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O Secretário da Fazenda
do Estado de Santa Catarina)
Ivan Oreste Bonato virá a Ca
noinhas no dia 16 próximo, com
a finalidade de reunir-se com

classes empresariais do Norte
do Estado, através das Associa
ções Comerciais e Industriais
de Mafra, Porto União e Canoi
nhas, dentro dos objetivos já
traçados pela Pasta da qual é
titular, para definir e ordenar a

participação das 'classes patro
nais em assuntos comuns entre

empresários �' Estado.

Da comitiva do Secretário
Bonato: farão parte da reunião
em Canoinhas, os Coordenado-

res da Fiscalização, do Tesouro,
do CIEF, o Superintendente de
PROCAPE, o Chefe da Assesso
ria Técnica, o Assessor Especial
e de Imprensa, no sentido de

proporcionar ao empresário, ao

comerciante, aos senhores con

tadores, enfim aos contribuintes
em geral, a oportunidade de fa
zerem suas consultas, dirimi
rem dúvidas e apresentarem
suas reivindicações em tudo

que possa dizer respeito à área
da Secretaria da Fazenda.

A reunião -visa inclusive
orientar a todos os contribuintes
da Micro" - Região .abrangida
atualmente pela Associação dos

Municípios do Planalto Norte,
(AMPLA) .

Com esta medida, o Secre
tário Bonato, faz com que a sua

Secretaria vá ao encontro dos

empresários e demais, interessa
dos na busca de soluções nas

questões afetas à sua Pasta.
Com a finalidade de deli

near e traçar diretrizes que de-

verão ser abordadas no encon

tro do dia 16, estiveram no úl
timo final de semana em Canoí
nhas realizando reunião preli
minar, os Assessores do Secre
tário Bonato, Tarquino Padua e

Enir José Cecconi.

prorroga por mais

o paga alento do
Prefeitura

para
Dia 30 de março foi o últi

mo dia para o pagamento. do

Imposto Predial, Terr.itor ial e

Urbano, (IPTU). O Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho
Netto envia esta semana à .Câ
mara, Projeto-de-lei pedindo a

prorrogação do prazo para () ,dia
30 do mês em curso. Explicou
Therézio, que os t�lões que são
confeccionados em Curitiba,
Florianópolis e Rio de Janeiro J

somente no dia 12 de março é

que chegaram à Prefeitura Mu

nicipal e devido 'a este atrase

considerável ainda faltam dis
tribuir mais de 400 talões do
IPTU.

,

,

•

Esta nova prorrogação tam
bém isenta os contr ibu.intes de

multas, juros e correção mone

tária. Lembrou o, Pr;feito na
I

oportunidade, que a Camara de
Vereadores já aprovou uma

anistia fiscal para os débitos re

lacionados na dívida ativa. Es
clareceu 'I'herézio que divida
ativa é aquela originária de im-

,postos, taxas e etc. que não é

'paga até o' 'último dia do ano

findo. E é!- Prefeitura recebeu
esta semana do Tribunal de
Contas do Estado, uma deter

minação dizendo que o mesmo

somente apreciará as contas da
Prefeitura e o Governo libera-

,

30 dias o

I. fl_ T. O.
prazo

rá verbas para as Prefeituras
que no fim de determinado pra
zo mande a cobrança judicial
daquelas dívidas ativas. No fi
nal de suas palavras à impren
sa o edil canoinhense fez o

apelo para que todos 'Os contri
buintes do município, da ci
dade e interior que ainda nao

saldaram seus débitos até dia
31 de dezembro, ainda têm 0

prazo de fazê-lo sem multa, ju
ros ,ou correção monetária até
30 de abril. "Após este prazo;
forçados por determinações su

periores en,;iaremos a cobrança Ijudicial", concluiu Therézio.

,

I ' ArARJELHO DE �OO NoIai FORTEC CGR SUPER

Encontra-se ja em funcio
namento' pleno .o novo Depar
tamento de Radiologia do Hos
pital Santa Cruz. Contando
atualmente com 4, �(quatro)
aparelhos de raio X com capa
cidade para realizar os, n:ais
diversos exames radiologlcos

sem que seja necessário o des
locamento para outros centros.

Instalado recentemente um

aparelho de 500 Ma, doado pelo
Governo do Estado de Santa
Catarina e de fabricação FOR·
TEC CGR SUPER com ampola

de proce,dência alemã equipado
com radIoscopia e sistema de
radi?�rafia com seriógrafo au
tomatlco escamoteavel.

A mesa de exames deste
aparelho apresenta bascula
mento motorizado que possíbilí-

o Município de Papanduva
estará no dia 11 deste mês, co

memorando seus 25 anos de

emancipação política. Para as

festividades foi estabelecido' o

seguinte programa: amanhã, às
[I horas, abertura dos festejos na

Sede Campestre do CTG "Os
Vaqueanos. Às 9,30 horas, Tor
neio de Laço entre os Vaquea
nos e Tropeiro Velho, Mirim
Vaqueanos e Mirim Tropeiro
Velho na cancha do CTG "Os
Vaqueanos.

, As 19 horas, haverá Mis
sá em Ação de Graças na Matriz
São Sebastião. As 20 horas,
inauguração da Cancha de Es
portes Leonardo Brey, as 20,15
horas o início das competições
esportivas.

Dia 9, segunda-feira, as 20

horas, continuidade das cornpe
tições esportivas. No dia 10, às
20 horas, jantar de confraterni
zação com o Prefeito, Vice-Pré-

feito e ex-Prefeitos, na Socieda
de Hípica Recreativa e Esporti
va Papanduvense . No dia 11, às
9 horas, desfile dos alunos dos
estabelecimentos escolares na

Rua Tenente Ary Rauen. Em

seguida, a inauguração da Cen
tral da TELESC pelo Presiden

te, Douglas Macedo Mesquita,
As 2,0 horas, Sessão Cívica, com
a participação da Câmara de

Vereadores, Prefeito Nataniel

Ribas, Vice-Prefeito e ex-Pre
feitos e escolares na Sociedade
Hípica Esportiva e Recreativa
Papanduvense. As 21,15 horas,
entrega de troféus e medalhas
aos vencedores das competições
esportivas na Sociedade Hípica.
As 21,30 horas, o encerramento
do evento na mesma sociedade,

A programação encerra-se
com fecho de ouro no dia 1;)

quando será' realizado o grande
Baile na Sociedade Hípica, de
nominado "Baile do Jubileu de
Prata". '

II

• .0 'aniversário
(ÚLTIMA PAGINA)

•• •

APARELHO DE 3110 Ma. FORTEC CGR

ta a movimentação até a posi
ção de Tremdelemburg e tam

po móvel. Poderá futuramente
ser acoplado a este aparelho um

circuito fechado de TV com sis
tema intensificador de imagens
e tomógrafo. Atualmente já
podem ser realizados com este

aparelho radiografias para exa

mes de trânsito intestinal, ene

mas opacos, colicistograf'ias.
urografias excretoras, uretro

cistografias, colangiografias ve-

nosas, etc.
'

(3.a página)
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Atendendo proposição da
Bancada da ARENA na Câmara
de Vereadores de Canoinhas no

sentido da urgente instalação
da Delegacia Regional de Poli
cia de nossa cidade, foram emi
tidos dois telegramas assinados'
pelo Presidente daquela Casa,
Dr. Paulo Eduardo Rocha Fa·-

" ria. O primeiro, .dir igido ao Gü··
vernador Jorge Konder Bor-

------�-----.---------�

R UA PAULA PE,REIJRA" �48

PRA'��A LAURO MÜLLER, 540

18:.[_- se.....

"
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Você gosta de estar sempre 'na' moda>
Então procure a

8RDXI181 MODAS
Rua Paula Pere: ira n.? 8$8:

UMA LO!A DA O,ga�,izaçõ( es Nivaloio Burgardt
ESPERAMOS voes I

.......... _-__..__r_·.._4 9��- __ _ , _
,===============-=-==-==========

I

,

FOTOCOPI AS�
==================================

O 'Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no' Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em ,operação no Brasil, a SECRE-
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 Canoínhas, a confecção de circulares para empresas.

,
.

CIDoinbas Integrara
à 'Rede Nacional' de

. TELEI
.

o Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Ca
noinhas (ACIC), Dr. Hilton
Ritzmann, recebeu há pouco,')
dias, ofício da EMBRATEL,
Empresa Brasileira de Teleco ..

municações, em resposta à cor
respondência .por ele enviada

àquele órgão; informando que
no final-de fevereiro. foi feita a

aceitação do equipamento. -rela
tfvo à expansão para 400 termi
nais da Central de Telex de
Joinville, sendo que tão somen

te a EMBRATEL está aguar
dando a remessa do equipa
mento necessário para a insta
lação em Canoinhas dos termi
nais solicitados.

O Engenheiro Higino Ed
son Silva, acredita que no de
correr dos próximos meses pos
sa finalmente integrar Canoi
nhas à Rede Nacional de Telex,
que por motivos alheios à sua

. vontade, ou seja, falta de equi
pamento, não foi possível até o

momento. Explica o Chefe do
Sub-Distrito de Operações da
Embratel em Joinville, que a

falta desse equipamento se de
ve ad atraso na entrega do fa
bricante à Embratel.

O Presidente da ACIe fa
lando à reportagem do C . N .

informou que a exigência da
EMBRATEL para que sejam
instalados os terminais de' 'I'e
lex em nossa cidade, é de no

mínimo 15 interessados de usu

fruir do benefício e que já COIl-.

ta com 16 inscrições. Sendo él,S

sim, é· mais do que certo que
contaremos em breve com mais
um meio de comnnícação, que
impulsionará o progresso

.

do
nosso município. a passos lar
gos.

TI' I N TAS,
,

M A T E R-I A L E L E T R ·1 C O
,

/'
'

I

M A T E R I A:L H I O R Á U L I' C O

Material '.de
"

#

e c om

Construcão
�

Ltda.
,

Rua Major Vieira. 589 .- Fone. 22-0502 • CANOINHAS - .se
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nhausen e o segundo ao Secre

tário de Segurança e Informa

ções, CeI. Ary de Oliveira.
. Nos telegramas, o Presi-

dente da Câmara frisou que o

prédio e mobiliário encontram

se à disposição do Estado. para
ocupação' imediata .

Associação Espírita Lar' de Jesus
EDITAL DE CONVO<;A!ÇAO

De acordo com o artigo 8.° dos Estatutos Sociais, ficam.
convocados os membros da Diretoria e os senhores associados da

Associação Espírita "Lar de Jesus" para Assembléia Geral a rea

lizar-se nas dependências da entidade no dia 07 de abril de 1979, .

as 10:00 horas, para tratar dos seguintes. assu:r:tos:
a) prestação de contas do exercício de 1978;
b) eleição da Diretoria;
c) outros assuntos de interesse da entidade .

Se não houver "quorum" no horário determinado, a

D" zar-se-á em -2.a Convocação às 15 :00 horas .

HILDA OSTROSKI _' Presidente2

Sociedade Esporti va PaImeiras
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Sociedade Esportiva Palmeiras convida seus sócios

para a Assembléia Geral Ordinárda, a realizar-se no dia 29 de abril
de 1979, às 9 horas, em sua sede provisória, sita na Rua Major
Vieira, no Bairro Alto das Palmeiras, a fim de tratar da seguinte
ordem do dia: .

1.0' _. eleição da nova Diretoria;
2.° _ Assuntos de interessa da Sociedade.

Canoinhas, 2 de abril de 1979.
DAVI CHAMBERG - Presidente2

Coral Empreendimentos e

Participações S. A.
CGCMF: 82.899.352/0001-95
Capital Autorizado': Cr$ 10.000.000,00
Capital Subscrito: Cr$ 8.043.290,00
Capital Integralizado: Cr$ 7.658.'976,58

ANúNCio DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Coral Empreendimentos e Participações

S.A., por seu Diretor-Presidente infra assinado, convida os Se
nhores Acionistas para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 25 de abril de 1979, às 18,00 hs.,
em sua sede social, situada à Rua Felipe Schmidt n.? 550, em Ca

noínhas-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) ._ Tomada das contas da Diretoria; exame, discussão
e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício
findo em 31.12.1978;

2) - Fixação dos honorários dos Diretores, de confor
midade com o art. 25 dos Estatutos Sociais, e dos membros do Con
selho de Administração, nos termos do artigo 22 dos Estatutos;

3.) - Aumento do limite do capital autorizado, com ba
. se nos índices adotados, na correção do capital social realizado: se-

gundo o disposto no § 2.° do art. 168 da Lei 6.404/76;
.

4) _. Aprovação da correção da expressão monetária
do capital social integralizado, com a consequente distribuição de

ações bonificadás aos acionistas ..

5) -. Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 15 de março de 1979.
HILTON RITZMANN _ Diretor Presidente

1 x

TERRENO - VENDE-SE ou TROCA-SE
LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS ANTENAS,
POUCA DISTANCIA DO ASFALTO, 'COM 600 M2 DE
ÁREA, COM 15 M. DE FRENTE PARA ,A RUA ARGENTI
NA. ACEITA-SE TROCA POR TERRENO RURAL BEM
LOCALIZADO�I

DEMAIS. INFORMAÇõES PELO TELEFONE
22-0568 COM SR. MOACIR.

2x

T.errenos - .centreis
VENDE�SE DOIS, TERRENOS URBANOS ,C�N.

j�RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA i2 DE,:SE-
rrEMBRO COM C;;ET,ÚLIO VARGAS' NESTA' 'CIDAD�,
COM 800 M2 CADA UM.

.

TRATAR PELO TELEFONE 24-:0471 COM ROMEU .

