para que tenha condicões de
t. tender' à sua finalidade, precisa de
recursos financeiros, tem necessida
de de cobrar os S2US servicos .

\
'"

. �

12.0 Cobra .. se um preço' justo,
muito abaixo de outros centros 111'-

1: c.nos, que é aplicado indiscrimina
damentc, sem distinção de classe,
DIspõem o Hospital, para consu ltas
dos interessados, as tabelas d� pro
cos fornecidas .pefo Brasíndice (Iis
ta de preços de medicamentos) R

U.JAMPS,· das quais são extraídos
os preços das faturas nosocomiajj..

13.0 Toda e qualquer reclama
I;ÜO, dúvidas ou sugestões, pedimos
encarecidamente Que façam, para a

Diretoria ou Administracão, pois
.. além da obrigação que ternos de es ..

darecer, servirão de subsídios para
él apuração e solucão das falhas
:(·xistentes, evitando assim distor-

, ções as quais vem. ocorrendo sem

\
conhecimento de causa e prejudi
cando o bom andamento dos servi
ços médicos-hospitalares, bem co.

mq o seu desprestígío ..
Canoinhas, 10 de dezembro de

1979 ..

Osvaldo 'Wrublcvsld
Presidente

Alfredo E. Bach
Seçretário

Dr. 'Wilson Luiz HCl'zinger
Diretor Cl:ínico

Casa de praiá
ALUGA-SE
Aluga-�e uma casa na pr.aia.

de
. Ubatub2_' (São Francisco) ,

para a tem�porada de janeiro e

fevereiro.

Tratar com o sr. Miguel Chi
C'oski, na Rua Central- n.o 314,.
t�m Três Barras.

3x
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II FOT'OCÓ P I AS�
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O Cartório do Registro- Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado' no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.

, .

TARYIL
.

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

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

�--------------------------------------------------------------

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
CIRURGIÃ DENTISTA
- CIC 005589159/DEP -.

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

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

DR. ZENO A'MARAL' FILHO
\

- CIRURGIÃO DENTISTA -

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

Fone 22-0960

,

� A �

Discos e Fitas

t\í1úsicas natalinas

asa
..

.

.. . . " . .. ..
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CORREIO DO NORTE
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CompoSlçao elaborada pela
alu�a EVANA MARIA BELLONI

BITTÉNOOURT, da s.- série A, da

E.S. "Sagrado Coração de Jesus"

,te Canoinhas, S.C., distinguindo-se
com o 1;0 lugar no Concurso da II

Maratona Municipalista.
I

Canoinhas, assoberbá-se com
\,

hrande déstaque no Planalto Norte

Catarinense .

Originada de pequenos povoa

dores que devastaram o seu inte·

rior de matas virgens, cortando ca

minho pela histórica .estrada da ma

ta, que rompe as águas correntes

do Passo Canoinhas .

, ,Pelo ano de 1827, chegaram às

t,erras do mate, homens proceden
tes do Paraná e São Paulo, para

trabalhar na reconstrução da es

trada da mata.
-

O atual distrito de Papanduva
:foi a morada temporária desses tra

balhadores, também como ponto de

parada para tropeiros da serra que

se dirigiam a Rio Negro.
,

Os primeiros homens que aqui
se estabeleceram .

dedicaram-se ao

cultivo e extração da nativa erva ..

mate. Da erva-mate que é o "eu" de

Canoinhas" que é a nossa nativa es

��rança. Esperança que está em

nossos corações desde o florescer de
nossas vidas, esperança, que brotou

no coração de'Francisco. de Paula

Pereira, .quando este aqui ficou, e,

pacientemente esperou a chegada
de nossos exploradores para . que
unidos formassem uma nova comu

nidade, próspera e feliz.

Esperança que o fez resistir a

�huvas, frio, �alor em uma peque
na cabana às margens do Rio Ca
noinhas.

Esperança que um dia foi pe
destal de um ideal: fazer você VI·

ver.

Canoinhas, você é OI verde que
semeou, regou e esperou dar frutos.
fruto da nossa 'terra, fruto de
'Deus: a erva-mate ..

É a você solo. amigo, que deve
'nos o orgulho de sermos respeita
dos por todo 0., Brasil, pois, somos a

capital Mundial do Mate.

Você Canoinhas, é a fotossinte.
se em constante movimento que da
aoc filhos da terra o oxigênio puro
que respiramos ..

22 de ,dezembro de 19'19

I
.,

planalto norte catarinense, mos

trando a todos que existe, 'que é imo

portante pois é acapital do"�himar
r âo, a capital mundial do mate.

Quando 'os primeiros pioneiro';
aqui chegaram encontraram no to
p�

, do. mono utha· cruz provand(·
que antes deles';' outros já haviam
cruzado essas águas e que com eles
razia-se presente o incomparável
p�rfeito e inteligente. A força má:
xima que 'rege todas as galáxias' e
:;overna todo, o universo ...0 bando

S? ser .supremo que criou este peda.
unho do Brasil que é Canoinhas.
Alguns dos primeiros homens de
Canoinhas tiveram influência na

vida social-econômica e política de
Canoinhas.

Um desses ilustres homens, tal
vez o que mais se sobressaiu foi o

valoroso destemido personagem, de
nome jamais esquecido: Major Tho
maz Vieira.

A 03 de julho de 190'2 foi cria
do o distrito de Santa Cruz de Ca ..

noinhas. Os pioneiros em vivas' de
ú>licidades exclamavam: "De Deus
IJÓS recebemos esta terra, somente
Ele pode fazer-nos desertar". Ca
noinhas, 'não parou. .Passado algum
tempo foi elevada a categoria de

vila, porém, pertencente ao Estado
do Paraná.

"Liberdade! Liberdade!

Abre as asas sobre nós!"

A cidade estava emancipada.
Em 19,23 foi elevada à cidade

,a que causou enorme desgosto no
meio político, pois seu nome fora
comutado para Ouro Verde.

Ainda quando vila teve seu pri
meiro governo administrado por

Major Thomaz Vieira,' que infeliz
mente fora acidentado. A disputa
de limites entre Paraná ii Santa Ca

tarina, foi um entrave para o desen
volvímento da cidade. Pouco tempo
depois ocorreu a revolta dos Faná

ticos, causando enorme prejuízo pa ..

rr a cidade" pois Canoinhas foi in

cluída em seu roteiro de saques. A

cidade do mate pode somente esta

helizar a sua administração quando
a luta terminou.

. De 1930 em diante, os filhos da.
terra puderam acompanhar o cons

'{,mte progresso da cidade da erva.
>

Um tempo depois foi inaugura-
'd o a primeira linha elétrica de luz

. �
, !

em Canoinhas.

.

E a terra do mate pode então,
se tornar' mais estrela que brilha no

==---

'
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FIRMA LOCAL ESTA ADMITINDO PESSQA
DO SEXO MASCULINO QUITES COM O SERVIÇO'MILI-
/' "

TAR, ,PARA A SEÇÃO pE EXPEDIÇÃO E FATURAMEN-
TO. CORRESPONDÊNCIA DE PRÓPRIO PUNHO PARA

I

SAFRICO AOS 'CUIDADOS DESTA REDAÇÃO. O CAN-

D1DATO DEVERA MENC'IONAR ,.NOME, . ENDEREÇO I
,

COMPLETO E AINDA REFE�ÊNCI�S. . ,,�I
�1L!LtUl...U..JIL'Ul.JUtJUl .•UUIJLlJ..Il..AU!..LJUI..LU�lUU�.n.,U...IUI�_._-- ,

Oração' ao Divino Espírito Santo

Espírito Sçntc Tu que me escla
reces em tudo, que ilumina t�dos os

m"
,

eus .cornlnhos para que eu atirijc
�:u ideal, Tu que me dás o Dom
Ivino de perdoqr e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os ins
tantes d .

h id
'

I ••

. e mm a VI a estas comigo.
qUero neste cur-to dióloqo agrade
cer-te por tudo e confirmar urno vez

�a.is que não' quero separar-me de
I.

,

t .

Por maior que seja a ilusão ma-

enol n
- 'I I' do :

, ao sera o mrmrno a vonta-

I

de que. sinto, de um dia 'estar conti

go e" todos os meus irmclos" na g lá

ria pe'rpétua.
.

;

Ag.radeço-te uma vez mais

, A pessoa deverá .íozer esta

eora'çÓo três dias seguidos sem fazer

o pedido. Dentro de três ,dias será

alcançad? a graça, por mais d.ifíc I

(1Ue seja.
p.ublicada por ter recebido urno

graça. I

I.S.B.

.,

Quando no século passado os

primeiros pioneiros chegaram as

nossas terras vieram navegando
" .

pelo mais importante rio da região
da erva, o rio Canoinhas. E se hoje
eu estou aqui e sou filha desta ter

rá amiga foi graças ao nosso rio

que permitiu navegabilidade' por,
entre suas águas.

Tem
.

como afluentes:
Monjolo e Agua Verde.

Folclore é quase tudo 00 que fa

zemos , São os costumes do povo, as

suas supertições, as suas crendices
e até mesmo o que comemos:

Arroie

-,

Folclore .

é raça, é povo..: é co-

r.hecímento.

Na região da erva,' o
.

folclore
.não é muito variado.

Há algumas crendices, superati
cões e dancas. Das danças a mais
� -

\
�

conhecida é a dança da noiva, que
conforme 0& antigos dizem, traz fe

licidades ao casal que inicia a no ..

'la vida.

Para finalizar ofereço- a minha
terra querida este poema de amor:

CANOINHAS

Que saudade que eu tenho
. Da cidade querida
Onde vivi na infância
feliz, outro dia.

'Oracão, das (riancas
, , .

. ,.,

PAI NOSSO QUE ESTAIS NO CÉU

NA GLóRIA DA CRIAÇÃO I.

�OUVE ESSA HUMILDE ORAÇÃQ,.
'

.,i'

DOS PEQUENOS LABIOS MEUS

SANTIFICADO SENHOR, SEJA TEU NOME DIVINO ..

EM MINHA ALMA DE MENINO

QUE CONFIA EM TEU AMOR
VENHA A NÓS o TEU REINADO
DE PAZ E MISERICóRDIA
QUE ESPALHA A LUZ E CONCóRDIA
SOBRE O MUNDO ATORMENTADO

,

QUE A TUA VONTADE ASSIM

QUE NÃO EXITA E NEM ERRA

SEJA FEITA EM TODA TERRA
E EM TODO O CÉU SEM FIM'

DAI-NO� HOJE DO CELEIRO
DA TUA ETERNA ALEGRIA

,

O PÃO NOSSO QUE SACIA
A FOME DO MUNDO INTEIRO.
PERDOA PAI, NESTA VIDA
OS ERROS QUEPRAnCAMOS
ASSIM COMO PERDOAMOS
TODA AlOFENSA RECEBIDA
NÃO NOS ,DEIXE QUÉ A TENTAÇAO
NOS. VENÇA A CARNE MORTAL

. E NEM PERMITA_S QUE O MAL
NOS DOMINE O CORAÇÃO
EM TUA LUZ QUE ME BEIJA
EM TEU REINO ILIMITADO

, ,
I

)QUE SEJAS GLORIFICADO
, ,

, AGORA E SEMPRE
-

1.:'., �'.

ASSIM SEJA

.\ .

,I",

D o c U M E N T os

EX·TRAVIADOS
DOCUMENTOS
EX'.fRAyIADOS

Lembranças me trazes

Cidade do mate

Dos tempos bonitos

Que se vivia. feliz.

A PREFEITURA MUNICIPAL
. DE MAJOR VIEIRA, declara para
os devidos fins que foram extravia
dos todos os documentos da Pick

,

Up Chevrolet C-1403 - ano 1979,
'Placa CM-3760, Chassis N.?

_ DC144NGJ01583, cor beje ,

TERUO NAGANO declara pa
ra 05 devidos fins que 'extravioU'
iodos os dócumentos de seu veí
culo Mercedes-Benz '1313 ano 19"5<

.

, I, ,

cor laranja, placa D,A-1458, 06 cif .;'
i45 HP, chassis 345Q0212011845.· ...

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerido. segundas '.

"
Os mesmos .ficam sem

por haver requerido 2.a via.
efeito

VH!.s.
E quando a chuva chegava ..

, Molhando o seu solo

.

Eu tirava os sapatos
E .. , br incava na lama.

3x 1 x

Jacy Padilha, avisa a Sra. ou
via Kurpiel, portadora da Carteira
Profissional n.? 90.263, Série 526. a

apresentar-se na Firma no prazo de
.:3 (três) dias" afim de regular.izar
sua situacâo .

'

J

O nã� compar�cimento implicé�-
rá na rescisão do Contrato de Tra
balho, por abandçmo de serviço, nos'

'.'

termos do Art. 482 da CLT,
'

1 x .

',A V I S ,O

"

EXPORTAÇÃO
TELEFONES: Escritório 23-1770, - Loja 23.2014 -,

DOCUMENTOS
E X T R A Y I A D,O S

Ministério da Agricultura
AGIPLAN - Canoinhas-SC, decla-

.

ra para os devidos fins que foi ex
traviado o Certificado de Registro
elo veículo, de marca Variant, cor
tranco lótus, ano 1973, placa
CF-3679.

O mesmo fica sem efeito
ter sido requerido 2.a via.

por

1 x

Solo fértil.. solo amigo
Solo da minha terra

I

Queria tanto estar contigo
De novo, descalça .agora .

que pena terra querida
Voltar, não posso mais

Mas, me contento
Em rec'ordarme de ti.

,Canoinhas,
.

dezembro de 19'79.

& '(!IA. 'LTDA.
'INDÚSTRIA j

-' COMÉRCIO

\ '

'\' '

_.,;,_ ",i

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores
de

UNGE
-

da Linha
«\VEG»

para

e uma variadtssirna secção
de profissionais, I

cornpe-
sua colocação.

1 •

"

"
•

I, '
�

i I '...... • "�I (; :r..,
.

""I ----_..._,

ferro'
o ,

equipe

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

REPRESE�TANTE EM CANOINHAS:

WaldeDlar KnUppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-03U6 -. CANOINHAS - Santa Catarina

..

.

Esquadrias
de vidros, CQ'm

,

tentes
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,JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
. ,

,ESTADO DE SANTA CATARINA unicipal
i h s

JUíZO DE DIRErro DA 2.a
'VARA DA COMARCA DE

"

CAN,OINHAS-SC

Edital de Citação com o
prazo de trinta (30) diQS

o. Doutor Orli de Ataíde
H,oddgues, Juiz de Direito da
��.a 'Vara da Comarca de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina, (

na forma da Lei, etc,
FAZ SABER, aos' que o

presente edital virem, ou 'dele
conhecimento tiverem, que' por
parte de' HELENA PLACHEK,
brasileira, viúva, doméstica e

.la lavoura, residente na locali-'
dade de Rio da Veada,' nesta

, � ,

Comarca de Canoinhas, foi re-

querida uma ação de Usuca

p�ão do seguinte imóvel a
. se

guir transcrito: Uma gleba de
terras com 108.168 m2 (cento e

oito mil, cento e sessenta e oito
metros quadrados), situado em'

Rio da Veada, dístrito de Ca
nbinhas-EC, devidamente de
rnarcado e confrontando-se com'

Jorge Wunsch, de outro lado
com José Bastos; à frente e fun
dos com os requeridos. Tendo

pelo MM . Juiz, sido' designado
o próximo dia 08' de maio de
198'0, às 14:30 horas, para a au

diência de Justificação de Posse

quando, após ouvidas as teste,
munhas, arroladas será prolata
da a sentença decidindo sobre
referida justificação. E, para
que chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no

lugar de costume e publicado
na forma da Iei .: Dado e passa
de nesta cidade de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina' aos
cuatro dias do mês de dezem-
.l

hTO de mil, novecentos e' seten ..

ta e' nove. Eu Zaiden E. Sele-

B1

I U r

e (an
,

ArremataçãoEdital de
"c ..

(Extrato art. 687 CPC)
l.a PRAÇA: Dia 28 'de dezembro de 1979, às 10,QO 'horas

2.& PRAÇA:: Di� ��ile janeiro de +980, às 10,00 horas

�-OCAL: Edifício do Fórum Ruben Moritz da Costa,
rua Vidal Ramos s/n.o - Canoinhas-SC.

PROCESSO: Execução lfiscal n.? 13.039

REQUERENTE: A FAZENDA púBLICA ESTADUAL

DECRETO N.o 64/79

DECLARA DE UTILIDADE tcnio Leandro Soares e Pedro
PÚBLICA UMA ÁREA DE Martins de Souza, imóvel este

TERRAS de propriedade de Stlvana Sele.
me Siqueira; em Campo da
l� gua Verde.

sita Pt

Dr. Benedito Therézio dê
Carvalho Netto, Prefeito Muni·

r.ipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina. no 'uso de suas

atribuições legais e, nos (ermos
.

do artigo 6.'0 do Decreto lei n." I;�.365 de 21 de junho de. 1941.

,

REQUERIDO: J. GARZO SOBRINHO & CIA. LTDA.

BENS: "1) Um casco de lancha, marca' Cassarino, com

poltronas e parabrisa, cor branca e azul,' avaliado
sm Cr$ 60.000,00 (sessenta rndl cruzeiros) .

.

2) Uma prensa de fricção marca Ricetti, de 125 ton. completa n."
2081 cuja prensa foi adquirida de INDÚSTRIA METALÚRGI

CA RICETTI LTDA .. OBS.: - a prensa acima acha-s.e em garan
tia pelo B:R. D . E., avaliada em Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cru
zerrbS); Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevi.

Canoinhas, 06 de dezembro de- 1979.

-Orlí de Ataíde Rodrigues � Juiz de Direito

Art. 2.° - Este Decreto en.
trará em vigor na data de sua

publicaçáo, revogadas as dispo.
siçôes em contrário.

,
-

Gabinete do Prefeito Muni ..
cipal de Canoinhas, 06 de de
zembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

, Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra,

Dr. Fábio Nabor Fuck
} Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica declarado
de utilidade pública, para fins
de desaproprdaçào amigável .

ou

judicial, .
a área de 875 'lI),2, lote

urbano n.? 179, carta aforamen
tô 238 e registro municipal 197,
sendo 25' metros lineares de
frente por 35 metros dista de

fundos, confrontando 'de um la
do com o Campo de Tiro, Caça
e Pesca, e outros lados com An-

2 x

\

Jl:J.fZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Juízo CíVIL - 2.ã VARA JUDICIAL

E,dital -de Citação
(20)

com prazo
dias

PORTARIA N.o 69/79

Dr. Benedito Therézio (te
Carvalho Netto, Prefeito Muni.
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:

Verde, no prazo: de cinco (5)
dias.de vinte "

t'J e não sabido, Em agosto de i
1964, a Autora passou a conviver IIcom ,o sr. JE.RONIMO ORTES, ten- .

no desta união três (3) filhos, por I
esta razão, deseja normalizar juri-

.

oicamente sua união e pata tanto
precisa fazer seu Divórcio, preteri
�,50 que está amparada na Lei n.?
1),515 de 26/12/1977, especialmen-
te nos arts. 5.'°, § 1.'° e 4'0 §' 1.0,
Requer a citação do Réu por Edital
ror 'se encontrar em lugar incerto
e não sabido e producão de prova�
.cm audiência, Pede �Deferimento,
Em 23 de novembro de 19-79, (as .)
Ruy Benjamin Beltrame OAB-RS,
8634. DESPACHO: "Cite-se o Re- JUíZO DE DIREITO DA 1.a
querido por Edital com observância \ VARA DA COMARCA DE
das formalidades legais. O prazo CANOINHAS se
é, de vinte (20) dias (Artigo 2,32 in-.

• _

-
.

