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análise da ' Lei, bom
.-

senso e

No domingo que passou, encostei o meu \

FIat - último estágio visando a economia de
combustível, em um posto de nossa cidade.

Efetivamente, ao depois deste meio de

locomoção, só mesmo aderindo aos "motoquei
ros".

Mas, o objetivo deste modesto editorial,
não ,é inserir, neste semanário, um' comercial a'
título gracioso.

O que se faz mistér nesta oportunidade, 6

apontar as aberrações _e as incongruências qU8
.podem decorrer da ignorância ou talvez .da fér

. rea e salutar von.tade de se cumprir a Lei "ao

pé da letra". '

,

.

( A bateria do veículo estava .com as pla-
cas j á à mostra, pedindo 'água mesmo.. '

,

Encostei e encarando O funcionário que,
pachorrentamente olhava o vasio, fui pergun
tando, após, cumprimentá-lo amigavelmente.

I .

'

. "O amigo poderia por favor, completar
o nível da água da bateria do carro?

Não posso, respondeu-me .

Mas, não pode porque amigo?
Afinal água não é combustível, e não

.

vejo em que poderia ferir a Lei •

,
E o funcionário foi dizendo que nao P'�I-

dia,servir água, nem ar para pneus.
É claro que nenhuma empresa que ex·�

pIore o 'ramo, poderia;manter um elemento so

mente para fins de servir ar e água.
I

Evidentemente que seria contraprodu-
cente. I

, Mas, se ali se encontrava postado o cida

dão, com uma pequena dose de bom senso c

'boa vontade, poderia atender ..
Então, já na base da gozação, perguntei-·

lhe:'
Escute amigo, e alguém tiver a infelici-,

dade de sofrer um ataque epiléptico, ou qual
quer mal súbito, você poderia ceder um copo
d'água? E o mesmo respondeu-me: "Não senhor
'vai morrer aí mesmo".

)

É óbvio que creio que a- resposta, tam
bém veio na gozação". Porém, fiquei meio "en ..

,

cucado" .

.

'Falam tanto 'no' fim do mundo, em sinal
dos tempos .. � Não, seria isto, um' sinal da, "apo-
calípse administrativa"?

'

I tllldadels
.

do nosso· Prefeito
E D,,'U C A ç 'Ã 'o

,
Foi eleita no dia 10, sábado último, a nova co-

missão da Associação dos' Pais e Professores da Esco

.la de 'Bela Vista do Toldo, Escolas Reunidas Margari
da ,de Anunciação Carva:lho, ficando assim eonstituí- '

da: Presidente Pedro Tyska; Vice-Presidente, Oscar
Pereira' Tesou'reiro Albino Ossowski; Conselho Fis

cal, André Scimbo�ki, .Francisco pereira ,e Ovídio

Damaso da Silveira.

A grande meta da atual comissão, é a' instala

(;ilO do 5.° Grau e ,para tanto, já desenvolve e�fo�\ços,
contando para isto com o apoio .total �e .Prefe:to. Mu
nicipal e do Deputado Júlio Cesar. (última página}.
______'_AA••_.N__U_._. ._M_m �---�-__------------�
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'Colégio Come'rclal' de' Caooiobas: '

20 aDOS de, atividades
.: I Dia 17 de marco constitue para os componen

tes do Colégio Comer�ial de Canoinhas, um dia muit?
especial e'muito festivo, eis qu� decorre!:do duas dé

cadas de uma atividade educacIOnal, muito nos hon

ra testemunhar este aniversário e que muito nobili

t1!. os membros daquele educandário, pois s�bem, a
responsabilidade' que lhes pesa, em dando �ns.lno te?-

I nico contábil para mais de· 400 alunos. (última pa-

gina) .

PRE,FEITO DE CANOINHAS NA POSSE
DE JORGE' BOR,NHAUS'EN'

O Prefeito Municipal, Benedito' Therézio de
Carvalho Netto, esteve quinta-feira em Florianópo
lis, atendendo convite especial do Governador do Es
tado Antonio Carlos Konder, Reis, onde participou
das solenidades de transmissão do cargo de Governa
dor ao Dr. Jorge Konder Bornhausen, realizada no

Salão Nobre do Palácio Cruz e Souza.
Foi a seguinte a porgramação, cumprida na ce-

rimônia de posse do novo Governador: às 9 horas -

foi a Missa Concelebrada na Catedral Metropolitana,
às 10 horas, Sessão Solene da Assembléia Legislativa
para o compromisso e 'posse do Governador e Vice
Governador do Estado, eleitos. Às 11 horas, Cerimô
nias de 'transmissão do Cargo de Governador do Es

tado, e as 16 horas, Cerimônia de nomeação � posse
dos Secretários de Estado e Chefe da Casa Militar.

----------�-----------------------------------,,___------------>------------_.---------.---------------------

TELESCda ativadas
Monte

Centrais
e

esta semana

Castelo
em

Desde às 5 horas da manhã de quinta-feira, os

municípios de Papanduva e Monte Castelo estão in

ter-ligados ao moderno sistema de Telecomunicações)
" o DDD, Discagem Direta à Distância.

A Central de Papanduva tem a capacidade de

operar com 170 aparelhos, e a de Monte Castelo com

150. As duas cidades atendem a um único Código,

0476 para chamadas interurbanas, 'segundo informa

ções de Mário Scheuer, Administrador da TELESC
de Canoinhas.

Com estas 2 novas centrais entregues aos usuá
,rios dessas cidades" a TELESC cumpre mais uma

I etapa de seu extenso programa de ampliação da Rede
de Atendimento no Estado.

I

, ,

TORNEIO DEIV PESCA:

a�quipe, «Alto da Tijuca» foi a call1peá.
'I.,

\
,I

Com a participação de 16 equipes de Canoi- O Prêmio Consolação ficou parà a Equipe dos

,'nhas; 2 de Porto União e 2 de Três Barras, foi reali- '<BARRIGUDOS", que Rescaram 250 gramas de pei-
zado no último domingo no Rio Iguaçu. na localidade xes, conquistando a quinta colocação. São eles, João
de Paula Pereira, o IV Torneio de Pesca numa pro- Gonçalves Neto, Alcides Finaú, Silvano Moreschi '3

mação do Clube de Caça, Tiro e Pesca Major' Tho- o fiscal Paulo Maieski.
maz Vieira.

Este' certame, que j á se tornou tradicional, é

pode-se dizer, uma pequena atração turística regio-
.

nal, atraindo espectadores e adeptos do esporte de
diversas localidades. Este ano, contou com. o prestí
gio de diversas autoridades do município- e que com

pareceram no local da competição para apreciar o

espetáculo proporcionado pelas' belas lanchas e seus

tr-ipulantes. ",

Sagrou-se Campeã, a Equipe denominada "Al
to da Tijuca", composta pelos pescadores, Afonso

lVlühlmann, Amántino Baige, Atair de Paula que te
ve como Fiscal, Dercindo Mühlmann. Eles consegui
ram o Prêmio de maior peso em peixes, 2 quilos e 700

gramas.
O Segundo lugar ficou com a equipe Crestani.

I) com o prêmio individual através do pescador Dor
célio Crestani, que apanhou o peixe de maior peso
com 260 gramas.

\

O Terceiro lugar também ficou com a equipe
"CRESTANI-I", conquistando o prêmio de 'maior
número de peixes, 56 peças apanhadas pelos pescado.
res, Dor-célio Crestani, Antonio Crestani e Miguc l
Sucheck.

Classificada em quarto .lugar, a Equipe "CO
RINBATÁ" recebeu o, prêmio de 2.° maior peso em'

peixes,' 2 quilos � 200 gramas, que foram. apanhados
pelos participantes, Evilásio Putkamel, José M. Fa
rias e Juca Farias, que tiveram como fiscal, Adalber
to da Silva (Beto) .

A Tatú da Ilha de Porto União, Tigre de Porto
União, Prefeitura Municipal de Três 'Barras, Os Be
los, Os Barrigudos, Premuca, Piratas do Iguaçu, Bo
roró, Fazenda Crestani - II, Apolo lI, Turbinados, Ca
mor-in, Alto da Tijuca, Corimbatá, Crestani, Donato
Souza, Os Malandros, Três Barras, Equipepino e Pre-

, mutre.

O IV Torneio da Pesca realizado domingo, mo
bilizou cerca de 90 participantes; entre pescadores,
fiscais, colaboradores e Comissão Julgadora. Foram
estas as equipes que lutaram entre sí durante 4 ho- ,

'Tas para demonstrar qual seria' a mais experiente
neste esporte:

mm ==

,

I

Administração
Aí.

namrc
r Com '8 atenção 'voltada para o setor

da Educação no interior do Município, cç
mo uma das :prioridades de sua Dinâmica
Administração, o Prefeito Benedito Theré
ziode Carvalho Netto e Vice-Prefeito, Fábio
Nabor Fuck. cumprem mais uma etapa
de seu �i plano de governo, ao concluir a

construção do nova escola da localidade
de Tira-Fogo (foto) em belo estilo, com

tijolos aparentes, beiral projetado e com

vigas de concreto .

-

,

Campa aiha.
Será realizada amanhã às 19 horas nu

Centro Espírita Dr. Alfredo Quintino de Souza
à Rua Coronel Albuquerque, 912, uma palestra
pelo Sgt. Gen�r,:ino Valerio de Souza que ver"
sará sobre TOXICOS e seus efeitos' negativos à

sociedade brasileira.
,

O Centro Espírita comunica a quem esti
,

ver interessado à assistir à' palestra do Sgt. Ge
nervino Alfredo, que as portas estarão' abertas
a todos.

I •Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'���gra.nde variedade
-:- Medimos,

Material de

Ltda.Construcão
�

:
Rua Major Vieira. 589, - Fone. 22-0502 · ,CANOfNHAS - se
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Revendedor Autorizado ETERNIT

Rua Caetano Costa, 763

Fones: 22-0775 - 22-0027
I

Canoinhas - SC

D�. 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).

Fone 22-0960

Coopere com o seu

município, comprando
,

no Comércio Local.

-

Clube de Bolão Democra ta

·«TER ÇA- FEl R A»
COMPANHEIROS! PRESTIGIEM SEU CLUBE CO�

A SUA FREQÜÊNCIA' NOS JOGOS TREINOS E USUFRUA DE

SUA SEDE CAMPESTRE.

3x

A DIRETORIA

,

Box para banheiro e fechamento de área já nãa é
problema em tanoinhas

DIIS
RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-050,7

Endereço residência: Rua 3 de .Maío, 798 - Fone (0477) 22-0467

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -;-
. I

lntorrnacões:

, VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN
r
•.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

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

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

Terrenos centrais - vende -. se

Câmara Municipal. de Três Barras

Artigo 2.° - A despesa de�
,

. JOSÉ BITTENCOURT PA-
-

corrente com o presente decre-
�HECO D� MIRAND�,. Presi-. to legislativo, correrá a conta.

,?e�te da Câmara Municipal de da dotação orçamentária: I _.