:'
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'Em pleno hmcíonemento
aparelhos de

OS novos

Raio-X do H. S. C.
(continuação)
Também foi instalado um

aparelho de 300 Ma., dado pelo
ex - Funrural, de fabricação
FORTEC 'CGR, com ampolas
alemãs, também equipado c/ se
riógrato. radiocospia e mesa

móvel, contando com Buckv
diafragma PORTTER BUCKY
R E C I P R O M A T IC SUPEH
SPEED, com grade antidifuso
Ia, além de estativa e] bracos
telescopicos para o 2.° tt{bo c�r
rendo sobre trilhos. A 'mesa
basculante está equipada com

freios eletro magnéticos. Possi
bilitando, este aparelho a reali
zação dos seguintes'. exames:
hísterosalpíngografías, exames

do esôfago, estomago e duode
no contrastados e radioscopia,
pielografias etc.

Já instalados há 3 a'llos es

tá o aparelho de 200 Ma de fa

bricação S & H, equipado COlU

mesa fixa, timmer eletronico
transistorizado. 'E atualmente
utilizado para radiografias do
sistema esquelético, tanto de
extremidades, crâneo, coluna
vertebral, torax, etc. E tam
bém já em uso está o aparelho
de 30 MA,' portátil que apresen
ta a facilidade de permitir se··

jam feitos exames radiológicos
em qualquer do Hospital, inclu
sive no Centro Cirúrgico.

Assim os pacientes incapa
citados de se locomoverem po
derão ser radiografados no pró
prio leito, cirurgias podem ser

acompanhadas por meio de RX,
sempre que necessário tal como
acontece em cirurgias de vias

hiliares, fraturas de colo de fê-
.rnur etc.

Este aparelho está montado
sobre rodas e pode ser, ligado a

rede elétrica do Hospital sem

necessidade de instalacões es·
, �

peciais. ,

Todo este complexo equi
pamento exigiu grandes investi
mentos para sua instalação, pa ..

I ra tanto a área do centro radio

lógico' foi submetida a reformas
inclusive com

_

isolamento anti
radioativo nas paredes e pisos.
Deverá o Centro Radiológico
contar com salas para exames;
salas de interpretação diagnós
tica, câmara de, revelações -mo

dernas, arquivo, secretaria, ves

tuários e banheiros.
A Direção do Departamen

to está a cargo do Dr. Oswaldo

Segundo de Oliveira, que conta
rá com o auxílio de 2 técnicos
em Raio X. Este Equipamento
moderno representa um grande
avanço no aperfeiçoamento
sempre constante por que vai

passando o Hospital Santa Cruz
e que vai tornando um dos
miais importantes centros hospi
talares do Norte Catarinense .

\ '

Podemos assegurar que Canoi-
nhas possue um dos melhores
centros radiológicos do Estado
E com isto possibilitará que em

futuro próximo, novas especia
lidades médicas possam ser

exercidas em Canoinhas pois o

suporte tecnológico necessário
vem sendo gradativamente im

plantado. Deverá comparecer a

Canoinhas o Secretário da' Saú
de para a inauguração oficial
'em data a ser marcada.

As" outras ,ampliações em

andamento estão em: vias de

término, devendo ser inaugura- '

das no próximo trimestre o no

vo Centro Cirúrgico - Obsté
trico e os novos apartamentos.
de Pediatria. Logo em seguida
serão iniciadas novas obras pa
ra a instalação do novo ambula-

,

tório.
(

\

Registrada no CRECI sob n." 2U4 '

li SIf'ÓL CORRETO,RA DE IlVlóVEIS TEJ\1 FAltA VEt-r:Jl�_

A' PREÇO DE OCASIÃO:

1;m terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultiv.. ..

vel com máquina, em Carta, perto' de São Mateus do Sul
__ Um imóvel urbano à rua Maj ar Vieira com terreno ele"

1200 rn2 sendo 30 metros de frente nó asfalto, com UnH·1

casa de madeira c/110 m2.

1 terreno urbano com 436 m2, localizado à esq CeI. Albu

querque com a Eugênio de Souza.

1 terreno urbano com 400 m2, localizado à esq. Paula Pe

reira com a Eugênio de Souza.
TEM AINDA PARA VENDA:

Urna Pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.

COMPRA-SE:
- 1 .. área acima de 50 alqueires, para florestamento.

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

VENDA DE LOTEAMENTOS.

Procure a SICÓL àrua Getúlio Vargas, 857 - !elefone 22-0039

SW4W....

CACHORROS, DE RAÇA
VENDE-SE 2 CACHOR-I TRATAR NA RELOJOA-

ROS DE RAÇA PURA, PERD,I- RIA SCHEIDE COM A SE
GUEIRO, COM 4 MESES DE l NHORA CLARA.
IDADE. '

. ,

, \

Hospital Santa Cruz:
•

tomou posse na

nova Diretoria
terça-feira

O ato teve lugar na sala
de reuniões do Hospital e con

tou com. a presença de autori
oades e colaboradores, além das
duas Diretorias.

O Presidente que deixou
o cargo, Antonio Olescovicz, fa-'
lou na op-ortunidade aos presen
tes, agradecendo ao apoiá rece

bido do Governo Federal, Esta
dual e Municipal, durante sua

gestão, destacando principal
mente o apoio do INPS, dos

médicos, das Empresas e d09
particulares.

. "Se algo de positivo fOI

conseguido para nosso nosocô
mio, é porque .realments obtive
mos o apoio de todos. Sempre
contei com a solidariedade. e a,'

união dos demais membros da
Diretoria e ainda a freqüência
de 100% em nossas reunioes

que marcaram as nossas deci
sões em uníssono" - frisou

Oliscovicz, colocando-se à dis

posição da nova diretoria para
o mesmo apoio que .recebera
até então.

Em solenidade que constou
de Missa de Ação de Graca;',

.
�' � .

oficiada por Frei Antonio E ato
. de transmissão de cargos, foi

empossada dia 3 a nova Direto
ria' eleita do Hospital Santa
Cruz para o período de abril de
1979 a abril de 1981.

Etn seguida, o Presidente.
empossado, Osvaldo Wrublevs
ki, dirigiu a palavra aos presen
tes dizendo que ele e os demais
colegas assumiram com bastan
te ânimo e disposição e dispos
tos a dar sua contribuição em
benefício do Hospital' Santa
Cruz. "Estamos imbuídos de
um alto espírito de trabalho c

disso procuraremos demonstrar
em nossa gestão", enfatizou
Wrublevski afirmando seu pro
pósito de enfrentar todos os

problemas e obstáculos que en

contrará daqui por diante.
"Pessoalmente não tenho receio
de assumir' este compromisso
pois tenho ao meu. lado uma

equipe de pessoas leais e dedi
cadas, portadoras de. ótimas re-

.ferências, n�s quais eu sempre
poderei confiar e para as quais
sempre poderei pedir. Estou
convicto de que com essa equi
pe nós faremos um trabalho
positivo aqui no Hospital San
ta Cruz", -finalizou o novo Pre-

Ynronjrom-se em Cartório. 2.°'
rWl"'in ;-1 rua Vidal Ramos, Edifício
("0 For-um. para serem devidamente

. protestados os seguintes ttulos:

DP,. N.o 32605/8, vencido em

29,01 .79, no valor de CI-$ 1.000,00,
emitido por Miguel. Procopiak Co
mércio de Veículos l.tdo. Centro JO-

.
VINO PEREIRA.

DP, N.o 32605/7, vencido ern

29.12,78, no valor d� Cr$ 1,000,00.
emitido. por Miguel Pmcopiak Co
mércio de Veiculos l.tdo. Cont-o JO�
VINO P�REIRA.

DP, N,o 32605/6, vencido em

29.11 ,78, no valor de (1-$ 1,000,00
emitido por Miguel Pmcopiok Co.
mércio de Veículos Ltdo. Contra JO ..

VINO P-EREIRA.

EDITAI,S

Por não ter sido possível 01.1-
centrar os referidos responsáveis,.
pelo prese�te os intimo, para no
prazo de tres (03) dias úteis a con
tar da publicação deste' Jornal
"CORREIO DO NORTE", virem
pavar os referidos títulos ou da
rem as razões porque !nã� o fazem
e, ao mesmo tempo no caso de não
s:r atendida esta intimação, os noti
fico dos competentes protestos. .

Ccnoinhcs, 04 de abril de .1979,

ALCIDES SCHUMACHER
Oficial Mai)r

sidente .

t

Os demais membros da no-

va diretoria empossada naque
la oportunidade são os seguin
tes: Vice-Presidente, Inocente

Tokarski; 1.0 Secretário, Alfre
do Heike Bach; 2.° Secretário,

Teodoro Sachweh; 1.0 Tesourei

ro, Ivanir Cordova Burigo; 2.°

Tesoureiro, Ademar Murara.
Conselho Deliberativo: Egon
Thien, Alirio Dias, Julio Perei
ra da Silva, Antoninho Iagher E

Pedro Scheuer.

. ..

eC,lsao
, .

ras Ica
.

O público de Canoinhas
não frequenta o cinema. Esta
realidade foi constatada. após
decorridos os três primeiros
meses de 1979.

Diante deste fato, o Cine
Jubileu que numa segunda-fei
ra, .. reprisando uma comédia' de
sucesso nos grandes' Centros,
estrelada por Peter Selers,
arrecadou na bilheteria a irri
sória quantia de Cr$ 190,00 -

se vê na iminência de permane-·
cer fechado durante toda a se

mana, para somente reabrir as

portas para as sessões de sába-
do e domingo.

.

"Se a freqüência de públi
co não melhorar 'nas proximas
semanas, seremos obrigados a

deixar uma cidade como Canoí

nhas, com 50 mil habitantes,
sem cinema durante a semana",
Essa declaração é dos Diretores
do Cine Jubileu que esta sema

na visitaram a redação do Cor
reio do Norte, mostrando-se de
sanimados e sem coragem, !\ara

manter aquela casa de espetá
culos com as portas abertas.

O Cine Jubileu no mês em

curso está com a programação
definida e somente adotará es

ta-medida no mês de maio, ain
da dependendo da afluência dos

espectadores durante este perio- .

do. Se tal fato acontecer, nossa
cidade repetirá o ·episódio ocor

rido a 3 ou 4 anos em São Ben
to do Sul, que fechou seu cine
ma definitivamente, e voltando
a reabrir no ano passado com

sucesso. O público daquela ci
dade após longo tempo sem as

sistir seus ídolos preferidos,
sentiu a falta que lhe fazia o

cinema e agora é um povo que
gosta de freqüentá-lo.

Outra revelação dos direto
res do cinema, é que mais de
oitenta por cento das pessoas
que assistem filmes de segunda
a sexta-feira, são forasteiros, ou
sej a homens de negócios que
aqui transitam e a única opção
.para alguma diversão é o cine
ma.

-

o Restaurante Pinguim oferece o cho
colate Sônksen, o melhor em qualidade!
e outras marcas para ajudá-lo a realizar

uma I Páscoa.mais a 'agre com sua

família.

PRECISA-SE DE VENDEDORES E BÁLCONlS
TAS, COM EXPERIÊNC.IA NO RAMO DE MóVEIS E ELE
TRODOMÉSTICOS.

EXIGE-SE:
- BOA CALIGRAFIA,

BOA APRESENTAÇÃO
DESEMBARAÇO E VONTADE DE PROGREDIR

OFERECE-SE:
- ÓTIMO SALARIO

.

- EXCELENTE AMBIENTE DE TRABALHO
OPORTUNIDADES DE PROMOÇÃO DENTRO
DA FIRMA. '\ �

CARTAS COM CURRICULUM E PRETENSÕES
, l

PARA ESTE JORNAL, (CAIXA POSTAL N.o 2-D), REF.
"RINGO 1".

I'

c�!!' •• li • • • li •• I II •• I .,1 ••• � •••••• " •••• .LI..AJ...••• P • II' mi' ••••...... II' ,."'" • I
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CORREIO DO NORTE

Seleme & Seleme S. A.
Ind.

/

Exp. de 'Er va
Com.

Mate

-:- ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA -: ..

Mais uma inovação de alta valia veio paro
nossa Papanduva. Trata-se de Telegramas através do
sistema de V. H. F. Para melhor informar transcrevo
abaixo a menscqern recebida do Diretor da Ernpreso
Brasileira dos Correios e Telégrafos, seção de S. C .. -

Horlcnópolla/Sô . GTX/OOO 21.03.79. Exmo. Sr, Es
meraldino Maia ,de Almeida - DD: Presidente do
ARENA - Poponduvo, Â. Empresa de Correios e Telá
grafos, sente-se jubilosa em informar oue colocou a dis
poslçõo dessa municipalidade vg um' novo sistema de
transmissão e recepção de mensagens, telegráficas pt
Os telegramas taxados em Pcponduvo vg estarão em

poucos momentos sendo trcnsmitidos para todo 0 Bra-
'

sil vg através sistema de V. H. F. interligando d rede
nccionol de GENTEX pí' 'Com isto esperemos contribuir
para um maior e melhor desenvolvimento dessa comu

nidade pt Atenciosamente - João Porto Walraven. D;·
retor/ECTjDR/SC.

b) Distribuição dos Lucros verificados
1978;

c) Diversos assuntos de interesses Sociais.
, I

de

TELEGRAMAS PECO V H F

, I

CGC.MF 83.188.284/0001-19

EDITAL DE CONVOCAç.ÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA' E EXTRAORDINARIA

São convidados os senhores acionistas da SELEME &
SELEME S/A., a. se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDI
NARIA E EXTRAORDINARIA a realizar-se no dia quatorze de
abril de hum mil novecentos e setenta e nove, às 09,00 (Nove) ho
ras, na Sede Social, sita à Rua Eugênio de Souza 79 em Canoínhas
SC. afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

,

NOTA DA REDAÇÃO: na edição anterior, por
um lapso da revisão, saiu, erroneamente, acima do tí

tulo "Passarela da Sociedade'� os seguintes dizeres:
"PROGRAMAS DO MOBRAL REDUZEM O". Pedimos
excusas ao Senhor Colunista e aos nossos,

assinantes.
prezados

ASSEMBLÉIA GEIRAL ORDINARIA

a) Aprovação das Contas da Diretoria' e seu relatório.
Balanço, Demonstração da Conta Lucros & Perdas e

o parecer do Conselho Fiscal, relacionados ao exercí-
cio de 1978;

,

no exercício

2.°) - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRj\ORDINARIA:
a) Aumento de Capital Social de Cr$, 660.000,00 (Seis

centos e sessenta mil cruzeiros) para Cr$ 1. 000.000,00
(Hum milhão de cruzeiros), com o aproveitamento de
Reservas e Fundo para Aumento de Capital.
Canoinhas (SC), 31 de março de 1979.