CJSO I a V, do CPC,). Em ." .... ' Edl·I�1 de rltaçao com o28./11/1979, (as .) Orli de Ataíde U "

'Rodrigues - Juiz de Direito/ 2,87 I prazo de trinta (30)' diasVara", E para que chegue ao co-
'

.

nhecimerrto dos interessad�s e :r:ão O Doutor Loacyr Munb
jossam n� futuro alegar,Ignoran- ,1Ubas Juiz d Direito daL" Vá-
(la, expedi o presente Edital � ou- ,e

.

tros que serão publicados e afixa- ra da Comarca de Canoinhas,
(l.OS na forma da Lei, Dado e pas- k;stado de Santa Catarina, na

sado nesta cidade de Canoinhas, iOl'nla da Lei etc.
Estado de Sa�ta Cataripa, -aos vinte FAZ SABER aos qu C
e nove (29) dias do mes de novem- ,.

' e

bro (11) de mil, novecentos e se- presente edital VIrem, ou dele
tenta e nove (1979), Eu, assinatura conhecimento tiverem, que por
.ilegivel, Escrrvão,' o subscrevi. parte de CLARA XAVIER AL,-

OR,LI OE ATAÍDE ROIl"RIGUES ''IES, brasileira, viúva, do lar,
Juiz de Direito/ 2.a Vara residente e domiciliada nesta

1 x Comarca, foi requerida. uma
ação de Usucapião do seguinte
'im;óvel a seguir transcrito: uma
área de terras, situada na .loca
lidade de Barra Mansa.. Três
Barras, nesta Comarca, com a

área de 501 :000,00 m2 (quinhen
tos e um mil metros quadrados)
com as seguintes confrontações:
c1t:'� um lado con1 terras de Wal
domiro Prospeski, do outro la
do com terreno de José Streit,
ele outro lado com terras de Cle
�nente Chuper e por outro lado
C0111' a Estrada Dona Francisca,
Canoinhas à Mafra. Tendo pe
J(I MM·. Juiz-de Direito sido de

sj.gnad!o o próximo dia 14 de

março de 1980, 'à:; 14:00 horas,
pa.ra a audiênC'la de JÜstificaç5.o
Liminar de Posse quando, apó�)
ouvidas as testc'munhas arrola

das, será prolatada a sentenca
decidindo sobre referida justifi·,
('ação. E, para que chegue ao

conhecimentO' de todos mandou

expedir o presente edital que
,será afixado, no lugar de costu

,

rae e publicado na forma da lei.

Dado e passado nesta cidade de

Canoinhas, Estado de Santa Ca

t3rina, aos sete dias do mês de
dezembro de. mil, novecentos €'

setenta e nove. Eu, Zaiden E.
ORLI UE ATAíHE ROORIGUES

. Seleme, Escrivão o subscrevi.

Loacyr Muniz Ribas
Juiz de Direito:l�.a Vara

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, 06 de de,
zembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal

.'

I
O: Doutor Orli de Ataíde Rodri-

,I..e$� Juiz de Direito da 2.a vara

,tivel da Comarca de, Canoinhas, Es
t�íd� de Santa Catartna, na forma

dà Léi1 etc.

NOMEAR COMISSÃO DE
AVALIACÃO

.

"

Composta dos senhores Hu

go Antonio Peixoto, Erasto de
Maio e Dr, Adilson Rodrigues de
Medeiros, para sob a presidên
cia do segundo, avaliarem o

imóvel descrito no Decreto n."
64/79 de 06/12/79, imóvel de
propriedade de Silvaria Seleme
�)iqueira, em Campo da Água

FAZ. SABER 'aos que o presen- .

te Edital virem ou dele conheci
mente tiverem que pelo presente'
cita AUGUSTO PIRES DE OLIVEI-:

• !tA,' brasileiro, casado, atualmente
em lugar incerto e não sabido, para,
(luer:e:ndo, contestar a presente ação
b.,entro do prazo de quinze (15)
diàs que correrá em Cartório, con

tando-se o prazo, a partir da primei
�'a. publicação, e não sendo serão
tidas como verdadeiras as alegações

_
�ta autora nos I termos da ação de
DIVÓRCIO que se processa neste
.Iuízo proposta por LEONI ALMEI
DA OLIVEIRA, brasileira, casada!
professora primária, residente e do
miciliada à Rua João' Sabatke, 490,
nesta Cidade,

.

conforme petição re
sumida e despacho a seguir trans-

.

r.ritos: 'Que a Autora LEONI AL
MEIDA OLIVEIRA, em data de
)_3/02/1961 casou-se com o Réu AU
GUSTO PIRES DE OLIVEIRA em

::três Barras-Sõ., de cuja união não
possuem filhos. Após nem um mês
cle casados e de convivência com o

néu, sem qualquer motivo ou jus
tificativa, este abandonou o lar.. es
rando desde então em lugar incer ..

,

Esta Portaria foi registra
dá e publicada no Departamen-
1 c. Administrativo, na data su

pra.
me, Escrivão o subscrevi.

, Orli de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito/E." Vara

,

Dr. ,Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Licitecãe
�

,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos, interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço '_ Edital n.? 044/79, �ara "Aquisição
de 200 (duzentas) Carteiras Escolares, para as 'Escolas Munici
pais", com prazo de entrega até às 10 (dez) horas do dia 28 (vinte
e oito de dezembro do corrente ano (28.12.79'), .no Gabinete. do
Vice Prefeito. Cópia do referido Edital e maiores esclarecimen
tos serão obtidos junto a referida Comissão

de

.
-

Canoinhas, 10 de dezembro de 1979.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão

JUiZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS "

SANTA CATARINA

de Viação eDiretoria Obra,s
,

EDITAL COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS PARA 'CITAÇAO
DE ADlLSON- LUIZ BRITO, NOS AUTOS DE SEPARAÇAO
JUDICIAL NÃO CONCENSUAL N.o 593, EM Q.UE É REQUE
:RENTE MAnIA MATILDE DE BRITO E REQUERIDO ADILSON

Serviço de melhoria na Rua Barã� do Ri� Branco e Rua
Paul Barris, na colocação. de meio fio em metros lineares.

OI, - E�ltefano Wrublevsiki & Filhos Ltda.
�.�OO,OO22,00 mI. a Cr$' 100,00 o 1111. .. . . . . Cr$ ,

02 - Estefano Wrublevs:ki
1.555,00155,50 mI. a Cr$ 100,00 o mI. Cr$

03 - Mauro 'Vojciechowslki
14,30 n11. Q Cr$ 1'09,00 o m,I. Cr$ 1. 430,00

04 - Dirceu Stl'uud
111,50 mI. a Cr$ 100,00' .. Cr$ 1.450,00

05 - Osvaldo C. de Oliveira Cl'$ 2.000,OJ
(}6 � Rua Paul Harris

Demetrio Trufat
25,00 peças a Cr$. 100,00 pi unidade

/

Cr$ 2.500,00
07 - Carlos Bueno
,

1.400,0014,00 mI. a Cr$ 100,00 o mI. Cr$
08 - OHnlpiQ Schadeck

57,00 'mI. a Cr$ 100,00 o mI. .. . . . . Cr$ 5.700,00
Total da Obra . . .. . . Cr$ 18.235,00

LUIZ DE ,BRITO.

o DOUTOR ORLI DE ATAtDE
nODRIGUE:S, JUIZ UE DIREITÓ
'TJA '2;9, VARA CíVEL DA. COMAR
·CA DE CANOINHAS, EST'ADO DE
5A.NTA CATARINA, NA FORM�
'DA LEI; ETC.

dos pela Autora, no prazo de quin
ze (15) dias a partir da auaiência,
Fica, igualmente, intimado 01 Sr.
ADILSON LUIZ DE BRITO, para
(;ompnreccr neste Juízo, no dia 26
d� março de 1980, às 14:30 horas,
r.ara audiência de conciliacão, E,
- \ .�.

p.::ra que chegue ao conhecimento
ue 'todos e ninguém possa alegar I

ignorância, principafrnente o cita·
c�o, mando o MM. Juiz de Direito
('xpedir o pr,esente Edital, que será
publicado uma vez no' órgão de
h12prensa do Estàdo (Diário da Jus,·
t.tça) e duas vezes em jornal local,
c ainda, será afixado flo lugar' de
costume,1 no átrio do Edifício do Fó
l'i)m, Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, Estado de ,Santa Ça
tarina, aos vinte e nove (29) dias
do mês de novembro' (11) de mil,
novecentos e setenta e, nove, Eu,
8ssinatura ilegível, Escrivão; que o

subscr,evi.

FAZ SABER aos que o presente
E,ditaI virem ou dele conhecimento
tIverem ou interessar

.

possa, que
por €!te Juizo de Direito, foi reque-,
ldda por MARIA MATILDE DE
ERI'rO contra seu marido ADIL
SON LUIZ DE BRITO, uma ação
de SEPARAÇÃO. JUDICIAL NÃO
CONCENSUAL, de acordo com os

pre.ceitos da Lei 6, 515 de .

�t6/12/1977 e Lei 5,478 de , .

,�;�V07/1968, nas quais foi determina
�fa. a 'citação do Requerido

J ADIL
SON LUIZ DE BRITO, brasileiro,
('(lsado, comerciante, residente e do
:MiciHado em lugar incerto e . não
ràbido, para responder aos termos
rl� ação só'b pena de não' o fazendo
-��rem presumidos aceitos' pOll 'ele,
�fJm� v,erdadeiro5 O'S fatos artic'ula-

(Dezoito mil duzentos e trinta e cinco cruzeiros)
.

Benedito. Therézio de Carvalho _. Assessor Técnico do D.M. E. Ii,,
,

João S. Andrade - Fiscal � D.V . O .

Jpiz de Direito/2.a Vara

1 x
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22 de dezembro de 1919

I

de Canoinhas ._da ·la. Vara da cornarceJuizo de
beco existente no local, ,e em

frente com a rua Paranaguá.
'I'erido pelo MM . Juiz de Direi
to sido designado próximo dia

. 18 de março de 1980, às 14:00

horas, para a audiência de Jus

tificação Ljminar de Pos;e

quando, após ouvidas as teste
munhas arroladas, será prolata-

.

da a sentença decidindo sobre
referida justificação. E,' para

.

Uital de Citação com o

_azo de trinta ( 30) dias
crito: - um terreno situado na

Rua Paranaguá, município de
Três Barras, Estado de Santa
Catarina medindo 2.288,00 m2 c

. tendo as seguintes confronta
ções: do lado esquerdo com pro··
priedade dos requerentes, aos

Iundos com propriedades de Ia:'
ne C. de Souza, Julia Bachman
e Renato Roberto Olsen, a di-

reita segue prolongamento de

ln esente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por'
parte de ROBERTO OLSEN e

sua mulher IVANY DE SOUZA
OLSEN, brasileiros, casados en
tre si, ele mecânico, ela do lar .

residentes e domiciliados em
Três Barras-SC., nesta Comarca
de Canoinhas, foi requerida
urna ação de Usucapião do se-

çuinte imóvel a seguir trans-

o Doutor Loacyr :tyIuniz'
Rib�s, Juiz de Direito da LaVa ..

�a da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

iorrtUl da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o

Estesdois lu ares fie
. � aqui,

. bem pertode oce.
.

;��'.'l

Escolha m ualdei
.

III .

querVlver. '.)
"

programa rodoviário prevê mais a importância do Imposto de
'

l1oy� .esrradas, em um' total de 1.328 Circulação de Mercadorias, o ICM,
quilometras.

.

.
na suª, VIda.

A BR-282 é urna das obras E através do ICM que o
mais impOliantes. Tudo feito com Governo do Estado forma os

recurs?S próprio? do Estado, para, recursos necessários para. realizar
postenor ressarcunento pelo Governo obras �9f!l0 o nosso Programa
Federal,

.

.

Rodoviário, por exemplo.
.

Para que tudo ISSO possa ser Sem o ICM nossas estradas
feito não basta ter umPlano de continuariam esburacadas. Com urna

Ação e boa vontade. E preciso forte arrecadação do IeM você vai
.

dinheiro, recursos financeiros. ver cada vez. melhores estradas no

É nesse ponto que você precisa saber seu caminho. E vai olhar para seus

I
filhos com a certeza. de que eles vão
crescer em um Estado que não parou
no tempo e que esta a altura dos

'j, pioneiros que domaram esta terra ..

atarin
.

vai ficar aindamelhor.

.Na verdade, estas duas estradas
. pertencem à mesma cidade, aqui
mesmo, em Santa Catarina.

.

A primeira é uma das muitas
estradas que o Governo do Estado
está asfaltando' e sinalizando.

A outra deverá receber o'
mesmo tratamento, dentro das metas
prioritárias do Plano de Ação do,
Cravemo do' Estado.
.

.

No setor rodoviário já foram
investidos cerca de 480 milhões de

.
.

cruzeiros, através do Departamento
de Estradas de Rodagem, estando
em andamento obras em 31 estradas.

.

·

Em fase de licitação, para
.

projeto inicial de engenharia, o
Comvocê participan 0,

"'-.,

que chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir o presen-
h� edital que será afix�do no lu
gar de costume ..

e publicado na.
forma da lei. Dado e passado
nesta cidade. de CanõiÍlha,s�-,Es�·-·-;;
lodo de Santa Catarina, a;bs dez
dias do mês de dezembro de mil
novecentos e setenta e. nove.

Eu, Zaidcn E. Seleme, Escrivão
o subscrevi.

Loacyr Muniz Ribas

Juiz de Direito/L" Vara
2 x

Edital
prazo

de
de

Citação com

trinta (30)
'.

dias,

• t�.

o Doutor Loaeyr Muniz
n.ibas, Juiz de.Direito da l;a
Vara da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa ,Cata:rma, na

forma da Leí, etc.'

,FAZ SABE.R; aos que ·:0
presente edital vire.m, ou' dele
conhecimento tiverem, que por .

parte de OTAVIO COSTA e sua
mulher

"
A D A f R A GRANE..

lVIANN COSTA, brasileiros, ca-

sados, ela do lar, ele' lavrador.
residentes em Rio Vermelho,
município de Major Vieira, nes
ta Comarca, foi requerida unia
ação de Usucapião do seguinte
'lfílóvel a seguir transcrito: --

uma área de terras rurais de
�� . 704 . 000 m2 (três milhões, se

tecentos e quatro' mil metros

quadrados), localizada em Rio
Vermelho, município de Major
V ieira, nesta Comarca, com as

seguintes confrontações: de um

lado com terras de 'Roberto H.
Nickhcrn até encontrar um

arroio e dai adiante com terras
de Jacob Correa de outro lado
com o Rio Vermelho e terras dp,
Cifsul Cia . Industrial Florestal
RGS, de' outro lado com terras
de Osvaldo Antunes de Souza;
de outro lado com Adão Fernan ...

dES, de outro lado com terras de
,

João Correa, de outro lado com

terras de Sebastião Grein Costa
e por outro lado com terras de
Estefano Wrubleski. Tendo pe-'
1;) MM. Juiz de Direito sido de-

.

signada para a audiência de
Justificação .Liminar de Posse' .;}
próximo dia 27 de fevereiro de
i.980, às 14:00 horas" quando
após ouvidas as testemunhas ar- .

rolr.dat, C'el�á prolatada a senten- .

ca dsodindo sobre referida jus-
� ificacâo . E para que chegue ao

conhecimento de todos mandou
expedir o presente edital

. qUE.
será afixado no lugar de costu-'
me e publicado na forma da Ieí ,

Dado e passado nesta cidade de
Canoirihas, Estado de Santa Ca
tarina. aos três dias do mês de
dezembro de' mil, novecentos' -e

;;'etenta e nove. Eu Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi .

Lcacyr Muniz Ribas
\

Juiz de Direito/�.a Vara
2 x

"""",,",..,..,..,..-�'''--------

(

er e (e,
Vá passar suas férias junta

mente CO!',ClJ sua família �. na'
praia mais badalada, de Santa.
Catarina _' Camboriú .

.

Adquira hoje sua casa de
veraneio.

Informações eom ·6 proprie
tárío - Fone 22-0530.
�x
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JUíZO DE DIREIT'o DA 2.a VARA DA COMARCA
DE CANOlNHAS - SANTA CATAIÚNA

Edital, �l�. �,itação . com
� !

I

}.",\ \' ','
vÓ; f , "

prazoide ·20 (vinte' dias)
...... '_,4·l·"(��r.l,.�.' ,.,,� I

t: o Doutor, Orli de Ataíde Rodrigues, Juiz de
Direito da 2.a Vara Cível da Comarca de Ca

noinhas, Estado de' Santa Catarina, na forma
da Lei etc.

'
'

FAZ SABER,' aos que o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, .

que por parte de
BHASILIANO BATISTA DA ROSA e sua mulher
ANA SIMÃO DA ROSA, brasileiros, casados entre

si, ele .lavrador e ela do lar, residentes e domiciliados
.

em Rio Cla'r'o, município de Major Vieira, Comarca
de Canoinhas, Santa Catarina foi requerida uma

ação de" Usucapião do seguinte imóvel a seguir trans
crito: -, Urna gleba de terras medindo. 1.056.350,00
m2 (um milhão, cincoenta e seis mil, trezentos e 'cin
coenta metros quadrados), situada no, lugar denomi
nado Rio' Bonito; Serra dos Canudos, do município. (

de Major Vieira, desta Comarca, dentro das seguín-.
tes divisas: de um lado com' o. Rio Canudos e além.
deste-com terras dos próprios Autores; de outro lado
com Walfrido Veiga; de outro lado com .Indústria de
Madeiras Mafra SiA G Alfredo Steilein; e finalmen-
te, po.r outro lado divisando por um arroio e divisa
seca e. além deste Abrahão Mussi S/A Indústria e

Comércio. Tendo pelo MM. Juiz de Direito sido de
signado. o próximo dia 04 de março de 1980, às 14:30
horas; para a audiência de Justificação Liminar de
Posse quando, após ouvidas as testemunhas arrola
das, será prolatada a sentença decidindo sobre a re

ferida justificação, e para que chegue ao conheci
mente de todos e principalmente de CARLOS HOEP
I(E S./A,. na pessoa de seu representante legal, man
dou expedir o presente edital que será afixado no' lu
gar de costume e publicado na- for�a da lei . Dado f>

passado. nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina aos seis dias do. mês de dezembro de mil.
novecentos e. setenta e nove, Eu, Zaíderi E. Selerne,
Escrivão 'o subscrevi. '

,

Orl! ele Ataíde Rodrigues - Juiz de Direito/,z.a Vara

rurzo DE, DI�EITO DA l.a Vi\RA DA CO��t'IARCA_
. DE'CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de Citação"
prazo de trinta (30�

com

dias
I

o Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direito
'" da 1.a Vara da Comarca de Canoinhas. Estado
"

, de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, ou de- .

le conhecimento tiverem, que por parte de FRAN
CISCO .ALVES RIBEIRO e sua mulher VERONICA
OGIBOVSKI RIBEIRO, ambos brasileiros,

. casados
entre si, ele lavrador e ela do. lar, residente e domici
liados em Paciência dos Neves, município e Comarca
de Canoínhas, Santa Catarina, foi requerida uma acào
d� Usucapião' do. seguinte imóvel a seguir transcrito
- .Uma área de terras com 682.935,00 m2 (seiscentos
e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco me ..

I

t ros quadrados), situada no lugar denominado Pa-
ciência dos Neves, deste município e Comarca devi ..

, ,

darnente demarcada e confrontando-se: de UiTI lado
com '6 Rio Paciência e além deste com terras perten-
centes a Tobias de Lima; de outro lado com um ar

roio e além deste com Francisco Alves Ribeiro, de
outro. la�o. C�:rh' Leonardo Rosa, e, finalmente por ou
tro lado com Antonio Somerdacki, herdeiros de Este
fano Beck e Francisco Zelinski. Tendo pelo MM
Juiz de Direito sido designado o próximo dia 14. de
março de 1980, às 15:00 horas, para a audiência de
Justificação Liminar de Posse quando, após ouvidas
as testemunhas arroladas será prolatada a sentença
decidindo sobre referida justificação. E, para que
chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o

presente edital 'que será afixado no lugar de costu
rne e publicado na forma da lei. Dado e passado nes

ta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina
aos sete dias do mês de dezembro de) mil, novecentos
f' setenta e nove. Eu Zaiden E. Seleme Escrivão ,o

.
.

,

subscrevi.