I'rês Barras, Estado de Sant.a:' Poder Legislativo - 00 Càma
Catarina, no uso de suas atrí- -ra Municipal - 3111.00 Pessoal
buições, faz saber que! a Câma- Civil - 3111.01/1129 Venci
ra Municipal decretou, e eu

promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
NR. 01/79

REAJUSTA A REMUNERA

çÃO DOS SRS. VEREADORES

DECRETO LEGISLATIVO

Artigo 1.0. - Fica reajus
tada a remuneração dos Srs.·
Vereadores em 66,6% (sessenta
e seis virgula seis por cento), a

MUDE - SE PARA ESTE INTERIOR. DODGE POlARA 79

NOVA LINHADODGE 79:MAGNUM/LE BARON,CHARGER R/l DART CDlJPÉ, D�RT SEDAN E POlARA.
, Ele mudou para receber você ..O seu acabamento - que jó era luxuoso - apresenta agora novos materiais:maior requinte nos detalhes, es'�ofomeilto torn-soore-torn valente na cor d'JS borcos,
Dodge PoI<il(a 79.Com o luxo e o confeito que antes só os coiros grandes tinham. E que agorapodem ser encontrados também nomelhor corromédb fx:,cioncl.

M E R ,H Y S E L E M.E e, C '1 A � L TDA.
h -:-' Rua-Paula Pereira, 735 Canoinhas -:-

"I'ii II'ft. i i·.ft'iriil'li�fi"'i'rf'I.irRii,i) ii i i Iri iii". í. í III i ••••••••••••••••••• , •••••• d •••••••• 1 I.'" I •• I."

partir 'de 1.0 de fevereiro de
1979, de conformidade com a

.

Lei Complementar Federal nr.
25 de 02 de Maio de 1975.

mentos e Vantagens F'ixas, de
vendo ser suplementada quan- .

do se fizer necessário.
.

Artigo 3.0 - Este Decreto
Legislativo entrará em vigor,
na data de sua publicação, re

vogadas as disposições em con-
.trárto .

.

Câmara Municipal de Três
Barras (SC), em 07 de março'
de 1979.

.

José Bittencourt Pacheco"
. de Miranda
Presidente

Adhemar Schumacher
1.o Secretário

A�gelo Luiz Rampanell]
2.o Secretário

Prefeitura Municipal
de Canoinbas .:

.

'

PORTARIA N.o 07/79

BENEDITO THERÉZIO DE .

CARVALHO NETTO
.

Prefeito
,

Municipal de Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO
O servidor Alfredo . Alves

Martins, para desempenhar as'

funções de Fiscal no Departa-:
mento de Viação e Obras, a par
tir desta data.'

. ,

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, 13./03/79., ,

'

..

Benedito Th. de Carvalho N'eUo
.

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departamen-:
to ·Administrativo na· data su ..

"·

pra.
4 -Ór

_>-
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(4Agora
221 -

Rodasmais bonito e confortável
dezembro)

-

Mais
Km 1

econômico ainda, chegando
litro (4 Rodas, - deze�bro)

\.

a 15.45-

(5)Cinco
Motor
Estilo

- pontos, "otimo":
Di recão ... Estabi I idade
Acabamento.

-

/.
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Com aAssistênciatécnica da
llristides' allon

seuMercedes-Benz sempre ganha 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 ferramental 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-Bera:

desempenho constante de seus veículos.
como assegura um valor de revenda
sempre elevado para os Mercedes-Benz
da sua frota.

, '

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.

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. E quemantêm
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.
I 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

Concessionário·Mercedes-13enz
Aristides Mallon

Rua Vidal Ramos, l036
Canoinhas - se

11111

Notícias de
Paplandi va
Esmeraldino iii, de Almeida

Vereador pede redução da taxa escolar
. \

'o Vereador Sezinandó J. Gonçalves enviou expediente
à Câmara Municipal cujo tópico damos a seguir: Exmo. Sr.
Silvino Chichocka, DD. Presidente da Câmara. Prezado Senhor.
O Vereador que esta subscreve. vem na forma regimental da
lei apresentar o seguinte requerimento: que seja enviado um

ofício ao Sr. Diretor do Colégio Comercial de Papanduva, pe
dindo que seja feito uma redução nas mensalidades que serão
cobradas dos alunos no ano de 1979, cuja cobrança de Cr'
450,00 será mensalmente. Na justificativa, alega o signatário
que a taxa do ano anterior foi de Cr$ 300,00, cita ainda. diver
sos pontos na sua proposição que não é publicadó por carên
da de espaeo na coluna.

Jubileu de Prata vem aí
A medida em que 08 dias estão passando, os preparati

vos para as comemorações alusivas ao Jubileu de Prata do

município de Papanduva, estão sendo ativados todos os pontos
principais que darão um cunho todos especial ao faustoso
acontecimento que terá 4 dias de festividades com surpresas
que ficarão registradas nos anais da vida do município.

ELETROSUL· com nova Diretoria
As Centrais Elétrica. do Sul do Brasil S. A. elegeu' a sua

nova Diretoria que está assim oónstltuída conforme ofício que
recebi. Eis o texto: «Florianópolis. 29 de janeiro de. 1979. lImo.
Sr. Esmeraldíno Maia de Almeida, MO. Presidente do Diretório
Municipal da ARENA. Pspanduva - se. Prezado t· Senhor..
Apraz-me comunicar que assumi a Diretoria Administrativa
da ELETROSTJL, cargo para o qual fui eleito em Assembléia
Geral Extraordináriã realizada no dia 02 de janeiro corrente,
a qual fora convocada para proceder a renovação da Diretoria
desta Empresa, que ficou assim constituida: Presidente .. 'I'elmo
Thompson Flores, Diretor Administrativo - Pltnío J. A. Bueno,
Diretor Financeiro - Edilberto Costa, Diretor de Engenharia e

Construção - Douglas, Souza Luz, Diretor de Operação e Plane
jamento - Osvaldo Baugarten, Diretor de Suprimento - Roberto
Leite Schulman. Colocando-me a disposição, subscrevo-me, cor- .

dialmente. Plínio J. A. Bueno - Diretor Administrativo

Terra em Pane «Sinal dos Tempos»
Inundação em Porto Alegre. Que tal uma baita seca em Belo

. Horizonte'! Ontem, voltou a cair neve no Saara. Deu a louca
no clima do Brasil. Vírgula do mundo. A desordem e planetá
ria, mas o Brasil tem algo a ver com o acidente climático des
se nosso verão, feito de seca com inundação. José Lutzember
ger diz que a agricultura substítuíu a cobertura üerestal do
Leste e do. Sul e na entressafra da região, de junho a dezem
bro, toda essa vasta porção continental, que vai de São Paulo
a�Mont�vidéu, não passa de uma paisagem pelada e careca, no

aguardo do plantio. A pastagem rala e os trigais intermitentes
não bastam para reciclar as leis da natureza violada. Já não
se faz clima eomo antigamente. (G. P,).

Ajuda aos Flagelados
Papanduva disse presente ao chamamento feito pela Ca

rttas Nacional com o objetivo de colaborar na campanha em

pról dos flagelados e irmãos do Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Bahia ... Lá perdem-se lavouras, propriedades, cidades, vidas!
As imagens da televisão mostramos os sofrimentos daquela
população e podemos dizer que os nossos 'males são ainda
menores. Sendo a campanha iniciada em cima da hora, mesmo
assim, foi consegutde algo que irá amenizar o sofrimento de
nossos irmãos. Apenas em 2 dias de campanha se conseguiu.
alimentos e dinheiro que foi entregue na Cúria de Caçador
onde será�dado o: destino certo.

.

Governador aceita convite
A Câmara Municipal de Papanduva, em reunião aprovo u

requerimento do Vereador Victor Kachoroski que dava o título
de «Cidadão Honorário de Papanduva ». A proposíeão foi vo
tada por unanimizade. Comunicado ao Bxmo. Sr. Governador
e convidando para receber a homenagem, assim se expressou
S. Excelência, em telegrama: lImo. Sr. Sílvíno chtchocka, DD.
Presidente da Câmara Municipal .. Papanduva - se. Palácio do

. (toverno - se, 7 de março 79. Acuso comunicado Vossa Se
nhoria. concessão honrosa Título Cidadão Honorário dessa
progressista cidade Pt. Iníetísmente face probabilidade término
meu mandato vg não poderei comparecer data 7 março após
15 de março data será marcada oportunamente terei grande
honro. tornar-me. etdadão papanduvense Pt. Atenciosamente
Antonio Carlos Konder Reis - Governador Estado Oatartnense.

« COI-JAB» poderá vir para Papanduva
. A COHAB poderá vir cónstruir um núcleo habitacional

de 30 a fiO casas em nOSf'R cidade. IS80 foi o que nos infor
mou o Dr. Nabor Schlichting, futuro Diretor da COHAB em
Santa Catarina O assunto Ioi focado por ocasião de nosso

encontro em Pírabera dia 8 na ínauguração da Estrada Do
na Francisca «Serra, do Mar». Oportunidade em que também,
abordamos o assunto da CASAN da qual Dr. Nabor é Presiden
te no Estado, adíantou-nus S. S. que projeto, tudo pronto somen
te aguardando a liberação da verba para Iniciar as obras que
atingirão a cífra dos 7 milhões.

Passarela da sociedade
Dià 17 completou mais um ano de' vida a. prestativa sra,

lDALINA, virtuosa esposa do sr. Antonio da Cunha Ramos.
'

Na sua r�stiva data no acocliego de filhos e esposo receberá
as mais Justas homenagens.

.

. Dia 19 níver do Sr. ANIBAL BECKER MO. cartorário
fi,? distrito �� Nova-Cultura e n.prezado assinante. Cumpri
mentos pçnttíícaudo em alto estilo ao natalictante.

Dia 20 niver da Srta. MARIA LUIZA, filha do casal João
(Francísca) Lemos de Souza. A alegria será promoção df,\ jo
vem-guarda que estará presente as festividades.

Dia 21 nossa agenda social registra a extréía de idade
nova, da Sra. NADYEGGE B. ALMEIDA, Diretora do jornal «Ca
demo da Mulher» (suplemento da Gaz-eta do pOVO). Oumprtmen
tos pontificarão em alto estilo.

Um .por semana

É, preterível um inimigo leal a mil amigos infiéis. (FB ).
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Prefeitura Municipal de Três Barras
LEI N.o 476 DE 13 DE MA�ÇO

DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a

adquirir por compra 'máquinas
e· equipamentos, a contratar H·

nanciamento; e dá outras )

providências.
ODILON PAZDA, Prefeito

Municipal de Três Barras Esta
do de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições. faz saber
que a Câmara Municipal decre
tou e eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.° - Fica o Chefe do
Poder Executivo Municipal au
torizado a adquirir por compra,
diretamente do fabricante ou

de seu concessionário exclusi
vo, para serviço desta Prefeitu
ra, as seguintes máquinas e

equipamentos:
Departamento Municipal de Es

tradas de Rodagem
"

4130.00-3313 - Equipamentos e

Instalações
Uma máquina carregadeira,
equipada com motor diesel
e pá carregadeira;

Um rolo compactador vibra
tório-liso, tracionado com

motor diesel.

Art.' 2.° - Fica também o
�

Poder Executivo Municipal au
torizado a obter o financiamen
to necessário a referida compra,
à vista, nos termos do que dis
põe as normas do Banco Cen
tral do Brasil, atualmente em

vigor (Resolução nr. 45 .de ...

