
- ,
'

,rtJNDADO:a:eS:

i\ROLDO ·C. DE CARVALH0

AGENOR FÁBIO GOMES

DffiETOR ATUAL:

GLAUCO J. BUENO

REDATOR:

L'U€IO COLOMBO

ADMINISTRAÇAO:
Rua Getúlio Vargas, ,527

COMPOSIÇÃO e IMPRESSÃO:

Impressora Ouro Verde Ltda.

Rua Paula Pereira, 765

CGCMF, 83.166.033/0001-33
,

' � i/· '.

,- 33 anos a serviço da c�munida�e -

N.O 1549 - ANO XXXIII CANOINHAS (SC), 01 DE DEZEMBRO DE 1979 Assinatura Anual Cr$ 250100 - N.o Avulso Cr$ 6,OU

---------------------------------------------�� .__.._6-
-

-

_

Já não é de hoje, se ouvem reclamações quanto ao aten-'

,ilimento recebido no Hospital Santa 'Cruz de Canoinhas.

Só que o.sofrido povo brasileiro costuma reclamar surda
mente, quase que num sussurro - fato que não desperta uma rea.

cão maior que redunde em uma ansiada melhoria.

Bastou que alguém o fizesse através da imprensa local,

de uma forma mais vibrante, para de imediato' a Diretoria do mes

mo tomasse as primeiras providências.

Afinal, a tão decantada "abertura" tem que chegar ate

aqui. Para nós, não existem os "intocáveis".

Pressões veladas ou acintosas, também não nos assustam
,

,

em absoluto. Queremos de fato, ajudar o hospital a melhorar o ni.
I

vel dá sua prestação de serviços. ,

O já hoje imponente gigante da colina, foi edificado com

à argamassa de muito sacrifício de nosso povo; é coisa nossa.
,

Muito embora não seja uma Fundação, não seja uma Em

presa e careça de uni'melhor posicionamento jurídico, repito" é do

povo, por justiça. \

Sob o enfoque de Direito, ainda vamos procurar checar.

Mas, o que hoje nos motiva reclamar de público, já rati

ficando reclamação anterior, é a sistemática cobrança da importân

cía de quatrocentos cruzeiros exigida aos contribuintes do INAMPS,

Porque se exige a cobrança indiscriminadamente, mesmo

antes de o médico olhar o paciente?
,

Porque não se concede recibos de tais pagamentos?
. "

Porque estagiários - simplificando, pessoas que ainda

não se formaram em medicina, também cobram sob a mesma siste

mática, isto é, cobram e não dão recibos; mesmo antes de examinar

o paciente? Como é que vão aquilatar se o caso é grave, se requer

internamento e posteriormente em conseqüência, se tornará -o pa

gamento encargo do INAMPS, sem antes, examinar? '

Comq existem muitos "porque" e outros mais certamen

te irão aparecer, e com-o este semanário sempre se caracterizou pela
seriedade e pela ponderação com que aborda qualquer tema; esta

mos colhendo subsídios para uma próxima reportagem.

Antecipamos nossos agradecimentos aos senhores Osval

do Wrublevskite DT. Mário Mussi, por se colocarem à disposição da

imprensa, paralqualquer posterior esclarecimento.
De acordo com a lei de imprensa, desde j-á, colocamos es

te mesmo espaço para que tornem públicos tais esclarecimentos.

Lm
verdade, é exatamente o que estamos buscando.

,
, Glauco João Bueno
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Urbanização, .

para' as
1

de

a .solução
áreas 'alagadiças
Canoinhas

. da Educação estabelecei
matriculas

". �
.s:

�ecretarla
,

• calendário
de 1.0

\

A Secretaria da Educação,
está divulgando as diretrizes

para a programação da matrí

cula nos estabelecimentos t'oíí-
,ciais de 1.'0 e 2.° graus, para o

,

ano letivo de 1980. I

De 03 à 12 de dezembro de

1979, renovação da matrícula de

L° grau e inscrição para matrí

cuIa na l.a série do 2.° grau

(alunos novos) .

De 13 à 20 de, dezembro,
renovação da matrícula de 2.0

grau, matrículas novas (L?
grau) e aplicação do teste elas

.

síficatórío ,

pare
2.°

De 26 à 31 de dezembro,
rnatrículas novas para o 2.0

grau.

graus

.'

De 26 à 29 de novembro.]
devolução das fichas, de matrí

cula pelos alunos do 1.0 grau:

inscrição para o exame de sele

çao.

Dia 30, sorteio para as 5.as

séries.

Em dezembro, dia 10, com
plementação da matrícula para,
',os alunos das 5.as séries (6.as

.

,

séries .em 1980); dia 11, com

plementação da matrícula para
o.s alunos das 6.a séries (7.as sé

ries em 1980); dia 12, comple
'mentação da matrícula para 'OS' :

alunos das 7.as séries (8.8:; séries "

,

em 1980); dia 13" matrícula pa-
ra os alunos novos (5.as séries

em 1980); dia 14; complementá-
ção da matrícula para osalunos

retardatários do 1.0 grau; dia "

Iõ, realização dos exames de se ..,: 1.

leção e, dia 18, resultado dos
",� . �""

-,

Exames de seleção.

Em janeiro de 1980, dias 7

e 8, matrículas para os alunos

.das Las séries do 2.° grau; dias

9 e 10, matrícula para os alunos

das 2.as séries do 2.° grau; dias

11 e 14, matrícula para os. alu

nos das 3.as séries do 2.° grau e

dia ,15, matrícula para os alunos

retardatários do 2.° grau ..

Para o Instituto Estadual

de Educação, o calendário é 0

seguinte:
O calendário estabelecido

para as 15 Unidades de Coorde- <, Até o próximo dia 23 de no-

vembro, entrega das fichas de
nação Regional de Educação em

matrícula aos alunos .de 1.'Ü
todo o Estado, fixa as seguintes ., -

o sorteio
datas para a realização da ma- grau, mscriçao para

trícula:
das 5.as séries.

«Os
/111

Vaq
Rodeio

CANOINHAS (CN) o

Secretário Adjunto da Justiça.
Euclides Prates e o Coordena
dor da Defesa Civil de Santa

Ca�a:'rina, Nilson Landernann.
(:lstIveram em Três Barras e Ca

l10inhas ,:ha semana passada,
,com a finalidady de manter

'Jontato com os Prefeitos Odilon
)azd,a e Benedito Therézio de

Car,\alho Netto, respectívarnen
t.e, no sentido de encontrar a

(:urto prazo, uma 'solução para

�� p'roblema� das regiões alaga
, lças nos dOIS munlClplOS.

,

",'Nilson Landemann esteve
!lo lhício do In.ês em Porto Ale··
gre, onde em contato cbn1 díri

�entes da.. Sudesul, apresento:J
>rn�. rnoçao que iTata da urbanl··

�ção das áreas que são fre

�ue�temente ating.idas pelas
0nCherite:::, 'ou sej a, o Bairro

�ar:rtpo daAgu.a Verde'no m��ü.
êhP10 �e ,C;anOlnhàs, "e BaIrro

arqueada em Tres Barras.

qU� �ão banhados pélo'Rio Ca..

.l10,lhhas 'e Rio Agua Verde.

Apesar das, fortes chuvas

,
,

.

t
.

dr. que caíram durante o sábado no

A príncípío, o proJe o 1;.,

urbanização dos locais prevê a Planalto Norte Catarinense, mi ..

Tfiplantação de áreas de lazer, lhares de pessoas participaram

11�florestamento com pinus ellio
..

,

do rodeio, um dos melhores que'
, se realiza atualmente em Santa

tis" e euca1iptos '(arvores
r qU.i2

Clbsorvejm, água de �errenos urru-
Catarina. Participaram das

-

d competições peões de Vacaria)
dos), além da criação e camp.os �

Campo Tenente e Guarapuava,
dE: futebol e áreas para recrea-

cão. As residências do �o�al e além de várias cidades de Santa

.� famílias serão beneÍlcIadas Catarina. O Patrão da Inverna-

as "p) da Campera, Carlos Neri, expli-
/ através do programa

rorno-

l'ar"- do Banco Nacional de Ha- cou que "os lucros da promoção
, serão revertidos em benefício

bitação que construira as casas

em outros locais.

Por outr� lado, o Secret�rio
A,djunto, da Justiça, Eucl.l�es
lJrates, cumpriu tambem vls�ta
de trabalho ao Forurn de Ca-

l1oinhas, para verificaI as obr8.s
,

de pintura que estão sendo exe

cutadas, inclusive com re�ursos
1 f:passados pelo DAE, al:_m de

proceder a �ntrega de, tr.e� no-

1,t'OS' aparelhos de"ar COJ;l.dlClOn�a
do, destinados

a melhot) equI-'

par aquele edifício .