Loacyr Muniz Ribas - Juiz de DIreito/ 1.a Vara

JUíZO DE DIREITO DA l.a, VAHA DA COl\iARCA
DE CANOINHAS�SC .......;. JUÍZO CíVEL

E,dit-al de Citação com

prazo de trinta (30) dias
o Doutor Loucyr Muniz Ribas, Juiz de Direito
da l.a Vara da COlnarca d� Canohlhas, Estado
d.e Santa Caíadna, na form,a da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o prese�te edital virem;

ou �ele conhecimento. ti�erem, que por parte de LIN-

DOLFO CORDEIRO e sua mulher LIA FREFFIN
CORDEIRO, brasileiros, casados entre si, ele Iavra
dor e ela do lar, residentes G domici liados em Ma
jor Vieira, 'Comarca de Canoinhas, Santa Catarina,
foi requerida uma ação de Usucapião do seguinte
imóvel a seguir transcrító? 'uma' gleba de terras situa
da na localidade denominada "Toldo de Cima", mu
nicípio de Major Vieira, 'desta Comarca, com a área
total de 505.075 m2 (quinhentos e cinco mil e seten
ta e cinco centímetros quadrados), ou sejam 20 al
«ucires e 34,8 Iitros, devidamente 'demarcada e obe
decendo as seguintes confrontações: '(de um lado com

terras pertencentes .a Antonio IVlarOlTI Becil; de ou

tro lado com João Augusto de Lima e Sebastião
.Grein Costa; por outro lado' por Sebastião Grein Coso.
ta e, finalmente, por outro. lado, coro um Riacho e

além deste, ldalina .Martíns ." Tendo pelo MM. Juiz
de Direito da 1. a Vara sido designado o próximo dia
24 de março de 1980, às l4:00 horas, para a audiên ..

cia de Justificação Liminar de Posse quando, após
ouvidas as testemunhas arroladas, será prolada (i

sentença decidindo sobre referida justificação. E,
para que chegue .ao conhecimento de todos mandou
expedir o presente edital que será afixado no lugar
de costume e publicado na forma da lei. Dado e pas-,
sado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina aos onze dias do mês de dezembro 'de mil no-,

vecentos e setenta e nove. Eu, Zaiden '·E. Sêleme, Es ..

crivão o subscrevi., ,

,
-'

Loacyr Muniz Ribas '-' Juiz de Dtreito/L" Var/a

da 1.a Vara da Comarca' de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER" -aos que o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por parte de IN.
DÚSTRIA E COM,ÉRC,IO �RMÃOS ZUGMAN SIA.,
sociedade brasileira,' 90m, sede nesta cidade, inscritá
no C.G.C.· (l\1:F)" sob n.? }33:187 .930/0001-23, foi re

querida uma ação de Usucapião do .seguinte imóvel
a seguir transcrito: um terreno' rural, 'com a área de
133.100 m2 (cento, e trinta e três mil e cem metros.qua_
drados), equiv:alente a 5 e méio alqueires, situado no

�ugar denominado Ponte Velha do Tamanduá, neste

.nunicípio e C0111arCa devidamente demarcado e con

frontando: O terreno inicia no marco OPP às mar

gens do Rio Tamanduá, com rumo inicial de 48°23'
NE, distância de 77,0' m até o marco 1, confrontando
com João Maria Castanha, segue dividindo com eSSE:

confrontante em vários ângulos' à direita e à esquer ..

da até, o marco 8, desse marco parte em rumo 56°38'
SO, distância 896,5 m até o marco 9 às margens, do
Hio Tamanduá, tendo como conf'rontante Indústria'e
Comércio Irmãos Zugrnan S/A. do marco 9 segue
rio acima até encontrar o. marco OPP. Tendo pelo
MM: Juiz de Direito da l.a Vara sido designado o

próximo dia 08 de fevereiro de 1980, às 14:00 horas;
para a audiência de Justificação Liminar: de PO,SSf;
quando, após ouvidas as testemunhas arroladas, serã,
prolatada a sentença decidindo sobre' refer.ida [ustí.
fi cação . E, para -que chegue ao conhecimento de tc

dos, principalmente de Antonio Machado,' Pa.ulc.'
Souzae eventuais herdeiros e sucessores de Ana Mu-

. niak Bialeskí, mandou expedir a, presente edital qUE
será afixado no lugar de costume e publicado na for ...

. ma da lei. Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina aos onze dias do. mês de de
zembro de mil, novecentos. e setenta e nove. Eu
Zaiden E. Selerne, Escrivão o subscrevi'. '

'

Loacyr Muniz Ribas - Juiz de Direito/I." ,Vara,

--------------------------------�----�.----
. "

.JUíZO DE. DIREITO DA l.a VARA DA COMARCA
DE CANOINHAS - sc - JUíZO CtVElf.A

Edital de Citação' com
.prazo; de trinta (30) dias

o Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direito ? :
'" X

AAristidesMállon
ê como casade rente..Vocêchega·semavisar

e ê sémp bemrecebído, . .'

"

Oi
"
c:
'"

(iJ

Nós sempre ternos tempo para você,
porque nós fazemos o tempo render,
E não podia ser de outro jeito: o tempo para
nós. como para você. é dinheiro.

Então nós procuramos ri3cionalizar o
serviço das nossas oficinas, de modo que
você não peroa tempo.

'

Muito m'enos dinheiro.
O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe

inteira cai em cima dele,
Não deixa parafuso frouxo.

, Não deixa desregulado o que é para
,

regular. .

Não deixa para depois o que pode fazer
no ato,

Não deixa passar nada, porque é uma

questãQ de honra"
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e

periodicamente volta lá. para garantir que
vai sempre faze(ur:n 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 muito. mUito eficiente:

Você pára. mas não pára em vão.
Você entra na nossa oficina e vê que só

pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
competente, e as Instalações. o ferramental ..
'que a gente usa é tudo conforme a fábrica
recomenda,

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

Vooê tira à caminhão da oficina como
sai da casa de um parente: achando que
valeu,a pena,

Di3 recepção à despedida você tem a

mesm? sensação de que não perdeu tempo.
Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

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

.às nossas oficinas de vei em quando, .

Como parte da família Mercedes-Benz,
�ós nos sentimos mUito honrados de r'een
contraI' você. Sempre,

E honrados de ver que. com o Mercedes'
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por' a,í o bom nome da familia.

m
'CJ

,I'.

Concessionário Mercedes-Beilz

AristidesMalIe.
Rua Vltl.1 Ramês. 1e36

CilneinrlllS - se

I . ,
J

.
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CORREIO DO NORTE

o Natal se aproxima., .

, ,

E coro ele renova-se a esperança de milhares de pessoas.

Meu nome começa ser lembrado, discutido, apareço na te

levisão, jornais. Fico exposto em vitrines e também des

filo em carros alegóricos.

Mas tudo isso me entristece, a forma' com que lembram
,

de mim.

Simplesmente 'como um joguete materialista, muitas vezes,

esquecendo-se do momento sublime, do ato humilde de

doação a que deu origem às minhas tradições.

J...igamos a televisão, e de repente ouvimos "No Natal as

;Jessoas se aproximam, se entendem melhor".

E tomados por \ um impulso sentimental, aguardamos an

ferente € que venha sensibilizar o nosso espírito.

Mas o personagem continua... "Neste, Natal, a Prosdóci

mo, etc, etc."

síos.os a continuação da mensagem, certo, de ouvir algo di-

E vimos mais uma vez, frustrado o nosso desejo e magoa

do, o nosso sentimento

Tudo isso não passou de um enredo com um começo feliz,
::ublime e humanitário, para ter um desfecho drástico, en

volvido em revoltante materialismo e que foi capaz de fe-
,

,

rir a nossa sensibilidade,

Por certo, materialistas todos somos, de certa forma, mas

temos que admitir que o crescimento do materialismo em

torno de algo tão sublime como o' Natal, é alarmante ,_;

assustador,

Pará que destino está caminhando a humanidade?

A palavra, Natal deveria ter um significado único, dever-ia
traduzir um só pensamento, deveria 'lembrar apenas um

acontecimento, hoje ela torna-se talvez em nosso vocabu

lário' a palavra que mais sinônimos 'apresenta.
Natal, hoje é sinônimo de mesa farta, de bebidas em de"

masia, de roupa nova, de presentes de papai noel, de via,

geris, é sinônimo principalmente de vendas em potencial
e de maiores lucros.

Mas o verdadeiro significado da palavra, que deveria ser

soberano, que deveria repercutir a todos, o mesmo senti

mento, está hoje colocado em .segundo plano, salvo em uma

pequena minoria, que comungam da fé Cristã e que lutam

contra o'materialismo que domina ou quer 'dominar o

mundo.

Se promovêssemos hoje, uma pesquisa para saber de to

das as crianças do mundo, o que é o Natal, poderíamos ter

certeza, que a grande maioria iria responder, que é o dia

\dp' papai noel .

E a que atribuiríamos esta resposta", não, às crianças é

claro, mas sim aos adultos que são responsáveis pela con

dução do idealismo da' juventude, mas que nem sempre

rurnprs com esse dever, e elas crescem a mercê deste mun

do controvertido ,e desumano, sem o amparo, o acompanha
inento de uma mão segura e confiante de um pai e de uma

mãe; integrados nos sólidos, esteios de uma família Cristã

e'onsciente ou de uma sociedade sadia, mas que hoje vemos

eorruptà e que nos "deixa muito a desejar.
(

Onde está o nosso sentimento Cristão?

O Natal se aproxima.
Ao invés de usarmos os rádios, as televisões, os correios,

.'teJefones, enfim todos os meios de comunicação, para

anunciar que é chegada a hora de relembrarrnos. de

'venerarmos., de festejarmos a data mais sublime de nosso

calendário, o nascimento do nosso Salvador, nos preocupa
mos apenas em usar estes meios de comunicação para

flnunciar as nossas 'campanhas de liquidação, de melhores
1

'

preços e de maiores prazos.

f: a matéria se sobrepondo ao espírito. Até quando?
E mais uma vez, o homem usa 'das coisas sagradas para
tirar proveito próprio no materialismo.

Ê o resultado de uma sociedade cada vez mais deturpada.
desviando-se �ais cada vez. o seu ponto de equilí.:brio.

Enquanto isso,' me preparo para mais uma longa viagem,
na noite de Natal.'

SESI
�,

A Agência local do SESI -
I.)Fm,vrço SOCIAL,·DA INDÚS-

TRIA - esteve representando
�lOssa cidade, no Campeonato
�egional de Bocha realizado pe
�� Agêhcia de Mafra, nos. dias
UI, 02 do corrente.

r Fizeram-se presentes tam

�e:rn, a� cidades de: Rio -Negri
<-ho"Sao Bento do Sul, Joaçaba

'

e Caçador.

n o s

EDIÇÃO NATALINA 22 de dezembro de 1979

•

Tarefa árdua: a minha, palmilhar este mundo .. levando ale

grias para uns e tristezas.. para outros; mas, na verdade,
tristeza maior, ainda é a'minha, é a de proporcionar qui
çá, a frustração a milhares de corações que aguardam an

siosos a mdnha chegada.

Preparo tudo, cuidadosamente, e aproveito também para
i-elembrar de como encontrei o mundo da última vez, e,

como sempre, surge uma esperança, a de encontrar desta

vez, um mundo melhor, mais humano, de acordo com D

que todos apregoam por aí.

rtelembro também, que em muitos lugares serei recebido
com festas, alegrias, euforismo, �as que terei também"

que fugir sorateiramente aos olhares da criança, que pe
la fresta do portão, espreita a minha passagem, sapatinho
i. �1 mães, à espera de seu .presente, 'que não veio, e o seu

olhar me acompanha até a curva .. e ela volta ao seu case,

bre, murmurando baixinho, porque papai noe1, porque?

Ela não sabe, e nem poderia entender, que o dinheiro de

seu presente, seu pai deixou no bar da esquina. Ela é in

génua demais \ para entender os adultos.

Afinal, é chegada a hora e lá vou eu, bengala na mão,
mochila às costas, coração esperanços?
�;ubo e desço montanhas, atravesso vales floridos 'e tam

bém desertos, enfrento a chuva, o calor e também a neve,

bato a cada porta, me alegro e me entristeço.

Visito palácios, onde crianças dormem nos mais luxuosos

Quartos, e entro em favelas onde se derme em chão batido

Participo de banquetes onde impera a gula e entro em

r:arrac,os onde a fome é a eterna visitante, e que neste dia

de Natal mesa farta é só na imaginação.

. Uns esnobam suas roupas novas, outros não tem o que

vestir.

Aqui uns envolvem-se em abraços, lá matam-se uns aos

outros.

Porque tudo isso Senhor? se somos todos seus filhos?

- Visitei presídios, onde a grade, o muro, desintegra a

família, onde esta noite é apenas mais uma noite, oride

o Natal é apenas uma recordação dos filhos distantes.

desamparados e necessitados.

- Presenciei a alegria do regresso ao lar, aos presidiários
beneficiados pelo indulto de Natal, e vi também a tris

teza, d.os que ficaram, desiludidos, mas quiçá na espe

rança, de sair na próxima vez.

- Entrei em asilos, onde velhinhos ouvem as algazarras
nas ruas, mas aqui dentro impera a tristeza, a sauda

de do filho, que nem sequer veio para dizer, Feliz Natal

Papai, F'eliz Natal, Mam.iâe.

Entrei .em enfermarias, onde a alegria das visitas para

'uns, se confundem com a tristeza de outros em não po

der ver a sua família, porque moram longe, porque não

podem pagar a locomoção.

- Vi abraços afetuosos e largos sorrisos no reencontro, e

vi lágrimas �os olhos da mãe esperançosa, que recebe

,um telegrama "Mamãe não posso estar aí, não conse-

gui passagem".
'

- Visite{, orfanatos, onde �esta noite milhares de crian

ças esperam um presente especial, e que por certo, cu

não poderei trazer. Eles esperam um lar, um casal que
os adote, um casal que não aparece: e a medida que as

horas passam, aumenta a frustração.

_, Estive também na guerra, e lá na trégua, também se

ergue pinheir inho, mas em vez da alegria ao seu redor,
todos estão recolhidos dentro de si mesmo, caneta e

papel na mão, a escrever algumas linhas a seus filhos,
esposas; pais, para 'mandar uma mensagem de otimi::;:-'

mo, de alegria, mas sem a esperança de um dia tornar

'a vê-los.

- Estive em lares, família inteira reunida, felicidade to- 'li,

tal, na Ceia de Natal, mas também sentei-me à mesa,
onde impera o silêncio, onde um lugar não foi ocupado,
e que jamais voltará a ser ocupado, corno no Natal pas-

esportes -

, ,

sado, mas alf ele está presente" não em. matéria) mas

em espírito e nós o vemos, em nossa saudade.je. o man

temos sempre em nosso sentimento; e nos conformamos,

e perdoamos a morte, por nos ter -traMo,' e de tão cedo,
ter deixado vago um lugar à nossa mesa.

- Estive em locais que se reza; e estive em locais que se

peca.
-- Estive pelos botequins. onde a bebida é mais, importan

te que a família; estive em lugares onde a adúltera, é

mais importante que a esposa" que espera pacientemen
te em casa.

-- Estive pelas ruas, onde milhares andam sem rumo, sem
ter para onde ir, sem ter talvez, o desejo de voltar ae

lar, onde não mais os atrai.
.....

-- Vi calçadas, transformadas em cama, onde dormem

pessoas sem amanhãs.
1

- Estive em lugares, onde fui recepcionado, trazendo fe

licidades, e fui expulso de outros, por aument�r o .so

frimento.

- Vida dura; a de papai noel ,

- Estive em casas novas, e passei também por cidades in-
teiras destruidas pelos terremotos e furacões, onde ,�

desespero é maior' que a esperança.

- Esta é a imagem de um mundo que encontro cada vez

que saio nas noites de Natal.

E lá vou eu, de mochila às costas, mas na verdade, não é

este tipo de presentes que eu queria. distribuir.

Não é brinquedos, doces, que eu gostaria de trazer, mas

sim , .. AMOR, aquele amor envolvente e contagiante ,

Trazer a paz, não só para os. povos em guerra" mas

para o espírito de cada um .

- Trazer a esperança pata os desiludidos.

--, A fé, que nos mostra o caminho da salvação.

-, Trazer o poder de perdoar.
- A tranqüilidade, para os revoltados.
- A compreensão nos lares.

_ O remédio; para' os males do corpo e da alma.

- O alimento, para cada boca, onde a fome é a intrusa

inseparável.
A justiça, que equilibre as classes.

- - A sensibilidade para as, coisas espirituais, e a humildade

para os exaltados.

- Queria .trazer a certeza do trabalho para todos, do jus
to salário, no final da' jornada.

A certeza, de encontrar um amigo, em cada pessoa.

Trazer a certeza, ao pai de Iamilia, de sair de casa, e' ,

voltar sem ser seqüestrado e banido de seu lar.

- Queria trazer a certeza, que haverá sempre escolas pa
ra nossos filhos, e hospitais, para, os enfermos; água,
para os sedentos.

- Trazer também um lar, para cada criança abandonada,
uma esperança para cada coração.

Queria distribuir a segurança,' banindo. o crime-que nos

atemoriza, as injustiças, que nos revoltam.

Eu queria, que nesta no-ite de Natal, o mundo deixasse
de ser tão agitado, tão desumano, tão cruel, e que todos
se compenetrassem, e meditassem, sobre, tão sublime

acontecimento, que hoje relembramos.

Mas meu desejo, dificilmente será realizado. Continua-'
rei minha caminhada, distribuindo brinquedos, doces, e.

por certo, encontrarei nesta noite, o mesmo mundo ...
imundo ...

Meus caros, :O que cada um de vocês irá fazer, para que na

próx.ima noite de Natal, quando eu sair para a caminhada,
encontre eu um mundo, um pouquinho melhor, mais hu
mano.

"Meditemos, não é difícil, é só p-rocurar ver 'Cristo, dentre'
\

de, cada pessoa que encontrarrnos.»

ESAUL CARVALHO,
/

C I M E N T E L 'A -

As seguintes firmas cede

rarn '�eus atletas: Empres� .Indl.

�oCo�l. Fuck Ltda., sr. Rorr:eo
Vier; Irmãos Procopiak & ela,

Ltda., 'srs. Hilton Nunes, ��u'.
rindo Rosa e Pedro IvariLudka I

Cerâmica Alvino Vogt � . A: .

srs. Leomar Abuda e Sérgio
Abuda .

Sagrou�se campeã da m�
dalidade a cidade de Mafra, fl

cando Canoinhas: com o- segun-

FABRICA DE TELAS DE A'RAME, GALVANIZADO, 'EM
'TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA _: ÀLAMBRADOS PA

RÁ CANCHAS Í)lt��ESPORTES � C'ERCAS PE DIVERSOS
MODELOS, EM, TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

CONCRETO PRÓPRIOS'PARA CRACÁRAS .; 'ARTEFA
TOS DE CONCRETO EM GERAL, '"

I

- 'r
r· \

1

Escr'itôsio: Rua Eugênio de Souza, 188 _' Fone 22-p748, eai�a
'

I ,Posta,l, 241 -" �nexo E��r�tó��ip:Cide., ," '\;:; ,�
� ,

, J' "

,I '�,
•

i Fábrica: Distrito de Marcilio Dias -' Canoinhas-St".
- ;11' 'fJ,

'I"11 i
�. "

, ' , �
".","7I'i'i'ifi"iY'H'i"i'fi'7i'fi ã í Ir. • li • , II j I , i'i • i í'i'iii íií • í ii'ii'f'i'I'i'i�'in'1Ii\. i i i i ír�

iL
.... :.

co lugar recebendo troféu e me

dalhas correspondentes, à colo

caçao.

Está de parabéns a Agência
de Mafra, pela realização ímpe
cável da promoção, assim como

as indústrias acima menciona
das pela colaboração ao liberar
os seus funcionários para que
pudéssemos bem representar a

nossa cidade"
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f:ORREIO:DO NORTE EDIÇAO NATALINA 22 de dezembro de 1979

TIVEMOS O PRAZER DE TÊ-LOS COMO AMIGOS DU

RANTE ESTES DOZ� MESES DE 1979, E, FORTALECEN

DO NOSSOS LAÇOS, DE AMIZADE, QUEREMOS NESTA
. ,

, ;:: J', ,), .(;aeon '

'DATA, "EXPRESSAR rODO NOSSO CARINHO, COM:
,

ESTAS PALAVRAS ...

