
AROLDO,
Câmara, aborda
.. problema da

na

atualo·

madeira
. o Deputado conterrâneo AROLDO CARVALHO que pas.. sou suas ferias em nossa região' visitando todos os u

� ,.
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t
,. m nlClplOS a

r�gIao nor e, em contato com os empresa'rtos d indú t
.

d
.
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. , "'. U',. a I us ria ma el�

rerra, l?t�Irou-�e da serre crise que atingiu o setor, com reflexos,dos mais negativos para nossa economia. Aprofundando-se no proble�a, abor�ou o assunto .na Câmara Federal,' em discurso quea�alxo l1ubh�amos, por c�)lncidência, hoje, na reunião das Associa
çoes Comerciai e Industrial de todo o Estado, em nossa cidade:

. O,.SR. AROLDO CARVALHO (ARENA-SC. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

-

A indústria ,extrativa da madeir� sempre se constituiu
num dos esteios da economia de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul, gerando empregos e absorvendo ponderável mão de
obra.

. � se.tor está em crise. Não a crise emergencial, determina.
da p�lo surgimento de fatores de duração efêmera ou de oscilaçõesverificadas nos mercados consumidores.

.

. Pare':_.e-me mais graves as suas origens, porque resultan-
tes da exaustao das reservas florestais e dos altos custos que atin
gem as florestas remanescentes- Imbuías de crescimento quase mi
lenar e pinheiros seculares estão chegando ao fim. Os poucos que
ainda existem atingem preços astronômicos e a reposição das reser
vas é praticamente impossível.

Começamos a pagar o preço da nossa' imprevidência eis
que o reflorestamento intensivo, que data de poucos anos deveria
ter iniciado concomitantemente com a devastação das florestas su
linas.

Chegou a vez das florestas amazônicas, de custos ínfimos,
onde a indústria extrativa é beneficiada por ampla gama de incen
tivos fiscais, por financiamentos altamente favorecidõs e isenções
alfandegárias que tem .permitido a importação de máquinas e equi
pamentos os mais modernos, de comandos eletrônicos, automatiza
das, dispensando mão de obra, atraindo as multinacionais 'que lá se

instalam visando não apenas o mercado interno brasileiro mas, so
bretudo, a capacidade de absorção do mercado externo, do hemis
fério Norte, bem próximo da foz do Amazonas.

Entre as concausas da cr'ise devemos alinhar os altos cm tos
financeiros pagos pelos industriais do setor, sujeitos à violenta.cor
reção monetária e à inexplicável dualidade de critérios adotada na

cobrança dessa; o aumento de todos os custos e os pesados encargos
fiscais

_

e sociais.
.

Como consequência imediata, o nível de desemprego atin
ge níveis preocupantes, à despeito de informações em contrário
prestadas pelo Ministério do Trabalho. Empresas tradicionais, al
gumas profundamente vinculadas ao desenvolvimento dos três es

tados sulinos, conhecidas nacionalmente pela sua correção e pon
tualidade, tornam-se inadimplentes, descumprem suas obrigações,
algumas chegam à concordata, outras encerram suas atividades
porque em tempo hábil não atentaram para a necessidade da diver-
sificação de atividades.

.

Como soluções mais urgentes, capazes de sustar o processo
de desintegração da indústria madeireira, que dá emprego a cente
nas de milhares de brasileiros meridionais, preconizamos:

-, ampliação dos prazos dos financiamentos. vencidos
.

e

concessão de novos, que possam atender a projetos agrícolas ou

agro-industriais capazes de levar à desejada diversificação;
. - adoção de critério único da correção monetária, me

diante a ampliação da retroatividade do Decreto-Lei n. o 1,452, de
30 de março de 1976, ou seja, correção monetária limitada para to-

dos os' financiamentos concedidos' à indústria; .

.

.

- criacão de 'incentivos fiscais qUe beneficiem as indús
trias de madeiras, notadamente as beneficiadoras e as moveleiras,
visando ao equilíbrio em relação as madeireiras da região amazôni-
ca.

o' eminenta Presidente Geisel, homem do sul, familiariza'·'
do com o intrincado problema, haverá d.e determinar medidas que
reduzam os efeitos da crise e estanquem a cr.escente onda de, de
semprego, com toda a coorte de malefícios e de repercussões so

ciais que já .se fazem sentir.

Lar de Jesus agradece
A Dire ria e Crianças do "Lar de Jesus" vem de público

agradecer ao C be do Sigilo na pess do seu- Presidente sr. Egon
Thiem e compan iras, a significa' va importârici.a doada para a

compra de material colar aos al os daqu�la entidade.

Igualmente e rnam s reconheclmento ao �xmo. Sr;
Prefeito Municipal pela cisã em mant�r_ uma doaça� mensal a

entidade, permitindo assim hores condições de atendimento aos

menores.

AVISO,

A Diretoria do 'Lar de Jes, s" tomou conhecimento de

que adultos e menores perambulando por nossa cidade, estã,o .usan
do ri nome da entida e para pedir auxílio de qualquer .especIe.

Alerta assi o bom povo de Canoinhas e comunica que
todos os menores ssistidos pela entidade tem em se� poder uma

"Carteiririha de . entificação" assinada por sua Presidente.

.Solicita todos, portanto, que, ao serem ínterpelados para

aJ,'udar a entida e exijam a apresentação da Carteir'inha.
I .

Assinatura Anual: Cr$ 200,00 � ��úmero Avulso: Cr$ 5.00
.,:..,

Canoinhas, 'agora
com 3 C'anais

�, de Televisão
Graças a providências do

Prefeito Therézio Netto, em co

laboração com o seu colega de
Três Barras, sr. Odilon Pazda,
Canoinhas possui agora 3 op
ções para televisão, os canais,
3 - Coligadas de Blumenau;
4 - TV Iguaçú de Curitiba e

agora o 6, da Rede Tupi; tam
bém de Curitiba.

Os melhores canais, conti
nuam ainda, pela melhor potên- .

cia, o 3 e o 4, respectivamente,
de Blumenau. e Curitiba.

A medida dos aludidos edis,
num investimento que foi além
dos cem mil cruzeiros, teve a

melhor :repercussão em toda a
cidade, todos aplaudindo a InI

ciativa .

EMBRAPA
realizou Curso
Nacional

Produção e

Ficação
Batatas-Semente

sobre
Certi

de

.

A Gerência Local do Servi
ço de Produção de Sementes
Básicas da EMBRAPA (Empre
sa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária) realizou de 27 a ...

31/03/78 um Curso de Treina
mento sobre produção e certifi
cação de batatas-semente. '

Compareceram ao curso 24
Engenheiros Agrônomos, prove
nientes do Rio Grande do Sul
Santa Catarina, Paraná, Mina�'
Gerais e Espírito Santo. Estive ..

'

ram na eocrdenacâo do curso os

Pesquisadores d-á EMBRAPA
Drs. CILAS PACHECO CA.·
MARGO da Gerência de Produ
ção em BRASíLIA, ELCIO HI
RANO, OSWALDO SIQUEIRA
e ODONE BERTONCINI da Ge
rência Local. Além dos técnicos
acima, o curso ministrado pelos
Drs . Jorge Elias Neto, Admiriis
trador do Projeto de Semente t.:!

responsável pelo Serviço de Cer ..
tificação de Batatas-semente em
Santa Catarina, Olavo José
Boock, Pesquisador da EMBRA
PA/SP ., Toshitsugu Kohayaka
wa, Técnico da Bayer, a parte
de inspeções de campo teve a

participação do Dr. Waldem'iro
Bubniak da Secretaria da Agrí
cultura-SC. Durante o curso foi
realizada uma mesa redonda
que contou com a presença do
Dr. Rui Calvara Rosinha, Ge
rente Geral do S.P .S.B. em

Brasília, juntamente com os me

lhores especialistas em batata
no país, 'onde foram discutidos
os problemas que estão estran-.
guIando a produção de batatas-.
semente nacional.

. Canoinhas-SC
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UMA. VISITÂ ...

UMA
. '

, .

ESPERANCA ...
�

Sempre que Canoinhas recebe a visita tão ilustre como a

de um Governador de Estado, além' do engalanamento natural de
tão honrosa personalidade, surgem as esperanças de ver realizadas
suas aspirações comunitárias.

D�sta feita é o HOSPITAL SANTA CRUZ,' que, acreditan
do e sabendo do espírito altamente humanitário do Sr. Governa
dor, Dr. ANTôNIO CARLOS KONDER REIS, tem a 'CERTEZA
de que, sua vinda a Canoinhas se concretizará num gesto de auxí
lio financeiro real, às carências de recursos que atualmente o cita
do hospital enfrenta.

Em 1976 o Sr. Governador prometeu ao nosso hospital a

importância de Cr$ 1'.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzei
ros) destinados a resolver os problemas financeiros que, já na épo
ca, a entidade vinha enfrentando.

Muitos esforços foram empregados no que concerne à libe
ração desta verba e em 29.09.77 a diretoria do Hospital, acompa
nhada do Sr. Prefeito Municipal, Dr. Benedito Therézio de Car
valho Netto, reiterou pessoalmente seu apelo ao Sr. Governador,
conseguindo então, a parcela de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzei
ros).

A visita do Sr. Governador, Dr. Antônio Carlos Konder
Reis, nos próximos dias 21 e 22 de abril, repetimos, nos dá à CER-·
TEZA de que, as reivindicações do Hospital, desta vez, serão mag-
nanimamente atendidas. . "

Temos a convicção de que Vossa Excelência, sensível a

nossos apelos, trará, em mãos, nesta sua: visita, um generoso auxí
lio para a citada organização hospitalar, qU2 não só atende ao mu

nicípio de Canoinhas, mas também a todos os municípios circunvi-
zinhos.

. -

O povo do planalto norte-catarinense, aguarda.. ansioso e'

CONFIANTE, a visita do Sr. Governador" tendo a CERTEZA
',

da
vinda, com ele, do' auxílio finançeiro ao' Hospital Santa Cruz, que,
mesmo às' duras penas, tanto tem feito por esta região altaneira.

,,', .