I

eenos- :'
)

Crioulo
campeões do

Pallanduvade
da sociedade civil, que possui
uma área de 10 hectares somen

te para provas, desta natureza".'

existência o GTG "OS VA

QUEANOS" é um dos mais res

peitados grupos da região, senão
(I melhor do Estado atualmen
te. O Centro é dirigido por AI-'
feu Tabalipa, Patrão Geral; Mo-

�

desto Hirt, Capataz; Carlos Ne

ri, Patrão de Invernada Cam-
,

peira; Nataniel Ribas, Patrão da
Invernada Artística; Valmir

Lúcio Sena'; Coordenador Geral
do Centro; Nicolau Oraks, Dire-
tor do Departamento de 'Divul-' , <,

gação e Relações Públicas; José
o,;

Ciupka, Presidente do Patri- .

!'

ar.ônío; Erotides Prates, Tesou
reiro , Até agora /"Os Vaquea-

-

nos" conquistaram 22 troféus de ,�
primeiro lugar e vários de se-' 'j

gundo em todos Os 'rodeios
'

que
f,e fizeram presente; Os troféus :!�'
do III Rodeio Crioulo Iriteresta-. r

dual de Papanduva, foram ofe-, :,.

I ecidos pela Agência do Banco
1,

'

• I

do Estado de Santa Ca'tarina - .:,
',"I

BESC local, sob a direção de '.'

Augustinho Egídio Schreíner,
também membro do CTG, cujo
grupo cedeu o troféu de primei-
ro lugar para: o segundo coloca-

do.

"

"

/"
....··i

, '.

�

Seu filho
•

de deprecIsa amor, e
' .

•

também!vacina

Leve-o ao C�entro de Saúde e va .. ;J
)

,

'I
J

•

contra p�ralisia infantil.
".

Cloe-o a

CAMPANHA, DO ROT4R,Y/VANOINH1S ,
,.

PAPANDUVA (AN/CN) -

Um total de 36 quadros, dos

Estados do Rio Grande do Sul;
Paraná e Santa Catarina, parti
cíparam no último final de se-

" A Seleção do Paraná con

mana do III Rodeio Crioulo In- quistou a Taça Cidade de Pa

terestadual de Papanduva, pro- panduva, enquanto que Santa

movido pelo Centro de Tradi- Catarina ficou com o segundo

ções Gaúchas "Os Vaqueanos" . lugar e o Rio Grande do Sul

Por equipe, o rodeio foi.vencido comi o terceiro posto. Na cate-

'pelos Vaqueanos, enquanto que goria individual, o campeão ge,·

na categoria individual, o ven- ral do rodeio foi o paranaense

ceder foi o paranaense Casse- Cassemiro do CTG "Rincão da

miro, da eqúipe de Campo Te" Cidade" de Campo Tenente, que

nente e nó torneio de seleções o surpreendeu seus' adversário,

Paraná também foi campeão. uma 'vez que não perdeu, nenhu-
IDa laçada na competição da ca

tegoria. O troféu gineteada foi

ganho por um peão do CTG "Os

Praianos" de São José e o se

gundo lugar coube 'ao sàoben

te.nse Maneca, do CTG "Tropei
ros da Serrá". Por equipe a

classificaçào final foi a seguin
te: 1) Os Vaqueanos, de Papan
duva; :2) Campos Novos; 3)
Agua Doce; 4) Campo do Te

nente e 5) Matos Costa.

"OS VAQU�ANOS"
-

Com apenas dois anos de
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Palmeiras .Julzo de' Direito da Comarca de 'Canoinhas ,_

r /
I

Edital de Citação com· o prazo de trinta (30). dias
.

,
'

I nado o próximo dia 21 de feve.
reiro de 1980 às 14:00 horas, pa.
ra a audiência' ;de Justificação
Liminar de Posse e para, "qúe
chegue ao conhecimento de to.l
dos mandou expedir o presente
edital que será afixado no lugar
de costume e publicado na for.
ma da lei. Dado e 'passado nesfa:
cidade de Canoínhas, Estad., de
Santa Catarina, aos qu�torze

1

dias do mês . de novembro de j

mil, 'novecentos e setenta 'e 'no. '

ve.. Eu Zaideri E. ,Seleinê,1 Es-
"

crívão o subscrevi. ,'.

I

,

se,'Es.portiva,
de/Convocação

Sociedade
Edit'al

em Iinha seca,'] também com' o
próprio Requerente; b) I

- o

terreno com a áre�ár de' Q8.415
m2 (vinte e oito mil, .quatrocen
tos e quinze metros quadrados},
confrontando: de um lado Ben
vinda Massaneiro; de' outro lado
com Laerte Alves Massaneiro e

outros dois lados com Irineu Iar-
.

r ocheski; e c) - o terreno corn

a área de 93,.148 m2 (noventa e

três mil, cento e quarenta e oito
metros quadrados), confrontan
do: de -

um .lado com o Rio Bo

nito; de outro lado com Adão
de Lima e Emília Massaneiro

Levinski; e por outro lado com'

Paulo Bialeski . Tendo pelo
NJM . Juiz de Direito sido desig-

o Doutor Loacvr Muniz Ri
bas, Juiz de Direito da 1.a Vara
da Comarca de Cajioinhas, Esta
do de Santa Catarina, nà forma

, da Lei, etc.

, A Sociedade "Esportiva Palmeiras, com sede em Alto
das Palmeiras; convoca todos os seus associados paraa 'Assembléia
Geral E:xtt�ordinária fi 'ser realizada dia 22 qe dezembro de 1979)

, , às 16,,30h.";com' á seguinte 'ordem do dia:

1) - Estudo e aprovação da venda de parte do imóvel localizado
nas proximidades do Grupo Escolar 'Irmã Felícítas .

2) - Apreciação do projeto de construção 'da sede própria a ser
,

edificada no terreno remanecente .

FAZ SABER, aos' que' o
presente edita+ virem, ou dele
conhecimento tiverem, que' por
parte de IRINEU IARROCHES
KI e sua mulher IRACI SAlvr
PAIO IARROCHESKI, brasilei
ros, casados, ele lavrador e ela

doméstica, residentes e dornici
Iiados em Rio Bonito, muincípio
e Comarca de Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina, foi re

querida uma ação de Usucaoiâo
das seguintes áreas de terr'as, si
tuadas nos lugares denominados
"Rio Bonito", deste município e

Comarca, cujas áreas e confron
tações são as seguintes: - a) o

terreno com a área de 122,056,50
ln2 (cento e vinte e dois mil,
cincoenta e seis metros quadra
dos e cincoenta centímetros
quadrados), confrontando: por
um lado com um '''arroio'' sem
denominação, e além deste Dr.
Alfredo Scultetus; de outro la
do com o "Rio Bonito" e além
deste com, o próprio Requeren
te; finalmente, por outro lado,

.3) ;- Assuntos gerais de interesse da sociedade.

só terão direito a voto os sócios quites' com a tesouraria, os
quais deverão comprovar a quitação das mensalidades dos
03 (três) últimos meses.

Neta:

Não havendo número suficiente/fica desde já convocada
a assembléia para as 17 .horas corri qualquer, número de sócios ..

A DIRETORIA Loacyr Muniz' Ribas '

Juiz de Direito! l.a Vara
2.x"'I\.iMM4W- I""" 'I! III"""" 'III"" g •• , •• , •• " ••• ,.",. g a" IIIIJ 1111 a R 15 ti III! R R !li II! '!.!-.!LW .

1.,,\,'
'
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Prefeitura Mun. de'Canoinhasi
•

.
. -

I �'I

FABRICA DE TELAS DE ARAME .GALVANIZADO, EM

'rODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRApOS PA

RA 'CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS

,MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

�0NCRETO PR6PRIOS PARA CHÁCARAS -. ARTEFA-

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

,".

Aviso de LiEita�ão
( A Comissão de Licitação. da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que' \se .

acha
aberta a Tornada de Preço - Edital n.? 043/79, para Aquisição 'dê
Cabos de Aluminio, a serem aplicados na Linha de'Eletrificação
Rural Bela Vista-Arroio 'Fundo", com 'prazo de entrega até às :10
(dez) horas' do dia 10 (dez) de dezembro do corrente ano -(10.12.79),
no Gabinete do Vice Prefeito. Cópia do 'referido Edital e maiores
esclarecimentos serão obtidos junto ,a 'referida Comissão. , ,

,

.'Escritéltio: Rua Eugênio de Souza, 188 - .Fone 22-0748, Caixa
.: J I .

Postal, 241 - anexo Escritórió Cide.
, '

I

Fábrica: E)istrite de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.

Oração ao Divino

Espírito Santo
)

.

FOTOCÓ PI ASp· Espínlto Santo, Tu que me escla
reces em tudo, que ilumina todos os

meus caminhos para que eu atinja
meu ideal, Tu que me dás O· Dom

Divino de perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os ins

tantes de minha vida estás
/

comigo,
quero neste curto diálogo agrade
cer-te por tudo e confirmar uma vez

mais que nôo quero separar-me df'
Ti. /

,
,

Por mclor que seja a ilusão ma-

terial, não será o mínimo da vonta

de qL!e sinto, de' um dia estar conti

go e todos os meus irmãos, na gló
ria perpétua.