FELIZ NATAL

E PRóSPERO ANO NOVO

Alfr.edo Scbolz8' Veículos
e Equipamentos' S. A.

Profissio n a I dos

de, C:â'n:õ'ln has,
Ass'ociacâo

. �

','
I, ;'."J,'

'" )

I I

I·
,

".' . -

, �. I: ';
, !....

','

�-.",,"e4;;�"C 'o n tab i I' i 5 tas
POR INTERMÉDIO DE SEUS FILIADOS, SENTINDO-SE

I
'

EXTREMAMENTE HON:RADOS COM A SENSlBILIZApO
RA PREFERÊNCIA E AMIZADE COM QUE FORAM DIS

TINGUIDOS DURANTE O ANO QUE SE �INDA, AGRA

DECEM A SEUS PREZADOS CLIENTES E AMIGOS,

APRESENTANDO-LHES VOTOS DE UM FELIZ NATAL E

PRÓ�PERO 1980.

.I,

",1, '

Através de seus departamentos: Cultural, Social, Esportivo 4?:

Artístico, agradece a colaboração qUe lhe foi dispensada no

ano que ora se finda, e deseja a todos UJm' FELIZ NATAL e

"" próspero ANO NOVO.

______________________________� =._mr __

AC RE São Bernardo
, I

• J

QUE OS SINOS DE NATAL SEJAM PORTADORES DE

• r

ALEGRES ESPERANÇAS E QUE O ANO NOVO SEJA

REPLETO DE PROSPERIDADE, SÃO OS VOTOS DO

B a n c o Sul b r a s i 'I e' i roS.' A.

I '

,Oficina Eletrotécnica
de João Dirschnabel

_ .....

--"'=::-=l=!::::±:::�-:..
':-'

. �. ..".;.. _ ......-

DESEJA A SEUS AMIGOS E FREGUESES UM FELIZ

NATAL E VENTUROSO ANO NOVO.

I

'" AO nRMINO DE 19�9, E . N<;l ItIMIAR DE '1980, A Tonos

QUE' NOS DE,RAM APOIO, COLABORAÇAO E PRESTl-
,

'

GIO, DESEJAMOS BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO ...
. j "

.

: José Rosa
',., 'l'

,
,

NESTA DATA EM QUE COLOCAMOS UMA TRÉGUA NOS
,

PROBLEMAS DIÁRIOS, MOVIDOS PELA PAZ ENVOL-

VENTE QUE IMPREGNA TODOS OS CORAçóES, AUGU
RAMOS VOTOS DE UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO

ANO NOVO.

Expresso Catarinense de Transportes Ltda.

QUE AS ALEGRIAS E ESPERANÇAS PRENUNCIADAS

PELOS SINOS DO NATAL, SEJAM MARAVILHOSAS

REALIDADES EM 1980 .

Boas Festas!

Farmácia Santa ,Cruz

SE JESUS TIVESSE VIVIDO HOJE, NóS LHE PEDIR,íAMOS:

"SENHOR, EXPLICA-NOS A PARABOLA DO TIP'ÓGRAFO .. :'

'E ELE NOS EXPLICARIA: "EU SOU A VERDADEIRA MATRIZ.

TUDO o QUE VEIO ANITES DE MIM FORAM APENAS PRO

.

VAS, FIGURAS DA REALIDADE QUE SOU EU. E TODOS (JS

.

QUE VIEREM DEPOIS DE MIM DEVERÃO REPRODU7.IR, EM '

SUAS VIDAS, o MEU MISTÉRIO". QUE o M1STÉRIO DO NA-

,

TAL SE REVELE A TODOS E,M FELICIDADE, PAZ ,ESA'úDE.

Boas', Festas!

São 'os: votos da' Administração e Funcionários da

Impressora Ouro
Verde Ltda. '.

-

,

••
• '. I .: •• � .�. "

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

·

••.
11
••

·•
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..��UUU;t.;t.�lit.�;t.lif.lit.�;t.��i���'*���'�:·:·:·

o o� " �: o o o

o

o
o

. j , I I
.

.,

o 0'0
. ,

o o_ o , I
-, ,o o o

- I

,
,

• " ,I 1 � :� j
r, I' h'"

'Ao·�' 'repousarmos nossas ferramentas pelo exaustivo labor e
\

cansaço de todo este ano, paremos para uma significativa reflexão, elevando
,

nossas mentes ao alto, esquecendo dissensões', perdoando ofensas, refreando

ambições e dissipando rancores! ,

. /

)

I ,

I

Natal,'de paz!'
V

\ ,

o

�
�

,/

� /

�,

.�
�
�
�
�

Ano Novo de luz!-

'-.. ) ,

-,
\

, \

I
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COB�BEIO DO NORTE ,
' <

e EDIÇAO NATALINA
--------------.------------,------------------------------

��--------------�-------,-----------------------------

A VALIOSA COLABORAÇÃO E A HONROSA PREFERÊNCIA CO]\/[,
,

QUE NOS DISTINGUIRAM NESTE ANO, FORAM PA'RA NÓS MOTIVO
, -

DE JúBILO E UM DECIDIDO FATOR DE INCENTIVO. NO EXTERNAR

DO MAIS RECONHECIDO AGRADECIMENTO SAUDAMOS COM, U1V[

+'�ií <i'f r�LIZ NATAL
" _.,,_

E
"

r

PRÓSPERO ANO NOVO, l., ,

.. '�-'." ",

"�,,, Irmãos
T rev i san i L tda.

É TEMPO DE SORRIR

'É TEMPO DE AMAR ',' ;, .:,::",;l
É TEMPO DE NATAL!

Que a renovação do nascimento de Cristo inun-
.' ,

,
,

de o coração de todos com o perfume do amor;

incendeie as almas com a chama da sabedoria

e inebrie as mentes com 6 toque da paz.

São os votos da sua

(

Casa Lang'er

,
,

o ANO NOVO É SElVIPRE ABERTURA DE NOVAS ESPERANÇAS. s
NOSSA É A DE 'QUE CON':ÇINUEMOS A MANTER COM AMIGOS,
CLIENTES E FORNECEDORES, OS FORTES LAÇOS DE,AMIZADE,
RESPEITO ,E COLABORAÇ�O, BÁSICOS PARA NOSSO MÚ.TUO,

SUCESSO.

BOAS FEST,AS!

--�--=._-

. (
, Que as melhores mensagens desta época s� con-

cretizem, realmente, num auspicioso porvir das'
,

mais plenas realizações.

FELIZ NATAL!

PRóSPERO ANO NOVO!

Farmácia e Drogaria
V I T A L

/..

Casa das Noivas
de

Terezinha Dambroski Mikus
I

-
,

QUE A PAZ E A ALEGRIA DO NATAL,SE-
I '

JAM UMA CONSTANTE EM TODOS OS DIAS
.

•
\ I

•

.

CUMPRIMENTA CORDIALMENTE}; OS SEUS. PREZADOS A1VIIGOS,

CLIENTES E FORNECEDORES, DESEJANDO-LHES
UlVI BOM NATAL E UM .

ANO NOVO REPLETO'DE PROSPERIDADE.

DO ANO NOVO.

Vidracaria \
� �

.-

'

'Maffezzoll·

�--------�----------------------------------------,-

,/ ,

CASA

i.

Tivemos o prazer de tê-los corno amigos duran-

te estes doze meses de 1979, e, fortalecendo nos

sos laços de amizade, queremos, nesta data, ex-
,

pressar todo nosso carinho com estas palavras ...
,

,

\
,

22 de dezembro de 1979

BJNDER'CAR
de .:

Ltda.

,> '"

'. Comércio
Automóveis,

(.

,
,

Bar' Guarany

f»; O(
,

-. '., ,f;:,,�

I

'AS INCONTIDAS ALEGRIAS DESTE 'NATAL

SE PROLONGUEM POR TODO O ANO NOVO,
NO REALIZAR DE NOVAS E PROMISSORAS

REALIZAÇÕES.
SÃO OS VOTOS QUE FAZEIVIOS

.ALEGRIA, PAZ, SAúDE E PROSPERIDADE,

Ê' A NOSSA MENSAGEM PARA o ANO NOVO.

FELIZ NATAL!

P,RóSPERO AN:O NOVO!

_

ZenoAmaralFilho
\

Cirurgião Dentista

--

lrmãcs ui
-

,

(ia. u a.

se E B R

/.

. AO TÉRMINO DESTE ANO,E NO LIMIAR DE 1980, A TODOS QUE NOS
. ,

. I

DERAM APOIO; COLABORAÇÃO E OPEROSIDADE, APRESENTAlVIOS
'

OS NOSSOS SINCEROS VOTOS DE UM NATAL DE PAZ -. AN_O NOVO

DE LUZ DESEJANDO QUE AS ,BÊNÇÃOS' DO SENHO!), PROTEJAlVl, "

, ,

VOSSOS EARES E VOSSOS. �RABALHOS, RENOVANDO PARA o

I PRÓXIMO ANO OS INSTANTES FELIZES 'DOS DIAS QUE SE VÃO.

_,

\

Relojoaria
RIfEI

AUGUR/A Aos SEUS CLIENTES, QUE A DIS�I
TINGUIRAM COM SUA ATENÇÃO NO DE�

,ÇORRER DE 1979, OS MELH9RES' VOTOS

D.E UM FELIZ NATAL E PRóSPERO

ANO NOVO.
,

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

J
. AO TÉRIVHNO DE 1979 E NO LI,MIAR DE 1980, A TODOS Q,UE NOS DE-

_,

RAM APOIO, COLABORAÇÃO E PRESTíGIO, DESEJAMOS
BOAS FEST'AS E FELIZ ANO NOVO . , .

Coletivo Senta Cruz Lida.
Turismo Caiarijur .ua:e

"
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22 de dezembro de 1979
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-

\

!IIII
• me '5&

l
• L\Gii!&liA, 'jIliMNM'. _
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o *" õ 7* o *' Õ '* Õ* o
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-

õ **�.* ó -* õ '* õ '* õ '* õ ;tE õ"',)** õ '*0,* õ '* õ '* õ* õ '*0* õ *' ó* o* Õ *0* õ* õ*0* õ �0* õ '* õ* o* o '* Õ* o *,õ* õ* o �0* õ* ! �*0* p -�** Q* õ'

o I
- *0

o

.

, ,,' ';.1
,

Q�
o

•

\
'

j "

'\ I
'(

. ,
.

, � "

A
. I

Administracão .. e
.,

Funcionários da
.

� ,

,.

\ \

I I
I

I
\

Prefeitura 'M. de Três Barras
,

'

externa seu agradecimento .r pelo apoio e colaboração recebida

no ano que se, finda, e formula votos .de um

\

I

, /

Feliz
,

Venfuroso 1980

\

-,

Odilon Pazda
-

I ,Willy S,udoski
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Quando a humanidade comemora o nascimento d'Aquele que � AMIZADE E RELAÇÕES, POSSAM TAMBÉM FINDA-LO COM O MÚTUO DESE-' �
é a luz, a esperança e a vida, apráz associarmo-nos a estas � �� JAR DE UM NATAL MUITO FELIZ E UM ANO NOVO RADIANTE DE PAZ E .'

justas alegrias desejando FELIZ NATAL e PRóSPERO � PROSPERIDADE. .'

�

�
�

ANO NOVO aos nossos prezados amigos, clientes e
.

.
,

fornecedores.

1vlALLON ClA.
,

• Revendedor Autorizado

.1"'1'" ,_, 'l"'.I!I' IR'.'.'.,. III ,�" PJ,.,. III'" ' •• 11'" I'" II III ••• " I' UJlI" I •••

I .

No traduzir do nosso reconhecido agradecimento pela honrosa

preferência com que nos distinguiram neste ano que se finda;

saudamos todos Ü'S nossos clientes, fornecedores e amigos,

I desejando-lhes FELIZ NATAL e PRóSPERO 1980.

,

RetiFica do Alto Ltda.
'-

de Wigando Knop
�------�-----------------�-'-------------

\ji' •••aii.j.Dil •• il ••• II.!I.aR ••••••• I.,I.IDII •• I ••• I�gill'�' •••••

'.II.a.�l-:::-:. f'
. :::g.

----__. �=-
'

.

�
, -:_- �

�.
�I
mi

_-_---

I� Organizações Record
� de Luiz Milton, Sucbek

AUGURA AOS SEUS CLIENTES, QUE O DISTINGUIRAM

COM SUA ATENÇÃO.NO DECORRE.R DE 1979" OS ME

LHORES VOTOS DE UM

FELIZ NATAL

�.....g.uiA"'����::�:.�::..:�.::: ..,�,.,., .. 1
\ I

\
'

�------I------------.--------------------

\

II

Indústria Ervatei ra
Elald Zipperer Ltda.
CONGRATULA-SE COM SEUS AMIGOS, CLIENTES E

FORNECEDORES, DESEJANDO-LHES UM FELIZ NATAL

E UM ANO NOVO REPLETO DE ALEGRIAS.

--------------�-------------------------

"

• I

EDIÇÃO NATALINA. 22 de dezembro de 1979

SÃO OS VOTOS MAIS SINCEROS AOS SEUS CLIENTES E AMIGOS, DA AD-
, l

/
,

Iv'IINISrRAçÃO ,E FUNCIQNARIOS DA

de Amadeu Peron.

NO EXTERNAR DO MAIS PROFUNDO RECONHECIMENTO E AMIZADE PELA
,

HONROSA PREFERÊNCIA DISPENSAD A NESTE ANO QUE FINDA, VEM AU

GURAR-LHES OS VOTOS DE UM ALEG HE NATAL E UM ANO VINDOURO PLE-

NÇ) DE REALIZAÇõES E RADIANTE DE FELICIDADE!

I" I" 11 .• "" ''II! li' II! I" I I lU II "1!-A..1:L' '.'11 II '.'1 "" •.•• ""'1 � II" '��LULUI.JU.��.IIl'" D ••• nu III. a a I ••• I'. III •• a""" 'I,!l,

.0*0*0*0*0 ;:'�o*0*0*0*.0,*0*0*0,* 0*0,*0*0*0,*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0* 0* 0*0*0*0*0 ° °

, * (, -* õ* o *0 :i(�* õ* õ-* õ .* õ* õ -* õ -* õ -* õ -* õ*õ)f{õ *.0* õ .* � * o * Õ* Q *0* � '* õ "* �* õ* õ* õ '* õ *' õ* õ* õ -* õ '* õ o o o

�
. I
,.

.

"

�
.

°

I 'r. Ind. e Com. Ot�o Friedrich S.A.
'.

� � .

� 1 «ICOFRISA» ��o:o:� �-=�,
o .._-.,=----� . I

o ,�
*0 �o.0* ó*

� NO TRADUZIR DO NOSSO RECONHECIMENTO. PELA HONROSA PREFERÊN- .�
�_-r CIA COM QUE NOS DISTINGUIRAM NESTE ANO QUE SE FINDA, SAUDA- �.
� MOS TODOS OS NOSSOS CLIENTES, FORNECEDORES E AMIGOS DESE- �
�o

'

�
� .

JANDO-LHES FELIZ NA TAL E UM PRóSPERO 1980.. .' �
�. �
�:"

.

','
. JO,0*'" " '/ � , ""

.

o

.

o *. ':>* o � o� o* o *_ ':>* �* o* � *_ o *. o *_ o* o* o � � *. � *_ o *. � *- �* ��� *_ o *. � '* o* o *_ � *_ � *_ o *. �* �* �* '? *_ '? *_ o *_ o* o o

,

*0 * � �'�)l, o *� *� *0 *0*0* ° *.�* ó *ó �lEó�(�'*0* o*ó *�* o *0 ,!E�* ó* o * o *ó * ó *"* õ * �* � *Õ *0* ° *0 *o�, ° o

, "

\

��a�����������B���������B�����������nD
m

.

, ;
&ll A TODOS AQUELES QUE TANTO CONTItIB,UIRAM PARA O. NOSSO SdCESSO ffil
m �
m NESTE ANO QUE ORA SE FINDA, QUEREMOS, NA ALEGRIA DESTES DIAS i1
en 'DE FES�AS, LEVAR-LHES NOSSOS AGRADECIMENTOS E SINCER<?S·· VOTOS rJ

� DE UM NATAL MUITO FELIZ E UM ANO NOVO REPLETO DE PAZ E m
I)J

PROSPERIDADE. m
ml ' .• \ on '

iIn
'

Boas Festas "",'_,
i / ..

-: Ilil
. rol .

.
...�< ..
/ m

Uft
_ .....

-;- r ...._ .. - rlft
�

•• • ••••• t1J,ot

!
I

Llons Clube �//fr<"!
m . e (noinhas � m
m .

,
.

..
.... . �

��QQ���gQ���Q��Q�gQQ���QQgQ����Q�Q��gQ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE� �ED�I�O NATALINA 2,2 de dezembro de 197'9·
=- _........_--

" .

�t�rr���rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl'rrr�rrrrrrrr�rrrrrrr�rrrrr�r�r�rr�
�

." � �

� �.
� " .' "i.
�.�

�:

"J.'iiI ;';;, -I:

!to '
.

.' �${" . �
� �
� '",� �,1.
!� � .

� �
� .�.
�

�

�
"

-I
...

� �
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!te A d

(. �
i�

to os os que nos deram s. ��

!t0 :-.: �
�

,,' �
!o$ o prazer. da amizade du rante todo o ano .)

.. ,' ��
!oe :"". �
� �
!te

. que passou, fortalecendo nossas rela- 'v-, �
� -___

�
·:taA /' " " �'.
l"fI

..•.- 'i9"'�

. � ções pessoais e comerciais, externamos
.

� . :::
' .� .

� . 1/ �

� nesta data todo nosso carinho com o �,
.�

�
�

,'V <......�

!te ;.... �
� voto - tão antigo e

.

tão atual - 'de um ',,;;:. . �
.� '." 1, :';' "i
��'" rÓ, �
� ,-' • �. "6'-�

t feliz NATAL e próspero ANO NOvO! �
�
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�

o,, �.:

�
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� �
� �
� �
� �
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k �
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.. ..

Posto de Serviço Canoinhas Ltda.

Aristides Mallon

Vicente & Cia. Ltda.

comerete: Pedrassani Ltda.

Pedro Rudey

-, Esso

Shell'

- 'Ipiranga

...

- Petrobrás.

Texaco�. -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

,
'

,

CORREIO DO NORTE EDI'ÇAO NATALINA 22 de dezembro de 1979
----------------,-----------------------��------.--------�---------------------------

NUM TESTEMUNHO DE ItECONI-IECIMENTO E AMIZf\DE, VEM JUm
.

I '

.
-

.. /

BILOSAMENTE CONGRATULAR�SE COM OS AMIGOS, DESEJANDO-

J...IHES ARDOnOSOS VOTOS DE UM
.

NATAL FESTIVO :E Ul\i liNO

NOVO MARCANrl'E DE HARMO:NIA, ]�AZ E PROGRESSO.
'

.•
'

I.,

. "

"

l-I .

II I'li
II
I
I

,

�\,,�.� �
- -

•

. I

NO TRADUZIU, DO NOSSO RECONHECIMENTO PELA HONROSA
, I

I •

'

,

•

,; "-

PUEFERÊNCIA COM Q,UE NOS DISTINGUIRAM NESTE ANO QUE SE
,

FINDA, SAUDAMOS TODOS OS '''NOSSOS CLIENTES, FORNECEDO-
'- . ).

,
.

. RES E ANtIGOS,' DESEJANDO-LHES FELIZ NATAL E -UM
.

.
,\

PRÓSPERO 1980.

, I _

Comércio .. e'. Indústria
« 5 CH A O E C K » Ltda.

f

Ir.. lores - Máquinas .. Implementos Borícnlas

Revendedores « MA·SSf.Y .. FERGUSON»
.