:JO.12.1966 - item IV), assina
do em conseqüência Contrato
de Abertura de Crédito com a

BESC FINANCEIRA S.A.
Crédito, Financiamento e In
vestimentos, bem como dando
em garantia do financiamento,
bem caracterizado no artigo 1.0,
sob forma de alienação fiduciá
Tia, conforme estabelece o De
creto Lei nr. 911 de 1.0 de outu
bro de 1969.

Parágrafo Único: O finan
ciamento a que se refere o "ca
put' desta Lei, compreenderá o

valor de até Cr$ 1. 500.000,00
(hum milhão. e quinhentos mil
cruzeiros) � mais todos os ônus e

encargos financeiros, que será
pago até 30 (trinta) meses, a

contar da liberação do. finan
ciamento, prestações estas serão
representadas por uma nota
promissória em seu valor total,
emitida a favor da BESC FI
NANCEIRA S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimentos,
pelo Poder Executivo Munici
pal, e avalizada pelo Prefeito
Municipal.

Art. 3.° - Fica ainda o Po
der Executivo Municipal auto
r izado a dar em garantia do fi
nanciamento a que se refere o

artigo 2.° supra, sob forma de
.

penhor parcelas do Imposto So
bre Circulação de Mercadorias
HICM", assim como constituir a

BESC FINANCEIRA S.A.
Credito, Financiamento e In-.
vestimentos, procuradora do
Município, com poderes irrevo
gáveis para o fim especial de
receber do órgão competente,
as parcelas do "ICJyI", até o li
mite das obrigações contraídas
no Contrato de Financiamento,
assinado com a BESC FINAN
CEIRA S:A. - Crédito, Finan
ciamento e Investimentos.

Parágrafo 1.0 - Se o Im-.

posto sobre Circulação de Mer
cadorias a que se refere este ar

tigo tiver sua denominação mo ..

dificada ou for substituída por
outro Imposto ou outra fonte

de arrecadação, tal novo Im
posto ou nova fonte de arreca
dação substituirá a garantia
mencionada neste artigo, sem

que venha a constituir novação
do Contrato assinado, que con

tinuará íntegro em todas as

suas cláusulas � condições, até
S2U final cumprimento.

,

Parágrafo 2.° _. O Municí
pio se obriga. a fazer consignar
nos Orçamentos anuais seguin
tes verbas necessárias à liquida
ção das obrigações estabeleci
das e contraídas na presente
Lei ..

Parágrafo 3.° _. O Prefeito
autorizará, irrevogavelmente, o

Banco do Estado de Santa Cata
rina S.A. ou outra qualquer
fonte pagadora das quotas refe
ridas neste artigo,' a contabili
zar a débito do Município. na

conta em que foram creditadas
as parcelas da .quota do Impos
to sobre a Circulação de Merca-

, dorias a que se refere o "caput"
deste artigo, as importâncias
correspondentes . à liquidação
das obrigações mensais contraí
das com o financiamento a que
se refere o artigo 2,0 desta Lei.

Art. 4:° - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de
Três Barras (SC), 13.03.1979.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura
na data supra e será publicada
no Jornal "Correio do Norte".

.

PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

outubro de 1969.

Parágrafo Üníco: o finan
ciamento a que se refere o "ca
put" desta Lei, compreenderá
o valor de até Cr$ 2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mil
cruzeiros}, mais todos os ônus

. e encargos financeiros, que se

rá pago em até 30 (trinta) me

ses, a contar da liberação do fi
nanciamento, prestações estas

que serão representadas por
uma nota promissória em seu

valor total, emitida a favor da
BESC FINANCEIRA S.A.
Crédito, Financiamento e Inves
timento, pelo Poder Executivo
Municipal, e avalisada pelo
Prefeito Municipal ,

I

Art. 3.° _ Fica ainda o

Poder Executivo Municipal au
torizado a dar em garantia do
Financiamento a que se refere
o artigo 2.0 supra, sob a forma
de penhor, parcelas do Imposto
sobre a Circulação de Mercado
rias "ICM", assim como consti-

.

tuir a, BESC FINANCEIRA
. \

S.A. - Crédito, Financiamento
e Investimentos, procuradora
do Município, com poderes irre
vogáveis. para o fim especial de
receber, do órgão competente.
as parcelas do "ICM", até f) li
mite das obrigações contraídas
rio Contrato de financiamento,
assinado com a BESC FINAN
CEIRA S.A. Crédito, Fi
nanciamento e Investimentos.'

Sindicato dO$ Trabalhadores Rurais de Canoinhas
.

ASsembJéL,t. Gel'al Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇA0 \

Pele presente edital, ficam convocados os senhores as

sociados do SINDICATO DOS TRABA�H.ADO�E� �URAIS DE
CANOINHAS, em pleno gozo de. s�u� dlreIto� �lndlc�ls, a se re��
nirem em Assembléia Geral Ordinária n,? próximo �la 9 de abr,Il
de 1979 às 7 horas, em primeira convocaçao, e caso nao houver nu ..

mero legal de associados presentes sera convocada uma segunda
Assembléia para duas horas após, isto é, p.ara 9 horas no mesmo

local e dia, com qualquer número de a�oclados prese:r:tes, a qual
será realizada na Rua Vidal Ramos n. 566, para deliberarem o

seguinte:
ORDEM DO DIA

1.°) Leitura do Relatório do Presidente do Sindicato, sobre as

ocorrências do exercício de 1978.

2.°) Leitura, discussão' e votação para aprovação da Prestação de

contas do exercício de. 1978, bem como o pa�ecer .exarado pe
los membros do Conselho Fiscal.

:).0) Ajuda de custo.
4.°) Diária de Diretores.
5.°) Gratificação de Diretores.
6.°) Assuntos diversos.

De acordo com os Estatutos Sociais; a aprovaçao será
feita por escrutínio secreto.

Canoinhas, 06 de março de 1979.

Edmar Gonçalves Padilha -- Presidente

�""'I •• n'I •••n"""B'II"'I •••••••••• n.�••••••••• "., ••• "" ••••••• ,••.

- C!M NTELA -

LEI N.o 477 DE 13 DE MARÇO
DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a

adquirir por compra equipa
mento rodoviário, contratar fi-

nanciamento, e dá outras

providências.
ODILON PAZDA, Prefeito

Municipal de Três Barras Esta
do de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições: faz saber
que a Câmara Municipal decre
tou e eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.0 - Fica o. Chefe do
Poder Executivo Municipal. au
torizado a adquirir por compra,
diretamente do fabricante ou de
seu concessionário exclusivo,
para serviço desta Prefeitura,
o seguinte equipamento rodo
viário:

Departamento Municipal de Es
tradas de Rodagem

4130.00 - Equipamentos para
Obras

Aquisição de um Trator de es

teiras Cr$ 2 .. 300.000,00.
Art. 2.° _ Fica também o

Poder Executivo Municipal au
torizado a obter o financia
mento necessário' a referida
compra à vista de um trator de

.

esteiras, nos termos do que dis

põe as normas do Banco Cen
tral do Brasil, atualmente em

vigor (Resolução nr. 45 de .. ,

30.1:2.1966 -_ item IV)", assina
do em conseqüência, Contrato
de Abertura de Crédito com a

BESC FINANCEIRA S.A.
'

Crédito, Financiamento e In

vestimentos, bem como dando
em garantia do financiamento,
bem caracterizado no artigo 1.0,
30b a forma de alienação fidu ..

cíária, conforme estabelece o

Decreto-Lei nr. 911 de 1.0 de

§ 1.° _ Se o Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias a

que se refere este artigo tiver
sua denominação ou for substi
tuida por outro Imposto ou ou-

.

tra fonte, de arrecadação, tal
novo imposto ou nova fonte de

arrecadação substituirá a ga
rantia mencionada neste artigo,
sem que venha a constituir no

vação de Contrato assinado, que
continuará íntegro em todas as

suas cláusulas e condições, até
seu final cumprimento.

§ 2.° _ O Município se

obriga a fazer consignar nos'

Orçamentos anuais seguintes,
verbas necessárias à liquidação
das obrigações estabelecidas e

contraídas na presente lei.

§ 3.° -_ O Prefeito autori

zará, irrevogavelmente o Banco

do Estado de Santa Catarina

S.A. ou outra qualquer fonte

pagadora das quotas' referidas

neste artigo, contabilizar a dé- .

bito do Município, na conta em

oue foram creditadas as parce-J.

las da quota do Imposto sobre a

Circulação de' Mercadorias a

que se refere o "caput" deste

artigo, as :ilmJportâncias corres

pondentes à' liquidação das

obrigações' mensais contraídas

com o financiamento a que se'

refere o artigo 2.° desta Lei.

Art. 4.° _ Esta Lei entrará

em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de

rrrês Barras (SC), 13.03.1979.

ODILON PAZDA

Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad

ministrativo desta Prefeitura
.

na data supra e será publicada
no Jornal' "Correio do Norte".

PAULO ADAO FRANK
Diretor Administrativo

Seu problema é cercas ou alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGENIO DE SOUZA,
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA)
.

EM MARCíLIO DIAS.

Fj�BHICAMOS TEL.AS DE ;\RAME SOB MEDIDA, MON

TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS
DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

� ii I í III í a ífíri"rill íI fj ii n e d IImli ti IíIIl d IIIIIISIII 1·1 III ti 111 í. i. fd II !l1I1 •• !li. 1.1 i .1.1111 ••• i II ii�

,.,

, , ,�en a-o • • •

Você gosta de estar sempre na moda?

Então:procure a

BRUIINHA 100 I S
Rua Paula Pereira n o 8�8

lTM �\ LOJ.i\ DA' Organizações Nivaldo Burg'ardt
ESPERAMOS VOCÊ!

__ F _ ., a
,

\

,

F O TOe.O P I A S P

I
- o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins

talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis ..

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

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo .servi
ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas,

;

(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 00' NORTF 11 de março. de 1979'

estaques
I

t" "

I'

_.-, .......,.."', .

Cucio Colombo

SUELI/SAULO, Presenças no-

I .. Uma festa aIinha�íssima e das mais originais, f'oí o casamento
de .SuelI A,rtIn e o Jovem médico Saulo Ruthes no dia 9 Decorado pelo
'artista Jose, Ganen Filho, o Clube Canoinhense esteve engalanado para
rec��er os convidados do j ovem casal.

Dentre as presenças de Destaque e os padrinhos dos nubentes
constaram,' .Jarnes e D�nna Barbarito, Louis eMita Chaohlick, Mark e
Jane Stockwell, Antonio e Doracy Seleme, Milton e Brasile-ira Corrêa,
.James e Daisy Futch, Paulo e Elaír Krappe, Cyro e Terezinha Agottani,:
Haroldo e Nadia �erreira, Yoshiro Nagano e Edilia Kalempa José e Orie
te K!empousl MIlton Augusto Redondano e Maria Jurema Dambroski,
MartI�ho Fuck e �rlete Ruthes, Eduardo e Paulina Brandeburg; João e
Zulmira Pedrassani, Orlando e Lia TremI, Antonio Pizzani e Maria Eliza-

. bete Bacchini, Sebastião e Margarida Costa, Ludovico e Angelina Dam
,broski, Mario e Olga Ferrarezi, Hamilton e Olívia Humenhuk Eraldo e
Maria Zilda de Paula e Silva, Teodoro e Ceres Sachweh, Alvaro' e Solange
.Maria Cararo, Ervino e Tereza Mikus, Clemente e Janeto Dambroski Ab
.dul G. Chaudhry, Michael Ringley, Patricio Henrique Zaror, George� Au
toun, Mario Santana Jr., Iara Janete Schmidt, Ana Carolina Müller Ma-
.ria Licéa Kohler e José Ganen Filho.