, Agradeço-te uma vez mais ..

\. "-A pess.oa deverá fazer, esta
/(,ração três dias seguidos sem fazer
o pedido. Dentro de três dias será
dcançada a graça, por mais difíc']
cue seja.

Publicada por ter recebido urno

Canoinhas, 20 de novembro de 1979.
1 i"

,

,

Hugo Antonio Peixoto -' Presidente dá Comissão'
) ,

, /

.: \
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CIRURGIÃO DENTIST1\

t». Sérgio, Thomaz. 'tánger:
.

Clínica Geral - Raios x·,

eRO 1284'

, ,
.

{
,. Rua Paula Pereira, 799

Hora Marcada e hora livre'- Fone 22--0588

(Anexo à Casa Langerp

Consultório:
• •

,
O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins

.' talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil! a SECRE.
TARY II."

I

.

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- .

�€) em Canoínhas, a confecção de' circulares para empresas.

,�========================�========================,._.�===

DR� ZENO c AMARAL 'FILHO
- CIRURGI�O DENTISTA -

\
v

CbNSULTÓRIO: Rua .12 de Setembro - esquina com tra-
,

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

- Fone 22-0960 -

! \

graça.
G. Z. B.
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I .
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varia..díssima secção'

cornpe-

Esquadrias de

de

ferro e umj

vidros, com equipe de
, ,

tentes' para sua
,

.

profissionais
colocação. /

.

Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 UNIÃO DA VITÓRIA - PIt.
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\
1

. I

REPRESENTANT� El\1 CANOINHAS:
.

,

I
\r

Waldernar Knüppel
,." .MiI.... '�lIr'IiIaw mm 1'7'__2"7..........

I

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22 -03U6 - CANOINHAS -. Santa Catarina

1K""'MIBi"if*p1.·"·
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CORREIO DO NORTE 01 de dezembro de 1979

A"V I S O Notícias
,

:ESMERALDINO M. DE ALMEIDA

Dr. Hélio H. de Miranda

avisa aos interessados que já es

tá atendendo consultas pelo
IPESC.

,

Local: Consultório no Hos-

pital.
2'x

'A, V·I S O
, PREFEITUit'A É
CONTEMPLADA. COM VERBA

A Prefeitura de Papanduva foi
contemplada com. verba federal da
cota do Senador Jaison Barreto.
Eis o telegrama recebido nesse sen
tido: Ilmo. Sr. Nataniel Resende Ri
bas - Prefeito Municipal - Prefei
tura Municipal Papanduva. ZC-ZC
:?-90 - CDU - 926 - 39 - 20 - se _ PP _

CO • DFV . 042 - Brasília DF 42/
�o. 14,15. Tenho grande prazer co ..

niunicar digno amigo que vg den-

JaCY' Padilha, avisa a .Sra. Oli
via Kurpiel, portadora .da Carteira

Profissional n.? 90.263, Série 526. a

apresentar-se na Firma no prazo de
3 (três), dias, afim de regularizar
sua sítuação
I' O não comparecimento implica
rá na. rescisão

do Contrato de

,Tra-Ibalho, por abandono de serviço, nos
_
t€rmos do Art. 482 da CLT.

3 x ' ','

Prefeitura

de PAPANDUVA
tro minha cota orçamentária exer- '

cicio 1980 vg destinei esta entidade
'

quantia, de c-s 40.000;00 Pt,' Sds:
Senador Jaison Barreto. �

vas missões na manutenção 'da or

dem e da paz social.

, SANTA CATARINA &
MORTALIDAD}: INFA�TlL
Em cada grupo de mil nasci ..

mentes, 51 crianças morrem antes
de completar um ano de idade em-,
Santa Catarina. A prmcípal causa
desse elevado índice de mortalidade
r-e deve a subnutrição aliada a fal
ta de saneamento' básico, isto é, es�

gotos, água tratada e outros servi- ,

ços públicos. Os dados revelados
pela Secretaria da Saúde através
levantamento realizado nos 197 mu.

, nícípios do Estado, situam entre as

causas mais comuns de mortalida
de infantil, as seguintes enfermida
des: enterite, desidratação, doenças
infecciosas e parasitárias em segun
do lugar (GP).

BAILE DO CHOPP DIA 08

Dia oito do corrente será realí
zado em nossa cidade o tradicional
e animado "Baile do Chopp". O sa

.lão da simpática Sociedade Hípica,
Bec. Papanduvense será o local de
signado para 'a festança. A sangria

. do primeiro barril, será procedida
tão logo os afeiçoados do precioso
liquido se façam presentes. Reina
muita animação para a' festa que
Já é tradição em nossa sociedade, o,

bailão do Çhopp , Vamos lá minha
gente que a chopada vai rolar até
o sol raiar.

'

POSTO AVANÇADO DO B.B.

O Posto Avançado de Crédito
Ivural para, nosso município que já
deveria ter sido inaugurado, por
rnotivos outros ainda não foi. Ago
rr, 'temos notícias exatas e na medi
da certa, Q Diretor do mesmo para

, nosso Estado esteve em nossa cida.
,

de dia 19 do corrente, acompanhado
do gerente da Agência de Itaiópolís,
visitou a sede onde funcionará o

Posto, adiantando que até o dia 30
estaria funcionando o mesmo. Ag,
sim sendo ao circular a notícia, já
esteja em funcionamento o mesmo.

I' Vamos anotar para conferír .

SARGENTO MIGUEL
AMIR ADUR

O Sargento Miguel Amir Adur
ao deixar nossa cidade afim de vol
tar às suas atividades rio Quartel,
agradece a todos' que de uma forma
ou de outra, contribuiram para a

manutenção da ordem e conseqüen
temente o bom desempenho de suas

funções. N, R, O brioso. militar du ..

rante sua permanência erp.' nosso

meio, se conduziu com correção e

honradez o que muito nos sensibili.
zou. Almejamos felicidades nas no-

Municipal de (anoinhas
DECRETO N.o 59/79

ALTERA o VALOR DA REFER1tNCIA

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu

nicipál de Canoinhas, Estado de Santa Catartna, no uso

de suas atribuições legais e 'de acordo com a lei 1344.
de23/1�76,

'

DECRET'A

Artigo 1.0 - Fica alterado o valor de referência previs
to no .art , 201 da lei em pauta, para Cr$ 2.450,50.

Artigo ,2.0 ...:._, Este Decreto, entrará' em vigor a partir
de 1.0 de janeiro de 1980, revogadas as disposições em contrário,

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 21 de
novembro de 1979.

(
"

Dr BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado
mente Adminístratívó na data supra. ,

'

\

Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
'Vice Prefeito Municipal

no Departa ..

DECRETO N.o 60/79

FIXA PRAZO

Dr. Ben.edito Therézio de Carvalho Netto; Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições Iegaís e. de acordo com' a lei 1344.
de 23/1Z/76,

.

DECRETA

Art. 1.0 - No exercício de 1980, O' imposto Sobre SeI'vi
ços de Qualquer Natureza, será cobrado da seguinte maneira:
l.a parcela' no mês de março;' I
.2.a parcela no mês de maio;
3:a parcela no "mês de julho.

. .

Art. 2.? - A' taxa de licença para localização (Alvará
�e Li�:ença) será cobrado durante o mês de março do, próximo ano.

Art. 3.° _. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação; revogadas as disposições em, contrário. ).

"

' Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 21 de
Iiovemhro de 1979.

.

,.? I .

.

.

Dr BENEDITO THEMZIO DE.CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

\

Este Decreto foi registrado e publicado no Departa-
mento Administrativo na data supra. .

Dr. FABIO ;NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal .

. DECRETO N." 62/79

Dr. BenédÜo Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no USO

de suas atribuições e de acordo com o inciso II, art. 5.0

da Lei n." 1458 de 23.11.78.
'

DECRETA

, Art. 1.'0 - Fica aberto por· conta do excesso de arreca

a.ação verificado até o mês de outubro do corrente, na ímportân
(,l� de Cr$ 2.277, 200,00, (Doi�'milhões, duzentos ,e setenta

.

e �etc
�ll e duzentos cruzeiros), par:a suplementar as' seguintes dotaçoes:

Gabinete do Prefeito
�.O.O.O - DESPESAS/CORRENTES
t) 1 O' O .

,

"

3:' ;... ....... Despesas dê Custeio
t .1.1.0 _ Pessoal
1-·1.1 1/008' p' ,', l' C'" li
fOe

" - essoa IV .

I Partamento, de Ad.ministração
�.O.O',O .._ .D,ESPESAS CORRENTES
a
.1. �. o - Despesas de Custeíú

'

3:f·3.0 - Serviços de Ter�eiros e €rtàa�gos
" .3.1/020 - Outros serVlçoS e encargos ..