, ,
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0*0*0 .

.

.

'

'.
0*0*.0*

o

o*�o*"
. . *o3f��o'

,

o 0* .

*õ': o

o
o :

BOAS ,FESTAS DE NATAL E QUE OS 366 DIAS

DO ANO NOVO SEJAM REPLETOS DE ALEGRIAS,

PAZ E PROSPERIDADE.

SÃO OS SINCEROS VOTOS DA

Indústria de Madeiras
Ludovico· Dambroski. Ltda.

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

, .

,

;

\

\_

AOS NOSSOS DISTINTOS AMIGOS .-J CLIENTES - RAZÃO FUNDA-

I "MENTAL DO NOSSO SUCESSO -, REAFIRMAMOS NOSSA ESTIMA -'

E, CONSIDERAÇÃO ATRAVÉS DOS MAlS CALOROSOS VOTOS DE

UM ALEGRE NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE

PAZ E PROSPERIDADE.

Basilio
de

Humenhuk.· Comércio
I

Veiculos . Ltda...

Revendedores

\ "

L I

/

� Irmãos Procopiak & Cia. Ltda.
�

� Empresa de Transportes Procopiak Ltda.
,

' .

o'

Procopiak Agro 'Pastoril Ltda.,

Agrícola Procopiak Ltda.

Miguel Procopiak Comércio de Velculos I Ltda•... Voral. Empreendimentos e ParticipaçõBs S. 4.
I

.

'

Rio dt4reia 4dmiDistra�ãD e Particip'açõ�s ttd.i.

Associação Recreativa e Esportiva Procopiilk
I

desejam a todos os seus amigos, colabora-

dores, clientes e forn 3C s íores, votos de BOAS,
I

FESTAS, augurando um NOVO ANO de paz,

progresso e prosperidade.

,

.

,

Canoinh as, dezembro da 1979

.�/��.-----::::;.. . � .

-_
. '

�"
�

. I
I.
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I

A. E. BACH & elA. LTDA.
DESEJAM A TODOS UM FELIZ NATAL

E PRóSPERO ANO NOVO

RetiFica
Canoinhas
Ltda.

prestando sincero culto ao mais excelso evento que o mundo

cristão reverencia, leva aos prezados amigos. e clientes a sua

I

I,

22 de dezembro de 1979

o ANO NOVO :É SEMPRE ABEHTURA .DE NOVAS ESPERANÇAS. A NOSSA É

A DE QUE CONTINUEMOS A MANTER COlVI AMIGOS, CLIENTE� E FORNECE

DORES, OS FORTES LAÇOS DE AMIZADE, RESPEITO E COLABORAÇÃO, BÁ-
SICOS PARA NOSSO MÚTUO SUCESSO.

ARISTIDES MALLON

,

Concessionário Mercedes-Benz

Fuad Seleme
Rua Paula Pereira, 358 - Canoinbas - se

,

DESEJA ÀOS PREZADOS AMIGOS E FREGUESES UM FELIZ�NATAL E

SINCEROS VOTOS DE FELICIDADE E, PROSPERIDADE NO DECORRER· DO

ANO NOVO

MENSAGEM ,DE NATAL, com efusivas saudações e sinceros

votos de felicidade e prosperidade para o ANO NOVO.

.

.
Loja de Calçados

A valiosa colaboração e a
.

honrosa preferência
com que nos distinguiram neste ano; foram ,para nós motivo

de júbilo e um decidido fator de incentivo. No' externar do
,

mais reconhecido agradecimento saudamos com um

/

,

r

ata

ovo

,_
)

-_
.... ..õ

, :.. t r.,
-�--

,e •
.. _.. ,

.....�..«.A..... e .Y....·W�···.====�======;====;:;:=========;===========================I=========== ••....• I
••

I� :�
• fi • •

I • .

: : � :
• • ••
.. "
·

====================================================== .....�.I,9-· ... · ,.•• •.. .·0 '.'•••••••• ==-======= •• .
·

•

":. ...'.� - :-

... _-_ :.. l�;!.t�"l.·
•. __ ., '1_· ......

a.

I
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



22 de de�,embro de 1979
I

\ .

II

II

I
I

João B." Ruihes I
\ -

II
III
II
II

I
\ II

� =·I
. '_ IIBII

Vice-Prefeito
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I

UMh SEN1�l:MENTO ESPECIAL VAI CHEGANDO, DE MANSINHO AOS NOSSOS, CORAÇIÕE'S."Ót Ô, t

...
,

NELE HÁ
, .�

,

Â PAZ DOS ALTOS �N;FLUXOS. A ALEGRIA FRATERNAL DOS BONS MOMENTOS. A- CONSCIÊNCIA DE TUDÚ

DE BOM QUE O ANO NOS RESERVOU. MAS HÁ SOBRETUDO UM PROFUNDO RECONI-IECIMENr.rO
\ , )

,

PARA COM OS QUE NOS DERAM MÃO FQRrrE NA CO�SEC'UÇÃO DOS I NOSSOS OBJETIVOS PROPOSTOS.

,

s.ÃO PARA ELES OS NOSSOS 'MELHORES VOTOS DE UM NATAL FELIZ E VENTURqSO aNO NOVO.

I,

,

R'IGESA

Celulose, Papel e
\

r

l,

EXTREMAMENTE HONRADOS COM A SENSIBILIZADORA PREFE·
,.

.:..
/

.

" .

\

RÊNCIA 'E AMIZADE COM QPE NOS DISTLNGUIHAIVI TODO ESTE

,
' I

ANO, ÀGRADECEMOS A.OS NOSSOS PREZADOS Al\1IGOS, CLIENTES

, E FOhN'ECEDORES, APRESENTANDO-LHES OS'NOSSOS MAIS ,COE··
•

'. "

DIAIS VO,TOS DE U'l'v1 FELIZ NATAL E PH63PERO 1980.

Esqu'ad- ias Santa C uz 'S. III

e

ruz • •

__________w �� ���----

--:

Em s/

'\ '

E DE GRANDES REALIZAÇÕES, CONGRATULAMo'-NOS ÇOM NÓS ..

,
, . . .......

,

I

SOS AMIGOS, CLIENTES E FORNECEDORES, DESEJANDq-LHESI

)
AO ENSEJO DA.S FESTAS N�TALINAS, AO TÉRM�NO DE MAlS UM

-

,

ANO E AO DESPONTAR DE UIVI,PE�ÍODO CHEIO DE ESPERANÇAS

UM FELIZ NATAL

,

E'UM ANO NOVO

REfLETO DE ALEGRIAS.

ge
\

.

) I

,\

, I

I,

I

.
"

-.

Sinceros votos de ,I
,

'\

\ '

\
\
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:'Viram o,Men.ino e, prestando-se,
o adoraram" (Mt 2,11)

\

,

Menin? que moras num. estábulo, eis. que finalmente chega ..

mOS diante de tua porta. Estamos esperando a, nossa vez de
sermos recebidos.

'

Somo os "reis" do século XX, perdidos atnis de uma' estrela ..

Mas somos "reis" ser:: coroa. e sem cavalgadura. E, o que é
pior, chegamos de maos vazias. Perdemos tudo ao longo do

I caminho. 'I'ivemos que largar tudo, despojarmo-nos de tudo
e arriscar a vida, para podermos chegar até aqui.
Somos osúltimos componentes da interminável caravana que
se pôs em marcha em busca de ti.

.

I

Os últimos até hoje. Mas olha que atrás da gente existe um •

rebuliço tremendo. Parece que um, sem-número de' pessoas
I �

.

. ,
'

" ' -,

,
q

.

":stãdo ctaminhando EPara o esP]lhendor da tua luz, para o ela- +.oo.o_���;..,��.�o_�*o��\� o�������;J���������;i�����,o-����Q O�'o�9--: q'
rao a ua aurora. rgue os o, os e vê em: torno de ti: todos 0**0*0*0*0*0 *0

se reunem e se apressam para virem ao teu encontro.
Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas surgem de todos os

lados" (Is 60, 3-4) .

Só quero ver como receberás todos esses amigos e admirado
res numa sala de -visita como aquela que escolheste.

Foste tu que nos chamaste.

Acendeste uma pequena luz, fizeste brilhar urna pequena es

trela sobre o nosso caminho, colocaste em Jt0sso peito tanta
saudade e tanta coragem. . .

.' ., .

Não podíamos ficar/parados.
Foi duro, eu garanto. Mas, até que enfim, chegamos.
Viemos de longe, e faz tanto terppo que estamos a caminho.

Aliás, em nossa existência 'não fizemos' outra coisa senão an

dar, buscar, perscrutar o céu, com medo que a estrela se

npagas,se . ,r

Tantas vezes nos desviamos.'
Tantas vezes sentamos' na beira das estradas. ,E choramos.
perguntando a nós mesmos se valia a pena sofrer tanto, s6
para ir em busca de um Menino, atrás de uma estrela.
Foi grande a tentação de desistir ...
Mas, justamente naquelas horas, .a estrela se revestia de nova

-, luz e se tornava mais convidativa.
Por' isso, hoje estamos aqui.
Somos felizes. Mas já chegou a hora de "voltarmos para o

nosso país", para nossas casas, nosso campo de trabalho. A
gente vai se encontrar de novo. O 'caminho que .leva a ti.
agora tem,mais segredos.

,

Antes, porém, de partir, queremos te dizer uma coisa. Sabes,
valeu a pena, sim, sofremos: tanta coisa, em troca da felicida
de deste encontro contigo, Deus Menino. I,

.

Os homens só serão felizes quando descobrirem o teu para
deiro.

CORREIO DO 1\1()RTE
------�----------

Procura,::se um
•

menmo

Sim, é preciso que todo o mundo se ponha atrás de uma es

I trela, à procura de.um Menino.
O Menino que mora num estábulo.
O Menino que és tu.

. (Pe. Virgílio)

Prece Cáritasde
..... w acw:::s

DEUS NOSSO PAI, QUE TENDES PODER E BONpADE,
DAI FORGA AQUE'LE QUE PASSA PELA :pROVA'ÇAO, DAI LUZ
'ÀQUELE QUE PROCURA A VE'RDADE', PONDE' NO CORAÇÃO
DO ;HOMEM A COMPAIXÃO E A CARIDADE',

DEUS DAI AO VIAJOR A ESTRELA GUIA/AO AFLITO
,

l1. CONSOLACAO AO DOENTE, O REPOUSO.
�, ,

PAI DAI AO CULlPADO ARREPENDIMENTO, AO ES-
, ,

PiRITO A VERDADE, A CRIANÇA O GUIA, AO óRFÃO o PAI.'
\ '1'

SENHOR, QUE A VOSSA, BONDADE SE ESTENDA

SQBRE TUDO, QUE CRIASTES.

PIEDADE SENHOR PARA AQUELE QUE VOS NAO
, ,

, 'CONHECE;, ESPERÁNIÇA PARA AQUELE QUE SOFRE. QUE
VOSSA BONDADE PERMITA AOS ESP�RITOS CONSOLADORES

DERRAMAREM POR TODA A PARTEi A PAZ�A ESPERANÇA
E A FÉ.

DEUS, UM RAIO, UMA FAíSCA DO. VOSSO
-

A�OR PO

DE ABRASAR A TERRA; DEIXA-NOS' BEBER NAS FONTE,S.,
DESSA BONDADE FECUNDA E INFINITA E TODAS, AS LA

GRIMAS 'SECARÁd, TODAS, AS DORES ACALMAR-SE-AO: UM

Só CORACÁO UM Só'PENSAMENTO SUBIRA ATÉ VóS, COMO
� ,

.
.

UM GRITO DE RECONHECIMENTO E' DE, AMOR.
o

'

COMO MOISÉS SOBRE A MONTANHA; NóS VOS ES

PERAMOS COM OS 'BRA:ÇOS ABERTOSI, OH! PODER, OH' BON

DADE. OH! BELEZA, OH! PE-RFEIÇÃO, E, QUE.RE'MOS DE AL-

GUMA SORTE ALCANÇAR A VOSSA MISERICóRDIA. .

.

,

"

DEUS' DAI-NOS FORJCA DE: AJUDAR O PROGRESSO

AFIM DE SUBIR AT'É VóS' DAI-NOS A CARIDADE PURA. DAI··
.

Nos A F'É E A RAZÃO, DAI-NOS A SIMPLICIDADE,: QUE' FA�Á
[
..

DAS NOSSAS ALMAS O ESPELHO' ONDE SE DEVE: REFLETIR.

A VOSSA IMAGEM.
'

. � ASSIM SEJA.

�--------�--------------------,---------

EDIÇÃO NATALINA 22 de dezembro de 1979

�������u�����U��)��it�����*����������o °
,

�
•

"

,

" x,

", '

"

'-

.

.

'\
,

o :
� NO TRABALHO QUE NOS El')TVOLVE NO DIA':A-DlA, 1}S NOSSAS ATIVIDA-

'�o.I DES PARAM UM INSTANTE ... UM INSTANTE PARA QUE T'oDOS .OS CO�A�
o CãES SE IRMANEM NOS VOTOS DE UM BOM NATAL E 'NO DESEJO DE-

o .» , ,

� ,
..,QUE O ANO VINDOURO SEJA REPLETO DE PA�.

�.
.�
�
�
�
- o

I'� �

BOAS FESTAS!
I

,!'

PRóSPERO ANO NOVO!

Lojão e· Armazém
C!ruzeiro:

ONDE HÁ UMA VONTADE,HÁ UM CAMINHO. ONDE HA BOA VONTADE, HÁ
lVIUITOS CAMINHOS. A TODOS· AQUELES QUE NOS AJUDARAM A ABRIR

CAIVUNHOS NO ANO QUE PASSOU E 'QUE FORJARAM CONOSCO, NA TÊM

PERA DA LIDE UMÀ CORRENTE SÓLIDA DE BOA VONTADE, O NOSSO MUI- .

. '. '.
,

'

TO OBRIGADO, E MELHORES VOTOS DE HARMONIA E 'CRESCENTE
,

PROSPERIDADE.

B 0, A S F E S T' AS!

/

·MAVE·QU·I P
Veículos e

Ltda'.�
Maquinas)/
Equipa·mentos

:" 'I' I 11'!f"." II! RIJ .. Ii! !UI! II li' la '1'" lI.ft !!III!' '.U IIR,. !!I" II!ln ['lI lU 11'1 '.111'1'1' ,,!..!!..!.!I P' U! I I I' I" '11.1 I" U í. lU ,.. '.I",! 1.1, �!e�

1\,

eramlca·
I •

vlno •

��lIlIellmefllll
fII.

P,B
-

A TODOS AQUELES QUE TANTO NOS ESTIMULARAM NESTE 19719 QUE ORA

-SE FINDA, IQUEREMOS �A ALEGRIA DESTES DIAS DE FESTAS, LEVAR
LHES NOSSOS SINCEROS VOTOS DE' UM NATAL MUITO FELIZ E UM ANO

NO�O REPLETO DE)P�4Z E PReSPERIDADE.

Fu I
-

r Vieira
II

J-rur

. ,
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I
"

,

,
'

Alfaiataria'
I

.

Pre e ri
\

a

de JOÃO LINZl\TEIER. f�
.:........_._ .... I

eumprimenta cordialments, seus

prezados amigos e cliçntes, de-

, '

sejando-Ihes um BOM' NATAL

,

c um ANO NOVO repleto de-

.• i • i , •• , li I •• i ii i i i i I í I i •• i i I í ffi'i i í ii I I ';i •• I í • I ííí • II Iii iii II ii í ••••• ii iii • ii II i 1111 t'ift1:

l'
.

\ I
. .

.. '. .

, .

Casa 'Mayer
,

�\l'�I�' ::;...-"'
- -

•

'" ,� f �
�

,

I �".,
"

llGRADECE A P�EFERÊNCIA

COM QUE FOI DISTINGUIDA

EM 1979 E DESEJA A TODOS
,

OS, SEUS FREGUESES, �MI-,
GOS E COLABORADORES

\

22 de dezembro de 1979

�1I.1 lU II .II,IIIa. II I 111111111 IITdllllllli UI u IITID Ií!lO (Ii 1111l1li n-w II ii ii ií III ij"fi"ij-'II.,í1Illi III i i li .ih i li i ii i. ii. í íi í i. í ln, i � •• i'fi,1'ti
I I� e"

.

\

'

\'.
.

(

'1"
ii. i. II i II 1.111 ii iii � � I II ii'.1 ih Iii ii I IIIH'Iriiil li � III ii ii; I í iIII m li I í �. 1l111i.

Iii 11.1. I i. I i i II I. 1,1 ••••• li. I.' I I ••• ií. I. í li I li. II.

�Ii'lI
'

.

: . r \
'

r:

HONRADOS POR TERMOS CONTADO COM A VOSSA

INESTIMAVEL COLABORAÇÃO E AMIZADE DURANTE

O ANO QUE ORA TERMINA, EXTE;RNAMOS OS NOSSOS

AGRADECIMENTOS E OS MAIS SINCEROS 'VOTOS DE
'- ,(

UM FELIZ NATAL E ANO NOVO OE �AZ E
I

PROSPERIDADE.

AOS NOSSOS DISTINTOS AMIGOS E CLlE:NTES - RA··
, ,

-

ZÃO FUNDAMENTAL DO NOSSO SUCESSO -, REAFIR ..

. )l .

'

_

MAMOS NOSSA ESTIMA E ,CONSIDE.RA'ÇÃO, ATRAVÉS

b.
!:.
It�

;l, Ir.

'e
' ..

me
�i e

-' =! �UM FELIZ NATAL

�i!� _

E PR6SP�RO ANO NOVO. I' \ I: • •

�������������������������� '�, ••,.�.,:;.".,.,•• , ••• , •••U�"I, ••R••:�'�I .. , .... ,�'I'��II.,I.I •• t•• '.�.,.!�""U

DOS MAIS ÇA�OROSOs' VQTOS DE UM ALEGRE NATAL �

..

E UM)ANO NOVO REPLETO DE PAZ E PROSPERIDADE.
I ,

ru a.

--=--::;.-- '\ ,

BOAS FESTAS!

\

. \.

PODERj'A�tIOS IMPRIlV[IR NE&TA IVIENSAGEIV! I\vIUürAS }'RASES BONITAS, CHEIAS DE FIGURAS,
, I

QUE VIRIAM SOBREPUJAR OU IGUALAR AS MUrrAS JA ENVIADAS. ,NO ENTAN�O, PREFE·

RIMOS DESEJAR·LHES, PARA o ANO r�JOVO, ':.rODO o SUCESSO Q,UE DESEJAMOS' A ·NÓS'

I '

(Aam

\,

MESM:OS.

Boas Festas I
•

I ,

r nicip cl ,.

��ii

�
!�
!I�
�1€1 PAULO EDUARDO ROCHA FARIA - Presidente ORLANDO l\t1ÜLLER

t " EDMUNDO BITTENCOURT HENRIQUE Kl;tZESINSKI

�
.

FRANCISCO BUENO DE' SIQUEIRA STELITA P. COSTA

�oC GUILHE�ME PRUST SELl\t1A c. PIECZARKA
i� GUIDO HENNING �

� JAIR LESSAK
WALDEMIRÓ ANDRADE �

!te . ' ,Gti
�' �
!te,

'

�
�..

I,

.: �
:'t .

.W ,--" -- i -- .' IM!
�� ,,', \\

.

• I' I 1f
\ ��������������������3�������������������������������������X��,��l�

. "

/
/

, I

��(
,

I

,

;·�t
,;" fk
< '4

/(>�
, .

�.�;" �

��t
€tlt

I
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�i
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�.�
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A todos aqueles que fizeram ao nosso lado'

a oração do trabár�ô� 'no ano que passõü,"
compartilhando .conosco os mesmos ideais de

paz,
. amor e operosidade, os nossos melhores

votos de

�l
-

, ,

FELIZ NATAL e

próspero ANO· NOVO
o

�
�
�
'� ':�'{�':,.

�
�
�
�

n
. '

,

\. ,
.

�
o'
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..

