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CANOINHAS (SC), 14 DE JULHO DE 1979

CANOINHAS (CI'{) - R�UM

nindo grande número de popu

lares e autoridades especial
mente convidadas, 14 morado

res da Rua Getúlio Vargas, ofe-
, receram na noite de terça-feira
uma chunrascada, inaugurando
festivamente o asfalto entregue
esta semana pela Prefeitura

, JVIunicipal.
'

A festa teve início com a

solenidade do corte da fita
simbólica "p'elo Prefeito de Três

Barras, Odilon Pazda e pelo
Vice-Prefeito de Canoinhas, Fá

bio Nabor Fuck - e teve pros

seguimento com aperitivo e o já
famoso Chopp do Loeffler e

jantar ao ar livre.

AS PRESENÇAS

Presentes à festa de home

nagem às autoridades, o Prefei

to Therézio de Carvalho; o Vi

ce-Prefeito, Fábio Nabor Fuck,

presentes, saudando os morado..

res pela bela confraternização
e pela importância do aconteci...

mento à Administração Munici..

paI. Em seguida, o Prefeito

Therézíc, também agradeceu a

homenagem com que foi distin ..

guido em nome de toda a comu

nidade canoinhense. "Irmana

mo-nos nesta oportunidade pela
confraternização proporcionada
pelos. cidadãos que moram à:;;

margens deste novo asfalto",

o Prefeito de Três Barras, Odi-

10n Pazda; o novo Gerente da

Bradesco, Aurélio Bianchini; o.

Industrial, Luiz Fernando Frei

tas, os Vereadores, Henrique
Krzesinskí e Edmundo Bitten

court; o Assessor de Gabinete:

da Prefeitura; Hugo Peixoto; o

Diretor da Rádio Santa Catari-
'

na, Glauco Bueno e os morado

res da Rua Getúlio Vargas -

que ofereceram a festa, com Ia-

miliares - Alfredo Firt, Bene-

dito Silva, Djalma Borges dê.'

Souza, Zaiden Emiliano Sele

me, Vva. Davina de Matos, Dir
ce Michel, Etuino Michel, João

Marcondes, Fábrica de Móveis

Apollo - cujo proprietário Ha

milton Humenhuk, foi o organí
zador do evento - Artur Espix,
Antonio Medeiros, Casa Santa

Terezinha, Jones Seleme e Isac

Zugman.
Na ocasiao, o vereador

Henrique Krzesinski falou aos I

Ilnal\mllca
I Racionamento de combustível vir�

-

tono, se consumo não diminuir

BRASíLIA (AG/AN) - As "c,omplemento das medi- em torno da energia como um

decisões tornadas pelo Presiden- das anteriormente cita- todo, e, em particular, em tor-

te Figueiredo na reunião da Co- das, pelo racionamento. no da energia do petróleo.

missão Nacional de Energia: S d 1 f' t b 1
.

.

_,

, egun o e e, 01 es a e eCl-

1 - As Ilffiip?rtaçoes de petro- "RACIONAMENTO do um horizonte, dentro do qual

le,o �erao c:mgeladas a�s SEM MUITO as medidas serão examinadas

ruveis atuais, se�un�o Cé- DESAGRADAVEL" conjuntamente por todos os se. _

sa:- Cals, 90 barris/dia, em tores do Governo. Disse que a

média.
"

O Vice-Presidente da Repú- comissão não poderá apresentar

2 - O creS�lmento. da de!llan- blica e coordenador da Comis- resultados "da noite para o dia".

da sera, atendido _pelo �u- são Nacional de Energia, Aure- mas que existem muitos proble ..

mente da p,roduçao nacio- liano Chaves, disse terça-feira mas para serem resolvidos e

nal de petróleo e pelo uso que o País só adotará o raciona- "por isso é que a comissão foi

mais intensivo de fontes mento se as medidas aprovadas criada".

alternativas de energia, naquele dia pelo Presidente da

como o álcóol, carvão, bío- República não derem resulta

massa, energia solar (: ou- dos.

tras.

3 - O crescimento da deman
da deverá ser contido:

a) pela redução do desper
dício;

b) p e I o aproveitamento
dos recursos hidrelétri

cos, ao qual será .dada
ênfase especial;

c) na medida em que se

fizer ,necessário, como

NO FLAGRANTE, QU_ANDO ERAM INICIADOS

OS TRABALHOS DE ILUMINAÇÃO DO E,STADIO MUNJ

ÇIPAL BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR.

PELO GUINDASTE DO 5.° BATALHA0 DE ENGENHARIA

E COMBATE DE PORTO UNIÃO. ISTO FOI NO DIA 1��

DE JUNHO, QUANDO E'RA ERGUIDO O PRIMEIRO POST'S

DE 25 METROS, PESANDO 6.500 QUILOS. AGORA, OS

TRABALHOS JA ESTÃO CONCLUIDOS, CONSTITUINDO

SE NO QUE CLASSIFICOU O PREF�ITO THERIttZIO,

- "A REALIZAÇÃO' DE UMA DAS PRINCIPAIS lVIETAP

DE lVUNHA ADMINISTR,AÇÃO". DADO ESTf� PASSO i
O

EDIL CANOINHENSE, PREOCUPA-SE AGORA COM A

CONSTRUÇÃO DAS NOVAS ARQUIBANCADAS PARA

DAR,'POR TERMINADA A PRIMEIRA ETAPA DE SUi\
\

PARTICIPAÇÃO NO ENGRANDECIMENTO DO ESPORTK

CANOINHENSE E REGIONAL.

, PARA A INAUGURAÇÃO OFICIAL DA 'ILUrv1I

NAÇÃO DO "DITÃO" SERA CONTRATADA A VINDA DE

UlVIA EQUIPE PROFISSIONAL DE RENOME CONTRA ,A

SELEÇAO LOCAL NUMA GRANDE FESTA.

!_.

-
,

I

«5AO BER'N ARDO»
,«IMAZA»

vence

assume 'liderança
divisão

(ÚI...TIMA PAGINA)
.�.-----------�----------�----------�---

'

Dentro do horizonte m=:

cionado pelo Vice-Presidente a

comissão vai estudar com pro
fundidade as reais perspectivas
de extração de petróleo. Ainda

declarou Aureliano. "a maneira

mais fácil de substituir petróleo
é pelo próprio petróleo". Com

relação à substituição dos deri

vados de petróleo por fonte aI ..

ternativa de energia, disse que
o assunto será tratado dentro. do
horizonte de médio e longo pra
.7.os.

Ele considerou que "vai ser
muito desagradável", mas corno

última alternativa o raciona

mento será adotado.

Aureliano Chaves disse que
o Governo, ao adotar as medi
das na área energética, teve que
avaliar Os reflexos que elas te

rão sobre a economia. Disse que
a economia brasileira gravita

I
II
I, I'I

I
I

II
II

II
II

grande atraçãoa

do dia 27 ,

sexta - feira, no

Ginásio de Esportes

eLEIA DETALIIES NA COLUNA

"DESTAQUES")
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COMÉNOOST I .. EXPORTI\ÇAOo-

TELEFONES: Escritório 23 ..1770 - Loja 23-2014

.

Exclusivos

Motores
I

Distribuidores

Completa dos

da_ Linha

Esquadrias
de

de ferro e uma variadíssima secção

equipe de profissionais compe

para sua colocação.
vidros, com

tentes

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

------
,

.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldelDar Knüppel
,._

I Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-Q336 - CANOINHAS - Santa Catarina

ca

O

,

eçasgenulnaSpara
ceces-i e z,

�,r�;·'! ·I?ara pronta'entrega,
'.,?!: E só checar no balcão e pedir,
�\\.'..Não há porca nem parafuso que a gente
Hª.o �u,arde em estoque. .

i?�:,
.

E.. comprando no nosso departamento
d��:peças, você compra as genuínas.
�r';� :' Aquelas que passaram por um setor de
&antr0re de qualidade que, só na Mercedes

e:e�)i,Ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
tfEf;pr�c'isão.

.

��·:t;.:Ent�o é claro que a peça chega às suas
Ài�ós em plena forma e, o que é rneltior. de
l6:th5a géntil.

.

.

�:.:.::;/ O pessoal aqui da casa sabe que tem

ü.o/.(.�Qrn produto nas mãos e trata você
t<ã'p·i,dó - e bem.

.

.

.

�'�1>'Tanto faz que você compre porca ou

�ã,:rafus0: farol ou farolete, coroa ou pinhão,
. 9.��'e�iço.é I!mpo. . .

� ,�:;:\, �·E um serviço que está 'todo montado
'''':\�':�.',

.

tão grande que acaba Iazendode você mais
um amigo.

Amigo, a casa é sua.

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

de tempo quando ele está nas nossas oficinas.
E para atender todos os frctistas que,

embora tenham seu próprio estoque de
peças, preferem recorrer regularmente a nós
para não imobilizar desnecessariamente-a- .

seu capital.
Nós temos todas as peças principais

de qualquer Mercedes-Benz, paradinhas,
esperando por você.

-

'Para que você não corra o risco dedicar
,na estrada,

Para .que você não pare mais que o

necessário,
Para que você. esteja sempre indo pra

onde a estrada levar.
.

Sem exagero: nosso estoque de peças
genuínas é do tamanho de um bonde.

E a nossa vontade de atender bem é

Concessionário Mercedes-Benz

.��:; j:,,, '.,�. I, , •

""

•••.••J. '."

Notícias de

C.C.E. R,ENASCE COM FOnoÇA TOTAL

o Centro Cívico Estudantil CeE, Jahyr Damaso da

EUveira, realizou dia 28 de junho p.p. eleições para reno

vação da Diretoria. Duas chapas competiram vencendo a

de n.? 02. Após a posse, o presidente em reunião elaborou

o programa, integrado por quatro grupos assim distribuí
dos: I}:) Grupo de Defesa, responsável pela defesa do alu
lJO perante a Direção do Estabelecimento; 2.10 Grupo: Gru

po de Artes - programar e realizar, peças .teatrais e ou

tras diversões sociais: 3;10 Grupo: Grupo Cultural _' sua

r.iissão, auxiliar a Direção na participação de palestras aos

alunos inclusive a comunidade papanduvense; 4.° Grupo:
Grupo Esportivo - Deverá promover do dia 15-0'9-79 até

02-12-rI9, diversas competições esportivas em plano de carn

j.conao contando com a colaboração da direção elo C. C. E;
e de toda a comunidade local.

'

« Pa pandu va»

Esmeraldino M. de Almeida

LUZ PARA PALMITO - RIO·'DA PONTE

O Governador do Estado Dr. Jorge Konder Bornhau
sen autorizou o andamento das obras de eletrificação rural
nas localidades de: Palmito - Rio da Ponte - Contagem.

, A notícia foi transmitida para este. colunista que na qua
lidade de Presidente da ARENA, recebeu o seguinte expe
cliente: Florianópolis, 26 de junho de 1979. Hino. Sr. Es
meraldino Maia de Almeida - Presidente' do Diretório
Municipal da Arena. Papanduva-SC. Prezado Companhei
ro. Com satisfação comunico a Vossa Senhor'ia que o exce

lentíssimo Senhor Governador autorizou o andamento das
obras de eletrificação .rural, nas Linhas Palmito-Rio da

Ponte-Contagem, com 39. OOOm e 203 consumidores, nesse
. Município. Atenciosamente asso Moacir Bertoli , N .R. É

j:sso aí, a promessa foi válida.

BRUNO THmSSEN ESCREVENDO CONTOS

Estou recebendo comunicação do jovem estudante
Bruno Thiessen, qU€ muito nos envaidece no tocante a sua

força de vontade de vencer na vida. Eis parte de sua notí
cia. Sr. Esmeraldino. Venho através desta comunícar-lhe,
corno colunista social, que estou escrevendo contos em três

.

revistas: .Personal, Contos Eróticos e Peteca, de Curítíba.
O meu último conto que saiu foi: Manuela da Noite na Re
vista Contos Eróticos e Peteca - n.? 13, que já foi lança
do nas bancas e Iivrarías de todo o Brasil. Brevemente

será lançado o meu livro·- Editora Grefipar -.Curitiba
_ que também tem as revistas nas quais escrevo meus

contos. Parabéns Bruno e felicidades é o que te desejo.

NOVO ASSESSOR DO SÉNHOR GOVERNADOR

O Senhor Marcos Wandresen, Presidente da FAESC
f o novo Assessor Especial do' Gabinete do Senhor Gover
nador do Estado. A nota que recebo é a seguinte:' Senhor
Presidente da ARENA. Com grande satisfação e honra co

munico a Vossa Senhoria que, por ato publicado no Diário
Official de 25 de maio de 1979, fui nomeado para a alta

função de Assessor Especial do Gabinete do Senhor Gover

nadai' do Estado no qual, a partir de agora, procurarei ain
da melhor ajudar a ·�)'=rvir Santa Catarina e o Brasil no

Governo do eminente Governador Jurge Konder Bornhau

sen. Ao fazer esta comunicação .desejo registrar meu pro
l'..indo reconhecimento a Sua Excelência o Senhor Gover-

.

1)ador do Estado pela distinção e a Vossa Senhoria, pele
apoto e colaboração. Esperando poder continuar a contar

com sua valiosa e imprescindível ajuda, aqui na FAESC. e
nesta nova missão, e colocando-me ao inteiro dispor, reíte
TG os protestos da mais alta estima e consideração. .Cor
dialmente . Marcos Wandresen ,

NIl JGUÉM MUDA O CURSO DA VIDA

'.,.,_.

.. ' -oI! ,.1'
.,

Ninguém muda o curso da vida, ou cria-coisas novas;
o inexorável é a única. realidade dentro deste mundo en1

.
Que o homem tem a capacidade de multiplicar ídé.as.. sem
r:ada de nO'I031 adicionar à obra da Senhora Natureza.