Limpeza Públie8,
o povo deve col�bo�ar

" Em: m,�\éria de Ú�peza, a no�sa' cid,çl-d'e tem aind� �uito a

desejar. Não obstante a colaboração indispensável de 'muitos, a

maioria, aliada esforço do Poder Público, com duas equipes, uma
feminina e outra masculina, alguns poucos" por .descuído, compro
metem a boa limpeza. Temos casos em que �s varredeiras ultimam
a sua tarefa numa determinada rua e logo em seguida alguns pro
príetários.varrem as .suas calçadas jogando-o lixo na-rua jáIimpa ,

O caminhão do setor apanha o lixo, desde que colocado em

depósito,' vasilhame; na calçada, na frente da residência.

Já os entulhos, galhadas, provenientes de ca:cyinas de quin
talou j.ardi:ry.; somente serão .retirados mediante o p�gamentú de
uma taxa especial na Prefeítura.. Esperamos e aguardamos uma

melhor. colaboração de todos, para apresentarmos a nossa cidade,
mais bonita ;e mais limpa.' í'

.

;..

Conforme o novo Código-Tributárto do Município, art. 60:
"As taxas de Serviços Públicos são devidas pela utilização, efetiva
ou potencial, dos seguintes serviços públicos, prestados" ao contri
buinte ou postos a sua disposição: I) Taxa de-Coleta de Lixo é de- ,

vida pela coleta, remoção e destinação final do lixo domiciliar: res
peitado o limite da legislação municipal; II - Taxa de limpeza 'pú
blica é devida pelos serviços prestados em logradouros públicos,
que objetivem manter limpa a cidade, inclusive os de: a) varrição,
lavagem e irrigação; b) limpeza e desobstrução de bueiros, bocas
de lobo, galeria de águas pluviais, rede de esgotos e córregos; c)
capinação. Já o Código de Posturas, lei n. o 753. de 3 de abril. de
1967, na primeira gestão do Prefeito Therézio Netto) no seu art. 36:
- O lixo das )1abitações serão recolhidos em vasilhas apropriadas,
providas de tampa, para ser removido pelo serviço de limpeza pú
blica, Parágrafo Ünico -. Não serão considerados como lixo os. re

síduosde oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos
provenientes de demolição, as matérias excrementícias e restos de
forragem das cocheiras de estábulos, as palhas e outros resíduos
das casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e .

quintais particulares, o� quais serão removidos a custa .dos respec
tivos proprietários ou inquilinos, requer-ido, a 'sua remoção à Pre
feitura, mediante pagamento antecipado conforme tabela".

Estes esclarecimentos se fazem necessários, para que possa
mos, a curto prazo, com a colaboração-e alta compreensão de todos,
tornarmos' a nossa Canoinhas, cada vez mais limpa e também .:bo-
nita.

'
.... --.- ..
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�ECODom-,ze . 8 'valorize seu' 'crédito.

Abra. uma conta popular
\

na '

CalxalEcondmic'a Federal
ue Eom cheque.

"

() r. 'Ma rce I o J dCO b F ue k
MÉDICO

Espe'dalizaçã� em aparelho diges\ivo
ínica e Cirurgia

HORÁRIO:_ 10 a 12 horas 8 13,30 às 18,30 horas

Rua Major Vieira,
•

(ao lado da Retífica Canoinh 3 s)
Fone, 22-0 34 - CANOINHAS • se '

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

Fotoc6pias?
o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automática que tira fo cópia, dupla face e simples
de qualquer documen diversos tamanhos.

Em apenas 5 s dos

Artigos
Cristais

pi presentes
- - Inox

-asa
UHE'D -IPESC Rua P'�ula Perel!'ft

RUA Vldal nomos

Passeios: ,Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga

I' Para a plóxima aquisição pense!

MALLO elA.&
Canoinhas - se

,Oracão, ao ..
, 'I A

Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom Divino
de perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os

instantes de minha vida .éstás
comigo, quero

nest'e�ur
<1 diá

logo agradecer-te por udo e

confírmar �
uma vez ais que

não quero s arar� f e de Ti.

Por maior qU7
/eja a ilusão

material, não/-se�a o mínimo
da vontade que SInto, e um

dia estar CQlÍtigo e to os

meus irmãbs, na glória pe é-
tua. l_- -

'

Agràdeço-te uma vez mais...

A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos' sem

fazer o pedido. \Dentro de três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja.
Publicar assim que receber

a graça.

Publicada por ter recebido
uma graça.

.'

Novena Poderosa ao
'I •

Menino Jesus de
..

Praga

A.T,B

Oh! JejU8 que dlsseste: "Pede e r ceberâs, procura e

achvrás, bata e a porta se abrirá".
, '

Por íntermédío de ia, VOlsa agrada MI@, eu
_

bato,

procuro e vos: reg», que minha ece s 'a atendida. (Faça o pedido)
Ohl Jesus que dtssester "

o que pedire. ao Pai. em

meu nome, ele concederé.
,

Por intermédio de Mar' S8 íssíms, Vos!a Se.grada Mie,
eu humildemente, rogo ao Vo 80 Pai, m vosso DomEI, que minha

oração seja ouvida. (Faça o edido)
.

Oh! Jesus que dissester O céu e\a terra· passarlo, ma.

a minha palavra não passará.
.

,Por intermédio de Ma'ria, VOSS8 Ssgrada Mie eu confio

que minha oração sej I ouvida. (Faça o pedido).
Rezar 3 Ave-Marias e 1 Salve Rainha. �.m C!SOS urlentel

essa novena dev srá ser feita em horas (g horas).
Manda publ.car por ter uma graça, .. lcaDçada.

I
H.T.B.

*======================:======================*

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

raça Lauro Müller - Canoínhas

,i -

ÓTICA CONFIANÇA'

Residência:
até às 9:00 horas da manhã

entre 12:30 até 13:30 horas

Após às 2:00 horas
Telefone: 553-1061

Gabinete da Câmara Federal:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs,

Pela tarde: das 14:30 às 18;00 hs.

Telefone: (0612) 223-9395

,

FO�CÓPIAS XEftOX
Serviço insta ân e perfeito '

Instalação moderníssima.

Procure n escritór� de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas - Santa Catarina·

BROloU CARNEIRO DE caRVALHO

Mdterial escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

130nitas -

Venha conhecer

AMARAL, FILHO
CIRURGIÃO DENTISTA -

. Rua 12 de Setembro - esquina com travessa
15 de Novembro (próximo à Igre�a Matriz,
eo lado da Associação Comercial) .

'�:- Fone 22-0960 -

.J

AS COMPONíVEIS
SCHINI
auancadas

I

- úteis

vantagens e as de pagamento em

KOHLBECK & LTDA.
Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 Canoinhas-SC
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Aconfecendo.....

* Hoje a noite mais uma

gostosa boa tinha animan
do mais o nosso sábado que
promete muito. Vá lá

* Alberto de .Waio um toro
loirinho agitando (} caril

cão das meninas, comemo
rou mais um niver dia 28.

* E O cupido Flexou mais
dois corações Marlon e

Marilyn.
* Fernando Ferreira mar-

cando presença em nossa

cidade, semfn e aos olhares
de muites gerotinhss. É isso ai

* Aniversariou quinta-teira
passada, dia 3D, nosso [ooem
médico Dalmo Batista Soares.
.4 ele nossos cumprimentos.
* Zeca Pie, andou tomando

um chá de sumiço. Que é
isso Zeca, apareça, é o que
pedem todos.

* Novamente seus olhares
se cruzaram, o

cotação dela batia mais for
te, e ele atineâo mesmo. fui,
Leila e Bolha, um amor de
namorado.

* Alvaro, um gale_guinho dê
;olhos azuiz vindo de Pre

sidente Getúlio, saiu de nos

sa cidade encantado com a.

quela moreninhlJ que é uma

graça. Sempre- assim Maria.

* Rosane K. est.rá amanhã
comemo,ando mais um

niver. Tudo de bom.

* João Ricardo aquele me-

nino que é um .mor, es
teve conosco semana passada.
APareça sempr6 tá?

* Karin Popa passou ai.
, guns dias aqui, sl�mpre
com muito cha1,ne e simpatia. I
* Biju e Bibo, Salviana e

Zico, Sulí e Nato, são os

mais recentes pC.Jrzinhos em

nossa city, Continuem.

* lanuário, terça e quarta.
feira p.p. deu um pulo

até_ MaTra. Com carteira na

mão tudo fica· bem mais tdll
cil né?

* Destacando-se sempre em

nos"o meio Rosi Fischer.
r..la que alegra a todos onde
se encontra. Tá bom.

* Décio e Ltnita juntos J

fazendo inveja a muitas

pessoqs.
,

* Martinha e Vânia se Ti
ze,am p,esentes entre nós

na semana da Páscoa sem
pre com muita graça.

* Cuca, com seu mini ..uni.
forme, tem deixado mui

to s meninos no ginásio sem

tqlegiJ. �,

* Paulina e=Andréa N. a.
proueitsnao os feriados

para dar uma esticada até
ltapema. E assim r eiorneram
segunda com mil baratos pa
ra contar.

* Pois é, após uma sems-
na de folga, novamente

as aulas, e muita gente par.
tiu, voltando. Agora tudo no
seu ritmo normal.

* Se você quer recebe, um
sorriso, sorria primeiro,

seia alegre, simpétice, amigo,
esportista, E aí veia se slgu
ma coisa em sua vida não
melhorará.

TCHAU

Aniversariantes' da Semana
Dia 1.0 de abril • a srta,

Relinda Kohter.

Dia 02 II a srs, Rosinha
esp. do sr. Friedrich Breuherdt;
as srtas. Wilma Brauhardt
e Ana Arendertchuk; o jovem
Wilmar Edson Nouek.

Dia 03 • os srs. Wiegando
Wiese e Eliseu Barcelos,' a
sr ia, [uceres Mt.if'ia Wiese,' o
jovem Carlos Magno .Seleme
res. em Curitibe Pr.

.

,

Dia 04 - a S'8, Jacomina
estr do sr Firmino de Paula
e Silva; o sr. Antonio O/is
kooicz; a srts. MarleneBrauhardt.
Dia 05 - a S, a. Hiida esp.

do sr. MaximiUano Watzko;
o sr. dr. Saulo Carvalho; o

jovem Ademar Luiz ferreira.

Dia 06 - a sra. Zilma e�p.
do sr. Antonio Aloisio Aion
so, o menino Siltno filho do
sr. João de Barros.

Dia 07 - a sr a. Esterania
esp. do sr João Polomani.

