
Na foto, a obra de constru
ção da nova Rodoviária Muni
vípal com sua conclusão, previs
ta até o final de 1979. Traba
lhando com recursos próprios
dos cofres Municipais, o Prefei
to Benedito Therézio de Carva
lho Netto leva avante o proj eto
que é uma velha aspiração de
povo, de Canoinhas e região.
Comparando-se a cidades como

Blumenau que' ainda não ini-
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O Planalto Hotel, localiza
do ao lado da Igreja Matriz
Cristo Rei na Praça Osvaldo de
Oliveira, deverá ser inaugurado
oficialmente em meados de
abril deste ano, e se constituirá
no maior empreendimento ho
teleiro da região, com 70 apar-
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naraco
tamentos e diversas suítes.

Um dos proprietários do
edifício, Dr. Hilton Ritzmann,
disse que no máximo até 15 de
março o Hotel estará íuncío
nando com 4d apartamentos pa ..

ra atender as classes média e

alta, com preços assessíveis e

Em marco
. I

0-/. da, capacidade
•

•

salão de cabeleireiros masculi
no e está em fase de acabamen
to a lavanderia automática pa
ra lavagens a seco _ Contará
ainda com a instalação de um

bar sofisticado e um salão de
.

festas e convenções.
O Dr. Hilton ainda ínfor-

mou que diversas reservas ja

foram feitas antecipadamente e

os apartamentos poderão ser

usados nos próximos dias, pro
gressivamente- à medida que fi

carem prontos.
----------=---�----------------------------------_.----------------------------------

Prefei OS

Micro-
Os Prefeitos dos nove mu-'

nicípíos que compõem atual
mente a Micro-Região da AS,
SOCIAÇAO DOS MUNICí
PIOS DO PLANALTO NORTE
CATARINENSE, retinidos na

manhã de quinta-feira, enl

Itaiópolis para a 'eleição da no-
( va Diretoria da, mesma, "deci
diram rechaçar, por unanimi
dade, a decisão do governo do
Estado em dividir essa mesma
micro-região em duas, o que já
havia sido decidido anterior
mente pelas autoridades esta- i
duais, ao criar a micro-região
Vale do Canoinhas".

Este é um trecho de uma
nota divulgada no Jornal "Cor ..

reio do Povo" de Porto Alegre
no dia 16, sexta-feira, ao noti-

erem sabotar
ale do Canoinhas»

que a demora de sua inaugura
ção deve-se à falta de mão de
obra especializada em nossa ci
dade, como também a dificulda
de de. se conseguir material es

pecial para as instalações inter
nas e a demora na entrega.

O prédio j á conta com um

fIJ �

eg ao «
dar a reuniao da AMPLA na

quele dia. O Prefeito Benedito
Therézio de Carvalho Netto 'ao
tomar conhecimento da nota,
declarou à nossa reportagem
que "é improcedente esta afir
mação, e que suas palavras di
tas na ocasião, foram deturpa
das" ao referir-se a um' outro
trecho da notícia que dizia ele
estar de acordo com demais
prefeitos para que Canoinhas
não mais seja sede de nova Mi
cro-Região ,

O Prefeito Therézio, ao

desmentir as informações da
quele noticioso, reiterou suas

palavras dizendo que durante
os debates 'da AMPLA, sempre'
defendeu os interesses de nossa

cidade no tocante à instalação

ciou a construção de sua Esta
ção Rodoviária, ou mesmo a

Capital do Estado onde os usuá
rios ainda enfrentam o descon
forto de sua pequena e velha
Rodoviária,' Canoinhas deve or
gulhar-se de receber uma nova

Estação justamente .na época
em que cresce em população e

produção agrícola, além de
coincidir com o término do as

falto Canoinhas-Mafra.

com urgência da Sede da 'Mi

cro-Regiâo Vale do Canoinhas.
Ao finalizar, o Prefeito de Ca
noinhas disse ser a nova MI
eRO-REGIÃO um fato consu

mado pelo governo, e a interfe
rência de terceiros não afetará
em nada sua concretização.

A nova Diretoria da AM
PLA eleita e .empossada no dia
15 em Itaiópolis, tem como

Presidente escolhido por unani
midade, o Prefeito Plácido
Gaissler de Mafra; 1.0 Vice-

Presidente, Prefeito Cláudio
Gadotti de Major Vieira; 2.° Vi
ce-Presidente, Prefeito Nataniel
Resende Ribas de Papanduva;
Conselho Fiscal, prefeito Ro
berto Bartschaver de Ir ineópo
lis, Prefeito Waldemiro de Je

sus Maister de Monte Castelo e

Prefeito, Francisco Linzmeyer
de Itaiópolis; Suplentes, Pre
feito Victor Buch Filho de Por
to União, Prefeito' Benedito
Therézio de Carvalho Netto de

Canoinhas e Prefeito Odilon
Pazda de Três Barras.

A próxima reunião da As
sociação dos Municípios do Pla
nalto Norte, está marcada para
o dja 29 de março em Mafra.
Na oportunidade, o futuro Se
cretário dos Transportes, Espe-
ridião Amin Elou Filho, deverá

(
I

-

fazer urna exp anaçao aos pre,·
feitos: do que pretende fazer
durante a sua gestão no setor

rodoviário no Estado.

•

iceçeo para
Cadeira de

"FU PLOG

ecebe in

de uma

ro

_____________no_,«W_a_.,�m> • �!m�__----�-- __

Na sessão da Câmara Mu
nicipal de Canoinhas, terça-fei .. '

ra, dia 20, foi apresentada ao

Presidente Dr. Paulo Eduardo'
,Rocha Faria, uma indicação pa
ra que se crie na Fundação do
Planalto Norte Catarinense
(FUNPLOC) uma cadeira de
agronomia.

O trabalho é de autoria da
vereadora Selma C. Pieczarka,
e' destaca nele a saturação de I

•

mia a

'-

dora solicita que a mesma seja
enviada ao Conselho Federal de
Educação, órgão do Ministério
da Educação e.Cultura, com c

fim de que a entidade esclareça
a respeito, e a maneira correta
de como proceder através dos
trâmites legais para que se pos
sa reivindicar a criacão de mais.>

uma Faculdade em nossa cida-,

de, a de Agronomia.

mercado no tocante à Adminis
tração de Empresas e conse ..

quentemente a necessidade pre
mente de diversificar o .ensino
aos jovens da Região.

"A cadeira de Agronomia e
uma das únicas em todo o pais
que não tem mercado de traba
lho saturado, em qualquer par
te do interior há necessidade de
um agrônomo". ' Na indicação
ao chefe do legislativo, a verea-

d

Uma promoção que tor
nou-se tradicional nos últimos
anos é o Torneio de Pesca rea

Jizado no Rio Iguaçu pelo
C.C.T.P. Em 1979, realiza-se o

.quarto Torneio e que contará
com a participação de muitas
equipes de Canoinhas e Três
Barras, com data' marcada para

e Pesca promove
esca" no Rio Iguaçu

11 de março próximo.
, O programa tem inICIO no

dia 10, sábado, às 16 horas,
quando será realizado o Tor ..

neio de Natação entre os con-

correntes. As 20 horas haverá

jantar festivo seguido de seres

ta. No domingo, dia 11, o Tor-

neío de Pesca começa as 7 ho
ras e tem o encerramento mar ..

cado para as 'II horas. As 12
horas o almO'ço de confraterni
zação e as 14 horas o encerra
mento oficial do Torneio. (úl
tima página)
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'grande variedade
_._

• Medimos, _._
•Cortamos Colocamose

.

Material
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Construcão Ltda.
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& elA. LTDA.
COMÉRCIO - EXPORTAÇAO-

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusivos

'Completa dos Motores

da Linha
«WEG»

Esquadrias de ferro 'e uma variadíssima secção
de vidros; com equipe 'de profissionais campe

ai

'tentes para sua. .colocacão,
"-

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e �4 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.

REPRESENTANTE, EM CANOiNHAS: - )

Walde,rnar Knüppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22 ..0336 =',CANOINHAS -. Santa Catarina
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, Agorai mais bonito e confortável (4 Rodas
221 � dezembro),
Mais econômi-co ainda, chegando a 15.45
Km 1 litro', (4 Rodas -, de�embro)
Cinco (5)' pontos "ótimo":

,
\

Motor - Di rscão -, Estabi I idade
ç; 'I A bl.:;.st, o - . ca amento.

Ci
,

(anoinhas·,Se

, \ MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
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I Basilio Humenhuk Comércio
de \7 eículos Ltda .

Revendedor FORD I
.

1978
I

1948 30 ÂNOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Caminhão F-600 diesel - 1974 c] motor Mercedes
Kombi Volks 1974 - branca

Maverick 1976 r=: Azul

Pick Up 75 - 4x4 - azul

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa'procedência" aos

,melhores preços da região.
. Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024 I
No üepertamente de Veículos Usados de Miguel,
Procopiak (omércio de Veí(ulos LIda, você

. encontrará para pronta entrega:
Marca ,

Ano

Chevette - azul .. .. ., .. .. .. .. ., .. 1978

Pick Up C-lO - 4 cilindros .. .. ., .. .. 1973

Rural - 4x4 ., .. .. .. .. .. ., .. .. ., 197t)
J

Belina . .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. 1975

Pick Up Willys - 4x4 .. .. .. .. .
"

... , 1975

1976Passat - Bordeux ..

'

....

Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 - CANQINHAS - Sta. Catarina

, ,

Registrada no CRECI sob n.? 204

A SICÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA

A PREÇO DE OCASIAO:

- Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá
,

vel com máquina, em Caitá, perto de São Mateus do Sul.
- Um terreno rural c/5 alqueires em Toldo de Cima - Mu-

nicípio de Major Vieira.

-, Um imóvel urbano à rua Major, Vieira com terreno de
1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto, com uma

casa de madeira c/110 m2.

TEM AINDA PARA VENDA:
- Um caminhão Chevrolet diesel ano 1973 com carroceria

graneleira.
- Uma pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.
- Uma Kombi Standard ano 1974.

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E
VENDA DE' LOTEAMENTOS.

-

,

Procure a SICÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22-0039
'

Agro- florestal
,/lt T E N

Olsen
<�

ç A
S/A
O"

AGRO�FLORESTAL OLSEN S/A. AVISA SEUS
CLIENTES E 'FORNECEDORES QUE ESTA FUNCIONAN- .

DO EM SUAS NOVAS INSTALAÇÕES EM MARCíLIO
DIAS - ANEXO A WIEGANDO OLSEN S/A.

'

ENDEREÇO: MARCíLIO DIAS - CANOINHAS - s.é.
CAIXA POSTAL, 186 - Fone: 22-'0383

,A DIREÇAO
2 x
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Três Barras
Dinamismo. e Progresso
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PREFEITO QUER AMPLIAR MAQUINÁRIO DO D. M·. E. R. :",
Desejando ampliar as atividades do DMER.,· o Prefeito Odilon I

P�zd� encaminhou. ao Legislativo, Projeto de Lei, para compra de 1

�aqul�a carregadeira e � rolo compactador, bem como pedido' pare
t.nonciornento de 1 trotor de esteiras. Com este maquinário a Prefei
tura Municipal poderá realizar inúmeros trabalhos, especialmente com"
r elação a� trator de esteiras que permitirá serviços de destaca ao pe,
queno agricultor, afrouxamento de cascalho', aterros, etc. O rolo com
pactador inicialmente realizará compactações do leito de nossos ruas
e estradas,' e se prestará ao nivelamento dos colçornentos o lcjoros
(estoque disponível) a ser prosseguido, e atenderá os trabalhos de cs
faltamento previstos para o exercício em curso, pelo atual administro ..

çôo . Quanto a carregadeira, suo necessidade aumenta em função do
aumento dos serviços de carga dos caminhões, aterros, etc., que nóc
vem sendo atendidos n.ormalmente, pois nosso carregadeira necessito
de reforma e não é suficiente paro a demanda dos trabalhos.

RENOVAÇÃO E EXPANSÃO DOS PROJETOS "CASULO"
NO MUN1CípIO

Após o êxito dos Projetos Casulo implantados no Bairro São
Cristóvão, resultado de convênio: Prefeitura Municipal e Fundação
"LBA", a atual administração pretende renovor ,os Projetos existentes ,;

implantar novos Projetos a partir de abril deste ano. Com este intui
to encorninhoró ao Poder Legislativo, o respectivo Projeto de Lei, ten
do já encaminhado pedido para estudos à Fundação "LBA". Atual
mente os Projetos "Ccsulo" atendem 90 cricnços de 2 à 6 anos, e com

os' novos Projetos, passarão a ser atendidas 300 crianças em nosso

muniCípio. O atendimento ·é de 4 horas diárias, durante as quais cede
criança recebe sua merenda, além de receber cuidodos de parte dos
estagiárias responsóveis, encarregadas de enc-aminhá-Ias para Inicie
ção as artes: cantos, desenhos, folclore, etc., e orientá-Ias a conviver.
em comunidade, passando suas horas de lazer em companhia de
seus coleguinhas.

Para 1979, além da expansão do Projeto Casulo no Bairro
São Cristóvão, deverão ser beneficiadas as 'localidades de São João
dos Cavalheiros, Cornpininho e Km 06.