(AMGH)

LIONS CLUBE EMPOSSA NOVA DIRETORIA

Realizou-se dia quatro do corrente a tomada de pos- ,

�: 2 da nova diretoria do Lions Clube de Papanduva. : As
solenidades foram celebradas nos Salões da Soc. H. R, :
Papanduvense, contando. com as presenças dos CL· de Ca

noinhas, na qualidade de Padrinho Físico do Lions Clube

d:= Papanduva , Ildefonso Correia, Presidente; Walmor A.
Furtado e DM, Lurdes, CL, Luiz Sar.ba Davet, CL. AçUI-,

.
son Medeiros: pelo departamento de :

imprensa, Lucia Co
lombo. A diretoria recém empossada é a seguinte: Presl-·
dente, José Alfredo Fonseca, 1.10 Vice-Presidente, Arno
Reck Z,:�egel Jr.; 2.10 Vice-Presidente, Fernando. Reusing;
3.(; Vice-Pres/dente, Esmeraldino Maia de Almeida; L? Se
cretário, Adilson Pedro; 2.° Secretário, F'lorisbal Bubiniak;

,

]. .'0 Tesoureiro, Lauro José' Taborda; 2:0 Tesoureiro, Rei
nhardt Krieck; Diretor. Socíal, Antonio Thiessen: Arnma

(lar, Nataníel Resende Ribas; Vogais: Hamilton Tabalipa .

riE: Almeida, Heins Kurt Brandes, Evaldir Eduardo Bran

deburg e Alinor Eufrasio.
, ,

PASSARELA DA SOCIEDADE

Srta. NADYESDA B. ALMEIDA _. l:(a 15 festeian
de niver a 8r·'ll. Nadyesda, prendada filha do casal Díno :

(Nadyegge) Almeida" res. em. Curitiba. A aniversariapte
8PÓS a festinha regressará a Paris onde está aprimorando.
eeus estudos.

D.a CIDONIA W. KRASINSKI -' Também na mesma .

data, festejando estréia de idade nova a distinta dama. Sra. :\

Cidonia Karasinski . Cumprimentos pontificando em .a1.to.!
,

estilo ,para a nataliciante.

DINO JOSÉ FILHO - Dia 20 festejando niver o jó
vem estudante. Dino José, filho do Dr. Dino de Almeida c

Sra., res. em Curitiba. A turminha amiga ·do g-arot3:O: Iá
estará firme para as comemorações de praxe. ., '

. Sra. BELINA O, CORRETA - Dia 22 registramos a
.

passagem de idade nova da Sra. Belina de Oliveira Cor

reia, virtuosa esposa do sr. José A. Correia, func. Fede-'.
ral . Cumprimentos circulando em alta rotação.

TJM POR SEMANA

Não deixes de fazer o bem que podes, �fa. que �
sas suportar o mal que te. fazem.

.

..
.>
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C9RBEICil DO NORTE . 14 de julho de' 19'1f

estagues.·
. Lúcio'

Colombo

Lions Clube,'
. i

de Papanduva
Na simpática cidade de Pa

panduva, sem dúvida o aconte

ciment'o' s�cial" de maior expres
são, foi a posse da nova'Direto-:

o:,ria do Lions Clube. Na foto, o

Presidente que deixou" o' cargo
:� sua',Domadora, 'Valmir Lúcio

'

"Senna', (Marilzal . A direita, o
o

novo Presidente e sua Domado
ra, José Alfredo da, Fonseca

(Edite) .

\€.

BANCO DO BRASIL
É DESTAQUE

, Nivaldo Voight, Gerente Adjunto da Agência
40 Banco do Brasil de Canoinhas, esteve recentemen
te na cidade de Bento Gonçalves-RS, onde .partícípou
durante cinco dias, de um Curso de "Princípios de

Administração" .

.

Por sua vez, o Gerente René Milton Bauer, es
teve em Florianópolis nesta quinta-feira em reunião
com o Presidente do BB, Osvaldo R. Collin, ocasião
em que foram tratados de

_

assuntos atinentes aos' di-
, versos setores da Agência Local. Do encontro, parti-

o

cíparam também, Diretores das carteiras de Crédito
Rural, Crédito Industrial e de Recursos Humanos, to
dos sob a coordenação do Superintendente Regional
,de Santa Catarina.

'

Também, deixam colegas de trabalho e Canoi
nhas para desempenhar suas atividades em outras
"plagas", Osírís Rene Nader, que foi comissionado na

Agência do BB de Marechal Cândido Rondon-Plt;
Francisco Rudzíck para Bom Retiro-Se e Jackson'
Luiz da Costa comissionado ria Agência ele Maraví-

, lha-SC.

Bruxl n ha Modas
Artigos para senhoras e crianças.

Calças JEANS' _' agasalhes - calçados e
,

artigos para' presentes.

Of:ga'ftÜaGÕ�S livaJdo BUfg8:ffH,
Rua Paula Pereira (em frente ao Supermercado

Cereal) .

PERLA - HÓSPEDE DO
PLANALTO HOTEL

A cantora PERLA, que estará em Canoinhas
"f1i8, 27, sexta-feira, será hóspede do, Planalto Hotel:
juntamente com' seu marido e mais seis componentes
,de seu conjunto. Uma suíte especial já foi reservada
pelo Gerente, Mario, Gonçalves, que indiretamente
participa da promoção desta coluna, com o apoio rl.a
quele estabelecimento hoteleiro.

E por falar em promoção, os ingre .ros para c

SHOW de PERLA, já encontram-se à venda na Im
pressora Ouro Verde, Loja Ana Maria e na Redação
ao Correio do .Norte, ao preço único de Cr$ 80,00.

'

BODAS DE OURO

",

No dia 21 de julho, acontecerá ás comemorações
, : ue Bodas de Ouro do casal Firmino e Jacomina Fedal-

� to Paula e Silva. Para presidir as cerimônias, virá de '

.' Curitib� o Arcebispo Dom Pedro Fedalto, que é tio
: de Dona Jacomína ,

-

DRA�\HE[OfSl·S. BERTONCINr
,:.I�", "..... I'

..

éiRURGIA-DENTISTA
cso 1091

, ,

'Consultório: Rua Major Vieira, 505,_' 1.0 andar

(ao lado do' :gdifíciO'Mussi) o'

L/C

NOVO PRESIDENTE

,

Em recente acontecimento festivo, o Rotary
Clube de Caçador empossou seu novo Conselho Dire

tor, cuja presidência foi assumida pelo Sr. Luiz Fran-
. cisco PaganeIli .-, que dirigirá os destinos daquele
Clube no período 79/80. Via coluna, os cumprimentos

.

a todos os membros do ,Rotary/�açador.
,HOJE - O SIM DE SUELY E CARLOS

A Igrej a Matriz _Cristo' Rei estará engalanada
hoje às ·17 :30' horas para receber os noivos, Suely Te
rezinha Linzmeier e Carlos Gustavo Olsen, que so

bem o altar para a: cerimônia de casamento.' Eles são
filhos dos casais, João e Emilia Schadeck Linzmeier
e Ivo Milton e Olivia Salai Olsen. Serão os padri
nhos de Suely, João Engelberto Linzmeier e Cirene
Linzmeier, Hamilton e Olivia Humenhuk, Egon: e

}�,omilda Thíem, Pedro e .Jucéia Penteado {lo Prado,
'

Joaquim Severino de Almeida e Arilda Schadeck,
Adilson' e Ana, Luiz Pedro 'e Décio e Clio Maura Wie-

,

se. De Carlos, Antonio Carlos e Lilian Olsen Lazzari,
José Alinor e Margarethe Olsen; Ivo Luis Olsen e Léa
Olsen, Irineu José e Regina Peters, Guido Jandyr

..

e
Verenice da Silveira, Ricardo Ulhman e Denise He
ning. '

A recepção aos convidados será no. Clube Ca
noinhense, onde, as muitas presenças serão destaque
lia -próxima coluna. Deste repórter e de Mar.iléa, se

guem. ,0s
.

cumprimentos com votos de muitas felici-
dades.

'

�

eOLAçAO DE,GRAU .

Foram quarta-feira, as solenidades de Colação
.de Grau de Magri?- Hedler, no Curso de Enfermagem
de 1979 da Universidade' Católica do Paraná. Ela !:�

.
. , ... " , ,

filha do 'casal, Adolfo e Martha Hedler, que recebem
os cumprimentos da coluna. Do programa, constou,

.

Missa em Ação de Graças, às 10 horas na Igreja Cr is-.
to Rei e solenidade de Colação de Grau às 20 -horas "

na Reitoria da Universidade Federal do Paraná: '

. �. . _._ , ..

CASAMENTO NA AC-ENDA

Anotado na minha agenda para o dia 28 de [u
lh>, r :asam�:�,:'- 'lue un!'"1 as famílias Hauffe e Hoff
msnn, com o :' iru de RiJ,3. Elizabeth e Ricardo, na

Igreja Matriz Cristo Re. A noiva é filha de Emílio
e An: ta Hauffc .e o noivo) de Arno e Ursula Hoffmann

RODRIGO OTAVIO

É o nome que receberá na pia batismal o garo
tão que foi presente da cegonha ao casal, Nelson e Ro
sângela Olsen Lubi em recente data. O pai do "baby"
;2 Engenheiro da Rigesa, onde certamente distribuiu
muitos charutos aos colegas de trabalho. Do colunis
ta, os parabéns ao radiante cásal .

Basilio, Humenhuk Coma de Veículos ltda.. '. '"
.

Departamento de Serviços

,�'",., Temos balanceado!' de rodas eletrônico, exclu
, sivo na cidade, garantindo a máxima perfeicão
,

de seu carro, seja qual for a marca.
"

Estamos' à sua inteira dísposição. 'Ligue para
22-0024 e fale com VALCYR.

'

Rua Yidal,Ramps" 2031
=

DEBUTANTES DE 1919

Estamos nos aproximando da data de gala do
Clube Canoinhense, o Baile das Debutantes que acon

tecerá no dia 7 de setembro. Em grande movimenta
cão a Direção do Magestoso n0S preparativos desta
noitada. Da secretaria estamos recebendo os primei
ros nomes das meninas-moças já .inscritas., Claríce
Stulzer, Viviane Maria Jensura, Izabel Cristina' Bu
dant, Regiane Correa Machuca, Luciane Dalla Barba
Cador, Carin Regina Jantsch, Cecilia Ines Bolivar e
Jeoneci Therezinha Dambroski.

MANECAS BONiTAS � ROUPAS

FULGURANTES E NOITE DE ELEGANCIA
Sob o comando da APP do Colégio Colombo

Machado SaIles de Três Barras, realizou-se na noite
de sábado último, o Baile de Inverno na Sociedade
União Operária. A parte musical esteve a cargo do
Grupo Santuário de Mafra e contou com a participa-

,

(·§o especial de Modas Soulin de Canoinhas que apre
sentou sua coleção de trajes para o invernof79. As
manequins, com muita graça e elegância foram, Si
mone e Jane de Três Barras; Maria Clara, Andréa,
Marilena e Nivia de Canoinhas. Prestigiando o acon

tecimento, as presenças de destaque do Dr. 'Djelma
Chaves _(Maria de Lourdes), José Roberto Nogueira
Cesar (Denise), Dr. Bernard Delespinasse .�Eleusa),
Dr. Carlos Carmelo Tuoto (Raquel), Elisio de Olíveí..
ta (Ivanir), e Rogério Bastos (Graça).

'

1.° CHA DAS DOMADORAS
Renilda Miers Correa, Domadora do Presíden..

te do Lions/Canoinhas, Ildefonso Corrêa, foi a anfi
triã no dia 5, ocasião em que recebeu as demais Do.
rnadoras para o 1.Q Chá da getsão 79/80. Foram
tratados diversos assuntos referentes às próximas
Campanhas a serem desenvolvidas neste início de
.ano Leonístico. Presentes ao 1.0 chá, as DDMM. Do
racy Selerne, Dilce Mallon, Jucy Seleme, Maria d�

..;
Lourdes Furtado, Paula 'Carvalho; Esmeralda Buch
mann, Cintya Karnradt e Zoé Walkyria Seleme , O
próximo, encontro foi marcado na oportunidade, na'
res,id�ncia da Sra. Dilce Mallon no dia 2 de agosto
próximo.

-. GARDENIA
SAPATOS LUIZ XV - CARTEIRAS

BIJOUTERIAS E CAL'ÇAS
DE VELUDO.

Rua Paula Pereira '(Prn�a Osw-aldo de Oliv6JDs)'

Niver na Agenda

Circulando os parabéns neste final de semana
em Criciúma, para o broto da nova geração da socíe
dade criciumense, Maria Irene Ferreira de Souza,
que completou idade nova nesta quinta-feira. Ela é
filha do casal Dauri e Dilma Rosa Ferreira de Souza,
e foi uma das lindas debutantes do ano passado, no
Clube Canoinherise. Da coluna, seguem as felicita ..

ções.

Organizações . Hecord
de Luiz Mifton Suchek

Rua Felipe Schmddt, 392,-, Fone: 2�-0511
Seguros em todos os r�mos - Fotocópias - Auto
Escola - Despachante Oficial de Detran _ Entp,la..;
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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cerse
, Com o objetivo de incenti

var junto aos jovens coleciona

dores, filiados ou não a entida

des filatélicas, a ECT realizará'

este ano a segunda Exposição
Filatélica Infanto-Juvenil Bra
sileira'.

eminentemente nacionais e

abranger as emissões a partir de
1970.

A II EXFIJUBRA será

composta de duas fases:

1.a fase - Exposição/Re
gional: a ser realizada na Sede

da ECT, em Florianópolis, no

período de 1.0 a 30 de setembro.

2.a fase � Exposiçâo/Bra
srleira: a' ser realizada de 03 a

08/12, em Brasília, com a parti
cipação das coleções vencedoras

Poderão participar da ex

posição, colecionadores que não
'

tenham completado 19 anos até
a data de encerramento da ins

crição.
A:s coleções' deverão ser

. '

da II Exposição Filatélica In

fanto-Juvenil Brasileira - n
EXFIJUBRA. O vencedor da

segunda fase será premiado
com um diploma e uma meda

lha de prata, conferidos pela
Presidência da ECT.

'

A coleção vencedora em

âmbito nacional será mostrada

ao público no saguão principal
do edifício sede da ECT em Bra

sília, durante o encerramento

da II EXFIJUBRA, rio período
de 03 a 08/12.