Aos aniversaria-ntes nos.

sos parabéns.

Registro Civil - E D I TAL
atia Góss Glinski, Oficial

do egistro Civil do Distrito d«}
Paul, Pereira, município e Có�
maréa e Canoinhas, stado de
Santa tarina, faz saber que
pretende casar:

HgRMES AI TONOV SKr com TE
REZA CRIST NA C LODEL. Ele,
natural deste sta o nascido em

Pa.ula Pereira n di 19 de outubro
de 1957, lavl'2Sdo, solteiro, domici
liado e residente este Distrito, fi
lho de Julio An noviski e Maria
Luiza Antonovisk·. la. natural de�te

.

Estado, nascida e Paula - PereIra
no dia 25 de d zem 1'0 de 1959, do
lar, solteira, do icili a e resi�ente
nelte Distrito filha de MarIo F.
CollodeI e Ca ilda B. alIode!.

,

\

Apres �aram o� �ocum��
tos exigid s ,elo COdIgO CIvil

art. '180 S«1 alguém tiver co

nhecime to' de existir algum
impédi ento legal, acuse-o pa
ra fins e direito.

Paula Pereira, 27 de março de 1978.

MARIA GóSS GLINSKI

Oficial de Registro Civil

ESPORTES
Empossada J D D na

Reunião da LEC

N 8 nr ite de terça-feire, dia

28/03, tivemos D8 se de da LEC
uma reunião onde ficou acer

tado muitas coisas do ínteresse

do futebol de nossa cidade; Da

oportunidade ficou empossado
os membros que {Jazem parte
da Junta Disciplinar' Desporti
va - JDD. Estiveram presentes
membros que fazeom parte des
ta junta, sr. Juventino Vieira,
Gildásio França e Rafael Boeing.
Também' ficou acertado defení
ti vamente a entrada do _Três
Barras S.C. n J campeooato de
nossa cídade, onde foi repre
sentado na r portunídade pelo
sr. Ner y Serds: ficou acertado
o início do campeonato dê" La
dívtsão, com a primeira rodada
marcada para este domingo, dia
02, com jogos aqui no Dítão fi

no Wif'gsDdo Ols-n em Msrcílto
Dias. N � próxima edtçãc trare

mos 8 tabela do referido csm-

Responsabilidade. J. M. e C,

* O Futuro é na vida das
sociedades humanas, o

pensame_nto idealizsdn por
exceléncis. Da veneração,
ptedosa do Passado, do
culto da tradição, por
uma parte e, por outra, do
audacioso impulso para o que
há de vir, compõe-se a "obre
torça que, levantando o es

pírito coletivo sobre as limi
tações 'do presente, comunica
às agitações e aos sentimen
tos sociais, um sentido ideal.

* Na alegria de seus 15
anos, desejamos a Miriam

Búrigo toda telicidaae, pelo
SfU aniversário, que amanhã
estará comemorando [unto aos
seus amigos no Clube Canoi
nhense. Para béns.

lIa Semana Navio
aI de' Alli 8Dtação

Unamo nos, todo, para que li Cam
panha Nacional d Alimentação Es
colar cumpra o s ,u programa ad
mirável e lias conscientizemos de
que contribuindo, colaborando,' aju
dando, estamos também contríbutn
do para a formação de uma gera
ção digna e livre.

(Setor Regional da CNAE de Canoí
nhas-Se)

Prefeitura_ Municipal
de Cadoinbas

Portaria N1.o 18/78
Benedito Therézio de CarvaIha

Netto, Prefeito Municipal de .Oanoi
nhas, Estad.o de Santa Cata ina, no
uso de suas a.tribuições egais, e

nos term s do artigo n.o 8 da Lei
1.149 de 2 /04/74 (Estatut s dos Fun
cionários úblicns do nicípio de
Canoinhl1s), resolve:

NOM R COMI

Constituída elos F ncionârioe E
fetivos Srs. Jo' Bo ifácio Furtado,
lrigia Schivioski F aocisco Bueno
de Siqueira, titula dos cargos de
Coordenador Admi strativo, Padrão
P.E. 1.18, Escritur I Mecanógrafo,
Padrão P.E. 1.07 e

�ASSiBtente
de

. Rendas e Tributo, Pa ão P.E. 1.10,
respectivamente, sob presidência
do primeiro. fie instau do Proces·
BO Administrati o, com finalidade
de apurar irr gularidad aponta
das no ofício n,O OS/78l Câmarade Vereador s, relativo cobran·
ça de Impos os Territoria s Rurais
e conforme relatório apr�sentado
pela Comis ão Sindicante designada
pela Porta a n.o 10/78 de 13j03/78,
no prazo' e sessenta dias, a partir
do dia o 01/78.
Gabin e do Prefeito Municipal de

Canoin s, 30 de março de 1978

Benedi Therézio de Carvalho Netto I
-

. Prêfeito M<unicipal
Est Portaria foi registrada e pu

blica a no Departamento Adminis
trativo, na' data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

A. B R E Y

p eoriato; Da opor tuntdade desh

r-u 'liQo o €l. Int er veritor da LEC
dr. � ..uzildo Fernandes leu o

r=gulsmento do campeonato pa
ra que os del,..gidos de t-qulpe�
presentes, dessem' o seu p", r ecer
e o aprovassem o mesmo, o qual
depois de muitos acertos flcou
completamente aprovado pelos
clubes íuscrítos no campeonato
da 1.8 dívtsão. Aproveitando a

oportunidade o sr. interventor
da LEC, pediu 8QS clubes pre
sentes 'um voto de confiança no

Departamento de Arbitros da

LEC, para que não interfiram
na es cal aç ão de árbítrc s. Vemos
ai o espír íto de organização e

luta do interventor da LEC pl�
ra bem organíz sr o cempsonato
de nossa ci 1ade.

Como fui divulgado aqui, te.
remos amanhã Da Serra do Lu-·
cindo um jogo de confraterni
zação entre o São José EC da
Serra x Bela Vista EC. quando
na oportunidade o SAo José EC
estarll recebendo as faixos de

campeão do torneio de Verão

promovido pela LEC. O Troféu
do referido torneio foi oferecido

pelo dinâmico interventor da
LrEC, dr. Neuzildo B. Fernandes,
dando prOVAS mais uma vez do
seu interesse pelo futebol do
ínterror.

rá discuti io nesta reunião 0$

locais dos tor oe íos - ínícío e

outros assuntos de Inter esse dos

clubes díspurantes, para que não

f.que iJÚVI )88 e cada vez ae

ape r f ... iço@ mais e�te campeooa
to, já que se trata do malor

campeonato Interiorano da re

gião.

Campe60 recebe.
as faixas

, Nc!ste sábede, dia 1.0, • par
tir daI 18 horas no Ginásio de

Esportes, o Botafogo E.C. esta
rá recebendo 8S faixas de Cam
peão dos fi Jogos de Férias»

promovidos pela CME, nas mo

dalidades de Futebol de S�llo,
Categoria «A'», «B», Veteranos
e nss modaUdades de Basquete
e Voleibol masculino. Para a

entrega da, faixas foram con

vidadas as Equipes da Cônsul
de Joinville e Loj t8 Suzin de

M�f['a, 8S quais, pelo gabarito
que possuem, por certo estario
dando maior brilho aos jogos.
O alvi-negro, afim de tornar

acessível a presença de todos,
não vai cobrar ingresso e a

entrada será franca.

, A equipe A, do Botafogo ir'
apresentar suas melhores estre-

. las como: Luiz C.rlos Allaga,.
Fonseca, Alceu, Ivan. Paulinho
e Chsvalle. Vamos ter um ex

celente nível técnica e partidas
sensacionais.

Amanhã as 1000 horas ds
manhã t e remos na se 1e da LEC

.

mais uma reunlão dos clubes,
do mt-r íor para acertarem de

finitivamente a tabela do cam

peonato deste ano, também se-

o desportista deve ir li con
ferir e prestigiar.

Indústria
Friedrich

e Comércio Otto
S.A. - ICOFRlSA

C .G.C .M.F. 83.188.797/0001-20

MBLÉIA GERAL ORDINARIA

CONVOCA'ÇAO
Na conforrnidad do artigo 15.°, Capítulo V, os Estatutos

Sociais, ficam convocados s senhores acionistas a reunindo-se
em Assembléia Geral Ordi 'Tia, 'no dia 22 de A il de 1.978, às 16
horas nos escritór ios da Soei dade, à Rua P

.

cesa Izabel 574, em
Canoinhas-SC, deliberarem o eguinte:

1. o - Discussão. alanco Geral. Demonstrativo
de Lucros e Perdas, ReI o ia da Diretoria e Parecer do
Conselho F'iscal, relatí os a exercício social encerrado em

31 de Dezembro de 77.

ral para a sociedade.

8
AVISO:

e a disposição dos senhores acionistas na sege
social, os doc entos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404 de
15 de Deze bro de 1.976.

noinhas (SC), 28 de Março de 1.978.

IS BEL KOHLER FRIEDRICH - Diretor Presidente
C.F.F. -- 154.093.099-87

.

•••• •• • •••

:.:�:.:•••• ••
• •••

.

.

··'o •••�••• , ••
,

c' .v. ' .
•• , o. '"

.

. CGC 83.166.033/0001-33

..�E'dação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

30 anos a serviço da Comunidade



i.

'II

,\
,

I

II

I

CORREIO
.

DO NORTE 01-" 4 .. 1978

:- .,.. MMA '..... H

Ãtençãol
A CONSTRUTORA PARCAT LTDA. está dando os

retoques finais no moderníssimo prédio de apartamentos do
Conjunto Residencial "Our 'Verde", à Rua Felipe Schmidt
esquina Rua Curitibanos, nes cida

Logo serão postos à ven , sendo 20 apartamentos,dos quais 8 tipo A (120 m2), 8 1" B (80 m2) e 4 Tipo C ...

(65'm2).
'

\
,

São apartamentos m acabamento de luxo, azulejos
ate o teto, parquet nos. pi s, cerâmica vitrificada e demais
acabamentos de primeir qualidade.

•

Câma.ra de Vereadores
de Major Vieira Prefeitura Municipal

de
.

