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CANOINHAS (CN) - Com
solenidade -realízada no dia' 29
de junho, 'fO'i inaugurado o NO'
vo Supermercado Cereal, que
cO'ntou cO'm a presença de autO'
ridades civis. militares e ecle
s:ásticas.

A nova IO'ja com amplas
instalações está situada na Rua
Coronel Albuquerque, n.? 409 e

tem uma área total de 2.400 m2
e área de vendas de 1.050 mz
constando de 6 caixas registra
doras para um atendimento
mais rápido, evitando conse

qüentemente a formação de
grandes filas; açougue com ins-
-talações modernas e balanças.
eletrônicas de grande precisão;
nova confeitar-in cO'm encomen
das' de bolos e doces para festas

e particulares; fiambreria CO'lTI

pleta e gôndolas em estilo prá
tico e moderno, O' que facilita O'

acesso dos clientes; amplo esta
cionamento

'

e serviço de entre

gas a domicílio com nova frota
de furgões.

O empreendimento é de

propriedade da Industrial MO'a
geira Ltda. de Caçador, onde
possuí 3 Iojas e a Matriz, con-.

tendo com 2 €1m Canoinhas e 1
em Três Barras. O Complexo,

índustrial desta empresa, PO's-
sui além de Supermercados,
moinho de trigo, milho e mais
fazenda com grande criação de
gado

Celso Zefferino Maríni, SÓ�
cio-Gerente da 'M.oageira, ínfor
mou ao C.N. que a Direção tem

em mente a rápida expansão de
seus negócios com previsão de
abrir mais duas novas lojas até
J980.

A' DIRETORIA

A Industrial Moageira Ltda.
tem o SrvLuiz Pedro Marini co
mO' o idealizador desta empre
sa, sendo (ele atualmente o

maior cotista e ocupa a posição
de Sócio-Gerente .na escala hie

rárquica na Diretoria. Os de
mais membros são, Celso Zef
ferino Marini, Giacomo Fores
L e RO'berto Pedott .

"

.

A nova loja Inaugurada re-

centemente ficará sob a respon
sabilidade do Sr. José Pontes,
que também é O' Supervisor das

loj as de Canoinhas e Três Bar
raso

« »
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-� 33 anos a serviço da comunidade -

Assinatura Anual Cr$ 250,00 - N.o Avulso Cr$ 6,60

A INAUGURAÇÃO
As novas instalações do Su .. ·

permercado Cereal foram inau

guradas sO'lenem�nte . con; .

o

rompimento da fita simbólica
.

pelos Srs. Benedito Therézío de
Carvalho Netto e Fábio Nabor

Fuck, Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente. Em seguida,
Frei Ladi benzeu as mercado
rias e instalações com uma bre
ve oraçao .

Em seguida, CelsO' Zefferi
no Marini, Sócio da empresa..

dirigiu .a palavra aos muitos

presentes na ocasião, fazendo
urna. breve explanação das ati
vidades da Moageira em Canoi
nhas, no tocante -à arrecadação
de rCM, criação de novos em

pregos e a aplicação da empre
sa na compra de materiais (?

produtos da região. Depois, o

Prefeito Therézio de Carvalho
usou da palavra, desejando as

boas vindas aos irmãos caçado
renses dizendo que aqui sempre,

.

serão acolhidos com muito cari-

nho em qualquer empreendi
mento que queiram realizar. O'

Vice-Prefeito, Fábio Fuck falou
em seguida proferindo rápidas
palavras de elogio e incentivo à
toda família que compõe a In
dustrial Moageira .

o Vice�Prefeito Fábio Puek, o Sr. Luiz Marini e o Preíeítn Therézio Carvalho

JÁ ESTÁ CONFIRMADA A PRESENÇA DA

rANTORA PERLA NESTA CIDADE NO PRÓXIIVIO
DIA 27 DE JULHO COM UM GRANDE SHO"VV NO

GINÁSIO DE ESPORTES, DO COLEGIO ESTA

DUAL SANTA CRUZ. SERA· UMA PROMOÇÃO
DA COLUNA DESTAQUES COM PATROCíNIO DE

·LOJAS ANA MARIA. (DETALHES NA PÁGINA

HE LÚCIO COLOMBO)

.". ....,.- _UZIJII.............., � ...--rrrw:=m='zmr
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CANOINHAS (CN) - o

Více-Preíeíto desta cidade,
' Fá

bio Nabor Fuck, representando
Q Prefeito 'I'herézio de Carva
lho, esteve em F'lortanópolís ria
última semana atendendo con
vite do Governador Jorge Bor ..
nhausen e do Secretário, da Edu
caçãO' PrO'fessor AnterO' NercO'-

Iiní para participar da solenida
de de assinaturas de Convênios
referentes a execução do Proje
co PROMUNICIPIO.

pliação da Escola Jardim Espe
ranca e Escola do Alto da 'I'iju-'"

r

ca., sub-dívídindo-se Cr$ .

34.000,00 para O' setor de recur-

CO'm a assinatura deste I
SO'S humanos, Cr$ 20.000,00 pa

convênio; Canoinhas será bene- ra material didático e Cr$ .....ficiada com Cr$ 210.000,00, cuja 111. 000,00 para O' setor de admi
ímportâncía destina-se à. am- r.istração .

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

Belh, Machado é o novo Presideute do Sind. da Indústria do Mate
CANOINHAS (CN) - Em

�\ssembléia geral ordinária, O'S

me,mJbrO's do SindicatO' da In
dústria dO' Mate nO' Estado de
Sanita CatarIna reuniram-se em
sua sede nesta cidade, para ele
ger e empO'issar a nO'va DiretO'
ria, ConselhO' Fiscal e Delegados
Representantes da entidade no
_Il,ç-tad:o .

A nQva DiretO'ria ficO'u as-

sim constituída: EfetivO's: Presi
dente, Delbi Machado; Secretá
rio, Aroldo Ala.ge; TesO'ureiro,
EraldO' Luiz de CarvalhO'; Su
plentes: Alenir Pereira, Alias
Sfeir e EwaldO' Zipperer.

Suplentes: JO'ãO' Pierkar
zewiz, Armelindo Thomazzi e

Oldemar Mussi .

DELEGADOS

REPRESENTANTES

EfetivO's: JO'ão AbrãO' 8€le-
me e DO'dani Machado.

Suplentes: JoãO' Seleme e

Miguel M�ron.

»

CONSELHO FISCAL

EfetivO's: DéciO' RO'cha) Mil·,
,tO'n Mendes e Vicente Dambros
ki.

Ir

ra
r «

CANOINHAS (CN) - "Di
namizar e ampliar O' setor social
e dar ênfase aO's cuidadO's dO'
menor e fazer germinar um. no

\"0 conceito sócio-cultural alia
do ao indust:vlal" - sãO' as me

tas principais do jO'rnal internO'
que está sendO' elabO'rado pela
Indústria .

e CO'mérciO' IrmãO's
Zugman S/A.

O jornal que terá circula-'

çãO' dir'igida aO's funciO'nários da

Empresa, inclusive das demais

filiais, receberá O' nO'me de "O
PINHÃO". Tem cO'mO' idealiza
dO'r O' Engenheiro-Químico Os
car GandO'lfi, que falou à repO'r
tagem sO'bre a impO'rtância fun
damental deste jO'rnal na O'rien
taçãO' dO' funciO'nário e seus fa-

miliares . O Sr. Oscar informou
que inicialmente "O Pinhão" te
rá 4 páginas e uma tiragem de
2 mil exemplares. Seu conteú
do será de leitura fácil, conten
dO' desenhO's sugestivO's e objeti
vO's nos mais vafliadO's assuntO's
nO' ambiente de trabalhO' e fami-
liar.

-

A respeitO' dO'· esquema já
traçado "O PinhãO''' ,cO'ntará
com as seguintes matérias: 1.0
Editorial; 2.° - página sóciO'
cultural; 3.° InfO'rmática de hi
giene, :m;edicina e saúde e 4.° -

página recreativa e diversões.
Este último ítem, terá a finali
dade e O'bjetivO' de desenvolver
c formar O' intelecto das crian-
ças. "
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Jacó, João Cararo &. Cia,
(JO-,M U N ·I'C A DO

S.A.

A empresa Jacó, João Cararo & Cia. SiA., estabelecida
a Rua CeI. Albuquerque n.? 936, na cidade de Canoinhas/S'C., co
munica que, por Assembléia Geral Extraordinária realizada dia ao

de junho de 1978 e que decidiu, por unanimidade a extinção ou a

venda da Filial de Três Barras, houve po� bem, atendendo os seus

interesses, em transferir o complexo industrial, sito no município
de Três Barras, deste Estado, denominado Filial, à empresa Safel
ta Canoinhas S/A - Indústria de Papel estabelecida no Parque'
Jndustrial n.? 2, bairro Campo da Agua Verde, nesta cidade de

Canoinhas/SC., assumindo esta o Ativo e o Passivo daquela Filial,
junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE).

Canoinhas SC., 19 de junho de 1979.

ANTONIO CARARO .; Diretor Comercial
,

1 x

Documentos
Perdidos

. VENDE-SE
Uma linda residência em

Iase de construção, com 228 m2:
em alvenaria, com terreno de
soO m2.

o Pe. Vigário da Paróquia de
Papanduva-BC, Antonio Cintho,
r:eclal'a prura os devidos :fim! que
f()t'am perdidos todos os documen
too do JIPE UTILITARIO -_ eOT

azul ,

Certificado N.o, 1422913-80 -

Placa PV-001t5 - Chassi: B 1075006.
Os mesmos ticant sem efEl,ii(!)

_Pm:' ter. fride Nqumd& �.a Vi_.
Ix

Estilo colonial.

Ver c tratar na Rua Uru
.(�uai n." 1253 ou pelo fon«
22-0531.

I x

Farmácia e Drogaria
,V I TA L"

Aberta das 08:00 às 19:00 horas
, RUA PAULA PEREIRA, 542 FONE 22-.0040

__�. � .�__Q'i_.n =__�

Drl. Zoé Walkyria Nativid,ade Selame
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 00558915Q/DEP -
Clíníea dentária de senhoras e crianças.
- Espe�ialização em'Odontopediatrfa -

H:ORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-04ell

DR. ZENO. AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA _.

"

CONSULTóRIO: Rua '12 de Setembro - esquina com tra-
,

vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado, da Associação Comercial).

Fone 22-0960

,

e com

Material
.

Censtrucê«
.�

de

��!�AD:ED�!����:S COo! Policia' Rodoviária divulga. resultada
coman·dns de fiscilliz'aoão

1 x

SANTA CATARINA

Edital de Citação' 10m o

prazo- de trinta (30.l dias,
O Doutor Loacyr Muniz Ri ..

bas, Juiz de Direito da 2.a Vara
Cível da. Comarca de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
Da forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o presen
te edital virem, ou dele conhe

cimento tiverem, que por parte
ele OTAVIO COSTA e ADAtRA
GRANEMANN DA COSTA,
brasileiros, casados, ela do lar.
ele lavrador, residentes em Rio

Vermelho, mamícípio de Major
V ieira, nesta comarca, foi re

querida uma ação de Usucapião
o seguinte imóvel, a' seguir
transcrito: uma área de terras
rurais de 3.704.000 m2 (três
milhões setecentos e quatro mil
metros quadrados) localizada
em Rio Vermelho, município de

r

Major Vieira, nesta Comarca,
contendo casas de madeiras,
paióis, mangueiras, ranchos e

outras benfeitorias, terras n:

quais sucede seu falecido pai
Frederico Grein- Costa, e atr

hoje conserva a posse e benfei

torias, todas, situadas sobre o

imóvel descrito acima o qual
tem as seguintes confrontações:
de um lado as terras de Roberto
H, Nickhorn, com divisas cer

rada com fios de arame farpa
dos, até encontrar um arroto e

daí em diante com terras de-Já
cob Correa, de outro lado C'JrrJ.

Rio Vermelho e terras dn Em
presa Dissenha Ind. e Com.
S/A de Porto União, de entro
.Iado com terras de Adão Fer ..

nandes, de outro lado com ter
ras de Osvaldo Antunes de Sou
za, de outro lado com terras de
.João Correa, de outro dois la
dos com terras de Sebastião
Grein Costa e' por 'outro ] ado
com terras de Estefano Wru-

. bleskí . Tendo' pelo MM Juíz
de, Direito sido designada o pró
ximo dia 19 de julho de 1979, àç'
14 horas" para a audiência dr
Justificação Liminar de POSSE: f'

para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou expe
oir o, presente edital que. será
"fixado em lugar de costume e

publicado na forma da lei. Da
<lo e passado nesta cidade dr:
Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarina, aos quatro dias do mê
de junho de mil, novecentos
setenta e nove. Eu, Zaiden
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

Loacyr Muniz Ribas
Juiz de Direíte

•

Fonte do 16.° Distrito Ro
doviário Federal do DNER in-
'forma que o Programa de Segu
rança de Trânsito nas Estradas,
levado a efeito pela 'Polícia Ro

_doviária Federal, foram realiza
dos em maio último quarenta e

oito Comandos Especiais de Se

gurança envolvendo as rod,ovias
BR-101, 116, 282, 470, 153 e .158.

Esses Comandos resultaram
na aplicação de' 2.719 notifica
cões. das quais 1: 410 foram por
� ,

d�8

traêegar ppr excesso de. velo-:
cidade, 112 por ultrapassagens
indevidas e 45 por excesso de

fumaça" sendo. as demais por
infrações diversas.

No mesmo' período a 'Polí
cia Rodoviária Federal realizou,
entre os dias 27 de abril a·2 de

maio, a Operação Dia do Traba

lho, Operação essa que se des�n.
volveu simultaneamente em to

do o País.

Prefeitura Municipal de' Canoínhas
DECRETO N ,0 29/79

APROVA SUBDIVISÃO DE

UMA AREA DE TERRA

Dr. Benedito Therézio' de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas

. atribuições legais e. de confor
midade com a Lei n." 830' de

04/06/68.

D E C R E,T A:

Art. 1.° � De conformidade
com o despacho do

.

Sr. Enge
nheiro da Prefeitura, exarado
no requerimento protocolado
sob o n.? 799 de 04/05/79: e nas

respectivas plantas fica aprova
do a subdivisão procedida pelo
Sr. ALFREDO KELLNER, de

um terreno urbano, sito a' rua:

Lernardo Olsen, constituído do
lote n.? 2 do loteamento do mes

mo, com a área total de 2.-365,00
m2, da quadra n.? 601, assim
distribuídos: lote n.? 2 com a

área de 1.344,50 m2 e
_
o lote

n.? 3 com a área de 1.020,50 m2 .

Art. 2.° =: Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário .. ,

. Gabinete do Prefeito TVIuni:'

cipal de Cano inhas, 26/06/79.
.