O vencedor será convidado

a ir a Brasília receber o prêmio
ét que fez [ús ,

de cada Diretoria Regional.
Um juri de 5 especialistas

, em filatelia deverá escolher a

melhor coleção dentre os parti
cipantes.

O vencedor em âmbito re

gional receberá um diploma de

participação na II EXFIJUBRA

expedido pelo Presidente da

ECT, e uma medalha em ver

meil ,

'A coleção vencedora deve ..

rá participar, em Brasília, a 3

de dezembro, da segunda fase

- nas demais cidades, com ,o

Chefe da Agência.

As inscrições para a II EX
FIJUBRA estão abertas ,até o

dia 25 de agosto próximo:

- em Florian6polis, direta ..

mente com a Assessoria Fi
latélica da ECT/SC;

_

, Em cumprimento à dispositivos .Iegaís e estatutários, subme temo-nos à apreciação de V. Sas., t> Balanço Geral, Demonstração do �

sultado do Exercício, relativos ao exercício social, encerrado em 31 de Dezembro de 1978.
! ' ..

Colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para os es clarecimentos que forem julgados oportunos • neeessâríes j

Canoínhas (SC), 20 de Abril de 1979.

e eme & e eme .. um. n x e rva ae
• • • •

. CGCMF, 83.188.284'0001-19

Relatório da Diretoria
"

Senhores acionístas:

""

JOAO ABRAO SELE1\'1E - Diretos

Bal�nço patrimoniál en/cerrado em 31.12.78

A T·. V,O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONíVEL:

Caixa.. ..
.

.

Bancos c/Movimentos .. .. .. ..

REALIZAVEL CURTQ,PRAZO:

Estoque " '.

'Clientes
'

..

Outros Créditos .

'TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ....

35.282,84
250.153,71

629.185,:30
636.925,20·
8.75,0,00

REALIZAVEL - LONGO PRAZO:

Adiantamentos Fornecedores

Eletrobrás ., .. .. .. .. ," .. ..

ORTN .

2'32.000}OG
75,46
336,94

58.212,00
115.310,93

Incentivos Fiscais .. .. .. .. .. .-. .. ..

, Outros Créditos.. .. .. .. .. . ...

TOTAL REALIZAVEL LONGO PRAZO:

PERMANENTE:

IMOBILIZAÇÓES TÉCNICAS:

Terrenos ,"
.

Edifícios .

Máquinas & Equipamentos .. .. ..

Instalações Industriais ..

Móveis & Utensílios .. .. .. .. ., ..

62.177,15
409.957,07
23.563106
72.931,02.
156.355,65

COMPENSAÇÃO:
Caução da Diretoria .. .. .. .. ..

TOTAL'DO ATIVO PERMANENTE ..

TOTAL DO ATIVO ..

285 . �3(5,�5

1.274.860,50

1.560.297,05

405.935,33

405.935,33

724,.983,g5

200,00
725.183,95

2.691.416,33

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE:

CURTO PRAZO:

?fSS .1!O,S�
4.402,t>9

:>79.875,00
7.396,00

125.500,00

Fornecedores .. .. .. .. .. :',.

Obrigações Tributárias .

Contas a Pagar .. .. .. .. .. .. _.. ..

Previsão para Imposto de Renda ..

Dividendos a Pagar ,. .. .. .. . "

��. ��. r� .

'.

.. ,t.; '....... ',

,
.�

,�'\
.

;" '". ,

1,�080 . �B4�6� .
,1. oao. 2S4,C5�' _,

..

TOTAL DO PASSIVO CIRC,ULANTE:
,

.:, .:.

PATRIMÓNIO LíQUIDO:

Capital Integralizado .. .. ., ..

Reservas de Capital ..
Reservas de Lucros .

e60.00o,61
907.871,18
42.460,50 1. 610 . 331,68 ,.. . �

COMPENSAÇAO:

Caução da Diretoria ..

,

i! 11:'
••••••

200,00

TOTAL DO PASSIVO
,

2.691 '. �16,33
m.

Demonstração do resu ltado do exercício
=

Período de (1.0 a 31) Janeiro a Dezembro de 1978

.8ECElITA OPERACIONAL nRUTA: ..

(-) Custo Produtos Vendidos . '. ..

(-,) Custo Industrial .. .. .. .. ..

LUCRO BRUTO.. .. >" •• ••

(-) Despesas c/ Vendas ..

(-) Despesas c/ Pessoal .. .. .. ..

(-) Despesas cl Administração .; ..

LUCRO OPER,ACIONAL ., .. . .....

529.141,90
49.328,8,1
301.527,53(-)

(+ ), Receitas não Operacionais '

..

LUCRO DO EXERCíCIO ANTES DO IM-
, ,

POSTQ DE RENDA: .. .. .. .. ., ..

'

. :

(-') Previsão para Imposto de Renda

LUCRO UQUIDO DO EXERCíCIO: .. ..

4.048.273,10
�1.524,96

66.518,78

1.220.229,36

879.998,24

340.231,12

161.826,66
- ..
-"'��

e>:...�-....::. ....:J
- .._---_ ..

502.057,78

7.396,00

494.661,78'

DESTINAÇÃO DO LUCRO:

Fundo de Reserva Legal
Fundo pi Aumento de Capital
Dividendos a Pagar .

494.661,78
'

25.109,00
344.056,78
125.500,00

Canoinhas (Se), 20 de abril de lrJ-7g

I
,I

JOAO ABRÃO SELEME

Diretor-Presidente

CPF,004.715 . .189-72

,

J'AIME ABRAO SEL:EME, ,

Diretor-Comercial

en, 60. ,714. ilQ ..!8,'

ARO:LDO ALLAGE

'Técnico em Contabilidade

'CRe/SC 5274 - CPF, 019.445.849-00'
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Prefeitura . Municipal
de Canolnhas

DECRETO N.o 32/79
,

'

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu ..

nicipal de Canoinhas, Estado de: Santa Catarina, no uso

de suas' atribuições e de acordo com o inc·iso II, Art. 5.°
da Lei n.? 1458 de 23.11.78.

.

DECRETA
/

.

Art. LO - Fica aberto, por conta do excesso de arreca-

dação na importância de Cr$ 1.558.378,50 (hum milhão, quinhen
tos e cíncoenta e oito mil, trezentos e setenta e oito cruzeiros e cin

eoenta centavos) para suplementar as seguintes dotações orçamen
tárías:

02.01 - Gabinete do Prefeito

3.0.0,0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.3. O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3 . 2-011 - Outros Serviços e Encargos . .. c-s

.. Cr$

C:r:$

Cr$
Cr$

04.01 - Departamento da Fazenda

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL,
4.1.2.0 - Equíp. e Material Permanente
4.1.2.0-035 - Equipamentos e Mat. Permanente Cr$

06.01 - Departamento de Educação e Cultura

3. O . O. O - DESPESAS CORRENTES

,,3.1. 3 . O - Serviços de Terceiros e encargos
�1.1. 3� 2-053 - Outros Serviços e Encargos
4.'0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1. i. O - 'Obras e Instalações
,�.1.1. 0-075'- Obras ,e Instalações .. '.'. ,... '. �

Cr$

Cr$
, ,

08.01 - Dept,? Municipal de Estradas de Rodagem
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

)

3.1. 2. O - Material de Consumo
3 .1. 2 . 0-088 - Material de Consumo . '.

3.1. 3 .0- Serviços de Terceiros e Encargos'
:3 .1.3.0-090 --:- Outros. Serviços e Encargos ..

09.01 - Departamento de Serviços Urbanos

3 .. 0;0,.0 - DESPESAS CORRENTES
3. 1. 3,. O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.2-099 - Outros Serviços e Encargos ..

, /:
TOTAL GERAL .. �. .. ., ,. � ,.

,Cr$

Cr$

130.000,00

50.000,00

50.000,00

400.000,00 .

150 . OOO�OO '

40.000,00

38.378.50

200.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

Cr$ 50.000,00
··1

.

c-s 1.558.378,50,

Art. 2.° ..:,_ Este Decreto entrará' em; vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoínhas, 04 de julho de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Nett-o

Prefeito Municipal

. ,

anolu·· as
CONVOCAÇÃO GERAL·

03.01 - Departamento Admiiüstrativo

3. O. O. O -- DESPESAS CORRENTES
3.1.2. O - Material de Consumo
3.1.2.0-018 - Material de Consumo
:3 •. 1.3. O -: Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3.2-020 - Outros Serviços e Encargos
3 . 2 .5.- O � Transferências a Pessoas
3.2.5.1,..021 -' Inativos '!_

3:2. ,5.3-023 ___.. Salário Família .. ..

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1. 2 . O ....:- Equipamentos e Material Permanente'
. 4.1. 2. 0-02� - Equip. e Material Permanente Cr$

.,A nível Internacional, o, novo

Presidente de Lions se reune para
troçor as' metas b6sicas para o ano

leonfstico que se inicia. Depois da

Convençõo de Montreal, Ccnodó,
onde o CL. Wilson Santos tomou

posse para exerciror o corqo de Go
vernador do Distrito l-lO, muita coi

sa [ó nos foi transmitida, desde aque
,Ie cidade e agora desde Brusque, se

de do Governadoria 79/80. Esto-.
mos ag/uardando o plonejornento ge.
rol da Governodorlo, para, a nível
de clube desenvolvermos nossas ati
vidades em' nossa região. São pala
vras proferidas pelo Presidente do
Llons de Ccnolnhns, CL. Ildefonso
Corrêa. Adiantou-nos o CL. Ilde
fonso que, sempre estará .... presente,
onde o concurso do lions Clube for

so-licitado, principalmente quando os

reclamos vierem, daqueles a quem
devemos estender às mãos. Parabéns
ao Uons Clube de Canoinhas que se

mantém firme, nos ideais e propósl-
'tos de um, companheirismo sadio e

uma meta a cumprir, que é Servir.'

E AS DOMADORAS ...

Renilda Mirs Corrêa, ..na quoll
dade de DM. do Presidente, esboça
junto as suas companheiras, os pri
meiros passos para tornar suas reu

niões, um exemplo de leonismo, por
que as DD. MM. sempre tiveram so- Ibre sí, o encargo .de uma tarefa be
neficente de largo alcance, com cb
soluto sucesso para a gestôo a que
se propuseram presidir. Estamos 'to
dos juntos e di-ernos presentes, ao

comando da DM. Renilda. Será no

1,0 chó das domadoras que delimi
tarão a área de ação.

NOSSOS LARES
-

EM FESTAS

No dia 03 pr6ximo passado, a

DM. Alzira Acedina Peixoto, rece

beu os cumprimentos, da turma, pela
passagem de mais um anivers6rio.

Ontem, dia 06 foi a vez da DM,

Bernadete Freitas Selerne que �iu
fluir mais um ano de vida em sua

existência. E no dia 18 do corrente-'
teremos uma dupla festividade, eis

que a DM. Jandira Nagano e ainda
.: a, DM. Roseli Liebl irão receber os

nossos cumprimentos pelo "nlver

que verão transcorrer. O Lions Clu

be�. de Canoinhas, cumprimenta as

aniversariantes do mês com imenso
I

felicidade'.

, ,

�.nu ... , "U II'uniUI!! II u,U I II!PJ!,., P II'" UJn II�"" LU' II' 'U ·!.!�·UU·' "LI! li! UIP'" I,",'!'! 'I lU.., \HUII!U,!!I,l.lL�'

!

,

e c om
......

Material de

Construcão
�

•

Ltda.
Rua Major V'ieira,589-- Fone, 22-0502 • C,ANOINHAS ... se

','

I E, como não, podia deixor de ser o

nosso CL. Grimaldo também partkl.,
pa da aventura. E$tçtrTJQS esperando
ansiosamente sua volte, para Q)l,Jvir,.

Mato Grosso do Sul, é ponto de m.os os "casos" de errepior nossos

encontro de diversos conoinhenses] espinhos, de tõo dantescas que o

que ano após ano, vão as caçadas e CL. se nos apresenta. Teremos po
pescarias, voltando maravilhados pe- ciência em ouvi-lo desde

.

·que nos

los 'dias que 16 estiveram num "re- troqo um dourado para soboreqr-
lax" de suas atividades primeiras. mos.

CL. ,GRIMALDO C05TA

FURTADO, NOVAMENTE

EM SA�ARI

DISCOS
,

Ultimas novidades

a S3.
Rua Paula Pereira, 648,

Praça Lauro Müller, 540
\

. ,

'

FOTOCÓPI AS�'
.

'
.

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, íns
talado no Forum, acaba de, adquirir a mais moderna e sofís ..

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE·
TARY II�

Faz cópias simples e -dupla face de qualquer tamanho \

de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi- ,.'

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para e:.r.r;presas. 5

DR. ZENO AMARAL ,FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquiaa c&m �
vessa 15 de, Novembre (préxirne à Igrlij,a
Matriz, ao lado da Assecíaçãs C�mereia:�).'

Fone 22-0969
m--=�===-==_,=,=-�_==.====�================== �

�---------Q--------------------------------------------

Dra. Zoé Walkvria Natividade Seleme'
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- ele 005589159/DEF -'
Clínica dentária de senhoras e erianeas.
- Especialização e,m Odontopediatria ---: .

fIORA MARCADA - Pça , Lauro Müller, 494 -, Fone �fl-t4el

CANOINHAS JA 'VEM MECANICO AUTORIZADa PEL()
INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇJ).S' COMI!:�CIAÍ!r. :'

SE SUA BALANÇA APRESENTAR QUALQUER DEFEI'M�:
PROCUliE IMEDIATAMENTE O SR.

NORBERTO TA'ORA
Rua Alóis Stüber, 528 - Bairro Alto das Palpuaitâs

,':
.
',' \

"

,

Fone 212-0714
' .I
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Relatório da .Diretoria
"4:" .'

0'

Senhores Acionistas
, Em cumprimento, às disposições legais e estatutárias, subme temos a vossa apreciação, o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resul

tados e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de De-zembro de 1978. Permanecemos a vossa inteir� disposição para prestar

qualquer esclarecimento que se fizer necessário. ,

Canoinhas (SC), 25 de Abril de 1979.
A DIRETORIA'

'

Balanço patrimonial encerra.do em 31.12.78
AT,IVO'

CIRCULANTE ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

DISPONIBILIDADES ..