(anoinhas
Lei N., 1.424 de 23/03j7S

Autoriza convênio com a Secretaria de
Saúde 8 Bem Estar

Resolução N. 02/78
Concede Títulos

Honoríficos ccCldadão
de Major Vielra�

UGUSTO PAP S; Presi
den da Câmara e Verea
dores e Major Viei a, Estado
de San a Catarina, az 'saber
que a Amara decr tou e eu

promuIg a seguin
R SOLUÇ O

Art. L° Fica este Poder
Legislativo, or s u Presiden
te, autorizad a c nceder aos
Exmos. Srs. D. ANTONIO
CARLOS KON R REIS e Dr.
JORGE KOND BORHNAU-
SEN, respectiva ente, Gover
nador do Estad Presídente
do BESC, o tít o e «Cidadão
Honorífico de Maj r Vieira».

Art. 2.° - títu
trata o artig 1.0 da
Resolução, erá entr
sessão Sole e da Câ
Vereadores em époc que
oportunam nte será co voca-
da. \
Art. 3.° - Esta Resolução

entrará vigor na data de
sua pub cação, revogadas as

disposi oes em contrário.

Sala das sessões da Câma
ra de Vereadores de Major
Vieira em 17 de março de
1978.' �

a.) Augusto Papes
Presidente

a.) Nereu José Hennlnq
1. Secretário

a.) Adir Francisco Veiga
J2. Secretário

Benedito' Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
dr) Csnotnhas, .Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui
ções, fez saber que a Câmara Municipal decretou e eu tlanciono
a seguinte

L E I

Artigo 1.0 � Fica o Chefe do Poder Ex@cutivo autoriza.
do a firmar convênio com 8 SEecretaria de Saúde e Bem Estar,
através da Fundação Catarine_nse do Bem Estar do Menor; FU·
CABEM, para a instalação e funcionamento em nossa cidade de
um Centro do Bem Estar do Menor, CEBEM

Artigo 2 .

.0 _ Para fazer face às de !Sa8 constantes do

artigo anterior, fica o Ch sf e do Poder E ecutívo autorizado a

abrir o crédito e�p�cial ns importância e cincoenta·e- quatro
mil, setenta e seis cruzeiros e oitenta ce tsvos (Cr$ 54.078,80).

Ar! igo 3.� - A presente Lei ent ará em vigor, apóJ sua

publicação, revogadas as disposições em ontrârío.

Can ínhas, 23 de março de 197 .

Benedito Th rézio de Carvalho Net o - Prefeito Muaictp�l
Esta L

.

foi registrada e publ cada DO Departamento Ad
ministrativo, na dah supra.

Fábio \or Fuck - Vic Prefeifo MU!1icipal

�cr6to . 14/78
.

Aprova subd �isão d uma ,área de terra

Benedito Therézi� de C valho Netto, Prefeito Municipal
de Canolnhas, Estado de \Senta Catarina, no uso de suas atribui
ÇÕé8 legais e de conformi de com a Lvi n.? 830 de 04/06/68

I
DEORETA

f

Artigo 1.° - De co rmidalte com o despacho do sr.

Engenheiro da Prefeitura, ;x rado no requerimento protocolado
80b n.? 197 de 09/02/78 e bas especttvss plantas, fica aprovado
a subdívtsão procedida pelo sr. ERNANDO CHlCOSKI, de um

terreno ur bano, situado fis ruas Caetano Costa, João da -crue
Kreiling e Paul Hsrrts, caim a áre de 2.398,72 m2 registro mu

nicipal 958,183-1071, C8It' de afora ento 1241·1128-112, lote 166
e s [», sendo distribuido .�m 02 lates.

.

Artigo 2.° - E te Decreto e trará em vigor na .dats de
sua publicação, revogacfas as dlspostçõ em contrário.

Gabinete do Pfff�ito Munlcípal Canoínhas em 27/03i78.I

Benedito Theréeio de Carvalho Netto Prefeito Municipal
,

Este Decretq/'fd registrado e public do no Departamento
Administrativo, na data supra.
Fábio Nabor Fu1- Diretor Administrativo _. Vice Prefeito

/Decreto N. 15/78 - '\ .

Bcneditl 'I'he r éz!o de Carvalho Netto, Prefé-ito Munícipal
de ç�6noinh8s,/.(je conformid&de com o artigo 1.0 da Lei n.O t418
de 27.01.79

DECRETA

AVISO
DOMI�GOS COEL ,espe'alizado em. Baterias,

AVI�A aos amigos e fregueses, ue doravante passará aten
der .a rua Cel.. Albuquerque, n. �. � defronte a garagem da
Empresa Reunidas, contando ta e�com grande estoque de
Baterias e material para refor ,

1.° - Fica suplementada, per conta do E'XCe8S0
de verificado no mês de janeiro, na importância de
Cr$ 126.01 ,13, a seguinte dotaçãc orçamentária:
DEPART MENTO DA FAZENDA
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 • Despesas de C,usteio
3.1.5.00 Despesas de exercícios anteriores Cr$ 126.010,13

lrtjg� 2.° - Revr gando-se as disposições em contrário,
e&te Decreto entrará em vigor n a data de sua publicação.

Canolnhas, 28 d� março de 1978.

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado DO Departamento

de Administração, DIa data supra.
Fábio Naber Fuck - Diretor Administrativo

Consertos de lonas, reformas de móveis,
. .estotados e estofamentos de carros ern

gerai,. é com

Edmundo I

erser

Hospital
Santa Cruz
CGeM' 83.192.096/0001-64

(onvocacão
I

Convoco 08 Senhores Asso
ciados do Hospital Santa Cruz,
para a Assernbléíe Geral Ordi
nária, a ser realizada nas depen
dências do Hospital, no próximo
dia 10 d � abril de 1978, às
19,00 horas em l.a. convocação
e às 20 horas em 2.a convoca

ção, afim de tratar dos 8Pguin
tes assuntos:

1) • Apreciação do Balanço e

Relatório da Diretoria, l'e·

ferente c. ex rcício de 1977.

2) - Aprovação do Balanço e

Relatório da DIretoria re

felí'ente o exercício de 1977.

:�) • Outros assuntos àe interes-
se da Iostituição. 2

Canoínhas, 10 de março de 1978

HOSPITAL SANTA CRUZ
Antonio Oleskovicz

Presidente

sa de madeira em

ótimo esta , loc lizada na

Rua Dona F ncí ca, no Al
to do Mussi, Bairro São
Cristóvão. Tr tai'com Nival-

\ .

do Brey à Rua Mal. Deo-
dóro n,? �04, Agua Verde,
ou no atadouro da Casa
Natal 2

..

acao
,

Rua Bernardo OIS�n!09

o Jardim de I cia Santa Terezinha comu

Dica que j � dispõe de u a condução para levar e

trazer

A DIRETORIA

Bar, Restaurante e Churrascaria
IIG A LO O E O U' R O II

f'

,fsPIIO COrrido ,todos os dias além das especiali�ades da' Càsa
Segunda: Canja e virado de feijão à paulista
terça:' Costela especial e

rabada�·quarta: Buchada .

quinta: Linguada com ervilha
_

sexta: peixada ..

sábado: Feijoada à carioca \

domingo: Espeto corrido especial (lO de
carne) e büffe americano

Em breve estará servindo à La �arle com

35�[
os a sua isposição

Atende-se também pedidos de ga :nha, leitões.
tos e carneiros assados e pratos, specíaís para
de aniversário, casamento, etc.

Blr, Restaurante e (horrasca-ria «GALO DE OURO .)'

, BAIRRO s.lo CRISTÓVÃO - Agora 80b nova Direção

Ca'rfaz do Cine J.ubileu
Hoje às 28,30 horas - sensacional programa duplo

1.0 filme: 4CCavaluada Infernal» - super faroest�
2.° filme: «Ias Garras de Sba9lin)) - ar te s mvr ci ats

Amanhã, às 14 horas, em matínê
«Ias Garras de Shaolin;) - colar ido

Amanhã, em duas sessões, às 19,30 e 21,30 horas
Um homem de visão e sabedoría,

que levou seu povo a terra prometida. Burt Lancaster, em

te mi O I SÉS » - color í

Jo - censure lívr e

REPRISA 2a. e sa. feira, às 20,30 horas

4a., 5&. e 6&. feira, às 20,30 horas
Jece Valadüo e Vera Gimenez, em

cc A loite dos Assassinos))
- colorido - censura 18 anop -

ATENÇÃO:- Colabore com o seu cinema, apresente li sua Carteira
de Estudante ou Identidade Militar
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas.
I

Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à ap reciação de Vv. Sas., o Balanço Geral e a Demonstração da Conta Lucros e
Perdas referent . ., .

A •

' e ao exerclClO encerrado em 31 de Dezembro de 1977. Os dados em apreço, demonstram com exatidão e clareza a nossa situação eco-
nomICa-Financeira, entretanto, estamos ao vosso inteiro dispor para qualq uer esclarecimento.

Canoinhas SC., 15 de Janeíro de 1978.

A DIRETORIA

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1977

A T I V' O PASSIVODISPONíVEL .

NÃO EXIGíVEL
Capital Social .. .. .. .. ..

Fundos:

Imposto Renda .. .. .. .. ..

Exaustão Juros Diferidos ..
'

..

Reserva Legal .. .. .. .. .. ..

Cor. Monet. Depr. Ativo Imob. ..
Prov. Devedores Duvidosos ..

Aumento Capital .. .. ..

ICM. s/Estoques .. .. .. .. ..

Depreciações s/Imóveis .. .. ..

" Depreciações s/Veículos ., .. .. ..

Deprec. s/Móveis e Utensíl. .. ..

Deprec. s/Máq . e Instalações
Deprec. s/Laboratório Eletr. .. ..

Manutenção Capital Giro .. .. ..

Depreciações s/Ferramentas .. .. 2.396.630,82 7.396.630,32

Caixa ..

112.639,11
11!J.756,78
164.937,37

..............

5.000.000,00Bancos
.

Títulos Vinculados 'Merc. Capitais 397.333,26
255.000,00
502.343,84
153.381,47
91.922,66
143.139,18
18.577,39

528..505,31
89.395,67
55.130,86
29.590',52
47.665,55
1.867,50

463.614,28
16.496,59

REALIZAVEL ClJRTO PRAZO
Fregueses " 4.716.205,17

Dedução:
Títulos Descontados .. 1.360.767,92
Tít. Cauc. Vinc. " " 1.278.268,00 2.639.035,92
Acionistas Ct.a Particular .. . .