I
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Prefeitura

·Aviso
M UO. de Canoinhas

. �

de Licitecâo
,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta
a Tomada de Preço - Edital n.? 011/79, para "Aquisição de 100
dúzias de madeira de pinho l"x9" x 3 metros acima de compii ..
mente, (3.a exportação)", com prazo de entrega até às 10 (dez) ho
ras do dia 06 (seis) de Março do corrente ano (06.03.79), no Gabi
nete do Vice Prefeito Municipal. Cópia do referido Edital e maio
res esclarecimentos serão obtidos junto- a referida Comissão.

Canoinhas, 19 de fevereiro de 1979.

HUGO ANTONIO PE.IXOTO - Presidente da Comissão
2 x
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Iniversariantes dia semana
HOJE: as sras.: Sieglinde

Maria, esposa do sr. Hilário
Jarschel e Regina Maria, espo
sa do sr , Edmar Sampaio; a

srta. Zoé Po.kryvieki.
AMANHÃ: á sra. Carolina,

esposa do sr. Paulo Bockor ; o

sr. Alvacir Alberto Fedalto,
residente em Brasília; a menina
Sueli de Fátima, filha do sr ,

Bernardino Schupel.
DIA 26: o sr. Dorival Bue

no, residente em Três Barras;
a srta. Maria Beatriz Tremel .

DIA '27: o sr . César 'José
Rosa.

DIA 28: os srs. Max Schu
macher, 'Valdir Seleme, João
Dirschnabel e Pedro Senczuk .

DIA 01: o sr. Agenor Viei
ra Côrte; a srta. Ceris Rosilane
T'rernl .

DIA 02: a' srta. Marilú San
tos de Lima.

Aos aniversariantes, os

cumprimentos deste semanário.

Trabalhos Internos
- XXXV Jogos Universitários Catarinenses - 27 a

30 - Flbrianópolis-SC.
Continuação dos XXXV Jogos Universitários Ca
tarinenses - 01 e 02 - Florianópolis-SC.
Convocação e início dos treinamentos das equi
pes que participarão dos XXX Jogos Universitá
rios Brasileiros.

Continuação dos treinamentos das equipes que
participarão dos XXX Jogos Universitários Bra
sileiros.

Apronto final das equipes com vista ao XXX
, JUBs.
- XXX Jogos Universitários Brasileiros - 17 a 27
- João Pessoa-PB.

- Trabalhos internos

�
>

I.f...... � _

Clube Canoinhense
. '

V· O N 'y I T fi
Ficam convidados os se

nhores associados para partici
parem das discotheques carna

valescas que se farão realizar
dias 24 e 27 com início às 23, ho
ras.

Dr. ZAIDEN E. SELEME
Presidente

Relação de veículos multados pela
PM local durante o mês de jan/79

Grupo 4,- Cr$ 160,00
'

CA-008 - AQ-4685 - CA-2467
-

CA-1087 - CA-3788 - CA-9618
CA-�467 - CA-.3739 - CA-3739

Grupo 3 - 482,00
CA-1087 - CA-3270

Grupo 2 - Cr$ 535,00
CA-3868 - CA-1693 - AD-8921

Grupo 1 - Cr$ 749,00
CA-3.788 - CA-I085 - CA-0080

Registro

Calendário Esportivo para 1979, da
. Federação Catarinense de Desportos

Universitários

VII Torneio Integração - Semana da Pátria
O 1 a 05 - Florianópolis-SC.
V Volta ao Campus Universitário
2.a quinzena - João Pessoa-PB.

OUTUBRO - II Jogos Universitários do Sul·
1.a quinzena - Rio Grande do Sul.

NOVEMBRO - Elaboração do Relatório Técnico Administrativo.
DEZEMBRO - FÉRIAS.

.MARÇO
ABRIL

l\/IAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO
SETEMBRO

Dos· ita Cruz
. Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Convoco os Senhores Associados do. Hospital Santa

Cruz, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 10
de março de 1979, às 9 horas em 1.a Convocação e às 10,00 horas em

2.a Convocação, a referida Assembléia será nas dependências do
Hospital.

ORDEM' DO DIA

Leitura e apreciação do relatório da Diretoria e Balanço re�

'ferente ao exercício de 1978;
t

Eleição da Diretoria para o Biênio 1979/1981;
Outros assuntos de interesse do Hospital.

Canoinhas, 10 de fevereiro. de 1979.
Antonio Olescovicz

,
- Presidente

Civi "
NEREIDA· C. CÔRTE, Oficial do Registro oi

vil do 1.° Distrito de Canoínhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

JOSÉ ADOLAR MARSCHALK e SUELI ALVES,
ambos solteiros, dornlcilicdos e residentes nesta cidc
de. Ele, mecânico, nascido em Fartura, deste Municio

pio em 12 de dezembro de 1955, filho de Hugo Mors
chalk e Catarina Artner Marschalk. Ela, do lar, nasci
da em Três Barros, deste Estado, em 27 de. junho d(�
1961, filho de Fermino Alves e Vitoria Tadaieski.

FRANCISCO DE ASSIS GONCHOREI( e MARIA,
,

EULALlA NUNES, ambos solteiros, domiciliados e resI

dentes nesta cidade. Ele, mecânico, nascid.o em Felipe
Schmidr,

.

deste Município em 27 de [oneiro de 1956,
filho de José Gonchorek e Natalia Mello. Ela, do lar,
nascida em Felipe Schmidt, deste Município, em 28 de
março de 1960, filha de Darcy Nunes e Senosticno
Oliskovski Nunes.

MARIO DE PAULA CORRÊA e MARIA, DE FATI
MA DA SILVA, amb.os solteiros, domiciliados e residen-.

.

tes nesta cidade. Ele, operário, nascido em Porto
União, em 25 de novembro de 1959, filho de Maria d<'"
Paula Corrêa. Ela, do lar, nascida em Varinhas, deste
Município em 14 de setembro de 1960, filha de Mari'J
Conceiçã.o Gonçalves da Silva.

JULIO ALVES e ETELVINA DAS [lORES, ambos
solteiros, domiciliados e residentes em Alto das Pal
melros, desta cidade. Ele, operário aposentado, ncs-:

cldo em Rio Novo, Município de Maior Vieira, em 1 S
/ de [ulho de 1918, filho de Idalina A'lves. Ela, do ler,
nascido em Rio Bonito, neste Município em 19 de mar

ço de 1930, filha de Maria das Dores.

ANTONIO MAUCYR PASQUALLI e ANA Rir.,;
FERREIRA, ambos residentes nesta cidade. Ele, viuvc,
nascido em Piava,. Município 'de Rodeio, deste \ Estudo.
em 24 de março .de 1943, filho de Rodolfo Pasqualli e

Violando �asqualli. Ela,' solteira, do lar, nascida ern

Barreiros, deste Município em 28 de maio de 1956, f;
lha de José Ferreira e Moria Pereiro Ferreira.

MARCOS ANTO��IO KOPPE e ANGELA RITA
BAYESTORFF, crnbos solteiros. Ele, industriário, ncsci
do em Mafra, deste Estado, em 29 de janeiro de 1959,
residente em Mafra, filho de Froncisco Leonardo Koppe
e Din,acir R. Koppe. Ela, professora, ncscido nesta ci
dade de Canoinhas em 5 de abril de 1953 filha der

Nelson Bayestorff e Edith Meier Bayestorff.
E, para que chegue ao conhecimento de 3.os,

. mandei publicar o presente Edital. Apresentaram

- E O I'T A IS

I,

os documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de algum impedimen
to legal, o ponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 21 de fevereiro de 1979.
Nereida C. Côrte

Oficial do Reg. Civil - CPF 222315879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro
Civil de Bela Vista do Toldo. - Canoinhas - Santa
Catarina, faz saber que pretendem casar-se:

ALlNOR MIRAI\IDA com SUELI BERNADETE PE··
REIRA, brosilelros, solteiros, naturais deste Estado, ei':)
nascido aos 27 de novembro de 1958, de proflssõo
lavrador, residente em Gralha, n/Distrito, filho de Mi·
guel Lourenço Miranda, falecido e de Catarina Borges
Miranda, res. em Gralha, ela do lar, residente err:

Gralha, nascida aos 23 de março de 1963, filha de
Antonio Pereiro e Marmelia Gomes Pereira, res. em

Gralha, nest'e Distrito.

s� alguém souber de algum impedimento Ie
gal, opnnha-o na forma da lei.

Belo Vista do Toldo, 19 de fevereiro de 1979.
Leopoldo Pereira - Oficial

Jacira Emília Paul Corrêa, Tabeliã e Oficial do
Registro Civil do Distrito de Pinheiros,. Comarca de
Canoínhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

ANTONIO PEREIRA e ANITA MARTINS. Ele,
natural de Tamanduá, deste Distrito nascido em 15 de
maio de 1945, cqrlcultor, solteiro, domiciliado em Tim
bozinho, deste Distrito, filho de Vitcrlina Pereira. Ela,
ncturol de Barra Mansa, deste Distrito, nascida em 14
de

.

maio de 1945, do lar, solteira; domiciliada em

Timbozinho, deste Distrito, filha de Moisés Martins e

Mmia de Oliveira, ambos falecidos.
.

OTACILlO DE PAULA e ANGELINA, DUARTE.
Ele, natural de Barra Mansa, deste Distrito, noscido
em 05 de junho de 1937, agricultor, solteiro, domici
liado em Borre Mansa. deste Distrito, filho de Augu'>
to de Paula e Joaquina Pereira. Elo, natural de Tim
bózinho, deste Distrito" nascida em 16 de outubro de
1932, do lar, solteiro, domiciliada em Barra Manso,
deste Distrito, filho de Pedrolino Mario Duarte, íolecido.

Se alguém souber de algum impedimento, opo
nha-o na forma da lei.

Pinheiros, 15 de fevereiro de 1979.
Silvete Darci Paul -, Escrevente Juramentada
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Esquadrias Santa Cruz ·S.A.
CGC-MF 83 188789/0001-83

AsseDlbléias Gerais Ordi'Dária 8
Extraordinária
c o N V o c A. ç Ã o I,

Ficam convidados os senhores acionistas da firma Es
quadrias Santa Cruz s;A. para se reunirem em assembléias gerais,
ordinária e extraordinária, a realizarem-se cumulativamente às 14
(quatorze) horas do dia 29 de março de 1979, na sede social à rua

Expedicionários, 304' nesta cidade, para deliberarem sobre a se
guinte ORDEM DO DIA:
A. G. O.:

1.'0) - Apreciação e aprovação do relatório da Diretoria; exami
nar, discutir e aprovar as Demonstrações . Financeiras
pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem
bro de 1978, bem como, dar destinação ao lucro líquido do
referido exercício de dividendos.

2.'°) Aprovar a capitalização da correção monetária do capital
social realizado.

3.°) - Fixar remuneração da diretoria.
4 .. '0) - Outros assuntos de interesse da sociedade.
A. G. E.:

] .0). - Deliberar sobre o aumento do capital social de Cr$'
9.500.000,00 para Cr$ 14.725.000,00 com a incorporação.
das reservas livres, lucros, correção monetária especial
do ativo imobilizado e (ii correção monetária do capital
realizado e a consequente. alteração do artigo 7.° dos es-
'tatutos sociais.

2.°) Outros assuntos de interesse da sociedade.
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas que se acham à sua

disposição, na sede desta sociedade, à rua Expedicionários, 304
nesta cidade de Canoinhas (SC), todos os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em.
31 de dezenrrbro de 1978.

.

Canoinhas (Se), 15 de fevereiro de 1979.

ANTONIO .TRELA - Diretor Comercial
2 x
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C I, M E N T E L A-

Seo problema é cercas ou alambrados?
SQLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DEJ'SOUZA,
188 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

FABRICAMOS TELAS DE A!RAME SOB MEDIDA, MO;N
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA 'MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

•

__o �. nhwm;fi�'Uiellll .. lllli IIllilnnrTIí1rliTiíllllllllílilllSliillli!1IDeli�1f1I" .-..

. Box para �anheiro e' fechamento de' . área já. não. é
problema em Canoi�has

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

Ender-eço residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22·-0467

-:- SERVIÇO RAPIDO E. GARANTIDO --�-

_........ --------------- mm",

, , ,
• '11 •

,
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Você' gosta da estar sempre na moda?

) Então procure a
,

BRUXINDI 100 A S
Rua Paula Pereira n.? 898

UMA LOJA DA Organizaç,ões Nivaldo Burgardt
ESPERAMOS voes I

-

30.oaniversárioda Declaração Geral dos
Direitos Humanos nas Nações Unidas

III

Direitos econômicos, sociais
e culturais

Os direitos econômicos e

SOCIaIS conferem aos Direitos
Humanos uma dimensão impor-

. tante; a comunidade dos povos
lhes atribui uma importância
cada vez maior. Entre os direi
tos à liberdade, que protege o

indivíduo contra a arbitrarie
dade e violência estatal, junta
ram-se os direitos econômicos e

sociais, que lhes asseguram di
reitos contra' o estado e contra
a sociedade.