JOÃO ABRÃO SÉLEME Diretor-Presidente
,2 x

Correio do NorteJl • �
n.ssane; Divulguel

'o ln o ••••nu" •••• , , •• ,., 0 •••••••••••• n. 0 ;.' ••• o o 11 ; ' ••Ou

Ll.1
,

- IF
Com aAssistênciaTécnica da I

Aristides'Mallon
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 você dá
a ele. -

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

.

Como concessionário
Mercedes-Berz. 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.

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.

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

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. Eque mantêm
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

/

Concessionário Mercedes-Bcnz

Aristides Mallon
Rua Vida I Ramos, 1036

Canoinhas - SC

ii

ElETRIFICAÇÃO RURAL

PALMITO RIO DA PONTE,'

Ao que tudo indica a extensão da linha de
transmissão de Energia Elétrica de Papanduva-Palmito
Rio da Ponte' e Contagem, te'rão seus trobclhos inicia

dos na primeira qulnzeno do corrente mês'. A seguir
transcrevo parte dos expediêntes enviados neste senti

do, ao' Sr,' Silvino Schichocka MD. Presidente da Câ
mara Municipal. Relação material: Postes BT e inte

rior completo, Atv. 32/187 unidades: Poste de Rede
Mista a instalar completa, Atv 40/163. Valor total da
Obra. Cr$. 1 .291 .376, 60 Ctvs. Característica da
obra: LTER. Tipo de Execução: Exploração Locada.
Prazo de Execução 300 dias. Data da Emissão ...

09/02/79. Obs. O prazo de execução será contado a

partir da data de disponibilidade do material no 01-
moxarifado.. Eng.o Renaldo IM. Machado. Chefe dr:
Divisão de Obras - Eng.o Evaldo Luiz Lentz. Chefe
DORR. Eng.o Polidoro Hernani e São Tiago Filho, Di

retor Técnico. Obs. O material já depositado foi en

tregue contra recibo ao Sr. Silvino Schichoka.

JUBILEU DE PRATA DO MUNICíPIO
TERÁ INíCIO AMANHÃ ÀS 9,00 HS.

{
,

De conformidade com a programação eloboro-
da e já bastante divulgada, os festejos alusivos ao Ju
bileu de Prata do município, terão' início amanhã com

solene abertura às 9,00 hs. na Escolo Básica /IAlinor Vieira
Côrte", já as 9,30 hs. o magestoso Torneio de Laço entre

C. T. G. Os Vaqueanos x C. T. G. Tropeiro Velho, se prolon
gando pela tarde toda. Às 19,00 hs. Santa Missa, continucn
do as festividades até o dia 11 q,ue contará com um garboso
desfile de entidades escolares, esportivas participação ain

da; da Indústria, comércio, Agro-pecuária e outras entida
des de cunho social e cultural, contando ainda com a par-
ticipoçôo de diversas entidcdes esportivas vindas de outros

municípios da região.
,

'

BOLETIM INIFORMATIVo. DO "LIONS" .

. "O GRÃO" é o nome do Boletim Informativo do Lions
Clube de Papanduva-SC fundado em 21-09-77,' conforme
Corta Constitutiva de 20-10-77. Identidade 3291 Clube: ...
034530. Boletim n.? 1 � Março/Abril 1979. 'Caros Leões.
Neste número começa "O GRÃO", o boletim informativo do
nosso clube. Esperemos que seja do agrado de todos, pois,
começaremos com informações colhidas no' clube, nas reu

niões, mas esperamos dos companheiros, Leões e Domadoras,
informações as mais diversas para enriquecer este boletim,
que sairá a cado dois meses com o que acontece no Clube.
no Distrito L-lO. Os redàtores. N. R. O boletim é bem ela·
borado tendo con:o responsóveis .os Leões: Walmir e· Arno,
companheiros que dispensam comentários nas atribuições que
cbraçaram para bem informar.

I

,ANOTEM PARA CONFERIR
Os projetos do Proálcool serão desenvolvidos em Santa

Catarina pelo Governo Konder' Bornhausen. .. {coluno do
D.A.)

Pp.SSAREL�, DA SOCiEDADE

Dia ,8 do corrente estore festejcndo extréia de idade
novo a bondoso SI'O. PASQUALlNA, virtuoso espose do nos

so cssincnte Dionisio Treviscni. residente em
.

Barra Velha.
Cumpr.rnentos pontificando em alto estilo.

Dia 9 niver da SI-a. AM/--\LIA, esposa do sr . Miguel
�:rolmaine, residente em Curitiba. Feliciíoções em oiro rota

(�ão para ci on lverscr icnte .

Dio 10 reg istrcndo
-

posscpern de idode nova o sr .

MARIO COLA'ÇO, filho adotivo do sr. João Maio de Alme;d�1.
otualmente residindo em Mafra. Cumprimentos pontificcndo .

Dia ,11 completando 3 aninhos o gmotão EDU,A.RDO,
filho do casal Sr. l.cudelino (Moria) Cardoso. rI::... rnirim-quor-
da lá estoró poro alegrar o festivo dia.

..
"

KARLA BEATRIZ. Dia 12 muito festa na rcsidêncic 'd:::':1
Srta. Karla, filha do distinto casal Ernani (Teroso) vvovcíeko
vrski, ele proprietário do Posto Aj-!anl·jc. A [ovem-qucrdo no

ponta da linha para comemorar niver .

Dia 13 comemorando niver a qoroto SIMONE [ilho
do casal Waldemiro (Mario das Grcços) Hir+h . Na 'Í"estivcl
dota os comemorações de praxe.

GERSON LUIZ. Na mesma dóta registramos possoqor
de niver do garoto Gerson, filho do casal Srgt. Jamil' (Rosi)
Corvclho. mui digno DeI. de Polício . Comes e bebes (gulosei ..

mas) nóo faltará para a petizada.
Srta. ELIANE SIDORAK. Dia 14 nossa agenda social

reqistrc a passagem de niver da senhoritc Eliane filha do, ,

Sra. Vva: Alzira Sidorak, a simpática senhorita que estudo
em Curitibc, .prornoveró a alegria não só para si mais tem-
bérn a suas coleguinhas.

.

A coluna se parabeniza com os' aniversariantes al�e·
jando perenes felicidodss a todos inclusive seus progenitores .

. UM POR SEMANA
O tempo se incumbe de trazer e depositar em nesses

mãos o fruto da semente que plantamos ern nosso vide (M.
Deslcudes) .

.
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sugere liberação
de cornbustlvel

Deputado
FP6LIS, (21.03.79) - o

deputado Nagib Zattar (ARE
NA) viu aprovado seu requeri
mento, pelo plenário da Assem
bléia Legislativa, no sentido de
que fosse enviado mensagem
telegráfica ao Conselho Nacio
naI de Petróleo para que perrni- ,

ta a venda .de até cinco litros de

�asolina, em sacos plásticos, pa
ra atendimento em casos de
emergência.

Justificando o requerimen-

to o deputado .afirmou que a

proibição de vender gasolina
em pequenas quantidades, per
mitindo a venda em tambores
metálicos, com capacidade mi
nima de 100 litros, vem preju
dicando grande parte da popu-

'

lação. Citou, entre outros, os

pescadores que geralmente uti-:-.
lizam 5 a 10 litros do combustí
vel por vez .em suas embarca-

ções, o mesmo ocorrendo, com o

trabalhador rural, que utiliza

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

.

.

I
1948

Revendedor FORD I
197830 ANOS

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD_
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Caminhão F-600 diesel - c/motor Mercedes 1974
Volkswagen vermelho .. 1976
Maverick - azul .. .. .. 1976
F-75 - 4x4 - azul. . .. .. 1975
Piçk-Up - F-75 - verde. . 197�i
Karmanguia - vermelho .. .. .'. 1975

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 Vídal Ramos, 203 _' Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

.

No Departamentl de Veículos Usados de Miguel
Procoplak (omércio de Veículos ltda I você

encontrará para pronta entrega:
Marca Ano

1 Variant 1974

2 Rural .. 1975

1 Volkswagen 1500 . . 1974

2 Pick Dp Willys 1974
/

19741 Opala 4 portas

MIGUEL PROCOPIAK (0'9\. DE VEíCULOS LiDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS _ Sta. Catarina

Acontecendo ·

da venda

* Esteve entre nos sábado proximo passado um fofo
moreninho de o,lhos verdes, que agradou o coração
do meninada. E isso aí Tcvcres .

.

* Thelma ext-reando sua novo botinha de gesso. Mas
que trlstezo o tua' não?

* lso e Dulce o mois recente porzinho que desponto no
I

city. No maior!!!
.

E os qorotos de solto alto que se cuidem. Pois o for
ço que Sansão tinha nos cabelos, o Godoy tem no

pé.
* Sandro e Dalmo noivos?
À vocês os nossos pcrobéns .

,I( Juceres extreando idade novo de d' d' 3 A-s e o la . vo'·
cê menino tudo de bom.

* Também Milena comple1ando idade nova dia primei
ro. Felicidades.

," Sônia B.oeing deu um chego aqui 1l)J terrinho sábado.
p. p. Muitos já estavám com saudades.

.

* E por folor em saudades, Tônia G. deixou muito
disso por aqui. Chegue mais mina.

* Douglas e Rosano agitando à Mat-Cap. Muitas de
olho. Sempre assim.

* "De tropeços, vitórias e quedas se constrói a expe
. riência".

* Precisa-se de homens:

Para trabalho difícil e de rápida promoção.
Precis�-se de homens capàzes de ochcr o que fa

zer sem a ajudo de gerentes e assistentes. Que

pela manhã, entrem ponruclmente 'poro o trcbc

lho, e não ponhorn em risco a vida dos OUtl:OS, es

forçando-se poro serem os primeiros o salr�m r?
tarde, que tenham aspecto asseado; que nao TI

quem contrariados com uma hora de trcbclho

extrcordinório. em -caso· de urgência; que es

cute� atentómente o que lhe dizem, fazendo

apenas os pergunta.s necessárias para' asse�ura(
o cumprimento acertado das instruções receblda�;
que olhem bem da frente para todos os Iodos" dr ..

gam sempre a verdade,' e não se compadeçam
de si mesmos, por" terem de trabalhar.
Queiram' dirigir-se (1 qualquer parte: O mundo

precisa de homens cssiml
*
Dia 26 de março,' nossa coluna Acon1ecendo' co�
pletou o terceiro ano de publicação. Queremos dei

xar cqui, os nossos agradecimentos à todos �ue cü

laboraram com nós, e aos nossos leitores. POIS o ((1-

da dia que passo, torne-se um prazer para nós pCil'-

ticipar dos acontecimentos de nosso cidade.
,

\

Joyce dando um toque na, terrinha. Aleqrio geral.
O Bibo que' o diga.-

�'E hoje, �a'da melhor que dar um chego no Clube;

Conoinhense e curtir mais um super embolo.

, *

pouca gasolina em seu micro

ração do ,artigo 2.° da portaria
trator.

Para o parlamentar, a alte-
59 do CNP, que tornou restriti
va a venda do combustível, "é

justa, 'porque o que se pede é

pouco e serve, apenas, para ca

sos de emergência, tão frequen�
tes em veículos de qualquer es

pécie e, ainda, porque entende
mos que os transtornos resul
tantes .da rnedida governamen
tal que está em vigor são muito
mais danosos à política de ra

cionalizacão e economia de
combustí�el do que a liberação
das vendas de emergência
apontadas" .

NOVENA DA M!LAGROSA
NOSSA SENHORA

DE POMPÉIA

Milagroso Virgem do Rosário de

Pornpéic, eu me orgulho de vossa

pr-oteção e de vosso amparo. Em

provo de meu afeto paro convosco

_ ofereço-vos luz que acenderei todos
'os auintas-feiras em vosso honra.

I '

Nas necessidades vinde ao meu

socorro - Oh, Virgem do Rosório fc
vorecei a mim e o minha família nas 1necessidades e aflições.

Suplico-vos que tenhais miser i

córdio . de mim pela imenso felicidu
de que sentiste em vosso ventre vir

ginal o autor do mundo. Jesus Cristo,
peço-vos que me concedais essa

graça (Pede-se o graça desejado) se'
fôr poro minha salvação e moior

glória de Deus. Amém.

Rezo-se 9 quintas-feiras deixan
do uma velo Queimar até o fim.
Antes do 4.a quinto-feira consegue
se a graça desejado por mais difícil
que seja. Copio-se o Oraçôo cada
vez que se rezo e dá a uma pessoa
piedoso a quem se deseja o [elici
dade ...

Publicado por ter alcançado
uma graça.