Bens Numerários .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Depósitos Bancários à Vista ..

ESTOQUES ..

Matérias Primas - .

Produtos Acabados .. .. .. .. .. .. ..

Produtos Adquiridos p/Revenda .. .. .. .. ..

Almoxarifado .. .. .. ., .. .. . -. .. .. .. . i ••

CRl!:DITOS .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Devedores p/Duplicatas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(-) Duplicatas Descontadas , ..

(-') Provisão p/Devedores Duvidosos .

Adiantamentos .

Representantes ..
'

.

Bancos c/Vinculadas .

Contas Correntes Devedoras .. .. .. ..

Outros Valores a Receber .. .. .. .. ..

V'ES.PESAS DO EXERCíCIO SEGUINTE ..

Seguros a Vencer .

Outras Despesas .. .. .. .. .. .. .. ..

..

('

"

i �

:;REALIZAVEL A LONGO PRAZO .

j\
' .

�� , oObnt'l{açVÕ€sl da ERletrl�b�ás ." .

L'
..

'

..

p"
.. ", ..

:j u res ,a ores rea izaveis a ongo razo.. ..

'.

i;

I'PERMANENTE .. .. ... �. .. �. ., .. .. .. .. .•

IMOBILIZAÇÕES FINANÇEIRAS ....

Partícipações em Empresas Coligadas .. .. .. ..

Participações p/Incentivos Fiscais.. . .

Participações Voluntárias .. .. .. .. .. .. .. .. ..

"

'i IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS .. .
"

Terrenos
'

.

Ed'f'
.

_ 1 lCIOS .. .. .. .. .. .. ..' .•

Máquinas e Equipamentos .. ..

Veículos .'. .. .. .. .. .. .. .. . .

Instalações .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "

Móveis e Utensílios.. .. .. .. .. .. .. . .

Ferramentas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Semoventes . .

.

.. .. .. .. .. .. . � .. .. .. .. .. .. ..

Reservas Florestais Industrializáveis .. ,. .. ..

lReflorestamentos .

'. Construções em Curso .. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. ._

(-) Depreciações Acumuladas .

TOTAL 1)0 ATIVO I ••••••••••••••••••

Demonstrativo de resultados
llECEITA BRUTA DAS VENDAS ..

':RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS
.

' (-) Devoluções .. .. .. .. ..

(-) Imposto Faturado .. .. ..' ..

,'RECEITA LiQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS .

(-)Custo dos Produtos Vendidos .

( )Custo dos Serviços Prestados .

(-) Custo das Mercadorias Vendidas ..

.....

"r nexo BRUT:•• [.;.1., O .. ' '.'

DES'PESAS OPERACIONAIS,
(-) Despesas Administrativas " " .. .. .. ..

(-) Despesas com Vendas '.' .. .. .. .. .. .. ..

(---) Despesas Financeiras-Receitas Financeiras

LUCRO OPERACIONAL .. .. .. .. ." .. .. .. .. ..

( +) .Receitas Não Operacionais .. .. .. .. .. ..

, (-) Despesas Não Operacionais .. ..... .. "

(-") Correção Monetária do Balanço .. .. ..

[4UCRO LíQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA ..

(-)Provisão p/o Imposto de Renda .

LUCRO LíQUIDO APÓS O IMPOSTO DE RENDA ..

RESULTADO A DISTRIBUIR

Reserva Legal .. .. .. .. .. .. .. .. .,. .. ..

, A �D,iQPo�i9,ão d,a A.9 . O . ... . '.. .:

. ..
,

. '"

, 21.050.006,67
'

411.598,62 .

100.100,90
311.497,72

7.116.065,33

2.015.153,00
2.105.998,04
2.404.823,11
590.091,18

13 .440.007,90

15.045.5'83,20
2.910.693,39
451.-367,50
76.206,76
99.486,83
291.658,8·1
941.805,42

347.327,74

82.334,82
10.652,37
71 :682,45

481. 662,42
356.089,38
125.573,0·4

51.696.364,44

2,9.976.955,68 I
29.664.270,72

I

276.794,92
35.890,04

21. 719 . 408,76
8 � 024 . 595,97

'

4.867-.358,00
5.858.285,47 !;

5.626 .886,66 I
f

124.860,78
713.197,77
171. 391,17
6.023,56

1 .208.446,00
1.746.867,78

54.953,77
6.683.458,17
...........�

73.228.033,53

45.719.552,73
12,908.17R,36

334.740,10
2.085.155,93

56.207.836,06
25.796.727,63
11.399.791,13
7.079.114,22

11.932.203,08

3.805.292,53
4.975.880,19
888.813,74

2.262.216,62

1. 547.708,46
167.259,97
578.890,24

'3.063.774,87
900.904,00

, 2.162.870,87

i08.143,54
�. 054.727,33

I,

PASSIVO

CIRCULANTE .. .. •• .",. ,.,. lO,. ,... lO" lO" lO. lO.
11 .426.242,36

4.191.060,68
1. 881. 430,75
986.978,42

1.504.097,92
1.882.550,00

79.220,59
900.904,00

14.077.279,34

,122.325,29
7 . 777 . 425,97
2.693.528,08
3.484.000,00

47.724.511,83

10.500.000,00

..
'

8.115.516,29

3.805.200,00
4.014.844,56

295.470,50
1,23

Fornecedores .. ., .. .. .. .. ., .. '.. ..

Financiamentos .. .. .. .. .'. .. .. .. _.. ..

Obrigações Sociais e Trabalhistas ., .. ., .. .. .. ..

Obrigações Tributárias , .,

Títulos á Pagar , , ,

.

Outros Valores a Pagar' .. .. .. .. . .

Provisão p/Imposto de Renda . . .. .. .. ..

EXIGtvEL A LONGO PRAZO ..

Diretores e Acionistas ..

Créditos de Coligadas
Financiamentos

Títulos a Pagar lO· ,. ••

25.102.8,20,94

490.224,36
22. 51� .445,86

-

1.951.447,27
,2.054.727,33
2.097. 150;72

73 .228.033,53

==============================-=========

�

NOTA 1 - PRINCIPAIS D1JRETRIZES CONTABEIS'

, ,

,'_

.' '

PATRIM'ÕNIO LiQUIDO ..

Capital Realizado ..

RESERVAS DE CAPITAL .. lO' lO' lO. lO. lO"

-

a) Apresentação das Contas. _' As demonstrações contábeis foram elabora-

das em conformidade com o dispositivo da lei 6,404/76 e modificações
introduzidas na legislação tributária'.

'

b) Ciclo Operacional _ Os direitos realizáveis e os passivos exigíveis em

prazo superior a 360 dias, são demonstrados a longo prazo.

c) Provisão para Devedores .Duvidosos - A provisão 'para devedores duví

êG�.c - f:: c:::� stituída dentro dos limites permitidos pela legislação do Im

posto de Renda, sendo considerada suficiente para cobrir eventuais per

das na realização de seus créditos.

ci) Estuques - Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, que
não supera o preço de mercado, líquido do Imposto de Circulação de

Mercadorias.

e) Invc::-thnci'!tos - Os investimentos são demonstrados ao custo de aqu:i-. '1

sição, acrescido de correção monetária e .equívalência.patrimonial. -
.

f) Imobilizado _ o imobihzado está representado pelos .valores de custo

acrescidos jia correção monetária com base nas variações do, valor da

ORTN até a data do balanço, com destaque das depreciações acumula- "

das, igualmente corrigídas, sendo as cotas anuais computadas pelo mé-

todo linear e 'corrtabi.lizadas como despesa do exercício .. ' ,',

"', '

g) Provisão para Imposto de Renda - É constituída no exercido obedecen-

do o regime de competência pelo valor bruto, englobando os incentivos

fiscais correspondentes+- " ":' '" ' - '. ";�" " ". -

Correção Monetária do Capital Realizado.,.. ..

Correção Monetária do Ativo Imobilizado ....

Reserva "p/Manutenção Capital Giro Próprio ..

Reserva piAumento de Capital .: .. .. .. .. ..

RESERVAS DE LUCROS .. "" ." ".

,

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

,

Reserva D.L. 1.260 .

Reserva piAumento de Capital ., ..

Saldo' à Disposição da A. G . O. .. .. .: ..'.. ..

Reserva de Ajustes de Investim. em Coligadas
.

IfOTAL DO PASSIVO ..

'

.. ". "" "" ." "" �. "" ".

Notas explicativas' às
=m=x:::=

demonstrações .frnanceiras
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'CORREIO DO NORTE
-

14 de juIb�_,�e_.!9!.� _

NOTA 2 � MUDANÇAS DE PRATICAS CONTABEIS

Canoinhas(SC), 25 de Abril de 1979

Niceto Osmar Fuck

Diretor-Industrial

CPF 004.716.239-20

•

Parecer dos auditores

lImos. Siso
Diretores é Acionistas da

EMPRESA INDUSTRIAL E COMERCIAL FUCK S.A.

Av. Ivo D'Aquino, 1013

89460 - CANOINHAS - SC

Examinamos o balanço patrimonial em anexo, levantado em 31

de Dezembro de 1978, e as respectivas demonstrações do resultado econô

mico-financeiro do exercício findo naquela data. Nosso 'exame foi efetua

do de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, consequen-

'temente incluiu as provas nos registros contábeis e outros procedimentos

de auditoria que julgamos necessários .nas circunstâncias.

Em nossa opinião, o balanço patrimonial e as demonstrações

do resultado econômico-financeiro acima referidas, representam adequada
mente; a posição patrimonial e financeira da Empresa Industrial e Comer

cial Fuck S/A., em 31 de Dezembro de 1978, e o resultado de suas opera-

, ções correspondente ;- o exercício findo naquela data, de acordo com os

princípios de cc ntab.l 'dade geralmente aceitos, aplicado � com unif'ormida
I de em rela�ão ao exercício anterior, com excessão da nota explicativa n.? 2,

com a qual concordamos.Estevão Francisco Fuek

Diretor-Administrativo

CPF 233.467.289-00

Luiz Fernando Fuek

Diretor de Engenharia
CPF 028.748.739-34

José do Nascimento Filho

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRCSC sob n.? 4449

CPF 124.046.409-68

AUDIT - Serviços de Auditoria S/C Ltda. - CRC SC 0524

CELSO MOREIRA UOPES - Reg. Auditor Independente
I

Contador Reg. CRC SC 0331

Joinville, 29 de, Junho de 1979.

I' NO DEPARTAl\1ENTO DE VEíCULOS USADOS DE

, l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

voes ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca Ano

1 Kombi VW 1972

1 Pick Up Chevrolet 1976

1 Kombi VW "
.

1976

1 Chevette SL ..

1977

1 Volkswagen 1500 . " "" .. . . .. . . 1972

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA.
Concessio�árióGeneral Motors d�-BrasÜ S. A� IRua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

'

_ _ili_ 5"%' MM ...

,

As príncípaís :r:nudanças d� diretrizes contábeis que ocorreram

no pe:I�do, e� d�correneIa do ate:r:dl/ffiento aos novos dispositivos legais.
socíetáríos e fiscais, podem ser aSSIm resumidos:

'a)' Efeitos I��acionários -;0 �tivo permanente e o patrimônio líquido �o-·

::am, co::ngldos pela van�çao mensal dos índices 'das Obrigações Rea

justáveís do Tesouro Nacional.i desde 01 de janeiro de 1978. O montan

te líquido de Cr$. 5,7�. 890,24 foi .lev�do a débito dos resultados do perío
do. Este �ovo crrtério de atualização monetaria alterou os procedimen
tos anteriormente adotados de agregar diretamente a uma reserva de

capital, o produto liquido da correção monetária do ativo imobilizado e

c:>:m,putar os .efeitos da infla��o sobre o p_as&ivo monetário líquido até o

Iimite das,diferenças cambiais e correçoes monetárias imputadas aos'

r�s.?ltado.s do .e?,ercício e oriundas de financiamentos destinados à aqui
.siçao de imobilizado.

b) Provisão para o Imposto de Renda - A provisão para' o Imposto de

Renda passou a ser constêtuída na base de 30% sobre o lucro real do pe

ríodo. No exercício anterior a provisão foi constituída excluindo-se" 03

incentivos fiscais.,
'

Registrada no CRECI sob n.? 204

A SI('õL ,COR�ETORA DE IMóV1:IS TEM P,�:.E.l VEND.".

A PREÇO DB OC!;..SLI0:

- Um terreno rural com área ele 57 alquc.r as, todo cu.tvável com

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

- Um imóvel urbano à rua .Major Vieira com terreno de 1200 m2

sendo 30 me troe de frente no as/alto. com uma C8"U de mad »rá

c/110 m2.
'

'

- 01 Terreno urbano c/ área de 1600 m2 com casa mista e um de

pósito com-ã fornos e maquinários, para padaria, sita na Rua

Duque de Caxias em frente ao Supermercado Real de Wilson

Pereira. _

'

- 1 terreno urbano medindo 'à área de 16';'0 m2 C0�:i. bcnrei.orias 101'

calizado na esquina Barão do Rio Branco com Major Vieira.

- 1 lote urbano com 800 m2, com casa, na Rua Curitibanos. ,

- 6 lotes de terreno com 1 barracão de madeira, próprio para ofi-

cina ou' tfábrtca de móveis, no alto da Xarqueada - Bairro São

Cristóvão - Três Barras.

TEM AINDA PARA VENDA:

- 1 Kombi Standart, ano 1971, com rnotor novo.

___
' 1 Veraneio Chevrolet, ano 1971, em perfeito .::.l'ado.

._j 1 Piek-Up Ford F-75, ano 1976, tração dupla.

COMPRA-SE:

....... 1 área acima de CO alqueires, para florestemento .

'

.

"-.1 área de 150 alqueires, ou acima, para agricultura mecanizada.