DR. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra,

DR. FABIO NABOR FUCK
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

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

. Prefeitura.Municipal . de Canoinhas
. Aviso de Licitacão

.,

A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos
irteressados, que se acha aber
ta a Tomada de Preço � Edital
n." 026/79, para "Aquisição de
Material Elétrico e Acessórios
para Telefone, para serem apli
cados na Futura Estação Rodo
v iária, conforme memorial des
critivo em poder da Prefeitura
Municipal", com prazo de, en-

DECRETO N.'o 30/79

APOSENTA FUNCIONARIO
. PÚBLICO

Dr. Benedito Therézio 'de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Cancinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atríbuiçêes legais e de confor ..

midade com o ítem I do, artigo
107 e ítem I do artigo 108 da lei
11.10 1.149 de 25/04/74,

DECRETA:
_

Ar:t. 1.0 - Fica a' Professo"
ra Erna N. Machado, Padrão

CE-01, aposentada. a partir des
ta data; em decorrência do lau
dornédíco constante do requeri
mente protocolado sob n.? 1.082
de 25/06/79.

- '

.
Art. 2.° - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário..

.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoínhas 26/06/79.
.

DR. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

(�publicado no Departamento
Administrativo, na data. supra,
DR. FABIO NABOR FUCK

Dir. Adrndnístratívo
Vice Prefeito Municipal

trega até às 10 (dez) horas de dia
10 (dez) de julho do corrente
ano (10.07.79), no Gabinete 'do

Vice Prefeito. Cópia do, referi
do Edital, e maiores esclareci
mentos serão obtidos junto a

referida Comissão.

Canoinhas, 26 de junho de
1979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão .:

,

. Prefeitura Municipal de
..Aviso

-

l_tda.

de
O Prefeito Municipal' de

Papanduva, Est.ado de' Santa
Catarina, leva ao 'conhecimento
dos interessados que acha-se
aberto o Edital n.? 02/79
Concorrência Pública e Tomada
de Preços, para a "Alienação de
um Veículo Volkswagen Brasí
lia, ano 1977 e aquisição de um

Veículo de Médio, Porte para
uso da Administração". com en-

trega das propostas até às 9,QO

PapancJUVd .

Licitacão
.,

(nove) horas do dia 25 de julho
do corrente (25.07.79), na Te· ..

souraría Municipal. Cópia do
'referido Edital e maiores escla
recimentos serão obtidos na

Prefeitura Municipal.

�
Rua Major Vieira, 589 ;;. Fone, 22-�502 • CANOINHAS - se

lã ii ... ii i ii i:Ú. i ii. í i i i i.... na I a li ii •• iii .,nll •• II! III i'i lU .In lU! iIIlln a Iii iii ii. líi1iftn iiih íí d.1 ililTífihl'tí"il iii rft"fIniTlnr'l';f'ifnTh

Papanduva, 25 de junho de
1979.

'

Nataniel Rezende Ribas
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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s , Conselho Municipal de Cultura
divulga resultado de concurso

i�""""""""""'"
�, ••• , "",,,,,,,,",,.,,, ,�" •• ," ........ , .. I'wOW""".","'".... "

l
I.·�lI� OS melhores preços e condições da região

�
Crediário próprio e entrega na hora. �

�
"
II>Dormitórios' - Refrigeradores Conjuntos

trofones Faqueiros Bicicletas - Aparelhos
Aparelhos' de Porcelana - Conjunto em Alumínio - Tapetes
Rádios - Toca-Fitas - Fogões à Gás e a Lenha, Copas e

cozinhas 'em Fórmica - Máquinas da Costura - Máquinas
da Cortar Grama - Produtos BRASTEMP - Camas - 8eli-

CN SERVICO
. � ,

,

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

I' FARMACJA UE PLANTãO: de sábado (07) a sexta-feira (13)

Vital - Rua Paula Pereira, 542

Fone 22 ..0'040.

MÉDICOS OE PLANTãO: Sábado (07): Dr. Haroldo Ferreira Filho

Fone: 22-QÜ'38

Domingo (08): Dr. Paulo Vicente Alves

Fone: 2'2-00,;t3

RADJO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 2�-V179

PLANTA0 ÓELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CA.TARINA: Divulgações das 68:00 às l'!l:·(l)t) holtas.

é das 14:00 às 18:00 hores, Aos sába

dos até às 16:00 horas.

Tratores

DISllIIBUIOOA EXCLUSIVO EM E:lJ>rmoA, LeSTI! DO PARANÁ � NOR'fE DE SANTA C'TAI1IIIA.
Matriz em Curitiba, SR 116, Km 88 • Fone 52-4821

�Q�J,wa�" de�lirTlbro, 248· H,ona 22..Q548 II Lap�,J!Wl,B(l:(po do Rio I!!ra., ..

l-

I

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

• ee silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço c.rte.
A Ancora Tratores,

.

�or isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sem�,.
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

fVl -\ �l
� .nc.Ara [!};;d4')I'{M$tIa._ L/C

CANOINHAS (CN) .

- Dia 15
. de junho próximo passado foi reoli
zada a escolha do emblema e siglo
que representarão. a Associação dos

Municípios do Vale de Ccnonhos .

Dentre os 54 originais concorrentes,

foi classificado como o mais signifi-
cativo, e emblema enviado pela
Sra. Elizabeth Hontan Martin. O em

blerno representa uma roda dentada, .

dividida em cinco partes, cada quai
contendo um desenho exemplifican
do a [riqueza de cada' um dos cinco

municípios que compõe a Micro-Re-:
gião. '

A Comissôo julgadora decidiu
premiar

. também a melhor, sigla
identificando a Associação. Foi ven

cedora a sigla AMVAC, enviada pe
los 'senhores Yoshiro Nagao, residen
te em Três Barras e o sr. Vitor Pereiro

��� Santós, residente' em Major Viei-,!
A Comissão [ulqcdorq, reunido

na' sala da Câmara Municipal, foi

composta das seguintes personalida-
'

'des: Dr. Benedito Therézio de Car
valho Netto, prefeito municipal; sr.

Clóudio Gcdotti, Prefeito de· Major
Vieiro, Sr. Tadeu Kurpiel, represen
tando o Prefeito Municipal de Três
Barras; Sr. Henrique Krzeslnslol, re

presentando a Câmara Municipal de
Vereadores; Sra., Jucy Seleme, su-

.
pervis:ora de ensino; Sra. Ogenira
dos Reis Detro, representando a Sra.
'Fléride Birtencourt e a 'sra. Jucéia
Penteado do' Prado, representando n

sra. Esmeralda Buchmann. Ainda o

·Sl'. Egon Thiem, Sra. Anemarie So
chweh, Sra. Gecy Dietrich e sra. Ma·,
rilise Wunderlich, representantes do
Conselho fvl1unicipal de Cultura;

A entrega dos prêmios OI)S ven

cedores do Concurso realizou-se dia
18 de [unho no Gabinete do sr. Pre
feito M�nicipol, quando' na presen
ça do Dr. Benedito Therézlo de Cor
valha e seus cssessores foi. entregue
Cr$ 1.000,00 poro a 9'0. Elisobeth
Martin e a quantia de Cr$ 500;00 a

cada um dos senhores Yoshiro Nagao
c Vitor dos Santos.

, G

Estofados
de

• Ele-
Som

ches - 'Carrinhos e Berços - Estantes - TV Preto e Branco
,e .a Côres 8 urna infmidade de outros artigos para o seu lar.

NA O�MPRA, DE SEU 'D0ItMI1:'éltI8 LEVE DE }lRiN!)E UM DBSPEIt TADêK;
- DE UM CONJUNTO ESTOFADO, UMA MESA DE CENTRO;
- DE UM TELEVISOR, UMA ANTENA COM INSTALA'ÇAO;
- ;DE UM FOGAO A GÁS OU A LENHA, UM JOGO DE COLOREX,

Faça-nos uma visita e· oomprove nossos pretos
RUA CAETANO éOSTA, 495 � FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

. "', ,_I' ''"""",1""""""""""'" p", ' ,'," I' '.1""""""" "1""" i""" "1'"", l'e-H"""', •••• pt

O Conselho Municipat d'e Cul
fura deve seu agradecimento a co

operação principalmente da Direçôo
c professores do Colégio Sagrado

. Coração de Jesus, que incentivorom
seus alunos a participarem do Con

c;urso.

Recebemos o total de 72 on'ql-.
nais, entre os concorrentes de Três
Barras e Major Vieira dentre os

quais (classificadas) pcrticlporcrn
54, sendo que os demais foram des
classificados por não corresponderern
as normas do concurso.

Deixamos nossos agradecimen
tas aos que responderam a este

Concurso, lembrando que esta par
ticipcçõo foi muito valiosa.

1 - Adriana Sierns
2 - Antonio Altair Rocha
3 - Claúdia Sabbag
4 - Dinoh Antonio Corte Juruor
5 - Elisabeth F.ontan Martin

6 - Elvira Inês da Silva
7 - Evana Maria Blttencourf
8 - Férnando Luiz Tokarski
9 - 110 R. Mattos
10 - Isae Edir 'Cordeiro Melo
11 - Francisco Altair Schiessl
12 - Jorge Dobrochinski
13 - José Acir G. Ferreira
14 - José Anton ia de Souza
15 - José Karpeyn
16 - J.B.P.
17 - Lauro Petrentchuck
18 - Lizete M. de Oliveira
19 - Marcos A. Budant
20 - Paulo Adã.o Frank Junior

2,1 - P<1ulo Jeronimo de Souza
22 - Pedro Tyska
23 - Rosone Aparecida Novack
24' - Rosilcne Maria Gon.çalves
25 - .Soraya Murarra'
26 - Vitor Pereira dos Santos
27 - Vere Lúcia G. do Rosário
28 - Yoshiro Nagao
29 - Wanderley Dambroski.

, ,

Ani versariantes da semana
ANIVERSARIAM-SE

HOJE: o sr. Irineu Claudio
Dreveck; a menina Maria Adal
giza Prübe .

AMANHÃ: o sr. Seleme
Isaac Seleme; o jovem Wander-
1ey José Woitexen;' o menino
Daniel Amós, filho do sr. João
'I'oporowski ,

DIA 09: as.' srtas.: Edel
traudt Siems 'e lVIelânia Sidorak.

DiA 10: o sr. Ervino Mews;
a srfa, Zenilda Alberti; a meni
na Angelita, filha do sr. Ladis-
lau Knorek , I

DIA 11: a sra. Ana Maria:
esposa do sr. José Waldir Schul
ka; os srs.: Pedro Rudey e Fá
bio Nabor Fuck; o .meníno Ja
ciel Francisco, filho do sr. João.
Szczygiel ..

DIA 12: a sra. Cecília, es...

posa do sr. João A. Brauhardt;
os jovens: Otávio Herbst e Ed
gard Knopp.

DIA 13:
Wardenski.

o jovem Hipólito

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

Apartamento
LUCiA-SE

Para um gostoso (himarrlo
Hão tem discussão

E, va mate
"BOI-DI4" 8

"COIIPADRI"

Apartamento com três dor
. mitórios, sala, cozinha, área de

serviço e garage�.
Informações à Rua Vidal'

Ramos n.? 281, ou pelo Telefo
ne 2,2-0116.

Ancora Tratores
NECESSITA DE ELEMENTO Co.M' EXPERl:m'N�

crx COMPROVADA EM SEÇÃO DE PEÇAS. :QÃ.MOS
PREF'ER1tNCIA QUE TENHA CONHECIMENTOS, DE PE

ÇAS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRíCOLAS.

ENTREVISTAS COM JOÃO KRAUSS A TRA,··.
\7ESSA 7 DE SETEMBRO, 248.

ElETRO IMPERIAL
Especializada em reforma e serviços em geral de

refrigeradores doméstícos e comerciais - Eletrodomésticos -
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e transfor

, madores , Temos motores para geladeiras pelo menor I?reço,
('om 6 meses de garantia da Fábrica.

.

Atendimento a domicílio pelo F'ONE 22,-0198
Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Agua Verde.

Llo
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VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CNN·

��RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

'fEMBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

- I

T�rrenos - vende - secentrais

,

FOTOCOPIAS�

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talade Jit!) Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís

if�adá FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE

TA:RY II.
. ,

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel

. vegetal e papérs ti.mbrados de firmas, criando um novo servi

,e em Caaoínhas, a confecção de circulares para empresas:

-_.- .-'- _.,----------_......._------__.I

DISCOS
Últimas novidades

I

Rua Paula Pereira" 64.8

Pr-ala Lauro Müller, 540

JUiZO DE DIREITO DA CO

MARCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

Edital de Citação
com o prazo de
trinta (30) dias
O •Doutor Loacyr Muniz

Ribas - JUÍz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Es
tado 'de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.,

,

. FAZ SABER, aos que o presen
te Edital virem, ou dele conhe
cimento tiverem, que por parte
de WILLY GORSELTZ, brasi
leiro, casado, proprietário, resi-
dente e domiciliado nesta cida

de, Ioi requerida uma ação de

Usucapião, o seguinte imóvel a

seguir transcrito: Um terreno

com a área de 5.099,80 m2 (cin
co mil, noventa e nove metros e
oitenta centímetros quadrados),
com as seguintes confrontações:
por um lado com a rua São J0-

sé; por outro. lado com terras de

josé Adão Fuck; de outro lado
com terras de João Crístier e

por último com terras do supli
cante. Tendo pelo MM. Juíz de
Direito sido designado o próxi ..
mo dia 24. de agosto de 1979, às
14 horas, para a audiência de

Justificação Prévia e para que
chegue ao conhecimento de to ..

dos, mandou expedir o presen
te Edital que será afixado no

lugar de costume e publicado
tia forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, aos
Fieis dias do mês de junho de

mil, novecentos e setenta � no

ve. Eu Zaiden E. Seleme, Escri ..
l"ão, o subscrevi.

Loacvr Muniz Ribas
Juiz de Direito 1

m:uxeiA

BRI·C- BR AC
. TER.RENO 750 M2 - ALTO

_nA TIJUCA - CR$ 50.094>,00
-POR AUTOMOVEL.

Melhoras informaçQG5 na

:�.dàÇio.-
1 x

,.,� •••u •••".

�
•••••••!"' •• , ••••• ,

"',:"""""
•••••• ' II' ''1"""", •• " ." •••• p.u ••P.' ' ••••• " ., ••

,
Volkswagen Passat

I

I-

Prefeitura Municip�1 de (anoinhas

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da

F'refeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, que se· acha aber

ta a Tomada de Preço - Edital

n.? 029/79, para "Aquisição de

40. 000 (quarenta mil) Telhas de

l.", tipo Colonial, com furos de

amarração, para Futura Estação
Rodoviária", com prazo de en-'

trega até às 10 (dez) horas do

dia 13 (treze) de julho -do cor

rente ano (13.07.79), no Gabinete
do Vice Prefeito. Cópia do re

ferido Edital e maiores esclare ..

cimentos serão obtidos junto a

referida Comissão.

Canoinhas, 28 de junho de
1979.

Hugo Antonio Peixoto

Presidente da 'Comissão.

'PreFeit�r_a
Aviso

Municipal. de
-

Canoinhas

Licitação \'

dia 12 (doze) ',<;1:'e julho do eor..

tente ano '(12.'07.79), no Gabine ..

te do Vice Prefeito, Cópia do

referido Edital e maiores escla..
recímentos, serão obtidos. junto
8, referida Comissão.

Canoínhas, 28 de [unho de
1979.

'Hugo Antonâo Peixote
Presidente da Comissão ..

de
A Comissão de Licitação da

Prefeitura. Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos
.

interessados, que se acha aber
. ta a Tomada de Preço _- Edital
n Q 028/79, para "Mão de Obra,
para os serviços de instalação
dos Sistemas Hidráulico, Esgo
to e Sanitário da Futura Esta

ção 'Rodoviária", c-om prazo de
. entrega até às 10 (dez)' horas do

PreFeitura'

Aviso
Municipal' de (anoinhls

de Licitação

CANOINHAS JA '.l'EM MECANICO AUTORIZADO PIBJO

INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERÇIAIS .

SJl SUA BAlAANÇA APRESENTAR QUALQUER D:II'.'J!O,
PROCURE IMEDIATAMENTE o SR.

NORBERTO, lADRA

.

�

A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas. . leva ao conhecimento dos

interessados, que Se acha aber

ta a Tomada de Preço ...__ Edital
n.? 027/79, para "Mão de Obra,
para serviços de instalação do
Sistema Elétrico e Tele-fônico

ria Futura Estação Rodovíáría",
com prazo de entrega até às
10 (dez) horas do dia 12 (doze)

- .

de julho do cor-rente ,�.

(1.2.07.79); no Gabinete do Vice
Prefeito. Cópia do referido

Edital e maiores esclarecimen
tos serão obtidos junto :a refe

rida -Comissão.

- Canoinhas, 28 de junhQ {�
1979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comíssãe.

I
Rua Alois Stüber, 528 ......... Bairre Alt.Q da, P.alm�ita,:

Fone 2:2-0714 I

...... O P'ASSAT . oferece muito mais que um simples carro

pode oferecer!

-- A tranqüilidade mecânica do PASSAT, com seu motor

avançado.. Revolucionário I
I

I

III
Passatl Ele .,.

e seu por direito

ON
Rev,adedor
A.uh)rizado

CANOINHAS Sania Catarina

te I M E N T E L A -

Seu probleml é cerCiS ou alambrados 1
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUG�NIO DE SOUZA,

�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN- .

TELA) EM MARctLIO DIAS.

FABRICAl\10S TELAs DE ARAME SOB MEDIDA, MON

TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS'

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 'TJ-Fes
DIFERENTES DE CERCAB.

J

'BOI para, banheiro!e fec'hame,Dto de �:'ár&a já Rio é
problem-B em Canoinhas

RUA W9LF FILHO, 2.5 .. FONE (0477) 22-0607

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

informações: DAI8

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO .
-

..
-

�-"'"----_...........-,------------_
.. - .. _.- " ...
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Destaques Lucia· Colombo

·Casamento Alinhado
Bela esteve a Igrej a Ma

triz Cristo Rei no último final
de semana, quando foi realiza
da a cerimônia de casamento
de Joana Raquel Seleme, filha
co Fuad e Lucilla Seleme, que
tornou-se senhora Milvo Míot
to, ele filho do casal Modesto·
Giusseppe e' Alcidina Mattia
Miotto. Foram seus padrinhos,
Glauco Antonio (Raquel) Sele···

.

me, Argos Rogério (Lucila) Se·
leme, Gildo (Maria- Rosane) da
Silva, Nelson (Olga) Miotto,
EIias Seleme Neto (Nelli), Adíb
(Kafa) Sakr, Alceu (Leoni) Alla
ge, Paulo Roberto Seleme e

Marcia Menezes, Mario (Avani)
Marcenichen, Luiz Jorge (Esme
ralda) Buchmann, Osvaldo (Nil
da) Miotto, Zakie Seleme ._ e

Orildes Cezari.

Via coluna, seguem as feli ..

citações aos noivos, extensivas
aos seus felizes pais.

.

DOIS ANIVERSARIOS

A Sra.
,

Norma 'de Campos; esposa do prezado
'amigo Alaor de Campos inaugurou idade nova no dia
26 último, e recebe os parabéns da coluna, com votos
de muitas fehcldades.

Neste fim de semana, quem está recebendo
cumprimentos das .inúmeras amizades, é o já conhe
cido e conceituado cabeleireiro Amílton da Silva, pe
la passagem do seu aniversário em' recente data.
Clientes muitos, frequentarido o "Lord Cabeleireiros"
para cortes superrnodernos de autoria de Amilton.
Parabéns.

r r HOJE - GRUPO LORENS

NO OPERARIO
. A Sociedade Beneficente Operária em promo··

<. ção conjunta com o discotecárío Jakson, estão trazen
: do a Canoinhas o Sensacional Grupo Lorens para
animar um "bailão" hoje às 22,30 horas. O som deste
conjunto é ,idêntico em estilo ao Grupo 4.a Redenção
que muito agradou ao jovem público. Vá lá e confira.

GARDENIA
RECEBEU, SAPATOS LUIZ XV - CARTEI

RAS - BIJOUTERIAS E CALÇAS
DE VELUDO.

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

PRESENÇAS NO "FANTASMA"

Diretoria e Associados do Clube de B.olão Fan
tasma recebem da coluna desta semana merecidos,

elogios pela 'festa "in" realizada na semana passada, ,

Dentre as muitas presenças anotadas na noite de en

.cerramento,' destaco, Edgar Mayer e Senhora Eron
Peixoto e Senhora, Rafael Boeing e Senhora: Darcy
,-Viese e/Senhora, Jair Corte e 'Senhora, Benedito T1e
rézio de Carvalho (Bene) e a noiva Luz Marina Cor
deiro, João Linzmeyer e Senhora, Alirio Dias e Se
nhora, Zulmar Teixeira e Senhora Guido Fuck e Se-

. ,

nhora, Laerte Woichiecovski e Senhora, Adernar Mu-
,

rara e Senhora, o Prefeito Therézio de Carvalho e Se
nhora, Antonio 'Símões e Senhora, João ColIodel e

Senhora, Hamilton Humenhuk e Senhora Guilherme
Prust e Senhora, Jaime Zaguíní, Luiz Fernando Frei-

. �s,. Estefano. Wrublevski, Hugo Antonio Peixoto,
Guido Schreiber, Clemente Dambroski e Mário Gon

.

ç'alves, gerente do Planalto Hotel. A parte musical
0a 1.a Festa Junina, esteve a cargo da Dupla Parada
Quente' e Os Rebeldes ..

LUCIANE ANIVERSARIOU
Ainda recebendo cumprimentos a simpática

Luciane Boeing pelo "niver" ocorrido dia 3: Ela é :Ei
lha do prezado casal Janete e Rafael Boeing, ele, des
tacado desportista de nossa cidade. Para festej ar,
Luciane recebeu um grupo de amigas na residência
de seus pais para saborear um gostoso "coq". Da co

luna seguem as felieitaçôes.

8ruxinha Modas
Artigos para senhoras e crianças.

•

Calças JEANS - agasalhos - calçados e

artigos para presentes.

Organizações Nivaldo' Burgardl
Rua Paula Pereira (em frente ao Supermercado

Cereal) .

HOJE - BAILE/MODA
EM TRÊS BARRAS

.' Com um bem bolado Desfile de'Modas e a pre
'sença do Grupo Santuário na parte musical, será rea

. Iizado na Sociedade União Operária de' Três Barras o

"Baile de Inverno". A noitada foi organizada pela
Associação de Pais e Professores do Colégio Estadual
"Colombo Machado SalIes", ocasião em que serão
apresentados trajes de Modas Soulin, envergados por
lindas "manecas".

.

NIVER EM PARANAGUA
Quem recebeu os parabéns pela passagem de

seu aniversário em recente data, foi a Sra. Glória
,Strapazzon Motta, minha prezada tia, esposa do Sr.
Diolando José Motta, residentes na cidade de Para

naguá , Via coluna, o abraço e os cumprimentos de to":
dos os familiares daqui com votos de muitas felicida
des.

I Perla em Canoinhas
com super show

I

Campanha do

Agasalho

Coníiirmada para o dia 27 deste enês a

presença da cantora Per la, numa promoção des
ta coluna e patrocínio exclusivo das Loj as Ana
Maria. PERLA fará um show no Ginásio de

Esportes com início marcado para as 21 horas e

terá acompanhamento de conjunto próprio in:
ternacionalmente conhecido. Será um show
inédito, sendo esta a primeira vez que a cantora
visita Canoinhas. Aguardem.

DRA. HELOI.sA S. BERTONCIHI
CIRURGIA-DENTISTA

eRO 1091

Fone 22-0744
.

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385
1.'(') Andar -:- Saia N.() 03

L/C

PAPANDUVA EMPOSSOU NOVA

DIRETORIA DO LIONS

Muito me honrou participar' da noite' de gala
do Lions Clube de Papanduva na quarta-feira, quan
do foi empossada a nova Diretoria para o período
'19/80. Valmir Lúcio (Marjlza) Senna, que foi o 1.0
Presidente daquele Clube, transmitiu o cargo a José
Alfredo (Edite) da Fonseca. Os demais cargos fica
ram assim constituídos: 1.0 Vice-Presidente, Arno
(Cacildes) Rieoziegel Jr.; 2.° Vice, Fernando (Ermelin
da) Reusing; 3.° Vice, Esmeraldino Maia (Eva) de
Almeida; 1.0 Secretário, Adilson (Ana- Luíza) Pedro;
2.0 Secretário, Florisval (Eliane) Bubniak; 1.0 Teseu
reiro, Lauro João (Valney) Taborda; 2.0 Tesoureiro,
Reínhart (Nilza) Kriek; Diretor Animador. Nataniel

. Resende (Cenira) Ribas e Diretor Social, Antonio
I,Dorilda) Thiesen. Vogais: Hamilton 'I'abahipa (Jaci)
de Almeida, Hens Kurts (Dea) Brands, Alinor (Ines'!
Eufrasio e Evaldir Camargo (Rosane) Brandeburg.

Além da Diretoria que assumiu e a que deixou
o cargo, estiveram presentes, Evaldo Graboski (Ana
Lucia), José Guimarães Ribas (Elvira), José Resende
Hibas (Alice), Werner Haroldo Kothrane (Ana), Otí
lia Livino Herbst (Terezinha), José Conceição Floren
ça (Tereza), Rubes Alberto Jazar (Nívea) e João Gual-
'berto Wiliczinski.

.

Do Lions Clube de Canoinhas, compareceram
ao acontecimento, o Presidente Ildefonso Corrêa; o

Diretor Social Adilson Medeiros e os
.

companheiros
Luiz Dave] e Walmor Furtado (Lourdes). Na oportu
nidade, o Lions Clube/Papanduva na Pessoa do Presi
dente José Alfredo Fonseca, entregou ao Lions/Ca
noinhas uma placa com a seguinte inscrição: "H0l11e
nagem do Lions Clube de Papanduva ao Padrinho
Físico, Lions Clube de Canoinhas"..

'

Do colunista, as congratulações a· todos os

membros daquele Clube, com o agradecimento à ca

lorosa acolhida.com que fomos distinguidos naquela
bonita festa.

A primeira Dama do Muni

cípio, Lia de Carvalho,"· proce
dendo a entrega de 74 coberto

res à Presidente da Ca.sa
.

da

Amizade do Rotary Clube, Ana
Maria Wrublevskí . O donativo

é uma contribuição da Prefeitu

ra Municipal à Campanha do

Agasalho e destina-se aos fla-
,

gelados. das últimas enchentes.

Elogios merecidos ao nobre ges
to do Chefe do Executivo Muni

cipal de Canoinhas.

Basilio Humenhuk Com. de Veiculos Ltcta.
Departamento de Serviços

Temos balanceador de rodas eletrônico, exclu
sivo na cidade, garantindo a máxima perfeição

d'e seu carro, seja qual for a marca .

Estamos à suá inteira disposição. Ligue para
22-0024 e fale com VALCYR .

Rua Vídal Ramos, 2031

Urganizações H ecord
de 'Luiz rv1ilton Suchek

Rua Felipe Schmidt, 392 _ Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos - Fotocópias - Auto
Escola - .Despaehante Oficial de Detran - Empla
camentos - Transferência de Veículos - Confecção
de Placas e Plaquetas - Carteira de Identidade
Carteira de Motorista - Taxas Estaduais�- Preen-

chimentos de Notas Promissórias 'e Contratos.
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Prefeitu ra Municipal de Canoinhas
T A LE D I

De conformidade com o Artigo TI.o 276,
do Código 'I'rdbutário Municipal o Departamen
to de Viação e Obras Públicas, mediante o pre
sente Edital, os elementos referentes a Taxa de

Melhoria, sobre o calçamento a lajotas, da Rua

Ruy Barbosa, entre as ruas Roberto Elke e a

Rua Getúlio Vargas.

a) Orçamento do Custo da Obra

por Metro Quadrado

a) Preparo de base
b) Acerto do leito
c) Calçamento a Laj otas
d) Mão de Obra

Cr$
Cr$
Cr�
Cr$

33,90
35,70
133,9U
46,50 .

TOTAL .... Cr$ 250,00

b) Custo de Obra

a) Preparo de base

b) Acerto do leito

c) Calçamento a Lajotas
d) Mão de Obra

TOTAL ....

Cr$ 9.153,00
Cr$ 9.639,00
Cr$ 36.153,00
Cr$ 12.555,00

Cr$ 67.500,00

-e) Área total da obra 337,50 metros quadrados,
.

a ser financiada pela Prefeitura Municipal
de Canoinhas, 67,50 metros quadrados, corres
pondente a 1/5 da Obra, em moeda represen
'ta Cr$ 16.875,00,. .

«1) À ser financiada pelos contribuintes 270.00
metros quadrados, correspondente a 4/5 da
Obra, em moeda representa Cr$ 67.500,00.

01) BENEDITO SILVA

frente 15,00 metros cota 6,0
90,00 m2 a Cr� 250,00 .. .. Cr$
meio-fio i5,OO m. a Cr$ 100,00 Cr$

Total .... ',' .. .. Cr$

22.500,00 '

1. 500,00

24.000,00

02) ALFREDO VIERTEL

frente 30,00 m. cota 6,0
180,00 m2 a Cr$ 250,00 Cr$ 45.000,00
meio-fio 13,00 m. a CrS 100,00 Cr$ 1. 300,00

-_.-._--

Total .. .: .. .. .. .. .. Cr$ 46.300,00

SOMA DAS PARCELAS

IÀ ser financiada pela Prefeitu
ra Municipal de' Canoinhas
A ser financiada pelos contri-
-buintes .

calçamento a lajotas
meio-fio ... , ....

Cr$

Cr$
Cr$
Cr$

16.875,00

67.500,00
2.800,00

TOTAL .. .. .. .. .. .. ... .. Cr$ 87 . 175,00
(Oitenta e sete mil,' cento e setenta e CUlCO cru

zeiros)

.

Canoinhas, 04 de julho de 1979.

BENEDITO THERÉZIO C. NETTO

Prefeito Municipal

JOAO SALVADOR DE ANDRADE

Fiscal D.V.O.

Prefeitura Municipal
Aviso de

A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de
Três Barras-SC., comunica aos

interessados que se acha aberta
licitação para construção de
uma Escola no Bairro Sã)

de T'rês

Licitação
Barras

Cristóvão. com 253,23 me

tros quadrados, em alvenaria.
A licitação refere-se somente a

mão de obra .. As propostas po
derão ser encaminhada,') a Se
cretaria daquela Prefeitura até

o próximo dia 13.07. 79. Tnf'or

enações com a Comissão de Lici

tação no horário de expediente,
,

d 2'a'6af'e . a . eIra.

Três Barras (SC), ·20 de

junho de 1979.