•

.. Cr$ 220.000,06

Cr$ 100.000,00

Departamento da Fazenda ./
,

3.0'.0.0 _·DESPESAS CORRENTE
3 . 1. O . ° - Despesas I de Custeio
3 . 1. 1. O _ Pessoal
3.1.1.1/026 _. Pessoal Civil .. .. ..

Serviços de' Saúde Pública
3. O. O. O .- DESPESAS CORRENTES
3 . 1. ° . O-Despesas de Custeio .

.

3.1. 3. ° _ Serviços de Terceiros e encargos
3.1. 3 .1/041 - Outros serviços e encargos

Departamento de Educação e Cultura

3.0.0.0-' DESPESAS CORRENTES
3 . 1. ° . ° _ Despesas de Custeio
3.1.1.O·- Pessoal
3.1.1'.1/050 - Pessoal Civil : .

, ,

3 . 1. 3 . ° _ Serviços de terceiros e encargos
3.1. 3 .1/053 - Outros serviços e encargos
3.2. O. ° _ Transferências Correntes

.

3'.2.3. ° _- Subvenções Sociais
:3. 2.3 .1/0I>4 _ Pró Município ....

3.'2.3.1/055 - Comissão Mun. de Esportes ..

Departamento Mun. de Estradas deRodagem
3.0.0.0 _ DESPESAS CORRENTES
3 .1. ° . ° _. Despesas de Custeio
3.1. 2 . ° _ Material de Consumo
:3.1. 2 .1/088 _. Material de Consumo
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1. ° . O-Investimentos ,

,4.1.1.O-Obras e Instalações
'4� 1.1.1/092 _ Obras e, Instalações
4,.1.1.1/095 _ Obras e Instalações

Cr$
Cr$

c-s 100.000,00 I

FORMANDOS DE 1979 &
BAILE UE FORMATURA

Com .data marcada para o dia
1 G será realizada'as solenidades de
formatura dos "Contadorandos do
Colégio Comercial Papanduva. O
programa é o s-eguinte: Dia 16 do
corrente às 21,00' hs. entrega solene
de Certificado de Conclusão de Cur
so. As .22,00 hs. início do grandioso
baile de formatura que será abri
lhantado pelo conjunto que dispen-

.

sa comentário, "Organização Musi-
cal - FLINGSTONES" .

ELEJlÇ,ôES UIR,ETAS PARA

1982 AINDA INDEFINIDAS

Não existem ainda qualquer de- .

cisão no sentido de promover elei
ções diretas, para governador em.·
1982, o que há são 'apenas sintomas
de que isso venha a ocorrer. Quan-·
t.o as eleições municipais de 1980� o

governo jogará com os aspectos,
práticos da questão, tendo em vis-

.

ta a reforma partidária. No en

tanto, s'e elas se realizarem no ano

que vem, deveremos ter sublegen
das que são especialmente úteis ao

governo a curto prazo, embora a'

médio e longo prazo eu considere
Que elas são prejudiciais. Sou um

homem de formação republicana,
. portanto contrário a qualquer pror
rogação, mas nisso temos que consi-

. derar sobretudo os aspectos. práti .

cos de interesse do 'governo. Essas
declarações foram feitas ontem pe
le vice-presidente ,da República,
Aureliano -Chaves de Mendonça ..

(G.:P.)

rASSARELA DA SOCIEDADE
Srta. NEID�lVIARA MORAIS -

.. Cr$ 50.000,00

Cr$

Cr$

400.000,00

50.000,00

Cr$
.. Cr$

37.200,00
20.000,00,

Cr$ 550.000,00

( -

300.000,00
200.000,(,0

\

Departamento de Serviços Urbanos
3.0.0.0 _. DESPESAS CORRENTES
3 . 1. ° . ° _ Despesas de Custeio
3.1. 2,. O-Material de Consumo
3.1. 2 .1/097 _. . Material de Consumo
3 .1. 3 . ° -'Serviços de terceiros e encargos
3.1. 3 .1/099 "_ Outros serviços e encargos ..

Total Geral. .. ..' .. .. ..

Cr$ 200.000,00

Cr$ 50,000,00
Cr$ 2.,277. 200,QO

Art , 2.P -::- Este Decreto entrará em vigor na data de
sue publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 21 de novembro de 1979.

:Oro BENEDI,TO THER'ÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

.

Dia dois festejando estréia de idade
nova a srta. Neidimara, prendada
filha do sr. Albaro (Donilda]

'

Mo
raís, nosso presado assinante, na

sua festiva data felicitações ponti-
ficando em alto estilo.

.

Sr. GERALDO THIESSEN -'
Na mesma data aniversariando o sr.

Geraldo Thiessen, proprietário da
alfaiataria que lhe empresta o no

me, Felicitações pontificando em

DIto estilo.
Vva. SEBASTIANA SOUZA·

BREY - Dia oito quem estará es

t:reando troca de idade nova é a sra.

Sebastiana 8. Brey, residente em

Canoinhas. Na sua festiva data os

merecidos cumprimentos .

Sra. CONCEIÇÃO ALMEIDA
FIDOS ,- Dia oito niver da Sra •

Conceição Almeida Fidos, residente
em Santos SP. Felicitações e cum

primentos estarão circulando em

alta
. rotação, para a distinta. dama.
Srta. ASTRlD S. KRIEK -

Nossa agenda social registra dia no

-vc o niver da simpática srtà. Astrid,
frlha do casal Renato' (Nilsa),
Krieck, ela alta funcionária munici-

.

paI. Jovem-guarda comandará a

festinha da alegria.·
Sr. NICOLAU HORACZ � Dia

'10 data importante para a família
l{oracz, é que estará completand.o·
mais. um ano de. sua prestativa
existência o Sr. Nicolau Hora,cz, Os
111ais justos e merecidos: cumpri·,
mentos pontifIcarão em grahde es

tilo.

,

, Este Decreto foi registrado e publicado
mento Administrativo na data supra.

Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

no Departa-

DECRETO N.o 63/79
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 inciso II, art. 5.0
da Lei n." 1458 de 23.11.78.

.

DECRETA ,

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

dação verificado até o mês de outubro do corrente, na ímportân
�ja de Cr$. 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros) o crédito especial que
trata ,a LeI n.? 1. 500 de 14.09 oi 1979, que concede auxílio à- Indus
trial Fotomecânica Palmar Ltda .

Art. 2.° - Este Decreto entrará ,em vigor na data de
flua publieação, revogadas as disposiçõe-s em contrário.

Catfoi:qhas, 2-1 de novembro de 1979.
Dr BE:NEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO

.

Prefeito Municipal'
,

Este Decreto foi registrado e publicado
mente> Administrativo na data supra ..

. 'Dr. FABIO NI\BORFUCK
Diretor Administrativ'o
Vice Pre�eito Munic.ipal

Departa-

UM' POR SEMANA
As vezes os me'lhores lugares

estão dépois dos pioies caminhos.
(M,F.)
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SE·se é notícia
A Agência do BESC de Canoinhas rece-'

beu na quarta-feira, a visita do Diretor do Cré
dito Rural do Banco do Estado de Santa Catari

na, Marco Aurélio Garcia. Cumprindo o pro.

grama de trabalho traçado pelo Governo do Es
tado de estar em constante contato com as re

giões produtivas, o Sr. Marco Aurélio declarou
que "principalmente uma região promissora co-

:
mo a nossa, merece toda a atenção no setor

.agropecuário, e um dos principais motivos de
) minha visita, é travar conhecimento daquilo

que �e vem .fazendo de novo nesta região, para
. �- partir daí então podermos aplicar a política

.
de crédito rural, de acordo com' a orientação
que vem sendo dada pelo Governo Federal em
conceder príoridade absoluta à agropecuária".
Dísse o Diretor do ·Crédito Rural, qUe "através

, desta visita viemos aqui para entregar alguma
.

parcela de recursos para esta região, que é real-
.

mente carente de verbas para o Crédto Rural e
(que sem ele não' poderá produzir" .

Inicialmente, o. Sr. Marco Aurélio Gar

cia, mantev� contato n� própria, Agência do
BESC, com produtores rurais e empresários, e

em seguida foi homenageado com um coquetel
na sede da UNIÀGRO, oferecido pela Diretoria

daquela empresa I
'e depois com um jantar no

Restaurante Pampas. Estiveram presentes nos

dois acontecimentos, além do Gerente Local do

BESC, Sr. lIo de Matos, 'o Prefeito Benedito
Therézio de Carvalho Netto, outras autoridades

.

do Município, produtores rurais e o empresaria
do local. Segundo informação o Sr. Marco Au

rélio, a região terá a disposição, cerca de 25 mí-:
lhões de cruzeiros para .financiar a Agropecuá-,

ria.

Nascimento
I

Muito feliz e de parabéns, o casal Dr. Afonso
�utínho Guedes Pinto i(Suely Selma) com o nasci
lnento no dia 2,5 em Florianópolis, de uma bonita me

llina, que na pia batismal receberá o nome de Barba
ra. Da coluna, seguem os cumprimentos ao radiante
rasaI.