'
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o

.; ,

o
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•
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I ,

MARCA REGISTRADA.
'

e

, ,

,
'

: No tra'ba'lho 'q.ie nos envolve no día-a-día, as nossas ativida·
'.

-

"

des param um instante . . . .um instante para que todos os

. corações se irmanem, nGS votos de um Bom Natal e no. desejo

cte que () ano vindouro seja repleto. de paz.

BOAS FESTAS

e .PRÓSPERO ANQ NOVO! �

.
,

i

Restaurante e. Lanchonete
PAMPAS

Tiveme-s o prazer de tê-los corno amigos durante estes doze

meses de 1979 e fortalecendo. nossos laços de amizade, que-
, , '.

,

remos, nesta data, expressar todo. nOSSo. carinho. CGm estas

palavras .. '

FELIZ NATAL

E PRóSPE'RO ANO NOVO.
t" ('. '

'

.

,

Boutique
': ,��-:;,

'

'(l' a r d:ê n i a
-�----�----�------�---------------

a Iras·.·

\.

.
..

,

.

,

• •

Açougues de

Ef-AFRIDA \lOIGT,
ADILSON VOIGT e

WILSON VOIGT

Congratulam-se com seus. amigos, clientes e -fornàêàdôres� ",""

." ,� .

' �
,

.desejando-lhes um FELIZ NATAL e um ANO NOVO

. .

. ,
.

.

rep leto 'da alegrias .

, ,

. :,�,,: ....\; l;�' � t'.,� ....

q--"

I
lVIOS IDEAIS, CONSIGAMOS ATINGIR NOSSOS OB._JETIVOS. . ,

, '.-....... o',

"

. .

AMIGOS, ESTAMOS UNIDOS' PELO ,TRABALHO, PELA PAZ E VONTADE DE
,

VENCER. ROGAMOS A DEUS QUE. NO ANO NOVO, IRMANADOS NOS MES�
,

. " I; h, .'"
! '.

\ ,

Conselho

, '.

BOAS FESTAS!
"

. �
-, ",i"') \l" ��.

, , ,

.

,':' .... ·t··· " .. _,

Munic�ipal ' de

I Gizelly a Boutique
------------=

,
)

,

'

Deseja a todos Feliz NATAL e um
,

,
".. .. �

alegre ANO ,NOVO.
I

.,

----------------�------.�----------------�--------�--�
."-: �.

., -to •

: '
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C0RREI9 DO OORTE 22 de dezembro de 1979EDIÇAO NATALINA '

FELIZ E SATISFEITO COM A PREFERÊNCIA COM Q,UE FOI DISTIN-
, ,

,

GUIDO NESTE ANO, AGRADECE E DESEJA QUE ESTA SATISFAÇÃO
E ALE'GRIA ACOMPANHE A VOCÊ, AMIGO E FREGUÊS, NESTAS

FESTAS NATALINAS E NO DECORRER DE 1980.

o «Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do. "'

Mobiliário de
_ Canoinhas», atra vês de sua Diretoria, cumprimenta' os

, \

dignas famílias, almejando FELIZ -NATAL
-

ANO NOVO.

Frig
..r

I

seus associados e
l'

e
'J próspero

. .' '

I,

+

,': �
(

I .",
'

, '",

�----------------�----------------�-

DIRIGINDO - NOS ESPECIALMENTE AOS

AMIGOS E CLIENTES, NOSSO AUGÚRIO É

� DE TRANSMITIR, NUMA EXPRESSÃO

sm@B'tA, VOTOS DE UM
I,

, FELIZ NATAL

E PR'ÓSPERO ANO NOVO.

J. Cô r t e

CAS�
•

de João Abrão
I

Seleme & (ia. Ltda ':/
.

"

AGRADE,CE A ,TODOS QUE, COMPARTI-,

LHANDO COM SUA LUTA, TORNARAM

POSSíVEL O SEU PROGRESSO DURANTE

E PRÓSPERO ANO NOVO

",

O ANO QUE PASSOU, E APROVEITA O EN

SEJO PARA EXTERNAR OS SEUS ARDEN-

TES VOTOS DE UM

FELIZ NATAL

•
- -- A g

•

ao término de m ais um' ano" através de suá,

administração, agradece a, honrosa preferência

de
v •

todos que contribuíram para o alcance

dos objetivos propostos e' quer qU:3 todos os-

'seus colaboradores, os integrados do Sistema

'Fomento Fricasa, os seus fornecedores e clj-

..,-

�'

'�
entes tenham um \

Natal, de. muita paz e um

ano de .198'0 com muita saúde, 'trabalho e

•

,
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CORREIO DO NORT_E _:E::::D�IÇÃO NATALINA

I

22 de dezembro de' 1979

-p

, ,

I

,ri •

t'",
'

'

_

CUMPRIMENTA SEUS FUNCIONARIOS, AMIGOS E CLIENTES TRANSMITINDO-LHES ARDORO�
,

,

50S VOTOS DE FELIZ NATAL E QUE A �URORA DO ANO NOVO VENHA TRADUZIR A CER'TEZA

DE UMA ETAPA DE REALIZACõES.
,

J

'!I

�1r'II_ '\
,""'-,---.._

\,

SA,LVE 1980

,",

u:
, ,

. '\',
,'1,1

f,

Que os sinos de NATAL prenunciem alegria. paz,
I ,

prosperidade e FEL'Z ,ANO NOVO.

MENSAGEM DO VEREADOR
..

",Nereu .José
- A R E f\J A

I\�AJOR '\lIEIRA (SC), DEZENIBRO DE 1979.,
'
..

,"'-_-=-=-=-========

.. ,

��
� ��oo;-,;�

, o'

�J1�
, ,

,.
,

o

,

'

" o

o�o
'I '" ,�,,','/. 'v.o�'�.

o o.'>!"'o:::-J.:::�o*o*o*o*o*,)-*o*o*o*o*o*o*o}!EO�'Ko*o*o,o*�?�o*,o*,?}�o-*0*o*()**o,�*�*0*o�07iEo*��"·N·o�.,o'*U"o «o,:,�
. ,�*�o�o��.�.�. 0-

o o -� 1',�/t;:,;71,
o O�;'A;���'. 0*0*0 *"*"*0*0 *0 *o*o*,õ*õ*,,*O?;(;' 0* 0* o**';�o*,,*o�o *0*"*"*0 o*OlEo*o*o*�'*o *Ec. o o o 11'. o.\.!!.!o o o o o

0;tE õ' o o o
�
,o. o o ..

'
o o o o � o * o . � c 7K

.
,

.,. 7JC; ,

o
Q .! 7.,

'

,

. o o

No . estreitar dos vínculos de nossa

amizade, apresentamos os mais' ardorosos vo-'

tos de', um Feliz' NA�rAL �e um ANO NOVO
,

- -
::.:--- '

- -___..-""'_'

_--

�',

?/t;'
/ /, I

rep'eto de felicidade e sspsrancosas realizacões!

Cordialmente,

.

Câmara Municipal de Major' , Vieira
,

.L'\DIR FRANCISCO VEIGA

AUGUSTO PAPES,

CESARIO KOAS"KI NEREU JOSE HENNING

MIGUELSCHUMACHER
SEZEFREDO PAULITZKI,

LUIZ FERREIRA TERRES

, \.

<, },
I, .?..
-'
,�. \
....

, \"�,,

"

.

\ �.

�,o
'

o
'

, ..

.... o
"

I "

o
'

,
"

.'\ I'
,

,

,
"

:s "

, "

"
,

o

,

�:,l.
'

"

*�'"
,

o� ,

, .
"

,

,

*0'
0*':::J'/o \
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C<1RBEIO DO NORTE
_.._

_ ..,___.-_._.-----_._- EDIÇÃO NATALINA 22 de dezembro de 197,9

Ao término deste ano não podemos deixar de agradecer, reconhecidos

aos nossos estimados amigos, clientes. acionistas 'e fornecedores ., que

'.j
.. nele tanto nos ajudaram a realizar - augurando-lhes um Feliz NATAL

e um ANO de muita 'prosperidad�!
.

,

BOAS FESTAS!

FELIZ ANO NOVO!

Agro
e

- Flore tal Ois n
.

, .

\ .

I'

.' •
I

I
.

'Operando em campos diferentes, seguimos caminhos paralelos no ano que

do que a consciência do dever cumprido.

�/��
-_ -

�

correu. Com vistas ao desenvolvimento de nossos respectívos setores de

atívídade, demos o melhor de nós mesmos na concretizacão de tão impor-

tante objetivo. Nesta hora de congraçamento, Dada nos aproxüna. filais

Boas Festas ·e Feliz Ano Novo

Câmara Munici_pal de Três

Angelo Luiz Rampanelli

Felix Damas da Silveira
Ernaní Wogeinak

Adhemar Schumacher
Edison Corrêa

José Pacheco -de Miranda

Sérgio Jarschel
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,

CORREIO DO NORTE
.

'

,
'

o verbo encarna ..se

em Maria·
Estava nos planos da Prov�dência que Verbo se fiz�s�e carne, que uma ca-

lavra, a Palavra fosse escrita em carne e' sangue sobre a terra.
..

E 'esta Palavra 'precisava do silêncio num coraçâó ,

As celestiais harmonias ansiavam, por nosso amor,'
transferir o seu concerto, único e sem igual sob as nossas tendas:
e procuravam este silêncio

O Pi�otagonista da humanidade que dava sentido aos séculos passados
e ilucninava e encaminhava de trás de si os séculos futuros

.-

,

devia aparecer na cena deste mundo mas precisava de uma tela branca

que lhe desse todo o relevo.

O maior desígnio que o Amor-Deus pudesse imaginar
deveria traçar-se majestoso e divino e encontrar todas as cores das virtudes
prontas e compostas num coração para servi-lo.

Esta esplêndi.da sombra q�e envolve o sol e- nele se perde
,

e nele se encontra;
este imenso branco abismo quase uma voragem que contem a Palavra que I� w

Cristo ,e n'Ele se abisma, luz na luz; ,

.'

este altíssimo silêncio que já, não se cala porque nele ;38 canta do Verbo

as divinas harmonias e n'Ele se torna a nota das notas quase 'o "lá" do
eterno canto do Paraíso; ,

.este cenário majestoso e mais belo do que a natureza, síntese da beleza

lançada pelo Criador no universo, pequeno universo do Fillho de :'}21.1S,
que não mais contempla a si mesmo porque cede as suas partes
e o seu interesse a quem devia vir e veio.

'

À quem devia fazer-se e fez;
este arco-íris de virtude que diz paz ao mundo inteiro ,

porque a Paz ao mundo deu;
esta criatura imaginada nos abismos trinitário e a nós doada era Maria.

De Maria não se fala.

De Maria se canta.

Não é só objeto de estudo, mas de poesia.
I

Os maiores gênios do universo puseram pincel e pena, ao seu serviço.
, Se Jesus encarna o Verbo, o Logos, a Luz, a Razão, Ela, de certo modo,
encarna a Arte, a Beleza, o Amor .

, ,

Encarna a maior arte: .o Filho de Deus, nascido entre 0S homens.

,'" j •••• í. i"lft"t'ijif1'fíhfítirl71J'if'flffiií"fiii'i"íí LI íií .. ii i1i1l1' I. Aí. til ,I. !i li D II' II' II a. I a I I I I. I •• I •• a iai Y 1 •••••••• D" 1I1"'j
r ."

"

•

'

•

J I ,

'\,'

-,

CADA DIA É UMA SURPRESA DO DEUS � CONOSCO.

A VIDA É cosro É:·SOFRER, GOZAR

A VIDA É MESMO ASSIM: GEMER, CANTAR _ ..

,

..... _ SEGUINDO A CAMINHADA,

NAS PEGADAS DO CRISTO QUE RENASCE
'I

FM CADA PESSOA E EM CAnA ACONTECIMENTO.
" r

,

j

Feliz Natal e bom Ano Novo

Câ�ara Munie,ipal
,

de Papanduva
,

,

� ,

,

�gQQ��QRQ��n��ggQ��Q�����Q���Q����gQQ�g�Q����Q���Q��Q�Q�Qg��QQ�*
'_

I

To'da data importante é sempre lembrada.

Nós .acreditarnos nisso.

Esperamos que o
.

meruno Jesus,
,

neste Natal,

renasça nos corações de
,

humanidade,
'

toda

para que os 36'6 dias do ano vindouro sejam

,repletos de paz, alegria e . realizações.

\

,
'

, ,

\ �

Prefeitura Municipal 'de Papªnduva,' dezembro' de 1979

{
I ,
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i
, ,

QUE A MÚSICA MARAVILHOSA DÓS SINOSSUCEDEM-SE OS TEMPOS: OS HO;MENS'
., . "

EVOLUEM: A TRA�IÇÃO É RENOVADA E
, \

PERMANECE o DESEJO. A ESPERANÇA DE

'UM FUTURO MELHOR. NESTA PAUSA FES�

.

MENSAGEM FRATERNAL, PORTADORA DQS
/ "

I

. TIVA, NOSSA MENSAGEM SINCERA DE CO-
NOSSOS MELHORES VOTOS PARA UM

.RACÃO PARA CORACÃO .
..J

•

,�

, t' \
"

FELIZ .NATAL
\

, I

r a' »
/

I\!ATRIZ EM PAPANDUVA .. S C
I

FILIAL EM CANOINHAS - S c

Casa de Comércio. em' Geral, Moinho, de Trigo,
Engenho de Arroz, Agricultura e Suinocultura.

Revenda de Tratores e Máquinas "MASSEY FERGUSON" '_, Li-
I

\, nha Agrícola e Industrial, Oficina Mecânica e Assistência Técnica.

,
, \.

/' ,

Revenda de 'Tratores e Máquinas, "MASSEY FERGUSON'" - Li ..
.

I ,f

nha Agrícola e Industrial, Revenda de Veículos "DODGE", Ofi-

.
'

FILIAL EM ALMIRANTE TAMANQARE - P R
1 '

Indústria Extrativa Mineral de Calcáreo Corretivo de Solo "Mar,

. cina Mecânica' e Assistência Técnica. ca Itamanda" .

I

Papanduva, dezembro de 1979. .

\

_

,( , I (

-

'_

m���E' .��.� m���
... .

, 1

lU

Er a
,

Revende e
·

Ultragas, "

ar :'.
,

'>.

PAPANDUVA,Rua Tte� Ary Rauen, 425 se,,'-

.

I

. ) \

"1iI
II I �

Itr ,

, ... (Agradece, a todos' que, compartilhando
I / .

•

.

J

, ,

-
I..,

\
\

.

.

.corn a sua luta, tornaram posslveí o seu' �\/��,., ...
,--� . ---:-- ., ',

'" ';

�/�,l;'/,/.;/' {ffj}2::c-,
" .'

/�/ \�\ ",",
.,

/
.

, I

'I' ,

. .progresso durante ,o ano que passou, e
) , i -'

"

': aproveita o ensejo para externar os seus
.

.

I. •

, '

I
I I' •

ardente 'votos de· um Feliz ,NATA�: e,'
,

� '.

�
..

II·
'

,_ ,

�
� � II

E� -.

,
.

próspero ANO NOVO.
I

I

,
,

... 1

,

-
.

IIEIIIIIIIIIIII1I1_lIlImmllll
,

f '

\ <,

.

\

I •
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CORREIO ,DO NORTE

Serviços Contábeis Senna Ltda.
,

Rua Simeão Alves Almeida, ',382 - PapÇiI;lduva-SC

CUMPRIMENTA CORDIAL.-

'MENTE SEUS PREZADOS

AMIGOS E CLIENTES, DESE

'JANDO-LHES UIVI BOM NA·
'

TAL E UM ANO NOVO RE-
;

PLETO DE PROSPERIDADE.

,EDlÇAO NA_T_A_L_I_N_A 22 de dezembro de 1979

"

" . ;.) ,,' )'l'
.,

'

,

FJLIAIS: {
Rua'XV de Novembro, 131 - RIO NEGRO.:PR

"Rua Tte. Ary Rauen, 21 _', MAFRA-SC

NUM TESTEMUNHO DE RECONHECIMENTO

E, AMIZADE VEM JUBILOSAMENTE CONGRAM

TULAR-SE COM OS AMIGOS, DESEJANDO-LHES

ARDOROSOS VOTOS DE UM NATAL FESTIVO E

'UM ANO' BOM MARCANTE DE. HARMONIA�

PAZ E PROGRESSO!

"ROBERTO NOVAK
•
- -

• Artigos domésticos,

Papanduva, dezembro de 1979.

_ ....,.I!!

I

Papanduva, dezembro de 1979

I

Comércio 8 RepreseDta�ões
Agrícolas Catarinense Ltda;

(produtos para a àgricuhura)
,

Rua Tte. Ary Rauen,555 - ex. Postal, 14

Fone: 53-2027 PA.PANDUVA - se

AGRADECE l). COLABÓRAÇÃO QUE LHE FOI DISPEN-

SADA NO ANO QUE ORA SE FINDA l' DESEJA A TODOS

I.
UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO.

Papanduva, dezembro de 1979.

A todos aqueles que fizeram ao

nosso lado a oração do trabalho

no ano que passou, com'parti�

Ihando conosco os m e s m o- s

ideais de paz, amor e operosida

de, os nossos melhores votos de

'fELIZ NATAL e próspero
J\NO NOVO.'

QUE AO TÉRMINO DESTE E

,�TO LIMIAR DO PRÓXIMO

ANO, O PATRÃO CELESTIAL

DERRAME SUA BÊNÇÃO A

TODOS QUE NOS TEM DADO

APOIO E COLABORAÇÃO.

Boas Festas e Feliz Ano Novo

G.C. T. Tropeiro Velho

Papanduva - se

I,
I

r
I

II I
II I
I

.l'· \.
',"

� c

I

ACOUGUE
,

CENTRAL
de Valdemiro Zadorosny & Filhos Ltda.

Malriz :. Rua Tle. Iry RaneD, 601

Chu r rascari a
BR-116 -

Farroupilha
Km 54l

Rua Tenente Ary Rauen, 799 - PAPANDUVA - SC

AGRADECE A TODOS QUE, COMPARTILHANDO COM SUA

J.lUTA, TORNARAM POSSíVEL O SEU PPtJÜGRESSO nURAN

rrn O ANO QUE PASSOU, E APROVEITA O ENSEJO PARA

EXTERNAR OS SEUS ARDENTES VOTOS DE UM FELIZ

NATAL E PRóSPERO ANO NOVO.

PAPANDU'VI Filial: Rua Mafia, 68

NESTE MOMÉNTO EM QUE COLOCAM(')S UMA 'TRÉGUA NO,S
PROBLEMAS DIARIOS, MOVIDOS PELA PAZ ENVOLVENTE

QUE IMPREGNA TODOS OS CORAÇÜES, AUG:URAMOS VO-
, ,

TOS DE UM FELIZ NATAL E'PRÓSPE,RO ANO-NOVO.

Papanduva, dezembro de 1979 ..

�-- • -- �_D __

Bar Palmeiras e

Lanchonete Terraço
de Valdir Ia lavina s Cia� LIda.

CUMPRIMENTA CORDIALMENTE SEUS PREZADOS

AMIGOS E CLIENTES, DESEJANDO-LHES UM BOM .NA

TAL E Ul'/.[ ANO NOVO REPLETO, DE PROSPERIDADE.

Papanduva, dezembro de' 197"9.
"

I----�----.--�----�_.�--------------'--�----�------------------.

p�panduva, dezembro de 1979

I ,
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C0RREIO DO NORTE

R � ,,9_- i s t r o
, '

, NEREIDA .C. CORTE,' Oficial do
�egistro Ci�iI; do .1.0 'Dist.dto de Cá-

:. ,i: -.
_/ ·':'4!�)j: '�: <1.',7:to:l��� '-lo

néinhos,': Sónta Catarina faz saber
que pretendem casar-se:

IDIVAL SIM,AO com DIVAIR
FLORES, brasileiros, solteiros, do
miciliados e residentes nesta cida
de; ele motorista, nascido em Sta.
Cecilia-Se. aos 26 de outubro de
11352, filho de Donato Simão e de
Nair Gabriel da Rosa, falecida; ela
do lar, nascida em Papanduva-St,'.
aos 12' de outubro de 1963, filha de
.José Amaro Flores e de Jovelina
Maria Grein Flores.'