Registro Civil
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci

vil do 1.10 Dlstríto de Canoínhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

PEDRO PAULO GONÇALVES COm Y0'LANDA
DE FATIMA FERREIRA DOS SANT0'S, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes' neste distrito; ele
lavrador, nascido em Canoinhas aos 5 de novembro
de 1954, filho de Paulo Gravi Gonçalves, falecido' e
de Vera Pappe Gonçalves; ela do lar. nascida em Ca
noinhas aos 10 de novembro de 195,5, filha de Lou
renço Ferreira dos Santos e de Leonira Ferreira dos
Santos.

.

.

ORLI JOSÉ GROSSK0'PF com LEONICE PA
NASIUK" brasileiros, solteiros, domiciliados e resi
dentes neste distrl,;1to ; ele carpinteiro, nascido em Ca
noinhas aos 25 de julho de 1955, filho de Carlos
Grosskopf e de Leonilda do Nascimento Grosskopf;
ela do lar, nascida em Sereia neste Município aos 24
de novembro de 1962, filha de Salvador Panasiuk e

de Ivone Augustinho Panasiuk .

GERALDO GALESKI com ANITA NIED
ZIELSKI, brasileiros, solteêros, domiciliados e resi
dentes nesta Cidade; ele motorista, nascido em Bar
rá Mansa neste Município aos 17 de março de 1954,
filho de Zegmonte Galeski e de Ana Janczkovski Ga ..

leski; ela do lar, nascida em Serra das Mortes n/ Mu
nicípio aos 10 de agosto de 1954, filha de Carlos Nied
zielski e de Bernarda Niedzielski .

Vi LMIR CHAMPOWSKI com MARTA PIK

CIIONTCOSKI, brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste d�;lstrito; ele operár:o, nascido em

Lageado desta comarca aos 5 de outubro de 1956. fi ..
lho de Onofre Champowski e de Gertrudes da Cruz
Champowski: ela do lar, nascida em Salseiro neste
Município aos 4 de junho de 1960, filha de Antonio
Piechontcoski e de Ramira Martins Piechontcoski ,

IVO VOLNE:Y BURGARDT com ZELINDA
BECKF.R., brasileiros, solteiros; domiciliados e resi
dentes neste distrito; ele operário, nascido em Pa
eiênca do Rufino n/ Município aos 15 de maio d=
1953, filho de Osvaldo Burgardt, falecido e Al.céa
Cevieski Burgardt ; ela do lar, nascida em Rio das
Antas-Monte Castelo; SC aos 8 de janeiro de 196.2, :(i
lha de Amadeu Becker e de Anastácia de Castro
Becker .

B !i�NTO AROLDO POSONSKI e MARIA JACI
DO VALLE" ambos solteiros, domiciliadas e residen
tes nesta cidade. Ele, rerresentante comercial, nas

('ido (�m PalmitaJ" deste MuniCípio em 21 de março
'de 1952, filho de Carlos PoslOnski e Eduvirges Po
sonski. El<l" enfermeira, nascida em Barreiros, deste

Munic;üpio, em 31 de julho de 1955, filha de Tarcisio
Gomes do Valle e Maria Ce:::m1a do Valle.

-

E9 para que chegue ao conhecimento de 3.os,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram os

documentos exígtdos pelo Código Civil, art. 180. Se

alguém tiver eonhecímento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 04 de julho de 1979.

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do RE::g. Civil - CPF 222.315.879·04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficiai do Regidro Ci
vil de Bela Vista do Toldo - Canoinhas - Santa'

Catarina, faz saber que pretendem .casar-se:

ALINOR MIRANDA com SUELI BERNADETE
PEREIRA, brasileiros, solteiros, naturais deste Esta
do" ele lavrador, nasc.do em Gralha, neste Distrito
aos ,27 de novembro de 1958-, filho de Miguel Louren
ço de Miranda, falecido e Catarina Borges Miranda,
ela doméstica, nascida em Rio dos Poços aos 23 de

março de 1963, filha de: Antonio Pereira 12 Carrneli
na Gomes Pereira ..

SIDIVAL DE SOUZA com ZELIA FERNAN
DES PIRES, brasile.ros, solteiros, naturais deste Es
tado. Ele lavrador, nascido em Taquarizal, aos 23 de
outubro de 1957, filho de: Emília de Souza. Ela do

méitica, nascida em Ponte Alta-Curitibanos aos 18
d r- , agosto ck:: 1058" filha de Luminato Alves Pires �,

Vcrg ilina Fernandes Pires.
.

Se alguém tiver conhecimento de algum impe
dimento legal, oponha-o na forma da l�i.

Bela Vista do Toldo, 04 de julho de 1979.
'.

'

LEOPOLDO f!!:RI:::::-:.tl - Oficial

SEBASTIÃO GREIN COS1'A. Escrivão de Pa�
f' Oficial' do Registro Civil do Mtlí.ücip:i.o de Major
vieira, Comarca de Caneínhas, Estado de Santa Ca
tUhi3, faz saber que pretendem casar:

PEDRO TISKA e ZILDA IANCóSKI, Ele, na

tural deste Estado nascido nesta cidade no dia 19 de
julho de 1948, Funcionário Municipal, solteiro, domi
ciliado neste mun'icjpio e residente nesta cidade, fi-
1 ro de Apolinario Tiska e Cecilia Udach 'I'iska , Ela,
natural deste Estado nascida neste município no

.

dia
20 do OUt11l-:rO de 1))57, Funcionária Pública, solteira.
domiciliada neste município e residente nesta cidade,
filha de Eulilio. Iancó;:,ki e Iadviga Knórel�· Iancós'ki.

Sl� alguém, tiver conhc.ci:i:'jlent,Q de existir algum
,mpedimento legal, acus:e .. o para fins i.t? direito.

Major Vieira" 0'4 de julho de 1.979.

E',ebastiãc Grein Costa _. Oficial do Registro Civil 1

Vende-se
TRÊS BALCÕES COM VI

DRO NA PARTE SUPERIOH.

TRATAR NA RUA PAU
LA PEREIRA, 548 ...

]. x

-==------�-------==--.--_.�����

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

MASAKAZU TAKAHASHI, de
clara para os devidos fins que fo
ram extràviados todos os documen
tos do veículo de sua proprúedade,
marca Ford Lanriau, ano 1974, pla
ca NV-0117. COI' bordeaux .

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

2 x

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

GILBERTO RITZMANl'{, decla-
ra para os devidos fins que foram
extraviados todos os documentos do
veículo de sua. propriedade, marca

Brasília, ano 1976, placa CA-4810"
cor marrou, chassis BA-275554.

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

1 x

2 x

Balancete da Festa
Junina do Colégio
Estadual Santa Cruz

RESUMO

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
MIGUE:L SUCHARA� declára

para os devidos fins que foi extra
viado o Certéíicado de Propriedade
de seu veículo marca Pick-Up Ford-
75, placa BA-1462, cor azul, ano

1976., chassis LA3BSB18747.
0'S mesmos ficam, sem efeito

por ter sido requerido 2.a via.

._-_._,_. ,-------, ------

RECEITA
. DESpESA �.

Cr$ 248 .532,56
Cr$ 95:036,70

RENDA LlQUIDA Cr$ 15�. 495,86

RESULTADO DO SORTEIO
,

'

1.0,Ju:rema Paul - n.? 079
2.0 Nereida C. Corte - n.? 316
3,0 Pedro Alexandrino - n.? 223
A:O Helio José P.M. Lima - h.o �77
5.0 Eliane Brandes - n.? 059

AGRADECIMENTO

O Colégio Estadual Santa Cruz,
agradece a todos aqueles que dire
ta ou indiretamente colaboraram

pelo 5,ucesso de sua já tradicional
festa junina. Com esta colaboração
V. Sa. está ojudcndo o Estobelecr

menta, em sua manutenção, o nosso

aluno. carente de recursos, e parra a

melhoria de nosso ensino.

Ari Paulo Wiese - Presidente.
Eloi Bona - Diretor

Lourenço Ribas - Tesoureiro

Material escolar e de
..

escritório você encen-

tra na loja ea

Impressora Ouro Velde
,

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USAD05 DE
l\'lIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTnA.,

VOC," ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

l\larca Ano

1 Kombi vw 1972

1 Kombi vw ]974

1 Pick Up Chevrolet 197tJ

1 Kombi vw . . .. 1976

1 Chevette SL .. 1977

1 Volkswagen 1500 . . . . .. 1972

1 Volkswagen 1500 . . .. . . 1973

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEI(ULOS LT"
Concessionário General Motors do Brasil ·S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

Registrada no CRECI sob n." 294

(-\ SIf'ÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA YENDA

A PREÇO Df.: OCASIAO.:
,

'

- Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivável com
máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul.

.

- Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno dê 1200 m2
sendo 30 metros de frente no as/alto, com uma casa de madeira
c/110 mz .:

..

- 01 Terreno' urb�l1o c/ área de 1600 mz: com' casa mista e um de-
pósito com 2 fornos e maquinários, para padaria. sita na Rua

Duque de Caxias em frente ao Supermercado Real de Wilson
Perc ira , ,

- 1 terrr.:n� urbano �edindo à área de 1600 mz com -benfeitorfas lei
calizado na esquina Barão do Rio Branco com Major Víeíra ,

- 1 lote urbano com 800 m2, com casa, na Rua Curitibanos.
- 6 lotes de terreno. com' I barracão de madeira, próprio pára ofi-

cina ou fábrtca de móveis. no alto da Xarqueada - Bairro São
Cristóvão - Três Barras ..

TEI\i AINDA'·PARA VRNDA:

1 Kombi Standart, ano 1971,' com motor nove).

- 1 Vcraneio Chevrolet, ano 1971, em perfeito estado.
1 Pick-Up Ford ]'-75, ano. 1976, tração dupla.

COl\:lPRA-SE:
1 área acima de 5,0 alqueires, piara tlorestamlento., '\
1 área de 150 alqueires, ou acima, para agricultura mecanizada.

Executa .ainda o serviço e venda de loteamentos.
Proc:Ul'e a SICÓL à rua Getúlio Vargas, 8517 - Telefone 2.2�9.039.
-----�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GOBRElODO NOK�TE� �
� �O�1�d�e�j�u_lh_o__de-,_19_1_9 __

_' -

Plásticos '-, Santa Cruz S.A.

'\
.

C.G.C.M.F. n.? 83.188.771/0001-81 CANOINHAS (SC)

Assembléia
-

(i'lral Ordin,ária e Extraordinárl.
o,

'

EPITAL DE CONVOCAÇÃO ,

" "
" <Convídamos os Senhores Acionistas desta Sociedade,

"

para se reunirem em assembléia geral ordinária e extraordinári,Çl;
,

" cumulativamente', a se realizarem no dia 23 de agosto de 1979, as

14 horas em sua sede social sita ,à rua Expedicionários n.? 304, nes-·

�: iâ cidade de Canoínhas (SC), para deliberarem sobre a seguinte
",I

" '

ORDEM D-O DIA

��'

':

' a)
,

5essão 'Ordinária:

1,.0),......:.;. 'Tomar .as contas da Diretoria, examinar, discutir e

aprovar as Demonstrações 'Financeiras e de resultados
, relativas' ao exercício findo em 31 de maio de 1979-

2.°) _' DeÚberar' sobre a destinação do lucro liquido) do exer- -

cício e a distribuição' de -ddvidendos . :

",3.°) -" Aprovar a correção da expressão monetária do capital
social e deliberar. sobre a sua -càpitalizaçâo .

o

r'
••

4.°) - Fixar a remuneração da Diretoria.
"

,5 :0), _" Outros assuntos de interesse social.

b) Sessão Extraordinária: ,

LO) _' Aumento do capital social de Cr$' 8.500.000,00 para
,Cr$ 12'.000.000,00 mediante incorporação de reservas

"'livres, correção monetária do capítalsocial e lucros e H

consequente, alteração do artigo 6.° dos estatutos sociais.
'. �'

2.e) ,'-: .Outros assuntos de, interesse social.
r.

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede

social, à rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Canoinhas
(SC" os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n.? 6.404/76
de 15/12/76, relativos ao exercício social findo em 31/05/79.

. , _' .

'

Canoínhas (Se), '04 de julho de 1979.

JULJl)'SZ TARGOWSKI _ Diretor Superintendente
-

"

,1."�l'tilQ!ih.....",a#!i"������(y�__."_'''''

Basilio, Hurnenhuk Comércio
de Veículos Lida.

.tr

"
, I Revendedor

"

FORD I
1948 31 4NOS 1979

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquermarca.

DISPONIUILIDADES DA SEMANA:

1 "Belina luxo - verde .. � . 1976

1

1

Corcel coupê - verde

Volkswagen 1,300 - .bej e . � .. ..

1975

1974

Adquira seu veículo com a mínima, entrada.
Veículos inteiramente revisados, 'de boa procedência, a61S

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

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

,. 'PMM • Li6M 4 nnr ra

, I
.

....
...��... ' ...

•••• •v••••. . . ..
.

.

......-x•......
•••Vo ••... . . . ..
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1. e c.

* Quem uma' vez esteve aqui [o-nois esquece. Por ls

so Clóudic l. estará conosco novamente, seus orni

gos contentes com isso.

* Janúário e Janja sempre juntos. Muito � amor unin

do esses do is .

* E os jogos regionais em Porto União trouxerem po
ra nós uma boa classificação: 1.° lugar em hande
bol feminino, 2.° em volei feminino e 3.° em hande
bol masculino. t isso.

* Soli pontificondo conosco, matando as saudades de

todos, principalmente do lico.
'

t

* Janice chegando hoje é motivo de muita alegria pc
ra nós .

* "O homem é o mais excelente dos seres criados, mas

um cão reconhecido é melhor do que um homem in

grato., Um cão nunca esquece .o bocado que se lhe

dá, mesmo que cem vezes lhe atirassem pedras. Mas,
se durante um século tratares com afeto um homem,

,

ele lutará contra ti por quolquer insignificância".
* Férias... gente amiga cheganâo, é todo mundo

aproveitando esses dias que deixam saudades. Mui
tos se encontrando trazendo de longe o gostinho de
reencontros. Todos procurando fozer desses dias

lembranças para muitos outros.
'

* Ao' mesmo tempo que muitos chegam aqui; outros

saem. Desta vez sôo os meninos que irão enfrentar
o vestibular que inicia amanhã. Boa sorte a todos,

* Hoje em' Bandeirantes Altamiro e Nilton estanão re-

cebendo os cumprimentos por' suas formaturas. A
vocês q\ue sôo amigos mesmo, tudo de bom:

* E o Clube Ccnoinhense movimentando-se com o bai
le das debutantes em setembro próximo. Dentre os

debutantes pontifico muito a bonita lourinha Clorice
Stulzer.

* Luciane Boinq men.ina fofura completando idade no

va no dia 3 p, p. Para tanto reuniu em sua casa no

último sábado muitos amigos. Felicidades.
* Também Sandro Allage recebeu cumprimentos no

último, dia 30 pelo seu aniversário. Tudo de bom.
"

* Andréa e Marcos, parzinho muito· fofo que desfila
por cl,

'

r* Quarta-feka passada muitos se reuniram no Clube
de Bolão Democrata para uma qostoso festa colplrc.
'Gente amiga marcando presença lá.

'

* Tito muito querido circulando só pelaí, muita mina
de 'olho.