Contas de Movimento .. .. .. ;. "

Mercadoria .. .. .. " .. .. .. "

.

, � :'

2.077.169,25
2.633,44

569.287,95
5.895.836,43 "8.544.927,07

REALIZAVEL LONGO PRAZO
Florestamentos .. "

. 154.930,03
52.968,01Participações Societárias .. 207.898,04

IMOBILIZADO
Imóveis

.

Correção Monetária .. ..

Móveis e Utensílios .. ..

Correção Monetária .. ..

Máquinas e Instalações ..

Correção Monetária .. .. ..

Veículos .

Correção Monetária .. ..

,
Ferramentas .. .. .. .. .. .. .. .. ".

Correção Monetária .. .. .. .. ..

Participações Societ , e/Inc. Fiscais

EXIGíVEL CURTO PRAZO
Fornecedores ., .. .. .. .. 1.915.177,14
Contas Movimento .'. .. .. .. .. .. 1.218.923,19
Obrigações à Pagar , 333.649,62 3.467.749,95

1.405.918,10
722.378,10 2.128.296}20

83.317,14 "

117.212,03 200.529,17
20'4.038,05
57.920,65 261.958,70
140.973,80
49.331.66 190.305,46 v,

136.795,81
' '

21.357,86 158.153,67 ,

95.743,32 3 . 034 . 986f52
"

.

EXIGíVEL LONGQ PRAZO
Contas Movimento .. .. .. .. .. ..

Acionistas Conta Particular .. . ....

Transl'. p/Fundo Manut. Capital Oiro
Lucro à disposição Assembléia Geral

788.575,40
121.119,62

.

909'.695,02
463..614,28

4.377.444,97

411.069,10
LUCROS E PERDAS

Lucro líquido verificado no, exercício 874.683,38

CONTAS COMPENSADAS
Ações em Caução .. .. .. .. .. .. ..

Mercadorias em Comodato .. .. .. .,

CONTAS COMPENSADAS'
Comodantes .. .. .. .. ..

Caução da Diretoria '.. .. .. .. .. .. 254.945,26
250.000,00
4.945,86 254.945,86

/

4.945,86
250.000,00

TOTAL DO ATIVO .. .. .. .. .. Cr$ 12 .440 � 090,75 TQTAL DO PASSIVO .. . . \. .. .. .. Cr'$ " 12.440!.090,75

D E M O N S T-R A 'ç A O D A C O N T A "L U C R O S E P E R nAS" E M 3 1 D E DEZ E M B RO DEI 9 7 7

DÉBITO

DESPESAS OPERACIONAIS:
Custos dos produtos .. .. .. ..

Despesas Administrativas .. .. ..

Despesas Tributárias .. ., .. .. ..

Despesas Financeiras .. .. ., .....

Despesas Gerais .. .. .. .. .. ..

CRÉDITO

MERCADORIAS:

Vendas e transferências Mercadorias
Prestação Serviços e outras Receitas

9.549.231,14
1 .065.709,70
641.767,96

1 .090.052,34
531.203,54 12.877.964,68

13.976.953,09
298.352,71 14: 275.305,80

TRANSFER:�NCIAS:
Fundo de Depreciações .. .. .. ..

Fundo de Reserva Legal .. .. .. ..

Fundo Provisão Devedores Duvidosos
Fundo p/Imposto de Renda .. .. .,

Fundo Manutenção Capital de Giro ".

134.874,52
5Ó.OOO,00
70.850,39

266.932,83
463.614,28 986.272,02

LUCROS E PERDAS:·

Lucro líquido verificado exercício .,

Transf. p/Fundo Manuten. Cap, Giro

Lucro à Disp. da Assembléia Geral

874!,683,38
463.614,28

411.069,10

14.275 305,80 SOMA. crs 14.275 305,80SOMA .. • ••••••••••••• o.

__________� . � ._------------ m-_"_-_'.- _

I,
I

ARNO CpURT HOFFMANN

Di/:etor Presidente
HARALD MIERS

Diretor

SÉRGIO ARNO HOFFMANN,

Tec. Contabilidade CRC. 5954

SÉRGIO ARNO HOFFMANN

Diretor

Matriz
Filial
Filial

-

Canoinhas: Rua Frei Menandro Kamps, 606 - Fone, 22-0294
Canoinhas: Rua Getúlio Vargas, 857 - Fones, 22-0661 e :!2-0039
São Mateus do Sul: Rua Ewaldo Gaensly, 167

Material Elétrico - Instalações Elétricas - Moto-serras · fletro DOlDésticos - Tratores e IlDplementas Agrícolas.

TRATOR AGRALE barato Fabricado Brasil.A •

economrcc
•

mais no-- o

I � ,

.

,



CORREIO DO NORTE

.' i

01-04.1978

Escreveu: Esmeraldino M. Almeida

A NOTíCIA DAS NOTíCIAS
.

Levo ao conhecimento dos meus prezados leitores assinantes e
amigos, de que esta coluna não será divulgada aprox'imadam'ente até o dia15 de abr�l p. v. �ev�rei passar uns dias em Caiobá-Pr ., oportunidade em
que tambem farei mais UJ:_!l tratamento de minha saúde em Curitiba. Agrade�endo de todos a atençao que sempre tenho recebido. Com prazer aproveito para renovar os meus mais reconhecidos agradecimentos permane-cendo sempre ao dispor de todos.

.

O MEU ÚLTIMO ADEUS AO DR. HÉLIO-
.

Causou a mais profunda consternação nos meios sociais e políticos
o falec}mento �

ocorrido dia 13,. do Dr. Hélio Anjos Hortiz, DD. Secretári(;
da Saude Nao. tendo este colunista palavras para melhor identificar a
bondade, a humildade daquele homem de uma polidez fora do comum li-
m,ito�me a traduzir o úl�imo cartão de Natal que recebi do ilustre ho�em
pu�hc? bruscamente ceifado do nosso convívio para ir morar com' Deus
Primeiramente transcrevo o texto do cartão impresso. "Governar é encur
tar distâncias". Na medida em que -este lema for de fato o nosso a nossa

i festa é o Natal. O Nascimento de Jesus é a maneira divina de en'curtando
a distância entre Deus e o homem, encurtar todas as distância� capazes de
nos fazer sofrer. VEM AGORA O TEXTO DE PRóPRIO PUNHO: Rende
mos .h�je, _uma sincera homenagem ao amigo que sempre buscou encurtar
as distâncias na busca do desenvolvimento de sua comunidade. Pedimos a
Deus que todo o amor e trabalho dispendido em pról de sua cidade se
transformem, neste Natal, em alegria para o prezado -amigo e seus fami
liares. Abraços do Hélio Ortiz. Aí vai DI'. Hélio o meu último adeus
"Deus o tenha na santa paz do reino do Céu".

.

CORREIO & ENVELOPES

. Que� ainda não comprou os envelopes padronizados dos Correios
tem mais dOIS meses agora, para gastar os comuns. A ECT resolveu adiar
para primeiro de maio o uso obrigatório de um modelo único de envelo
pe com as. letras R '.p . C ., no tráfego postal em todo o país. A exigência
que deveria estar vigorando desde anteontem, foi adiada devido ao atraso
n� e�trega das máquinas eletrônicas destinadas a triagem da correspondência , (G.P.)

'I
I

,QUADRA POLIVALENTE DE PAPANDUVA
É com prazer que transcrevo parte do ofício recebido do Dr. Arol

do Carvalho, Deputado Federal. Em certo ponto do expediente diz o se
guinte: regressando à Capital Federal, após o período de afastamento acar
retado pelo recesso parlamentar, é com satisfação que acuso o recebimen
to dé;l Çar�a dessa Presidênci!'l, da Presid�ncia da Câmara Municipal e do
Presidência da CME. A par-tir de agora e que poderemos comecar a lutar
pela�"Quadra Pol.ivalente" de Papanduva. Em primeiro lugar, loouvo a pretensao da comumdade papanduvense.. que deseja contar com uma opcãode lazer tão necessária e sadia. Depois, garanto que tratarei do assunto
junto ao DED-MEC com muito empenho. Logo que tenha resultados mais
concretos, voltarei a comunicar-lhe. Peço-lhe a gentileza de transmitir ao
Sr. Sezinando J. Gonçalves e ao sr. Orlando Santos Vieira a nossa posi
ção sobre o assunto. Atenciosamente. Aroldo Carvalho - Deputado Fe
deral. N. R. Certeza tenho que o nobre. deputado tudo fará para se con
cretizar a.nossa grande aspiração esportiva.

FINANCIAME�TO PARA O TRIGO
A Diretoria de Crédito Rural do Banco do Brasil expediu instru

ções às agências situadas nos Estados dó Rio Grande do Sul Santa Catari
na, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais autorizando o início
das operações de custeio. das lavo�ras de trigo. O preçC(, básico é de CrS
238,20, por saca de 60 quilos de tr igo, observando a forma de instrucão do
Conselho Nacional de Abastecimento .. (Gazeta do Povo).

°

lNCÊNDIO NO "LINIFíCIO"
Dia 13 do corrente irrompeu um incêndio na poderosa firma loca

lizada em Passo Feliz (Passo Ruim). Suas instalações foram atingidas pe ..

lo fogo e parte do estoque de matérias primas foi destruido mas felizmen
te não houve vítimas a lamentar e as operações industriais continuam
sem alteração. A alta administração do "Linifício", sensibilizada agradece
2. pronta e eficiente ação do Corpo de 'Bombeiros de Mafra, da Polícia Ro
doviária e demais autoridades. Um agradecimento também pelo inestimá
vel. apoio dos funcionários .irrclusive as manifestações de solidariedade dos
amigos.

VEREADOR ATUANTE
. -O Vereador "líder da bancada da Arena", Victor Kachoroski vem
solicitar por intermédio de sua proposição dos pedidos à colenda Câmara
Municipal nos seguintes termos: PRIMEIRO: que a Merenda Escolar seja
distribuída a seu destino quanto antes, evitando assim possíveis contratem
pos como a sua deterioração, visto tratar-se de alimentos. SEGUNDA PRO
POSIÇÃO Solicitando seja procedida a extensão da linha elétrica em toda
a Avenida João XXIII, afim de atender as residências e casas comerciais
que possuem eletro-domésticos inclusive a iluminacão residencial neces-
sária tanto a domiciliar como a comercial.