LUIZ WALDEMIRO DA SIL
VA corri ANA MARIA YARSCHEL,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito;' ele indus
triárío, nascido em Canoinhas aos

2[1 de julho de 1956, filho de João
Thomaz da Silva, falecido e de Ali
ce Maria Kohler da Silva; ela do
lar, nascida em Marcilio Dias neste
Município aos 30 de outubro de
1959, filha de Conrado Alvino
Yarschel e de Gisela Grützmacher
1:' arschel .

'

,

AMARO SIMõES FERREIRA
com ANGELA MARIA RIBEIRO,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito;' ele operá
rio, nascido em Palmital neste Mu- \

nicípio aos' 15 de fevereiro de 1943,
filho' de Antonio Simões Ferreira e

de Davina de Melo Ferreira, fale
cida; ela do lar,' nascida em Marcí
lia Dias neste Município aos 03 de
setembro de :,1963, filha de Pedro
Idbeiro.e de .Margarida dos Santos

- Ribeiro.

'� HILARIO RUDEY com MARIA
DIVAIR SOARES, brasileiros, sol
teiros, domiciliados e residentes
ne�ta çidade; ele bancário, nasci
dO'I,em Canoinhas aos 5 de junho de
H154, filho de Demetri'o'Rudey, fa
lecido oe de Emilia Teodorovicz Ru
,ôey; ela bancária" nascida em Ca
HoÍl'1ha,g aos 11 de maio de -1955, fi
Jha de P edro Soares e de Migueiina
�'archesk i Soares.

LOURIVAL MARIA DE SOU
ZA com LURDES MARIA CALIS-

.

'IRO, brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade; ele
operário, nascido em, Tamanduá
Major Vieira aos 30 de outubro de
1957, filho de Sipr iano Maria de
Souza e de Roza Machado;, ela, do
ler, nascida em Taquara Verde- Ca
cador-S'C. aos 21 de setembro de
196,3, filha de Salvador' Calistro e

de Francisca de Oliveira Calistro .

RENATO KRAUSS com ED-
,
I\EUSA MARY SOARES, brasilei
ros, solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade; ele soldador,
nascido em São Sebastião dos Fer
reinas neste Município 'aos 8 de ju
lho de 1954, filho de Victor Krauss
e de Áurea Costa Krauss; ela do
br, nascida em JoaçabaSC. aos ,20
(�e abril de 1962, filha de Agenor
,Soares e de Lorena Scapini Soares.

EDIÇÃO NATALINA'

C i V i I

,

FRANCISCO FERNANDES
com ANA HILDA BARBOZA, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e re

S identes nesta cidade; ele operário,
nascido em Tamanduá, Mun. de
Major Vieira aos 11 de março de
] 95'7, filho de Alfredo Fernandes e

de Elysia Fernandes; ela do lar,
nascida em Três Barras nesta co

marca aos 11 de abril de 1952, fi
lhó.: de João Barboza e de Angelina
Cavalheiro.

ANTONIO DOS PASSOS, com

lNGRID BEATRIZ SORG, brasilei-
.'

1'08, solteiros, domiciliados e ; .resi-
cientes neste distrito; ele motorista,
nascido em Canoinhas aos 6 de de-.
zernbro de 1957. filho de Vitor dos'
Passos e, de Maria dos Passos; ela
.10 lar, nascida em Canoinhas aos

, �O de outubro de 1959, filha de Al
fredo, Heriberto Sorg e de Engi
Lübke Sorg.

-

E para que chegue ao conheci-
InEm to de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram os

do'cumentos exigidos pelo, Código
Civil, art. 180. ,.se alguém tiver coo,

nhecimento de algum 'impedimento
,legal, oponha�o "c::i forma. da lei.

Canoinhas, 18 de dezembro de 1979
,

.

/

NEREIDA_C;; CÕRIE
Oficial do _Registro Civil
CPF, 222.315.879-'04

ANTONIO SOARES RICARDO
com TEREZINHA DA LUZ RIBE1-
}lO, 'brasileiros., solteiros" domici,
liadoS e residentes nesta cidade; ele'
motorista, nascido em Bom Socego,

-

(1jstrito Poço Preto, com. Porto
União-SC., aos 19 de janeiro de

< l'e�pol, lsável pelos Cartórios do Registro Civil e Tabelionato, de Be.

Ia Vis! a do Toldo e Três Barras, nesta Comarca, agrad,ece a prefé
rênciai,recebida d9-rante ó ano de 1979, e, juntamente com seus fa

miliares J almeja a' todos um NATAL cheio de' alegrja e paz,' espe-
"

.
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AS EMPRESAS

, Madeireira Beira Rio Ltda.'
. Transportadora Beira Rio Ltda.

AGR0BEL _.Agrícola e Pecuária Beira Rio Ltda. j
r
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22' de de%embro de 1919
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"O BANCO DO' BRASIL
S.A., na condição' de executan
te do Serviço de CompensaçãD
elo Chequ.E:,s e Outros Papéis, co
rnunlca que, em decorrência do
expediente bancário previsto
para o dia 24.12.79 -, COm du
ração de 9 às 11 horas para o pú
hlico '-, os depósitos em che-

,}J::;rra Mansa, deste Distrito, filh,
de: Antonio Morais e Paulina do:
Santos. I

Al,TONIO VICENTE e MI.
(�UE,LINA DE JESUS. Ele, natural
de- Saltinho do Canivete, deste Es.
� ado, nasc�d� em 5. de outu,bro de
1924, operario, -solteiro, domIciliado
OI: Ca�npo dos �ue??s, d,este Dis
trito, 'fIlho de DlODl�lO.VIcente de
Lima e Josefa de OlIvel�a, faleci.
dos. Ela, natural de Tlmbozinho
deste Distrito, nascida em 25 de ou:
tubro de 1931, do lar, solteira, do.
micil iada em Campo dos Buenos
rieste Distrito, fi1?a de Francisco d�
Jesus e' Bernardma Rosa dos San
tos, falecidos.

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na' fOl'llla
da lei.

Escrevente Juramentada

rando- e ;nesejando que o ano de 1980, chegue em todos o,s lares na

mais perfeita tranqüilidade e harmonia:

, "

, JOSÉ GARZO SOBRINHO com < ;1942, .filho de .Paul ino Ricardo, fa-
CARMEN LUIZA SCHgIDE, bia-: � JJ�(,:i.d6 .e i de' Rosa" Soares-Ribeiro ;
sileiros, residentes e domiciliades ":�"lalkl�:;1ar;,,�ijascid� em Barreiros
nesta cidade; ele divorciado, técni- neste distrito aos 16 de novembro
co de petróleo, nascido em Itaquere- de 1943, filha de. Pedro Ribeiro e

São Paulo aos .13 de fevereir.o de de Gabriela de Lima, falecida.
1932" filho de Francisco Garzo, fa- MOACIR GAlPSKI com DI-
Iecido e de Dolores Barroti; ela in- VAIR MARIA ZABUDOWSKI bra-
custrial, .solteira, nascida em Ca- sileiros solteiros. domicil.iados 12
noinhas aos 02 de abril de 1927, fi- i'esidentes nesta cidade e em Ma-
:11a de Rodolp�o Scheide, falecido- e .or Vieira; ele comer.ciário, nascido
de Clara Scheide , em Canoinhas aos 17 de agosto de'

JOSÉ OSNI GOMES com ZE,- 1.956, filho de Sergio Gapski e de
,�JLDA MAIA" brasileiras, solteiros, Ana Gapski; e1a bancária, nascida
domiciliados e residentes neste dis- _

em Papanduva-SC. aos 19 de maio

ü:ito; ele operário, nascido em Rio d� 19�8, filha de Aleixo Zabudows-
,

dos, Pocos neste distrito aos 14 de, ki e ae J'ulia Urbaneck: Zabudows
abril de -1959, filho de Jorge Gomes' k. .

,e de Etelvina Ribeiro Gomes; ela
cperár ia, nascida em Matos Costa
f�C. aos 11 de janeiro de 1962; filha
'de Laudelino Alves da Maia e de
Otilia Corrêa da Maia.

DANIEL JURACZKY e
' CLE

:l'/IENTINA DRóSDECK, Ele, natu-
Pinheiros, 07 de dezembro d.ral deste Estado, nascido neste mu- <

nicípio no dia 25 de janeiro de 1960, H�79·.

, lavrador, solteiro, domiciliado e re- I

Sílvete Darci Paul Cardol!lo
fIaente neste município; filho de
Zenoni Juracz.ky e Elidia Frederi
co Krauss Juraczky , Ela, natural
deste Estado) nascida neste municí
j.io no dia 08 de setembro de 1960" , ltIT,A FIAMONCINI SCHIESSL,
do Iar, soJt,eira, domiciliada e resi- ,', I':scriV'ã de p�z e 'Ofi<?ial, do Regis.
dente neste município" filha de Da", '.' troo, C,\vil do Distríto de FeUp�',Sch.
rmarii Drósdeck e Plácida Drosdeck. m]dt; ,Município "e Comarca' d� Ca.

,
"

' . noínhas, 'faz saber.
-, que pretendem

ORLANDO DA SILVEIRA e casar:
}';LSA DE SOUZA. Ele natural des
te E-stado, nascido em Serrito, mu-.
n icipio dê Canoinhas '

no dia 22 de
setembro de 1936, lavrador, soltei
ro, domiciliado e residente neste
município, filho de Sebastião Soa-

-

.es da Silveira e Benta Schiessl da
Silveira, falecida. Ela, natural des
tC! Estado, nascida e111 Bonetes ITllll1.
de Canoinhas, no dia 15 de dezem ..

bro de 1943. do lar, i'olteira, domi
cHiada e residente neste município,
filha de.Antonio de Souza, \

falecido
E Erica vVinsch. "

Sebastião' Grein costa, Es'cJ'ivão
'de Paz e Oficial' do Registro Civil
i do Município de Major Vieira, Co
: marca de Canoinhas, Estado - de
Santa Catartna, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

SILVIO LUCACHINSKI e

ANA LUCÉLIA DE SILVEIRA.
:r!�)e, natural deste Estado" nascido
.nesta cidade" no dia 21 de janeiro
de 1960, lavrador, solteiro, domici
Lado e residente nesta cidade, filho
de Estephano 'Lucachinski e Getu
lia Soupinski Lucachinski . Ela, na
tural deste Estado, nascida em Ca
noinhas no' dia 26 de abril de 1961,
do lar, solteira, domiciliada e resi-
,(knt.c nesta cidade, filha, 'de Vival
d:� da Silveira e Anita Ártener da
Si lveira .

--
..

m

VALFRIDO ALVES DE OLI·
'''EIRA com ANA ROSA QUIRlNQ_
Ele, natural deste Estado, nascido
nesta Vila, no dia 15 de janeiro de
1943, lavrador, solteiro, domiciliado
e residente em Campo das Moças,
filho de João Alves de Oliveira e

Maria Kovalski de Oliveira. Ela
L8turaí deste Estado, nàsdda em

Bonetes, no dia 30 qe maio de 1946,
do lar. solteira, domiciliada e resi·
dente em Campo das Moças, filha
de Isidoro Quirino -'e Jorgina Go·
DêS.

FELICIO SOARES DE MIRAN
:!JA com RACIDINA PEREIRADE
i\.LMEIDA, Ele, natural deste Es·
t ado, náscido em Poço P;i-eto no

dja 23 de agosto de 1920, lavrador,
rJ01teiro, domiciliado no Distrito de
Po�o Pr'ieto e residente em paciên·
f'ia� dos Neves" filho de Joaquim
,Soares de Miranda e Gabriela Pa·
(lilha dos Santos. Ela, natural des- .

le Estado, nascida em Paciência
Idos Neves no dia 1.'0 de junho de
�})26, do lar, solteira, domiciliada,e
1 esidente em Paciência dos Neve�,
:1.Ilha de Augusto Pereira d� Alme!·
da e' Bnlbin'a Maria :de Oliveira,

'

, ,MARIO TEMOTEO DOS· SAN:
TOS· com ,R,OSELI �UªHINSKL
Ele, natural' deste Estado, nascido
P:l1 Herval Bonito, no dia 2 de
üiaio de 1961, lavrador; solteiro, do
�Jliciliado e residente em Herval
Fonito, filho de Adolfo Temote'ó
dos Santos e Elvira Vieira do Nas-

, cimento. Ela, natural deste Estado,
wls.cida em fÍerval Bonito no dia �O
ele setembro de 1962, do lar, solteI'
la, domiciliada e residente em

Herval Bonito, fHha de João Ru
chinski F'ilho -e Ladir Ródrigul8s
Huchinski.

Se alg'uém souber de 1:f1guID
i.mpedimento, cponha-o na forma
,ja lei. '

Felipe Schmidt, 17 de dezern'bro
de 1979.

Rita Fiamoncini Schies;51
Oficial do Regist.ro Civil

-

ACYR ANTONIO ,BORGES e

INÊS MARÓN. Ele, natural deste
Estado, nasc'idp nesta cidade no dia
06 de março de 1960; do comércio,
f'olteira, domiciliado e residente
IlE'sta cidade, filho de Victor Bor
ges e Suzana Borges. Ela, natural
deste Estado, nascida nesta cidade
no dia 21 ele janeiro de 1960, do lat,
sol teira" ,domiciliada e res,identt:'!
li>:::sta cidade, filha de Miguel Ma
rrm Becil e' Verginia Fernandes
Maron.

Major Vieira, 17 de dezembro
d� 1979. �

, ,

Banco
�

do ,Brasil S_' A.

COMUNICADO
desejam a todos seus Amigos. Cola-

boradores a Empregados. voto� ,:'de
I

Boas Festas, augurando um N'ovo
.

'.,
.

"

Ano de paz, progresso e prosperidade

-Papanduva, dezembro/1979

)

Se aÍguém thter conhecimento
d.e existir algum i�npedi:mentó legalp
<1.euse-o para; fins de dirêito.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

JACIRA E�niJIA PAU� COR�
RÊA, Tabeliã e Oficial do 'Registro
(_�ivil du Distrito de Pinheiros, Co�
if'al"ca de, Canoinhas, Estado de
Sa.nta Catari.na, faz saber que Pre-
,tend.em casar:

JOSÉ EDUVIGE'S e LEONORA
MORAES. Ele, natural de Timbo
zmho; deste Distrito, nascido em 10
de maio de 1941, agricultor, soltei
]'C;, ' domiciliado em Barra Mansa,
deste Distrito, filho de Rosa Eduvi
[;CS, falecida. Ela, natural de Três
'r(,J_rras, Município de Canoinhas,
nascida em 27 de fev,ereiro de 1947,
d") lar, solteira, domiciliada, em

-

tl1'í.es efetuados no dia 24 de de

zembro poderão vir a ser líbera
dos somente após a s.essão de de·

voluções' da Câmara de Com'

pensação do dia 27 de dezem
bro" .

NIVALDO VOIGT
, "

Gerente Adju:ntb
::-0---""-----......---.......-....-__I@DIrI...-.u. -.-------

PI'ra um bom chimarrão
I
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INAUGURADO O POSTO

AVANÇADO DO

BANCO DO BRASIL

Dia 8 último foi um dia festivo

Jara Major Vieira. Naquela data
1

t
.

d
A

toi oficialmen e inaugura a a agen-

(ia do Posto Avançado do Banco

do Brasil. A cerimônia foi presi
dida pelo sr. Antonio Oliscovicz,

, chefe do referido posto. Na opor

tunidade falou o Dr. Renê Bauer

(gerente do Banco do Brasil de Ca

lloinhas), que fez uma longa expla
li8Ção das atividades do BB; em se

guida falou o Sr. Claudio Gadotti,
oue disse do esforço seu junto com

� Vice-Prefeito e a Câmara de Ve

n�adores, no sentido de conseguir a

mstalação 'do Posto Avançado que

começou a funcionar normalmente

rlesde o dia 10 pp. Agora os col

1l0S já não precisam mais se deslo

car. até a cidade de' Canoinhas afim

de conseguir seus financlamentos

agrícolas. Após as cerimônias dr:

inauguração foi oferecida uma sa

borosa churrascada aos convidados

na Chácara do sr. João Batista Ru
thes. Mais uma vez queremos elo

giar o sr. Prefeito, seu Vice-Prefei
to e a colenda Câmara de Vereado
res pela grande conquista. A todos,
os parabéns da coluna.

PRIMEIRA EUCARISTIA

Também dia 8 de dezembro

pp. em nossa igreja matriz foi mi
nistrado aLa Eucaristia- para 38

crianças de nossa cidade. Foi sem

dúvida uma missa festiva, pois :.:I

nova igreja estava lotada e as

.

crianças estavam muito bem pre
paradas pelas catequistas Ana,Zelia I
Ruthes e Helena Malicheski, as

quais em nome de todos os pais a

coluna agradece de coração, pois as

mesmas nunca medem esforços no

ensino religioso, tanto para crianças
tomo para adultos. Enfim todos os

eursilhistas tem demonstrado seu

talento assim como o receberam.
A todos os agradecimentos da colu
na.

. FOR.MATURA

Dia l�o e dia 8 foi festivo para
os I€scolares de LO' e 2.° grau res

pectivamente, com as esperadas
formaturas. A turma do 1.0 grau,

,:pós a formatura, partiu para a ci
oade de Camboriú numa excursão

. de 2, dias, afim de conhecer as

Jlraias, Do primeiro grau recebe
ram, os certificados os seguintes
formandos:' Antonio Maron Filho,
Ademar da Silveira, Alfredo F'.
'ferres, Cecilia Lucachinski, Clau
Oete Papes, Dirceu Miernitzki, Dir
�e M. Muchaloskí, Elza Adanches-
V .

.

J, GIlberto Cubas, Ireneu Schulka,
Isra;el Kien, Luiza Ciecalski Maria
A. .

. ,

rP'areclda Graf, Maria de Lurdes'
-emas Sphar, Paulo de Jesus Gon
�C\lves, Pedro Fernando Kicheleski
e R.enato Malacoski.

·

E dos segundo grau formaram

.�� os seguint,es alunos: Acyr Ante
�,10 Borges, Beatriz Marcia Werka,

�dson Luis Werka, Elio Eneune

(,arrankieYicz, Gelson Santiago

Sordeiro, Inês Salete Bossi,' Irene
1
chulka Bossi, Irene Ruchinski,

;ete Maria d� Oliveira, Jaci das

/aças Fernandes dos Santos. L,i

�l� Lucachinsld, Lizete Marilzn de
,lVeira, Maria Alzira Pap,es, Ma-
na R

.

'r ?sa Gonçalves Ruthes, Maria
· :rezlnha Goncalv,es, Mario Anto
'):0 Ribeiro M��tins,' Neomar Ro
�erio Moo 'k
T ','

. Uc,
, Osmar Ruthes, Orest'2s

: �se ROdrigues. Ro�i Maria Gr�bos
�' Sihnara L�cia Ruthes,' Silvio
·

UChaloslki, Victor Fernandes Ne-

FRANCjSCO KRISAN

to, Vania Regina Werka , A todos
os formandos vai os parabéns da
coluna.

PARlÓQUIA PROMOVE

CURSO OE CATEQUESE'
Nos dias 15, 16 e 17 de dezem

bro a paróquia de Major Vieira

promoveu curso de catequese que
contou com a participação de Pro

fessores, Catequistas, Cursilhistas
e demais interessados.

. O c1}rso foi ministrado pelas Ir
mãs Beatriz e· Marcia Helena, vin
das de Caçador para ministrar o re

ferido curso.

Foi sem dúvida 3 dias de 'estu
do muito proveitosos, com palestras
muito bem ministradas, que servirá

para o ensino religioso nas Comu
nidades. Dia 17 visitou-nos S.
Excia. DOM ONERES MARKIORL

Bispo Diocesano da Diocese de Ca

çador' o qual muito agradeceu a

presença de todos e dirigiu a bên

cão a todos os paroquianos.

CHUVA OE GRANIZO
. DA PREJUíZO .'