UMA DEyOTA

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

IRMÃOS PROCOPIAK & ClA.
LTDA, declaro pore os devidos [ir-s
que foram extrcvicdos todos os do
curnentos do veículo de sua proprie
dade, mcrco Chevrolet. ano 'i 973,
cor verde, placa DA-0582, chassis
D653CBR21837J.

Os mesmos ficam sem efeito por
ter sido requerido 2.a via.

• Responsabilidade: 1. 'e C.•

07-04-79

N.o 1515

TO(IMAG --

o Presidente da Associação de Pais e Profesores da Es
cola Básica "Margarida Anunciação de Carvalho", sr. Pedro 'I'is
ka e demais membros da diretoria, em nome de toda a comunida-.
de do Distrito de Bela Vista do T�ldo, agradecem sensibilizados a

colaboração de todos que propiciaram a realidade do funciona-'
mento do 2.° 'grau na referida Escola.

Agradecimentos em especial ao apoio incessante e ir�
cansável de sua Excía o dinâmico Prefeito Municipal de Cariei
ilhas Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Vice-Prefeito Dr.
Fábio Nabor Fuck, o apoio indispensável de Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho e Deputado Júlio Cesar .

t AGRADECIMENTO
Os familiares do sempre lembrado

SÉRGIO JOSÉ DA· SllV OLCHA
ainda consternados, agradecem as manifestações de pesar recebidas

por ocasião de seu passamento ao Diretor, Oficiais, Praças e Funcio

nários do Campo de Instrução "Mal. Hermes"; Sr. Prefeito Municipal,
Funcionários e Operários da Prefeitura Municipal de Três Barras; Di

recões das Escolas Básicas "Gal. Osório" e "Colombo Salles" e Alunos;
Ba�nco do Estado de Santa Catarina SIA.. Aq. Três Barras; Frei Teo

baldo Luz; Pastor João Bedretchuk; Comércio e povo em Geral.

!I'

t AGRADECIMENTO
Os familiares da inesquecível

ELVIRA flSCDER DE SI,QUEIRA
enlutados pelo seu desaparecimento ocorrido dia 25 pp., vem por in

termédio deste jornal agradecer a todos pelo apoio e solidariedade
recebidas durante o infáusto acontecimento; especialmente ao Pastor

.Guenther Rueckert, pela assistência espiritual, ao Dr. Milton Moreno
Corrêa e Dr. Antonio M. Seleme, pelo desvelo com que a otenderorn
e as senhoras da Comunidode Evangélica Luterana de Marcílio Dias.

A todos, sua eterna gratidão •

+ AG""HÃÕÉCIMENTO I
Os familiares do saudoso

a. o MetzgerDer
impossibilitados de fazê-lo pessoalmente, utilizam este sema

nário. para externar seus mais sinceros agradecimentos a to
dos aqueles que os confortaram e lhes deram forças para se

guir a frente quando do súbito desaparecimento de seu pai,
sogro, avô e bisavô e acornparrharam até sua úlrima morada,
em especial aos Drs. Antonio Seleme, Wilson Erzinger c aos

I
enfermeiros do Hospital Santa Cruz que de' um modo ,ou de
'outro colaboraram para amenizar seu sofrimento. '

A todos Deus lhes pague.

t CONVnE:.MISSB DE 1 ANO DE fALECIMENTO
Os familiares da inesquecível

Marinha Granemann Costa
convidam. parentes e amigos para a Santa Missa que será ce

lebrada em sua memória, dia 12 do corrente (quinta-feira),

I
às 19,00 horas na Igreja Matriz Cristo Rei.

.

I
Canoinhas, abril de 1979.

(�ON VITE MI,SSA
Os familiares de

t
•

convidam parentes e amigos para assistirem a missa de 1 ano

que será celebrada na intenção de sua alma, no dia 11 de
abril/79 às 19 horas na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé e caridade crista, agradecem,.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

Siediealo da Ind. dD Mate, no. 'Estado de Sta. Catarina
Eleições Sindicais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Rua G:etúlio Vargas, 639, 1.0 andar - salas, 1, 2 e 3 - Canoinhas-SC.

. PELO PRESENTE EDITAL, FAÇO' SABER QUE NO
DIA 30 ·DE JUNHO DE 1979, NO PERíODO DE 14 AS 16 HORAS,
NA SEDE DESTA ENTIDADE, SERA REALIZADA ELEIÇÃO
PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL'E
DELEGADOS-REPRESENTANTES AO CONSELHO FEDERA··

ÇAO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
. A QUE ESTÁ F,ILIADA ESTA ENTIDADE, BEM COMO DE SU
PLENTES, FICANDO ABERTO O PRAZO DE '20 (VINTE) DIAS
PARA. O REGISTRO DE CHAPAS, QUE CONCORRERA A CON
TAR DA DATA DA PUBLICAÇAO DO AVISO RESUMIDO DES,·
TE EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 17 DA PORTARIA N.o
3.43'l, DE 20 'DE DEZEMBRO DE 1974. O REQUERIMENTO
ACOMPANHADO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS
PARA O REGISTRO SERA ·DIRIGIDO AO PRESIDENTE DA
ENTIDADE, PODENDO SER ASSINADO POR QUALQUER DOS
CANDIDATOS COM'PONENTES DA CHAPA. - A SECRETRIA
DA l�NTIDADE F'QNCIONARA, NO PE�íODO DESTINADO AO
REGISTRO DE CHAPAS, NO HORARIO DE 9 AS 15 HORAS,
ONDE SE ENCONTRARA A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSA
DOS PESSOA HABILITADA PARA O ATENDIMENTO PRES
TAÇÃO DE INFORMAÇõES CONCERNENTES ao PROCESSO
ELE [TORAL, RECEBIMENTO DE DOCUMmNTAÇÃO E FOR
NECIMENTO DO CORRESPONDENTE RECIBO. A IMPUGNA
çÃO DE CANDIDATURAS DEV'ERA SER FEITA NO PRAZO
DE !) (CINCO) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA RELA
çÃO DAS CHAPAS REGISTRADAS.

CASO NÃO SEJA OBTIDO QUORUM EM PRIMEIRA'
CONVOCAÇÃO A ELEIÇÃO, EM SEGUNDA VOTAÇÃO, SERA
REALIZADA NO DIA 7 (SETE) DE JULHO E NÃO CONSE-�, .

GUINDO O QUORUM NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO A ELEI
çÃO, EM TERCEIRA VOTAÇÃO, SERA REALIZADA NO DIA
14 (QUATORZE) DE JULHO 'DE 1979, EM CASO DE EMPATE
ENTRE CHAPAS MAIS VOTADAS, REALIZAR-SE-A NOVA
ELE IÇAO 15 DIAS APÓS.

AS ELEIÇÕES SERÃO REALIZADAS DAS 15 AS 17

O Governador Jorge Kon-·
der Bornhausen presidiu no dia
21 no auditório da CELESC, a

solenidade de posse da nova di
retoria da Empresa, encabeçada
pelo engenheiro Paulo Affonso
de Freitas'Melro. São seus com
panheiros de colegiado os Se
nhores Aldo Bellarmino da Sil-
va, - Diretor Administrativo

. ,

Luiz Gomes, Diretor F'inancei-
1'0; Engenheiro Mário Luiz Me- •

nel da Cunha, Diretor de Enge
nharia e Construção e o .enge
nheiro Vilson Pedro Kleinu
bíng, Diretor de Operações . e

Dístrdbuição , Após a leitura da
ata da Reunião do Conselho de
Administração que elegeu 9'
novo Colegiado, - falou o Sr.
Hercílio Luz Colaço, Presidente
da Diretoria cuj a gestão terrni-

. nava.
'

Em nome da Diretoria cuj a
gestão se' encerrava, o ex-presi
dente Hercílio Luz Colaço disse
que a CELESC é um real ins-

.

trumento operativo de nature
za econômica e social, a ser ju
diciosamente manejado, de mo

do a atender os interesses maio
res do desenvolvimento de San
ta Catarina.· E mais' adiante ,

HonAS, Lotes do esquina
VENDE-SE

CANOINHAS, 12 DE MARÇO DE 1979.

JOAO SELEME -- PRESIDENTE
1 x � dois lotes de esquina na rua

Caetano Costa com a São José,
um medindo 800 m2 e outro

.700 mã.Sin�icatQ da Ind. do Mate, no Estado de S·ta. Catarina
Eleições Sindicais
A V I S o,"

. Vende-se também um.q área
medindo 20.000 mQ situada na

J

rua Caetano Costa.
-

Tratar 'com o. sr. Paulo
Bockor, na Rua Caetano Costa,
1.300 ou nesta redação.

Rua Getúlio Vargas, 639, 1.0 Andar, Salas: '1,2 e 3 - Canoinhas-SC.
SERA'REALIZADA ELEIÇÃO ,NO DIA 30 DE JUNHO DE

1979, NA SEI)E. DESTA ENTIDADE, PARA COMPOSIÇÃO DA
DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS REPRESEN
TANTE-'3, DEVENDO O REGISTRO DE CHAPAS SER APEESEN;.
TA �DO A SECRETARIA, NO HORARIO DE 9 (NOVE) AS 15 HQ
RAS, NO PERj)ODO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA PU
BLIrCA!ÇAO DESTE AVISO.

EDI.TAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO ENCON
TRA-SE AFIXADO NA SEDE DESTA ENTIDADE.

CANOINHAS; 12 DE MARÇO DE 1979.
'

JOÃO SELEME - PRESIDENTE

------�--------------�

Maçãs de! São
Joaquim para
Conoinhas

No Super Mercado' Nevo Mundo

,

&. elA. LTDA.
INDÚSTRIA· ... COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

� ,

Distribuidores. Exclusi vos

Completa dos Motores

da Linha

«WEG»

Esquadrias de ferro e uma variadíssima secção
.

de vidros, com equipe de profissionais cornpe

tentes para sua colocação..
Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIAO DA VITóRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar Knüppel

frisou: que '''na consecução deste'
objetivo, foi e continuará sendo

ímprescindível uma filosofia es

partana, seletividade nos inves

timentos, ampla colaboração

dos servidores e, sobretudo, o

que nunca nos faltou; irrestrito
apoio do Governo Estadual e

alguma compreensão do público
consumidor.

.

•••• I., •••• m' •••••••••••••• !.I!.I •• I •••• I.lqR'�I!a ••• ! •••••••••• '.".!I'.·

CIMENTELA --

Seu problema é cercas ou alambra�os ?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
188 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA)· �M MARCíLIO DIAS.

.FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA,. MON
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES' E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS .

118 ••••••••• 8.;11 •• 11 ••••• 1 •••• 11 •••• 11 ••••••• 8 ••••••••••••••••••••••••• i •.

·DR, ZENO AMA.RAL· 'FILHO
.: CIRURGIAO 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

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

Dra. Zoé Walkyria Hatividade_ Sele'me
- CIRURGIA DENTISTA -

- ClC 005589159/DEP -,
.

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização emOdontcpediatria -

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-:046i

Indústria .

de
.

Madéiras· Z801010 S.,.
C.G.C.M.F. N.o 83.181.294/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL·ORDINARIA

.

São. convidados os senhores acionistas desta Sociedade
.

'

para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 30 de
abril ·de 197�, às 10:30 horas, na sede social, sita no Bairro Agua
Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem sobre a se

.f�uinte ordem do dia:·
'

..

] .0) Aprovação do Relatório da 'Diretoria, Balanço Geral e De�.
monstração da Conta Lucros e Perdas, relativos ao exerci
cio encerrado' em 31 de dezembro de 1978;

,

2.°) Outros assuntos de interesse social.

,
. AVISO: Comunicamos que achám-se a disposição dos

senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere
() artigo 133, da Lei n.° 6404/76.

.

.

Canoinhas, 22 de março de 1979'.
ALTAVIR ZANIOLO -. Diretor

1 x

Indústria e Comércio
Otto Friedrich S.A." - ICOFRIS'A

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

ASSEMBLÉIA GElRAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO
. Na conformidade' do artigo 15:°, Capítulo V, dos Esta....

t�tos Sociais.: ficam convocados os senhorés acionistas para reu

.

nindo-se em Assembléia Geral Ordinária, no dia 21 de abril de
1979, às 16 horas nos escritórios da sociedade, à Rua Princesa Isa
bel 5'74, em Carioinhas-SC, deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA /

. 1.°) Discussão, e aprovação do Balanço Geral, Demonstrações Fi
nanceiras e Relatório da Diretoria, relativos ao exercício so-

cial encerrado em 31 de Dezembro de 1978.
'

2.'°) Eleição da Diretoria para o biênio. 1980;1981.
3,°) Outros assuntos de interesse geral para a, sociedade.

A V I S O
,

Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede
social, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404,
de 15 de Dezembro de 1976.

Canoinhas(SC), 15 de março de 1979.
,

Isabel Kohler Frtedrich -. Diretor Presidente - CPF 154.093.099-g7
�

•

I

1 �
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COMPENSADOS.

.'."
FUCK S.A.

CGCMF N,o 83,005,884!0001�02

R ,E L A -r Ó R' 'I O",
TRÊS BARRAs-se

-------------------------------------------------------------------------------------------.---------------_.---------------------------.

'.

D A DIRETORIA

• F

SENHORES ACIONISTAS:
. CUMPRINDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS ,E ESTATUTARIOS, SUBMETElVIOS À APRECIAÇÃO DE VOSSAS SENHO-

RIAS, O BALANÇO GERAL DESTA' SOCIEDADE, ENCERRADO EM 31 DE. DEZEMBRO DE 1978, ACOMPANHADO DO D�l\tl0NSTRATIVO
DAS CONTAS DE RESULTADO. COLOCAMO-NOS OUTRO$SIM, À VOSSA INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMEN-
TOS QUE ASSIM O DESEJAREM, o

o

o

••
'

,

TRÊS BARRAS (SC), 15' DE MARÇO DE 1979
.