'

NA RECEl1ÇAb, FRANCISCO ',E LEONOR RUTHES, SAULO E SUELI
E SRA. ELIDIA GIZIS,K ARTIN.

.', ,1_,

.

;

E N 1 A

...... _ '\

Alto Estilo em Moda Exclusiva.

.. Camisetas, Camisas e Calças Jeans.
,"_' I

"

'. Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

';
"

, ,
-.. �I_: "

,
.

DRA�:' ··HE·LOlSA S. BERTONCINI'

Sandra

15 anos

\ Um broto da nova geração de nossa sociedade recebendo os pa
.rabéns pelos seus 15 anos transcorridos ontem, Sandra Mario. Gonçalves,
filha do casal Sebastião e Marilda Gonçalves. Para comemorar ela. rece
beu ontem na residência de seus pais, um grupo de amizades mais chega
das. Sandra, foi uma das 22 lindas debutantes do Clube Canoinhense de

1978, e recebe hoje as homenagen� da coluna pelo seu aniversário.

CLUBE DO SIGILO

Foi na quinta-feira, dia 8, o jantar do Sigilo na bonita Sede do
Clube de Bolão Olímpico no Alto dos Palmeiras. Heinz Martinho Zhaep,
Presidente do "Sextinha", foi o anfitrião na promoção, quando foi servida

gostosa peixada, destacando-se o Presidente do Sigilo Egon Thierrr COlHO

um dos bons "mestres cucas" do menu.
,

BATIZADO NO DOMINGO

Márcio, é o nome que recebeu na pia batismal no último domin

go, o lindo garotão, filho do prezado casal Edison e Clotilde Simm. Foi às
10 horas na Matriz Cristo Rei, que Elisio e Maria Preissler prestaram com

- promisso como Padrinhos de Márcio. Aos felizes casais, as felicitações via
coluna.

NIVER EM CAÇADOR
Circulando os parabéns para o amigo Osvaldo 'Rogério de Oli

veira, cue hoje inaugura idade nova. Osvaldo Rogério é agora o ilustre
Juiz de Direito da Comarca de Caçador, onde acaba de fixar residência.
0-: familiares e amigos da Rádio Santa Catarina e Jornal Correio do Nor
te; formulam as f :;licitações ao aniversariante, via coluna

MODA NO "FANTASMA"

Fui 'informado pela diretoria do Clube de Bolão Fantasma es

Ü'. semana, que aquele Clube está "bolando em alto estilo, um sensacional
Desfile de Modas na Sede Campestre para abril 'próximo. O evento, será
exclusivamente de Madas Soulin, que apresentará sua coleção para o in

vern?, que se aproxima. A data exata conto logo mais, aguardem.

NASCEU MICHEL

Está e parabéns o casal, Sérgio e Desiré Oliscovicz, com o nas

cimento dia 7 último, do lindo menino que na pia batismal receberá o no

me de Michel. Assistiram o parto, os médicos e enfermeiros da Maternida
de Darci 'Vargas de Joinville, a quem o prezado "Tuca" distribuiu muitos
charutos. Do colunista e de Charles, seguem as felicitações.

NA PIA BATISMAL

Foi no dia 4 último, que, Frei Luiz ministrou. o sacramento do
batismo ao menino Cassiano Ricardo Perego, na Matriz Cristo Rei. Ele, é
filho do casal Pedro e Zaira Perego, residentes em Lages, e recebeu C01YlO
padrinhos, Ivanita Schivinski e Ari Soares Padilha, que recebem nossos

cumprimentos.

Modas
I

SoUlin
Este mês. :CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1691
::!"'.: ',' Foné 22-0744

�I' 'C�n;ultÓrio ._ R�a Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar - Sala N.? 03

SENSA.CIONAL LIQUIDAÇAO PARA
RENOVAÇAO DE ESTOQUE
Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682

-:.
·•

.. 1·.::.: '.

, _'", . I' "

• .

L/C

Eletr6nica \1 ideo-Sorn
CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS

DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORJZA

DOS "SEMP-TOSHIBA" - "SHARP" E "CCE"

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

Estado de Santa Catarina

Poder, Judiciário

O I A'P HTA.R
O Doutor LOACYR MUNIZ-RIBAS, Juiz de Direito da

l.a Vara e o Doutor ORLI DE ATAíDES RODRIGUES, Juiz de
Direito da 2.a Vara desta Comarca de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, usando de suas atribuições legais, resolvem 'estabele
cer os plantões de "HABEAS-CORPUS" dos Juízos de Direito das
Varas respectivas, conforme segue abaixo:

1.a V ARA
MESES DIAS

12 a 18 - 26 a 31
1. o - 09 a' 15 - 23 a 29
07 a 13 - 21 a 27
04 a 10 - 18 a 24
02 a 08 - '16 a 22 _' 30
1. ° a 09, - 13 a 19 - 27
1. ° e 02 - 10 a 16 - 24
0.8 a J4 - 22 a 28
05 a 11 _' 22 a 28
03 a 09 _ 17 a 23 e 31

Março
Abril
Maio
Junho
Julho'
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2.a V ARA
Março 19 a 25
Abril 02 a 08 - 16 a 22 e 30
Maio 1. ° a 06 - 14 a 20 - 28 a 31
Junho 1.0 a 03 - 11 a 17 _ 25 a 30
Julho 1.0 _ 09' a 15 - 23 a '29

Agosto 06 a 12 - 20 a 26
Setembro 3 a 09 - 17 a 23
Setembro 03 a 09, - 17 a 23
Outubro' 1. ° a 09 - 15 a 21 - 29
Novembro 1.° a 04 _ 12 a 18 - 26
Dezembro 1 .

q e 02 - 10 a 16 - 24
I

Publique-se e Registre-se.
Canoinhas, 09 de março de 1979.

Dr. Loacyr Muniz Ribas - Juiz de Direito da l.a Vara
Dr. Orli de Ataides Rodrigues - Juiz de Direito' da 2.a Vara

e 31
a 31
a 30

a 31
a 30
a 30.

MODAS
Uma� das::lojasi da .organização NIVALDO BURGAROT, para bem servir.

Praça Osvaldo de' Oliveira

,
,

,

Ancora
, "

Tratores

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementes 81ue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel,' tem reatrnente'urri endereço certo.
I

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

I�],
"ncara :Y;;;i�MJ1t/o._

OISTR1BUIOOR EXCLUSIVO EM CURmBA. LESTlO 00 PARANÁE N<lIfll' OE SANTA C.TARIHA.
Matnz em Curitiba"BA 116, Km 88· Fone 52'-4821

Canoinllas, Travessa 7 de Setembro, 248 - F.:ontj 22-0548 o Lapa'cl'lua Barão do Aio Branco, 1800· Fone 22-1263

m �

B 'N'D E R C A R
Comércio de AutOIDõvéis l'da_
Vende automóveis FIAT "O" Km - Luxo, GL e STD

Compra - IIende - Troca e Financia até 24 meses

PICK UP AZUL .. .. .. .. .' .. .. .. .. .. .. .. .. 69
VOLKS 1 '. 500 BRANCO .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. 74
VOLKS 1. 500 BRANCO .. .. .. .. .. .. 71
OPALA VERMELHO LUXO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 71
CHEVETTE LUXO BRANCO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 74
VOLKS 1300 MARRON '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 79
KOMBI BRANCA '. .. .. .. .. .. .. .. .. .' ... .. 71
,RURAL 4x4 ..

'

.. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59
'FIAT OK STn - MARRON ........ :. .. .• .. .. .. .. 79

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 255

FONES: 22-0517 E 22-0610

L/C

CURSO: cc Iniciação 18 Mélodo de
FLAUTA DOCE"

INfCIO DAS AULAS:
Hoje, dia 17 às 16 horas.

REUNIÃO INAUGURAL
LOCAL: Sala do Conselho Municipai
de Cultura (ao lado do Mobrol) -

Prédio do CoI. Sagrado Coração de
Jesus. As pessoas que desejarem par
ticipar deste curso e não fizeram sua

inscrição, ainda podem faze-Ia nesta
reunião.

3

Prel. Muo.
,

de Três Barras

3

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: �2-0971
FARMACIA DE PLANTA�,:, de sábado (17) a sexta-feira (23)

Oliveira - Rua Paula Pereira, 465 -

Fone 22-0081

MÉDICOS DE'PLANTAO: Sábado (17) Dr. Hélio Herli de Miranda
Fone: 22-0033
Domingo (18) Dr. Wilson Erzinger
Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 180

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAJÇAO RODOVIA:RIA: Fonet 22-0179
PLANTA0 'CELESO:' ·Fone': 22-04!90

,'" ' .. ",' � �" � .
'

RADIO SANTÁ CATARINÀ: 'í)ivulga'ções' das' 08;:0��' 'n l2�:b'4f horas.
é dás' 14:00' às 18:0(f l'iora'S:, �õs; sába
dos 'àfé à's 16:ÓÚ ,hor'a�:.

I:
f
�:
l
t
r.

""":-' H O T tis' ;;;,,;;,:�,
PLANALTO HOTEL: Fimciónando com 40 ap'artamentóS,� .. '� é�fé da

manhã - Decontos para viáj'á:ii.te'S '-' ·Ruâ Felipe
Schmidt, 556 � Fonês :(047'7) iZ--04-33 'é �2-047'j

GUARANY: Res'taurarite 'anexe, 'Çjfetecéndó bú�hâàà', A'S' ;'ti,!�rtás
feiras e aos dom íngos, 'carnêírõ, -cnurra'scêfs! "galinhat'
assadas é recheadas.

_._ RESTAURANTE A LÀ -'CARTÊ' �!�
CLUBE CANOINHEN-SE: Rua Major Vieira" 345 _- Fbri@� ':2'�-0761

De segunda à sábado, 'serviço' c'8mpleto à
LA CARTE 'e' à:o� Dórrunto§; ie6!ftpleto"

'

serviço de B'tIFFET. � FUrleibita das

11,:00 às Í'4:OÔ' ijoFáS,. 'e" 'cril! i:&:3(Ft�'"�:oo
horas.

,

LANCH'ERIA S.B.O.: A mais modehla e méÍhôt ;éq'ú.ip�dl 'dll 1ê'idade.
�peCíaHdades:: PiZzas e 'rêlei'Çõ�! titiclas.
Praça Lauro Müller ....... Prédio '8ddeda:de B.

Operária
_:_ C H U R R A S 'C A R I A S �:-

"

,

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 _ Fone 22-023'6 ......

'

FultciQIla:jélas::
.

08:30 às 23:00 horas. _ Lanches - Reféi�eâ - Espêló.
Corrido .: Espeto Individual e prato do dia.