'Executa ainda o serviçu e venda de loteamentos.
Procure a SICóL à rua Getúlio Vargas, 257 - Telefone 22-0039

Prefeitura
PORTARIA N.o 31/79

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:

DISCIPLINAlR HORÁRIO DE

ATENDIMENTO A
FUNCIONARIO

A partir do corrente mês, o
atendimento à funcionários mu

nicipais para o trato de ínteres

ses funcionais ou 'particulares
será somente as sextas-feira.

Gabinete do Prefeito Muni

'cipal de Canoinhas, 05/7/79.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE

CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departamen ..

to Administrativo, na data su

pra.

Dr. FÁBIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal
IIIF7óP __

LEI N.'o 1.492 DE O?j07/79

DISPÕE SOBRE REAJUSTA

};�NTO 0.E PENSõES

Dr, Benc iíto 'I'herézio de

Carvalho Ner t·o, Prefeito Muni

cip-:} de Car.c inhas, Estado de

,

Sar t'). Catarh ...a, no uso de sua')

htrr:u.i�ões fr,:;·� saber que a Câ
mara de Vereadores decretou c

eu sanciono A seguinte
L E I ,:

Artigo J.° - A� pensões
concedidas por esta Municipali
dade à Adelina Moreira, Edwir
ges Radke, Maria G. dos Santos

, e Lucinda J. Carvalho, a partir
do dia 1.0 de junho ,do corrente

ano, passarão a perceber rnen

salmente a importância de CrS

1.000,00 (um mil. cruzeiros) .

Artigo 2.(') _", A despesa de
corrente com a execucão da

presente lei. correrá à conta de

dotação específica -- Departa
menta de Administração ._

Transferência Corrente 3200 �

Municipal de
3.250 Transferência à pessoas
- 3252 Pensionista, do orça

mento vigente, ficando também,
o Chefe do Poder Executivo,
a ut o r i z ado a suplementá-la
quando se fizer necessário, uti
lizando-se de recursos disponí
veis conforme o que estabelece
o artigo 43, §§ e incisos da lei

, n.? 4.320/64.
'. Artigo 3.° - Esta lei entra

rá 'em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposi
ções em contrário

Canoinhas. ,02 de julho de

1979.

Dr. BENEDITO THERÉZIO D:E

CARVALHO, NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei' roi registrada e

publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data'supra.

Dr. FÁBIO NABOR' FUCK
Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.493 DE 02/07/79

AUTORIZA O PODER EXE

CUTIVO A ADQUIRIR IMó

VEL ,PARA AMPLIAÇAO DO
, CEMITÉRIO lVIUNICIPAL

Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni·

cipal de Canoinhas, .Estado de

Santa Catarina, no uso de. 'tuas

»tribuições faz saber que a Câ

mara de Vereadores decretou c

cu sanciono a seguinte
L E I :

Artigo 1.° - Fica o Chefe

do Poder Executivo autorizado

ii adquirir do Sr. Carlos Frede

rico Schaweh, uma área de ter

ras com 4.570,00, metros qua-

.drados, constituído pelo lote n.
o

,58, registro municipal n.? 77.

carta de aforamento n.? 126,
área loteada e constante de seis

\ 6) lotes 11:.Os 3 a 8, anexo ao Ce- •

mitério Municipal, pela impor
tância de Cr$ 249.979,00 (du

zentos e quarenta e nove mil

novecentos e setenta e nove'

cruzeiros), destinada à amPlia-,ção do Cemitério Municipal.

.' Canoinhas
Parágrafo Único - A área

de terras constante do artigo
1.0 da presente lei confronta-se
"com a rua Venezuela, RUa Sem
Denominação e fundos com ter:
ras do Cemitério Municipal,
uma lateral. com terras de Lau

ro e Nelson Drosdoski ,

Artigo 2.° -'A '_despesa de

corrente com' a '·preiéiifett��tll
correrá através 'de\ '.dôfa:ção)il;�s�
pecífica _

i Depârtàm:€ritQy�,f!â�
Serviços Urbanos _" 4290' Jlf.v�t2
sões Financeiras '_"'4210' ::Aqui'::
,siç,ão de Imóveis, do Qrç:arrién.�Ó
vigente, ficando o

' Chefe' .' dó
Poder Executivo 'autorizado', 'â

suplementá-Ia quando se fizéi�

necessário, utilizando-se de re
cursos 'disponíveis 'conforme o

que estabelece o artigo 43, '§§ c

incisos da lei n.? 4.320/64.'

Artigo 3.° � Esta lei entra:
rá em vigor na data de sua pus
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário

Canoinhas. 02 de julho de

]979.
'

Dr. :BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

,

"

Esta Lei foi registrada é

publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data, supra.
Dr. FABIO NABOR FUCK :.

Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal
-

Apartamento
ALUGA-SE·

Apartamento com três dor

mitórios, sala, cozinha,' área de

SErviço e garagem.

Informações à Rua Vidal

Ramos n.? 281, ou pelo Telefo-
ne 22-0116. .

(himarrão? prefira
-

"BOM 014"',',' ",

'''COMPADRE';�

+
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CQRREIO DO NC)�,TE
......_--

Plásticos Santa Cruz S.A.

14 de julho de 1919

1.O Congresso
Administracão

.,

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

Assembléia, Geral Ordinária e Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

:

Joinville vai sediar nos dias

15, 16 e 17 de agosto o 1.°,CON
GRESSO CATARINENSE DE

ADMINISTRAÇÃO DE PES

SOAL, CONCAPE, numa pro

moção da Associação Brasileira

de Administração de Pessoal -

Seccional Santa Catarina, em

colaboração com, a Associação
_ dos Administradores de Pessoal

de Joinville. O encontro vai

reunir especialistas de renome

da área de Administração de

Recursos Humanos.

Durante o encontro serão
realizados paines de debates

com os Itemas "Integraçãosiste
mas das Funções de Pessoal,
tendo por expositor o Sr. Sig
fried Hoyler; As decisões estra

tégicas para o estabelecimento

da competividade da Politica
.Salarial, expositor Sr. Hugo
Mac Nevin Egger-Moellwald;
As influências do comporta
mento humano na evolução e

revolução das organizações, ex
positor Sr. Mario Cesar Cubas;

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade,

para se reunirem em assembléia geral ordinária e extraordinária,

cumulativamente, a se realizarem no dia 23 de agosto de 1979, às

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

ta cidade de Canoinhas (SC), para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

·a) Ses�ão Ordinária:

1 _'>j - Tornar 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. ()) - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exer

, cício e a distribuição de dividendos.

3,. õ) '-- Aprovar a correção da expressão monetária do capital
social e deliberar sobre a sua capitalização.

'

4. f),) - Fixar a remuneração da Diretoria.

,5,.�) - Outros assuntos de interesse social �

,

'lt) Sessão Extraordinária:

:l\,�, - Aumento do capital social de Cr$ 8.500.000,00 para

Cr$ 12.000.000,00 mediante incorporação de reservas

Iivrec, correção monetária do capital social e lucros e H

consequente alteração do artigo 6.° dos estatutos sociais.

'2 .•S -_ Outros assuntos de interesse social.

.

AVISO AOS ACIONISTAS

,

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede
soeíal, à rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Canoinhas

-tSC), os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n.? 6.404/76
de l!i/12/76, relativos ao exercício social findo em 31/05/79.

Canoínhas (SC), 04 de julho de 1979.

2x
,WLJUSZ TARGOWSKI ....._ Diretor Superintendente

Veículos�notificados pelo
pelotão' de policia,menta de
trânsito local, durante o 'mês

de junho /de 1979
CA-4420 - CA-2803 - CA-4346 -

CA-1649 - DA-0314 - DA-1795 .

DA- 1388 - DA-0860 - DA- 1245 -

DA-0328 - DA-0297 - CA-0894 _.

DA-0069 - DA- 1269 - CA-4250 -

DA-O 120 -. CA-1088 - CI\-0390 -

CV-4035 - CA-3027 - CA-4594 -

JI-3177 - TR-0146 ..;... 00-6410 -

CA-1352 - DA-1346 - CA-2944 -

CA-0439 - CA-2980 -' TR-0740 -

fVV-0052 - PE-5129 - IS-0870 .

CA-2716 - CA-0500 - CA-1038 -

CA- 1607 - DA- 1874 .; GR-0084 -

CA-1442 � CA-50 19 - DA-0957 -

MO-0159 - TR-0740 - DA-1642 ... -

CA- 1625 - CA- 1437 - CA-3522 -

DA- 1566 - TR-Q770 - SK-2111 -

CA-3675 - 'DA-0326 - CA-1249 -

GP-7793, - AL-0399 - WS-0822 -

I CA-4720
- AW-4306 -_ CA-3897 _.

CA-4957.. .

tante função os elementos de

Relações Industriais das empre�
I

sas Catarinenses.

Maiores informações pode
rão ser obtidas na' sede de SI-

� 80 SERVIÇOS,' Rua TRio

Branco, .512 loja 04 - fone

22-1855 - Joinville, ou nos nú-
cleos regionais da ABAPE. __ I

de

!
MALLON & I � J

- Santa Cátarlna

,.. I
.

_ _

-

-

..
-

..
.-..

.-
: E

.

'

, - ...
'

e
������������������������ ••�I.i •• iii.� •• � ••• j ••Q.i.l.i.I •••••••• ,j�

PreFeitura Mun. de (anoinhas
Aviso d'e 'Licitação

A Comissão de Lícitacão da
Prefeitura Municipal de Cenoi..
nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, que se acha aber

ta a Tomada de Preço - Edita]
'll.o· 030/79, para "Aquisição de J

'uma) Carroceria Metálica, bas
culante Coletora' de Lixo, tipo
B.C.L', (Prefeitura Municipal",
estrutura em chapa de aço 3/16,
reforçada - Sistema de Bas-

. cular de Baixa pressão, ação in..

-

\ direta", com prazo de entrega
até às 10 (dez) horas do dia 16

(dezesseis) de julho do corrente

ano (16.07.79), no Gabinete do

,V ice Prefeito. Cópia do referi

do Edital e maiores esclareci

mentes serão obtidos junto a

referida Comissão .

Canoínhas, 01 de julho de
J979. ,

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

"�atarinense

de essoel
Análise Ambiental- do Mercado

de Trabalho, expositor Sr. Luiz
Carlos Queiroz Cabrera; Desen

volvímerrto Gerencial, expositor
Sr. Marcos Pontual; Planeja
mento Estratégico de Recursos

Humanos, expositor Sr. Paulo

Roberto Pereira dá Costa e

mais outros assuntos de impor-

<

'LUJ!U! ...." •••• I!"'"!'lI''' III.uua;U"
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Volkswagen Pa-ssa
- O �PASSAT oferecé muito mais .que um simples carro

pode oferecer!

- A tranqüilidade mecânica do 'PASSAT',

avançado. Revolucionário I

"'"'1"

com seu motor
_,;J.

,

I

'p ,assst. 'Ele ireitseu por

..�.
Revendedor
Autorizado

CANOINHAS

r

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

MIGUEL SUCHARA, declara

para os devidos fins que foi extra
viado o Certoficado de Propriedade
de seu veículo marca Pick-Up FOTd..

75, placa BA-1462,' cor azul,' ano
1976, chassis LA3'BSB18747.

Os mesmos fícam sem efeito

por ter sido requerido 2.a via.

1 x

DOCUMENTOS

., E X T R A V I A DOS

MASAKAZU TAKAHASHI, de-
. clara para os devidos fins que fo

ram extraviados todos .os documen

tos do veículo de sua proprtedade,
marca Ford Lanriau, &110 1974, pla-:
C8. NV.J0117. cor bordeaux.

Os mesmos ficam sem efeito

por ter sido requerido 2.a via ..
1 x

Terrenos - vende - secentrais
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

':,'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 D:E; SE-

TEMBRO COM GETúLIO VARGAS NESTA CIDADE,

COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

80x para banheiro e fecham!Dto de" área já, nãó é,
problema 'em tanuinhas

informações:

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

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -�-,

r�"·"c
...

;m�m"'E"'N"'T"E"'L"A""'�-
Seo problema 'é 'cercas ou alambrados 7

SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,

�88 - FONE 22-0748, OU NA PR6PRIA FABRICA (CIMEN
TELA) EM MARCíLIO DIAS.

FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON

TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS·

DIFERENTES DE CERCAS.
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-:- EXPEDIENTE -:

Proprietário: AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO·

DIretor (de 13-10-:-62 a 07-09-78): RUBENS R ..DA SILVA

Diretor atual: GLAUCO J. BUENO
'
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ADMINISTRAÇÃO:

Rua Getúlio Vargas, 527 -- Fone (0477) 22-0971
. Caixa Postal, 242
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Rua Paula Pereira, 765 - Forre (0477) 22-0379
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Aniversariantes da semana
ANIVERSARIAM-SE

Ho.JE: o jovem Haroldo
Schroeder.•

,

w '_ ••
', •

AMANH..t\: a sra. Rosinha,
esposa do sr. Zeno C. Zippel; as
srtas.: Lenice Marlene Todt e

Alda Noga; o jovem Guilherme
José J'� A. de Souza.

: DIA 16: a. sra. Ana, esposa
do sr. Willy Vogt; a sra. Gertru
'des Treml ,

'DIA 18: as sras.: Verônica,
esposa do sr.:Miguel Lessak e

Gessi, esposa do sr, André Dori
val. Spítzner ,

DIA 19: a sra. Nelli, esposa
do sr. Elias Seleme Neto, resi

dente em Curitiba; os srs.: Al
fredo de Oliveira Garcindo FÍ.-

. lho e Elias Seleme Neto, resi

dente em Curitiba; o jovem
Werner' Loeffler.

DIA 20: a sra. Adelía, es·

posa do sr. Orlando Nascimen ..

to; o jovem Fernando Seleme.

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

JO'VEM BRASILEIRO I
.

. ,

1).. Forç'i' Aérea' precisa de você
: -,�

. Es�ude por conta do Governo Federal, ingressando na Escola Espe
eiâlísta de Aeronáutica, ou na formação dos Sargentos do Exército
Brasileiro. Elas farão -de você em apenas 24 meses, um sargento
da�FAB. ou Exército. Futuros Oficiais da FAB ou Exército.