.J

Novo Presidente
,

,

I

Em Assembléia Geral Ordinária realizada na

SE'mana passada, o Clube de Bolão Fantasma, elegeu
o Sr. Luiz Fernando Freitas para ocupar a Presidên
CIa do Clube na próxima temporada. O Sr. Antonio
Sünões transmítírá o cargo ao. seu 'sucessor em reu-

n'- .

•lao dos associados, ainda em data a ser fixada. Na

eportunidade o Sr. Freitas indicará QS nomes que for
marão a nova Diretoria.

Organiiações
.

Hecord
da' Luiz Milton Suchek

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone:! 22-0511 ,.
Seguros em todos OS ramos _ FotocóPi� - Despa

('ha..nt�. Ofici� do Detean _ Em,p]acatn6nfos - Trans:terencIa de Veículos """i <Jonfecção de Pla:cas e PI�
quetas _ CarteÍra de Identidade ,_ Cariel,a de. MO",
torista ..... Taxas' .Estadua1is _ preenchimentos de

Nota6 PrO.n1:Í$ória6 e Contrato$.
,

)

Bodas de
Quem está comemorando os 25 anos de feliz

matrimônio, é o casal Wendelin e Lucilda Metzger,
que-desde o dia 27 está recebendo cumprimentos de

amigos e familiares. Ontem, em Marcílio Dias, Wen�
delin e Lucilda foram homenageados coro uma bonita

recepção no Salão Metzger. Via coluna, seguem as

felícítações com um abraço.

Convite
)

colação

--

Cú c i o

Colombo

Baile de Natal

para

de
I grau

Da jovem /Glaucia Helena Natividade Seleme
.

.

Antonello, estou recebendo convite para sua. colação.
de grau em medicina, cujas solenidades acontece

rão nos dias 13, 14 e 15 de dezembro próximo pela
Universidade Católica do Paraná em Curitiba. Ela.
é filha do prezado casal, Zaiden Emiliano e Zoé Wal

kyría Natividade Seleme, que recebe nossos cumpri
mentos via coluna. O Programa. terá início às 19h30
do dia 13 com Culto Ecumênico na Igrej a do Cristo
Rei. No dia 14 às 29 horas, a solenidade de Colação
de'Grau no Auditório Bento -Munhoz da Rocha Neto
no Teatro Guaíra. No dia 15, sábado, às 23 horas,
acontecerá o Baile de Gala nos Salões do Clube Con
córdia. O colunista agradece o bonito convite.

Pingo de, Gente

o Clube Canoínhense promoverá' 'este ano, o

Baile de Natal para seus associados, ao contrário 'dos
.

anos anteriores, deixando de promover o Baile' de.
"Reveillon" no dia 31 de dezembro. Para a noitada

I .

do dia 24, a Diretoria do Magestoso contratou o ex-

celente Grupo "Aquarius Band", sendo que 'no último

dia do ano acontecerá uma sensacional Díscoteque a

cargo de Jakson, Som e Luzes. Fique sabendo' tam
bém, que está contratada a-Orquestra "JE REVIENS"

de São Paulo, para abrilhantar o Baile das Debutan...

tes a 7 de setembro de 1980 .

RECEBEU OS ÚLTIMOS LAN'ÇAMENTOS
,

EM BOLSAS.

Rua Vídal Ramos, 921 - Telefone 22-0143

de

'Loja Popular
, Chie·Chie
e Bruxinha

Anl' Mari.
Modas
Modas

Registro CQm muita satisfação, o recebimento

do convite de Formatura dos Técnicos em Contabili

dade dé 1979 do Colégio Comercial de Canoinhas.

Será no dia 8 próximo, quando será oficiada Missa
em Ação de Graças às 19h30 na Igreja Matriz Cristo.

Hei, e cerimônia de Colação de Grau às 20h15 no Ci

ne Jubileu. A turma que leva o no�e do Professor

Bern Walter Grafe, tem 103 jovens formandos, e que
escolheram como Patrono o Sr. _ Delby Machado e

Paraninfo a Sra. Paula Seleme Carvalho. Às 23 ho

ras no Clube Canoinhense, com a presença do Grupo
"Tropical Band" de Curitiba, acontecerá o Baile de

,
.

,

Formatura. Logo'mais divulgarei os nomes dos for-
,

mandos.

ACABAM DE RECEBER AS úLTIMAS
, r

CRIAÇÕES PARA PRIMAVERA-VERAO.
, ,

Comprove você mesmo, os preços, a qualidade
e o atendimento.

,
,

Maria Helena e Mario'

Blslllo Hu.,enhuk Com., de Veícul,os ltda.
\

Departamento de Ser;,içOfl" �
�

Temos alinhador de direção que garante a segurança do
seu veículo, e a SUa. Se o seu carro não for da linha

FORD, não importa, atenderemos da mesma forma. .Lígue
para �:;.ÓOS4 e fale com VALCYR, ou �enha Iles5<)ll:rrlerlte

comprovar nossa efieiêneia.

Rua Vidal Ramos, 2:03 - Ca.116iJlha�SC
.;

Cesar no altar . �

Para a benção nupcial sobem hoje o altar ,da
Igreja Matriz Cristo Rei, os' jovens Maria Helena

Dambroski e Mário César de Oliveira. A cerimô�a
será às 18 horas, seguida de elegante recepção aos

-,
·1

convidados no Clube Canoinhense. Na próxima eolu... ·

D� serão destaques os padrinhos, e a presença de per..
. I

.

.

sonalídades de nossa sociedade.

, Padre ,Emílio 40
.'

anos de
I .

sacerdócio
Foi no dia 26 de .novembro, que o Padre Emi

Iio Antonio Humenhuk, completou seus 40 anos. de

Ordenação.Sacerdotal. A comunidade Eclesial de
, I

V iradouro, Estado de São Paulo, 'homenageou .0 C'Ô-
,

nego daquela Paróquia, pelos 30 anos de serviços
.

,\
prestados ao povo daquela cidade. Muitos convidados
estiveram presentes à Santa Missa e no jantar de ho ..

menagem ao Padre Emilio.

GARDE,Nl A
ÚLTIMOS LANÇA,MEN'JOs

Moda Rio ".

, ,

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oli�êira)
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(l1 de dezernbr() de 1979.

Juízo de Direito ,dd' ICOmdrCa de Canoinhas se

:Edltal· 'de ..
,

, I

Arr'ematacão
.,

t ",'

, (Extrato' do art. 687 do CP:C)
. ,t',

'�' ,�_t. '':1 ,�, I "
.

,

La PRkÇA: Dia 21 de dezembro de 1979 às
, ,

15,00 horas.
'

"

,

2.a PRAÇA: Dia 11 de janeiro de 1980, às
15,00 horas.

LOCAL: Edifício do Forum Ruben Mo
ritz da Costa', sito à Rua Vidal
Ramos s/ri.? - Canoirihas-SC.

,
'

PROCESSOS: I Execução n.Ps 1.155, 1.156 e 1.157

EXEQUENTE: BANCO REGIONAL DE DE
SENVOLVIMENTO DO EX

TREMO SUL - BRDE '

- /

EXECUTADO: J. GARZO SOBRINHO & era.
LTDA.

, BENS: 1_- Imóvel de propriedade de
\ "José Garzo Sobrinho e Carmem

Luiza Scheide, sito na localidade de Rio 'Bonito,
município de' Major Vieira e comarca de Canoi
nhas, compreendendo 2 áreas num total de . _ .

231.617,74, m2:

a) a primeira com, 183.228,55 :í:n2 encr�vada\
num terreno com a área de 1 .282 .600 m2,

confrontando em sua totalidade, de um lado
com terras' de Valentim Maia, Bruno Fillus 'e
Teodoro Novak, de outro lado com terras de
Teodoro Novak.

h) a segunda com a área de 48.389,19 m2 situa
,I 'do no lugar Rio da Areia, encravada nunl

terreno com, a área de 338. 724,37 m2 confron
tando em sua totalidade, de um lado com terras
de José Iancoski, de outro lado com terras de
Antonio Gonçalves, de outro lado COmi terras de
Antonio Maron Becil, e outro lado com terras
de João Woginhak. Origem: _,,' 'Escritura de
compra e venda lavrada pela Tabeliã Paula S.

.

Carvalho 'Q<;> LO Offcíd de Notas da comarca de
Canoinhas em 09/12/74, às 'fls. 346:1348 do livro
'n�i() 176 e transcrito no Reg.' de Imóveis da Co-
marca de Canoinhas em 16/12/74, sob n.? . o •

44� 317 às fls. T26 do livro 3-AR, avaliado às 2;
áreas em Cr$ 150.000,00.
2- Imóvel de proprieadde de José Garzo So

brinho e Carmem Luiza Scheide sito na, '

localidade de Km 2, município de Três Barras e

comarca de Canoinhas, com área total de .... , .