'k Meninas de Caçador passeando por aqui. Olhares
e mais olhares para elas .

* Corolino C. comemorando hoje seu oniversóro . A
você com quem podemos contar sempre, tudo d'3
bom.

* Alfeu, um grande amigo badalando nos aconteci
mentos doqui.

* Godoy, super querido, cada vez mais gamado em

sua namorada. Você é que está cedo.

* Isabela M. alegrando as coisas por aqui. Já está
vamos com saudades.

* Também Tânia G. marcando presença. t muito
bom tê-Ia conosco novamente �

* Tânio Boing com pensamentos que é só aquele mo

reninho. Laércio na certa.

* leca P. agitou corações por aqui na semana que
passou. Muita menina querendo entrar em seus pell�
samentos.

* Isabel e Oriovaldo parzinho que faz inveja por aí.

Sempre assim.

* Nardo ctroindo olhares para si. Muito fofo está o

menino. É isso.
, .

menina do* Junior Freitas não consegue tlror certa

seu pensamento. Conta prá gente.
* O homem verdadeiramente prudente não diz tudo
quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz.

---�-=��-------'_&_'-------_.--------------�------------------------------------------ ----_.,._

Tchau.

PreFeitura ,Municipal de .Canoinhas
DECRETO N.o 31/79

HOMOLOGA, TERMO DE

AVALIAÇÃO
Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni"
cipal de 'Canoinhas, Estado de

.

.Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais,
DECRETA

ArtígoL? _ Fica homolo
gado o termo de avaliação data ..

do de 27/6/79 elaborado pela
Comissão constituída pelas Por
farias n.Ps 28 e 29 de 15/6/79
e 19/06/79 respectivamente,
referente ao, imóvel de pro
priedade do Sr. Evaldo Car
neiro de Paula, . sito na es

trada Cohab - Piedade - Para
do, com a área de cinco al
queires mais ou menos, a razão
de Cr$ 10,33 (dez cruzeiros e

trinta e três centavos) o metro Iquadrado. Artigo 2.° _, Es
te Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário .

Canoinhas, 02 de julho de
1979.

.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO :NETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
(; publicado no Departamento
'Administrativo, na data supra.
Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice, Prefeito Municipal

U E I

Artigo 1.0 _' Fica instituído
o troféu "Emílio' Gothardt
Wendt", que será entregue pelo
"Conselho Municipal de Cultu
ra", por ocasião do Concurso
"Poética Canoinhense", ao pri
meiro colocado.

Artigo 2.° _ Esta lei entra
rá em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposí
ções em contrário.

Canoin'has, 02 de julho de
1-979.
Dr. BENEDITO THER,ÉZIO DE

.

CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Ad
ministrativo na data. supra.
Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

atribuiçêes, faz saber que a Câ
mara de Vereadores decretou e

cu sanciono a seguinte
L E I

Artigo 1.0 - Fica o Chefe
60 Poder Executivo autorizado
a firmar convênio com a Secre
taria' da Educação, através da

Unidade de Construções e Ins

talações, para construção de �2)
duas salas de aula em alvenaria,
no Grupo Escolar "Irmã Maria

Felícitas", sito no Bairro Alto

das Palmeiras, nesta cidade.

Artigo 2.° _ As despesas
decorrentes da presente lei, cor
rerão por conta de dotação _pró
pria do orçamento vigente.

Artigo 3.° _' Esta lei entra

rá em vigor na data de sua pu- ,

blícação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Canoinhas, Q2 de julho de

1979.

Dr. BENEDITO THER,ÉZIO DE

CARVALHO NETTO ,

Prefeito Municipal
"

-Esta lei foi. registrada e pu
.blícada no De.partamento Ad-.>
rninistrativo na data supra. ".

Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice. Prefeito Municipal

-

'M W

LEI N.IO 1.491 DE 02/7,/79
Autoriza o Poder Executi
vo, firmar Convênio com a

Secretaria da Educacão do'
Governo. do Estado de
Santa Catarina.

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni.�
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

-

Licitação'
direta", com prazo de entrega
;-+:� .'1::: 10 (dez) horas do dia ll,)

(dezesseis) de Julho, do corrente
ano (16.07.79), no Gabinete do
Vic Prefeito. Cópia do referi
dn Edital e maiores esclareci
r-ien '08 serão obtidos junto a.

l',:fprida Comissão.
Canoinhas 01 d julho de

]979."
Hugo Antonio Peixoto
Pre3idéntc. da Coniissão

,

LEI N.() 1.490 DE 02,/7/79
.'
INSTITUI TROFÉU "EMIL�O

GOTHARDT V1ENDT"

Dr. .Benedito : Therézio de
'Carvalho Netto. Prefeito Muni
cipal de' Canoinh-is, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições, faz saber que a Câ
mara de Vereadores decretou e

eu sanciono a seguinte . I

A. viso de
A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos
interessados, que se acha aber
ta á Tornada de Preço - Edital'
11 _o 030/79, para "Aquisiçâo de 1
(uma) Carroceria Metálica, baq�
culante Coletora de Lixo, tipo
R.C.L. (Prefeitura Municipal'
estrutura em chapa de aco 3/16,
H-'f6Í'cada _ Sistelna de Bas
'cular 'de Baixa pressão, ação in-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO .DO NORTE

Convite-Missat Os familiares de

Marta Granza da Silva

07 de julho de 1979

RESTITUIÇAO DO I. DE
RENDA DE PESSOA
FíSICAConvite-Missa

As famílias UBALDO RICARDO DA SILVA,

TARGELIA DA SILVA CORRÊA e NATALIA DA SILVA

GALLOTTI, com pesar participam o falecimento de sua irmã,

viuva do Marechal Ilydio Colonia, ocorrido na cidade do Rio
, de Janeiro no dia 2 do corrente, e convidam para a Missa de

.
,

7.10 dia a ser celebrada as 18:3·0 horas do dia 8, na Matriz

Cristo Rei.

Por mais este ato de caridade' cristã agr�dece(m. �
------

CAN01NHAS

t
Maria Olivia da Silva

profundamente sensibilizados com as demonstrações de pesar
e solidariedade, por ocasião de seu infausto passamento, vem
por meio deste agradecer aos parentes, amigos e -vizinhos, pe
lo apoio e palavras de conforto recebidas; agradece também
a todos que enviaram flores e coroas e acompanharam a ex

tinta até sua última morada.

Outrossim, convidam para a Missa de 7.0 Dia, que
será celebrada em intenção de SUa alma, dia 8 (domingo), às
9 horas, na Igreja 'Matriz Cristo Rei.

Canoinhas, julho de 1979.
............wu� ·

.'�q �4!�.t._aq_.,.'Blmmw..g i..8a ,

PR EFEITUH,A
E D I TAL·

(REPUBLICA'ÇAO)
De conformidade com o Artigo n,? 276 do Código de

Tributário Municipal, o Departamento de Viação e Obras,
publica mediante o presente Edital os elementos referen
tes a Taxa de Melhoria, sobre o calçamento da Rua Getú
lio Vargas/entre as Ruas 03 de Maio e Rui Barbosa.

a) Orçamento do Custo da Obra por Metro Quadrado
a) Preparo da base .. \.. .. ..

..

. "; .. .. Cr$ 22,80
b) Acerto do leito .. .. .. .. .. .. Cr$ 24,,00
c) Calçamento a lajota .. .. .. .. Cr$ 90,00
d) Mão de Obra ..

., .. .. Cr$ 31,20

Total .. .. .. .. ..
.. Cr$ 168,00

b) Custo da Obra
a) Preparo de base .. ..

.. I..

b) Acerto do leito .. .. .. ..

c) Calçamento a lajota .. ..

d) Mão de Obra ... "
..
.. ..

Cr$ 58.969,92
Cr$ 62 :073,60
Cr$ 232.776,00
Cr$ 80.695,68

Total j.. •• •• •• •• •• •• Cr$ 434.515,20
c) Área total da Obra 3. 233.00 m2, a ser financiada pela

Prefeitura Municófal de Canoinhas 646�6'Ü m2, corres

pondente a 1/5 da Obra, ern moeda representa Cr5D ...

108.628,80. _

.

d) A ser financiada pelos contribuintes 2.586,40 mz, cor
respondente a 4/5, em moeda representa Cr$ 434.515,20.

01) Fernando Dener
.

frente 4m. cota 4m.
16,00 m2, a Cr$ 168,.00 .

(2) Espólio de Emiliano A. Seleme
frente 17m cota 4m.

68,00 m2 a Cr$ 168,00 .. ..

32,OOm. a Cr$ 168,00 .

Total .

meio-fio 34,00 a C!r$ 52,00 .,

Total " \
.

f

(3) Prefeitura Municipal de Canoínhas
frente 14;30m. cota 4m.

57,20m2 a Cr$ 168>,0'0 ....
mello-fio 14,30 a Cr$ 52,00
Total .

(4) Ludovico Bora
·

frente 40,OOm. cota 4m.
176,00 m2 a Cr$ 16'8,00 ..

meio-fio 46;OOm. a Cr$ 52,00 ..

Total .

05) Osmar Lauro Stein
,

frente 15,OOm. cota 4m ..

60,00m2 a Cr$ 168,.00
meio-fio 15,OOm. a Cr$ 52,00
Total , ..

06) Ind. e Com. Irmãos Zugman
frente 141,50m. cota 4m. - Esq. 8m.
cota 4m.

.

598,00 a Cr$ 168,00 .. .. .. ..
..

meio-fio 141,50 a Cr$ 5,2,00 ..

Total .

(i7) Elfi, Malli, Doris e Welrner Loeíf'ler
frente 291,OOm. cota 4m.
esq. 8m. cota 4m.

148,00 m2 a Cr$ 168,00 .,

meio-fio 29,0.0 a Cr$ 52,00
Total .

08) Arno A. Stiens
frente 28,50m cota 4m.

114,00 m2 a Cr$ 168,0'0
meio-íí.o 3'8,50.a Cr$ 52,0'0
Total·· .

(9) Fábrica de Móveis Apolo Ltda.
· frente 68,50m. cota 4m.
esq. 8m. cota 4m.
3'Ü'6,00 m2 a Clr$ 168,00 ..

meio-fio 74,50 a Cr$ 52,00
·

Total .

10) Benedito Silva
frente 23,80m. cota 4m.
esq. Bm cota 4m.
127,20 m2 a Cr$ 168,0.0
meio-fio 29,80 a Cr$' 52,0'0
Total ... " .. " ....

" lI) D-jalma B. de .Souza
frente 13,50m. cota 4m.
54,0'0- m2 a Cr$ 168,00 .. ..

meio-fio 13,50 a Cr$ 52,00
Total .. .. .. ..

..

.. .. ..
I
••

12) Edvin Michel _

frente 2.4,0l()m. cota 4m.
96,00 m2 a Cr$ 168,'00
meio-fio 24,OOm. a Cr$ 52,00
Total .

13) Saturnino M. Cardoso
firente 15�OOm. cota 4,OOm.

c-s 2.688,00

Cr$ 11.424,00
Cr$ 5.376,00
Cr$ 16.800,0.0
Cr$ 1.768,00
Cr$ 18.568,0.0

Cr$ 9.6t>9,60
Cr$ 743,60
Cr$ 10.353,20

Cr$ 29.5(j8\00
Cr$ 2.302,0'0

Cr$ 31.960,00

Cr$ 10.080,0'0
Cr$ 7801,00
Cr$ 10.860\00

Cr$ 100.464,00
Cr$ 7.358,0'0
Cr$ 107.82'2,00

Cr$ 24.864,,00
Cr$ 1. 508,O�

Cr$ 26.372,00

Cr$ 19.152,00
Cr$ ,1.482,00
Cr$ 20.634,00

Cr$ 51. 408,00
Cr$ 3.874,00
Cr$ 55.282,00

Cr$ 21.369,60
Cr$. 1.549;60

Cr$ 22.919,20

Cr$ 9.072,00
Cr$ 702,00
Cr$ 9.774,00

Cr$ 16.128,00
Cr$ 1.248,00

Cr$ 17.376,00

MUNICI�)AL DE
60,0'0 m2 a Cr$ 168,00 ..

meio-fio 15,00m. a Cr$ 52,00

Total ..

-

.

14) Almira Drachínski
frente 2.o,010m. cota 4,00m.
80,00 m2 a Cr$ 16-8,00
meio-rio 20,00 m2 a Cr$ 52,00

Total .

15) Jones Seleme
frente 48,50m cota 4,00m.
194,00 m2 a Cr$ 168,00 .. ..

meio-üo 48,50 m. a Cr$ 52,,00 ..

. Total .

16) Henrique Bora Ltda.
frente 92,OOm. cota 4m.
Esq. Em. cota 4m.

400,00 m2 a Cr$ 168,00
meio-fio 98,00m. a Cr$ 52.'00

Total .

sor IA DAS PARCELAS
A ser financiada pela Prefeitura Municipal
de Canoinhas .. .. .. .. ..

..
.. .. ..

A. ser financiada pelos contribuintes:
calçamentJ a lajota .. .. ..

meío-fíio .. .. \.. .. .. ..
..

.. .. ..

•

Cr$ 10.0.8<0,00
Cr$ 780,00
-----

Cr$ 10. 8GO,OO

Cr$ 13.440,00
Cr$ 1. 040',00

Cr$ 14.480,00

Cr$ 32.592,00
Cr$ 2.522,00

Cr$ 35.114,00

Cr$ 67.200,00
Cr$ 5.096,00

Cr$ 72.296,00

Cr$ 1ü8.628,80

Cr$ 4"34.515,20
Cr$ 32.843,20

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Cr$ 575.987,20
(quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e

sete cruzeiros e vinte centavos).
Canoinhas, 23 de feverekro de 19,79.

BEN�::DITO T.· C. NETTO - Prefeito Municipal
JOÃO SALVADOR DE ANDRADE Fiscal do' D.V O.

E D I T A L-
(REPUBLICAÇÃO)

De conformidade com o artigo n,? 276 do Código Tri
butário Municipal o Departamento de Viação e Obras, pu
blica

.

medi ante o presente E'dital os elementos referentes a

Taxa de Helhortas, sobre a pavimentação .asfáltica da Rua
Duque de Caxias, entre as ruas Kurt Mendes e Agenor Fá
bio Gomes.

a) Orçamento do Custo da Obra por M.etro Quadrado:
1) Escava-ão e remoção , .'. Cr$' 33,60
2) Brita 0,25 por metro quadrado .. .. .. Cr$ 80,40
3) Emulsão Asfáltica .. .. .. .. .. .. ..

.. Cr$ 49,20
4) Equipamento por Apkícaçâo .. .. .. .. Cr$. 32,40
5) Mão de Obra'.. .. ..... .. .. .. .. Cr'$ 38,40·

Total .. .. .. ., .. .. Cr$ 234,00

b) Custo da Obra
,

1) Escavação e r/emoção .. .. ..

2) Brita .

�:) Emulsão Asfáltica .. .. ..

4) Equipamento por aplicação
5) Mão de Obra .

Total '.'