\

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 1978
A T v o P A -5 S vo

ATIVO CIRCUI..IANTE
DISPON1VEL,

Caixa e Bancos .. .. .,

PASSIVO CIRCULANTE

1, 192.,635,96 Fornecedores; Instituições Financeiras (N0-

� ta 3) Diretores Acionistas, Representantes,
Salários e- Encargos Sociais, Obrigações Tri
butárias a RecoUier Credores em C/Cor-

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
Estoques, Duplicatas a Receber, Imposto a

Recuperar, Devedores em Contas Correntes
Previsão' pi Dev. Duvidosos - Duplicatas
Eridossadas ,. ,. ,. .. ,. " ,. .. " .. .,

rente., ,. . ," . 8.136.965,45
'7.799. '099,38 8.991. 735,34

DESPESAS ANTEClpADAS PI EXERC. SEGUINTE
o

Prêmios de Seguros , .

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Depósitos Comulsórios Eletrobrás

110.883,4:!
PASSIVO .EXIGíVEL A LONGO PRAZO

Instituições Financeiras (Nota3) 12. 230 .108,�0 2Q. 36Z7 . 083,95
I' 109,.312,35

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS

Opção Procape .... o, '.0

.

I PATRIMÔNIO LíQUID<;l

25.297,10 Capital Subscrito (Nota 4) -'Capital a inte-
I .

gralizar - Capital integralizado, Reserva de

Correção Mon. do Ativo, Imobilizado Espe-
cial. ... .. .. .. ;. .. .. .. .. 44.960. 961J 4.

--------.:..�--
------

IMOBILIZADO (Nota 2) "

Terrenos, Construções, Máquinas e Equipa-
'

.. mentos, Móveis e Utensílios, Veículos, Re-·.
florestamento, Instalação de Máq. e Equi
pamentos, Moto Serras - Depreciações Acu-

.

muladas . .

"

,. o o " o o ., • o 56.090,806,88
Cr$ "

56.116.103.98

65.328.035,09 / Çr$ ........ 65.328.035,OD

NICETO OSMAR FUCK
Dir o Industrial

ESTEVAO FRANCISCO FUCK
Dir. Administrativo

. JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO

Téc. Conto CRC-SC N.o 4449

Demonstração da Conta Lucros, e Perdas
RECEITA OPERACIONÀL BRUTA
Venda de 'Produtos .

Revenda de Produtos . o

'

••• , 'o o. "

c) A apresentação das contas ativas realizáveis e passivas exigí
veis em prazo. superior. a 360 dias são' demonstradas a longo
prazo;

d) Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição,
despojados das parcelas relativas aos encargos fiscais;'

e) Foi constituída a previsão para Devedores Duvidosos, respei
tando o' limite legal admitido, sendo suficiente para cobrir
possíveis perdas que poderão decorrer da realização de dupli
catas a receber,

9.017.613,64
8,,957.000,44

70.613,20

405.929,39
210.218,70
195.710,69

8.611.684,25
8.216.576,96

395 .107�09.

565.479,17
227.439,01
69.355,27

. 212. 296,OQ
.

4.200,00
52.188,89

552.029,93
120.000,oe
374.710,01
57.319,91

9.396. 447,9�
(10.118.849,72)

48.098,95
11.863,05

78,40
36.157,50 .

98.488,00

98.488,00
6.677.545,40
3,491.693,37

17.479.628,27

DEDUçAO DE VENDAS ..

Imposto Faturado . '0' ••. " ,. ., "

Devoluções .. .. �. .. .. .. ., .. .. '. ,. .. .,

RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS '

LUCRO BRUTO .. ,. .._ .. ",
'
..

DESPESAS COM VENDAS ., .. ..' ..

Comisssões '.. " .. :. " ,. ., .. .. ,. ,. ..

PIS'SI Faturamento ,. .. ., .. ..

Imp. SI 'Circuiação de Mercadorias
Descontos Concedidos ..

'

.

Previsão pi -Devedores Duvidosos .. .. ,. .. ,.

·NOTA 2 - IlVrOBILIZADO

_
.

Depreciação Residual

25.438,543,54
16 . 169'. 21 7 ,1 O .

10.932.465;92
33. 285,9�1

3.204.280,74
19.093,85
14.141)Go
101.579.71
178.198,41

Descrição o

•

Custo Corl'ig.
--------��------------

Terrenos .. .. .. 25.438.543,54
Construções .... '.. 16.831. 930,22
Maqs. e Equipt.Ps �o ,12.171. 005,27 ,

Móveis e Utens. ., 33.565,61
Veículos .. .. .. .. 3.567.510,46·
Reflorestamento 19.093,85
Ferramentas .. .. ,. 15.273,40
Instalações .. .. 108.693,41
Moto Serras 186.243,77

.662.713,12
1.238.539,35

279,,66
,

363.229,72

1.131,74
7.113,70
8.045,36

GASTOS GERAIS .. .. ..

Honorários a Diretoria .. .. .. .. o ,. ••

Despesas Administrativas. .

.

Impostos e Taxas Diversos ', .

DESPESAS FINANCEIRAS :. .. ..' .. .. ., ..

PREJUIZO OPERACIONAL , ,

.. TOTAIS ; 58.371.859,53 2.281.052,65 56.090,806,88-

RENDAS NÃO OPERl\CIONAIS .. ,. .. .. .. ,. .. ..

Financeiras .. ,. .. .. .. .. .. ., ,. .. .. .. .. .. .. ..
,

.

.

De Participação .. .. ,. ., .. .. . .

Eventuais , �
: .

.

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS .. .. ,. .. .. .. .'.

Prejuizo Verificado na Venda de Bens do Ativo Imobili
lizado ., , .. , , .. , , : , . i

CORREÇÃO MONETARIA DE BALANÇO ..

REVERSÃO DE PREVISÕES E RESERVAS ..

RESULTADO DO EXERCtCIO '. ', .. , .

"

NOTA 3 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Nesta conta são demonstrados os financiamentos e emprésti
mos tomados' junto a agentes financeiros e estão assim distri
buídos .

Discríarsinação
Capital de Giro ..

Investim.ento Fixo
262.485,88

4.987.033,89 12.230.108,50
262.485,88

17.217.142,3�
, 'o TOTAIS

o

•••••• ,. 5.249.519,'77
--------�----------�--

12.230.108,50
o

Niceto Osmar Fuck
Dir. Industrial

Estevão Francisco Fuck
Dir. Administrativo

: Os financiamentos são todos em moedas nacional, sendo que
. em seus saldos estão computadas as variações monetárias,

, quando aplicáveis até 3t de dezembro de 1978.

NOTA.4.-.0 Capital Social subscrito é de 53.000.000-,00 (cinquenta e três
.

milhões) de ações de valor nominal de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) I

estando integralizado somente 41.596.302 (Quarenta e, un.
milhões quinhentos e noventa e seis mil e trezentos e dois)
ações divididas em 26·743.911 (Vinte e seis milhões, setecentos
e quarenta e três mil e novecentos e onze) ordinárias e

14: 852.391 (Quatorze milhões, oitocentos e cinquenta e dois
mil e trezentos e noventa e um) Pref'erencíais .

José Nascimento Filho
Téc. Conto CRC-SC 4449

, ,

NOTAS EXPLICATIVAS
o

DA DIRETQRIA o

AS DEMONSTRAÇÕES
'FINANCEIRAS DO BALANÇO PATRIMONIAL' ENCERRADO EM �1

DE DEZEMBRO DE 1918.
... j

NOTA 1 0_. PROCEDIMENTOS CONTABEIS:
.

," As demonstrações financeiras do exercício findo. elTI 31 de
dezembro. de' 1978 são apresentadas de acordo com os métodos
e critérios introduzidos pela nova Lei das Sociedades por
ações e pelo Decreto-Lei 11.° 1.598/77. Esses novos métodos e

.

critérios tiveram os seguintes reflexos nas demonstrações fi-
nanceiras da companhia.

o
•

a) Nova sistemática de reconhecimento dos efeitos inflacioná
rios sobre o Ativo Permanente e o Patrimônio líquido;

b) Reclassificação do ativo Pendente para o Ativo Circulante
das despesas antecipadas para o exercício seguinte; .

.

Três Barras (SC), 15 de março de 1979,

ESTEVÃO FRANCISCO FUCKNICETO OSlVfAR FUCK
Dir. Industrial Dir. Administrativo

.

,

se,. W!t5f't'i' ,...., eMa....,+ IM. m _

. \

n
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Aniversariantes da
semana

ANIVERSARIAM�SE DIA 10: as sras.: Maria, es

posa do sr. Jacob Seleme e Hil

da, 'esposa' do sr. Affonso Gross

kopf; os srs.: Antonio Koller e

Waldo M. Simm, residente em

Joínville .

DIA 12: o sr. Modesto Za-'
I

niolo; o jovem Helton Nacif Se-
leme.

HOJE: a sra, Estefania,
esposa do sr. João Polomani.

Aos aníversaniantes, os

cumprimentos deste semanário.

AMANHÃ: a sra. Ligia, es

posa do sr. José A. Pereira So

brinho; João Eduardo. e Mari

zela, filhos do sr. João Delgado
Florêncio.

DIA 13: a sra. Ivanilda, es

posa do sr , Gustavo Prübe.
DIA 09: o sr. Nivaldo Roe

der; o jovem' Joércio Luiz Bur

gardt; o. menino Oswaldo, filho
do sr- Armando Mülbauer ...

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

INDÚSTRIA E COMr:RCIO IR
MÃOS ZUGMAN SIA. declara que
foram extraviados os documentos do

. veículo' de sua propriedade, marca

Volkswagen Sedan 1300, tipo auto"

móvel, ano de fobrícoçõo 1976,
chassis nr. BJ-369917, 04 cil. 46 HP,
cor bege alabastro.

Ficam os mesmos sem efeito por'
ter sido requerido 2.a via.

. Ccnoinhos, 21 de março de 1979.
.1,x

2 x

.

Documentos extraviados
JOÃO KOS.LOW, declara para

os devidos fins que extraviou todos
os documentos do veículo de sua

propriedade, .

marca Volkswcqen Se
dan 1500, ano 1974, cor ocre, 5'<

.

HP, 4 cil. chassis BS. 434.373.
Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via. _

I ••• i ••• íl ••••••••• UII •••••• ldsi •• imllll.iíil ••••• il1 ••••�.I.I ••••••••••••••••••••••••• II.all ••• &I.IB •••••••••••

ara· es a 'semana a·

Os melhores Preços e condições da regiã.o

C d·#·. re larlO Próprio e entrega na' hora

copas

fogões

seu dormitóriol leve
.

;_':\.',r.J

um despertador;
I

Dormitórios

estofados
refrigeradores

bicicletas

telev iso res
- toca-fitas

estantes

lenha - rádios

dade de outros artigos.

E na compra de

conjuntos
fórmicas

,

a gas e a

e uma inf'ini

para seu lar

de brinde

_ - de um conjunto estofado, uma mesa de� centro;

- de um televisor, urna antena com instalação;
,

de
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nossos preços
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Rua Caetano Vosta, 495 - Fone 22-0555

AGENDA' Dl . CIDADE'
Rua Getúlio Vargas, 527 _ Fone: 22-0971

}'ARMACIA DE PLANTA0:, De sábado. (07) a sexta-feira (13) _

Santa Cruz - Rua Felipe Schmidt, 361>
. . Fone 22-0447

MÉDICOS DE PLANTÃO: Hoje - Dr. Haroldo Ferreira Filho

Fone: 22-0033 -,

Domingo - DT. Paulo C. Vicente Alves
Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTA,ÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

I)LANTAO CELESC: Fone: 22-0490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados e domingos

.

Po-sto no' Planalto Hotel.'

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:09 ho;ra8�
e das 14:00 às 18.:00 horas. Aos sába
dos até às 16:00 horas.

-:- H O T É I S' -:-'
PLANALTO HOTEL:, Funcionando com 40 apartamentos e café d�

manhã - Estacionam.ento, Sala de Conven-.

ções, Bar, Farmácia, Barbearia e Lavanderia
Rua Felipe Schmidt, 550 - Fones' (0477)
22-043,3 e 22-0477.

SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante'
anexo - Rua Vidal Ramos, n,? 797 - Fone: 22-003t3.

GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas
feiras e aos 'domingos, carneiro,. churrascos,

.

galinhas
assadas e recheadas.

-:- RESTAURANTE A LA CAiR,TE -:-
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

1l:0Q às 14:00,horas, e das 16�30 às 22:QQ
horas.

LANCHERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.
Especialidades: Pizzas e refeições rápidá_s.
Praça Lauro Müller - Prédio Sociedade' B.
Operária

....-:- C H U R R A S C A R I AS' -:-
PINGUIM: :Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 -. Funciona das .

O�:30 às 23:00 horas. - Lanches r

.
Refeições - Espeto

Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

CAN�CAO: Rua Caetano Costa (saída p/Mafra) - Excelente aperi
tivo - churrasco à moda gaúcha - espeto corrido e pra- .

I

to 'comercial.

PAMPAS: Finat' da Rua Caetano Costa (saída pi Mafra) - o verda
deiro churrasco dos pampas - encomenda para festas -

espeto corrido e prato comercial .

..-:- C I NEM A -:
HOJE às 20,30 horas:

Sandra Bréa e Luiz Gustavo em:

AMADA AMANTE - Colo�ido - Censura 18 anos

AMANHA às 14 horas em matinê:
A VOLTA DOS VIKINGS _. Colorido

AMANHÃ em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:

Sandra Bréa e Luiz Gustavo em:
'. AMADA AMANTE - Colorido - Censura 18 anos

ATENÇÃO: Este filme reprisa 2.a e 3.8. feira às 20,30 horas.