14.413,66 m2 e confrontando de UIn lado com

terras de José Damas,' de outro lado 'com terras
de Augusto' Stochoski, de outro lado com terras

da Família Stochoski e de outro lado COIU os lo
tes n.? 14 a 22. Origem: -- Escritura de compra
e venda, lavrada pela Tabeliã Paula S. Carva
lho da Comarca de Canoinhas, em 14/02/75, às
fls. 31/33' do livro n.? 177 e transcrito no Reg
de, Imóveis da Comarca' de Canoinhas em .. , .. ,

25/02/75, sob n.? 44.449, às fls. 164 do livro n.?
3;.AR. Avaliado em Cr$ 150,000,00.

' \

,.

a ,'-- Um terreno de propriedade de José Garzo
Sobrinho e Carmem Luiza Scheide locali

" ,

zado no município e Comarca de Canoinhas,
\ com ,800 in2 confrontando pela frente COIU a' Rua
cei Albuquerque, fundos -com te�ras da Prefei
tura Municipal de Canoinhas, de um lado com .o

Centro Espírita e por outro lado com terras d,e
Marta Muller. 'Origem: _. escritura pública de
compra e venda lavrada em 05/05/73 pela 'escrr.?�

v�nte juramentada Maria Uba de Andradé do

município de Três Barras, às fls. 99 v. '101 do li,·
\

- vro fi.o 23 e transcrita no Reg. de Imóveis da
marca de Canoinhas em 14/05/73 sobn.o 41.845,

,

,às fls ..48 do livro n.<> 3-AP, avaliado em Cr$ ...

250.,000,00.
, 4 -- Um 'terreno de' propriedade da emitente

localizado no município de Três Barras
çomarca de Canoinhas, no local denominado

Xarqueada com 24.200 m2 ,com as seguintes
\ confrontações: - frente com a estrada D. Fré.ln

cisca, de um lado com Alexandre de Paula" e

Silva, de outro lado com Jusselina de PauJa
Nun�s e fundos com o Rio Canoinhas.� Od,gern: ,

- 'escritura Pública de doacão lavrada e1n ...

21/08/74 nas notas do ITaheÚão 'Antonio Wilson
Wiese., do' município de Trê's Barras, ,às fIs,

152vL153v., do livro n.o ,23 ratificada pela escri
tura Pública de ,re-ratificação lavrada nas Ine�s
mas Nü:tas, ém 23/08/73, às fls. 1'55 v. do livro
23 e transcrito no Registro 'de Imóveis dél .rn(18-

ma comarca e, 21/08/74 sob ,TI.o 43.882, às fls. 01
dp livro 3�AR, avali�do em Cr,$ 350.000,00.

\

\

5 _" Um terreno de propriedade da Emitente
localizado. no município' de Três ' Barras"

Comarca de Canoinhas, no núcleo residencial
São Cristóvão, com 106.2'00 m2"� com as seguin
tes confrontações: - de um lado com o lotea
mento de João Maria de Paula e, Silva, de outro
lado com terras da Família Pazda,' outro lado
corri terra de Sinésio de Paula e Silva, de outro
lado com o Rio Canoinhas. Origem: - Escritu
ra Pública de doação lavrada em 13/09/,14 nas

Notas do Tabelião Antonio Wilson Wiese, .do

município de Três Barras, às fls. 163/16,4 do li
vro n.? 123 e transcrito no Reg. de Imóveis da
Comarca de Canoinhas em 13/09/74 sob n.?
43.970, às fls � 030 do livro 3-AR, avaliado em

Cr$ 700.000,00.

6 - Construções Civis _ No imóvel descrito'
,

no item 1:"'4 encontra-se edificado um pré
dio de alvenaria com área de aproximadamente

, I'
, 1.600,00 m2 com estrutura de concreto armado,
.cobertura de telhas de fíbro-cirnento sobre, es
trutura metálica, piso de cimento alisado. Par
te do prédio em sobre-loja própria para escrito-

'

rio, (sobre laje de concreto)! com bom acabamen- ,

to e em boas condições de, conservação, avalia- "

do em Cr$ 3.200.000,00.

7 - Uma máquina hidráulica para curvar 'tu

bos, marca Morinaro s/n.o adquirida de
Recoser Ltda. nota fiscal n.? 058 série C-I e,
05/07/70, avaliado em Cr$ 2.000.,00.

,8 - Um conversor de solda elétrica Bambosi,
modelo TM 3-B-145, n? 26758, adquirido de
\ - ,

Ico-Comercial 8"S, nota fiscal n.? 15.877 de ...

28/11/73, avaliado em Cr$ 5.'00'0,00.
"

I '

. 9 - Um torno Imor modelo Oficina H20 de :�

cv., adquirido de S/A WITHE MARTINS:
nota fiscal n.? -;1574 de 23.03.74, avaliado em Cr$
35.000;00.

10 '- Uma esmerilhadeira BOSCH modelo,
,

,

1307" adquirida de S/A WITHE MAR-

TINS, nota 'f'iscal n.? 8176 de 03.01. 74, avaliado
em Cr$ 2.000,00., '

\,

"

, II - Um torno mecânico com motor adquirido
,

de Frederico Sachweh, nota fiscal 983 de

10/05/69, avaliado em Cr$ 5.000,00.
I ,

12 _' Três tornos revolver marca IMOR mede
lo R-38 DR, .n.? 3926, 3927 e 2938, avalia-

do en'l Cr$ 252.000,00 o

' '

13 - Um torno Universal, marca Imor, modele
P-400, comi 420 mm de diâmetro sobre o

barramento' n.? 46.892, notá fiscal n.? 31258 de

02,/06/75, adquirido de Ind. Remi S/A, avaliado
em Cr$ 240.000,00. ,

" (
�

14 - Uma Irezadora Universal' marca JFO;
modelo F'WD-25 n.? 71,57 adquirido de

I , ,

Corema S./A máquina Operatrizes, avaliado em
-,

Cr$ 350.000,00.

15 -,Uma prensa de fricção .marca Ricetti, 120

ton., avaliada em Cr$ 200.000,00.

Um cabeçote copiador marca IMOR mo

delo, T-75' n.o 74/23; avaliado en1 Cr$'
70. 000,00 �

16

'17 - Equipamento de fundição, :rnóveis, uten- '

sílios e ferramentas, avaliéido em Cr$
\ \

'

300.000,00. '

'

'

I

18 - Uma serra para metais com cavalete mar-

ca Ferrari, s/n.o adquirida' ,de S;Ao WI
THE MARTINS n'ota' fiscal 2795 de 29/11/69,
avaliado eIn Cr$ 600',00 (seiscentos cruzeiros).,

19 -_ Um,a prensa excêntrica U1V[J, modelo PB8
n.o 140110 adquirida de Usina Metalúr,gi

ea Joinvillé S/A nota fiscal ri.o 162 em 21/02/69,
avaliado em Cr$ 900,00.

Não há recurso p�ndente' de julgamento,
Gravado corri ônus hipoteGário en'Í; favor do,
B. R. D. E. (e:xequente). Dado e passado nesta
cidade �e Can0'inhas, Estado de Santa Çatarina.
a0's vinte e sete diàs do ,mês de novembro de

:m,til, novecentos e setenta e nove. Eu. assi�1atu.:
,\ ré}, ilegível, Escrivão o subscrevi.'

'

\,

ORLI DE ATAi,DE RODRIGUES

Juiz de Direito - 2.a Vára
2x

/

,

'"-

Rotary. Club
,.\

de' Ca:noinhas
\

Semana r.otir�a "d,e '2'9,.j.de. nov�mbro .a 4 de dezembro

ANEV����d)����,j';1cí� 27" Vanessa, filha do comp, A�e-
'

! I' ,
•

•
• { ,

nor Christofolh:'
Dia 29 _" Lara Patrícia, filha do comp. Marcos Wunderlich;
Dia' 2 _ 'Neidimara, filha do campo Albaro Dias de MO,raes;

, Dia 4 _ comp. Rui Armando _Modesto de, Avillez de Basto;
Claudio Rogério, !filho do comp. Oscar Augustinho Werka e� Écio,
filho' do comp. Olávia 'Soares o

•

'/

Convidados 'à reunião do dia 21 de n�veinbro: S�. Lucio Co.
I'

lombo, colunista social do jornal "Correio do Norte", convidado do,

comp. Fábio Nabor FUCik e, sr. Osmar Wendt, gerente do jornal A
Gazeta de Canoinhas, convidado do clube.

Durt�nte a reunião, o comp, Oswaldo Siqueira informou ter:

, p�ticipado como convidado à uma palestra, -da convenção distrital
" r

_
do Lions Clube, realizada em Canoinhas. Informou, ainda o comp.

j; Osw�ldo Siqueira que, participara em Curitiba, nos dias 26 .de no

vembro e 2 de dezembro, do 1.0 Congresso Brasileiro de Sementes,
promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes

, ,ABR,ATES, apresentando trabalhos sobre as principais moléstias e,

, pragas transmitidas pela batata-semente e sobre indexação e for

macão de batatas semente _ básica o Os 'trabalhos teem como co

autores, os drs. Elcio Hirano e Odoni Berto�cinl.
'

Duran.te a reunião, foi tratado do assunto poliomelite e, Ó

-, comp. Edunei Nunes de Abreu foi encarregado de convidar Um dõg
-

médicos- pediatras que atuam no Hospital Santa Cruz 'para na pró-
xima reunião, trazer esclarecimentos' a respeito, .....