CANE(;)AO: Rua Caetano Costa _ Excelente aperítívo .. Espeto Cor
rido e prato comercíal _ Funçiona dia e noite.

PAMPAS : Final da Ru'a, Caetano Costa, esqúiria cOOt' â • E9Ít.al'
Canoínhas-Mafra. _ Espeto Corride > Espetõ indtvichial
e prato comercial _ Funciona dia é- noite.

.

-:- C I NEM A �:-
HOJE às 2'030 horas - Sensacional prógi'amã dtfPló:,

,

1.'0 filme: DO OESTÉ pARA A FAMA
2.0 filme: JUDITH E OS GLADIADORES
AMANHÃ às 14 horas em matinê: \ .

,JUDITH E OS GLADIADORES ._ Cõ1oti€Ío

DOMIN'aO .em duas .sessões às 19,30' é 21;30 hôl'à:s:
A ILHA DO 'ADEUS -...,;; Cóió:ridó'

ATENÇÃO: Este filme reprisa 2.0, e 3.0, feira às 20,30 horas.

Aviso de Licit•• Edital 1.0 001/79
A Prefeitura Municipal de Três

Barras, leva ao conhecimento dos in

teressados, que se acha aberta a

"Tomada de Preços Edital n.?
001/79" poro aquisição de um trc
tor de esteiras de 12.000 a 16.000
Kg. de peso total, novo :-. fabrica
ção nacional - equipado com motor'
diesel de 120 a 150 HP., lâmina fron
tal anguláve_l, e servo transmissão.

As "Propostqs e 'Documentação"
serão recebidas na Tesouraria da
Prefeitura Municipal até as 11,00 ho
ras do dia 02 de abril do corrente
ano. Cópias do Edital e maiores es

clarecimentos poderõo ser obtidos
junto a Administração Municipal.

Três Barras (SC), J 3 de março
de 1979.

PAULO À. FRANK
Diretor Administr.
ODILON PAZOA
Prefeito Municipal

Pref. MUR. de, Três Barras
Aviso I

de Licil. • Edilal I.o 002/79 I

A Prefeitura Municipal de
Três Barras, leva ao conhecimento
dos interessados, que se acha aber
ta a "Tomada de Preços -' Edital n.?
002/7C)I1 poro aquisição de um_2.- pá
carregadeira sobre pneus - tração
nas 4 rodas, nova - fabricação na

cional - chassis rígido - equipada
com motor diesel de 100 a 140 HP'I
sistema servo transmissão e, concha
com capacidade de 1,S a 3,0 m1/3.

As "Propostos e Documentoçõo"
serão recebidas na Tesourorio da
Prefeitura Municipal até as 1,1,00 ho
ras do dia _ 02 de abril do corrente

ano. Cópios do Edital e maiores es

clarecimentos poderão ser obtidos

[unto a 'Aqministraçã'o Municipal.
Três BorrostSC), 13 de morço d �

1979,.

,
.'

I

4';0, e 5.0, feita às 2'0,30 horas:
A GERAÇAO DE PROTEUS -. êtiioridÕ, \ ,

PAULO A. FRANK
Diretor Administr.
ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

A partir de 6.0, feira às 20,30' horas: '
'

,

O maior cômico do Cinema Nacional, Mázzà.tbpi em: ..
,
•.

JECA: E SEU FILHO 'PRETO _ Colorido _.. dénSu:t'a Lln�"
-:- PROMOÇÕES BAILES E DiS,COTlIEQtÍ�S �i� •..

HOJE - 23 horas - Clube Canoinhense - JáRson: S6m e Luié'S-:

-:-- _ REPORTAGENS FOTOGRAFIGAS �,f�
,

eINE FOTO ALVORADA Rua Caetano Coéta, n;o 662,;
!"ÓTO EGON Rua Paula Peréíra.
FOTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça 'Lautõ Miillet)�

Fone: 22-0392
..

VOTO RUBENS Praça Lauro Müller (Ao lado da à:à;é-;).

524 -
Prel. Muo. de

,

tanoinhás
--- ----'',_-_'"'_

Produtos BRAHMA - a alegria do se,' verão.
, !' • r', " .,' •. ,\1,. ,.,

.

.
DECRETO N.O 10/79

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA
ÁREA DE TERRA

.

BENEDITO THERÉZIO
.

DE CAR
VALHO NETTO, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Esú:tdo de Santa Ca
tarina no uso de suas atribuições le,

,

qois' e de' conformidade com a Lei'
n.? 830 de 04/6/68,

DECRETA
Art. 1.°' - De conformidade

com o despccho do Sr. Enqenherrp
deste Prefeitura Municipal, exorcd :
no requerimento protocolado sob n.?
377 de' 02/3/7�1 e nas respectivas
plantas, fica aprovada a subdivisão

procedida pelos Srs. Licio Schafas
chek e Vitória N.' Seleme, de um

terreno urbcno, sito nesta cidade,
com a área de 1.600,00 m2, regis
tro municipal n.? </05, corta de ofo
ramento 1073, lotes 546 e 547, sen

do distribuído em dois lotes ..
Art. 2.° -e-e- Este Decreto entrar6

em vigor na data de SIUd publicação,
revogadas as disposições em con-'
trário.

,

Gabinete do Prefeito Municipal
de 'Canoinhas,. em 13-3-79.

Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e

publicado no ()eportomento Admi ..

nistrat,ivo, no dato supra.

faICISA·'rigorifico Canoinbas_ S. A.. -
CGéMF 83; í88 .110/000'1";56

. SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO DEMEC-RCA-OOQ ..77/M7.:
, Convidamos os senhores acionistas desta soéíedádé ,pa:

ra a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo
dia 20 de april de 1979, às 10,00 horas, na sede soôial da Empr�a, ..
?- Av. Senador Ivo de Aquino, 1330, nesta cidade dé Canoínhes-Sõ., ,

,para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA /

1. o·---- Aumento do Capital Social de Cri 22;.3QÓAlÓ9;OO' para Cr$
28.351.000,00, mediante incorporação da reserva de Cor- ,

reção Monetária do Ativo Imobilízadc.
. "

.

,
. "

2. ° _ Autorização para o lançaménto de 1.029.000 ações Ordíná..

rias) no valor nominal -de Cr$ 1,00 cada uma, com integra
lízação em dinheiro e ou crédito em C/Correntes;

:3 .

o
- Alteração do, Art. 4.° dos Estatutos Sociais, em conseqüên

cia do Aumento de Capital Social.
,

'

NOTA: Ficam os atuais acionistas com ti diréito dé preferência ria '

subscrição das ações mencionadas no item 2.° desta con

vocação, pelo prazo de 30 diàs a cont$r da prill1eira publi-
'

cação deste edital, e com percentuàl em relação as atuais
ações que possuem.

Canóinhas, 01 de mátçõ tle 1979.
ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente

, '
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MAURICIO DE JESUS PRADO e LUCIA ·TEREZ!
NHA VOSSGRAU, ambos solteiros. Ele, lavrador, nas
cido em Capão do Herval, deste Município, em 25 de
dezembro de 1947, residente em Taunay, deste Municí
pio filho de Crecênció Alves do Prado e Donária Mor.
condes do Prado. Ela, do lar, nascida em Paula Perei
ra, deste Município em 22 de maio de 1 <J62, residente
em Fartura, deste Município, filha de João Vossqrcu e
Ines Stolarski Vossgrau.

L

WALDEMIRO SCHROEDER e VALMI DE LOUR
DES SUCHEK, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nestn cidade. Ele, técnico agrícola, nascido nesta cida
de, em 5 de fevereiro de 1956, filho de Alexandre
Schroeder. Ela, professora, nascida em Felipe, Schmidt,
deste Município em 22 de agosto de 1957, filha de Pe.
dro Suchek e Maria Olescovicz Suchek.

ANTONIO CARLOS VICENTE e SEBILA DE FÁT:
MA DE MELO, ambos solteiros, domiciliados e residen
tes nesta cidade.' Ele, operário, nascido em Paula Pe ..

reira, neste Município em 10 de junho de 1958, filho
de Ercilio Vicente e Maria Tereza Carvalho. Ela, do
lar, nascida em Valinhos, deste Município em 6 de maio
de 1960, filha de Darci de Melo e Anézio de Melo.

JOSt MOACIR PINTO DOS SANTOS e MARIA,
DORVALlNA MACHADO, ambos solteiros, domiciliados
e residentes em. Campo dos Pontes, deste Município.
Ele, lavrador, nascido em' Bela Vista, do Toldo, deste
Município em 7 de julho de 1958, filho de Hercilio Pin
to dos' Santos e Maria Sebastiana Cardoso. Ela, do ler
nascida em Tamanduá, deste Município em 1 i de ou
tubro de 1950, filha de Nivaldo Machado e Miguelin'.J
Guedes Machado.

'

LEOMAR HILARIO NEPPEL e MARIA DE FATI
MA FERREiRA, ambos solteiros, nascidos, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, escriturário, nascido em

4 de dezembro de 1955, filho de Leomar Neppel e Es
rócio Neppel. Ela, do lar, nascida nesta cidade de
Conolnhos, filho de Albino Ferreira e Maria Crestoni
Ferreira.

-:- Regisfro Civil -
NEREIDA c. CORTEl OfICiai do,Registro Civil do

1.'0 Distrito de Canoinhas, Santa Cc:o: .no faz saber
que pretendem casar-se:

Dra .: Zoé Walkyria Nátividade, Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

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

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

EDITAIS --..,
-

ANTON:O ,:,�TNE� e MAf(IA !NEZ PADIL.HA DE

I!MA, ambos soltc.rcs . Ele, operador de máquinas,
nascido �m Caraguatá. deste Munic;ípio, em 13 de ju
nho de 1959, residente em Caraguatá, deste Município,
filho de Pedro Artner e Rosa da Silva Artner. Elo,
operária, nascida em Rio Bonito, deste Município, em

28 de setembro de 1960, residente em Água Verde,
desta cidade filha de Darci Padilha de Lima e Zildo,

,

Podilha de. Lima.

RAUL DE CASTRO e VILCE FERNANDES, ambos
solteiros, residentes nesta cidade. Ela operário, nascido'
em Rio der Antas, Distrito de Monte Cestelo, em ...

2-2-1948, filho de Ernesto de Castro. Ela, do lar,' nas
cida em tvlajor Vieira, em 22-12-1954, filha de Zccc
rias Fernandes e Mario Leal Fernandes.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.u5,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram os

documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180 Se

alguém tiver conhecimento de algum impedimento le
gol, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas,. 14 de março de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficial do Reg Civil - CPF 222.315.879-04

JACIRA EMllIA PAUL CORRÊA, Tabeliã e Oficial
do Registro Civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de
Conoinhos, Estado de Sento Catarina,. faz saber que
pretendem casar:

ODENIR IARROCHESKI e HILDA GONTARECH.
E'le, natural em Ri.o Bonito; neste Município, nascido em

24 de agosto de 1958. cqricultor, solteiro,' domiciliado
em Barra Mansa, deste Distrito, filho de João lcrroches ..

ki e Dorvina da Costa, larrocheski. Ela, natural de Tim
bozinho, deste Distrito, nascida em 28 de julho de 1960.
do lar, solteira domiciliada em Barra Mansa, deste Dis
trito, filha de Antonio Gontarech e Maria Madalena
Suchara Gontarech.