'

,

'Cr$ 60'.480,00
Cr$ 144.720,00
Cr$ 8-8.560,00
Cr$ 58.320,00
Cr$ 69.120,00

.. .. , Cr$ 421.2'00',00
c) Área Total da Obra 1.800,00 metros quadrados, a ser fi

nanciada pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, 360,00
metros quadrados, correspondente a 1/5 da obra' em

moeda representa Cr$ 84.240,0'0.
ti) A ser financiada pelos contribuintes 1.440,00 metros

quad.rados, correspondente a 4/5 da Obra Cr$ 336�960,OO.
1) Euladir Mo-reira e Outros

Pavimentação Asfáltica
Cota 3,20

.

frente 20,00' + 32,00 = 96,00' (Esquiná)
96,00 m2 a Cr$ 234,0Ü' .. .. ., .. .. .. Cr$ 22.464,00

2) Alfredo Adão Werka
frente 20,00 m. cota 3,20
64,00 m2 a Cr$ 234,00 .. .. ., .. ., .. Cr$ 14.976,00

3) lIilda Banhara
frente 20,OOm·. cota 3,20
64,00 m2 a Cr$ 234,00 ..

·1) 'Waldemar Scholze
frente 2Q,00m. cota 3,20
64,00m2 a Cr$ 234,00' ..

5) Osmar Henrique, Helena Scbolze
frente 40,00m. cota 3,20
128',0'0 m2 a Cr$ 234 ..00 .. .. .. ..

..

,
Cr$ 29.952,00'

ú) Sebastião Romeu Peres Cordeiro
frente 40,OOrn. cota 3,20
128m2 a Cr$ 234,00 -

.. ..

7) HuIda,Ema Emilia Ra�ke
frente 17,00m. cota· 3,20
54,40 m2 a Cr$ 234,00 .. .. .. ..

8) Marlene Lia Woitexen
fren'� f}2,16m. + 32,00 (Esquina)
cota 3,20
84,16 rn2 a 234,00 .. ..

9) Elig�o Czerniaik
Esqu\ina cota 3,20
37,44,m2 a Cr$ 234,00

Cr$ 14.976,00.

Cr$ 14.976,00

Cr$ 29.952,00

Cr$ 12.729,60

Cr$ 1�. 693,44

Çr$ 8.760.,96

·Colonia
'

.' . A Delegacia .da. -- Receita
Federal 'em Joinville, em nota
expedida à imprensa, esclarece
que sua Seção de Arrecadação
recebeu, sexta-feira última.
mais 1150 ordens de crédito de
restituição do Imposto de Ren.
da de Pessoa Física para con

tribuintes residentes em, Join.
ville e 2.600 para contnibuíntes
residentes nos demais municí
pios de sua jurisdição fiscal,
tendo procedido, de imediato, a

remessa dessas ordens de crédi ..
to às agências bancárias.

10) Prefeitura Municipal de Canoinhas
Esquina cota 3,20

. 56,00 m2 a Cr$ 234,00 .. .. .. .. .. Cr$
11) Nelson,Quandt eLidia QlJ.3,ndt

ou Mavequip Máquinas Veículos e

Equipamentos Ltda.
frente 207,50 cota 3,20
664,00 a Cr$ 234,0.0 .. .. ., .. ..

SOMA DAS PARCELAS
A ser financiada pela Prejeitura Municipal
de Canoinhas .. r» •• •• •• •• •• ., •• Cr$
A ser financiada pelos contrübulntes:
pavimentação asfástica .. .. .. .. ..

Total .

Canoinhas, 05 de Abril de i979.
BENED-ITO THERÉZIO C. NETTO,

LUIZ FERNANDO FUC'K

13.10,*,00

Cr$ 155.3"16,00

84.240,00
.

Cr$ 336.960,00
Cr$ 421 .200,00

E O I 1�' A-L
(REPUBLICACAO)...

De conformidade com o Artigo ·n.O 276. do Código
Tributário Municipal,

.

o Departamento de Viação e- Obras
Públicas, mediante o presente. Edital os elementos referen
tes a Taxa de Melhoria, sobre o Calçamento a Asfalto da
Rua Duque de Caxias, entre as Ruas Agenor Fábio Gomes
e Deodato de Lima.

.

a) Orçamento do custo da Obra por Metro Quadrado
a) Preparo da base ;

.. .. Cr$ 33,60
1) Br'ita 0,25 por metro quadrado . Cr$ 80',40
c) EmuLsão Asfáltica .. .. .. Cr$ 49,20
d) Equipamento por aplicação .. Cr$ 32,40
E:) Mão de Obra .. ..

.. Cr$ 38,40
Total .. .. .. .. .. .. .. . � .. '.. Cr$ 234,00'

b) Custo da Obra

á) Preparo da base; .

b) Brita 0,25 por .metro quadrado ..

c) Emulsão Asfáltica .. .. . ...

d) Equipamentos por aplicação
e) Mão de Obra "

Total :
.

Cr$ 73.516,80
Cr$ 1�5. 915,20
Cr$ 107.649,60
'Cr$ 70. 891,2(}
Cr$ 84.019,20
Cr$ . 511.992,00

c) Area Total da Obra 2.188,00 metros quadrados, a ser fi.
nanciada pela Prefeitura Municipal de Canoinhas 437,60
metros quadrados, correspondente a 1/5 da Obra, em

moeda representa Cr$ 102.393,40
d) A ser financiada pelos contribuintes 1.750,40 metros

quadrados, correspondente a 4/5 da Obra) em moeda
'representa Cr$. 409.593,60.

(1) Ary Batísleta
cota 3,20 - frente 15,00 ml.
80,00 m2 a 234,00 .. ..

..
.,

02) Olímpío Batista
cota 3,20 - frente 20',00 ml.
64,00 m2. a Cr$ 234,00

(r3) Mario Mussi
cota 3,20 - frente 20,00 ml .

64,00 a Cr$ 234,00 .

. 04) José Bastos
cota 3,20 - frente 15,00 m.

48,0'0 m2 a Cr$ 234,00 ..... , ..

05) Nabir Nader
cota 3,20 - frente 15,00 m.

48,00 m2 a Cr$ 234,00
(6) Maria G. Nader

frente 30',00 m, - cota 3,20
96,00 m2 a Cr$ 234,00

(7) Bernardino TOIkal'sIii
cota 3,20 -frente 96,00 ml .

339,20 m2 a Cr$ 234,00 ..

(\8) Sergio Gomes Ferreira
cota 3,20 - frente 31,00 ml ,

131,20 m2. a Cr$ 234,00 ....
09)· R,odclfo Bolam

cota 3,20 - frente 53,00 ml ,

233,60 mã. a Cr$ 234,00
10) RomaHno Alves

cota 3,20 - frente 39,00 mI.
156,80 m2. a Cr$ 234,00 .. ;

11) Prefeitura MuniCipal de Canoinhas
cota 3,20 -. fr�nt€ 143,00 mI.

.

489,6-0 m2 a Cr$ 234,0'0 ..
.. .. ..

TOTAL .. .. .. .. .. .. .'. .: .... Cr$ 409 . 593�'60
SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela Prefeitura Municipal
de Canoinhas ..

.. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 10'2.398,40
A ser finandiada pelos contribuintes:

Pavimentação asfáltica .. .. .. .. .. Cr$ 409.593,60
Total .. " , ..

.'. Cr$ 511.992,00
(Quinhentos e onze mil, novecentos e noventa e dois cru-

zeiros:)
,

-

Canoinhas, 16 de Maio de .1979.

UENEDITO THERÉZIO C. NETTO - Prefeito Municipal
JOAO S. ANDRADE- _,.-' Fiscal D.V ..0

Cr$ 18.720,00

,

Cr$ 14.976,00

. . Cr$ 14.976,00

--

Cr$ 11.232,00

Cr$ 11.232,00

Cr$ 22.464,00

Cr$ 79.372;80

Cr$ 30.700,80

Cr$ 54.662,40

Cr$ 36.691,'20

Cr$ 114.566,40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Senhores Acíonístas. , ,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação, ° Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1978. Permanecemos à vossa inteira disposição para prestar qualquer esclare-

C.G.C.M.F., 82.728.312/0001-80

RELATÓRIO DA DIRETORI.A

,

Canoínhas (se), 27 de Junho de 1979,
A DIRETORIA

'Ba,lanço Patrimonial encerrádo em 31/12/78
P A 5 5 I,V o

CIRCULANTE ., •• '.' .', '!f' •• /' • _. ". ,. _:. j"
-

.•
"

.•• -.� A

cimento que �e fizer necessário.

A T I V O

CIRCULANTE ',' '.. .•• �',' "

•
_
•. ..-, '.' • ,; ;., T" ',,. .!' ... •

"
•., 5,,050,260,98.

Fornecedores ',. .. .
'

... ;,,' . :y' .', ','" <•• : �. � ,_..... ,:. .', .... ',

Pínancíamentos ",' ... ,.. _.. .... ',,0 '�.' ...
'

•• ' ," " ,"

,

" Obrigações Sociais e Previdenciárias '"... " '. ,. _. • "

Obrigações Tfibutárias . '. ,:" �;. ,'.' .. ,.;, _, "
" .,

Provisão p/o Imposto de Renda ,;. ,I o' ,," .... c' ,._,

Contas Correntes Credoras _.. . ,. .. '.. .., .. .. .',

EXIGíVEL A LONGO PRAZO .. .. ," ., ," . ,0 • '. �. • ,e • _l

2.471.280,13
1. 681. 749,93
283.601,66
71.417,57
123.843}76
280.324;00
30.343,26
346.500,00 ,

346.500:00
.. 4.698.638,88

2.850.000,00

1.033.716,28

1.032.750,06
966,22

814.922,60
102.679,87
712.242,73

,

7.516.419,06_ TOTAL DO ATIVO .. ., ",. . ..... 7.516.419,06,

Financiamentos .. ," .
" ,';.o ,. •• •• .,',�:, ;. _.. �"

,PATRIMôNIO LíQUIDO ,. .. ..
"

,. . _.' .. .. , , '.. ..
,
...

'DISPONíVEL .. _,�,,� f ," ••

_ 'Caixa e Bancos ... . _\ ..

li -::-. .,'. •• .. ' .. .. ',' �.. ,',. �--. 27.024,66

27.024,66

Capital Socíal. " 1 •• �. •• •• •• ", •• �, '! •• ; e
.

Demúnstração das _ Origens e aplicações ,das Recursls

712.242,73
89.317,27
649.805,66

1.451.365,66

139.210,76
283.500,00

1,028,654,90
1.451.365166

GRUPO 1977 I 1978 'VARIAÇAO

2.423.990,70
2.284.779,94

Totais 2.439.770,04 2.578.980,80 139.210,76

NOTA 1 - MUDANÇA DOS CRITÉRIOS CONTABEIS
Tendo em vista as disposições da Lei n,o, 6,404/76 e' dó Decre..

to-Lei n.o 1. 598/77, foi pcrocedida a correção monetária do �ti·
vo permanente e do patrimônio líquido com base nas varia

ções do valor das ORTNs, com reflexos na Demonstração dQ
ResuLtado do Exercldo e no Balanço Patrimonial.

, \ '

NOTA 2 - PROCEDIMENTOS CONtABEIS
Foram adotados os seguint-es procediln'entos 'c<lntábeis: já) ES..

TOQUES: OS estoques de matérias-primas e de' produtos Qca'"

'bados foram av.aliados 'ao custo médio de aquisição e/ou pro-..

dução, inferiores .ao de mercado; b) IMOBIL1ZADO: Os \ta...
,

lotes estã,Q dem,ou...<:!ítrados ao custo de aquisição mais cOl'teçãlQ
mOlletária e depreciados às ,tax.as normais permitidas.

NOTA 3 - CAPITAL .sOC.IAL
Está composto ,de' 2.8.50. OOÓ a.�ae5 ordinárias nOmmativas ií,ü
valor de Crll,�() eada urna.SALDO NO FIM DO EXERCíCIO •• 1 • ,> 712.242,73

T

RESERVA DE, CAPITAL .. � "
. _. .. .. ,!' _., ,�. • J •• t,'

Correção Monetária do Capital Realizado ,'. •
"

'..

,
Correção Monetária do Ativo Imobilizado .

"

RESERVAS DE LUCROS ... , � _. .. , .• , " .. 'r,O

• ',' • ,,' .io oe '. ,'. ._. �� . ,.. ••• .10'

Reserva Legal '.
" • .e ,,' ,.:. •

" • ," ;., •• t,' '. J ,_, '. ,t " .,

Saldo a Disposição da Assembléia "'� ,.

Estevão.' Frau,tiseo Fuek
Díretrd-Ad.ministrativo

,

CPF 238.467. 2SSpOO

J\0s8 do. 'Naseimexlto ,Filhe
Tée,rllc6 � Contabilidad�

Rég. ,lIÍo �CSC sob 1'1,0, 4449
CPF 1�4. C)46 .4ó9--&8

REALIZAVEL A CURTO PRAZO " ., •.. 5.023.236,32

890.473/72
..

THulos' Endossados p/Terceíros ". .. . _. ) ,.
"

'. '.

-

, ,

(-) Títulos Descontados .• ,',' " ., . ,. ,',' ! "
•• •• 648,436,61

1 . 343 .487;16

'6.394,34
3.431 . .317;71

2.466.158,08

19.280,27

19.280,27

2.446.877,81
3.�96. 586,3.J: ,

1 .049. 708,53

Estoques ,. -s � • _. •
"
•• " •• •• •• .,. j ',' ., J" J,.

Impostos Recuperáveis' .. , ..
. �.! •• oe _. •• • • f _. "'.�

Contas Correntes Devedoras �, .. '," ..

'

.. " o' .,.

PERMANENTE ., r .: •• •• ",' ',� " .; •• ," t.' • ,. •• ,.
' ••

INVESTIMENTOS ,. •. .. " .. .. . " ;. .. ,.'
, ,

Participações p/Incentivos Fiscais .• ,. !-. ";' • o'·

IMOBILIZADO ,;
_.•. ,I •• , ... ,i -., ••••••, ,.,'

.
o,. ,'," ,.

-

'Valor Corrigido , ... _., ". '.. s ',' , •• ; • _. ,.; .;. " ••

{.-) Depreciações Acumuladas .•. '..• " "o' ,. ••

-.....-_...

Demanstração �o Resultado do, Exercício encerrado em 31.112/78,
RECEITA OPERACIONAL BRUTA .. 01' ..... _. 4,871.959,41

4.871.959,41

137.119,21

4.734.840,20
2.146,555,59

2.588.284,61
'

839.099,38

569.297,33
49.267,10
13.095,08

207.439,87

•••• '••• io ••

Vendas de Produtos ., .... ,.

(-) Impo.sto Faturado ;. ., ..

• <I '••• " .• , ., .....

.! 'I'," ... " .', _I f

RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA ., .. ',. '.. i.

{-} Custos dos Produtos Vendidos.; ...�, .'. ,.

LUCRO OPERACIONAL BRUTO " .',

X-) DESPESAS OPERACIONAIS
'

..

.
"

..

.. .. _. • ,'o> "',. �.. "1
i

..

D�spesas com Vendas .. ._; •• '.. ... ,.. . 'i , • .J-'" • �

Despesas Administrativas .. ,. ," .... " .' ,...•. ,.

Despesas Tributárias ..
'

. ,. .. " .. .. .. ','

Despesas Financeiras - Receitas Financeiras

.. _', ..

, .... -, ..