N�ssa próxima reunião: - Dia' 5 de dezembro e, o comp.
1

Presidente pede a presença de todos.

)

,I

Compensados Fuck S. A.,

Duplicatas Extrav.iadas
,

o seguinte endereço: QI ..21 -

Lotes 10/12, com Praça ,de Pa
gamento no endereço acima e

C . G. C. n.? 01. 209.147/0002-20
e Inscrição Estadual ,

070.067.311-5. A partir desta d,a·
ta; as referidas Duplicatas íí
carm sem efeito, considerando-se
"apenas as Tríplícatas.
ESTEVÃO FRANCISCO FUCK

Diretor

A Empresa, COMPENSA- '

DOS FUCK S/A. comunica o

extravio das Duplicatas de Nú
meros: 0907./A, no valor de Cr$
t,3.016,00 com vencimento, em

.08/09/79 e 0907/B no valor de

Cr$ 47. 335�00 com vencimento
cm o8/io:/79, ambas sacadas
contra, "GONTIJO & GONTIJO
)..JTDA" de Brasília (DF) locali- '

zada no Bairro Taguatinga com
, I

Basilio Humenhuk Comércio
"de, Veículos' Ltda.

Fazemos -sempre a melhor oferta em veíeulos novos, FORD
e 'usados de qualquer marca.

"' ,
,

' '\

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
'

Volkswagen 1300-L �,b:r'a:n�e.@ .. 1916
Brasília - branco ..

-

.'. .. .. .. .. .. 1976
FIAT-L - azul ..... : .. ..... .. .. 1978"

1
1
1

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

�elhores preços da .regíão .
.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268 22-0468 e 22-0024

. �

I ,.,

_RIMI�� ·WiM'WF4i"�'S sr

•

1 Veran'2io
1 VW 1300 o.

1 Chevette ....
J Opala .. o. ,.

1 Kombi VW ...

1 P.assat TS .. o.

•

••• : •• : ·0·.
.

.

1 Opala. .... o •••••••
, ••••••••

1 , Chevette SL

Ano

1969
1974

., . 1974
1974
1976
1976
19176
19.77

, 'I
". ,

I'

�o DEPARTAMENTO, DE VEíCULOS USADOS I)E
nUÇrUEL PROCOPIAI{ COMÉRCIO DE VE.íCULOS LTDA.,

·:v.OCF ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca

.....

,
", - ,': .", ,\,'

Concessionário Generál Motol"s do Brasil S. A.',' ,
,

Rua Maj0'r Vieira" �89 - CANOI�HAS - Sta. Catatjtl�
,

,

,
I ' "

\..' "

�,w""""".t•• w�-"RPWaa.��.....
"'

.'es�n.'UN�*.·".'.I'.""""•.•".=""""""'"

I ,
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CORREIO DO NORTE
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01 de dezembro de 1979

Responsabilidade: J. e C ••

"

\ "Para que o homem seja feliz, é preciso que veja em vol

ta de si o amor. Não deve considerar este mundo como

sendo um mundo que se movimenta automaticamente sob
,

o efeito maquinal da matéria, pisoteando os desejos de

cada ser humano. Não há coisa pior para infelicitar c

homem do que o pensamento de que o mundo é máqui-

-Ó, ,i, RégÚ�' �fesley,. '.�ov·q astro. Agitando sem parar na boate
. de 'l:iáb�qo passado. Aplausos para o novo Presley , Ai
Régis . I

.

* Lú e Cláudio, depois de muitos atritos novamente juntos.
Se o cupido acertou o alvo agora, felicidades.

:f' Josiane levando para RiÇ> do Sul um pouco do, charme da
garota canoinhense. Aproveite.

'
-

na e a vida um fatalismo. Para que o homem seja feliz,
• preciso contemplar este mundo como um lugar reple
to de amor . Apenas a sensação .de estar 'envolvido

I
pelo

'. ", 'amor 'pode tornar o homem feliz. Veja que dentro d€;
todas as coisas e dentro de todos os movimentos" o amor

* Eleriice Roeder, garota que é alvo de muitos olhares.
Simpatia é uma coisa que está sempre com você.

* Ariovaldo muito quieto ultimamente. Que é" isso cara.

Se é vontade de ficar, fique mesmo. I'

* Thelma e Beta, casalzinho que faz inveja a muitos. Sem
pre assim.

*. Janice fazendo muita falta por aqui. Chegue mais garo ..

ta. Pedem os fãs .

está.vivificando você ... ,

,/

'" Hoje Maria Helena' e Mário estarão realizando um
,

sonho. Esperamos que esta nova vida que inicia sej-a re-'
pleta

_

de �uita felicidade. Aos noivos aqui fica os cum
. prímentos da coluna.

* Zé Bom-dia sozinho novamente. Velhas paixões.,. Ve
lhas pedaladas né Zé?.. E hoje como não poderia deixar de ser, todo mundo che

gando no Clube Canoinhense prá transar com gente mui
to amiga os lances de mais uma boate.

:� César e Ina depois de muito tempo separados, voltam a

agitar juntos. Nada- pode ir contra o destino. Melhor
assim.I

... Gaspar desfilando pelaí com sua moto. É isso aí Gaspar,
e parabéns pela força de vontade. Quem poupa conquis
ta o que a vida tem de melhor.

'" Eliane Haag e Paulinho (campero) desfilando juntos
pela Mat-Cap . Já que é para o bem de muitos, amérri.

I

'" "Um mau acontecimento assemelha-se a' uma fumaça.
Se estamos dentro da densa fumaça:' não d�vemos jogar
mais I combustível para eliminá-lo. Devemos deixar que
ela 'desapareça por si mesma ... "

• Isabel Budant marcou/presença sábado p. p. aqui na ter-I
rinha. Muitos garotos' de olho.

� Joyce depois de' muito tempo sem dar os ares de sua gra ..

i ça, volta a pontificar por aqui. Biba contente com isso.
t: .

Tchau!

�I
"I

�i" I
,

I
I

�I
I� �.;� I
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AAristidesMa,llo:n
ê como casadeparente,Você�hega semavisar

, .
e ê semprebemrecebído, ., .

u

'"
u
c
'"

tfJ

I

Nós sempre temos tempo para você, tunilaria e pintura, E todos juntos formam
porque.nós fazemos o tempo render, uma equipe rnurto. muito eficiente,
E não podia ser de outro jeito o tempo para Você pára. mas não pára em vão,
nós, como para você, é dinheiro, I Você entra na nossa oficina e vê que só

Então nós procuramos racionalizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
serviço das nossas oficinas. de modo qu-e competente. e as Instalações. o ferramental
você não perca tempo, qc1e a gente usa é tudo conforme a fábrica

Muito menos dinheiro. recomenda.
O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe Tanto assim que até frotistas com oficinas

inteira cai em cima dele. \ próprias usam nossa assistência técnica
NãQ deixa parafuso frouxo. para certos tipos de trabalho que exigiriam
Não deixa desregulado o que é para \ investimentos em pessoal e equipamentos

regular. que, nas suas próprias oficinas, seriarr ociosos
Não deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo.

no ato.
.

Vbcê tira o caminhão da oficina como

Não deixa passar nada, porque é-urna sai da casa de um parente: achando que
Questão de honra,

. ,

" valeu a pena. /

Nosso pessoal foi treinado na fábrica e 'Da recepção à despedida você tem a

periodicamente volta lá. para garantir que mesma sensação de quenão perdeu tempo.
,

vai sempre fazer um serviço bem-feito. Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz
, Um por um. todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.

I freios, Em motor. Em transmissão, Em, . Conselho de parente: faça uma VISita
,

, � "" >"', ''l>l1''',(i.W. w>l;.qt,Y!!I�''''- ,.".", J" ' �I ....w>ll!ll!i_:..'
II! 1/ MIO .. " n .. II II lO "" III B II g •• Illlnn.tlRJU\.l!.JL1ULJUL1lJl.m..L;!���,;'."IlIlI!III,II,'U,.JII.��"'�'N.�'I\�1!1l ILLLUL1LL�.I'!'!IIUI!'O!:.IU�e---

'

às nossas ofitin�s de vez em quando.
.

Como parte da família Mercedes-Benz,
nós nos sentimos muito honrados de reen
contrar você, Sempre.

E honrados de ver que. com oMercedes
Benz sempre em forma. você estará ,

espalhando por aí o bom nome da famflia.

Concessionário Mercedes-Benz

Ari,stides,Maller, .

Rua VI,dal Harnes. 1036,
, Caneínhas - se, \ "

Nao há
. ,

ninguem
fernando luis tolkarski

��Q .há nh?-�,�ém
mais'vivo qug"eu .