Nós nos empenhamos no

sentido de que todos os Direitos
Humanos e liberdade funda
mentais sej am . indivisíveis e

interdependentes. Isso significa
que nós queremos impulsionar,
a concretização dos direitos po
líticos, como, da mesma forma
e simultaneamente, os direitos
econômicos. Acreditamos que o

.

exercício dos 'dIreitos cívicos e

políticos é estimulado pela pro-'
gressíva concretização dos di
reitos econômicos, sociais e cul-'
turais; que os direitos econômi
cos são .inócuos, sem. direitos cí
vicos e políticos, sem a liberta
ção da tortura e do mau trato,
sem o direito da livre manifes
tação de opinião ou de livre do
mícílío , Não há contradição en

tre direitos políticos e econômi
cos, ambos se fortalecem e se

complementam. O livre desen
volvimento da personalidade ,de
cada um é motor para a melho
ria das condições de vida.

Nós não fugimos da tarefa
internacional de criar também
as condições éconômicas nas

quais os Direitos Humanos pos
sam florescer. Direitos Huma-

. nos e cooperação econômica .es-,
tão em estreita vinculacão.

"

Não conhecemos nenhum.. com-

promisso, quando se trata de in
frações graves e prolongada J

dos Direitos Humanos, que atin
gem a dignidade humana' en1

seu cerne. Igualmente Ievamos
a sério os efeitos do atrazo eco

nômico, a pobreza e a miséria
das massas sobre a dignidade
humana .. Auxílio ao desenvo 1-
vimento e cooperação econômi
ca podem e devem contribuir
para o fomento dos Direitos Hu-.
manos. A Europa dos Nove
contribuí com as ,suas forças pa
ra alcançar em toda a parte do
mundo a libertação da fome e

da miséria. Por .isso também
nós nos empenhamos por uma
estratégia de desenvolvimento
que coloque um ponto gravita
cional sobre o atendimento das
necessidades mais elementares
da pessoa.. Isso significa para.
nós alcançar a participação de
toda a população no processo de
desenvolvimento, e elevar a,'S
camadas mais pobres da popula
çao.

-

/
.

Apelamos a todos os esta-
dos a contribuirem com maio
res recursos próprios para o de
senvolvimento mundial e para a

realização dos direitos econô-.
mICOS.

(Continuação do I:JÚ.',U(O anterior )
No 30.° aniversário da Pro

mulgação Geral dos Direitos
Humanos precisamos constatar,
com objetividade: até agora
apenas instrumentos muito li
mítados da implernentação se

'contrapõem à obra muito ex

tensa da codificação desses di
reitos.

Os maiores progressos fo
ram alcançados em plano régio
nal onde também no futuro es""

,

tará um ponto gravitacional.
. Assim, a Convenção Européia
dos Direitos Humanos abre pa
ra cada um a possibilrdade de
invocar instâncias imparciais
de forma jurídica. Em âmbito
mundial, ainda está em anda
mento a discussão sobre como a

responsabilidade internacional
pelos Direitos Humanos pode
ser concretizada, também, em

instituições internacionais para
a implementação.

O processo de informes e

relatórios, depois dos pactos e

depois do Acordo CERD, pelo
qual. os estados fazem uma pres-

o tação de contas perante grêmios
internacionais sobre a situação
dos Direitos Humanos em seus

respectivos países, os mecanís
Imos de algumas organizações
especiais, o processo da Comis
são de Direitos Humanos, se-

-gundo a Resolução 1503 ECO
SOC, são alguns princípios im

portantes. Um progresso signi
ficativo é o envio de uma comis
são de investigação da ONU
para um país, com base na sua

anuência espontânea. Com isso
se criou um modelo para a veri
ficação. internacional da acusa

ção de graves e prolongadas in

frações contra os Direitos Hu
manos.

Condenamos toda
I
a tenta

tiva de utilizar de forma abusi
va a questão dos Direitos Hu
manos como instrumento políti
co seletivo contra estados mal
quistos. Na aplicação dos Di
reitos Humanos não podem ser

ut.ilizadas duas medidas. A
crítica internacional a infrações
contra os Direitos Humanos
não pode depender em que re

giões ou sob qual sistema polí
tico ou social foram cometidas.

Precisamos prosseguir, corn
perseverança, a discussão inter-

'

nacional sobre a implementação
dos Direitos Humanos. A co

munidade internacional não po
de entregar os Direitos Huma
nos só à responsabilidade inter
na dos estados. E mesmo se a

discussão levar a controvérsias,
ternos uma responsabilidade e

um dever internacionais, a que
não podemos furtar. Congratu
·lamo-nos com a disposição para
a cooperação em uma ampla
investigação, que foi mostrada
por todos os grupos regionais na

Assembléia Geral. Esperamos
. Que; essa cooperação continue na

Comissão dos'Direitos Humanos
e seja aprofundada,' e que su

gestões para outros passos mais
criando uma proteção melhor
dos Direitos Humanos, inclusi
ve da nomeação de um Alto Co-
"missário de. Direitos Humanos
da ONU, sejam. examinadas
com. objetividade.

v

Pelo bem-estar da Humanidade

A exigência de respeitar a

dignidade do homem e os seus

direitos inalienáveis não pode
retroceder diante de nenhuma
fronteira. É a tarefa desta sin
gular Organização internacio
nal assegurar validade aos Di
reitos Humanos em todas as

partes, do mundo .

Esta incumbência é tam
bém o objetivo da nossa pró
pria política, e nós a executa
mos imparcial e abertamente.
Estamos dispostos a nos subme
termos à crítica internacional
do nosso sistema, de situações
em nossos estados que devam
ser criticadas.

A Europa dos Nove se pro
fessa pela auto-determinação,
pela independência e igualdade
dos direitos das Nações. Reco
nhecemos o pluralismo do nosso
mundo de hoje e temos respei
to para com outras culturas e

outras formas de vida. Estamos
ao lado daqueles que, mediante
uma cooperação ampla em nos

so mundo de interdependência
global, querem criar uma or

dem estável de cooperação, em

igualdade de direitos.

Essa ordem não é oportu
nismo. Ela serve às pessoas.
Na concretização de seus direi
tos, na garantia de sua dignida
de também a cooperação inter
nacional encontra o seu sentido
e a sua legitimação. Uma or

dem da paz e da cooperação
precisa ter por, isso também por
objetivo o respeito e o reconhe
cimento amplo e mundial dos
Direitos Humanos. Só assim
podemos conferir a essa ordem
a sua firmeza interna. Nas con

venções sobre os Direitos Hu
manos estão fixados os concei
tos. Nós somos conclarhados a.
realizá-los. Esta é inicialmente
a incumbência dos estados, mas'

é também da responsabilidade
da comunidade dos estados con

gregados na ONU. Precisamos
atacar essa incumbência, ao

mesmo tempo, por diversos la
dos:

IV

São limitados os instrumentos
de inlplelnentação

Enquanto prossegue o tra
balho na ampliação da obra
contratual internacional dos Di
reitos Humanos, desloca-se para
o primeiro plano a questão da
concretização . mundial desses.
direitos.

Só podemos vencer a luta
pelos Direitos Humanos, se

ao mesmo tempo prosseguir
mos nossos esforços no senti
do de assegurar a existência
material das pessoas. A con
cretização do direito a uma,
vida livre de fome e de mi
séria é o objetivo .dos múl
tiplos esforços das Nações
'Unidas pe.lo desenvolvimen
to econômico e social, para o

qual a Europa dos. Nov �

presta uma contribuição im

portante.

Precisamos nos empenha:'
corn perseverança pela ga·

, rantia dos direitos elementa-
.

res de liberdade de cada um

e precisamos aproveitar me-'
lhor os instrumentos dei
ONU nara a sua proteçào .

� "

Uma importante condição
para outros progressos .mais
é o prosseguimento da' atuai
discussão internacional aber
ta nas Nacões Unidas e em

, outros grêmios sobre medi
das para o melhoramento
da situaç io dos Direitos Hu
manos, em todas as partes
do mundo.

Sabemos que o caminho
ainda é longo até que os Direi
tos Humanos alcancem' plena
vigência. Mas sabemos ta,mbém
que a História segue esse cami
nho. A História demonstrou a

forca da idéia dos Direitos Hu·
.,

manos. Queremos nos empe:
nhar para que ela também con
tinue a força que caracteriza Q.

nosso tempo.
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estaques
JANTAR E ENTREGA DE TROFÉUS,
Foi na quarta-feira à noite o jantar de

confraternização das 10 equipes que participa
ram do 1.0 Campeonato de Futebol de Salão de
Veteranos. O acontecimento teve lugar no Clu
be Canoinhense, e contou c0!ll' a presença do
Prefeito Therézio, várias autoridades e convi
dados especiais. Está de parabéns a Comissão
Organizadora deste certame, em especial o Dr.
Neuzildo Fernandes que é um grande desportis
ta e a ele que se deve o brilhantismo alcançado
com a promoção.

Participaram do 1.0 CFSV as seguintes
equipes: A.A.B.B., AREPROCOPIAK, ARE
FUCK, BBC, BOTAFOGO E.C., C.A. INDUS
TRIAL, FONTANA MÓVEIS, HOSPITAL
SANTA CRUZ, MENINOS DE TRÊS BARRAS
e PLÁSTICOS SANTA CRUZ. O total de atle
tas inscritos somou 94, com a realização de 44

jogos e marcados 304 gols. Sagrou-se campeã a

equipe da Associação Atlética Banco do Brasil
e vice-campeã, o B. B . C. - Bonitos Bacanas e

Camaradas.

Além das duas equipes melhor classifi

cadas, receberam troféus,' Plásticos Santa Cruz,
3.Q lugar e Hospital Santa Cruz, 4.° lugar.

O atleta Edir Kamradt da AABB rece

beu o troféu de artilheiro do Campeonato, Adil
son Freiberger do BBC, o troféu de melhor atle

ta, Joalberto Kalempa também do BBC, o de
melhor goleiro e Neri Sardá, dos Meninos de

, Três Barras o Troféu de atleta mais idoso.

.Da coluna, os cumprimentos à C.M.E. e

a todos os atletas participantes e o agradecimen-'
to pelo honroso convite.

Chie-Chie Modas
Uma das lojas:da:organização

NIVALDO BURGORDT para bem servir.

Praça Osvaldo de Oliveira

. CARNAVALj79

Começa hoje a maior festa brasileira, o CAR-.
NAVAL de muita alegria. e descontração. São qua
tro dias que deverão ser saboreados com muita. sabe
doria, pois esta festa é fecho de ouro da temporada
de férias e do verão. Para alegrar os foliões canoi

nhenses, a Sociedade Beneficente Operária promove
à partir de hoje às 22 horas, até terça-feira, sensacio
nais Bailes Carnavalescos. com a' animação do con

junto os Sonatas de São Bento do Sul. .Para as crian

�;as o programa também é bom e a Diretoria avisa

que1haverá matinê no domingo e terça-feira, com ini

cio às 16 horas.

,

Lohmann
FINALMENTE em Canoinhas.
Chegou a raiz medicinal quase milagrosa

TA.YUYA LOHMANN.
,

TAYUYA LOHMANN é usada no tratamente
eficaz contra asma, diabete, bronquite, varjzes, rét;
matismo, dores em geral, espinhas, es:::; tamento fi
sico e mentál' e inclusive mantém peso normal.
TAYUYA LOHMANN só é legítimo com a marca da

cabeça do índio. TAYUYA LOHMANN encontra-se
à venda na Farmácia Allage .

L/C

AULA INAUGURAL ��
A Direção da Faculdade de Ciências Adminis- """1

trativas de Canoínhas, está convidando todos os alu
nos, professores e autoridades em geral, para assisti
rem a Aula Inaugural deste ano de 1979; a ter lugar
no Salão Nobre da FUNPLOC, com início às 20 ho
ras do dia 1.0 de março próximo.

Será o conferencista especialmente convida
do, o Professor Mário Tureck de Curitiba, DD. Pre-

. sidente da Associação dos Dirigentes de Vendas do
Brasil _ ADVB _J e ao mesmo tempo Diretor de
Vendas da Servopa da mesma cidade �

A Direção da
FUNPLOC destaca que nas pesquisas do Diário Po
pular, Mario Tureck foi apontado como Presidente
de Associação do Ano de 1978. O Empresário Mário
Tureck foi o único representante paranaense que
partícipou da Delegação Brasileira ao, I Congresso
Regional de Comercialização; I Seminário Interna
cional de Marketing; IV Reunião de Gerentes de' As
sociações; VI Reunião de Diretores de Institutos de
Capitalização de Associações e X Junta de Presiden
tes de Associações Latino-Americanas de Comerciali
zação, este último conclave) realizado em junho de
1978 na Cidade de Montevidéu no Uruguai.

É motivo de orgulho para Canoinhas, pois, a

presença de tão ilustre e capaz personalidade. É .um

grande lucro para os alunos deste estabelecimento,
como também para os Professores.

Cucio Colombo

I

Lions Clube -

de Canoinhas

4.a FESTA DO PINHO

Será hoje no extinto Instituto do Pinho,
agora IBDF, o almoço já tradicional e promovi
do pelo "set j'ovem" local. Desta festa, patroci
nada por alguns calouros, aniversariantes e for
mandos, participam cerca de 140 pessoas. É um

eongrassamenro da "jovem guarda" onde se so

lidificam as amizades num ambiente de muita
camaradagem .'