Dias atrás nosso mumcipio foi'
abalado com uma forte chuva de

granizos a, qual destruiu quase que
totalmente as lavouras de feijão.
milho e o mais atingido foi a cultu
ra de tabacos, pois na localidade de

Pulador e redondezas, 60 agricul
tores foram prejudicados com o

j

granizo, espera-se que as autor-ida
dec competentes façam um levanta

mente da ocorrência e auxiliem
11m pouco aqueles bravos colonos

que tiveram suas lavouras destruí

das..

ASFALTO

Conforme' comunicação que o

Sr. Prefeito recebeu do Secretário
dos Transportes e Obras Dr. Esperi ..

ciião Amim Elou Filho, -já foi con ..

tratado o projeto de elaboração de

engenharia para a retificação e pa

vimentação da Estrada Major Viei
ra a Canoinhas e ·BR-116. Oi Pre

feito já recebeu em seu gabinete os

responsáveis da ,engenharia ES-

1ElO, firma que venceu a concor

rência para a elaboração do referi

do projeto.
O início dos trabalhos está pre

visto para o dia 2 de janeiro, e o

prazo para entrega do Projeto é de

60 dias, inclusive farão um acesso

r.té o centro da cidade. '

Nota-se aí o grande .
trabalho

do sr. Prefeito Municipal, pois (I

referido asfalto já à anos estava

sendo cogitado e prometido pelos
governos anteriores. Somente. ago
ra que o caso. se tornará realidade.

PREFEITO NA CAPITAL

Esteve em Florianópolis 4.:::t

feira última o sr. Claudio Gadotti..

Prefeito Municipal de Major Vieir� I
Na capital o mesmo tratou de va

rios assuntos, administrativos.

NOTAS nIVERSAS

O centro comunitário, recente

mente criado erri nossa cidade, irá

distribuir presentes de natal a to

das as crianças carentes de nossa

cidade.

_ A população deste, Municí

pio, beneficiada pela Cerplana, es

tá um tanto revoltada pelo mau I
rtendimento da mesma, no sentído

d.a manutenção e o alto preço da

taxa de consumo.

_ O Prefeito 7v1unicipal acaba

de assinar convénio com a s.ec�eta
ria da Cultura, Esporte e T'uTl�mo
!la ordem de Cr$ 800'.000,0'0 .(oIto-

I

a Dr
I I

lelra
centos mil cruzeiros) para implan
tação de um Módulo Esportivo,
cuja construção será iniciada no

início do' próximo ano.

- Foi iniciada segunda,feira
última a' construção do Prédio Es

colar na loc'alidade de Pulador.
Obra esta muito solicitada pelo :re

j.resentante daquela região, verea

dor Adir Francisco Veiga.
- Finalmente a inauguração

da Rede de Eletrificação de Lagea
do Liso, está prevista para o pró
ximo dia 24 de dezembro.

- O prefeito Claudio Gadotti
recebeu na última segunda-feira o (

seguinte telegrama: Pela impor
tante conquista implantação Posto
Avançado Banco do Brasil. congra
tulo-me com V. Excia. vg vice

Prefeito e vereadores: que tem-lhe
auxiliado na administração muni

cipal pt

Externo. vg por seu intermédio

vg meus parabéns toda comunida
de de Major Vieira.

Cordialmente Deputado
ÁRTENIR WERNER

PASSAR,ELA DA SOCmDADE

CASAMENTO.
.Uniram-se dia 15 pp., pelos

sagrados laços do matrimônio, os

Jovens João Maieski e Alzira Pa

pes, desta cidade. A cerimônia foi'
na Igreja Matriz do Divino, Espírito
Santo, desta cidade, e os convida
dos foram recepcionados nos sa

Iões dá Sociedade "28 de Junho".
Aos nubentes, 'os parabéns da co

luna.

FPOLIS. (SCS/SI/CN).
O Secr'etário Nereu Guidi, da
Casa, Civil, informou que a

Campanha Nacional de Alimen

tação Escolar - CNAE - libe·
rou recursos da ordem

.

de Cr$
17,7 milhões .para realização do

projeto "Merenda nas Férias",
em Santa Catarina.

'

Revelou ainda, Nereu Gui
di que .oprognama atingirá sig
níficatíva parcela da população

. estudarétíi' carente do Estado'.
. Disse também que, consíderan-
do que o êxito do programa de'-

pende do' desenvolvimento de

atividades, escolares .durante as

férias,' a CNAE solicitou ao Go

verno Estadual que estimule a

realização de proj etos especiais
.

de lazer, de cunho cultural) nas
escolas públicas,' durante ore ..

cesso escolar.

de
de

ANIVERSARIARAM-SE
Dia 10: a senhorita Maria Dir

ce, dileta filha do casal Genoveva
€: Carlos Mucheloski, residentes
nesta cidade; a Sra. Mara Sueli, es

posa do sr. Valdemar de Oliveira
(nosso assinante), residente em

Curitiba.

Dia 12: a sra. Terezin l-,_ '1, espo
sa do sr. Licio de Oliveira, desta ci

dade; a menina Leiva Daniele, di
leta filha do casal Mara e Valde
mar de Oliveira, residentes

.

em

Curitiba.
Dia 13: o sr. Lauro Adancheski ,

residente em Rio da Veada, neste

Mumcípio.
Dia 14: o jovem Dorizete, filho

do casal Ondina e Antonio Bona,
desta cidade.

Dia 15 o sr. Nereu José Hen
ning, vereador da Câmara Muníci
pal de Major Vieira.

Dia 17: a garotinha Simone, f�
lha do casal Marli e Davi Sudoski,
desta cidade; o jovem Silvio Mu
chaloski, funcionário do 'SESC, 10.-
cal.

.

Dia 18: o sr. Luciano Adan
cheski, residente em Rio da Veada,
neste Município; a garotinha Patrf
ria, dileta filha do casal Maria Ire
ne e Fioravante Silva (nosso assi ..

nantes) residente em Toldo de Ci-
. ma ..

Dia 19: a sra. Maria Irene, es

posa dc .Sr. Fioravante Silva.
Dia (21: a sra. Maria, esposa do

cr. Claudio Gomach, residente nes
ta cidade.

Segundo o Secretário, o go
vernador Jorge Bornhausen re.

cebeu a notícia de telex, envia
. do ao'Palácio Cruz e Souza, pe
lo Superintendente da CNAE,
João Sandolin.

Dia 22: a sra. Ana Kauva, o ga
I ato Marcos Luiz Krisan, e a garo
tinha Rejane Veiga.

Dia 23: a srta. Neuza Bueno.
Dia 23: o jovem João José Ma

chado, desta cidade.
Dia 25: o jovem Lauro Krisan,

residente nesta, c'idade.

A todos vai os parabéns da' co
luna, desejando feliz Natal e prós-
pera ano novo.
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ATALl
Estou diante de teu presépio, Senhor Jesus.
Ninguém está por perto.
Tu és um menino como tantos meninos que conheço.
O me� Deus o meu Senhor, o meu Tudo

, -
'

é um menino indefeso, fraco, pobre como tantos
meninos indefesos, fracos e pobres que' conheço.
Deixa-me contemplar o teu rosto humano..
teu semblante tão parecido com meu semblante .

Acabou-se a minha solidão. porque o teu

tosto que sorri me diz que posso
conversar com Deus.

Deus eterno e todo poderoso
.

�
conhece nossas aspirações, 'nossos desejos,

'[ nossos anseios, nossas angústias.
.

Contemplando teu rosto, Senhor Jesus, vejo. Deus.

No coração da noite de Natal está

essa mensagem maravilhosa: '

NOSSA SOLIDÃO TERMINOU PORQUE DEUS

SE TORNOU HOMEM .

.

(

(

É Natal para sempre!
Esta' nossa vida com suas incongruências
foi vivida por Deus que se tornou menino

numa noite no Oriente.

De joelhos eu escuto a mensagem dos anjos:
Glória a Deus no mais alto dos céus
e paz na terra aos homens de boa vontade.

Ao meu lado, estão 0& pastores e todos os homens

pequenos de coração. Nós queremos dizer-te,
,. ,

Senhor Jesus, que estamos alegres e felizes
.

t"�:::=:.::::.:�.:::::=·.'.".'m>�.' ....

;,

'"

n TAL
,

Menino
. Jesus, estou bem perto do teu presépio.

Tu estás aí deitado nas palhas, aquecido pelo amor

de tua mãe, olhando a terra dos homens.
'

.

Quero cantar-te a canção da acolhida em nome de
todos Os homens da terra.

Quero que as flautas e os violinos da terra inteira

façam' soar, sons melodiosos para acompanhar as cantigas dos

anj os do céu.

Quero que os homens todos, feitos Francisco
Assir se embriaguem de amor ao contemplarem. teu rosto

. festa que veio morar na terra dos homens. 91
Quero ql�e os jardins estourem' em flores e que as =1

cortinas brancas tremulem nas janelas feitas bandeirolas em

festas.

Quero que nas esquinas da terra haja gente co

chichando bem baixinho: "Nasceu hoje o menino de Maria".

Que todos os meninos da face da t�rra, pretos ou.

brancos, pobres ou ricos, tenhan1. um pouco de beleza de teu
sem.blante e que os povos da terra digarn:

.

"NASCEU A ESPERANÇA" no rosto de um !meninà.
)

SILVIA I..KRISAN - Aluna da 7.a Série da E:B. "Luiz Davet" I1"
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Notas
Reunindo aproximadamcn

te 4 mil pessoas na Sede do Ri

gesa Esporte Clube, a firma RI
GESA de Três Barras realiza
neste final de semana o Natal
da Empresa. O programá tem

início com lVIissa, oficiada pr;l'
Frei Teobaldo Luz e a seguir
serão abertas as barracas co n

,

distribuição de presentes a. to

dos os filhos dos funcionários. I

A festa de Natal da Rigesa t01'

Dou-se tradição desde 1963.

xxx

Ü' Cine Jubileu apresenta
hoje programação dupla com os

filmes "Gentleman Jô ... Ma

ta", um super faroeste e "A Rai
nha das Artes Marciais" do gê
nero Kung Fú. Amanhã no Ma
tiné a reprise de "Gentleman
.Iô . .. Mata". Amanhã- às 19h3C
(\ 21h30 um filme de Roberto
Leal "O Milagre", uma história
real com muita música e emo-

r

ção.
xxx

De parabéns os Bachare
landos da Faculdadel de Ciên
cias Administrativas pelo sen ..

sacíonal Baile de Formatura

Destaque para Juércio Luiz

Burgardt que trouxe para (,

Clube Canoinhense o conjunto
(lOS Coringas de Taió".

spars SI
. O Diretor do Curso 'I'ecni

-co em Secretariado, Dr. Paulo 1

Dequêch, comunica .que as ins

criçôes para o teste de seleção
e as matrículas para as 2.a e 3.as
'séries, serão realizadas no perío
do de 7 a 14 de janeiro próxi
IITliO. Os horários são os seguin
res:: 13 às 17 horas e às 21 horas

x x x

Muitas reclamações através
de telefonemas. e cartas chegam
à redação do C.N. abordando
á.' eterna "pane" nas torres re

transmissoras de Televisão que
servem a cidade. O público
afíccíonado de telenovelas e do
futebol encontra-se realmente
revoltado com a falta de aten

ção dos técnicos responsáveis
pela manutenção das repetido- ,

raso

X X'X

o Lions Clube de Canoi
nhas acaba de fundar o LEO
CLUBE CANOINHAS, consti
....uido por jovens de nossa socie
dade . A primeira diretoria já
foi escolhida, e na próxima
edição publicaremos em deta
lhes os nomes dos Associados e

o que é na realidade um LEO
CLUBE.

" "

HOMENAGENS

Depois, o Sr. Gomes, o fun ..

cionârio mais antigo da "IMA
ZA" Com 44 anos de casa) pro
cedeu a entrega de uma Placa
de Prata ao Sr. Modesto Zanio
lo, que recebeu a homenagem
visivelmente emocionado. Em

seguida, o Sr. Alexandre Zuco
com 40 anos de bons serviços
prestados a empresa,

.

entregou
uma Placa de Prata ao Sr. AI
cidio Zaniolo, sendo imitado pe
lo seu companheiro "Jangui.:
nho" também com 40 anos ;.tfe
casa, que entregou, outra Placa
de Prata também: ao Sr. Alcidio.
O operário Padrão de. Canoi
nhas, Sr. Correa, entregou em

�eguida uma Placa de Prata ao

Sr. Altavir Zaniolo como home

nagern dos .funcionário aos Di
retores.

Depois, Luiz Freitas tam
bém muito emocionado comuni
cou a todos que a cr.eche que

.

será manbda pela en1presa, te
rá o carinhoso nome de "Vovó
..Tulia" que é a mãe de todos os
lnnãos

. Zaniolo presentes na

l2{uela -bonita festa. Em nOlffile de
teclas os funcionário's, foi entre-

• • •

gue uma Placa de Prata ao Sr,
Luiz Freitas pelo benefício que

prestou a todos com seu espírito
de dinamismo ao tornar realida
de a aspiração de ter um Centro.

Esportivo para as horas de la
Zér.

. Altavir Zaniolo dirigiu-se
aos irmãos e convidados, agra
decendo e destacando a presen
ça de seus amigos, Therézio, Dr.
Segundo e Saulo Carvalho que.
colaboraram com a empresa
desde que ela existe. Salientou
a figura eficiente e dinâmica do
Prefeito de Canoinhas, que mui-
10 contribui em todos os senti
dos para o sucesso de toda a Di
retoria e Funcionários. Depois
comunicou que a Diretoria fez
a doação de Cr,$ 50 mil para a

Associação IMAZA, ato que foi
muito aplaudido por todos os

presentes.

Em seguida, o PrefeitoThe
rézio agradeceu as homenagens
à ,fua pessoa feita pelos I)ireto
H�S e rendeu hon1ené.l,gens ao pai
d02, Zaniolo, '8r. Modesto ZanÍo
lo e Sra. Julia qu'e foram os pre
cursores daquela bem sucedida

('mpresa.

•

u

(
f

em fC· e
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CANOINHAS (C�) - o

Colégio Comercial de Canoi

nhas, é o estabelecimento de
ensino de 2.° Grau com maior
número de Formandos todos os

anos, em 1979 entregou certifi
cado de conclusãb de Curso a

'i.03 novos contabilistas. A Tur
ma qUe recebeu o nome de
"Professor Bern Walter Grafe",
teve como Patrono o Sr. Delby
Machado e Paraninfo a sra.
Paula Seleme Carvalho.

O acontecimento teve como I
data o dia 8 de dezembro, com

Missa em Ação de Graças na

Jgrej a Matriz Cristo. Rei. às
J 8h30 e a Solenidade de Cola

S'ão de Grau às 20h15 no, Cine
Jubileu.

Cecilia Inêz VVzorek, Claricc

Aparecida Cavalheiro, Clauto

Padilha, Darcy Guebert Filho:
Denise Maria Moreschi, Dj alma
Borges de Souza, Edmundo

Woichikosky, Elena .Roseli
,

hauffe, Eliana Hack, Elia Mar
. colin, Emiliano Uba Filho, Erv
Dimas Crautchychyn, Estanis
lau Nedopetalski Ne1to, Feles

Gogola, Francisco Dirceu Bue
nc Siqueira, Geraldo Alves,
Gerson Dobrochinskei, Gerson
de Paula e Silva, Gilson Knüp
pel, Hamilton Souza Pinto, Ha
roldo Prust, Helena Maria Cha
gas, Iara Inês do Prado, Ilde
fonso Gapski, Irene Kogi; Irineu
Heilmann, Irineu Jascuí, Irineu
Szenczuk, Ivan Rogério Adur,
Jr.cinta Roseli Steidel, Jair Pe
dro de Castro, Janete Karvat
Gapski, Joalberto Kalempa, Jo
dane Aparecida Cubas, .João
Batista Kraus, João Mateus Bar
boza, José 'Adir Pereira, José
Aivino Barbosa Moreira, José
Anselnno de Souza,

.

José Ario
valdo Ozorio Cordeiro, José Ar
naldo Langer, José Chichowicz
:íosé Mario Vipiéski, José Ro
berto Vo lani, .Jucimar Betto,

Os Contabilistas/79 são os

seguintes: Adolar Noernberg,
Alceu Schavalla Alirio Willy
Vogt, Amauri Honório Isphair
Amir Elíseu Duarte Cavalheiro;
Anisio Inga Vogt, Antonio Con

ceição Sobrinho, Armindo Sid

ney de Oliveira, Bernardino
Cesar 'Fedalto, Carlos Alberto
Fischer, Carmem ,Noernbe�g)

Leopoldo Pereira, Lizete de Fá.
tima Dziedzic, Lucas Guima
rães, Luiz Divonsir Schimogui.
ri, Luiz· Petrentchuk, Marcia
Maria Kohler, Marcos Antonio
Wendt, Marhild Schroeder, Ma.
ria Alves Liller, Maria Goreti
Grosskopf, Maria Lucia Kohler
I-/Iaria Madalena Crestani, Ma:
rio. Rita de Cassia Stokler Pin
to, Marion Thien, Matiza Tere
znha Esteffani, MarIene Apare
cida de Andrade, MIguel Jun
gles, Neide Maria Martins) Nel
son de Lima, Neri Cruz dos
Santos, N ilson Reis de Lara
N ilza Maria Wólff, Noemi Tere:
zinha Bora, Orestes Silvio Lud
ka, Osni Soares de Lima Osval-

�

do Paul, Paulo Cesar Volanil
Pedro de Souza, Pedro Onei
Kanzler, Regina Amelia Suo
ckow, Ricardo da Costa, Rose
Ii Ribeiro, Rossane Maria Maie
ves, Rufino Corrêa de Maia
Netto, Sebastião Braz Damaso
da Silveira, Sérgio Antonio Fe·
2uer, Sergio Luiz Wendt, Sueli
de Fatima Steilein, UnivaJdo
Schimingoski, Valdir Küchler.
Walcir Antonio Waldmann e

Wilson José Wendt.

1979, ano de
'eh'uvas

IJ

maior
desde

'o

de
TRÊS BARRAS (CN) -

Segundo dados fornecidos pelo
Departamento de Meteorologia
cl ô. RIGESA de Três Barras o

,

ano de 1979 acusou uma' média
de precipitação pluviométrica
de 1.84'0,00 mm, sendo está a

maior média dos últimos dez de incidência de chuvas' de 1979,
c')nos . 'foi em decorrência da prolonga·

. Em 1969 foi acusada uma da estiagem verificada durante
média de 1.724,2 mim: a maior o inverno e o conseqüente dese·

, I dmarca desde 1958 quando a pre- =J_uilibrio' ecológico provoca o

�iJ?itação 'de chuvas na região j pelo desmatamento no Estado e

fOI de apenas] 07 7 mrn. A gran- l, no País.

Resolução
alíquotas

FPOLIS. (CC-AI-CN) - o

Secretário Nereu Guidi, da Ca
sa Civil, informou que o Sena-.
dor Luiz Viana, Presidente do

Senado Federal) encan1inhou ao

� ;'overnadcr Jorge Bornhauserl

cópia da Resolução n.o 129/79,·
�lue "estabelece alíquotas máxi

'mas do imposto sobre operações

Governo
, 61

maxrrnas par

do

re lativas
à

circulação de 111erCa
dor ias" .

De acordo com referida Re
solução, as alíquotas máxin1as
do IeM para as operações inter
nas e interestaduais, nas Re-'
giôes Sudeste e Sul, serão ar:>
�.Cguintes:
a) 15% em 1980;
b) 15,5% em, 1981;
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preclottacãe
'1969

.estabe Ieee
ICM·o

exercícioSc) 16% em 1982
subseqüentes.

e

"

Para as operações de exp,or'
i ação foi estabelecida a alíquo,
ta

J

única de 13%, para 1980 e

exercícios subseqüentes, e, para
as Regiões Norte

' Nordeste e
<::> , r OCEntro-Oeste tambén1 a alIgu·

iR única de 16% para 1980 e

exercícios subseqüentes.

Cailoi1)has
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