° ,

MATERIAL DIDÁTICO DISTRIBUIDO
Dias 16 e 17 do corrente uma comissão composta pelo sr. Coorde

nador Local de Educação - Sr. Walmir Lucio Senna, Esmeraldino M. Al
meida - Presidente da' Arena, Vereadores - Silvino Schichocka (vice ..

presidente da Câmara) Victor Kachoroski (líder da Bancada na Câmara),
fizeram a entrega do mater-ial didático em todas as escolas municipais.
Realmente foi um dia alegre para todos os alunos que foram contempla
dos, oportunidade em que, foi feita a comunicação que o material foi doa
do pelo Exmo. Sr. Governador do Estado Dr . Antonio Carlos Konder
Reis.

pASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 28 quem festejou 5 aninhos foi a NALú, filha deste colunista.
Que Deus cubra de felicidades e saúde são os votos dos coleguinhas e do
P���

.

. Dia 29 comemorou seu aniversário, a senhora Terezinha, esposa do
sr. Carlos Greffin, residente em Canoinhas. Cumprimentos em alto estilo
pohtificaram.

Dia 30 foi dupla a alegria no lar do nosso assinante sr. Miguel Mathios
ki .' Aniversariaram-se as senhoritas Maristela e Eliane, filhas do casal Mi
guel (EIsa) Mathioski. Cumprimentos mil para as aniversariantes.

Na mesma data aniversariou o garotão Luiz Carlos, filho do ca

sal Aristidio (Leonor) Gruber. A turminha esteve alegrando o dia festivo
de Luizinho, com muitos comes e bebes. \

Dia 1. o de abril, também na residência do casal Aristidio (Leo
nor) Gruber aniversário da Srta. Ana Cléia . A jovem guarda estará ale-
grando o di� festivo da elegante senhorita Cléia.

"

Dia dois data festiva para a grande família Schadeck , Neste dia
estará completando mais um ano de sua feliz existência o sr. João .Florin
do Schadeck, Diretor-gerente do poderoso grupo Schadeck. Cumprimentos
mil para o aniversariante.

Registro
NEltEIDA c.. COR'l'E, Ofkt'll
do Registro Civil do 1. o Distrl
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

Civil EDITAIS

LUIZ ALFREDO MAYER e

ROSÂNGELA MARIA FRIE
DRICH PROHMANN, ambos
solteiros, nascidos,

'd�iciliadose residentes nesta cid e de Ca
noinhas. EI édic, nascido
em 10 de setem o � 1950, filho
de Mário João fer e Helmy
Wend Mayer. E', professora,
nascida nesta ci a em 25 de
Maio de

1953�Iilha.
de Adyr

Fontana Proh nn e Irmgard
Therezinha Pro mann.

VALFRIDO RODRIGUES CHA_
GAS e MARILDA RODRIGUES
TAVARES, ambos solteiros, do
miciliados e residentes nesta ci
dade. Ele, operário, ascido em
São Sebastiã Tim osinho, dis
trito de Poço ret, Município
de Porto Uniãd este Estado,
em 5 de março 1959, filho de
Antonio Rodri s Chagas e

Evanira Ribeir hagas. Ela
, ,

operária, n jda em Porto
União, deste stado, em 23 de
Outubro de 1960} filh de Anto
nio Rodrigues Tavaresvo Olga
Tavares. '.

ADIR DE PAULA e TERE
ZINHA DE SOUZA E SILVA ,

ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta ci ade. Ele
, . .,1 ,

operarro, na,sc�do e Santo An-
tonio, em 1 de ovembro de
1958, filho de, a demar Corrêa
de Paula e M Laurentína
Vieira. Ela, do ,nascida em
Rio Baio, M ICI o de São'
João do Triu fo, Es ado do Pa-Ir�ná em 2� e janeiro de. 1962�filha de Joao de Souza e SIlva e
Maria José Antunes.

-

meira nascida em Rio de Areia,,

.

.

deste Município em 10 de Abril
de 1954, domiciliada e residente
nesta cidade, filha de Juraci
dos Anjos.

MOACIR FERREIRA DOS
SANTOS e IVONE NAIZER,
ambos solteiros. Ele militar,
nascido -no lugar Fartura, deste

Município e 19 setembro de
1954, domicif a e residente
nesta cidade, o de João Fer-
reira dos Sa e Julia Padilha
dos Santos ], do lar, nascida
em 13 de ezem ro de 1955" do
míciliads e resi ente no B�irro
Campo da Água

I

Verde, desta
cidade, filha de Anizio Naízer e

Noemia Naizer .

marca aos 8 de abril de 1.958,
filha de Boleslau Dembinski e,
de Vitória Lefchak Dembinski.

CONTRAENTES: NELSON
JACó VIVAN e TÂNIA REGI
NA SPERANÇA OLIVEIRA,
ambos solteiros. Ele, auxiliar
de escritório, nascido na cidade
de Caçador, deste Estado, em ?
de dezembro de 1956, domici
liado e resident na cidade de
Canoinhas, filh de NÜo Vivan
e Maria ]\lIa aI na Cararo Vi
van. Ela pr sora, nascida na

cidade de Po a Grossa, Estado
do Paraná, e 15 de maio de
1952, domicili d e residente na

cidade de Un ão a Vitória, Es
tado do Paraná, filha de Alceu
Cadilhe de Oliveira e Geleir Ca
rolina Sperança de Oliveira.

Edital recebido da cidade de
União da Vitória, Estado do Pa
raná, em data de 20 de março de
1978.

Canoinhas, 30 de março de
1. 978.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

FRANCISCO TADEU RO
DRIGUES DA SILVA � HELE··
NA FILOMENA SZABELS'KI ,
ambos solteiros, do iciliados e

residentes sesta - dade. Ele,
cperarro, nasc o em Rio FOr
quilha, destoM icipio em 30
de novembro 952, filho de
Osório Rodrig es d Silva e Ma
ria Rodrigu da 'ilva. Ela,
operária,' nascida e Arroio
Fundo, deste Município em 5 de
julho de 1955, filha- de Vitor
Szabelski e Leonilda Voigt Sza-
belski.

,

IRINEU ANACLETO TO
KARSKI. e MARIA IZABEL
lVJ:IGUEL, ambos solteiros do
miciliados e residentes nesta cio
dade. Ele, professor, nascido em
'I'ímbozinho, dest Município

. em 15 de mai de 947, filho de
Antonio Tokar i e Veronica
Olescovicz To a ki. Ela, do
lar, nascida e Tir .Fogo, deste
Município em de af il de 1960 )

domiciliada residente nesta
cidade, filha de Jorge Miguel e
Maria Miguel. .

ARILDO LUIS FERREIRA
e ANALIA DOS ANJOS am-,

bos solteiros, � le� onferente.
nascido no lu Paciência',
deste Município e 24 à� Janei
ro de 1954, dOI cil] do e resi
dente na cidade e Cu itiba Es-,

tado do Paraná, filho de Ed
mundo Ferreira .e Cecilia Wi
chicowski Ferreira. Ela, enfer-

ANTONIO ZAZISKI e

ANA DEMBINSKI, brasile:iros,
solteiros, domiciliados e resi
dentes neste Muríic io; ele la
vrador, nasci em ão Sebas-
tião dos Ferreir ri/Munícípio
aos 13 de Ievereir e 1.953, fi
lho de João Zazis i e de Atia
Pereira Zaziski; e a do lar, nas
cida em Serra do Lucindo n/co-

Censo
SESI - Serviço Soci 1 da

Indústria - D�artament Re
gional .

de Santà'.c�tari a -.

por intermédio de suã� Agência
local, está com uma unidade
volante destinada ao CENSO
TORÁXICO, nesta cidade, pres
tando seus serviços diretamen
te às Indústrias do Município.

I

Escreveu: FRANCISCO K.RISAN

CAMPANHA DE PREVENÇAO DO CANCER GINECOL:óGICO
Nos dias 3 e 4 de abril o ônibus-consultório estará em frente ao

Posto de Saúde de nossa cidade, efetuando exames nas senhoras. HORA
RIO: Diu 3 - 9 às 12, das 14 às 18 horas. Dia 4 _ .. 8 às 12, das 14 às 18 hs.

Todas as senhoras estão convidadas a comparecer.

ESCOLA BASICA LUIZ DAVET PASSA POR REPAROS
O Prédio da Escola Básica "Luiz Davet", está passando por vários·

reparos visto estar quase que totalmente danificadas as instalações sanitá
rias, vidraças, instalações elétricas, bomba de água; jardins e pinturas.
Desde o início da semana passada um grupo de pessoas está trabalhando
para por tudo em ordem pois trata-se do único estabelecimento de ensino
de nossa cidade, e não poderia funcionar daquela maneira, até oferecendo
perigo de saúde aos alunos e professores, visto as instalações sanitárias es
tarem todas em mau funcionamento. Mas com a reforma que está sendo
feita tudo vai funcionar direitinho, bastando que os alunos também cola
borem na higiene. Queremos aí se congratular com o senhor Prefeito Mu
nicipal pelo atendimento que tem dado a todos os setores, pois o Prédio
da Escola Básica Luiz Davet é o cartão de visita da cidade e não poderia
ficar sem um bom atendimento. Em nome da direção ao referido educan
dário vai os nossos melhores agradecimentos.

ANIVERSáRIOS

Hoje dia 1.10 de abril, aniversaria o jovem PAULO FERREIRA
TERRES, funcionário da Empresa Reunidas e residente nesta cidade.

Dia 3 aniversaria o -jovem JAIME MUCHALOSKI, residente nes
ta cidade.

_

Também aniversaria dia 3 de abril o nosso prezado amigo IONE
CIRIACO DE SOUZA, residente na vizinhá cidade de Três Barras.

Dia 4 aniversaria o Sr. AMAR ZABELSKI, funcionário da Pre
feitura de Major Vieira.

Dia 6 aniversaria a Sra. ANA DEUCÉLIA MORANTE, dileta es

posa do nosso assinante Geraldo Morante, residente nesta cidade.

Dia 7 aniversaria a Senhora MARLI SUDOS'KI, esposa do nosso
assinante David Sudoski, residente nesta. cidade.