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

Pinheiros, 12 de morço de 1979.
Silvete Darci Paul � Escrevente Juramentada

CORCEL (OUPÊ lUXO 76
Vende-se um Corcel Coupê

Luxo 76, cor amarela, em óti
mo estado de conservação.

Tratar com o Dr. Milton
Moreno, no Hospital Santa
Cruz.

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

.' ':
,�
.,

. ..1 ': ....' '
• ,_.:,

2 x

UNGER & elA. LTDA�
COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Excl�sivos....-

Completa dos Motores
da Linha
«WEG»

Esquadrias de ferre) e uma vanadíss:ma secção
I

para sua cc Ioe ',;:)j r: a- �.).._} (_.ij" ',�" •

\

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

Basilio Humenhuk Comércio
de \7 eículos Ltda,

_-- -_---

I
1948

Havendedor. FORD I
191830 ANOS

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar Kntippel'
_ec=-= _;I

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
Corcel II - branco - 1978
Maverick 1976 - Azul

\

-Corcel coupê luxo - verde - 1977

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aes

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

Rua VidalRamos, 203 - Fones 22-0268, 22'-0468 e 22-0024

Rua Major 'Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 -, CANOINHAS - Santa Catarina
. '�:tJi.��r�� , �

No Departamento de Veí(ulos Usados de Miguel
Procopiak (omérdo de Veículos ·ltda" você

encontrará 'para pronta e,nuega,:
Marca

Belina - amarela
Rural - vermelha
Rural - verde ..

Pick-Up Willys - beje
Pick-Up Willys - azul ....

Ano

1974

1975
1975

1.975

1976

MIGUEL PROCOPIAK (OM� DE VEíCULOS LiDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

Registrada no CRECI sob n.? 204

A SICóL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA

A PREÇO DE ,OCASIÃO:
Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá ..

vel com máquina,. em Caita, perto de São Mateus do Sul.

Um imóvel urbano à rua Major Vieira cóm terreno de I1200 m2 sendo 30' metros de frente no asfalto com uma
, ,

casa de madeira c/ll0 m2.

1 terreno urbano com 436 m2, localizado à esq CeI. Albu
querque com a Eugênio de Souza.
1 térreno urbano com 400 m2, localizado à esq. Paula Pe
reira com a Eugênio de Souza.

TEM AINDA PARA VENDA:
Uma Pick-Up Ford F.:.75 ano 1976 tração dupla.

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

VENDA DE LOTEAMENTOS.

Procure a SIOÕL à I"Ua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22-0039

�------------,._*------- M •

bre-ve em

Organizações
CANOINH S mais

COMERCIAL
uma loja
H I RT

Para
I

, ,

"

Móveis e eletrodomésticos com' CREDIARIO PRÓPRIO.
Rua Caetano .

Costa Fone 22-0555
Aguarde ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

17 de março de 1979CORREIO DO NORTE,
� M "'

,

ESQUADRIA·S SANTA' CRUZ S. A.
CGC,/MF 83.188.789/0001-83 - CANOINHAS - Santa Catarina'I W

Relatório da. Diretoria
SENHORES ACIO: NISTAS

,
CUMPRINDO O I )EVEH LEGAL E ESTATUTARIO, TRAZEMOS PARA A DEVIDA APRECIAÇAO o BALANiÇO GERAL, E PATRIMONIAL,

CONTA DE RESULTADO DO E,XEB�CfCIO RELATIVOS AO E,XERCfCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DE:ZEiMBRO DEi 1978. NUMA RAPIDA APRECIA

çÃO DOS VALORES, PODEM SER CONSTATADOS OS RESULTADOS DAS DECISôES TOMADAS PELA DIRETORIA NO PECORRER DO EXERCÍCIO.
ENTRETANTO, COLOCAMO-NOS A O INTE:IRO DISPOR DOS PREZADOS ACIONISTAS PARA OS EiSCLARE:CIMENTOS QUE FORE,M JULGADOS OPORTU
NOS E NE:CES9ARIOS E, ESPERANDO PODER NO PRóXIMO EXE'RCICIO, MELHORA.R O RESULTADO DE NOSSAS OPERAÇõES.

CANOINHAS, 07, DE MARÇO DE 1979.
ANTONIO TRELA - DIRETOR

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1978
A T PASSIVO

1978
v O

1978 1977
12.470.062,97 13.984.,175,95 I'

565.659,12 520.805,22
57.355,97 22.356,7ti
433.757,92 313.668,6U ,

74.545,23 184.779,78
11.904.403,85 13.463.370,73
7.526.182,10 8.124.290,98
225.785,00 243.728,0(;

3.414.377,04 2.734.648,04
32.035,00 '42.150,00
310.240,05 306.731,14, "

195.509,68 1. 877.066,07
397.548,02 177.076,66

410,40 410,40
7.082.640,64 5.914.021,52
249.287,57 317.954,57

--------

1977
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

CURTO PRAZO .. .: .. ..DISPO�:ílVEL .. ., .. 11.217.290,55

1.287.997,42
1.899.202,07
219.777,58
674.830,34

1.151.836,31
15.470,93

402.680,,70
3.712.128,01
134.348,96
554.686,23

1.164. 332�00

10.295.918,10
--------�-----------------------------

2.297.351,12
1,698.576,06
209.768,54
593.417,40
404.395,13
40.181,09,
210.066,52

2.343.545,42
239.800,82
557 :596,00

,

561.220,00
1.140.000,00

CIRCULANTE - LONGO PRAZO 347 . 998,47
----------------------------------------

Financiamentos - Capital de Giro

Financiamentos do imobilizado

Bens numerários .. ..

Depósitos Bancários a vista .. ..

Bancos - conta especial .. ., .. .. . ,. .,

REALIZAVEL - CURTO PRAZO

Fornecedores nacionais .. .. ..

Obrigações tributárias ., .. ..

Obrigações sociais ... - \ ..

Créditos de acionistas ' .

Credores diversos .. .. .. .. ..

Credores por serviços .. .. .. ..

'

..

Adiantamento de clientes .. ., ..

Financiamentos - Capital de Giro .

Financiamentos do imobilizado

Obrigações diversas ..... '.. ..

Previsão para imposto de renda

Dividendos a pagar .. .. �. ..

Devedores por duplicatas .. .. ..

(-) Provisão p/ Dev. Duvidosos ..

(-) Duplicatas descontadas
. Empréstimos a empregados .....
Fornecedores - Conta adiantamento .

Outros devedores .

Duplicatas de Terc. a receber .. .. ..

Imposto de renda na fonte .. .. .. .. ..

Estoques .. .. .. .. :. .. .. .. .. .. ..

REALIZAVEL - LONGO PRAZO .. ..

Adicional do Imposto si renda, Fundo de

indenizações trabalhistas, empréstimos a

eletrobrás, Adicional BNDE, emprésti-
mos e FGTS não optantes ....

'

.. .. .. 249.287,57 317.954,57
PERMANENTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13. 768 .746,86 7. 730 . 505,1 '7

469.751,05
'

144'.902,3(,
324.848,72347.998,47

PATRIMÔNIO L)lQÚIDO 16.468.550,72
----------------------------------------

Capital integralizado .. .. 9.500.000,00
Reservas de capital .

"

.. .. .. .. .. 5.308.983,29
Reservas de lucros .. .. .. 1.381.043,12
Lucros acumulados. .. 278.524,31

11.103.084,56

6.300.000,00
.

818.132,47 -

1.454.527,07
2.530.425,02

Investimentos. .. .. .. .. .. .. 729.337,81 365.682,85
Aplicações incentivadas .. .. .. 792.918,45' 555.550,45
Imobilizado - valor corrigido .. 13.935.379,15 7.786.161,01
(-) Depreciações acumuladas . 1. 688.888,55 976.889,1':1: '

l ....

DIFERIDO .. .. .. .. .. .. .. 624.369,89 757.490,47
Despes-as de exercícios seguintes' . . 624.369,89 757 .490,47

�----------------------

TOTAL DO ATIVO .. ,

\

27.112.467,29 22.790.126,16

, \

22. 790.126)627.112.46,7,29
------------------

, TOTAL DO PASSIVO
,

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO
. Período de (1.0 a 31) janeiro a dezembro de 1978

Receita operacional bruta .. .
"

..

f\

(-) Impostos faturados .. . ...

(-) Impostos 80bre vendas .. ..

(-) Custo' dos produtos vendidos
LUCRO BRUTO .

(-) Despesas com vendas .. .. ..

(-) Despesas com pessoal .. . '. . '. ..
(-) Despesas financeiras .. .. .. ..

(-) Despesas administrativas
(-) Despesas gerais .. .. .. .. ,". ..

(-) Depreciações .. .. .. .. .. ..

LUCRO OPERACIONAL .. .. .. ..

( -1-) Receitas eventuais .. .. .. .. ..

(-) Despesas não operacionais .. ..

(-) Fundo para devedores duvidosos. -

formação , .

( -1-) Fundo para devedores duvidosos -

,reversão '

.

( -1-) Correção monetária .. .. .. .. ..

LUCRO DO EXERCíCIO ANTE$ DO

IMPOSTO DE RENDA .. .. .. .. ..

(-) Previsão para imposto de renda

LUCRO LíQUIDO EXERC<íCIO

,

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO
---------------36.380.500,44

2.763.054,75
3.617.294,77
14.011. 582,98
15.988.567,94

. valor depreciação
corrigido acumulada
----

8.687.724,21 560.634,07
3.929.352,63 944.345,81

72.026,04 36.598,43
103.128;01 ,

' 33.382,48
385.237,38 113.927,76
737.839,68
20.071,20

valor
líquido

8.127.090,14
2.985.006,82

35.427,61
, 69.745,53
271.309,62
737.839,68
20.071,20

Conta

Imóveis ..

Maquinário ", ..

Ferramentas .. ..

Veículos .

Móveis e Utensílios .. ..'

Reflorestamento
Marcas e patentes ..

TOTAIS .

3.097.588,65
4.894.901,75
1.615.622,50
1.225.580,20,
2.283.971,91
540.725,82 (-) 13 . 658 .390,83

2.330.177,11
166.989,91
136.924,00

13.935.379,15 1.688.,888,55 12.246.490,60
_.

,I

DEMONSTRACÁO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE,
RECURSOS

�

ORIGENS DOS RECURSOS' .

225.785,00

243.728,00
138.224,48

Lucro líquido do exercício ., .. .. .. ., ....

Depreciações .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ..

Recursos de terceiros pi Circulante Longo Prazo

1.955.190,50
540 � 725,82
'469.751,05

2.965.667,37

lO. ,..'

2.516.410,50
. 5tÜ. 220,00
1.955.190,50

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Aumento do Ativo Imobilizado .

(-) Redução do Ativo diferido .,

'

..

( -1-) Redução do passivo circulante longo 'prazo

6.149.218,14
133.120,58
121.752,58

6.137.850,14

3.172.182,77
13.984.175,95
11.217 .290,55
-� --�--_.

2.766.885,40

12.470.062,97
10.295.918,10
-2.174.144,87
2. 766 . 885,010
2.174.144,87

'

592.740,53

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

DESTINAÇÃO DO LUCRO
Fundo de reserva legal .. ., .. .. ..