IDADE de 17 a 23 anos

,
" "Incompletos"

Solicite gratuitamente, por carta, as informações necessárias de
acordo com a PORTARIA N.? 371-GM/3 _. do "MINISTÉRIO. DA
AERONAUTICA E MINISTÉRIO. DO. EXÉRCITO..

P��a o seguinte, endereço:
.'

PAM-PREPARATóRIO AVIAÇÃO. MILITAR
CAIXA POSTAL n.? 557 - CEP 01000
SÃO PAULo./CAP.

_, "MODELO DO CUPOM"
�

.

PREENGHA'ÜRGENTE O CUPo.M ABAIXO
:�.'. - -,', ..... � '.�." .

�

-,' : . "

N:<)M.N�!· ·:.:·L.�.,;���_ .. �:, .._ _ : '.' . o· .

RUA , n.? , ..

BAIRRo. � CIDADE EST .

CEP.'n;o � CXA. POSTAL n.? IDADE .

G,RAU DE INSTRUÇÁo. .! Ê RESERVIS�A .

'. '.� "

..

Juízo de Direito da, Comarca de taneinhas .. Santa Catarina
.. -

"

Eclitál· de citação com o prazo
de' trinta (30) dias

, deste município e Comarca, obe
decendo as seguintes confronta-

1

ções: __ fazendo parte com a
I antiga estrada Dna. Francisca;
de um lado, com Yoshihanu Na

gano; de outro lado' com um ar
. roio sem denominação, e além

FAZ SABER, aos que o
'

deste, Durival Meyer; de outro
/

presente edital virem, ou dele llado com o Rio Lageado e além
conhecimento tiverem, que por deste, Leniro Martins. Tendo
parte de CELESTINO FRAN·· pelo MM. Juíz de Direito sido
CO e suamulher SUELI TERE·· '. designado o próximo dia 11 de
SINHA' FRANCO, brasileiros, 'setembro de 1979, às 14,30 horas,
cÇlsados, residentes e domicilia- 'para a audiência de Justificação
dos à ruª Papagaios n.? 81, bair- . Prévia e para que chegue ao co-
.ro Novo Mundo, na cidade do ! nhecimento de todos, mandou
Curitiba, Estado do Paraná, foi expedir o presente edital que

.
requerida uma ação de Usuca- será afixado no lugar 'de costu
pião, do seguinte imóvel a se- me e publicado na forma da lei

.

guír transcrito: _. uma área de Dado e passado nesta cidade de
, terras" com 10.097,70 . m2 (dez Canoinhas, Es.tado de Santa
',tnil, noventa � sete metros e S€-

'. Catarina, aos cinco dias do mês
.tenta decímetros quadrados) Ia- de julho de mil, . novecentos €

-,zendo parte da área maior com setenta e nove. Eu Zaiden E.
47.304;20' m2 (quarenta. e sete Seleme, Escrtvão o subscrevi.
mil, trezentos e quatro metros e

; vinte decímetros quadrados), si-.'
',tuada em São João dos Criva ..

:"�eir6s, distrito de Três Barras,

<O Doutor Orli de Ataíde
, Rodrigues, Juiz de Direito da

�marca de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da

Lei, etc.
.

Orli de Ataíde Rodrigu.es
Juiz de Direito

;', ,. I,

�.';� . ....._.... - ..

o
WASHINGTON (UP!) -

O Làboratório Especial Skylab
caiu quarta-feira na terra. Cen
tenas de pontos luminosos ris
caram o céu da noite sobre a

Austrália. Os destroços se espa
lharam sobre a parte oriental do
Oceano Indico e a Austrália.
Ocidental Ao que se sabe, nin
guém ficou ferido e não há re

gistro de danos materiais.

"Chegamos ao fim", decla
rou Richard Smith, sub-diretor
da Nasa no fim do período pre
visto pelos técnicos espaciais pa
ra o ingresso da nave na atmos
fera. o. Skylab passou sobre a

estação rastreadora da Ilha d�
Ascenção, no Atlântico Sul, mas
lião chegou ao Atol de Kwaja
lein, no Pacífico Sul. Isto quer
dizer que ficou no meio do Ca

minho, sobre o índico.

As telas. de radar de quatro
aeroportos da Austrália Ociden
tal captaram a descida de algu
mas dezenas 'de objetos em cha
mas';, provavelmente os restos
do Sky lab. A área 'atingida vai
do Oceano Indico ao grande de
serto Victoria, na Austrália. Os
técnicos acham que os pedaços
mais pesados caíram no mar �

Os cálculos preliminares
feitos pelos computadores' do
comando de defesa aérea da,

. Harlan declarou: "els viu
América do Norte, situado no uma parte. Ele o viu romper-se
Colorado, que recebeu a missão em pedaços. Ele nos deu uma

de acompanhar os últimos mo- boa descrição, cujos dados coin..

mentes do Skylab indicam que cidem com nossos cálculos. Ele
os pedaços mais pesados caíram viu um objeto azul que ficoü
no Oceano índico, a sudoeste da cor de laranja e depois desapa-
Austrália. receu" .

. Às 13h40min (14h40min em Harlan reconheceu.. que o

Brasília), um porta-voz da Nasa fato cios peda," .... '.ido .

informou que o organismo tinha Austrália surpreendeu os téení
recebido um comunicado do go- cos. Eles não esperavam que o

verno australiano dizendo que Skylab resistisse tanto ao atrito
não havia qualquer notícia so- com as moléculas de ar na: at
hre danos causados pelo Sky - mosfera. O último cálculo,
lab no país. Pelos cálculos da anunciado às l1h25min. (12h
Nasa, metade dos restos teriam 25min. em Brasília), dizia que a
peso suficiente para atravessar nave cairia' no Indico, longe das

, um telhado normal, embora só , lnassas contínentaís �

.

o. laboratório, lançado ao

espaço em 1973, pesava 77 tone
ladas e os técnicos calculam que
cerca de 500 pedaços, dois deles
com cerca de duas toneladas de

peso sobreviveram ao calor e ao

atrito do reingresso na atmosfe-
. ra, a velocidade de 26.400 qui
lômetros por hora. O reingres
so na atmosfera se deu aproxi
madamente às 13h30min, hora
de. Brasília.

a
I

os mais pesados não fossem con

tidos por uma laje comum de
concreto.

'

A torre de controle do Ae

roporto de Kalgoolíe, na AUs
trália Ocidental; informou. que
registrou entre 20 e. 50 pedaços
caindo na região. A Nasa infor ..
mou que um piloto que voava

pela área, também viu a queda.
Charles Harlan, diretor do vôo
€m Houston, conversou com o

pil�o.
.

2.° OFICJO DE NOTAS

Edital de

Notificação
de Protestos'
Por não terem sido encon

trados nos endereços fornecidos.
ou por recusarem a tomar cíên
da, faço saber aos que o presen
te EDITAL virem ou dele tive
rem conhecimento que . deram
entrada neste Ofício, para se- ,

rem protestados contra os res

ponsáveis dentro do prazo le
galos títulos com as seguintes
características:

Dp n.? 1275/77-19, vencida
em 15.02.79, no valor de Cr$
] .089,00,

.

emitida por· Basílio
. Humenhuk & Cia. Ltda. Con
tra: ANTONIO. PAULO. NO
·VAK.

Che-que n.? 124/406780 -

Sul Brasileiro S/A., no valor
. de Cr$ 3.000,00; emitido por
J,o.SÉ FERREIRA, em, favor de
Eícom Engenharia Indústria e

Comércio S/A., em data de ...

31.05.79.

Canoinhas,' 11 de julho de
1979.

THERESINHA CARARO
Oficial Maior

Aluga-se
Uma residência contendo:

2 quartos ,sala, cozinha e ba

nheiro, sita .na Rua Major Víeí ..
ra, 1918 .

Tratar no local;

Ipilstilas para'· concurso
Banco' do Brasil, com

Luis Schijer

do

Prefeitura Municipal de (anoinhas
-e-

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos
interessados, que se acha. aberta

.

a Tomada de Preço -, Edital
n.? 032/79, para "Aquisição de

até 1.000 (Mil) Tubos de Con
creto de 0;50 em. X 1,00 metro",
com prazo de entrega até às 10

I(dez) horas do dia 2i de Julho

do corrente ano (27� 07.79';' no
Gabinete do Vice Prefeito. Có
pia do referido Edital e maiores

, .

esclarecimentos serão obtidos

junto a referida Comissão .

Canoínhas, 12 de julho de
1979.

Hugo Antonio Peixote
. Presidente da Comissão

Registro lIIIlI
,.. Edital

t Convite-Missa

A família RIBEIRO DA 'SILVA eonvída pa:r.n�
!

e amigos para a Missa de um ano de falecimento d.,

que será celebrada 11a 'Igreja Matriz Cristo Rei� Ato dia 20 do

cor.rei1te (sexta ..feira), às 19 horas

Canoínhas, julho de 19'79.

..

JACIRA EMILIA PAUL COR-
R�A, Tabeliã e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que pre
tendem casar:

PEDRO MAR.QUATE e ANNA
CORMA DA MAIA. E�e, natural
de Três Barras, deste Estado, nas

cido em 12 de outubro' de . 1916,
agricultor, solteiro, domiciliado em

Pinheiros, neste Distrito, filho de
Eliza Marquate, falecida. Ela, na-

Maria
Ribeiro

tural de Rio' da Areia, deste Di8tl"Í:-
to, nascida em 4 de' setembro de
H)21, do lar, solteira, domiciliada
cm. Pinheiros, neste. Distrito, :filha
d'2 Augusto Corrêa da Maia � Ma ..

ria Carvalho do Prado,

Se alguém souber de aI.....
impedimento, -oponha-a ... tor_'
da lei.

Pinheiros, 11 de julho €l4i 1!�1i,

Silvete Darci Paul
Escrevente Juramentada

Leocadia
da Sil va

,- ','"''
....._1.._ . .::. \. _ '_"_ !"\" .t... ...�, ._I_-·':� ., ,

•• _ ', . .A
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CORREIO DO NORTE

Prefeitura Municipal de Três 'Barras
EDITAL N.o 03/9
Modalidade: Tomada de preços
Entidade Promotora: Prefeitura Municipal de Três Barras

Comissão de Licitacâo: Designada lor Portaria do Executivo.

Objeto da Licitação: Construção de prédio escolar

Local da Obra: Bairro São Cristóvão _ Três Barras

Endereço da obra: Confluência trecho nova e antiga da SC-99

antiga "Dona Francisca"

Nome da obra: Escolas Reunidas São Cristóvão

Área a construir: 253,23 m2 - área útil: 235,26 m2.

'ripo de construção: em alvenaria _ cobertura: cimento amianto

ondulado _ paredes externas revestidas de

tijolo "à vista".

Da inscrição: Tesouraria da Prefeitura Municipal
Taxa de expediente: Cr$ 20,00
Taxa de inscrição: Cr$ 500,00 - Total Cr$ 520,00

Horário: 2.a à 6.a feira: das 08,30 às 11,30 e das 13,30 às �6,30 horas.
Prazo: De 07 à 27 de julho de 1979

Da entrega das Propostas:
Prazo: de 07 à ,27 de julho de 1979

Horário': conforme o da inscrição. ...

Local: Tesouraria da Prefeitura Municipal mediante o pagamento
de: Taxa de expediente: Cr$ 20,00
Valor- da Caução: Cr$ 10.000,00

Informações e Detalhes: Secretaria da Prefeitura.

Empresa
Cô;rnercial

Indusbial e

Fuck S.A.
�': ÇGCMF, 83.188.219/0001-93

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EX,TRAORDINA!UA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas desta sociedade pa
ra se reunirem em; Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a
:se realizar no dia 25 de agosto cl€ 1979, às 10:00 horas, na sede 30·

cíal. à Avenida Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013, Bairro Industrial

11.° 1, em Canoinhas, SC., para deliberarem sobre a seguinte Ordem

do Dia: .<).ssemhlé�a Geral Ordinária - 1) - Exame, discussão ':"

votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 01Y..

31.12.78; 2) - Destinaçãodo lucro líquido do exercício; 3) - Fixa

ção ,do,:; honorários da Diretoria. Assembléia Geral Extruordinária
- 1) - Aprovação da correção da expressão monetária do capi
tal realizado; 2) _ Aumento do capital social de Cr$ 33.000.000,00

para Cr$ 47.200.000,00 com a incorporação de reservas livres; ,'3) ._

Alteração dos Estatutos Sociais; 4) _ Outros assuntos de interes..c

.social ,

Canoinhas <se), 10 de junho de 1979.

NICETO OSMAR ETUCK ._ Diretor-Industrial

3x

_ � ==·�_a==�== =m_�__
'

·_bi� _

ORM S A-:
Madeiras

-
. -
•

Forn ecedora de
CGCMF, 82.728.312/0001-80

EDITAL DE CONVOCAç.AO PARA ASSEMBLÉIAS GERAIS

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade pa
'.ra reurlll'cm-:e era Assembl�ias Gerais, Ordinária e Extraordinária.

'n realizar-se no dia IOde agosto de 1979, as 14,:00 horas, na sede
, "social, à Av. Ivo D'Aquino da Fonsecá, 1013, Bairro Industr:ial 11.°

1, Canoinhas-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO

,'DIA: "Assembléia Geral Ordinária" 1.0) - Apreciação, discussão
·

,aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas' demonstrações
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de··
zembro de 1978; 2.°) - Destinação do saldo à disposição da Assem-

· bléia; 3.°) _' Fixação dos honorários da Diretoria. "Assembléia
·

Geral ,Extraordinária" 1.°) _ Deliberação sobre a correção da ex

pressão rri.bnetári� do capital social; 2.°) _ Aumento do capital so
daI de Cr$ 2.810.000,00 para Cr$ 4.590.000,00 com a incorporação
,'de reservas livres; 3.°) - Alteração dos Estatutos Sociais; 4.° --

'Outros assuntos de interesse social.
.'

Canoinhas-SC, 28 de junho de 1979.