4.6 e 5.a feira às 20,3'0 horas:
AS GRANFINAS E O CAMELO - Colorido

A partir de 6.a feira às -20,30 horas:
John Travolta e Karen Lynn Gorney em:

_

OS }';MBALOS DE SABADO A NOITE -- Colorido .

-:- PROMOÇÕES BAILES E DISCOTHEQUES .-:.:

HOJE ._ 23 horas - Clube Canoinhense - Jakson Som e Luzes _..

Discotheque.

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:
.FOTO EGON: Rua Paula Pereira, 854 �

FOTO STUDIO ALVORAI)A: Rua Felipe Schmidt (em frente a

Livraria Zaguini) ,

FOTO JOÃ�: Rua Vidal Ramos, 524 - Fone 22-0392,
FOTO RUBENS: Rua Vidal Ramos (anexo à S.B.O.)

H;OJE às 12 horas _ F'EIJOADA do Amauri _ no Casarão em fren
te à Livraria Zaguini.·

Produtos BRAHMA - a alegria do seu verão.

Comércio de Automóveis Lida.
Vende automóveis FIAT "O" Km - Luxo, GL e STD

COMPRA - VENDE - TRQCA E FINANCIA AT:É 24 MESE�
72
76

1 VARIANT AZUL .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. ..

1 RURAL 4 CILJNDROS AZUL" " " .. " ..

1 VOL,KS 1.300' .. ," .. .. .; .. .. .. ..' .. .. ." .. ... ., 70
1 KOMBI STD AZUL .. .. .. ., .. .. .. :. .. .. 63
1 KARMAN GUIA TC BRANCO " , 72
1 CORCEL GT VERMELHO -

-

;.

1 PICK UP AZUL .: .: -.. .. .. .. .. .. .. ., .: •. ..

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 2!f5

75

... ,' 69

FONES: 22-O!U7 E 22-0610
.

I'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

ILUSTRES VISITANTES

A Direção da Fábrica e Florestal da Rigesa,
, foram os grandes anfitriões na noite de quarta-feira,
quando ofereceram um "coq" na Casa de Hóspedes
aos seus Diretores e da Westvaco dos States. Presen

ças muitas -no acontecimento de Destaque, James
(Donna) Barbarito, Mark (Jane) Stockwell Roberto

,

(.Carol) Powers, Carl (Doroty) Skoggard, Paulo

(Elair)\ Krappe, José Roberto (Denise) Nogueira Ce

sar, Teodoro (Ceres) Sachweh, Mario (Olga) Ferra

rezi, Etsuro (Haidé) Murakarm, Antonio (Akiko)
T�unoda, Mario (Silvia) Ohmedo, Romeu (Ana Rita)
Dreweck, Ciry l (Lícia) Brooke, Djalma (Maria de

Lourdes) Chaves, Bernard (Eleusa) Delespinasse,
Vianei (Elusa) Ferlin, Antonio Milton (Valei) 'I'orme
na, Louis (Mita) Chadick, Guido Schreiber, Cyro E.

Agottani, Nelson Luiz Lubi, Carlos D. Zaror, Yoshiro
Nagao, João Chuiti Yamagutti, Georges M. Antoun,
Licéa Kohler, Iara Schmidt, Dalson D. Barba, Marío
Sant'Ana Jr., Lincoln Burns, José Guilherme César
de Andrade e David Byrn.

Chie-Chie Modas
Uma das lojasda organização

NIVALDO 8URG�RDT� para (bem servir.

, Praça Osvaldo de Oliveira

CHORINHO NOVO

Está de parabéns o casal Sigmundo e Luiza

Preissler, com nascimento no dia _28 de março da lin

da menina) que receberá o não menos bonito nome

de Alessandra Lilian. Da coluna as felicitações ao

radiante casal.

-

1
ORA. HE'lOlSA' S. BERTON(INt

'

CIRURGIÃ-DENTISTA
eRO 1091

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schnlidt, 385

1.0 Andar - Sala N,? 03

L/C

"1' de abril de 197'

�- .. .

� �: _,,\
I
,

Lucia Colombo

BAILE DE ALELUIA

Muito me honra o convite que recebi da Dire

toria do Clube Concórdia de Porto União, para o Bai

, le 'de Aleluia no dia 14 próximo.

A grande noitada será abrilhantada pelo sen

sacíonal Grupo os "Demônios da Garoa" e tem seu

". início marcado para as 23 horas. Aos interessados, a

reserva de mesas já está aberta na secretaria daque
le conceituado Clube.

GARDENIA
Camisetas,

Jeans
Camisas, Calças
e Bijouterias

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

PASSAGEM DE COMANDO

Em solenidade da qual tomaram parte inúme

ras autoridades civis e militares, tomou posse na ter .. ·

'

ça-feira o novo comandante do 3.° Batalhão de Polí

cia Militar de Canoinhas, Tte Coronel Dinoh Antonio

Côrte, em substituição ao Major Guido Cardoso Zim

mermann. Dentre os presentes ao coquetel comemo ..

rativo destaco o Comandante Geral da Polícia Mili ..
,

tal' de Santa Catarina, CeI. Romeu Landini; o Presi-'
dente da Câmara Municipal} representando o Prefei

to Therézio, Dr. Paulo Rocha Faria; o Vice-Prefeito,
Fábio Nabor Fuck, o Juiz Loacyr Muniz Ribas; o Pro

motor, Carlos Roberto G. de Oliveira e o Prefeito .de
Três Barras, Odilon Pazda.

ESTREANDO ALIANÇAS

Noivaram no dia 30 de março, Skndra Allage
o o médico Dalmo Batista Soares, filhos dos casais
Ceci e, Adauto Allage e de Dalma e Odílio Soares.

A comemoração ao ensej o do aniversário de
Dalmo naquela data, foi na residência dos pais de
Sandra e a coluna formula os cumprimentos ao JO"
vem par.

AQUARIUS BAND

É o nome do Grupo Musical que a Diretoria do

Clube Canoinhense acaba de contratar para o baile

de Natal, dia 24 de dezembro. A informação é do Di ..

retor Social, Ary Wiese, sempre preocupado em proJ

porcionar o que há de melhor aos associados do Ma

gestoso.

PAULO 'ANIVERSARIOU

Quem recebeu os cumprimentos de seu grande
círculo de amizades esta semana) foi Paulo Frank,

pela passagem de sua data natalícia no dia 29 ú�timo.
Paulo é o eficiente assessor do Prefeito de Três Bar

ras, incansável batalhador em todos os empreendi
.mentos em prol do município e o povo tresbarrense.

Em tempo, às felicitações do colunista e equipe do

C.N.

Na foto, especial para a

Coluna, o Prefeito de 'I'rês Bar

ras, Odilon Pazda; Roberto A.

Powers, Diretor-Presidente da

Rige,sa; Mark R. Stockwel, Di

r etor do Departamento Flores

tal; James J. Barbarito, Diretor

Indústrias da Fábrica; e Raja
M. .Bitar, Diretor das Opera
coes da Rigesa de Três Barras.

Eletrônica V ideo-Som
-

CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS

DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORIZA

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

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

DOIS ANIVERSÁRIOS

Da minha agenda de março consta a data na

talícia no dia 29 da jovem Stela Pieczarka, que co

memorou em Florianópolis com amizades e f'amilia .. ·

res. Desta semana, na quarta-feira, quem completou
idade nova foi o bancário Edir Kamradt, que reuniu
em sua residência amizades mais chegadas, além de

compadres. Da coluna os cumprimentos com um

abraço aos homenageados.

MODA ,& DISCOTHEQUE

.

A Sociedade Canoinhense estará novamente
em Destaque no próximo dia 14, data em que estarão
na passarela os manequins da Boutiquo La Na Modi
nha apresentando' a ,sensacional coleção outono in
verno. A' promoção terá como ponto culminante, o

"Concurso Discotheque" a cargo de Jakson e direto-
r ria do Clube Canoinhense . Inscrições abertas aos

travcltinos na secretaria do magestoso.

M"CJJ·(�'as S«)ulin
Este mês

SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO PAHA

RENOVAÇÃO DE ESTOQUE
Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rocha Faria, Presidente: da
Câmara de Vereadores de Ca

noinhas, 'Estado de Santa Cata

rina, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara oc Ve

readores aprovou e eu promul
go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

CORREIO DO NORTE
7 de abril de 19'19

,-------------------------------------------------------------------=---------------------------==�------------�------����--------------���
Prefeitura

PORTARIA N.o 10/79

BENEDrrO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR,

Fábio Nabor Fuck, Diretor
Administrativo e Alfredo Me
deiros Franco, Cadastrador de
Imóveis Rurais, para procede
rem o Levantamento do Movi
unento Econômico referente ao

exercício de 1978.
,

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 27 de

março de 1979.

Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta

.

Portaria foi registra-'
da e publicada no Departamen
to Administrativo, na data su

pra.

Fábio Nabor Fuck

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 11/79

BENEDITO THERÊZIO DE
CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

. CONCEDER LICENÇA
De conformidade com os artigos

131 e 134 da Lei n.? 1.149 de'
25/04/1974

O funcionário LEONARDO
RODRIGUES FERREIRA, Pa
drão C. E. 05, trinta (30) dias

para tratamento de saúde, a

partir do, dia 29 do corrente
conforme atestado médico ane

xo ao requerimento protocolado
sob n.? 513 de 27/03/79.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, 20/03/79.
Benedito Th. de Carvalho .

Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no.' Departamento
Administrativo na data SUDra.

..

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Municipal de -Canoinhas
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uro de
suas atribuições legais, resolve:

PORTARIA N.o, 12/79

BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado,
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO

Composta dos senhores Dr.
Saulo Carvalho, Dr. Adilson

Rodrigues de Medeiros e Gui
lherme Prust, sob a presidência
do. primeiro' e no prazo de três
dias, procederem a avaliação.
dos lotes n.Ps 01 e 09 do lotea
mento pertencente ao Sr. Pau
lo Bockor, respectivamente com

as áreas de 680 m2 e 758 m2.
Gabinete do Prefeito. Mu

nicipal de Canoinhas, 30/03/79.
Benedito Th- de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Admdnistração
Vice Prefeito Municipal

CONCEDER LICENÇA
PRÊlVIIO

De acordo com o artigo
.

144 e"
145 da Lei n.? 1.149 de 25/04/74,

Ao. professor NIVALDO
MACHADO, lotado no cargo de
Professor Municipal, com a ca

tegoria Não 'Titulado, Padrão
C.E.I. 01, conforme requeri
mento' protocolado sob n.? 466
de 20/03/79,. Licença Prêmio, a

partir de 01 de março a ,26 de �e
tembro de 1979.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, 30, de

março de 1979.

Benedito Th- de Çarvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
E: publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 13/79

BENEDITO THERÉZIO DI�
CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, .resolve :

COLOCAR A DISPOSIÇÃO
da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) até

\

ulterior deliberação, a Sra. Al
bina Dias, servidora contratada
sob regime da C. L . T ., a partir
do dia 1.°/4/79.

.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, 30103/79"
Benedito 'I'h. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuc!k
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 15/79

BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições' legais, resolve:

-

PORTARIA N.o 14/79'

BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, Prefeito

CONCEDER LIC�NÇA
De conformidade com os

-

artigos
131 e 134 da Lei n.? 1.149 de

25/04/1974.
I

À professora NILZA MEL,
LO MARQUES� Padrão C. E.

04, noventa (90) dias para tra

tamento de saúde, a partir des-
I

.ta data, conforme requerimento
protocolado sob n.? 568 de

03/04/79.
� Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, 03/04/79,
Benedito Th- de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
'Esta Portaria foi registrada

.

e publicada no Departamento
Administrativo na data supra .

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

"

Registro Civil 'EDITAIS-

nicípio e residente nesta cidade, filho de Francisco Mm

tins dos Santos e de Esolina Mmtins dos Santos; ela,
noturcl deste Estado, nascida no dia 02 de agosto d<3

1962, do ler, solteira, domiciliada neste município e re

'sidente nesta cidade, filha de José Ribeiro de Lima e

de Maria Neuza dos Sentes Lima,

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

FRANCISCO DE Assis DE LIMA com ALDICIN,�
SCHIESSL, brasileiros, solteiros,. naturais deste Estado,
ele. tavrador, nascido aos 29 de setembro de 1957 -fi-,

lho de Adã.o de Lima e Olinda Hortes de Lima ela do-,

méstica, nascida aos 30 de junho de 1962 filha de
João Alfredo Schiessl e Emilia" de Oliveira S;hiessl,

ILARIO SCHIESSL com MARGARIDA 'DE FÁTIM6.,
MASSAN\EIRO, brasileiros, solteiros, naturais deste Es-'

tcdo, ele lavrador, nascido aos 01 de outubro de' 1959,
filho de Rodolfo Schiessl Sobrinho E? Verônica Scmpc io.
Schiessl, ela doméstico, nascida aos 14 de abril de
1961,' filha de Alvino Lidio .Massaneiro e Elvir� de Oli
veira Massaneiro, falecida, "

Se alguém tiver conhecimento de algum .unpe
dimento legal, oponha-o na forma da lei.