Dia 7 também aniversaria o garotão LANDIVO GONÇALVES,
desta cidade.

- .

A todos os aniversariantes a coluna apresenta sinceros parabéns.

DE TUDO u'M POUCO

Estiveram
-

em visita ao gabinete do Sr. Prefeito na semana pas
sada os senhores Dr . Victor Bueh Filho, Prefeito de Porto União e Presi
dente da AMPLA e o Dr. Hélio Juck, ex-Interventor' de Canoinhas.

Faleceu dia 22 de março o senhor AFONSO PINHEIRO DOS SAN
TOS, sendo sepultado no dia seguinte no cemitério municipal de Major
Vieira ..

Muitas novas professoras estão lecionando na Escola Básica Luiz
Davet, vindo de vários municípios catarinenses.

Dia 16 de abril será inaugurado o prédio da Escola Municipal de
Lagoa do Sul, construido pela atual administração .

.
Hoje será iniciado no salão paroquial de Major Vieira um curso

para pais e padrinhos, ministrado pelo grupo de cursilhistas e agente de
pastoral.

Mais uma vez pedimos aos proprietários de lotes (vagos) em nos
sa cidade para que façam uma limpeza nos mesmos, pois no dia 22 teremos
a visita de pessoas ilustres em nossa cidade.

O senhor Albaro Dias de Morais já- iniciou a colheita de soja na
sua grande lavoura localizada em Butiá, prevendo' uma produção. extraor
dinária ..

,

Conforme informações do Sr. Prefeito Municipal, as inaugura
ções que serão feitas no dia 22 de abril serão televisionadas pela TV CO�
LIGADAS CANAL 3 de Blumenau.

PENSAMENTO - SORRIA, pois mais vale um sorriso triste, que
a tristeza de não saber sorrir.
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Fundação Educacional do Estado de Santa Catarina

Colégio, rlcola Vidal Ramos

Edital
N.

ienação
1/78

A FUNDAÇÃ� �D AOJONAL DE SANTA CATARI-
NA - 'FESC, torna pubhc , pará�onheCimento dos interes-

, sa�o�, que receberá p postas ara Alienação de Bens Mó
veis ínservíveís comp sta de: Tra ores de pneu modelo agri
c?l�, .1'ratores de e eira implementos agrícolas e Sucata,dívídídos

,

em �otes conforme corista o Edital de Alienação001/78, ate o dia /04/78 às 15:00 lioras,
O Edital maiores esclarecimentos poderão ser ob-

tidos na ��nda ão Educacional de Santa Catarina, sita à
Pra.ça Getúlio V rgas �.o 15, telefone 22·43 22 em Florlanó
polIs,. ou na s�cr�tarIa do Colégio Agrícola Vidal Ramos
íoealízado no Distrito de Marcílio Dias, no Município de Ca:
noínhas - SC, telefone 22 03·24. 1

A COMISSÃO

Sociedade Tiro ao Alvo de Canoinhas

eo'nvite
Is. Sociedade Tiro ao Alvo da Canoíuhes, tem o prazer

.de convidar seus distintos associados e Exma. familias, para -as
festividades que terão lugar em sua sede, com a seguinte pro-
gramação: :

/

Data: 1.0 de abril

Inícío: 14 'heras, com'
nas seguintes

avalheiros e Princesas.
18 horas, Encerrament da competições, e entrega de me-

dalhas aos vencedor s,
�

22 horas, 'I'radlcl al Baile, nos mplos salões da S.B.O. e

para o qu-I ta êm são conví dad os associados da SO�
CIEDADE B EFICENTE OPERA 1

As f@stivid des serão animadas pelo CONJUNTO PAL
M,EIRAS e Blumenau.

Ob•. Reservas de mesas, na Sociedade do Tiro, a pntir das 15
horas do dia 1.0.

P---------------------------------------------�

Dra .. Zoé, Walk ria Natividade Seleme

HORA MARCADÀ - Praça L

Prefeltúra
-'

Decreto N. 13/78
'

,

Benedito Therézio de C rva

lho Net,to, Prefeito Municipal de
Cspoinhu. Estado de Santa Ca
tarina, no U90 de suas atribui
ções legais e Da conf-irmídade
com

o�art.
197 da Léi n.? 1149

de 25 4/74, combinado com o

art. 1.0 da Lei n.? 1241' d�
09-04-7 �

.

\

D�CRET�
Art. 1.° � Fica decla ado em

regime- de .te.plpO Integr 1 o car
go em Comis'�ão de Dir tor Ft-.
nanceiro, ocup do por einaldo
Crestani.

Art. 2.° - As\. vant gens fi
DSDceir@!I serão <\evid fJ 8 par
tir de 1.0 do corsent .

Art. 3.° - Este\ ecreto en

trará em vigor na ta·
.

de sue

publícscão, revogad 8 ai dispo
sições em contrário.

UNGER & elA. LTDA .

..

INDÚSTRIA COMÉRCIO -
- EXPORTAÇAO
Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

,

25 1952/1977

\

Gabinete do Pre e�o Muni-
cipal de Canoinhas, 17 de março
de 1978.

"

Benedito Th. Car alho Netto
.

Prefeito M nícípal
Este Decreto foi / registrado e

publicado no qepattamento
Administrativo daI data supra.

Fábio Nabolr ruck
Diretor Admidistrativo
Vice Prefeito /Municipal

/
Portaria ,N. 14/78

/
Benedito T�'rézio de Carva

lho Netto, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Elhdo de Santa Ca
tarina, no uso de sues atribui
çõ'!s legaÍs,íresolve:
Exonerar funcionário a pe

dido d. acordo com o art.
92, par�grato 1.°, ítem 1.0
da Lei • 1149 d. 25-04-74.

.

R JOS� SANTI, do car

go de iscai; Padrão P.E,1.09, a

partir de 1.0 de março do cor

rente sno, conforme· requeri
ment protocolado sob n.o 314
de 08/03/78.
Gabinete do Prefeito Muni.

cípal de Canoinhas, em 08-03· 78

Benedito m JCa,valho Netto
Prefeito' Municipal ,

25

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

,----------------------...----------------"

Ind. de Talhas e ·Pont . Iêtrícas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimen ção d carga, serras circulares e taqueiras.

Esquadrias ttUNGER" _ J as de correr, basculantes, rnax , ar, portas, gra-
des para muro, portas de gradeadas e portas de correr, em ferro simples
e perfiladO,' ESQUADRI E�LUMINIO

- Portas simples e de correr, [a-
, nelas de co r, base antes, max , ar e box para banheiro.

DISTRIBUI ORES EXC USIVOS DA LINHA ,COMPLETA

DOS MOTORES {"WEG".

secção de vidros a preços diretos da fábric3:'
LOJA {'UNGER", mais especializada da região, em peças para Ioeomõveís,
caldeiras e maq inários tndustríaís. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

as bitolas. Canos e conexões para água e pressão,
.

fechaduras e ferramentas

em Geral ..

Representante em -Canoinhas: WALDEMAR KNüPPEL

. :Rua ,Major, Vieira; '360 _ Fone� 2,2-03,36 -- Canoínhas - Santa .Oatarína

,----------------1--------------------,

Munic1pal Canoinhas
•

de
, E;ta Portaria foi registra ia �e
publicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

Fábio Nabo,. Puck
Vice Prefeito Mu�icipal

ALMIR JOSÉ �ANTI, para o

cargo em Co &10 de Encar-

regado dOR ervlçoa Urbanos,
adriO .2.11, 8 partir de 1.0

têo de 1978.
,

,

Portaria' N. 16/78/"
. ./

Benedito Therézio de Ç(rva
lha Netto, Prefeito Mu�i'6ipal de
Canoínhas, Eitado de�9Dta Ca
tarina, no US9 d�as atribui
ções legais, tes9'fve:
NOMEAR EM COMISSÃO

O. acordo com o Art. 17,
Item II d. Lei' n.O 1149 d.
25-04-74.

G;abinete do Prefeito Muni

cipal, de Canotnhes, em 20/0378.
\

Bened(to Th, Carvalho Netto
Pr�feito Municipal

Esta Portaria foi registrada 8

publicada DO Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

r�bio N,bor Fuck
Vice Prefeito Municipal

�-----------------------------.------,-----------.

Lincoln SimasDr.
Médico especialista crianças, comunica a população
de Oaneínhas e das ci de vizinhas, que já está aten

dendo no Hospital. San Cruz e em seu consultõríe,
\

situado à praça Laur Mü ao lado do IBDF.

BASILIO' HUMEHHUK & (IA. LTDA.

. I Revendedor
I

1948
FORD I

197830 AIOS
sempre a melhor oferta em veÍeulQs novos FQRD

e usados de qualquer marca.
ISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Camione e Pick-up 1961 4x4 . cinza
Corcel G' 1976 - am' elo
Pick-up 1 3 4x4 verde
Ford F-lOO 960 - azul
Rural 1969 - 4- verde
Corcel cupê o 1973 - branco
Corc�l CUpA ltix �975. branco
Corcel cu ê luxo 73· vermelho
Corcel 1975 - a �relo e preto
Corce cupê 1969 . �rmelho

'.
.

Adquira se veículo usado corri a mínima entrada.
eículos inteiramente revisados, de boa .procedêncift,
s melhores preços da região.

, Vj�dte-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 -. Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

.

No Departame'oto de Veículos Usad'ls '

de Miguel Procopiak Vomércio de
Veículos Ltda., você 'encontrará
para pronta entrega:

Marca

PiCk�� Cheurolet 4 cilindros
Pick-u W illys 4 cilindros'
Cheuet

�Opala portas .

Opala 5
B, asilia V"e7 de
Brasilia vt: lha
Brasilia br
Maverick :z

Maueric

Ano

1977
.

1976
1974
1974
1976
1!)77
1974
1974
1974
1974

L PROCOPIAK CO -.' DE VEí'ULOS LTDA.
CODClessioBárlo 8eBeral Motora d. Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

anoinhas -'
.

. Santa Catarína
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Ano XXXI

o método mnderno de Contabilidade

A firma C O N T E P L A N
com sede em Joinville, por seu

Departamento de Planejamen
to e Assessoria à Indústria e Co
Inércia, representada pelo nosso'

conterrâneo, Ezequiel Pirmann,
nascido em Marcílio Dias, .vern
de firmar contrato com duas fir
mas de nossa cidade, Emp. Indl.
e Coml. Fuck S.A. e Frigorífico
Canoinhas S. A. _ FRICASA,
objetivando modernizar o seu

setor contábil,' compreendendo
correção monetária' especial do
ativo imobilizado, de acordo

com a nova sistemática, confor
me Dec . Lei n.? 1. 598, de ...