José Antonio Mayer (Nêgo), um dos or

ganizadores, lembra aos amigos que participa
ram durante estes últimos três anos, que a co

laboração simbólica em dinheiro é indispensá
vel paraque tudo saia a contento. Com o Nêgo
estão mais três incansáveis Organizadores: .Io
sé Carlos Ferrarezi (Caio), Nilton Ritzmann e

Josiane Ferreira da Silva.

AS CONVENÇÕES DE LIONS CLUBE

Nosso itinerário está completamente to
mado neste último trimestre do ano leonístico,,

com a participação do Clube de Leões de Canoi··
nhas na III Reunião do Comitê Assessor a ser,

.

realizado em Itaiópolis, no próximo mês de
março. Já no mês de abril, participaremos da
Convenção Distrital que terá lugar em Blume
nau, sendo anfitrião, os' três clubes leoninos
daquela cidade. Para o mês de maio, Porto Ale

gre será palco da Convenção Nacional, onde to
dos os CC. LL. e DD.MM. do Brasil, estarão
presentes, numa demonstração de que o leonis
mo é unidade, amizade e integração nacional. As
inscrições já estão se processando para estes
eventos e esperamos que a turma se integre
plenamente.

NOSSA PRÓXIMA REUNIAO
Nosso Presidente CL. ANTONIO MER

HY SELEME, está programando nossa próxi
ma reunião para o dia 25 do corrente, no Clube
Canoinhense, quando estarão em pauta, os as

suntos convencionais, como também a sucessão
presidencial, eis que a gestão da atual diretoria,
já chega rapidamente a seu final. Não temos
dúvida que o nosso Clube de Leões terá como
cabeça, um CL. que dará continuidade as ges-

,I tões anteriores, elevando cada vez o nome de
nosso clube, frente ao contesto Distrital.

Visite

Modas Soulin

HOJE, O CASAMENTO DE

DEISY MARIA E JAIR

Será hoje às 18 horas na Igreja Matriz Cristo
Rei o enlace matrimonial de Deisy Maria Burgardt
e Jair Dubena. Eles são filhos da Vva. Olinda Bosse
Burgardt e de Pedro e Darcy Correia Dubena. Se
rão os padrinhos de Deisy, Mariliam Seleme e Nel
son Thibes de Moraes, Adelheit. Leber e Márcio Dio
nisio Gapski, Ana Maria Ritzmann e Luiz Divonsir
Shimoguiri, Vera Lúcia Wendt e Salim Belém Neto,
Walmir de Assis Chagas e Elizete Carvalho do Pra
do, Julio (Rosicler) Pereira da Silva, Haroldo (Ema)
Ferreira, Alinor (Iris) Frantz, Walfrido (Marijym
Margareth) Schram, Denise Elizabeth Burgardt E:

Marcos Dornélis Burgardt, Maria de Fátima Klock e

·Roberto Zeki Elíaz Sadel. De. Jair, Egon . (Romilda)
'I'hiem, Aluysio (Izolde) Soares de ,Carvalho, Wi-

I

gando (Judite) Knop, Aluyr Jenzura e Eliane Jen
zura, Leonidas Bueno e Iolanda Bach Bueno, Eugê
nio (Olinda) Endler, Gildásio (Argemira) Possamaia
França, Manoel (Iria) Nunes, João (Emilia) Linz
meier, Reneau (Janete) Bach, Romeu Bach e Marli
ne Bora, e Victoria (Nilda) Maieski.

. .

SEMPRE NOVIDADES

Rua Felipe Schmidt, 3�2
Fone: 22-0682

Os convidados serão recepcionados no Salão
de Festas da Sede Paroquial. Aos nubentes, toda a

felicidade do mundo nesta data maravilhosa.

GAR.DENIA

AMILTON NO FLAVIO'S

Flávio's Cabeleireiros, o salão masculino mais
"in" da cidade, instalado no Planalto Hotel; está em

.Destaque pelo excelente atendimento profissional.
Agora mais um motivo para um sucesso ainda maior
foi a contratação do bem lançado cabeleireiro Amil
to da Silva, já conhecido da jovem guarda e dos cava

lheiros pelo seu estilo e originalidade nos cortes mais
modernos. De parabéns o Flávio's e bola branca ao

prezado Amilton .

IRIMAR NA CAPITAL

Foi no dia 20, terça-feira, a inauguração de
mais um» loj a de móveis da Empresa Irimar na

Grande Florianópolis. É a sétima filial da organiza
cão e fica situada às margens da BR-lOl no Km 220,
IvIunicípio de São José. Ao prezado amigo, Luiz
Bordelon de Britto, os meus agradecimentos pelo con
vite e as felicitações por mais este grande empre
endimento.

ALTO ESTILO EM MODA

EXCLUSIVA.

CALÇADOS, CONF�CÇÕES E BIJOUTERIAS
RUa Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

Eletrônica V ideo-Sorn
CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS

DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORIZA�

DOS "SEMP�TbsHIBA" - "SHARP" E "CCE"

FONE: 22-0040 - Rua CeI. Albuquerque, 702

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDI'TAL
De conformidade com o Artigo n.? 276 do Cá

digo Tributário Municipal, o Departamento de Via-
.
'

ção e Obras, publica mediante o presente Edital os

elementos referente a Taxa de Melhoria, sobre o cal

çamento da Rua Dna. Francisca entre as ruas Major
Vieira e Kurt Mendes.

a) Orçamento do Custo da Obra por Metro Quadrado

a)
b)
c)
d)

Preparo da base .. · . Cr$ 19,00
Acerto do leito .. · . Cr$ 20,00
Calçamento a. lajota . . .. Cr$ 75,00
Mão de obra . . . . · . . . . . Cr$ 26,00

Cr$ 140,00

b) CUSTO DA OBRA

a) Preparo de base .. · . . .

/
.. Cr$ 15.884,00

b) Acerto do leito .. .. Cr$ 16.720,00
c) Calçamento a lajota Cr$ 62.700,00
d) Mão de obra . . . . . . Cr$ 21.736,00

"... """_'I!WIi

Cr$ 117.040,00
r

c) Área total da Obra 1.045,00 m2, a ser financiada
pela Prefeitura Municipal de Canoinhas 209m2,
correspondente a 1/5 da Obra, em moeda repre
senta Cr$ 29.260,00.

(1-) A ser financiada pelos contribuintes 836 m2, cor
respondente a 4/5 em moeda representa Cr$
72.240,00.

01) Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas

frente 129,00 m. cota 4,00 m.

calçamento a paralelepípedo
516,00 rn2 a Cr$ 140,00 ... , ., Cr$ 72.240,00
meio-fio 129,00 a Cr$ 52,00 .. .. Cr$ 6.708,00

Total Cr$ ,78.948,00
02) Prefeitura Municipal de Canoinhas Ref. A 4/5

frente 80,00 m. cota 4,00 m.

calçamento a lajota
320,00. m2 a Cr$ 140,00 .. .. Cr$ 44.800,00
meio-fio 80,00 m. a Cr$ 52,00 Cr$ 4.160,00

Total Cr$ 48.960,00

SOMA DAS PARCELAS

À ser financiada pela Prefeitura
l\!Iunicipal de Canoinhas ". .. .. ..

.

f'
.

,rnielo- 10 . .' .. .. .. .. .. .. .. .. ..

c-s 44.800:00
Cr$ 4.160,00

Total c-s 48.960,00
À ser financiada pelos contribuintes:
calçamento a lajota. . . .....

meio-fio .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Cr$ 72.240,00
Cr$ 6. 708,00

Total c-s 78.948,00
(Setenta e oito mil e novecentos e quarenta e

oito cruzeiros).

Canoinhas, 15 de fevereiro de 1978.

JOÃO S. ANDRADE - Fiscal - D.V.O.

BENEDITO T. C. NETTO - Prefeito Municipal

EDITAL
De conformidade com o artigo n.? 276 do Có

digo Tributário Municipal; o Departamento 'de Via

ção e Obras, publica mediante o presente Edital os

elementos referentes a Taxa de' Melhoria, sobre o

calçamento da Rua Major Vieira, entre as Ruas Age
nor Fábio Gomes e Praça Abrahâo Mussi.

. a) Orçamento do Custo d� Obra por Metro Quadrado
a) Preparo da base .. .. .. C�$ 19,00
b) Acerto do leito .. .. .. .. ..

. c) Calçamento a lajota .

Cr$ 20,00
Cr$ 75,00
Cr$ 26,00
_IfiS&L _

Cr$ iso.oo
d) Mão de Obra

• •

lel
•

as
b) CUSTO DA OBRA

a) Preparo da base ..

b) Acerto do leito .

c) Calçamento a lajota .. ;.

d) Mão de Obra .. .. . .

Cr$ 6.379,25
Cr$ 6.715,00
Cr$ 25.181,25
Cr$ 8.729,50
Cr$ 4.7.005,00

c) Área total da Obra 419,69m2, a ser financiada pe
la Prefeitura Municipal de Canoinhas 83,94 n12,
correspondente a 1/5 da Obra, em moeda repre
senta Cr$ 11.751,60.

d) À ser financiada pelos contribuintes 335,75 m2.,
correspondente a 4/5 em moeda representa Cr$
47.005,00.

(1) José Leonidas Damaso

frente 19,00 m. cota 4,25 m.

calçamento a lajota .

80,75 m2 a Cr$ 140,00 p/m2
meio-fio 19,00 m. a Cr$ 52,00
drenagem 9,50 m. a Cr$ 100,00
Total .

02) Ancila da Silveira

frente 20,00 'm c?ta 4)25 m.

calçamento a lajota
85,00 m2. a Cr$ 140,00 p/m2
meio-fio 20,00 m a Cr$ 52,00 p/m
drenagem 10,00 m. a Cr$ 100,00
p/m .

Total., .

03) Marciano Graneman Thibes

frente 20,00 m cota 4,25 m.

calçamento a lajota
85,00 m2. a Cr$ 140,00 p/m2

, meio-fio 20,00 m a Cr$ 52,00 p/rn
drenagem 10,00 m. a Cr$ 100,00
p/m .

Total .

04) Alvaro 'I'homaz
frente 20,00 m cota 4,25 m.

calçamento a lajota
85,00 m2. a Cr$ 140,00 p/m2
meio-fio 20,00 m a Cr$ 52,00 p/m
drenagem 10,00 m. a Cr$ 100,00
p/rn .

Total .

Cr$ 11.305,0'0
Cr$ 988,00
Cr$ 950,00
Cr$ 13.243,00

Cr$ 11.900,00
Cr$ 1. 040,00

Cr$ 1.000,00
Cr$ 13.940,00

Cr$ 11.900,00
Cr$ 1. 040,0()

Cr$ 1.000,00
Cr$' 13.940,00

Cr$ 11. 900,00
C

",

1.040,00r'0/

Cr$ 1.000,00
Cr$ 13.940,00

(5) Prefeitura Munícipal de, Canoinhas
83,94 m2 a Cr$ 140,00 .. .. .. Cr$ 11.751,60

SOMA DAS PA;R,C�LAS
À ser financiada pela Prefeitura

Municipal de Canoinhas ".

A ser financiada pelos contribuintes:
calçamento a lajota .

meio-fio .

drenagem .

r.rotal .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(Sessenta e seis mil (cruzeiros). e oitocentos
e quatorze cruzeiros e sessenta centavos)

<,

Canoinhas, 2'0 de fevereiro de 1979.

Cr$ 11.751,60

Cr$ 47.005,00
Cr$ 4.108,00
Cr$ 3.950,00
Cr$ 66.814,60

�

JOÃO S. ANDRADE - Fiscal - D.V.O.

BENEDITO T. C. NETTO - Prefeito Municipal

E D I T A L,
De conformidade com o Artigo n.? 276 do Có

digo Tributário Municipal, o Departamento de Via-

cão e Obras, publica mediante o presente Edital os

elementos referentes a Taxa de Melhoria, sobre o

calçamento a asfalto da Rua Duque de Caxias, entre
as Ruas Joaquim P. Vieira e Kurt Mendes, largura
8)00 m.

a) Orçamento do Custo da Obra por Metro Quadrado
2.) Esc. e Remoção .. .. .. Cr$ 33,60
b) Brita 0,25 p/m2 ... , ..

. Cr$ 80,40
c) Emulsão asfalto ., .. .. Cr$ 49,20
li) Equipamento' aplicação . . Cr$' 32,40
e) Mão de Obra. . . .. , ., Cr$ 38,40

Cr$ 234,00

b) CUSTO DA OBRA

a) Esc. e Remoção .. ..

b) Brita 0,25 p/m2 .. ..

e) Emulsão asfalto .

d) Equipamento aplicação
e) Mão de Obra ..

Cr$ 42.255,36
Cr$ 101.111,04
Cr$ 61.873,92
Cr$ 40.746,24
Cr$ 48.291,84
Cr$ 294.278,40

c) Área total da Obra 1. 572,00m2 a ser financiada
pela Prefeitura Municipal de Canoinhas ...

314,40m2., correspondente a 1/5 da Obra, em moe

da representa Cr$ 73.569,60.
A ser financiada pelos contribuintes 1. 257,60 mã.
correspondente a 4/5 em moeda representa Cr$
294.278,40.

OI) Georg Stoeber
frente 20,00 m. cota 3,20 m.