Fundo de reserva especial .. .. .. .,

Fundo de reserva para aumento da ins-

talações ",
.. ... J ..

,
'" .

Dividendos a pagar .. .. .. .. ., .. ..

Aumento de capital .. .. .. .. .. .. ..

Saldo a disposição ., .. .. .. .. .. ..' ..
�...._ ... __mtW ..� fS'llllIW!'

,97.759,52
97. '759,52

Insuficiência de origens
97.759,52

1.140.000,00
387.278,52
134. 633,4�2'

Ativo circulante no início do exercício .. ..

Passivo circulante no início do exercício ..

Ativo circulante líquido inicial ... , " ..

'Ativo circulante no final do exercício .

Passivo circulante no final do exercício .

Ativo circulante líquido no final do exercício ..

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS
Saldo do exercÍcio anterior .. .. .. ..

(-) - Dividendos distribuídos (AG.)O
16/03/78) .. .. .. :. .. .. .. ..

(-) - Incorporado ao capital social, ..
Saldo " , ..

2.530.425,02

945.000,00
1. 441. 534,13

----

143.890,89

Ativo circulante líquido' no início do exercício .'.

Ativo circulante líquido no final do exercício ..

Redução do ativo circulante .. .. .. .. .. .. .. ..

NOTAS EXPLICATIVAS

1) - Foi realizada a Correção Monetária do Balanço, segundo o Decreto
1598/77 de 26/12/1977, obtendo-se o seguinte resultado: CM do Ativo
Permanente Cr$ 3.818.498,52; CM do Patrimônio líquido Cr$
3.680.274;04; Saldo credor de Cr$ 138.224,48.

2) .....- O critério da avaliação do Ativo Imobilizado, foi o do custo de aqui
sição, corrigido monetariamente.

3) - As depreciações foram calculadas segundo o critério disposto no DL·

1598/77; o Fundo para Devedores duvidosos foi calculado em 3(j{,
sobre o valor dos devedores. ,

4) - O capital é constituído de 9.500.000 ações nominativas, endossável
ou ao portador, no valor nominal de Cr$ 1,00 cada uma.

Canoinhas (SC) 07 de Março de 1979

JULJUSZ TARGOWSKI

Diretor Superintendente
CPF 019.360.937-15

ANTONIO 'TRELA
Diretor Comercial
CPF 010.139.209-53

ARG_EMIR.o DUMKE

Técnico em Contabilidade - registro CRC/SC 4.064 - D8C, 3.326
CPF 004711789-34 /

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coral Empreendimentos,' Participações S.A.
.

CGCMF: 82.89'9.352/0001�95
,

Relatório da 'Diretoria
Senhores Acionistas:

lhões de cruzeiros), na assembléia geral extraordinária referida acima
(letra "a");.

.

e) - face à acentuada elevação dos custos da construção civil
e dos equipamentos hoteleiros, a empresa viu-se compelida a contratar
empréstimo junto ao BADESC, para concluir a obra. O financiamento.
foi obtido' através. de recursos do FUNGETUR) a juros de 2% ao ano e

correção monetária limitada a 60% da correção das dRTN, no valor de
Cr$ 2.667.625,44 (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos
.e vinte e cinco cruzeiros e quarenta e quatro centavos) .

"

'. Submetemo� à apreciação de V .. Sas .. o Balanço Patrimonial
da empresa� encerrado em 31 de dezembro de 1978, acompanhado do pare

. c:_r do Aud�tor Independente, Dr. .Edgard Bittencourt. Vale observar que
nao acon:panha o Balanço Patrimonial, o demonstrativo de resultados, ten

. ,
do em vista que o empreendimento "PLANALTO HOTEL" ainda não en
trou em operação.

Merecem destaque no exercício ora findo os seguintes fatos:
,

a) - por
.

assembléia geral extraordinária. realizada em

.30.1.1978, os estatutos da empresa foram adaptados à nová lei das socieda
des anônimas (lei 6.404/76), ,em, decorrência, da obrigatoriedade estabele
cida por essa mesma lei, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Es
tado de Santa Catarina sob n.? 000715/01/78 em 28.3.78;

b) - em razão dessa adaptação, foi criado o Conselho de Admi
nistração da sociedade composto de três membros, que foi eleito por aque
la assembléia, para um período de três (3) anos, e constituído dos Srs. Mi
guel Fontes Procopiak, Hilton Ritzmann e Roberto Ferreira Filho;

c) -- o Conselho de Administração, por sua vez, em reunião de
5.11.78, elegeu a Diretoria da sociedade, composta de dois (2) membros,
também para um período de três (3) anos, cuj a' escolha recaiu nas pessoas
dos Srs. Hilton Ritzmann e' Mario Margarites Gonçalves, e cuja ato :Coi
arquivada na JCESC sob n.? 4230000715/04 em 5.12.78;

d) - o capital autorizado da empresa foi alterado de Cr$
7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) para Cr$ 10'.000.000,00< (dez mi-

==�===============================

A obra encontra-se na sua fase final de construção, e acabamen
to, estando previsto o início de operações do HOTEL para fevereiro de
1979,.

São estas as informações que julgamos próprias e oportunas
para, acompanhar o Balanço Patrimonial da empresa. Com os agradeci
mentos pelo apoio recebido, colocamo-nos a inteira disposição dos Senho
res Acionistas, pára quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Canoinhas, 26 de fevereiro de ,1979.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HILTON RITZMANN
MIGUEL FONTES PROCOPIAK
ROBERTO FERR;EIRA FILHO '

DIRETORIA
HILTON RITZMANN
MARIO MARGARITES GONÇALVES

Balanço
....,

Patrimonial em 31.12.78
• (PERíODO: 02/01/78 A 31/12/78)

P A S 'S II V o.,A T I V o
1. CIRCULANTE

Caixa e Bancos .. .. ..

Ações a Integralizar ..
'

Adiantamentos à For-
necedores, '.. .. .. ..

-

.2. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

57.788,24
384.313,42

858.897,40 1.300.999,06
I

Créditos Diferidos ..

3. PERMANENTE
3.1. Imobilizado

-

Terrenos . . . . ..

Edifícios , ' , . ..

Inst. e EquiptOs.
Móveis e Utens.
Outras Imobiliz.

3.2. Diferido

Desp.
-

Pré-operao.
I,

TOTAL DO .ATIVO

-

34.333,00

283.379.20
" ).12.253.483,96

779.898,38
938.997,59

.

248.504,82 14.504.263,95

637.046,89 15,141.310,84

16.476,642,90

1. 'CIRCULANTE

Financiamentos ....

Fornecedores .. .. ..

Obrigações a Pagar ..

Contas a Pagar . .. ..

72.332,36
1.177.690,16

45.427,20
.98.671,81 1.394.121,53

2. EXIGíVEL A I.ONGO PRAZO
Financiamentos ... . 2.730.953,94

3. PATRIMÔNIO.Lí,QUIDO
3.1. Capital Social 8.043.290,00

3.,2. RESERVAS DE CAPITAL

Res. de Capital.. 2.'584.514,70
Res. de Cor. Mon. : 1. 723.762,73
TOTAL DO PASSIVO

4.308.277,43 ·12.351.567,43

16,476.642,90
Canoirihas, 31 de' dezembro de 1978.

HILTON RITZMANN - Diretor-Presidente - CPF 000331709-91 ILDEFONSO CORRÊA - Contador CRC 024/77 - CPF 072725029-91
----�I--__----------�--�------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------

N O tas 'E x p I i c a' t i v a s

,

/I.�'�.•
;

..
,

..� -I �
� � � �" ,..!

1) --, Adiantamen�os a Fornecedores

Refere-se a pagamentos antecipados
equipamentos.

pela aquisição de materiais e

" /

2) - Créditos Diferidos
I \

SãQ representados por' depósitos efetuados jun�to -a TEL_ESC pelo di-
reito de uso de telefones, para futura conversao em açoes ,

'

,
'

4) - Financi�mentos
Obtido junto ao, BA12ESC com, �ecu���s do FUN�ETUR) a ju:'os =.
2% ao ano e correçao monetana hmlta�a a ?O /( da. correça� da:"

ORTN)s� para pagamento e� 24 presta,ço�s t�Imestra�s a partir de

10/12/80, com garantia de hipoteca de imóveis da sociedade

5) - Capital Social

�
"

i

'.

'I

Capital I Valor I _A ç,_õe_s_-O_N �Ir--_A_ç�,õ_e-s--P-N-T_II "��--��----------�r_--
3.500.000,00
3,500.000,00
:3 � 346 .234,58

\

ti :500,000,00
.

4,543.290,00
4.312,742,0.0

'10,000.000,00
8.043,290,00
7.658.976,58

Autorizado
Subscrito
Integralizado

OBS.: Valor nominal da ação Cr$ 1,00
',1

, I----------�-----

do Auditor

:

Parecer

1. Examinamos o balanço geral anexo, da CORAL - EMPRE
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SlA, em fase pré-operacional, encer-

(
,

rado em 31 de dezembro de 1978,. Nosso exame foi efetuado consoante pa,·
drões reconhecidos de auditoria, incluindo, conseqüentemente, verifica

ções. parciais e� registros e documentos contábeis e outros processos de
cemprovação que consideramos necessários nas circunstâncias,

I

,I

2. Em nossa opinião, o balanço geral, acima referido, reflete
satísíatoriarncnte a posição patrimonial e financeira daÇORAL - EMPRK·
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SIA em 31' de dezembro de 1978, de
acordo com os ,princípios de 'contabilidade geralmente aceitos, aplicados
de maneira consistente em relação ao' exercício anterior.

Curitiba, 23 de fevereiro de 1979.

EDGAnO BITTENCOURT
Auditor . Independente PF/Ol1

Cont , CRCjPR 3080-CRC/SC 3080-S
DEMEC-RAI 72/002-PF

CPF, 000797749

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NO AS ES ARSAS
Faleceu na madrugada de domingo, dia 11, vítima de acidente
automobilístico em Canoinhas, o motorista, de Táxi, Sebastião
da Silva. O seu súbito desaparecimento causou grande conster

nação entre seus colegas. de trabalho e ao grande número de

amigos que aqui granjeou. Sebastião foi sepultado em Concór
dia, e a classe dos motoristas foi representada no cortejo fú
nebre por seus dois colegas de trabalho de' nossa cidade Miro
8'1

. I
e 1 VIO. .' , .,

No dia 8 de abril, terá início o Campeonato de Futebol de Ca
noinhas dê. La divisão, com o Torneio Início. Do certame, a

participação provável do· C . A . Industrial, Botafogo . E . C . "

IMAZA E.C., São Bernardo, Bela Vista, Três Barras ou Rigesa.
Transitou por nossa cidade no último fim de semana, o Sr. Jo
sé Gonçalves, Assessor do Superintendente da TELESC no Es-
tado de Santa Catarina.

\

Jogando em São Bento do Sul, pela Copa Norte no último do

mingo, o C.A. Industrial foi derrotado pelo IMOCOL daquela
cidade por 3 gols à 2. Amanhã o técnico Cavalin tenta a rea

bilitação de sua equipe, enfrentando o RAUEN de Mafra no

'DITÃO.
'

.