NICE'I'O OSMAR FUOK - Diretor�Industrial
3x

c ecen

14 de julho' de 1979,

,� Ninguém pede temor-se distinto em qualquer orts

sem ccostumor-se a suportar e color, 'o frio, a fome,
a sede e todos os lncornodos . Estãe enganades os

que julgam que é desfrutand.o as cornodidcdes e -os

gezes de mundo, que pedem conquistar uma distin

çôo honroso Não é dormindo mos, pele contrór.o,
�

velando, pensande e trabalhande sem cessar que S0

atinge a perfeiçôo e se conquisto a celebridade.

* Um sóbcdo diferente cem muita animação. t e 01-

moço de Pinho que reune gente amiga, é o encontro

de muitos para uma' grande descontração. Todos
rncrcondo presença lá,

* Para hoje à noite a pedida é a beatinha de Clube

que está prometendo muito. Aproveite os lances.

* Neste sóbcdo nesse ginásio de Esporte estará mcs

mevimentade. Atletas de Ccçcdor rnorccndo pre

sença aqui.
* Cleide Zazeki festejcndo hoje seus 15 cnos . A você

que conquisto muitos cem seu [eitinho de ser, tudo
de bem.

* Hcroldlnho alegrande-nes cem sua companhia. Já

estávames cem saudades de você,

,* Níveo A. gareta simpotlo que está sempre com a

gente, você sim que é querida. Muita menina cem

inveja, de você, afinal, bem diz e ditodo. quem des
denha quer cornpror .

* Mikus entve nós nevamente. Todos contentes cem isso.

* Também Silvinha e Rita ch�garam alegrande mais

as coísos por aqui.
* E nõo pedia fcltor aquele porzinho fofo que cqoro
está nevamente circulande pelaí - Nêge e Carmem.

* Junior F. conosco neste final de semana, e, aquela
moreninho prá lá de feliz por causa disse.

* Menine de lrcti na semana passada acenteceu por
aqui. Menininhas ficaram na saudade.

* De Ja,raguá de S,ul vie-orn até Caneinhas alguns me,

nines na semana que passou. Sempre assim.
'

* Beto Z. trouxe para cá seus amiges de Lages. E
isso .

'1.' Erbinhe virande a cabeça de muitas meninas. Dá
uma chance.

o ... Responsabilidade: J e C

* Cláudia, Doca e Bata chegando 'na terrlnho, cem is,

se movimentondo mais os nesses dias.

l' Dia 7 de .seternbro próximo acentecer6 o baile dos
debutantes' de Clube Caneinhense. Lindas meninas

serão cpreserjtodcs a seciedade daqui neste dia.
Entre elas Elenice Roeder e Viviane Jenzura.

* E e Soulo P. gameu na lourinho Clorice S. Você �

que está certe.

* Isabel B. possondo alguns dias com a gente. Muito
menino de olho ,

* Silmara T. super querida, marca e muito sua presen-.
ça nos lugares onde se encontra. Continue oss'm .

* Junior Freitas comernorcndo ho]e seu oniversóric . Tu-
de de bem.

'

" "

'lj: Baby e Jcôo, muito crnor une esses dois.
* Luciane B. muito triste na semana que passou. PO:f'

que seró?
'* Cristina Nora' Batista, menina multo bonito que nCJ

sábode último debutou no Clube Sete de Julho em
Tuborôo . Vecê está faze'nde muita falta por aqui.

* Também Margareth Z. preclscndo 0l?arecer poro
, matar as saudades de seus -amigos.

* E e Ervinho fei à Bandeira'ntes no último sábado, de -

.xcndo uma menina triste aqui.
.

* Hilório e Inha sempre juntes fozendo invejá à muitos. '

Continuem pois vocês são uma graça.

* Edu, amigão ?e sempre participando dos ccontecr

mentes.

* As aulas de cursinho ém <1uritiba recomeçam .sequn
do-feira. Muita despedida e um, becado . de pessoos
tristes cem isso.

'

* E, o B'bo naquela de fazer est6gie. A Joyce .corn

pensamentos que é só você.
* O Engenheire de IBDF (Três Barras) com planes, po

�a transformar nossas praças. Isto é muito bem.
* Não te queixes nem te desespere só porque, hoje, to
corrre tudo mal'. Aguarda, conflonte, o dlo ele .ama
nhô, que poderá vir a ser tão bom quanto aquel.
em que foste feliz.

Tchcul

Registro Civil - E O I T A'I' 5.
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci

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

AMIR SELEME e CLAUDET'E', INÊS WERKA,
ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta cida
de. Ele, técnico em contabilidade, nascido em. Ma
jor Vieira, deste Estado, em 21 de outubro de 1944,
filho de Jacob Selcme e Maria Seleme . Ela, profes
sora" nascida nesta cidade, em 1 i de março de 1954,
filha de Oscar Augustinho Werka e Cecilia Haensch
Wcrlm.

MIGUEL DARLEI DOS SANTOS e ROSI BOL
DUAN, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade Ele, eletricista, nascido em Curitiba
nos, deste Estado, em 29 de setembro de 1953� filho
de Genti.l Eufrasio dos -Santos e Universina Franco
(lo� Santos. Ela servente, nascida em Campo da
.Á:';l.la Verde, desta cidade, em 1:1 de agosto de 1961�
filha de Artur Bolduan e Julia Koslow Bolduan.

,
r:;, para que chegue ao conhecimento d,e 3.°8,

!:12::::.d ",j publicar o pres�ntc EditaL Apresentaram OS"

documenbs exigidos pelo Código Civil, art. 180. Se

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

, .

Canoinhas, 11 de julho de 1979;
NEREIDA C. CôRTE

Oficial do Reg. Civil - CPF 222.315.879-04

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

VICTOR ROMÃO PEREIRA com DJANIRA
ALVES DE OLlVEIRA� brasileiros, solteiros ele na

tural de São José dos Pinhais-Paraná, D2side�te neste
distrito; nascido aos 19 de janeiro de 1914 filho de:
Joaquim Romão Pereira e Izabel 'fhimotia'Cordeiro.
falecidos. E[a doméstica. natural deste Estado resi
dente neste distrito, nascida aos 02 de agosto de
1942, filha de: Tobias Alves de Oliveira e Maria Nu
nes dos Santos, falecida,

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

Bela Vista do Toldo, 11 de julho de 1979.
LEOPOLDO PEREffiA - OfieÍal

fWIT7l!'

T75EF775XZ73:7ZI,_Revendedor
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Fazemos sempre a melhor oferta e'm veículos- -novos 'FORD
'

e usados, de qualquer marca.

_

nlSPONIBILIDADES: DA SEMANA:'

Aviso de lidtacão
•

I
-------=

1979

,

'A Comissão de Licitação da
l>refe.itura Municipal de Canol
nhas leva ao conhecimento dos

, ,

interessados, que se acha aberta

a Tomada de Preço - EditriJ
n.o 031/79, para "Aquisição de
,Até 5.000 (cinco n1ill peças de

TvIeio-Fiosl padrão D'.N . E.R.,
com prazo de entrega até 10

(dez) horas do dia 26 (vinte e

seis) de julho do corrente o..nn

(26 .. 07.79), no Gabin,ete do Vice
Prefeito. Cópia do referido
Edital e maiores esclarecimen

tos serão obtidos junto a referi

da Con1issão.

CanQinhas, 12 de julho de ,

1979.

FORD
,

,.

31 ANOS

1· B.e1in� luxo -: verde ..

1, Corcel coupê - verde

�dqui.r:a seu yeiculo com a 111Ínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de_ boa procedência, àbS

."

" melhores preços da região; ".

"

,- Visi.te-nos sem compromisso, em nOSsa loj'a à·
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024'

1976

1975

Hugo Antonio Peixoto

Presidente da Comissão
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.CORREIO DO NORTE, 14 de julho de 1979
---------------------------------------------------------------------,----------------'------------------------------------------------------

CN S E R'V I c OS
. -Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

I FÀRMACIA DE PLANTÃO� de sábado (14) a sexta-feira (20) -

MA,CHADO - ·Rua Vidal Ramos; 404
.

Fone: 22-0825

.MÉDICOS DE PLANTA0: Hoje: Dr. Haroldo Ferreira Filho
Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Paulo Cesar Vicente Alves

Fene: 22'-0'f)'3'3

RADIO PA�ULBA: Fone: 1�O
.....

. -

.PRONTO SOCORRO:' Fone: 192

ESTAÇAO RODOVIARIA; Fone: 2�-D179

PLANTA0 CELBSC: Fone: 2'2-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:09 às 12:00 horas.

e das' 14:00 às 1.8:00 horas. Aos sâba-
,

dos até às 1,6:.00 horas.

'A,'ne'ora Tratores'
. �...

"

,,...J

-:,
.....

:ENDE'REÇO
,�. ····cElrIO.,

Na nossa r�gião, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a lihha completa de implementes BluQ Line,
R e�lheJtadeira e o conjunto de fénação New Holland,

• Oé sües metáticos Silogranel, tem realmente um ender� Clert••
, .

A Ancora Tratores.
.

,

'

"dr isso, não�e aeànhe; fique à vontade e' disponha �empré
.

da Ancora Tratores, Véndas, pe�at5 e assistência tQGniea.

': .

. W'AIWlI'8.�,,,_Ú;;; L/C

"': ' '.'
. • �1I'J(Çl.USIVO!J,ICURIl1IIA.lJ!ITt'DCPAJWIA'_...�UAHT.e.r.AINA

MIIM� em eúrlilba, BR 116,1(,-,,88· Fo"e 6r!--48l21 '

-,

,"
.. ".�' .. ,' "1���"mI>'i!I><li48'Jó",,� 0..6, ' !l.fI���,�8;Qt;'��·�r263

A Literatura de Santa . Catarina
. Pedro A. Grisa

A
.,

prlrnelrc vez que ti ,e P0,ü'
frente a figura do Celestino Sa

chet, fiquei .ern dúvida se nela ha
via mais de "ceies" .ou de "sac.het" .

(sechet = saquinho, embornal, em

ltclicno) .

.

Em palavras outrcs; não sabia
se nele estava mais. presente o .su

blime .ou o terra-à-terra, o gmn
. dioso ou o medíocre, o saber ou c

palhaçada.
'

Como em todos meus encon

tros e desencontros, não tirei con

clusões preCipitadas. Ainda moi:
.

que nos encontrávamos numa Cidade
da "serra", quando o Sachet convi-

via nas "prelos".
'

Depois daquele curso de culto
ora cotor inense, realizado em Joo

çaba-SC, em ano que nã.o 'mais sei
nem importa sabê-lo ,agora, fui bus
cando saber o que fczio esse tal de
"céu-de-saco" ou "saco-do-céu" des

culpe o homem a irreverência subli
me dessas palavras mal encontro,

,
'das, mos não temos culpa das asso

ciações de idéias que às vezes se

amontoam no nosso bolo-pensante).,
A primeira coisa que descobri

foi "Antologia de Autores Catarinen
ses" (1969). Se havia uma antolo

gia de Q,utores catarinenses, deveria
existir mais escritores em Santa Ca

tarina, além do Cruz e Souza. Com

prei o livro na Lunardelli, com certo

orgulho _ "Vou mostrar pros ornlqos
paulistanos como Santa Cctorlno
rornbém tem l.teroturo".

Daí pra frente foi fácil ir desce
brindo o que o Celestino fazia e es

crevic e ia botando no saco da vi·

.do . Articulista saboroso como pou
cos, professor universitário que não

tem nada da solenldcde e da emp6-
fia do velho "catedrático", um esc ri-

'

,tor laborioso, estudioso e atento.

Mas parece-nos que o professor e o

estudioso estão -odna do escritor.
Ecsro passarmos os olhos sobre os

lvros publicados por CELESTINO'
SACHET ..

Agora, eis aí A LlTERÀTUR,A
DE SANTA CATARINA,.' numa cuida ..

dosa ediçõo da LUNARDELLI, prova
, .'

,
,

.

�.'(ih '.ti li � li·O ii !í��li li:s:rtfiw,rr,nnnnnnnnm:Flll Iii. ii ."I,h Bill ii aVi i i:Uiã lli i _hã IIi'iíín!lh ii flí' & ii' il!ll'i""riTlHl hliill.�

•

•

,

.. Os .melhores preços 'e condições. da região
,oi;:',;'Ôredíârio próprio 'e entrega-na hora·,'

Dormitórios -',Refri,garadpres - .Conjuntos Estofados - Ete-

trofones - Faqueiros - .Bicic'etas Aparelhos de Som'

"'A'p�re,lhb,� da "porcelana ,- Conjunto em Alumínio _' Tapetes
j�1ldios - Toca":Fltas - Fogões à Gás 9, a�L9nha, Copas 9

:' cozinhas em.
. Fórmica - Máquinas d 9 Costura ;..' Máquinas

,

.ds Cortar' Grama Produtos BRA$'TEM:> � Camas � 891i-

,"',._ �h,��,:' <..:, Carrinhos 9 Berços -

_

Este ntss - TV Preto e Branco
e a Côres e urna infinidade da outros artigos para o seu lar.

. :'

"\NA< CÓl\f'PRA DE szu DORT�ITÓRIÓ LEV:E fiE B'Rml'f�� UM' DESPER TAD@R;
.... � .

,', _,; DE UThi CONJUNTO"ESTOF'ADO, UMA MESA DE CENTRO;

;:,;,f
'�

"

� DE U�j TELEVISOR, UMA ANTENA COM I'NSTALAÇAO; -,

r, " � DE UM,FOGAO"A GAS OU 'A LENHA, Ul'-1 JOGO DE COLOREX .

.J'
" -:"

.. ..., , ,

fa�a-nos uma· visita e comprove nossos pre�os
'RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22·0555 � CANOINHAS - SC. �

��������������������������A�li�'·'.U���'�!�I'� •.• �

trabalhar corno tal em nosso Estado
, ,SC). Ternos aí um t'abalho' com

. pleto, desde os prlmórdios de nossa�
letras até os dias atuais, multo
atuais.

Ainda que seja quase comum O

presença de professores de' Portu
gues (nem falar em outros de outros
cadeiras ou disciplinas e que se di
zem cultos e cultores, até. mesmo

«ducodores) que não lêem, e muito
menos lêem e se informam sobre o'
litercturo de Santa Catarina, creio

chegado o momento de se dar um

grito e tentar despertar os "cultos e

cultas" para nosso cultura. E nõe hç)
cultura sem literatura .