. Calçamento a asfalto
64,00 m2 a Cr$ 234,00 .. Cr$ 14.976,00
Esquina:
25,60m2 a Cr$ 234,00 .. Cr$ 5.990,40
Total .

02) Waldemiro Meister
frente 20,00 m. cota 3,20 m.

64,00 m2 a Cr$ 234,00 .

03) Zita Terezinha Friedrich
frente 20,00 m. cota 3,20 m.

64,00 m2 a Cr$ 234,00 .

04) Guilherme Friedrich
,

frente 20,00 m. cota 3,20 m.

64,00 m2. a Cr$ 234,00 .. ..

(5) Sibila Gruba Reichardt
frente 40,00 mi. cota 3,20 m.

128,00 m2. a Cr$ 23'1,00 ., ..

(6) Isaac .Zugman
frente 26;00 m, cota 3,20' m.
64,00 m2. a Cr$ 234,00 ....

(7) Aroldo Carneiro de' Carvalho
frente 40,00 rn, cota 3,20 m.

128,00 í:n2. a Cr$ 234,00 ..

Esq. 25,60 m2 a Cr$ 234,00 ..

Total
.

Adernar Carvalho
frente 16,00 m. cota 3,20 m.

51,20 a Cr$ 234,00 ....
Esq. 25,60 a, Cr$ 234,00 .. ..

Cr$ 20 . �66,40

Cr$ .14.976,00

Cr$ 14.976,00

Cr$ 14.976,00

Cr$ 29.952,00

Cr$ 14.976,00

Cr$ 29.952,00
Cr$ 5.990,40
Cr$ 35.942,40

\ . Cr$ 11.980,80
.

Cr$ 5.990,40
Total Cr$ 17.971,20

09) 3.° B.P.M. Governo do Estado - Quartel General
frente 165,00 m cota 3,20
528,00 m2 a Cr$ 234,00
25,60 m2 a Cr$ 234,00 ..

Total
.

Cr$ 123.552,00
Cr$ 5.990,40
Cr$ 129.542,40

10) Prefeitura' Municipal de Canoinhas •. Referente
a 1/5
314,40 m2 a'Cr$'234,00 ...... Cr$ 73.569,60

SOMA DAS Pi\RCELAS
A ser financiada pela Prefeitura
Municipal de Canoinhas .. .. .. ..

À ser financiada pelos contribuintes
Total : ..

. Cr$ 73.569,60'
Cr$ 294.�78,40
Cr$ 367.848,0'0

(Trezentos e sessenta e sete mil e oitocentos e

quarenta e' oito' cruzeiros) .

. Canoinhas, 21 de fevereiro de 1979.
.

"
.,

.: ,
.

JOAO S. ANDRADE - Fiscal - D.V.O.

. BENEDITO T. C. NETTO - Pref�ito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lfIi ·
(C Se alguém lhe ofere�er algum t ó x i c O,, demonstre ser mais homem do que eu fui na

(Carta deixada pelo estu
dante norte-americano Per
cy P. Pilo, dependente de

. entorpecente, antes de mor
rer jovem)

JSTO LHE INTERESSAI
Se alguém lhe oferecr al

gum tóxico, demonstre SER
MAIS HOMEM DO QUE EU
FUI ... não deixe tentar p/ne
nhuma razão e saiba dizer Não.

B NDERC A
Comércio de Automóveis ltda.
Vende automóveis FIAT "O" Km' - luxo Gl e STOI

•

Compra - VeRde - Troca e Financia até 24 meses
PICK UP AZUL .. .. .. .. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO.

VOLKS 1.500 BRANCO .. .. .. .

.

• lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO.

VOLKS 1.500 BRANCO .. .. .. .. .. ..

OPALA VERMELHO LUXO lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO.

CHEVETTE LUXO BRANCO .lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO.

VOLKS 130.0 MARRON .'. " .. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO.

KOMBI BRANCA .. " .. .. .. .. .. ... .. ., ..

RURAL 4x4 .. .. .. .. " ..
f
•• lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO. lO.

FIAT OK STD - MARRON " " :. ; " ..

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 255

FONES: 22-0517 E 22-0610 I

69
7·1
71

71

74

79
71

59

79

ncora Tratores

L/C

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementas Blue Line,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo. -

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

� (�J
"n.c.a,f'ê5 �?;;;i(jt'f'd1/rt,.

OISTRlBUIDOA EXCLUSlVO F.M CURmBA,LESTE DO PARANÁ E NORTE DE SANTA C�TARINA.

Matrrz em Curitiba. BR 116. Km 88· Fone 52-4821
Canoinhas. Travessa 7 de Setembro. 248· F.one 22"{)5A8 • Lapa."Rua Barão do Rio Branco. '1800· Fone 22·1263

�----- --_.__._._._--_ ...... ------.

\ I

Valmet' - Vende-seTrator
VENDE-SE UM TRATOR VALMET lVIODELO

(;5 ID - ANO 1978 "C/400 H�RAS.
TRATAR NA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO N.O

248 - TELEFONE 22-0548.
ANCORA TRATORES LTDA.

L/C

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

D R A. H E io I S A S. B E R TO N (I N I
CIRURGIÃ-DENTISTA

eRO 1091

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

I 1. o Andar -. Sala N.o 03

--==================================�================
L/C

Aprenda pelos meus erros e por
tudo que me aconteceu. Espero
que meu gesto possa ajudar a .

alguém e desejo que ninguém
chegue a conhecer o inferno

que eu passei e as penas nas

quais me debati e estou me de
batendo ainda, agora, neste mo

mento. Talvez também você
encontre amigos que lhe ofere

çam, grátis, um pouco de coisa

para depois, sucessivamente,
fazer você pagar por ela. De

pois do .·que lhe venderão um

tipo mais forte, no princípio, a

preço reduzido. E quando per
ceberem que você se tornou·
"DEPENDENTE'" aumentarão o

preço. Não se esqueça de que
o. mesma pessoa que lhe vendeu
a' maconha, terá em· reserva pa
ra você também a heroína. E
TUDO ISSO PORQUE?

-----------------------------------.:

AGENDA, DI CIDADE
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0!J71

FARMACIA DE PLANTA0:· de sábado (24) a sexta-feira (02-03)
Machado - Rua Vidal Ramos, 404
Fone 22-0825

'

<-.'

lWEDICOS DE PLANTA0:. Sábado (24) Dr. Antonio Luiz n. �eleme
Fone: 22-0033
Domingo (25) Dr. Mário .Mussí
Fone: 22-0033

RÁDIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAIÇAO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179

IJLANTAO CELESC: Fone: 22-0490

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda
feira às 08:00 heras - Rua Vi
dal Ramos, n," '739 - REF.:
Café Cometa.

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.
e das 14:00 às 18:00 horas, Aos sába
dos até às 16:00 horas.

-:- H O T É I S -:-
SCHQLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n.?: '797 - Fone: 22-9066.
GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas

feiras e aos domingos, carneiro, churrascos, galinhas
assadas e recheadas.

-:- RESTAURANTE À LA CARTE -:-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 22-0761

De segunda à sábado, serviço completo à
LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. _ Funciona das
11:00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00
horas.

LANCHERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.
Especialidades: Pizzas e refeições rápidas.
Praça Lauro Müller _ Prédio Sociedade B."-

Operária
-:- C H U R R A S C A R I A S -:

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 43.0 - Fone 22-0236 - Funciona das
08:30 às 23:000 horas. _. Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

CANECAO: Rua Caetano Costa _ Excelente aperitivo - Espeto Cor
rido e prato comercial _ Funciona dia e noite.

PAMPAS :. Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada
Canoinhas-Mafra ..

- Espeto Corrido - Espeto Individual
e prato comercial. _ Funciona dia e noite:
-:- C I NEM A -:-

.HOJE às 2Üi:30 horas - Sensacional Programa duplo:
1.10 filme:. UM MINUTO PARA REZAR UM SEGUNDO

PARA MORRER

2.'0 filme: COMPLÔ EM NOVEMBRO

Amanhã às 14 horas em matinê:
UM MINUTO PARA REZAR UM SEGUNDO PARA MORRER

Amanhã, em duas sessões, às 19,30' e 21,30 horas:
Vera Gimenez, Reinaldo Gonzaga, Paulo César Pereio e

José Augusto Branco em:

OS AMORES DA PANTERA _ Colorido _ Censura 18 anos

Atenção este filme reprísa 2ª e 3ª feira às 20,30 horas
4.a, 5.a e 6.a feira às 20,30 horas:

O PISTOLEIRO _ Colorido _ Censura 18 anos

-.:-- PROMOÇÕES - BAILES DE CARNAVAL -:-
Sociedade Beneficente Operária - 22 :30 horas _ Hoje, amanhã e

segunda e terça-feira - Conjunto «Os Sonatas» de São Bento do Sul.

INFANTIL - 16 horas - Domingo e terça-feira _ "Os Sonatas"

Clube Canoinhense - 23 horas - Domingo e terça-feira - Discotheque
Carnavalesca _ Jakson Som

INFANTIL: Domingo e terça-feira às 15 horas - Jakson Som
Carnavalesco.

-:- REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS
.

-:

CINE FOTO ALVORADA Rua Caetano Costa, n.e 662.
:FOTO EGON Rua Paula Pereira.
'FOT() JOAO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524 -

Fone: 221-0392

FOTO RUBENS Praça Lauro Müller (Ao lado da S.B.O.).

I----------------------------------------------,-------------"

---.==-------

Produtos BRAHMA - a alegria do seu verão.

- Não certamente pela sua

felicidade, mas "para obter di-
h

.

d'd "
n erro no preço e sua VI a .

Os vendedores de drogas que-'
rem só destruir você para con

seguirem seu intento, e se agar
rarão a qualquer chance que
você lhe oferecer. 'A DROGA
PODE DAR MOMENTOS DE
FELICIDADE, MAS A CADA
DESSES MOMENTOS COR
RESPONDE UM SÉCULO DE

, DESESPEB,O QUE JAMAIS
PODERÁ SER APAGADO.

A droga destruiu todos os

meus sonhos de amor; as mi
nhas aspirações, a minha vida
no seio da família, uma vida

que eu antes gostava de ter. ·A
única coisa de que posso felici
tar-me de ter feito é um pouco
de bem durante a minha vida,
e espero poder salvar com este
[meu gesto: "Quem ainda está
em tempo de ser salvo". (Divul
gação no Brasil do MMC) .

E-ERHY. SELE -

Em MERHY

AGORA, PRESTE
ATENÇÃO:
a) Esta carta é o início e o

móvel de uma grande Campa
nha. Portanto, ela não pode
parar em você, mas passar por
você e atingir à muitas pessoas
Por favor, não' se omita!

b) Você pode multiplicá-la por
10, por 100, por 1.000 etc., co

piando-a, xerografando-a, ou

mandando 'imprimi-la.
l) Você pode ainda divulgá-I �

dando a amigos, c conhecidos de

jornal, rádio, revistas e televi
são que a publiquem. E espa
lhando-a em reuniões, à pessoas
influentes, tais como professo
·res.

,

d) E, lembre-se, nao passe
so. a mensagem, mas essas ob-

.

servaçôes ... VOCÊ PODE!

O BRASIL PRECISA DE

JOVENS VIVOS, SADIOS

E CAPAZES. (MMC)

o do Pneu - Volta a Atacar

MERHY
,

SELEME &

Pneus da primeira linha - GOOD-YEAR - FIRESTONE e PIRELLI - para caminhões, automóveis e tratores

Preços especiais para Frotistas
CONSULTE NOSSOS, PREÇOS

SELEME -' Pneus Consultou - Levou

'elA • L T' D A.
.

-.- Rua Paula' Pereira, 735 - Canoinhas .

-.-
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Esmeralilino M()ú� de Almeida

-�

E O DESAFIO FOI' VENCIDO

Quando o nosso ilustre Governador de Santa

Catarina, Dr. Antonio Carlos Konder Reis' foi indicado

pelo Exmo. Senhor General Ernesto Geisel, para ser o

Governador do Estado, o nome do ilustre filho catari

nense teve a melhor aceitação possível, não só na ju-
/

risdição do Estado, mas também na esfera federal. Já

indicado e visitando os municípios, chegando a Papan
duva falou sobre a plataforma de seu futuro qovernc,
dentre outros problemas incluiu a célebre "Estrado
Dona Francisca" (SERRA DO MAR). Disse: farei todo o

possível para que até o término de meu.rnondcto a es·

trada esteja pavimentada. Foi um' "DESAFIO DE AR·

REPIAR CABELOS", para muitos, uma promessa difícil
de ser cumprida; para outros, com muito trabalho fica
riu por' menos. Acontece que a coragem, vontade ina

balável de trabalho do honroso filho de Santa Catari

na superou todos os osbtáculos da famosa e intocável
"Serra do Mar", outrora o pesadelo dos viojeiros .

Agora tornou-se a rodovia que é o cartão de visita da
atual administração governamental coadjuvado pelo
D. E. R. que num trabalho digno de elogios, transfor
mou a serra em uma rodovia que é uma verdadeira

avenida, com seus contornos modernos e panorâmicos
verdadeira obra-prima da Engenharia Rodoviária Co

tarinense. Quando fui prefeito, para ir à Capital, par
tia daqui em ôn ibus às 8,00 hs., às 12,00 estava em

Mafra; às 13,00 partia para Joinville, no dia seguinte,
partia às 6,00 hs., para a Capital, lá chegando por
volta do meio dia. Hoje meus senhores; parti daqui, de
carro, às 4,00 hs. da manhã, às 8,00 estava em Flo

rianópolis. Portanto o "DESAFIO FOI VENCIDO" e o

SLOGAN do nosso Governador confirma os fatos de

que: GOVERNAR É ENCURTAR DISTÂNCIAS.