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canoinhas, está co

municando os Bolsistas, qle está entregando o pagamento da' se

gunda parcela do exercício/78.
Em jogo realizado na quinta-feira, dia 8, com o Clube de Bo-
lão 'Temeroso, o Clube, de Bolão Fantasma conquistou um belo
Troféu em sua cancha na Sede Campestre na Piedade. A con

tagem final apontou 965 palitos contra 933 do Temeroso, popu···
lar 5. a Feira.

Será realizada de 10 a 17 de abril em Bom Jardim da Serra,
3a. Festa da Maçã regional, com integração de São Joaquim e

demais municípios vizinhos.'
.

.

Macãs de São· Joaquim, I

para o Brasil'"
Promoções como foram realizadas em Porto Alegre no

dia 6 e Curitiba no dia 11 e F'loriandpolis nos dias 16 e 17, será
]ançada 'em Canoinhas nos dias 23 e 2'4 do corrente mês pelo pro,
dutor Celso Nunes Goulart de São Joaquim, Sç., com a quantida
de inicial de 4 mil maçãs.

Este produto será colocado nestes dias no Supermer
cado Novo Mundo com a finalidade de introduzir a maçã nacional
no mercado interno brasileiro, e principalmente no Planalto Nor
te do Estado.

Ó movimento verificado nas capitais onde foi lançado
o produto, foi espetacular, e grandemente focalizado pelos jornais
Gazeta do Povo e Estado do Paraná, mencionando a qualidade da

maçá nacional que mais saborosa, mais suculenta e mais barata

que a maçã estrangeira.
"

O povo brasileiro está habituado a consumir a maçã
vermelha, produzida pela Argentina, em 70 por cento da produ
cão nacional é da tipo Golden, Red 8' Gala, e outras de cor verde.
Por isso, a iniciativa da campanha que visa divulgar as qualidades
da maçã brasileira, explicou Celso Goulart, pois não existe melhor

política do que colocar a maçã a preços acessíveis ao consumidor
em potencial. O maior objetivo é de que a maçã seja mais consu-

.

.nída nos meses de março, abril e maio. Para tanto, o Governo
Brasileiro auxiliou nas restrições da importação argentina baixan
do as importações em torno de duas mil toneladas.

Reiterou ainda, Celso Goulart;: que a sua produção ainda é

pequena em relação à demanda do' mercado, em torno de 5 mil

pés, o que equivale à uma produção inicial de 25 toneladas no 1.0

ano, e nos anos subseqüentes atingindo 150 toneladas, advindo aí
a necessidade de divulgação do produto nacional através de pro ..

rnoçôes deste gênero.
.

O Brasil hoje produz 27.700 toneladas por ano. Desse

total, Santa Catarina é responsável por 18 mil toneladas, vindo
depois São Paulo,' Rio Grande do Sul e Paraná.

Des;tacam-se como os maiores produtores do Estado de
Santa Catarina, os municípios de São Joaquim e Fraiburgo.

,

ES-- -
•

, ,

Ativ-idades .do Prefeito
ELETRIFICAÇAO RURAL

A. linha de eletrificação, Matâo-Sr reia,
está em sua fase final de acabamento. Foi pos
sível esta obra, graças ao dinamismo do Prefei
to Benedito Therézio de' Carvalho Netto e a

prestimosa colaboração das Centrais Elétricas
de Santa Catarina SIA." que juntou 'seu mate
rial ao da Prefeitura e sua mão de obra. eficien
te. Neste empreendimento, também os usuá
rios participaram com 20% do custo inicial do

projeto. I

PAVIMENTA'ÇAO E ILUMINAÇAO
PÚBLICA

.

A Prefeitura iniciou o calcamento a lajo
tas na Rua Getúlio Vargas, trecho da rua Três
de' Maio, confluência com a Rua Roberto EI
ke. Assim, nosso Edil atende velha aspiração
dos moradores da Rua Getúlio Vargas.

* 1Jf.. 1(.

Prossegue também em rítimo acelerado,
o asfaltamento da Rua Duque de Caxias, via de
intenso tráfego, pois além de ser o acesso prin
cipal do Cemitério Municipal, é também uma

rua de entrada e saída da cidade rumo à Porto

União, Caçador e interior do Município.

o Prefeito Therézio, solicitou à CELESC
a iluminação de várias ruas, inclusive do Lo
teamento da Família Groskopf e as perspectí
vas demonstram que os serviços serão ínicíadoa

, dentro de poucos dias.

.

PARTICIPA:çoES
Em solenidade presidida. pelo Secreta,

rio de Saúde, Dr. Aduardo Cordeiro dos Santos,
o Prefeito Therézío, assinou convênio com a

Fundação Catarinense do Bem' Estar do Menor,
para projetos em nossa cidade. Na mesma ,oca�
sião, também assinaram convênios as represen
tantes das entidades da Associação Espírita Lar
de Jesus Pia União Santo Antonio e Irmã Ma..

, " , '

ria Helena Dal Molin.

.. .. *

. O Prefeito de Canoinhas, também parti-
. cipou em companhia do Prefeito de Três Barras)
Odilon Pazda, do ato inaugúral da Rodovia Pi

rabeiraba-Campo Alegre, que foi presidido pe-'
lo Governador Antonio Carlos 'Konder Reis,'
que na oportunidade ressaltou o significativo do
novo asfalto para todo o Norte Catarinense.

. 20.0 aniversário do Colégio' Comercial, de Canolnbas
vem mercê dos conhecimentos técnicos de que,

são dotados' seu corpo de professores. \

, As homenagens iniciam-se pelos Funda..

dores da Escola Técnica Dr. Amoldo Peiter e

Darci Rocha, que há 20 anos entregaram aquele
educandário à nossa comunidade; estendendo-se
ao Dr. Zaiden Emiliano Seleme, Diretor do Es
tabelecimento nestes 20 anos,' Martha Gura

Kalempa, Secretária; Donaldo Fleith, Tesoureí
ro; Oscar Alcides Conceição, auxiliar de Secre
taria; Alfeu José Witt, auxiliar de Secretaria;
Emiliano Abrão Seleme Filho, inspetor de alu
nos; e ainda Direce Michel Cardoso e Juventi
no Colaço como serventes. Prosseguem as ho

menagens também ao corpo de professores que
assim constitue-se: Darci dos Santos Machado;
Nair Enely Dalagnol Coutinho, Joana Raquel
Seleme,

'

Reni Scaranto, Bern Walter Grafe;
Milvo Miotto, Luiz Saliba Davet, Ederson Mot-

( ta, Romeu Viers, Candido .José Freitas, Dorialdo
Ivan Fleith, Rui Baltrame, Cidival Witt, Elizeu
Krailirig e Edson Meister.

tem Diretoria
________, � � ---- ...

As atividades programadas para hoje,
se constituem de jogos entre todas as elas
ses do mesmo educandário, em torneio de Fute-
bol de Salão e voleibol feminino.

,
Com ple

mentancio a parte esportiva haverá um jogo de fu
tebol de salão entre as equipes dos professores
do Colégio Comercial e do Colégio Estadual
'Santa Cruz.

Todas as competições serão realizadas na

cancha do Ginásio de Esportes na Colina, à
partir das 14 horas de hoje.

A Direção do Colégio' Comercial, fará cele
brar hoje às 19 horas na Matriz Cristo Rei, Mis
sa em Ação de Graças aos seus vinte anos de
atividades na comunidade canoinhense. Em se:·

guida, a Direção e Professores terão uma chur
rascada na Sede do Clube' de Bolão Democrata.

O Correio do Norte e a comunidade, pa
rabeniza-se .

com a Congração do Corpo Docen ..

te e a Direção do Colégio Comercial de Canoi

nhas, pelo alto nível. de ensino que desenvol-

nova
, ' ,

os pacientes que normalmente rrram procurar
hospitais de outras cidades para os exames.

Sua inauguração oficial no entanto, será feita
em data a ser marcada, com a provável presen-
ça do Secretário da Saúde do Estado.

.

2.Q - A nova área de ampliação do cen

tro cirúrgico e, salas de parto com os respectivos
anexos de 500 m2., já está em fase de acaba
mento e nas próximas semanas começará a re- I

ceber o material pará suas novas instalações.
3.° -' A vinda à Canoinhas ainda este

ano, de' um novo médico com a· especialidade
em cardiologia.

Com isto, nosso hospital encontra-se na

condição de um dos melhores da região norte do
Estado. Atenderá' a demanda de todos os mu

nicípios vizinhos, sem a necessidade dos. pacien-
. te serem removidos para. hospitais dos grande';
centros, para este ou aquele exame, ou mesmo

para cirurgias mais delicadas. Em breve, �)

Hospital Santa Cruz, estará apto para atender
a todos os casos clínicos que se apresentarem di
fíceis e complicadós ,

Hospital Santa Cruz'

Encontra�-se em Cartório, à

Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo

rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

E O I T A I 5,
TINO ROGÉRIO OLIVEIRA DOS
SANTOS.

Dp. n.? 65710/2, vencida em

'12.02,79, no valor de Cr$ 2.301,32.
Contra JOÃO MARIA BASE,

Por não ter sido possível en

contrar os referidos responsáveis,
pelo presente intimo-os para no

prazo de três (3) dias, a contar da
publicação deste, no JORNAL

.

-.-

I COR.REIO DO NORTE, virem pa

I gar os mencionados títulos, ou .da-

I' rem as razões porque não o fazem,
e ao mesmo tempo, no caso de não
ser atendida esta intimação, o� no-

tifico do competente protesto,

Canoinhas, 14 de março de 1979.

Alcides Schumaeher

I Oficial Maior,
I
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para lo�g� e perto, sem divisões - - aumento· prOgr�SSiVO .

(Essel-Paris)
.
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Os Associados do Hospital Santa. Cruz
reunidos em Assembléia Geral Ordinária no dia

�O último, elegeram sua nova Diretoria que terá
sua gestão durante o biênio 79/81.

Foi eleito Presidente, o Sr. Osvaldo Wru
blewski. Para vice-Presidente" foi escolhido o

Sr. Inocente Tokarski; 1.0 Secretário, Alfredo
Eike Bach; 2.° Secretário, Teodoro Sachweh;
1.0 Tesoureiro, Ivanir Cordova Burigo; 2.° Te

soureiro, Ademar Murara.
O Conselho Deliberativo ficou assim

constituído: Sr. Egon Thiem, Sr. Alirio Dias, Sr.
_. Julio' Pereira da Silva, Sr. Antoninho Iagher e

Sr. Pedro Scheuer.
O Administrador do Hospital Santa Cruz,

Sr. Edunei Nunes de Abreu, na ocasiao que
forneceu esta informação ao C.N.; fez uma ex-

I posição das transformações internas e externas'
,

que o Hospital está tendo e o que será após a

conclusão das reformas.

L° -, Os dois novos e modernos apare
lhos de Raio-X j á estão montados e atendendo

•

-.-

J N.P., 1"]0 valor de Cr$ 6.949,50:
saldo Cr$ 3.474,75, vencida em: à

vista,

N.P., no valor de Cr$ 9.327,84,
vencimento: à vista. 'Contra ALBER-

'_ ....
•
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