Lunardelli e Sachet, faço votos

que seu trabalho seja reconhecido ,ii}

UTILIZADO.
.

. -

C.üritiba/Araucári(ll-23-6�,79

do amplo, atento e cuidadoso traba
lho do mestre e doutor SACHET.

A EDITO�A LUNARDELLI e CE ..

LESTINO SACHET estão, mais umo

vez, demonstrando que também
Santa Catarina possui escritores e

que esses escritores são divulgad.os,
observados e estimulados.

O que falta ao escritor cotor l

r,ense é um efetivo trabalho de dis

tribuição de suas .obros. A própria
Editora Lunardelli precisa melhoro
s�u trabalho .de distribuição, não S0
em Santa Cotorino como em' todo ()

Brosil ."

Aqui está uma obra que, espe
cialmente em Santo Catarina, preci
sa ser distribuída, e muito bem dis
tribuída _ Professor de Português que
não adquirir essa obra não m�rece

lndústrià de Papel
Três' Barras

em

S/C·····
EM FASE FINAL DE INSTALAÇÃO, NECESSITA DF
ELEíMÉNTO COM PROFUNDO CONHECIMENTO EM·

"

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
PARA FABRICAÇÃO DE PAPEL.

CURRICULUM VITAE - contato e pretensões salariais na'

SAFELCA CANOINHAS S/A - INDÚSTRIA DE PAPEL-'

sita na BR-280 S/N - Canoinhas-SC .'_ Caixa, Postal 27-D,
ou na SA]TELCA S/A INDÚSTRIA, DE PAPEL - Avenida

Otávio Braga de Mesquita, 3.700 - Cuarulhos-Sl>.

Guardamos Sigilo.

Canoinhas e Região Norte já
tem Hevendedor «C BT»
MAVEQUIP - Máquinas Veículos e Equlp. Ltda'.

. (Provisoriamente anexo ao Posto ESSÓ)

'. .
.

ELETRO- IMPERIAL
Especializada em reforma e serviços em geral de

refr igeradores domésticos e comerciais - Eletrodomésticos -:
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores 'e transfor-

. Inadores . Temos motores pára geladeiras pelo menor preço, .

.om 6 meS83 de garantia da Fábrica,

.

Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0198
Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Agua Verde.

.___�__���_=_m (_. � •

I=""-
..._...._""""--""'"........"...,,,..,......._.............• __1»_"..........- . ....._.,......._..--..............------.. """....."""--.,-----

Ancora Tratores
NECESSITA DE ELETVIENTO COM EX�ERlt!N

elA COMPROVADA, ElVI SEÇÃO DE PEÇAS. DAMOS
PREF'ERÊNCIA 'QUE TENHA CONHECIMENTOS DE Pi
ÇAS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRtCOLAS.

ENTREVISTAS COM JOÃO KRAUes ,A TRA·
\TES"SA 7 DE SETEMBRO, 248.

.M? = :t?t#'*Vt. 1$.
� ) 7

.

Farmácia e Drogaria
V I TA L

Aberta das 08:00 às 19:00 hores
RUA PAULA PEREIRA; 542 -e-e- FONE 22-0040

�================;::====-IIt'�=:;; , I

L/O
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NOTAS ESPARSAS
A Equipe do Fórum de Ca

noinhas, que é formada por ad

vogados ,juízes e promotores,
venceu a equipe do Forum de

Mafra na modalidade de futebol

de salão por 5 gols a 4, em par
tida realizada naquela cidade.

Os parabéns da equipe C. N ;

x x x

Os contabilistas/79 do Co

légio Comercial de Canoinhas

estão promovendo para hoje A

noite ria Sociedade União Ope
rária de Três Barras, uma movi

mentada noitada de Discothe

que.
.x x x

Amanhã nos horários de

19,30 horas no Cine Jubileu, o

filme "UM TREM DO INFER-

1';0.", grande sucesso de bilhe

teria no mundo inteiro, estre

lado por Charles Bronson.

x x x

Está confirmada a presença
em Canoinhas na segunda quin
zena de julho, a equipe de Fute

boI de Salão do E.C. Corin-

thians Paulista. Em data ainda

para ser definida
.

pela C.M . E

o Corintians jogará com a Sele

ção de Futebol de Salão de Ca

noínhas ,

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

x x x

Hoj e e amanhã em Marc: lio

Dias a realização da Festa em

benefício da Escola Básica Ma

noel Silva Quadros. No progra
ma de hoje, buchada, café, bar
e pescaria Para amanhã, Santa
Missa às 10 horas, seguida de

almoço com churrascada, gali
nhas assadas" serviço'de bar e

diversas atrações.
x x x

Sociedade Beneficente Ope
rária e Clube Canoinhense, mo
vimentando o final de semana

com duas Discotheques, sob o

comando de Jackson Padilha e

seus aparelhos, som e luzes. A

jovem guarda aproveitando as

ferias comparece em massa ho

j e às 22,30 horas na SBO e 23

horas no Clube Canoinhense.

Hotary Clube

de Canoinhas
o Rotary Clube de Canoí

nhas InICIOU .suas atividades

para o ano Rotaria 79/80, agora
sob él Presidência do Sr. Olávio

Soares, realizando sua prirneira
reunião no· Clube Canoinhense

na semana passada.
"

Na oportunidade, o rotaria

no Osvaldo Siqueira apresentou
e comentou um trabalho sobre

"Ecologia. e Meio Ambiente",
destacando- a importância da

preservação da natureza e os

efeitos que exerce sobre o equi
líbrio ecológico.

Nesta reunião o clube re-
,

cebeu a visita dos Srs. Antonio
Francisco de Domenico e Reino

Ensio Hannonen, ambos perten
centes ao Rotary Clube de Gua
rulhos-SP e ligados à SAFEL·

CA Canoinhas S/A. - Indús
tria de Papel. Também como

convidado especial, esteve pre·

sente o . Dr. Juljus Targowski,
Diretor da . Esquadrias Santa

Cruz.

Estão sendo homenageados
.pelo Conselho Diretor do Rota

ry, os seguintes aniversariantes:

no dia 4 últieno. a Sra. Maria

Melíta Bosse Seleme, esposa do
.

companheiro Michel Seleme.

No dia 6, foi o aniversário

de casamento de Fábio e Marly
Fuck, completando 16 anos de

feliz união conjugal.
'.

Dia 9, completou idade no-
.

v a, o Sr. Olímpio Raulino Scha

deck .
Também no dia 9, ocor-

,

reu o aniversário de casamento
do companheiro rotariano. Ino

cente e Sueli Tokarskí. que

completaram 10 anos de feliz
matrimônio. E no dia 10, terça
feira, a Sra. Valcy Pereira Tor

mena, recebeu· cumprimentos
por mais um ano de'vida.

CANOINHAS (CN) - Ape
nas um jogo movimentou f)

Campeonato. da 1.a Divisão de

Amadores no . último domingo
no Estádio Wigando Olsen de
1\}arcílio Dias, com o São Ber
uardo vencendo o 'IMAZA pela
contagem de dois tentos a zero.

Os gols foram marcados aos 37

minutos, através de Fatia e aos

43 minutos da etapa comple
mentar, Celso fazia dois a zero

encerrando o marcador. Com
este resultado o São Bernardo
mantém a liderança do certame

com 8 pontos ganhos. Em 2.° lu

gar, Três Barras com 7 pontos
ganhos. E� 3.° Botafogo com R.
Em 4.° lugar está o IMAZA com

4 pontos. Santa Cruz vem em 5.°

lugar com 3 pontos e último lu

gar o Wai Ken Ké com zero

pontos ganhos.
A próxima rodada também

será de apenas um jogo no Es
tádío Municipal "Ditâo", Wai
Ken Ké x .Botafogo, com arbi

tragem de Mario Müller, auxi

liado por José Ademar Muester
e Lauro Dobrochinski, com iní

cio às 15 horas de amanhã.

ganhos.
2. o Três Barras, 8 pontos

ganhos.
.� o

- Botafogo, 5 pontos ga..

....

nhos.
I

4.° - IMAZA, 4 pontos ga-
nhos.

5. o - Santa Cruz, 2 pontos ga
. nhos.

6.° - Palmeiras e Wai Ken

Ké, 1 ponto ganho.
Hoje à noite no Ginásio de

Esportes do Ginásio Santa Cruz,
o encontro das CMEs de Canoi

nhas x Caçador, nas modalida

des de Handebol Masculino e

Feminino, Voleibol Feminino e

Futebol de Salão, COm início
marcado para as 20 horas.· As

.competiçôes terão. prossegui-
mento amanhã pela manhã, de
vendo a Seleção de Caçador
chegar hoje às 18 horas, com re

torno marcado logo após ótér
mino dos jogos.

-

O Campeonato de Futebol
de Salão da cidade, promovido
pela Coordenação do Ginásio de

Esportes, sob a responsabilidade
de Ricardo Pereira Martins e

Comissão Municipal de Espor
tes de Canoinhas, chega ao final

do 1.0. turno :0 Santa Crua �

grando-se . campeão ao derrotar

o AREP por 4 tentos a 2. .

Professores participaram de

Curso em Mafra
CANOINHAS (CN) - Com

o objetivo. de treinar os profes
sores das Escolas Básicas, para a

utilização do Programa de.En

sino de 1.0 Grau, quanto aos

comportamentos básicos a se

rem' evidenciados pelos alunos

ao' final da 3.a série. Ioi realiza
"do no início desta semana em

Mafra, um curso de 48 horas/
aula, na .Faculdade de Ciências

e Letras daquela cidade.

O corpo docente foi forma

do pelos seguintes professores
'especialistas em educação per
tencentes a 8 ..a UCRE: Josemeri

Valéria Pereira - Iniciação ,i
Ciências e Programas. de Saúde:

.
TeIma Menini de Souza _. Lín

gua Nacional; Maria José da

Luz· Luchtenberg '--� Planeja
mento; Ürsula Semmer --Ma-·

temática; (� Dexézia Fornalski

-� Integração Social'.

Classificacão da categoria de�,nspirantes
1. o -. São Bernardo, 9 pontos

ouse o

C.M.E DE ITAJAt .VIRA

A CANOINHAS

A C.M . E . de Canoínhas

entrou em contato com a C.M.E.

de Itajaí, para a possível vinda
das seleções daquela cidade pa

ra um encontro com as seleções
de diversas modalidades em

breve data, que será divulgada
oportunamente.

HANDEBOL

MASCULINO

·A Seleção de. Handebol
Masculino de Canoinhas, que é

séria candidata à classificação
dos jogos regionais em agosto
próximo em Campos Novos,

.

realizou treinamento Intensivo

na quarta-feira última, sob

orientação do Técnico Ricardo
Martins -. que aliás vem rece

bendo apóio integral de seus

atletas.

, ,

Curso Marinex:
CANOINHAS (CN) - Rea

lizou-se de 02 a 05 deste mês

nos salões do Clube Canoinhen

se, o curso de Etiqueta, Nutri
ção e Culinária, promovido gra
tuitamente pela Vidraria Santa

Marina, com a colaboração dos

Supermercados Cereal, Ouro
Verde, Novo Mundo e Casa Er

lita. O curso obteve sucesso e

excelente aproveitamento pelas
442. alunas que participaram nos

dois turnos.

Ministrado pela professora
Vera Regina, além de novas re

ceitas, as cursistas apreciaram
slides sobre etiqueta e nutrição

Etiquet"t Nutrição
I

e Culinária·
..

do· Banco

e participação de sorteios dos

pratos feitos durante '9 curso,
como também brindes ofereci

dos pela promotora do Curso,
Supermercados Ouro Verde e

Casa Erlita.
,.

doadas pelo Conselho MUl1l ..

cipal de Cultura em nome .da
. Mercantil, às crianças do Lar de
Jesus.

.

o C �M . C. está agradeeen
do através do C.N. à_ especial
colaboraçã-o da Direção, e fun
cionários do Clube Caneínhense

durante a. realização do Curso.
A organização do Curso esteve

a cargo do Conselho Municipal
de Cultura, que espera 'contar

em Canoinhas, com a vinda' de
outros Cursos a exemplo deste
da MARINEX, para bom pro
veito da comunidade canoinhen
se.

No último dia do Curso,
realizou-se uni coquetel de con

fraternização entre as partici
pantes, ocasião em que foram

. entregues os certificados de

'aproveitámento. Para este co

quetel, foram oferecidc.i 40

caixas de Guaraná Brahma,
pela Mercantil Industrial .de
B e b i das Catarinense. Ltda ,

das quais 30 caixas foram

Presidente
em

FLORIANóPOLIS (OE) -

.

Para. uma permanência de dois
dias ao Estado de Santa Catari

na, chegou quinta-feira em Flo

rianópolis, o Presidente do

Banco do Brasil, Osvaldo R. .

Collin.
Naquele dia, visitou o Go

vernador Jorge Bornhausen.

concedeu entrevista coletiva .

:-l

Imprensa, manteve
.

encontro

com líderes empresariais e reu-

,do Brasil
/.

Santa Catarina
volvímento econômico e do
Conselho de Desenvolvimento

Social de Santa Catarina. Os
v-aldo Collin, veio acompanhado
do Vice-Presidente de' Adminis

tração, Dinar. C . Gigante, dos
Diretores de Crédito Rural,
Alessio Vaz Primo; Crédito In

dustrial, Roberto Pinto de Me
lo Carvalho e do. Diretor de Ft-'

nanças, Antonio Arnaldo Gomes.
Taveira.

'
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I

- - s am as' xc USlvas

nião com os Gerentes do Banco I
do Brasil no Estado.

Ontem, o Presidente do BR

assinou no Palácio Cruz e Sou

za, convênio entre o Banco do

Brasil e o Estado de Santa Ca

tarina, . para lançamento de

obrigações reajustáveis do te

souro do Estado, no valor de

Cr$ 500 milhões.
As 9, horas participou da

reunião do Conselho de Desen-

R.E F L E X O (anexo a ÓTICA
Praça Lauro Müller, 5�2

CONFIANÇi.\)
.

CANOINHAS 80

.
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