TELEFONES & NOTíCIAS

É dever �da imprensa' fornecer as notícias que
dizem respeito à comunidade, sobre os telefones. Aí

vai mais uma: Exmo. Dr. Douglas de Macedo de Mes·

quita,
.

DD. Presidente da TELESC Florianópolis.
Papanduva, em 8 de fevereiro de 1979. Of. n.? 2/79.
Senhor Presidente. Vimos com o presente, convidai
V.Sa. a receber o título de Cidadão Papanduvense, o

primelro conferido pela nossa municipalidade, a cida
dão que prestou relevantes serviços ao nosso rnunicr

pio. Assim, pedimos que V. Sa. nos marque o dia de.
sua visita, data em que pretendemos também, com

sua ilustre presença inaugurar nosso sistema de comu

nicação com as ligações internas e "pelo sistema D.D.D.

Salientamos que a rede interna já pronta e em perfei
to funcionamento, restando a ativação pelo sistema de

discagem a distância. Certo de merecermos mais urno

vez a atenção do prezado amigo e companheiro fir-.
mamo-nos. as. Esmeraldino Maia de Almeida - Pre

sidente ARENA; João Florindo Schadeck, Vice-presi-

dente; Walmir Locio Senna Secretário; José Antonio

Corréia - Tesoureiro.
/

ÁGUA E SUA INSTALAÇÃO

Sobre o momentoso e palpitante assunto, nesse

pronunciomento. Exrno Senhor Nabor Schlichting DD.
Presidente da CASAN - Florianópolis. Papanduva, 8
de fevereiro de 1979. Of. n.? 3/79. Senhor Pres.

dente - Vimos com o presente, pedir o início dos trobc
lhos da instalação do sistema de água em nossa cida
de. Segundo' temos conhecimento, o projeto já este

pronto, e a comunidade espera e reclama a falta d'á

gua, principalmente agora nos meses de estiagem. As·,
sim esperamos contar com a atenção de V. Sa., paro
o solução de nossos problemas. Atenciosamente. Es

meraldino Maia de Almeida - Presidente da ARENA;
João Florindo Schadeck - Vice-Presidente; Walmir Lu

cio Senna - Secretário; José Antonio Correia - Te

soureiro.

C.T.G. OS VAQUEANOS

o simpático CTG Os Vaqueanos continua ar

rebatando louros em suas apresentações. Dia 11 com

petindo em Itaiópolis, conquistou o primeiro lugar na

modalidade, Tiro ao Laço 14 armadas. Concurso de
Chotes também 1.° classificado com o par Karim An
dréia Reusing 'e Ruy Protes, Invernada Artfstica, arre

batou lindo troféu na sua modalidade de apresenta
ção. É isso aí minha gente, nossa Papanduva opere
cendo e crescendo lá fora. Parabéns da coluna ao

Patrão Modesto que tão bem tem conduzido os VA-.
QUEANOS na. sua jornada de glória.

JUBILEU DE PRATA DO MUNICíPIO

Dia 11 de abril do corrente ano, nosso munlc

pio estará festejando as suas I1BODAS DE PRATA". Os
. festejos que estão sendo programados pela'municipoli
dade, com o apoio das classes empresariais e comér

cio, estão se ·desenvolvendo num clima de mútuo cor

dialidade. Comissões estão sendo nomeadas para co

da uma ter a sua função específica dentro da grande
programação. 'Serão 4 dias de festividades alusivas ao

"JUBILE'U DE PRATA DO MUNICfPIO DE PAPANDUVA·'.
No decorrer dos trabalhos a coluna acompanha dan
do a cobertura necessária.

TREVO NA ENTRADA DA CIDADE

O trevo da BR-116 que dá acesso à avenido

calçada a lajotas até o centro da cidade, está com

seu trabalho bem adiantado, tudo dando a entender

que em breve o D.N.E.R. terminará a magestosa obra
que será o corrôo de visita na entrada da cidade. Não
desconsiderando os demais trevos da BR-116, o de Po

panduva será um dos que merecem destaque dentre os

demais. Os contornos com seus traçados modernos c

de fino acabamento, embeleza mais ainda a magesto
sa obra do DNER.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 17 niver do garotão ORLANDO, filho do sr.

Orjcndo S. Vieira, MD. Gerente da CELESC, muita

alegria no dia festivo do Orlando Marcelino.

Dia 1,9 festejando eslréia de .idade nova o [c
vem sr. GILBERTO SONAGLlO, do comércio local. No
sua festiva data recebendo os mais merecidos cumpri'

•

mentos.

RONEIÉL EROL, dia 26 aniversariando o [ovem
estudante, filho do casal Sr. Alinor (Inês) Eufrasio, ele
Diretor da Firma Igarachi.

Dia 271 data importante para a família Silveira:
G distinta Sra. ALICE SILVEIRA estará festejando ido
de nova. Os cumprimentos na pauta do dia, pontifi-
cando em alto estilo.

'

Dia 28' quem estará festejando niver é a bon
Sra. ALZIRA SIDORACK. Na sua festiva data, os

merecidos cumprimentos pontificarão.
dosa
mais

.

Dia 02 completando mais um ano de sua pres
tativa existência o venerando cidadão sr. JOVINO
TABALlPA, um dos mais velhos habitantes do Municí

pio. Muitos serão os cumprimentos de amigos e pes-.
soas de suas relações.

Na mesma data festejando niver o garotão
ANISIO, filho do distinto casal sr. Dionisio (Pasqualinc)
Trevisani, residente em Barra 'Velha, nosso prezado or

sinante. Felicitações circulando em alta rotação.

UM POR SEMANA

A grosseria é a imitação da força de pm homem

fraco. .. (da revista Nesweek).

DECRETO
Benedito 'I'herézío de Car

valho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atri

buições legais e considerando as

festividades carnavalescas no

corrente exercício,

N .. 09/79
tirno somente o primeiro. expe
diente.

Decreto, não atinge o pessoal
lotado na limpeza pública.

Art. 2.'0 Este Decreto
entrará em vigor na data de sua

publicação revogadas as diposí-
ções em contrário.

.

Gabinete do Prefeito Munici

pal de Canoinhas, 22-02-79.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento

. 'Administrativo na data. ����a.

Parágrafo primeiro - Pa
ra o pessoal lotado no almoxa
rifado, fábrica de tubos, moto

ristas, operador de máquinas,
pedreiros, oficina e Departa
mento Municipal de Estradas
de Rodagem, ficam considera .. ·

dos pontos facultativos somente
os dias 27 e 28; este último so

mente o prímeíro expediente.
.

Parágrafo segundo - Este

DECRETA

Art. 1.'0 - Ficam considera:"
dos pontos facultativos nas re·

partições municipais, os dias. '.'

,

26, 27 e 28 (lo corrente, este úl-

* Carnaval... Tempinho bom que-

chegou ... Trazendo consigo mfJi
tas alegrias e recordações de carna

vais passados que agora fazem por
te de lembranças talvez felizes ou

tristes. Mas é isso aí minha gente.
Vamos curtir o máximo esses quatro
dias que prometem muito.

+, Hoje o tão esperado almoço no

Pinho. Muitos já se encontram por
lá aproveitando os ares carnavales
cos.

*
. Muitos ret.ornando à Mat-Cap tra-

zendo' um pouco do gostoso sol
de Itapema. Entre eles Juceres, Ma
ria Clara.
* Leila Seleme esteve com nós sóbc-
do p. p. Onde conseguiu conta

giar a todos com sua beleza e sim

patia. Chegue mais.

* Sônio, Georg e Marilda curtindo
os ares de Ubat.uba. É isso aí .

'"' Regina e Nino parzinho que está

sempre junto da gente, depois de

passar olqurn tempo em Campinas
voltam à terrinha.
* E para animar mais ainda o nos-

s� carnaval, muitos blocos já pre
parados 'para agitar muito nestes

dias.
* Nivea nos deixando para posscr
o carnaval em Curita. Aproveite.

* Luís chegou, Alegria é o que não
falta no rosto da Leila. Não é pa

ra menos.

* Mikus entrou para o rol dos soltei-
ros, E uma mina só de olho. Cui

dado que olho grande pode trazer

azar.

* Dadado recebeu os cumprimentos
de seus amigos dia 21. Parabéns.

* Também Silvinha extreando idade

Responsabilidade: 1 e C•

• •

nova. À você menina C!\ve ·sQb,
ser amiga tudo de bom.
* Altamiro recebendo muitas cartas

de suas fãs. Isso é que é ser bom
heim M�rinho.
* Marina e Bêne depois de passo:-

uma gostosa temporada na praia
voltam para curtir o carnaval com ()

gente.
* E aquele carequinha fofo deu

um chego na city para rever 03

amigos. Pois é Juníno esperamos
contar com 'Você em breve.
* Quem fez muita falta por aqui foi

o Zeca. Muitas garotas pediam
�ua volta.
* E nada como um bom [oqulnho
quando não se tem nada para fa

zer. Os meninos que o digam.
* Zé e Arlete... Será que sim ou

será que não. Contem pra gente.
* E aquele certo menino ainda não
sobe que os outros não estão

acostumados com as suas grosserias'.
Vai com calma.
* E o novo Travolta passando o cor

naval com a gente não é mesmo

Markiv.
-

* Não deve ser nada bom encontrar
o namorado com outra. Vê se

toma jeito cara.

* Segundas intenções ela tem bas-
tante, e ainda acha que ninguém

está notondo, mas todos sabem que
ela quer, é fisgar quele moreninho,
Te cuida mina.
* Jé aquele loirinho fofo [unto com

a gente outra vez.

* 11Aomo-se mais o' que se conquis
ta com esforço".

Tchau!

ovos

A informação. foi colhida
pelo C.N. com a Supervísora
Local de Educação 08, Sra. Ju
cy Seleme.

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

Terminou ontem, o progra
ma de pré-planejamento levado
2, "efeito. pelos professores da re

de oficial de ensino e que teve
início no dia 16. Neste ano a,

Secretaria de Educação e Cul-
tura (SEC) estabelece a elabo
ração do Plano. de Curso e PIR
no de aula para todos os pro
fessores de 1.0 e 2.° grau.

JAISON
Som 8 Luzes
PARA SUA FESTA
DE CASA�ENTO,

ANIyERSARIO, ETC.
A 'MúSICA DE SEU GOSTO.
TELEFONE· PARA 22-0761

E CONVERSE COM
JAKSC:r

Nos dias 14 e 16 esteve em

Canoinhas uma equipe da Uni
dade, de Coordenadoria Regío
nal de Mafra (UCRE), orien
tando o. pessoal docente de toda
nossa região escolar que com

preende, Canoinhas, Três BaT
Ias, Major Vieira, Irineópolis e

Porto. União.

Um dia nos encontramos.
Um encontro inesquecível.
,,-,- .

.t ao SIncero e envolvente
Que não pensei ser possível.
Olhos verdes e amendoados
Fizeram uma união
Que muito cedo ainda
Transformou-se em ilusão.

'

O calor da sua mão
Na minha tão carente
Levou-mo a outro mundo'...
Mas voltei tão. de repente!

Daquele lindo encontro

Quase nada restou

Apenas uma saudade

Que em mis se instalou.

Nem 'merece ter nome

Esse certo. alguém
Que depressa demais
Fez tornar-me ninguém.

LUClA STANKlEW1€:'Z

Canoínhas, 1979
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Fios Rendas
Botões

Armarinhos

-

eUJ Geral

asa
Rua Paula Pereira, 648
Praça Lauro Müller, '540

---------
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FQTOCÓPIASP

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

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
,de excelente qualid,ade, 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.

-VENDE-SE
Vende-se 33,33% do-capital

da firma Cerâmica Alvino Vogt
S.A.

Os interessados deverão se

dirigir ao sr. Willy Vogt, Rua
Paulo -Wiese, 250 ou no escritó
rio da firma.

1 x

VENDE�SE
- 2-' caminhões Ford" ano 58
- 3 mil telhas usadas;
-- Um fogãoBerta n.? 3.

/

Ver e tratar na Rua Caeta
no Costa n.? 585, com Norberto
Olsen.

Terrenos - vende - se

1 x
'

Indústria de Madeiras Zaniolo S. S.

-:- A V t S O -:-

A firma INDÚSTRIA DE MADEI
RAS ZANIOLO S.A, avisa ao sr. SID-'
t'-.IEI FURTl\DO DE ABREU, portcdor
da Certeiro Pr'ofissional N.o 16.233,
série 181, a npresentor-se na firma
dentro do prezo de 3 (trêsl dias,
cfim de l-egu!mizCl,' sua situoçôo .