LUCRO OPERACIONAL LíQUIDO ',' ". '" ,_.,! � " .,0. '", 1.749.185;23
, 71.930,00
649.805,66

(-)Despesas Não Operacionais �
.- " I" •

"
• �

(-) Correção Monetária do Balanço '__ . :.

' ... '",'

'.
"

LUCRO LíQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RÉNDA '," 1.027.449,57
(-)Provisão pjo Imposto de Renda .. ',.

B�SULTADO A DISTRIBUIR, ',� .... , " " .. ..

• � !'. • o, 280,324,00
'

747.125)57
34.882,84
712.242,73

.........

Reserva Legal"" ;., .. ,. ., " .. 'o. •• •• • � ;,

Salqo a Disposição da A.G . O. ., '," . f ,. '" ,. i i

Demonstração de Lucros _tumal.das el 31/12/78
Saldo, no inído do exercicio. •• .._ .!l' �. oe' .t 11 •• ,e.. .... _.. • ..

Lucro d ' .

o exerClClO . ... .. .' .. .. ., .. .. .. .. .. .. .
" ..

Incorporação ao Capital,.. ," .. .. �.. .. . ,.
,

.. .. .. .. ..

Correção Monetária do saldo inicial" . .....•. .

Reserva de Ajuste do Imobilizado., .. ,� ..• "
.. ;,. '_' .,

980.709,2,2
747.125157
(980.000,00)

257,00
'.( 966,22)
( 34.882,84)Reserva Legal .. .. ..,.. .. ..' .. .. .. .. .. ..

'

...... ",

,

TOTAL DO PASSIVO .' , õ. ," • 'e' :."

ORIGENS
Lucro Líquido do Ex,ercício .. ,.. .. .. .. .. .' .•.

Depreciações . o ••. ,; ;. :. •• •• '.. ;. ., .. 01 '. ' •

Correção Monetária ,. ;, .. .. ..- .. .. .. .:. ;;

T O TA'L ., ...... � .,' .... .... . 11 .� "

... 'II, • ..". •• .., ... "!I ••

APLICAÇÕES ,

Variação do Circulante '. . .. .,

Redução do Exigível a Longo Prazo .. • �

,Aquisições do Imobilizado ... , ." .. . .

T O ·T A L ... ... ... .. ,e ... .�.. ;' "I! ',� ,.! .. ... '" .. '.-.

Demonstração da' Var'iação do ' Circulante,

Ativo (�irculante

Passivo Circulante

5.050.260,98

2.471.280,18
2.626.270,28
186.500,24

lotas (,xplicativas da' Diretoria

Canoinhas (se�, 27 d!t} ,Junho de- 19'9.

Niceto :O.amar hã
DllEto:r-Indu!Strial
CPF ,004.116.23'9--20

,
'

�uiz 'ematldo J1'u;"k
,Oil'etor-T'cnico

C.P.F 02.à. '148 . 739",34
f ..... ,.
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CORREIO DO NORTE

para atender você.
'E para atender o seu veículo sem perda

de tempo quando ele está nas nossas oficinas.
, E. para atender todos os frótistas eue,

embora tenham seu próprio estoque €ia
peças, preferem recorrer reçularmente ai nés
pari não imobilízar desnecessariamente o
seu capital.

Nós temos todas as peças principais
de qualquer Mercedes-Benz. paradinhas,,

esperando por você. ,

, ' 'Para que você não corra Q risco de ficar
na estrada. ",

_
"

Para que você não pare mais que o

necessário.
'

Para que você esteja sempre indo pra Aristides Mallononde a estrada levar. '
.

,

,
Sem exagero: nosso estoque de peças 3' ,I

gen::::::�::::�:::::��:�e,:.: ',.� :: ,-��:���:�':��;:,�.�::'" ::.��.uJ
'

,

TDI
COMÉRCIO

ri •
"

INDÚSTRIA - EXPORTAÇAO-

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

da LinhaDistribuidores

Completa dos

Exclusivos

Motores «WEG»

Esquadrias' de
de vidros, com

" tentes para

e uma variadíssima secção
de profissionais, compe

sua colocação.

ferro
.

equipe

Rua De6� Costa Carvalho, 4t e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

W?,Id,elDar KnUppel
----�-----------------=------

\ ','

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

�u
, ..

'A�Aristides ' a .ld'
temumcaminhão epeças genuínaspara

o 'Se, MercedesD! enz.
Fl'àra pronta ehtrega.

"

.

,� sé chegar no salcão e pedir.
Nãfl há pores nem parafuse! �ue a gente

não @uaroe em estoque,
'

E, cemprende no' nosso departarnents
08 ple'filS, voei compra as !'J"nuínas.

Aquela.ls que passaram por um setorse '

"ntr®le sle aualicade que, só na Mercedes
e.m,OCUf!'iI 1.200 pessoas e equipamentos
de lireei�iío.

'

Entií0 é claro que a peça chega às suas

fi�r: ��n�ll�n� forma a, o _queé melhor, de

, O fi),ss0al asui da casa sabe que trm
'"'!Xl. 1!l0� fi!lro�uto nas mães e trata você
rQTblde e bem." ,
,

Tanto, faz que VOG� compre porca ou

�arafus,o, farol ou farolete, coroa ou pinhão,
fD serviÇ0 é limpo.' ,

.'

.

"

� um serviço que está todo montado

tão grande €lua aC,lJlu fazel1Q{�:EJe vecê rnals
um amig0.

Ami@" ai eass é sua.

Concessionário Mercedes-Benz

I
I

I

07 de julho de 1979

� /

Notícias de'
.

Papandu,ya
Esmeraldino 1.H. Almeida

NASCIMENTOS,
Encontra-se, em festas o lar do jovem casal, Aljocir

(Mariléia) Sebbon com o nascimento de uma linda garo
tilI1ha que na pia batismal receberá o nome de TANIA MA
RA. Felicidades mil a Tania extensivo a seus familiares.

Também o lar do distinto casal sr. Modesto (Silvia)
, Hírth, encontra-se engalanado com a visita da cegonha
que enriqueceu com mais uma linda gar.o�inha que. re
.ceberá o .nome Ele DENISE,. A coluna felicita seus pais e

votos de mil venturas a nova integrante da família.

DISPENSA DO SERVIÇO 'MILITAR

Dia 22 do corrente em solenidade especial, foi entre
gue 107 Certificados de Dispensa de Incorporação da Clas
SE. de 1960 e anteriores. O' ato foi prestigiado pela presen
ça de autoridades Civis" Militares e Eclesiástica, sendo os

trabalhos coordenados pelo MD. Capitão Osvaldo Conrado
Narloch, Delegado da 13.a Delegacia do Serviço Militar de
Cànoinhas juntamente com o Presidente da' Junta do Ser
v1i,ço Milit�r Prefeito Nataniel .Resende Ribas e Secretário '

Hamilton T�baljiPa de Almeida, Formada a turma dos dis
pensados no ato do juramento a Bandeira 'o Capitão Nar ..
loch disse: Fomos batizados como cristãos na Igrej a, agora
vocês estão sendo batizados com o compromisso a Bandeira
que sobre juramento defenderão a Pátria mesmo com o sa

crifício da próprâa vida. Vamos pisar firme, esta terra é
nossa.

I FESTA JUNINA FOI SUCESSO
A tradicional festa junina realizada dia 23, 'do corren

te pela Associação de Pais e Mestres e El�cola, Básica Ali
nor Vieira Corte, esteve muito concorrida e com entusias
mo fora de série. As equipes' escaladas desempenharam a

contento suas .atribuíções. Prova concreta foi o resultado
ca promoção que foi o seguinte: Lucro bruto: 80.452,001 de
duzindo gastos indispensáveis, líquido Cr$ 60.144,0'0. Es
tão de parabéns a A.P.P. e a,E:B.A.V.C. inclusive a co ..

munidade toda. O resultado será aplicado na ampliação
das salas doe aulas e outros! melhoramentos carentes de re

paros.

SEC. EHUCAÇAO APR.oVA VERBAS
, A Secretaria da Educação, aprovou duas verbas pa

ra a construção de' 2, salas de 'aulas no interior do municí
pio" conforme comunicação recebida por este colunista na

qualidade de presidente do Diretório da Arena, 40 Presi
dente da Assembléia Legislativa, deputado Moacir Bertoli.
Eis o texto do 'expediente recebido: Flortanópolis 19 de
junho de 1979'. Senhor Esmeraldino M. Almeida, Presiden
te da Aliena. Senhor Presidente. Com prazer comunico ao'
prezado companheiro, que a Secretaria de Educação, apro
vou' a construção de salas de aulas nas seguintes escolas
desse município: E '. E . -R. R. Francisco de Assis, 2 salas,
Cr$ 250'.000,00 - E,.E.R.R. Arro'o Fundo, 2 salas de au

las, Cr$' 250.000,00..' Atenciosamente asso Moacir Bertoli .

}; isto aí, nosso representante junto ao Governo está pa
gando a dívida a seus eleitores.

CAMARA .& HOMENAGE,M A DINO
O çolunista Dino Almeida' completou 1'5 anos de pu

blicação' de sua coluna no jornal Gazeta do Povo e foi ho-
, menageado na Câmara -Municipal de Curitiba, através de
recuenenento do Vereador Gil Luiz Leão. Em seu requeri
me-nto o Vereador destaca a atuação de Dino Almeida no

jornalismo do Paraná e diz: "Sabemos que suas atividades
tiveram início 'em 6 de outubro de 19,55 no jornal A Tarde,
tendo depois trabalhado vários anos nos jornais O Dia e

Diário da Tarde. No Colunismo Social tem desenvolvido
proficiente trabalho na organização' de festas de repercus
são que extravasam d:2 muito nossas' fronteiras, tendo tra
zído personagens de grande conceito nacional em todas as

esferas para deleite dos paranaenses que comparecem aque
las reuniões sociais, A Iém de Colunista, bom esposo, exce

knte pai, o' Sr. Dino Almeida é também Advogado, tendo
obras Iiterárlas de sua autoria: "Bandeirantes do Progres-
90"" editado em dois. volumes e "Mil Pensamentos Preferi
dos". (G.P,)

GERAÇAO DE NANICOS NO NORDE.sT�
O Nordeste (está caminhando para a formação de uma

f'2ra�<:;o de nan1,COS e' de deficientes mentais, pelas precá
r:2'i crndiçôes de vida a mais de 70 por cento de sua po
pulaçâo, marcada por uma situação de fome endêmica e

crônica, afirmou ontem o cientista Nelson Chaves do Insti
tuto de Nutricão da Universidade Federal de Pernambuco.
(G.P.)

�

:rrASSAJRlELA DA SOCIEDADE
MARILENE GRUBER - Dia primeiro do corrente

festejou niver a. garota. Mar ilene, filha do casal sr. Aristi
dio (Leonor) Gruber. A turminha comemorou a data com
muita alegria e festinha.

.

JAIME SCHADECK _ Dia 0'2 registramos a passa
,gem de idade/nova do sr. Jaime Schadeck, filho do nosso

prezado amigo Olímpio Schadec:k. Cumpr imentos e abra
ços em alto estilo para o nutaliciante ,

.

,

VALDIRENE, GRUBER _' Na mesma data aniversa
r.iou a garota Valdirene, 'filha do distinto casal sr. Ar istidío
(Leonor) Gruber, ele nosso presado assinante. Muito alegre
o dia natalício, da Valdirene, com a mirim-guarda presente,

ÉVA G. ALMEIDA - Dia 06 completou mais um fe
liz ano de vrda a Sra. Éva, esposa deste colunista. Saúde,
j.az e muitas felicidades, meus votos para você'. Que Deus
a proteja. -,

'

, JOAO REIUSING - Dia 07 festejando idade nova o

sr. João Reusíng , Na sua, festiva data, receberá os mais
merecidos cumprimentos 'e felicitações de amigos e pessoas
de suas relações. , ,

. ,

'

,,'

HERlVIELIN'DA HEUSING - Na mesma data niver
da professora Herrnekinda, esposa do 'sr. Fernando Reusing.
110SS0 presado, 'assinante. Sogro e Nora promoverão a ale
gria de seus .aníversártos com' bodas duplas.

Sr. NIVALDO M. ALMEIDA - Dia 08 estará es

treando troca de idade nova o sr. Nivaldo M. de Almeida,
Industrial e Agropecuarista. Na sua data será alvo de inú

,

'meras demonstrações de amizade e' apreço de amigos e

parentes.
,

UM POR SEMANA

Quem é b;om� :suporta a ofensa;
Quem ama aesquec€. (E.A.)"
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)

FLORIANÓPOLIS (OE) -

O Governador Jorge Konder

Bornhausen sancionou, lei vota

da pela Assembléia Legislativa,
de autoria do deputado .oposi
eionista Delfin de Pádua Peixo

to Filho, elevando para 50 anos

a idade limite para os concursos

de ingresso no serviço público

estadual, e deixando se/m limite
de idade a prestação de concur

so por quem já seja funcioná
rio. A lei sancionada altera

dispositivos do Estatuto dos
Funcionários' Públicos Civis de

'ISanta Catarina, Lei Orgânica
do Ministério Público e Estatü-,to da Polícia Civil, que previam,

N em·SUAgiA

respectivamente 0'5' limites de I muito baixos e discriminatórios, r à sua área de especialização".
45 anos (Estatuto), e 35 anos para

I

Iimita a concorrência e impede O limite já foi estabelecido
a admissão no serviço público, que um elevado contingente de anteriormente pela União para
civil, militar e no Ministério I profissionais capacitados possa os serviçosfederais. A lei não
Público. colocar seus serviços, e conheci- se refere à magistratura porque

, mentes a serviço do Estado, pe-, a idade de ingresso já é de 50
O autor do projeto justifi- la conjugação de sua habilita- anos, independente do' candida

cou a medida alegando que le- cão profissional à vivência pro- to já 'ser ou não funcionário pú
gíslação vigente "fixa limites longada de problemas relativos blieo ,

AAW

Sindicato dos Trabalhadores .

nas Indústrias
'd�a' Construcão e °do Mobiliário de. (anoinhas

,

Resumo da proposta orçamentária para o exercício de 1980
�===============�========================================--------=----���-----==================================================.

R e; -c E I T A
)

D E S P E 5 A

CONTASTOTAL

Cr$

·---��----R-'e-n-d-a-T-r-i-bu-t-á-r-ia-,-----�/-��I--�--'------------+I--------��---A-d-m-l-�n-is-t-ra-ç-ã-O-G--é-ra-'l--.-.-.--�.--.-.�-----35--0-0-0-0-0-+---6-9-5-.-38--3-,8-3--�--7-3�0-.3-8-3-,8-3--�·111 Contribuição Sindical (Art.' 579) I - 308.0'00,00 - Contrib. Regulamentares .. .. 123: 200:00 - 123.200,00

65.000,00 : 52.000,00 117.000,00
4.000,00 4.000,00

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

, CONTAS

Cód·, Cr$
CONSIGNAÇÕES

Renda Social

-Mensalídades .. .. ..121 800.000,00 .

) ,

Renda Extraordinária

Infrações (Arts. 600 e 545) ....

TOTAL DA RECEITA _' Cr$

143 1.500,00

1; 109.500,00

"HEINZ KANZL�R
Presidente

Por conta da

contribuição
Sindical

Por conta de

Rendas
TOTAL

Cr$
CODIGO

DESIGNAÇÕES Próprias

.