, 26-12-77. "
.,

"t'
"

.Abrange ainda os referidos
trabalhos, cálculos individuais,
com correção monetária, valor
original, correções monetárias
das depreciações, depreciação do
valor original e depreciação das
correções monetárias, a níveis
de bens.

O flagrante registra o mo

mento das assinaturas dos alu
didos contratos.

Frigorífico Canoinhas

'FRICASA
s. A_

DEMECiRCA-200-47j77
CGCMF. 83.188.110/0001-56

L DE CONVO- �çÃO
Ficam pelo presen convoca os todos os Senhores acío-

., nistas da empresa, para a Ass bléi'Geral Extraordinária, a rea,·
lizar-se no dia 15 de abril de 1 8 s 10.00 horas na sede da em-, , '

presa sita à Avenida Senador Ivo Aquino 1330, para deliberarem
sobre a seguinte

1. alteração do artigo 4. o do Estatutos odiais;
2. aumento do Capital soei I de Cr$ 14.0 0.000;00 para Cr$ ..... _

22.300.000,00,mediante incorporação da: correção monetária do
ativo 'imobilizado no alar de Cr$ 4.700,'000,00 e homologação
do aumento autoriza o pela AGEs. de 25/05/76 no valor de Cr$
520.000,00 e de 25)'1 -rio valor de Cr$ 3.000.000,00.

Canoinhas, 21 de março de 1978.
'

2

AGENOR CHRISTOFOLI ANTONINHO IAGHER
Dir. Superintendente Dir. Gerente

··Notas
(

Esparsas
O empresário Alcidio Zanio

lo e o escrivão Mario Davet, am
bos sessentão, com aniversários
festej ados entre familiares em

março último. Agora deverá
acontecer churrasco alusivo pa
ra os amigos rnais chegados.

xXx

A Prefeitura em demarches
no propósito de conseguir mais
um complexo industrial a ser

instalado também no bairro do

Ca�po da Agua Verde

x X x .

, \

Dia 28 último, 3. a feira, pe
las 20 horas, na Reitoria da Uni,
versidade Federal do Paraná, o

engenheiro catarinense dr. Pau
lo de Freitas Melro, Superinten
dente da SUDESUL, recebeu o

Título Honoris Causa, conferi
do pelo Conselho Universitário
daquela Universidade, ali pre
sentes, como, convidados, o Pre
feito Therézio Netto e Vice Fá
bio N. Fuck.

xXx

Nossa cidade hospeda hoje
representantes de todas as As
sociações Comercial e Industrial
do Estado, em conclave onde se-'
rão debatidos assuntos de alta
importância para a classe.

x X x

Também a EMBRAPA, Em
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, COm agência em '

nossa cidade, realizou encontro
'

de agrônomos oriundos de Mi
nas Gerais, Rio de Janeiro, Espí
rito, Santo, São Paulo, Paraná;
Santa Catarina e Rio Gra de do
Sul, 'reunião terminada ontem e

que teve o seu início 2. a feira.

xX x

Encontro amanhã também
em Canoinhas das Comunidades
Evangélicas Luteranas do Sul
do Paraná e Santa Catarina,
com grande programação.

'

xXx

O médico dr. Osvaldo Se
gundo de Oliveira e família re

tornando de uma longa tempo
rada em Camboriú.

x X x

Hoje, grande churrascada
em Papanduva, na fazenda agrí
cola Ingarach, COm vários canoi
nhenses lá presentes.

x X x

Casamento chie, sábado 'úl
timo em Curitiba, unindo os jo
vens David Marc Landau e Mi.-'
riam Zugman, filha do empre
sário Isaac Zugman e exma. es

posa. O casal viajou em lua de
mel e vai residir nos Estados
Unidos.

x X, x

Ontem, em Sessão Solene
de nossa Calenda Câmara de
Vereadores, realizada nos salões
do Clube Canoinhense, presen
tes autoridades e convidados,
toram entregues os Títulos de,
Cidadãos Canoinhenses aos srs .

Agenor V. Côrte e João Seleme.

x X x

Maio vem aí, logo mais e com

ele um bailão, promoção do
Clube Sigilo, acontecimento Pa
ra ninguém: botar defeito, de

vendo{agradar a todos, princi
palmente a velha guarda, o prin-
.cípal alvo.

Paula s. CarvalhoCartório

Encontra. -se em Cartório, à Rua Vidal Ramos,' Edifício
do Forum, para se em protestados os seguintes títulos:

DP.N. o 310 2-4 - ven�'
15.02.78 - valor Cr$ 5.'750,00

(Cinco mil, set�ce�to\ e ci�coen cruzeiros), emitida po Miguel "

Procopiak Comércio d Veícul L a., e] IVO FRAN SCO PE ..

REIRA.
" ,

DP N. o 26.736- vencto 05.12 :77 - va r Cr$ 970,00
(Novecentos e setenta cru [ros), emitida por Aris des Mallon, cf
EVALDO ROSARIO DA nz.

DP N. o 26. 638-C vencto 30.12.77, alar Cr$ 1. 386,00
(Hum mil trezentos e oitent seis cruzeiros) emitida por Aristi-
des Mallon, c/ JOÃO BATI

, �DE LIMA'.
,

DP N.o 26.63H-D

-�rl�O
30.01. 8, valor Cr$ 1.386,00

(hum mil trezentos e oitenta ei ,cruze:' os), emitida por Aristi-
des Mallon, cf 'JOÃO BATIST, E -\ "

'

DP N. o 26. 265-C _ venct '.11. 77, valor Cr$ _' 4.986,07
(Quatr-o mil, novecentos e oitenta is cruzeiros e sete centavosL
emitida por Aristides Mallon, c/ O -A O PACHECO.

DP N. o 26.952 - vencto 3�0. 7�\ valor Cr$ 385,90 (tre
zentos c oitenta e cinco cruzeiro e no enta \centavos), emitida por
Aristides Mallon, c] .ORLAND<fPA CO.

,

DP N. o 26. 265-D ":/venct�O.12. 7�, valor Cr$ 4.986,07
(Q��trb mil no:re�ento� 'e 01 nta e s s cruz�Ir -e sete centavos),
emitida por Aristides MaIl n, c/OR� DO PA HECO. '

,

" NP N. o 02 .: ve to 02.03. 7'V_ valor' Cr i .000,00, ('Hum
mil cruzeiros), credor' abiano Vi&'ski, c/ ,J QUIM �JOSÊ

KRAUS�;tUlO por in icação n .? 01�3/12-12 _. ve do 12.11.77,
valor Cr$ 360,00 (tre entos e,., sessenta�uzeiros), emiti a por Besc
Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimen os, c/ AL-
CEU KARPIN. I . :

.

Por não er si�o J?ossível encontrar os refe:_idos �esp?nsá-
VeIS, pelo presente os intimo, para no prazo de tres (03)\ dias, a

contar da publicação deste Jornal "Correio do Norte", virem pagar
os mencionadós, títulos ou darem as razões porque não o fazem e

ao mesmo tE1fupo, no caso de não ser atendida esta intimação os no·

tifico dos 7c6mpetentes protestos., ':__ ",-,_
dano:inhas, 30 de Março de 1.978.
I
PAULA S. CARVALHO - Oficial de 'Protestos

Rua Major Víeira, 433 - CANOINIIAS

Organizações
VEND'E

Alessandra

Apartamentos em camboríu nos Edifícios � Imperatriz e Marl
lu Financiáveis em Vários planos.

Terreno localizado na Agua'Verde, 1600:m2;p-rec;o'Cr' 35.000.00
{

Casa de madeira, localizada nas proximldades�da:nova rodo-
viária�com terreno de 800 m2. Preço Cr$ 140.0UO,00 \.

Ca .ríe alvenaria. localizada na praiajde Cam borlú. mobtli�da,
2 quartos, c lnha, BWC, sala e varanda. Terreno' arb,?rizldo. Preço
Cr$ 100.000,00. ntrada Cr$ 40.010,00.

,

Gleba R al medindo �1 alqueires, com madeira em cima, -er
val com mais de 3, O pés proríuztudo, 10caU ado nas proximidades da
Serra do Lucindo. Pr ' o lJr$ 13.000,00 o alq ire.':Fácil mecanização.

10 alqueires de erra a 7 km da idacte,:preço :Crl�20,.00o�00.
Ótimo para, sitio :
6 alqueires de terr localizado na margem daestra da Mafra

Canoínhas próximo a São J 08: . Terre o todo destocado - Preço Cr$ 20
mil o alqueire.
15 alqueíres de terra pró o a 1 estrada]:Mafra-CanoinhaB' a

13 km da cidade - Ótimo para gado reço do aIuqeire Cr$ 20.000.00.
2(,>0 alqueires de terra.pat Re orestamento '- preçodoalquel

re CrI 8.000,00 - município de. M or Vi ,'ra
Vende terreno próximo Escola Básíea Cabral, preço 45.000,00.
Aluga - Barracão para armazenage'in. :no Centro .• da cld 'ide.

Aluguel Cr$ 1.509,00. '

�' Maverick, ano 1974, cor a ul, único dono, 28,000 km, aceita-trocá.
- Opala Cupe ano 75 com 9 mil: qutlometros"- preço Cri 47.000.00

ótimo estado
- Brasílía ano 75. cor ve nrelh'o escarlate em ótimo estado - preço

Cr$ 47.000,00. Aceita t, oca com carro de menor valor como" parte
do negócio.

'

- Fusca 1500 - ano 7J eor Branca em ótimo estado preço Cr$ 44.000
Camionete Ford F. íOO � ano 75 - carroceria de .madeira_- preço
Cr$ 45.000

- FUSCa - 1300 L''an 76 com 22 .mll quilômetros .. cor amarelo preço
Cr' 45.000

'

- Fusca lSo� _ano 7y cor azul 'preço 22 mil cruzeiros

- Pagamos o belhor preço pelo seu carro usado -

Temos: ótimos negócios. Visite-nos.

ORGANIZAÇÕES ALESSANDRA, ..