O nõo comparecimento no' pro
zo acima sujeitoró o mesmo nas pe
nolidodes previstas pela CLT.

centrais
VENDE-SE DOIS' TERRENOS URBANOS CEN

r.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA ,12 DE SE

TEIVIBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

1 x

------__.-------------------

AlUSI-$E casa residencial
com 2 pavimentos

Prefeitura Mun. de, Canoinhas

Aviso . de Licitação
\

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas leva ao conhecimento dos interessados que"se a�h.a !-ber- \

ta' a Tomada de Preço - Edital n.? '009/79, para AqUISI��O.�?
1.000 (mil) sacas de Cimento; para Construção da' Rodoviária' ,

com prazo de entrega até às 10 (dez) horas. do dia O� de ma�ç? de

corrente ano (01.03.79), no Gabinete do VIce Pr�felto �unIcl'pal
Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos serao obtidos

junto a referida Comissão.-

Canoinhas, 15 de fevereiro de 1979.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

A mesma contém 3 salas pa
ra escritório com telefone, etc"
na Rua Coronel Albuquerque,
460.

Tratar na rua José Boiteux
n.? 373 ou pelo telefone 22-0723,

1 x

1 x

Prefeitura

Aviso
M un,

I de Canoinhas

de Licitacão
1

.

,A Comissão de, Licitação .da Prefeitura Municipal de

Canoinhas leva ao conhecimento dos interessados que se acha aber

ta a Tomada de Preço - Edital n.? 010/79, para "Aquisição, dê
1" 000 (rmil) sacas de Cimento, para revestimento de concreto do

Arroio Monjolo", com prazo de entrega até às 10 (�ez) horas .do
dia 02 de março do corrente ano (02.03.79), no Ga?lnete do V�c.e
Prefeito Municipal. Cópia do referido Edital e maiores esclareci
.mentos serão obtidos junto a referida Comissão.

Canoinhas 16 de fevereiro de 1979.
,

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

1 x
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CONFIE SEMPR.E SEU CARRO 1\S OFICINAS DO SEU CONCESSIONARIO CHEVROLET.

,VOCÊ RECEBE SERVIÇOS DE QUALIDADE E GARANTIA DE PEÇAS ORIGINAIS.
- OS MECANICOS SAO TREINADOS NA PRÓPRIA FÁBRICA DA GENERAL ·MOTORS DO I)RASIL.

UM ;:\" p� lrl�I'UDE
MIG'UfL PROCOPIAJ{

TOME

« »

comercio de' veicuics. Itda.·'
---------- CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS DO BRASIL S,A.

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CANOINHAS - S.C.
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Menores
P O R

Juízo de

O Doutor LOACYR MU
NIZ RIBAS, Juiz de Menores
desta Comarca de Canoinhas,
Estado. de Santa Catarina, ten
do em vista a proximidade dos
festejos carnavalescos, que se

realizarão nos próximos dias 24,
25, 26 e 27 do. corrente mês, e

no intuito. de tutelar a 'moral f�

os bons costumes, resolve esta-
. belecer as seguintes normas,
que deverão. ser cumpridas, no

que se refere a participação de
menores nos aludidos festejos, a

saber:

I - É proibida a participa
ção de menores de 18 anos de
idade nos salões públic-os, tabla
dos ou palanques instalados nas

vias públicas, praças ou outros
logradouros, sedes de clubes re
creatívos, esportivos, platéias
de cinemas recintos abertos ou.

em qualquer outro local onde se

1 ealizem vesperais dançantes ou

bailes, c im entrada livre ou a

_i!agamento, seja qual for a for
ena deste;

II - No.: bailes das socie
dades legalmente constituídas,
frequentados apenas pelos só
cios e respectivas famílias, será

Comarca- de Canoinhas
....... .,., ••••••••••••••••••••••• ' •• 1 •••••••••••••••••••• �.,

•• I ••••••• " ••••• - - - - - - - - -

�
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----=da
T A H I

permitido,. a critério deste
... uízo, o ingresso de menores
com mais de 14 anos de idade,
aesde que acompanhados de
seus pais ou responsáveis le
gais;

III - É proibida a realiza
ção de vesperais para adultos e

para menores simultâneamente,
no mesmo salão, seja qual for
a separação feita no recinto;

IV - É proibido que os

adultos, ainda que pais ou res

ponsáveis, participem das dano.
ças com crianças ao colo ou om
bros. Os rnenores de dois anos

apenas poderão assistir a festa
sem dela participar;

V - Nas vesperais infan
tis que terá início às 15 horas e

terminarão às 19 horas, só pode
rão participar sob a responsabi
lidade de seus pais ou respon
sáveis legais, os menores com

5 a 14 anos de idade;

VI - Durante tais vespe
rais, não poderão ser vendidas �

nem servidas bebidas alcoóli
cas, sob penalidades impostas
por este Juízo. Os adultos só

A
poderão ingressar' nas vesperais
infantis, quando estiverem

acompanhando menores;

VII -. Nos bailes públicos,
como também nos clubes e n03

de sociedade, é proibida a ven

da ou entrega de bebidas alco
ólicas a menores de 18 anos, ou
substâncias entorpecentes. Os
infratores serão conduzidos à

presença da autoridade policial
,

competente, para a' autuação na

forma da lei, e os menores se

rão apreendidos ou retirados do
.

local.

A presente. "PORTARIA"
deverá ser cumprida e respeita
da em seus termos, sob as penas
da lei, devendo ser remetido
um exemplar às sociedades re-

. creativas locais e afixada em·

bares e locais bem frequentados
da Comarca. A fiscalização de
seu cumprimento ficará a car

�o das autoridades policiais, do
"Batalhão Januário Corte" \

e

Comissário de Menores.

CUMPRA-SE.

Dr. LOACYR MUNIZ RIBAS

Juiz 'de Menores

S I' N D O R M 4 -D II R fi I R O ! .

._

EVITE PROBLEMAS.

T0d�s as cargas de produtos e subprodutos flores
tais de sua Empresa deverão transitar acompanhad�s 'de Guia

Florestal, conforme os Artigos 55, 58 e 59 da Portaria Norma

tiva De 10, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo-
restal + U3DF.

"

O Serviço de Conservação da Natureza (SECON),
criado pelo convênio Governo do Estado/IBDF, passará a

.

exercer a sua fiscalização.
As cargas de produtos e subprodutos florestais que

não estiverem acompanhadas da respectiva Guia serão apre
endídas e o infrator será multado na forma da Lei.

Colaboee com o. SECON - Serviço. de Conservação da
Natureza.

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

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

Com aAssistênciaTécnica'da
. i\:rlstidesMallon

seuMercedes-Benz .sempreganha aparada.
O que faz um Mercedes-Benz rodar

rodar, rodar sem problemas e sem

. paradas desnecessárias. não tem

nada a ver com sorte. E tem muito a ver

. com o tipo de manutenção que voc-ê dá
a ele. ,_

O caminho para uma manutenção
correta passa necessariamente pelas
nossas oficinas.

Como concessionário
Mercedes-Benz. nós temos
todo o íerramental especiali
zado para cuidar do seu

veículo com a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito.
Temos· uma equipe de

mecânicos que aprenderam
na própria fábrica tudo o que
é preciso fazer para manter

Não confie na'sorte. Confie o seu

Mercedes-Benz a quem é
profissional.

Ganhe todas as
paradas com a assis
tência técnica do seu
concessionário
Mercedes-Bem.

desempenho constante de seusveículos,
como assegura um valor de revenda
sempre elevado para os Mercedes-Benz
da sua frota. I

De onde é fácil concluir que ganha
mais quem menos confia na sorte e

\prefere tirar bom proveito da
)

assistência técnica do seu concessionário
Mercedes- Benz.

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos. 1036

, Canoinhas - SC
.

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. Equemantêm
sempre atualizados os seus conhecimentos.

Temos um estoque permanente de
peças genuínas, testadas e aprovadas por
quem fabricou, testou e aprovou o seu

Mercedes-Benz.
E temos certeza de que tudo isso é

tão importante que, mesmo sendo um

frotista com oficina própria, certos tipos
de trabalho você vai preferir deixar a cargo
da nossa assistência técnica, evitando
fazer investimentos em pessoal e equipa
mentos que, na sua oficina, seriam ociosos
a maior parte do tempo.

Assim você não só garante o bom

DR.. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro. - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fo.ne 22-0960 -

'O*U'WiMM-.",,*, nr 5W9HM'· '3""T"1ID ••B-__1Ii

.t CON VI1�E-M_ISSA
Os familiares de

Walfrido Wórell
convidam parentes e amigos para a Missa de 3 me

ses de falecimento que farão. celebrar domingo (25),
as 18,30 horas, na Matriz Cristo. Rei.

Canoinhas, fevereiro de 1979.

t CONVI'TE-MIS·SA
Os familiares de

Eupidio Waldemiro Simm
ainda consternados con seu falecimento ocorrrdo do
mingo último, vem de público. agradecer a todos 'que
os confortaram em tão doloroso transe. Outrossim,
convidam parentes e amigos para a Missa de 7.° Dia,'
"-lue será celebrada em intenção. de sua alma, dia 25
(amanhã) às 17,30 horas, na Igreja Perpétuo. Socorro,
no. bairro. Jardim Esperança.

Por mais este ate de fé e caridade cristã agra
decem os .familtares.

Canoinhas, fevereiro 'de 1979.

CONV I·T El_.M ISS A
�

Os familiares de

João Silveira
convidam parentes e amigos para a Missa de 1 mês
de falecimento, que será celebrada em intenção de

� �

sua alma, dia 28 próximo (quarta-feira), às 19 horas,
na Igreja Matriz Cristo. Rei.

Canoinhas, fevereiro de 1979.

t ÇON \/ITE·MISSA
Os familiares de,

L,icio Ferreira,
convidam parentes e amigos para a Missa de 1 ano

ele falecimento, que será celebrada em sua memória,
dia 28 próximo (quarta-feira), às 19 horas, na Igreja
Matriz Cristo. Rei.

Canoinhas, fevereiro. de 1979.
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Dando cumprimento às obrigações estatutárias, apresentamos aos Senhores Associados, o Relatório de Atividades da Diretoria, acompanhado do

Balanço Geral, Demonstrativo de Resultados e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 1978.

Desde já queremos agradecer ao nosso Associado, pois que graças à sua confiança em nós' depositada e seu espírito Cooperativista é que conse-
"

guimos superar os obstáculos e dificuldades encontradas. Assim sendo a Diretoria permanece ao inteiro dispor de V" Sas., para' esclarecimentos adicionais
que julgarem necessários.

Balanço Patrimonial' encerrado' em 31.12.78

\

A TI V o

DISPONíVEL
CAIXA

Bens Nurnerários .. 223.314,55

Relat()rio da Diretoria

BANCOS Cj DISPOSIÇÃO
Depósitos a Vista .. 2.422: 940,36

Canoínhas 31 de dezembro de 1978.

A DIRETORIA

PASSIVO

2.646.254,91

NÃO EXIGíVEL
PATRIMONIO LíQUIDO
Capital ..... � .

'Res. pj Subscr. A. Cap '

Res. p/ Result. Exerc.
Res. Reav. Esp. Ativo
Res. Corro do Balanço 8.922.250,22

REALIZAVEL
CURTO PRAZO

Estoque ., .... 5.630.577,24

3.089.970,03
1. 317 .115,68
1; 300 . 452,22
2.167.293,04
1. 047.419,25

J
FUNDOS

,

F.A.T.E.S.
Deprec. s/ Bens A. Imob.

,EXIGíVEL
CURTO PRAZO
Fornecedores . '. ..

S .853,42.
210.650,70 219.504,12 9.141.754,34.

BANCOS Cj VINCULADA
Banco do Brasil S.A. .

Banco Bradesco S.A.
283.033,28
87.306,15 370. 33�,43 4.581.502,38

DEVEDORES
Comprado Clientes .. ,

(-) Bancos cl Desc ..

, '

Coop .. C/ Consumo . .. ..

Devedores Div.

Adiant. Coop. Soja
Adiant. p/ Empreg.
Tit. a Intreg. Subscr.

LONGO PRAZO

Opero Quotas Partes ..

7.094. 065,6�
6.205.091,59
7.491.429,74
447.502,08

4.157.334,lR
56.126,14

1.596.044,20 '14.637.410,44

,

_

2.364.000,00

CREDORES DIVERSOS
Coop. Prod. Cereais ..

Coop. Prod. Sementes ..

Salários a Pagar .. .. ..

Honorários-Diretoria . ..

Empréstimos Bancários ..

, Ret. quotas, partes .. ..

Imp. e Tx. a Recolher

4.492.571,40
616.'648,81
55.710,7R
76.011,67

3.076.888,82
1.684.676,95
339.242,10 10.341. 750,53

IMOBILIZADO

Imobiliz. Gerais .. ..

Imobiliz. Técnicas ..

Imobiliz . Financeiras

Correção Monetária

..

I
2.309.585,42
1 .494.273,85

79.443,49
3.943.325,45

23.002.327,11

LONGO PRAZO

Empréstimos Bancários I

COMPENSAçAO
Banco do Brasil _, Caução
Bradesco SIA - Caução .. ..

Bradesco S;A _ Cob. Simples

509;.070,0-0
757.818,11
9.900,00

,.

24.333.455,899.410.202,98

SOMA TOTAL DO ATIVO

COMPENSAÇÃO
Dupl. Ca�cionadas .