Bela Vista do Toldo, 04 de abril de 1979,

Leopoldo Pereira - Oficial

PEDRO ALTAMIR DE CASTRO e MARIA, ILET�

J<RAUSS, Ele, natural deste Estudo. naséido em Serra

do Lucindo, no dia 13 de fevereiro de 1957, lovrodor.
solteiro, domiciliado e residente em Bela Vi�ta do Tol

do, filho de Azemiro Carlos de Castro e de Maria F'3-

licio de Oliveira; Ela, natural deste Estado, nascido em

Rio Claro, neste município no dia 17 de maio de 1958,
do ler, solteira, domiciliada e residente neste municí

pio,' filha de José Krauss Neto e de Elfrida Greffin
Krouss ,

SERGIO MERNITZKI' e JACINTA DE FÃTIMA
VEIGA, Ele, natural deste Estado, nascido neste ml'JIl i

cípio no dia 08 de setembro de 1958, lavrador, solteiro.
domiciliado e residente neste municiplo, filho de Felipe
Mernitzki e de Cecilia M,erntzkl; ela, natural deste Es

tado, nascida neste município no dio .
19 ele setembro 1

de 1961, do lar, solteira, domiciliada neste rnunicioio .:;

I'esidente nesta cidade, filha de Walfrido Veiga e de
Anna lankóski Veiga.

Se alguém tiver conhecimento de existir algum
impedimento leqnl, acuse-o para fins de direito.

SEBASTLZi.O GREIN COSTA, Escrivão de Paz e

Oficial do: Registro Civil do Município de Maior Viei�
re. Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Cotorino,
faz saber cue pretendem casar:

ASSIS FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS e

MARIA CLARICE RIBEIRO DE LIMA. Ele,. natural dest,;
.Estcdo, .

nascido neste município, no dia 24 de setern
bro de 1959, operário, solteiro, domiciliado neste rnu-

Major Vieira, 03 de abril de J 979.

Sebcstlõo Grein Costa - Oficial do Registro Civil

Cârn a r a Municipal
" ,

de Cancinhas

801 para banheiro a fechamento de área já não é
problema' em Canoinhas·

DAIS
RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-0507

Endereço' residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22-0467

SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO _._

RESOLUÇÃO N.o 374/79

Altera Dispositivos Regimentais
O Presidente da Câmara

de Vereadores de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina. Faço
saber que a Câmara de. Verea
dores aprovou e eu promulgo a

seguinte

RESOLUÇÃO:
Artigo' 1.° - A redação do

artigo 34, da Resolução N.? 310,
de 28' de dezembro de 1970� fica
assim alterada: "Artigo, 24 -

Os membros da Mesa pcderác
fazer parte das Comissões 'I'óc

nicas, exceto 6 vereador titular
da Presidência da Câmara".

Artigo '1.° -. Fica reajusta
da a remuneração dos Senhores

V�readore"s, e� 41,61% (qua
renta e um vírgula sessenta e

um por cento), a partir de 1.o

de fevereiro de 1979.

Artigo 2.° - As despesas
decorrentes corri o presente de
creto legislativo, ocorrerão por
dotação específica do orçamen
to vigente, código local 0.01.

Artigo 3.° - Revogam-se
. as disposições, em contrário, es

pecialmente O' decreto Legisla
tivo N.? 27/78, de 26-4-1979, es

te decreto legislativo entra em

vigor na data de sua publica
ção.

Artigo 2.° - Esta resolu

ção entra em vigor na data de.
sua publicação revogadas as

as disposiçwes em contrário, es-

Câmara de Vereadores de

Canoinhas, 27 de março de 197!l

Ass) Paulo Eduardo Rocha
.

Faria,
Presidente

Ass) Jair Lessak
1.° Secretário

Ass) Edmundo Bittencourt
2.° Secretário

Esta resolução foi registra
da e publicada na Secretaria
Administrativa. da Câmara de
Vereadores de Canoinhas,' aos

vinte e sete dias do mês de .mar-
'

ço do ano de um mil novecentos
e setenta e nove (1979) ..

'

Ass ) Nelson Bayestorff
Diretor Secretaria Administra

tiva da Câmara

Câmara de Vereadores de

Canoinhas, 14 de março de 1979.

Ass) Paulo Eduardo Rocha
Faria

Presidente

Ass) Jair Lessak
1.o Secretário

Ass) Edmundo Bitteneourt
2.° Secretário

Este Decreto Legislativo
foi registrado e publicado na

Secretaria Administrativa da
Câmara de Vereadores de Ca

nqinhas,. aos quatorze dias do
mês de março do ano de um

mil novecentos e setenta e nove

(1979) .

Ass ) Nelson Bayestorff
Diretor Secretaria Administra

tiva da Câmara

DECR�TO LEGISLATIVO,
N.IO 32/79

Reajusta a Remuneracão . dos
Srs, Vereadores

O Cidadão Paulo Eduardo

informações:

. "

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

'

e os silos metálicos Siloqranel, 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,

.
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IR,fU:"tIl"ra p;;;;/(I/'('(} _j(/tIn"_

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EM CURmBA. LESTE 00 PARANA E NORTE DE SANTA CJl.TARINA,..

.

MatriZ em Curitiba, BR 116, Km 88 - Fone 52-4821, '

Canomhas. Travessa 7 de Setembro, 248 - F,one 22-D548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco, 1 BOO - Fone 22-1263

Tratores

L/C

Ancora
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. CORREIO. 00 NORTE 7 de abril de 1979

Registro· Civil
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do

1.0 Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz saber
que pretendem casar-se:

.

PEDRO IVO NUNES com CARMEN LUIZA DA
C;ILVEIRA, brasileiros, solteiros, domiciliados e residen
tes neste distrito; ele balconista, nascido em Felipe
Schmidt neste Município. aos 27 de dezemhro de 1953,
.filho de Osvaldo Nunes e de Edite Nunes; ela do lar,
nascida em Salseiró neste M�nicípio aos 21 de junho
de 1957, filho de Plínio Gerônimo da Silveirc e de Do-
lores Helena Werdan da, Silveira.

.

HAMILTON DE SOUZA com ELIANE MUNCI
NELLI, brasileiros, solteiros, residentes e dornicilicdos
nesta cidade; ele funcionário público Federei, nascido
em Marcilio Dias neste Muniçípio aos 10 de novembro
de 19521 filho de João de Souza, falecido E de Ceciiio
Feskiu de' Souza; ela professora, nascida em Porto AI-

.

meida distrito de União da Vitória-Pr. aos 27 de no
vembro de 1949, filha de Cícero Muncfnelli e de Hol
lendo Balardini Muncinelli.

DARCY HORTZ DE LIMA com MARIA LÜIZP.
KUTELAK, broslleiros, solteiros, residentes e domlcilia-·
dos nesta cidade; ele comerciário, nascido em Curitiba,
Pr. aos 19 de dezembro de 1953, filho de Juvenal
Hortz de Lima .e de Ceulita de Lima; ela operária, nas

cida em Canoinhas aos 16 de setembro de 1956, filha
de João Kutelak e de Ano Kutelak.

JOÃO MARIA GROSSKOPF com ROSELI Di:

FÁTIMA RAMOS, brasileiros, solteiros, domiciliados I}

residentes nesta cidcde.. ele marceneiro, nascido em

Cánoinhas aos 15 de agosto de 1956, filho de Carlos
Grosskopf e de Leonilde do Nasciment.o Grosskopf, ele
ÔO lar, nascida em Canoinhas aos 29 de setembro de
1962, filha de Juvino Ramos e de Maria Madalenc
Ramos.

ZENO CARDOSO' com LEONIR DA ROCHA
FERREIRA, brasileiros, solteiros, domiciliados e residen
te nesta cidade; ele motorista, nascido em Sereia nes
te Município aos 29 de novembro de 1956, filho de Ho

ry Cardoso e de Vitória Lascoski Cardoso; elo operária,
nascida em Rio Neqrlnho-SC oos 24 de morço de 1959,
filha de João da Rocha Ferreira e de Jurcci de Carva
lho Ferreira.

.

SILVIO CEZAR HENING' com MARIA DE LOUR
DES BUENO, brasileiros, solteiros, domiciliados e resi
dentes neste distrito; ele lavrador, nascido em Santa
Emidio n/ Município aos 5 de janeiro de 1959, filho de
Sebastião Hening e de Lindacir Pozdzioro, Hening; elo
do lar, nascida em Felipe Schrnidt n/ Município aos 22
de janeiro de 1961, filha de Francisco Moreira Bueno

e de Etelvina de Jesus Bueno.

P
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- EDilAIS
IVO PADILHA LEANDRO com SUELI DE LOUR·

DES GERALDO, brasileiros, solteiros; ele ..motorista,
nascido em Loqeodo. Sã.o Mateus do Sul-Pr. aos 26 de

abril de 1958, residente e domiciliado em Lageado
São Mateus do Sul-Pr., filho de Aziz Ferreira Leandro

e' de Maria de Deus Pcdllho. ela operária, nascida em

Felipe Schmidt n/ Município, aos 20 de agosto de 1961,
filha de Emilió Geraldo e de Amélia da Rocha Geraldo.

LEOPOLDO GUILHERME GRITEN com
.

MAR!/'.,
, ,

LAUDELlNA FORTUNATO,' brasileiros, solteiros, domici-

liados e residentes nesta cidade; ele operário aposen

tado, n€ltural de Barra Mansa neste Município aos 2:

de julho de 1939, filho de Maria Oliveira, falecida; ela
do ler nascida em Timbozinho, Munic. de lr ineónolis-

, ,

SC aos 1 _oj4/1949, filha de Ana Nair Fortunato.

VERISSIMO MARTINS. com IZABEL DA SILVA
brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade; ele

viúvo, operário, nascido em Xapecó - Santa Cotor ino

aos 12 de dezembro de 1929, filho de Quintin.o Mar
tins e de Sebastiana Martins; ela solteira, do lar, nas

cida em Três Barras nesta comarca, aos 12 de dezern- '

bro de 1960, filha de Catarina da Silvo.

VANDERLEY MOYSES DE ANDRADE com RO-
I

SEUS DE FÁTIMA ARTNER, brasileir.os, solteiros, domi-
ciliados e residentes nesta cidade; ele bancário,' nos

.
cido em General Dutra, Distrito de Matos Costo-SC
aos 7 de outubro de 1951, filho de Leodoro de An
drade e de Maria Jes de Andrade; ela professora,
nascida em Fcrturo . neste distrito aos 3 de marco de

, �

1958, filha -de Henrique Artner e de Wanda Gurcza- .

kowsky. Artner .

.

NOTA DA REDAÇÃO: por ter sido publicado incorreto

mente no número anterior (31-03-79), 'republicamos o

seguinte edital:
"JOÃO. OSNILDO DIAS ROSA corn MARI.A

BOBKO, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele mecôriico. nascido no .distrito de São
Sebastião do Sul-SC, aos 27. de março de 1959, filho
de Hermelino Rosa e de Zelinda Ribeiro Dias Rosa; elo,
Secretária, nascida em Rodeio, município de Papandu
va-SC, aos 23 de agosto de 1954, filha de Basili.o Bob
ko e de Sofia Karpen Bobko.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.u5,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram 05

documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180 Se

alguém tiver conhecimento de algum impedimento le

gai, oponho-o na forma da lei.
Canoinhas, 4 de abril de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficial do Reg Civil'- CPF 222.315.879-04
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Colabore com a , Limpeza Cidade

(�IDADE

da

PO\lO EOlJCADO

)

Lio n s Clube
de (anoinhas.

REUNIÃO FESTIVA EM· FOCO

Realizou-se no dia 22 de março, mais uma reuruco festiva.
dos membros do Clube de' Leões de Canoinhas, em a qual comparece
ram quase toda a plêiade leonística, para dar continuidnde as ctivi

dades que o clube programou para este segundo semestre leonístico

78/79. Sob a direçõo do CL, ;{:I.NTONIO MERHY SELEME, foi dado

oportunidade aos filiados do clube, para saberem a quantas anda a

parte odrnlnistrotivo . Nosso CL. ILDEFONSO CORR'EA, secretário do
Clube, deu conta das atividades, dernonstrcndo estar Cono-nhcs, ern

,

10.° lugar no Concurso de Eficiência f\dministratiya dentro do Distrito

L-lOque engloba atualmente 57 clubes Nosso CL, ANTON!O SI-
. MÕES, tesoureiro do clube, fez a demonstração que nosso clube se

achà em dia com as cótas internacionais e distritais. Tomou a pele- .

vra, a seguir, nosso CL. ZAI DEN E. SELEME, Diretor Social e disse

I
dos roteiros .que

_

nos esperam quanto as convenções e reuniões que

Ihão de vir a partir do mês de abril vi�douro. Com este objetivo, di.s�,·
. S6 que .os CC. LL. e DD.MM. que se Inscreveram para os eventos, Ia

possuem seu lugar garantido, rnerecendo dest'arte o aplauso de todos,

Fez, ainda'.o CL. ZAIDEN, a instrução leonística sob o terno "Uma
Data Para o MUITO OBRIGADO"í referindo-se ao Dia de Açõo de

Graças e a todos os dias em que abrimos nosso coração, poro res

ponder ao Criador, com um cântico único de gratidõo, num interminá
vel estribilho de "muito obrigado, Senhor".

ADILSON MEDEIROS, NOSSO NOVO COMPANHEIRO

Na mesrna reunião· festiva, nosso CL .. Presidente, através
da Secretaria, deu posse ao I�OSSO CL. ADILSON MEDEIROS, e bem
cssim a DM. SONIA MARIA DE LUCA MEDEIROS e que [ó participa
vam conosco em outras tantas oportunidodes, comungando com os

nossos interesses comunitários. O CL. ADILSON· disse da satisfação
em pertencer definitivamente ao Clube de Leões de Canoinhas, tendo

presente suas obrigações estatutárias e ao Código de Ética Leonística.
É nosso engenheiro residente �,sabe com precisóo dar muito de si, em

fovor de nossa causa e de toda Canoinhas que o tem em mais' alto
conta. O nosso abraço e o nosso parabéns por abraçar a ·causo

leon ístico .