Assistência Social .. .. .. ,.

Outros Serviços Sociais . .. ..

Total do Custeío .. .. .. 2,23.200,00

85.800,00

751. 383,83 974.583,83

49.116,17 134.916,17

800.500,00 1.109.500,00

I'

Excedente Previsto .

TOTÀL --:- Cr$ 309.000,00

Canoinhas, 30 de junho de 1979 ..

PEDRO GROSSKOPF
.

Tesoureiro
AFONSO SCHIK - Contador

Reg. no C.R.C. sob n.? 3878

Proposta Orçamentária para o. exerctcio de '1980
RESUMO DO DESDOBRAMENTO DOS SERVIÇOS POR ELEMENTOS

•

VERBAS

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

Contribuições Regulamentares

Assistência Social .. .. .. .. ..

4,70.383,83 15.00'0,00

Código
1.

Pessoal
, Cr$

,3 4 5.
Serviços de Encargos Diversas

I
Terceiros Diversos Despesas

, Cr$
-

., Cr'$ Cr$
-------------�------------------------------------------�-------.-----------+-------------�----------------�-----�----------------------------------�----------------

RESUMO DO DESDOBRAIVIENTO DOS SE,RVI�ÇOS POR CONSIGNAÇÃO.,
'w----------�-------------------...--�------------- ' �, '-

DESIGNAÇAO

A dmíníetração Ge_ral 470.383,83

Outros Serviços Sooiais
.

TOTAL � Cr$

HEINZ KANZLER

Presidente

Orçamento

Código ,

6

.TOTAL

Cr$

40.000,00 180.000,00

123.200,00

117.000,00

4.000,00

15.000,00 730\.3'83,83

123.200;00

117.000,00

4.000,00

LO _- Pessoal......

��-----�--------------------------�.--�--------------------------------_._..------�-------�--------+-� �� -_ 1

25.000,00

-WWTlL&

25.000,00 40.000,00
.

974.583,83,424.200,00

Canoinhas, 3_0 de junho de 1979.

PEDRO GROS�KOPF AFONSO SCHIK - Contador
,

Reg. no C.R.,C. sob n.? 3878Tesoureiro

para:o exercício de 1980

." ". "" . � "" ".. . ..

223.200,00

Por Conta da

cl Sindical
'Por Conta de
Rendas Próprias

TOTAL,

Cr$

3.° - Serviços de Terceiros ..

'). o Mate' 1�. ...--:--- 1.. ,rIa ". "" "iii" .. " "" "" ,," "" "" "" ." "" •• "" •• ". ." ".. ""

20.000,00

"" " •••• I "" ••• " ". " ••••• ""

4.° - Encargos Diversos .

470.383,83

25.000,00

40.000,00
201. 000,0'0

15.000,00
-. -----......-

751.383,83

490; 383,83

25.000,00

40.000,00

281.000,00
147.200,00

.

974.583,83

..............' . .. ,. .: 80.000,00

123.200,00 .5.0 _. Diversas Despesas .. .. .. .. .,

I

'T O T A L - CR$ .. .. ..

HEINZ KANZLER
Presidente-

.. ,.
-
..

Canoinhas, 30 de junho de 1979.

PEDRO GROSSKOPF
Tesoureiro

/

AFONSO SCHICI{ - Contador

Reg. no C.R.e. sob 11,° 3878
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NOTAS
As seleções de Canoinhas

de Handebol Feminino e Mas

culino, voleibol feminino e Fu
tebol de Salão, receberão a vi
sita de uma delegação de Caça
dor no próximo dia 14 em jogos
que serão realizados' no Ginásio
de Esportes.

o

x x x

Para a segunda quinzena
deste mês, está confirmada a

.

vinda a Canoinhas da equipe de
Futebol de Salão do Corinthians

Paulista, uma das melhores do
Brasil, quando

�

se defrontará
com a seleção da cidade.

x x x

O Comando. do 5.° Batalhão
d.e Engenharia e Combate de
Porto União enviou correspon-,
dêncía ao Prefeito Municipal,
agradecendo ao valiosa colabo

ração prestada durante os

exercícíos realizados no Campo
de Instrução Mareçhal Hermes.
A nota de agradecimento é ex

tensiva a todos os munícipes e

funcionários que participaram
dos trabalhos.

Por ocasiao da solenidade
de Posse da Diretoria do Lions

Clube de Canoínhas. o Presi

dente do Hospital. Santa Cruz)
Osvaldo Wrublevski recebeu

.

um cheque no valor de Cr$ ...

22.000,00. Esta quantia foi re

sultado da Campanha das Do
madoras realizada com seu "Ba
zar de Objetos Diversos",

x x x ' \

O Governo decide na pró
xima quarta-feira se adota ou

não o racionamento de combus
tíveis no País. A decisão será
tornada durante reunião da Co
missão Nac.ional de Energia,
criada terça-feira última.

x x x

Foi adiada para o mês de

agosto a inauguração dos reflc-
.

tores do Estádio Municipal . A
decisão foi tomada pelo Prefei
to Therézio de Carvalho em vir
tude dos melhoramentos que es

t80 sendo efetuados no "Ditão".

Três Barras· é o
-

DOVO líder da
la. Divisão de Amadores'

CANOINHAS (CN) o

Campeonato: de Futebol Amá
dor da 1.a Divisão promovido
pela Liga Esportiva Canoinhen

se, realizou no último domingo
a 7.a rodada e apresentou os se

guintes resultados: o Três Bar
ras passou à . condição de líder

. do certame ao derrotar o São
Bernardo por 1xO, em movi-·
mentada partida realizada no

Estádio Wigando Olsen de Mar-
. cílio Dias.

O segundo jogo aconteceu
no Estádio Municipal - "Di

tão", onde o IMAZA aplicou
uma goleada ao lanterna Wai
Ken Ké pela contageer» de 8x2,

CLASSIFICAÇAQ_
1. Q - Três Barras com 7 pon··

tos ganhos e 3 perdidos.
2. o - Botafogo e São Bernar

do com 6 pontos ganhos
e dois perdidos.

3. ° - IMAZA com 4 pontos
ganhos e 6 perdidos.

4. � Santa Cruz com 3 pon-
tos ganhos e 3 perdidos.

5. o - Palmeiras com 2 pontos
ganhos e 6 perdidos.

(J •

o
- Wai Ken Ké com zero

ponto ganho e 6 perdi
dos.

ARTILHARIA

te!) - Boy, do IMAZA COm 8
gols.

PRóXIMOS JOGOS

No próximo domingo, dia

08, no "DiJtão", Wai ,Ken Ké x

Botafogo. Em Marcílio Dias no

Wngando Olsen, São Bernardo x
IMAZA.

Bolão Fantasma:
CANOINHAS (CN) _. O

Clube de Bolão Fantasma rea

lizou com brilhante sucesso a

sua La Festa Junina, com uma I

programação que teve início no

dia 25 estendendo-se até o dia
29. Dos festejos constaram com

petições de bolão, dominó e tru

co, envolvendo atletas associa
dos dos dãversos clubes da cida

de, além de um número consi
derável de aficcionados nestas

rnodalidades de esporte na re

gião.
Na sexta-feira, dia· 29 de

junho, a festa teve seu encerra

mento com fogueira, pinhão,
pipoca, doces, bingo, dança com

música típica e entrega de tro

féus aos vencedores dos tor
neIOS.

No bolão masculino ficou
sendo a seguinte classíficaçâo
pelo maior número de pontos:
1 ° - Democrata, Equipe D -

385 pontos; 2.° Democrata,
Equipe E - 374 pontos; 3.0

Olímpico, Equipe A _ 365 pon
tos; 4.° Democrata, Equipe B _.

360 pontos; e 5.° 'Olímpico, Equi
pe B - com 356 pontos.

CLASSIFICAÇÃO
INDIVIDUAL

1.0 Lauro Gonçalves
(Democrata) - 106 pontos; 2.°
Helio Simões

.

(Democrata)
105 pontos; e 3.° Vitorio Maieskí

(Olínnpíco) com 102 pontos.

CLASSIFICAÇÃO
POR EQUIPES

1.0 - Democrata D Lauro

'Gonçalves, Helio Simões,
Nery Sardá e Willy
Voigt.

·1a.· Festa Junina
2.° _ Democrata B.- Irineu

Dreveck, 'Adulce Peixer,
Orlando Treml e Cle
mente Dambroski.

.obteve .sucesso

Vice-Campeã, Equipe D do

Primavera, com Xênia, Esta

cha, Nair e Renilda com 317

pontos.
3.° lugar - 7 de Setembro,

Equipe D. - com Gerda, Judith"
Leony e Rita, com 315 pontos.

4.° lugar - Ouro Verde,
Equipe B - com Carmem Lú..

cia, Rosélís, 'j'eclà e Stella c0111:
285 pontos.

o

5.° lugar - Milionárias"
Equipe C _. com Lires, Dinorá,
Célia e Nádía, com 267 pontos,

/

m

CAMPEÕES

DE DOMINó

1 ° - a dupla, Milton Hume-
'

nhuk e Evaldo Carvalho
(Paraíba) ;

2.° - a dupla, Silvio Mayer e

Hugo Antonio Peixoto.

CAMPEõES

DE TRUCO

INAUGURAÇÃO DE

REFLETORES

1. ° - a dupla, Wilmar Frantz e

Mario Scheuer (Foto, de
Egon) .

2,° - a dupla, Fernando Chi
coski

.

e Saturnino Cardo
so.

BOLÃO FEMININO

Equipe Campeã, sagrou-se
o Primavera B, com as seguin
tes atletas: Janete, Leony, Sali
rne e Marlene, conquistando
326 pontos.

./

CLASSIFICAÇÃO
INDIVIDUAL

1.° lugar - MarIene Bruse

(Primavera) com 88 pontos; 2.°
- Gerda Loeffler com 86 pari ...
tos (maior número de noves);
3.° - Renilde Wendt (Primave
ra) e Virgínia Prust (Ouro Ver

de), ambas com 86 pontos (me..

nor número de noves em rela

ção à segunda classificadai.

Canoinbas foi destaque QOS Jogos· Estudantis,. de Porto União

,

Já estão definidas as comis
sões técnicas para orientar . as

seleções que se apresentarão
na grande promoção de inaugu
ração dos refletores no "Ditão".

São eles: Seleção da LEC,
Técnico Cordeiro, Angelo Cava
Iin e Pedro Ferreira. Para a

Seleção das Indústrias, Milton
Erart e Hans Kanzler e a Sele-

.

ção do Interior, Joalberto Ka

Iempa .

CONVOCAÇÕES
A Lista dos jogadores con

vocados para as Seleções da Li

ga Esportiva Canoinhense e das
Indústrias é a seguinte: do Bo

tàfogo·_ Allage, Eraldo, Jair,
Ivan, Schavalla, Miltão, Fonse

ca, Gibi, Alceu' e Celso. Do São

Bernardo - Kalempa, Lisboa"
Branqueia, Julio, Waldir, Pe�
drinho e Celso; Do Três Barras
- Maiorkí, Aderbal e Walder.
Do Wai Ken Ké: Dinho e Gan
sinho , Do Palmeiras - Vassou
ra. Do Santa Cruz - Cabacíca
e do Imaza·- Brito e 'I'ico, num
total de 27 atletas.

farão curso

Das .indústrías é a seguin
te: Da Rigesa - Alceu, Adilson,
Anita e Wendelim , Da Zugman
.- Aroldo, Bidio, Wassourinha,
Nenão e Celsão. Do Procopiak
- Canário, Osmar' e Pinhão.
Do Cararo - Paulinho. Da Ola
ria Prust _ Adilson Prust e

Herbert Prust. E da Plásticos
'I' (,

Santa Cruz - Ivo e Milton. ,I

Todos os jogadores relacio
nados e já convocados, têm trei
r.amento no "Ditão" das 19 às
2J horas e das 21 às 22 horas.

CANOINHAS (CN) - O
Técnico Ricardo - Pereira Mar

tins, falou ao C. N ., esta sema
na, e demonstrou sua satisfa

ção com o excelente rendimento
das equipes de jovens atletas

2. ° -. Alceu do Botafogo com 7 sob sua orientação. Nos Jogos
gols. Regionais Estudantis de Porto

3. ° - Aderbal, do Três Barras União no final do mês passado,
com 5 gols. . Canoinhas classificou-se em 1.0

4. ° - Celso, do São Bernardo lugar em Handebol Feminino,

com 4 gols. sendo campeã da Região Norte

5.0 r+: Renato, do Botafogo com Catarinense; 2.° lugar em Vo-

3 gols. lei Feminino e 3.° 'lugar em

Handebol Masculino.
'

6.° - Dinho, do Vvai Ken Ké', R' d 'd dicar o, consi era' o o

Brito, do IMAZA; Neni- luembro' mais batalhador da
nho, do Wai I(en Ké:
Mafra, do Santa Cruz;

CME, mediante seus esforços e

Alaor, do Palmeiras dedicação ao esporte canoinhen-

se, acaba de ser convocado pa-
com 2 gols. ra dirigir a seleção de Hande-

7 -,

°
- Gilmar, Cabacica e Zé bol Feminino da Região, prepa

Luiz do Santa Cruz; Fa- rando-se para participar dos
tia, Branqueia e Pedri- Jogos Estudantis de Joinville
nho do São Bernardo; em agosto próximo.
Geada do Três Barras;
Alinor e Wilmar do Pal
meiras; .Mario, Eraldo e

Luizinho do Botafogó;
Gancinho do Wai Ken
Ké; Airon, do Três Bar-

.
. ras e Celsão do Palmei
ras - todos Caim; 1 ten
to marcado.

A arrecadação total após a

sétima rodada é de Cr$ 29.356,00.

Professores
CANOINHAS (CN) - Será

realizado de 09 a 13 de julho em

Florianópolis; um Curso· de
Atuahzação de Especialistas e

Professores para Utilização de
Laboratórios Básicos Polivalen
tes de Ciências.

.

O Curso tem por objetivo,
treinar professores de Ciências
das Escolas Centros Irradiado
l'as-ECls .

e Supervisores dos
Núcleos Regionais de Material

Ensino-Aprendizagem - MEA

para operarem os 'laboratórios

polâvalentes de Ciências. Terá

uma carga horária de 40 horas!
aula nas seguintes disciplinas:
Métodos e Técnicas de Labora
tório e Prática de Utilização de
Laboratório." Será realizado no

Centro de Educação na Trinda-
de na Capital do Estado e con

tará com-a participação de 146
Professores de Ciências ECIs.

DIREITOS E

VANTAGENS

A informação é da Supervi
sara de Ensino Fléride Bítten

court, que esclareceu as vanta-

na Capital
gens que terá o participante
deste curso. 1.0 Bolsa de Estu ..

do de Cr$ 840,00 para os partici
pantes não residentes na sede
de realização do Curso.

2 .

.0
- Certificado de apro

veitamento e assiduidade para
o cursista qUe apresentar, no

mínimo, aproveitamento satís
iatórlio e freqüência de 90%, ou
atestado de freqüência para· o

cursista que obtiver freqüência
mínima de 90%, porém apresen
tar aproveitamento insatísfató ...

rio.

..

REFl�E·�O (anexo a ÓTICA CONFIANÇA)
CANOINHAS - S CPraça Lauro Müller, 5�2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