Tit. Endos. Bco. Cobro Simpl.
1.266.888,11

9.900,00 1.276.788,11

,SOMA TOTAL DO PASSIVO Cr$ 34.751.998,34--.--------------------�
7 .826.628,21

1. 276.788,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, que
soma. Ativo e Passivo a importância de Cr$ 34.751.998,34 (Trinta e qua
tro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa ,� oi
to cruzeiros e trinta e quatro centavos) .

c-s 34.751.998,34

Canoinhas, 31 de dezembro de 1978.
,.

'58.536.207,83

48.873.756,28

9.662.451,5[)
4.812.097,39

2.017.809,94
_ 721. 362,23
1.359.316,16

713.609,06

4.679.427,04
127 . .167,50

1 . 779 . 386,99
168.398,24 "

170.927,12

2.086. 393,5�
'488.992,37

1.000.000,00
597.401,14:

956.868,41
956.868,41

1 .300.452,22

Luiz Fernando Freitas
Presidente

\ Agenor Christofeli
Secretário

Demonstrativo de R_esultado
1 - RENDA OPERACIONAL BRUTA ...

2' - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
- '

3 - RESULTADO BRUTO- .

4 - DESPESAS COM VENDA .. ..

4.1 - I.C.M '

..

4. 2 - Armazem .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4.3 - Fretes .

4.4 - Outras Despesas .. .. .. .. .. .. ..

[) - GASTOS GERAIS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .).

5. 1 - Honorários Diretoria .. '.. .. .. .'.
5.2 - Despesas Administrativas .. .. ..,.. ..

5.3 - Impostos e Taxas Diversas .. .. .. ..

6 - RESULTADO OPERACIONAL .

7 - RENDAS NÃO OPERACIONAIS .

7.1 - Financeiras . .. .. .. .. .. .. .. ..... .

7.2 - Eventuais ,"
_.. ..

'

7.3 - Recuper. Div. .
.

8 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS .. .. ..

8.1 - Result . Neg. Exerc. Ant. .. .. .. ..

9 _ RESULTADO POSITIVO DO EXERCíCIO

Alfredo ScuItetus
Vice-Presid.

Celso Nunes Goulart
Tec. Contab. CRC-SC 7073

Parecer do Conselho Fiscal
-Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Coope

rativa Agro-Pecuária de Canoinhas Ltda., cumprindo as determinações do
Estatuto Social da mesma, tendo �xamínado o Balanço Geral, .Demonstra
ção da Conta de Resultados, e todos os demais documentos da contabilida
de, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1978 ,

bem. como, o relatório de atividades da Diretoria, havendo, encontrado tu
do em perfeita ordem, somos de parecer de que os mesmos espelham a real

situação e as atividades desenvolvidas pela Cooperativa, motivo pelo qual.
recomendamos à Assembléia Geral a aprovação dos documentos citados
relativos ao exercício de 1978. _

Canoinhas, 25 de janeiro de 1979. ,

Ademir José Machado Urbano Olescoviez Ernesto Mayer
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Notas
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Es parsa s
O Governador Konder Reis

concedeu esta semana a libera
ção de Cr$ ] 90 . 000-,00 para a

Prefeitura de Major Vieira, co

mo primeira parcela de um to
tal de Cr$ 690 _ 000,00, destina
dos à construção de duas Pon
tes de concreto armado no mu

nicípio.
xxx

É lamentável o estado em

que se encontra a estrada Ca
noinhas-Porto União. Além das
margens totalmente tomadas
pela vegetação, o leito em toda
sua extensão é. um verdadeiro
loteamento da lua.

xxx I
A Cooperativa Agropecuá

ria de Canoinhas está convo

cando seus associados para a

Assembléia Geral e realizar-se
'

amanhã pela manhã ria Sede da
mesma à Rua João Allage s/no
{\põs, haverá uma grande chur-'
rascada.' , '

xxx

Após várias, tentativas pa
ra derrubar a base de concreto
do velho viaduto ferroviário da
rua 3 de maio, mesmo na época
das máquinas, estamos presen
ciando um verdadeiro exemplo
de trabalho perseverante. Um
Imodesto trabalhador da Prefei
tura; com ferramental dos mais
simples, manej adas' com mãos
firmes de um senhor já de ida-

de, está aos poucos,
com o obstáculo.

xxx

Está custando suor e calos
nas mãos depois do expe
diente, o referido funcionário,
ainda "contratou" uma capina
de quintal,para "manter a for
m.a". Parabéns, amigão.

Ainda temos brasileiros,
bons de braço, com vontade de
trabalhar

acabando

j

de
.'

IV Torn'elo
,

O 'REGULAMENTO

Observa-se com o maxirno

rigor o impedimento das equi
pes cuj os fiscais deixarem
de comparecer: Cada equipe
terá que manter a distância mí
nima de 50 cm. uma da outra

para pescar. Toda a equipe po
derá subir e' descer . o rio uma

vez para pescar. O emprego de

objetos estranhos para aumen

tar o peso dos peixes será motí-
vo de desclassificação surrrária. Após trinta e oito anos de

,
, '. existência a equipe do Bela

Apo�_as 11 horas .do dia 11 'Vista E.C. de Bela Vista do
por ocas�ao do encerramento, I Toldo, conquistou seu primeiro
t,oda equipe que chegar atrasa- I' título de Campeão., '

na no local de chegada perde-
.,

rá 50 póntos por minuto de I No último domingo jogando
atraso. A comissão julgadora

I' a,' Iínalissima do Torneio Rubens

composta de 04 elementos de- Ribeiro da Silva' o Bela Vista

Sdigntados . peflos, or'ganizadores ] derr�tou a bem' 'esquemati'zada
o orneLO, ara a pesageln e . '. r

equIpE; do VaI-Ken-Ke de Ca-
noinhas por dois gols 'a zero

conquistando o Troféu Rubens

. ./

xxx

Já em fase de conclusão, 3

moderna agência da Caixa Eco
nômicaFederal. Situada na. rua

Paula Pereira, esquina com a

Felipe Schmidt, embelezará so

bremaneira a nossa progressista
cidade:

.
o

x x x

Também, o Bradesco acaba
de adquirir imóvel

o vizinho a

agência do Banco do Brasil e se

rá certamente, mais um I belo

empreendimento que contribui
rá para o enriquecimento ur

banístico da -city .

o

..

xxx.

No próximo dia 11 de mar

ço será realizada a Taça Cidade
de Joinville de Motociclismo
na Pista Emilio . Sotck Senior,
organizada pelo Mbto Clube' de
Joínville . Os treinos serão ini-I
dados no dia 03 e .o "Treino
Oficial" no dia 10.

As inscrições estão abertas
desde o dia 20 do corrente e vão
até o dia 10 (véspera da compe
tição) na Sede do Clube no Co

légio Sagrado Coração de Je

sus das 8 às 18 horas diariamen-
i te; O regulamento deste certa
me dado a conhecer aos partici
pantes pelo Presidente do Clu

be, Antonio Jacob de Souza -

obedece as regras oficiais inter
nacionais adotadas pela Confe

deração Sul Americana de ,Pes
ca, sendo permitida nos Rios

Putinga e Iguaçu e nos afluen
tes e lagos.

Será permitida a partido
pação de, elementos não associa
dos do Clube, mediante o paga
.mento de, uma taxa de 150

cruzeiros. Os pescadores de Ca-
noínhas e Três Barras ,que par
ticiparâo, deverão ser, associa-

. dos do Clube e ter suas mensa

lidades em dia, além de possuir
a carteira de pescador regula-
mentada.

.

••

,

iran a e o í u o ica' mais is an e
, Jogando na última rodada

do primeiro turno contra o Ipi
ranga de Rio Negrinho, o In
dustrial foi derrotado por 4 gols
a 2 no último domingo. Numa

'partida importantíssima, como

era contra o representante de
.. Rio Negrinho, ' o azàr . esteve
com o Clube Atlético Industrial
desde a hora do embarque,
quando foi constatada a falta
de 5 jogadores titulares (os
mais importantes). Por um mo

tivo ou outro, e por não terem

compromisso contratual com a

equipe, não foram a Rio Neo

grinho os atletas: Aderbal, Boy,
Toninho, Julio e Ché. ,

Os gols do Industrial fo

ram marcados 'por .

Nilson (�

Albari, Os do Ipiranga, Luiz

Antonio (2) e Ratinho (2).
Quem dirigiu a. partida foi o

Juiz Alceu Mülbratz· com boa
atuação, auxiliado pelos bandei

rinhas, Sebastião dos, Santos 2

Ponciano Mendes.· A renda so- I

mou apenas Cr$ 575,00.

promisso enfrenta o Bandeiran
te em Sáo Bento do Sul ama

nhã. Se for completo, isto é,
com todos os seus melhores ele

mentos, há grandes possibilida
des de sair vitorioso diante da
forte equipe sãobentense. _I

contagem. dos peixes apanhados,
Essa' comissão terá' por finali
dade julgar e decidir ou resol
ver qualquer irregularidade ou

assunto que não esteja previs
to pelo regulamento.

panhar a entrega de peixes [un
to à comissão julgadora. o Cada
fiscal receberá uma súmula
da' equipe que ficará sob sua

responsabilidade anotando to
das as irregularidades.

.

Agora, a situação d? .Indus- I
trial resume-se no, seguInte: te- I'rá que vencer todas as partidas
no returno, para disputar o tí-

Itulo, além de esperar a derrota
do Operário no, início do. retur

D.O que inicia amanhã. O nossc

representante .no primeiro com-

,0 primeiro Turno apresen
lOU a seguinte classificação, na

Chave A, em 1.'Q lugar, Operá
da de Mafra com 8 pontos;' e o

Industrial, vice-líder com !)

pontos ganhos.

DOS FISCAIS
/

DOS PRÊMIOS

Nenhuma equipe poderá
receber 02 prêmios automaticn,
mente, a não ser o prêmio indi
vidual, cabendo ao segundo co

locado: Estabelece-se o seguín
te critério na' classificação: 01.°
Prêmdo, será conferido à equi ..
pe que tiver mais peso no total
de' peixes apanhados; 2.° Prê
mio, será o individual e recebe
rá o pescador que capturar o

exemplar de maior peso (este
não será computado com os de
mais na pesagem); 3.° Prêmio,
receberá a equipe que tiver
maior! número de peixes, não im
portando tamanho' Ou peso; 4.°
Prêmio, será outorgado à equi
pe que tiver o segundo maior
peso em peixes, e 5�° e último
Prêmio, será o de' consolação
aos últimos colocados.

Na Chave B, em 1.0 lugar,
Bandeirante de São Bento do

Sul com 7 pontos gan{lOs .. '

Os fiscais deverão estar na

local da largada com um mini-
1110 de 10 minutos de antecedên
cia do início, onde deverão exa

minar criteriosamente a em.

barcação e apetrechos a serern

usados pelas equipes e acom

panhar o desenrolar da pesca
ria, afim de evitar qualquer
expediente obscuro que venha
a comprometer o brilho' do

.

Tor-
11e1O .

Terão ainda que observar

que as equipes respeitem a dis
tância mínima de 50 metrôs
uma da outra.' Fiscalizar o trân
sito de embarcação e anotar as

transgressões para fins de pu
nição ou perda de pontos. To
do o fiscal em companhia do
capitão da equipe, deverá acom-

.

BelaVistacampeãodoTorneio
, J

.« Rubens Ribeiro ,da Silva »

Ribeiro da Silva.
A Diretoria do time fará

realizar em Bela Vista do Tol
do em março, uma festa, de con

fraternização de seus atletas em

data � ser marcada, oportunida
de em que receberão o Troféu
das mãos de um membro da fa
mília do extinto Rubens Ribei
ro da Silva.

, O Vai-Ken-Ké, vice-cam
peão, receberá o Troféu Câma
ra Municipal de Três Barras.

. ,

Concurso do Centro
Saúde .classificcu

. \
'

�

funcionários

de
13:

vagas, Ana Rita Ziemann, Elia
na Maria Nenster, Maria Luiza

Endler, Terezinha de Fátima
Dreher, Beatriz Pillaty e Maria
Elizabeth Eridler. Para Agente
Administrativo Auxiliar,' 3 va

'gas, Eva Maria Bechel, Doro-,
- ,

tea Polomanei e Noemi Yare:

nhuk; e finalmente Auxiliar de

Laboratório, 2 vagas, Salete de

Fátima' Cubas e Afonso Roma-
,

o Departamento Autôno-
1110 de Saúde Pública realizou
1::.0 dia 16 de janeiro em Join.:
v illo o' Concurso para Admissão
ao Quadro Permanente, (lo
qual participaram 27 candidatos
inscritos em Canoínhas ,

As treze vagas existentes
no Centro de Saúde de Canoi
nhas serão preenchidas en1 data
a ser divulgada pela imprensa
local, quando serão convocados
os seguintes concursados clas-
sificados: .para a vaga de bio- O it d

-

s nomes CI a os, serao
químico, Nadia Vianna Ferrei-
ra; Técnico em Enfermagem ni... convocados quando de sua no�,

. vel médio, também com uma I meação através de Edital e pe-

vaga, Guizela Líndemberg; I
\
los órgãos de divulgação, !Rádio

-Atendento de Saúde Pública, 6 I e Jornais.

niv.

/

\
"
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perto, sem divisões - aumento progressivo (Es�el-Paris)
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