LlONS CANOINHAS, INTERNACIONAL

Na revista internacional de Lions, foi estampada dum

promoções do nosso clube, o que motivou, nossa satisfação ern levar o

nome de Canoinhas, aos quatro cantos do mundo, Sôo exemplos diq
nificantes e que nos dão motivo de orgulho em pertencermos a este

clube de serviço, tão pleno de realizações, Vamos avante, porque nos

so trabalho, não só se circunscreve as nossas atividades, mas dão ':::1

conhecer o nosso nome, para corn todos os filiados internacionais.

ESTAMÇ)S TRABALHANDO

O Distrito L-23 adotou como símbolo da convenção o ca

valete que encontremos rodos os dias, 'e que significa segurança,
cpoio e ojençóo . Estornos trabalhando, significa tudo o que pudermos
dar de nós, pore com o nosso semelhante. Estamos trabalhando, siq-,
uificc ern dar nosso ornar, para recebermos o amor e sornente ele
em troca.

ITAIÔPOLlS EM SEU DIA FESTIVO

Sóbcdo. às 19 horas, no Restaurante Vale dos Pinheiros, o

clube de ltoiópolis, recebeu das mãos de nosso Governador CL. Fero!eI
Zickur, a Carta Constitutiva, o que dá ao clube, sua validade ern per
rencer ao Orqcnisrno , internacional. Levamos o abraço ao mais novo

clube de nossa região, exemplo de dignidade para com sua cidade.
e tornando as arnizades rnais puras, porque giram em torno de um

ideal. Parabéns à Itaiópolis, neste seu dia de Carta Constitutiva,

�----------------�--------�._----------==--------------------
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o Juiz de Direito,. Loacyr
Muniz Ribas, está comunicando
aos interessados, que encon

tram-se abertas as inscrições ao

concurso do cargo de Oficial de

Justiça. As i�cr�çõE\s devem
ser feitas com Luiz Nascimento
Carvalho na Secretaria do Fo-

, rum ..

xxx

O Prefeito Therêzio expe
diu ofício à Direção da ECT,
solicitando a instalação na

Agência dos Correios em Canoí
nhas, de uma central GENTEX.
Trata-se de um aparelho sofisti
cado que transmite telegramas
com incrível rapidez fazendo-o

chegar às mãos do destinatário
em poucos minutos.

xxx

O Delegado da 13.a Delega
cia de Serviço Militar, Capitão
Osvaldo Narloch, está convo

cando a classe de 1961 para o

alistamento militar. Comunica.
que o prazo termina em julho;
e a sua apresentação deve ser'

o mais breve possível. Não se

torne um refratário:
xxx

No último domingo em Rio
dos Poços, Neguito Moreschi e

. Walter Schimut foi a dupla
campeã do Torneio de Truco ao

derrotar a dupla Santo Pontaro-
10 e Juvenal Lima. Os jogos fo
ram na chácara de Neguito Mo
reschí ,

xxx

É com imensa tristeza que
os moradores da nova Avenida
(Rua Major Vieira) estão pre
senciando as frequentes trans
gressões dos motoristas de
transporte pesado, que não res

peitam as placas indicativas,
afundando o calçamento de la
jotas. A presença de um guarda
às vezes se faz necessário por
alí.

xxx

A Secretaria de Educação
e Cultura e Administração do
Ginásio de Esportes, fará reali
zar no iníciode maio o Campeo
nato Municipal de Futebol de
Salão. As inscrições j á estão

07-04-79

ES PA,RS,A 5
abertas e as equipes poderão
procurar a Administração do
Ginásio de Esportes em sua sa

la na Colina.

xxx

. Retornando às atividades

depois das férias na ar la maríti
ma, o casal Ana Maria e Nival
do Burgardt, ele que é Presi
dente do SPC de Canoinhas E'

proprietário das Organizações
Nivaldo Burgardt.

xxx

Nos dias 26, 27 e 28 deste
mês a realização dos III JOGOS
ESTUDANTIS, promovidos pe
la Administração do Ginásio de

Esportes e Se;retar'ia de Educa
ção e Cultura. Participarão
alunos do 1.0 e 2 .

.0
grau e mais a

FUNPLOC como convidado es-
.

pecial, nas modalidades: Han
debol, Voleibol e Tênis de.mesa
masculino e feminino, além de
futebol de salão.

xxx

Viajou à Camboriú em me

recidas férias, o Diretor do
Correio do Norte e Rádio San
ta Catarina, Sr. .Glauco J.
Bueno, ao qual toda. a equipe
deseja muitas felicidades du
rante seu descanso no litoral
catarinense .

xxx

O advogado Neuzildo Bor
ba Fernandes comunicando que

. j á está residindo em sua nova

casa à Rua Alvaro Machado, 426
e encontra-se à disposição de
amigos e clientes.

x XfX

O Conselho Municipal de
Cultura, colaborando com as

obras sociais da Paróquia de

Canoinhas, está reorganizando
a B. I . C. para melhor atender
a população, em especial os es.

.tudantes . (O homem que lê va-

le mais) .

I

xxx

Será amanhã a inaugura-
ção da Escola Isolada de Tira
Fogo, com horário marcado pu
ra as lO horas. No programa.
Missa de Inauguração e às 12
horas, suculenta churrascada
em comemoração.

aras, comp etou cinco anos
/

Há cinco anos, mais preci
samente no dia 24 de março de
] 974, era embarcado em Três
Barras com destino a Valinhos,
o primeiro papel fabricado pela
Rigesa em Terras Catarinenses.

.

Diretoria e funcionários re

jubilavam-se, orgulhosos, pelo
início de uma nova etapa, de
uma nova era para a minúscula
cidade do planalto Norte-Cata
rinense, que no InICIO do sé
culo foi sede de um dos maiores'

I complexos madeireiros da Amé ..

rica Latina - Southern Brazil
Lumber & CoI. Co. I

�_...._�-�

Descortinava-se, então a

possibilidade de que Três Bar

ras, antes devastada pelos ma

chados daquela empresa, esque
cida dos poderes públicos e, ho
je área mais densamente reflo
restada da região graças ao tra
balho de outra empresa - RI
GESA - se transformasse nu ..

ma força' viva, num município
economicamente forte.

Graças a Rigesa, o munící
pio de Três Barras, no' ano pas
sado" ou seja em 1978, tem sen

nome entre os 20 dos 197 muni
cípios que mais arrecadaram
Imposto de Circulação de Mer
cadorias (ICM).

No mapa Geral, Três Bar
ras aparece em 18.° lugar com a

fabulosa quantia de .

72.696.251,31.
,

Retrocedendo na vida da
Fábrica Três Barras, veremos

que no prjmeíro mês de produ
ção atingiu a média diária de
59,5 toneladas. Hoje, a média
'diária é de 298 tono São cinco
anos de atividades que não pa
ram e se desenvolvem, dia após
dia, noite após noite, em turnos \

de revezamento, dando conti
nuidade a uma operação defla
grada para não mais parar.'
Nesta oportunidade 'o Correio
do Norte cumprimenta todos os

rigeseanos tresbarrenses nas

pessoas dos Diretores James J,
Barbarito e Mark Stockwel,
bem como aos que os antecede
ram na difícil tarefa de' bem
administrar: Raja· lV1. Bitar,
Gilbert Robinson e Robin Col-
lins.

.

A Rigesa de Três Barras
esta semana teve a honra e sa·,

Região do "VALE DE CANOI
NHAS" e consr qüentemente
necessitamos a instalação da

Regional da S. S . I" e da r::;C01'"
denadoria Regional de Educa

çao .

Prende-se o presente pe<.lj.-'
do para que) dentro do e::pírit -.

"

do atual Governo, de dccentrc-..

.Lizaçâo administrativa, fac;LÜ'.l'
a população do, Muni íp;o'; ele

Canoinhas, Tl,� J' Barrr.s, T /Ié'jor
Vieira, Irineópolis, e Porto

Therézic pede ao governo,
na instalação da Delegacia

,

A exemplo da Associação
Comercial e Industrial de Ca
noinhas e Câmara Municipal
o Prefeito Therézio de Carva
lho, enviou radiogramas na

quinta-feira ao Governador
Jorge Konder Bornhausen e ao

Secretário de Segurança e In
formações, Ary de Oliveira no

seguinte teôr:

Senhor Governador:
Foi criada em 1973 a Micro

para longe e perto, sem

A •

urgcnc a

Regional
União, em benefícios de atendi

mente, não esperando os deslo
carne '!.tos dispendiosos e demo
rados .

Outrossim informamos qu«
o Icc21 para a Regional da
c' ("I T

.,

.t' t bil ié,) ,i:;. _ .. ]<''1. esta prcn o e D10 1 18,-

,10 f"'Jt'1DC10 apenas a autor-iza-(i _', .;;_,� � )r.,l .

_ ,:í.Ll-L;:'"1(:. C�.1. J ...... I.o�{.

('i!.;'] pera a sua 111f.:Slaçc:'O.,

João Linbares é O novo

vi�e-Ii er do. governo

tisfação de hospedar ilustres

personalddades da WESTVACO
e da Matriz da Rigesa, que e8··

tiveram aqui nos dias 03, 04 e

05. Foram eles: Carl O. Skog
gard, Senior Vice Presidente
da Westvaco e esposa; Lincoln

Burns, Vice-Presidente da West

vaca; Davida Byrn, Diretor As··
sistente de Processo de Grupo,

de Três

BRAS�I.:IA (Telegrama da
Assessoria de Imprensa do Go
verno Federal) - O Deputado
João Linhares da ARENA de
Santa Catarina, acabou por
aceitar o convite que o líder do

Governo, Deputado Nelson

Marczan, lhe formulou ainda
em fevereiro desse ano para
integrar seu colégio de Vice
Líder.

O parlamentar catarinense
relutava em razão da exígua
disponibilidade de tempo que
teria, pois tem 'sob sua respon··
sabilidade a grande e importan
te tarefa de relator do novo Có
digo Civil; - mas finalmente
a insistente argumentação de

Marczan, venceu a resistência
de Ldnhares que acabou acei-

Saudações,
Benedito TIl. de Carvalho NeH

.

Pref'eito 1\1:unicipal

da Westvaco; José Guilher Ce
sar de Andrade, Diretor Vice
Presidente da Rigesa; Roberto
A. Powers, Diretor Presidente
da Rigesa e esposa, Raja M. B'i

tar, Diretor Geral das Opera
ções da Rigesa Três Barras, que
vem prestigiar a valorizar "in
loco" o trabalho desenvolvido

pelo rigeseano tresbarrense.

tando a honrosa missao de Vi
ce-Líder.

�

João Línhares já exerceu
essa função no Governo Médici
e no de Geisel ocupou destaca
das funções na Câmara Federal'
como seu Primeiro Vice-Presi
dente .

e Presidente Interino)
além de ter sido relator de ícn

portantes matérias legislativas ..

O novo Vice-Líder deverá

atuar no plenário, nos debates
da área social e política, onde

ganhou nome de respeítabilida
de nas legislaturas. anteriores,
chegando a ser escolhido pelo
Comitê de Imprensa do Con

gresso Nacional, como um dos
dez melhores Deputados de Ple
nário em 1975 e 1976.

Seleção de Canoinhas Campeã do Torneio
dos MunicípiOS

Promovido pela Liga Es- estreou no 3.° jogo derrotando

portiva 'Canoinhense e colabo- a de Monte. Castelo por 5, a 1.

ração das Prefeituras' Munici- No quarto jogo a seleção de Iri-

pais de seis Mun.icípios, foi rea- neópolis aprsentou-se para sua

lizado no último domingo no primeira participação, perden-,
Estádio Municipal, o 1.0 Tor- do para Canoinhas por -1 a O.
neio dos Municípios. Para a decisão, a seleção de'

Papanduva venceu no sorteio e

Participaram 'as seleções enfrentou a seleção .

de Canoi
de Irineópolis, Major Vieira, nhas.
Papanduva, Três Barras, Monte Na classificação geral, IriCastelo e Canoínhas . A seleção neópolis ficou em 3.°. lugar,de nossa cidade sagrou-se Cam- Três Barras recebeu o troféu de
peã ao derrotar a de Papanduva melhor uniformizada, Monte
por 3 gols a 1. Castelo o de melhor disciplina'

Os demais resultados: Ir i- e Três Barras ficou com o tro

neópolis perdeu para Major ,féu de maior delegação.
Vieira por não ter comparecido I Os árbitros' que atuaram
a tempo. O a O, 1\ o s=gundo I foram) Mário Müller;. Sadir dos

jogo, as seleções de Papanduva '1· Santos, João Moreira, José
e Três Barras empataram 12:111 � Scheuer, Leonidas Rosa e Alceu,
gols. ·A seleção de Canoinhas � Mülbratz .
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Dada a reciprocidade de
tratamento entre os diversos

órgãos previdenciários esta

duais; ficam, agora, os filiados
a qualquer órgão estadual, com

possibilidade de atendimento

médico-hospitalar, quando S'=

tornar necessário, ern virtude
de trânsito pelo Estado cm que
ocorrer o evento.

- aumento
•

progressIvo

em FOCO

� Ó T I CA CONF1ANçA Praça Lauro Müller,�522 - Canoinhas - se
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Assim, os filiados ao IPESC.

poderão ser atend.dos no Para-,
ná

,
Rio Grande do Sul, São

Paulo, etc., quando se tornar
. ,.

d
'

. necessano, sen: .o a reciproca;
! também verdadeira, isto é o

I que informa a Supervisora cre-'
, ..

':.-\

I' denciada nesta cidade) Prof.
EEI�11)Cralda Maria Selemo Buch-

r Dlann.
.

(Essel-Paris)'
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