.. Nem aqui, li'e:m na vizinhança,
_ pO'rque eu sou o atleta,

, .

o bom menino e o mercenano.

Só sei fazer oatímba.
andar de freque":freque
e cobrar até o amor que dou.

Não há ninguém
mais louco que eu.

Nem aqui, nem, no céu,
- (que país é esse?)
céu que hem conheço,
pois que nunca .tive lá,
nem como alma penada,
nem como pura' flor sacrária. ')

Não há ninguém .,

mais tolo que eu.,
.

Nem aqui,' nem na Alemanha,'-
_ porque são tantas as perg�ntas ,

e as respostas nem ��mpre tão santas ... '

Cadê minha bola, de gude? ,

Quem' sou, donde vim, 'pirá,onde' vou?
, Compreendeis, meus diletos ouvintes?
E que fez o homem?
E quem, fez o homem?
E (J homem que fez o homem?
Pois é ' .

)'

Eu te disse, Zezefredo:
onde tão os verbos felizes?
Eu canto, cantas, canta.
Cantamos, cantais" cantam.
Mas você mesmo disse

que na prática, a' teoria é outra ...
Há quem conjugue apenas
'comer, beber e dormir.
Há quero conjugue sobre os

esfomeados, os bêbados e dormentes .

.

Há quem conjugue o verbo denegrir
como se este fosse um sinônimo
da evolução sobre mortos e ruínas:
Há quem coma o verbo,
porque o verbo se fez carne

e habitou entre nós ...

I '

Não há ninguém
mais estúpido que eu.

Nem aqui, nem em Brasília,
- porque para ser inferno
é preciso .ter pedras no coração!

\,

Ca . 1 7 . XI . 1 fYi!l

'-:---

JUÍZO DE DfREITO DA l.a VARÁ DA COMARCA
DE CANOINHAS-SC

Edital de

, .....

A rremetecão
'.� ,

E(xtrato art. 686 CPC)
O Doutor Loacyr Muniz ;RibàS, Juiz de Direito
da La Vara da Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei etc.

1.0 LEILÃO: 20 de dezembro de 1979, às 20
) horas.

-; ,

2.° LEILÃO: 08 de janeiro de 1980, 'às' 10:0U
horas. '

LOCAL: Edifício do Fórum, Desembarga·
dor Rubem Moritz da Costa, sit?
à rua Vidal Ramos, s./n - CanO!
nhas ,

PROCESSO: Ordinária de Indenização n," 5.471

REQUERENTE: Estefano Mireski e Genoveva lV]}
r

reskí ,

REQUERIDO: 'WALDEMAR KOCH

BENS A SEREM
ARREMATADOS: "Um terreno Urbano com a áre�

de 4.000. m2 (quatro mil metrOS
�--F�ad�ados), situado 110 lugar Bela,' Vista do" �o19°o
inscrito no, registro de imóveis desta comarca sob �.
:�2. 720, às fls. 41 do livro de transcrições n.? 3, avalla'
do em Cr$ 50.000;00 (cincoenta mil cruzeiros).

Dado, e passad�, nesta cidade de Canoinhas, E�
tado deSanta Catarina, aos vinte e 'sete dias do ).11e"
de novembro de mil, .novecentos 'e setenta'. e .nove:
.Eu' Zaideh E. Seleme, Es:crivào :0 subscrevi. .":, "',I '"

•
'

.

I .

" • : ,� '.-".,." ni

·,LOA.CYR MUNIZ'RInAS'" ,,,',

-' .' jUiz de '.D.ire.ÚQ/'1:�" VÇ1i�'''��,:': :': ,"
:,',,� ,.'

.,,,2 x
.•.•. ! ••
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CORREIO DO NORTE 01 de dezembro de 1919

expl i ca
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.

AS CONTRIBU])Ç'ÔES
Explica a SAF que são seis for

m�s de recolhimento através' de
guias e'speci�cas 'e, carnês . Quatro
guias n�o sao preenchidas pelos
contribuintes: a GR-6 - guia de'
recolhímenm do empregador' rural'
GR-7 - guia de recolhimento d�
r:.arcelamento de débito em fase de
cobrança administrativa, GRDA _

gUla _doe recolhimento de dívida
atlv�, para' cobrança judicial nas

�apItaIs e algumas cidades do Inte
:IO�; .GR-4 - destinada à. cobrança
judicial em algumas cidades Q-o In
tenor.

SAF
A secretaria de Arrecadação e

Fiscalização do lAPAS está orien

tando segu�ad<?s _

sobre recolhímen

to de contnbu!ç?es, lembrando que

existe formularlOS especiais para

cada caso.

O 'contribuintel da Previdência

social e�t� obrig��o a efetuar suas

contribuIçoes utilizando a GR-5,·

que poderá ser adquirida no comér-
'

cio e terá de ser emitida em três

vias: uma para o Banco arrecada

elor, outra para o lAPAS e. a :ter
ceira fica de posse do contribuinte.

Fazem uso da GR-5: Empresas
em geral e c�:mt�ibuintes a el�s
equiparados, orgaos do poder pu

l;lic'o, entidades diversas, produto
res rurais e fundos.

Juízo de Direito

E d i ta I

i- PRAÇA:

bro, segurado facultativo, segurado Salário Maternidade 0,3 por Fiscalização do lAPAS está cha-

empregador e empregado doméstico . cento � ,";p.1anq� ')a,t�nção do ,contr-ibuinte P�,-
e ne.1ele�tãQi todas" as-.�,or:ientações Outra contribuição obrigatória . r;/ Rã: alt:�r�aQ, �o:;"alor;" do. refC�hf.·
para pagamento Só há problemas é a de seguro de acidente do traba-

' mento das férias dós avulsos-a qual
quando há atraso. Todas as Empre-: "lho considerando a classificação do �orresponde 8,�;� .P?r, ce:r;t? e nao

sas em atividades no País contri- contribuinte pela atividade, que de- .!.5,6 por cento ·c,6frrro:esta',:unpresso.

l.uem para o fundo da Previdência í'rnirá se é leve, média ou .grande
e Assistência Social -' . FPAS. O risco. Esse seguro será pago inclu- .

valor das contribuições incide sobre sive por entidade filantró.pica, ór-
a sorna dos' valores registrados na f:;ào público e entidade quê congre- ,

GR-5 sob o código 396 e 40'0 e equi- gue presidiário com' atividade
. re-

vale a 23,9 por cento, assim distri- munerada.
buídos: A GR-5 contém indicações das

atividades da CLT agrupadas para
efeito de contribuição. Basta uma

leitura para identificar o grupo em

que a Empresa está classificada,"
permitindo assim o preenchimento
E' o cálculo correto no que se refere

à contribuição a terceiros. Assim/
as Empresas' classificadas para fins
industriais, vão contribuir parai o

SC SESI, as de fins comerciaisípara o

, SE'NAC, etc'. '. ,
.

É preciso deixar claro que paru ,

o FPAS, salário-educação e INCItA
tedas recolhem os percentuais, tam
bém indicados na GR-5.

'.,.

_

Quanto ao. carnê, ele é forneci

�o pel<? Banco, no. ato da inscrição
ao autonomo, contríbuínte em do-

da

de

Canoinhas'de
(

Arrematação
(Extrato art. 687 do CPC)

Dia 21 de Dezembro de 1979 às
. ,

14:00 horas'.

Dia 11 de Janeiro de 1980, às
14:00 horas.

LOCAL: Edifício do Forum) Ruben Moritz
da Costa, sito à Rua Vidal Ra
mos s/n.o - Canoinhas-SC.

PROCESSO: Execução n.? L 166

EXEQUENTE: BANCO REGIONAL DE bE
SENVOLVIMENTO DO EX
TREl\10 SUL - BRDE

Empregador + empregados 16
por cento

Previdência Rural - 2,4 por cento

8,alário-Família - 4,0 por cento

13.0 Salário' - 1,2 por cento

_-----------------------=---------
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Comarca

2.a PRAÇA:

EXECUTADO: ABRAHÃO 'MUSSI S/A - ix
-.

DÚSTRIA E COMÉRCIO.
'

BENS: "Um prédio de alvenaria E es-

trutura de cimento armado des
tinado à fábrica de compensado, medindo 43,50
x 109,50 m. perfazendo à área total de 4. 763,25
m2, avaliado em pr$ 651. 950,00. _

2) Um 'prédio de alvenaria e estrutura de c�.-
mento armado destinado à casa das caldei

ras medindo 15,50 m x 15,30 m perfazendo à
área total de 237,15 m2, avaliado em Cr$ ...

76.040,00.
3) Um prédio de alvenaria e estrutura de ci

mento armado destinado à fábrica de lami-

.

nado medi:q.do 22,00 x 50,20 m. mais dois anexos

em estrutura de cimento armado destinados aos

tanques de cozilnento de toros medindo o pri
meiro deles 7,05 m. x 23,40 m.· e, o segundo 6;60
x 20,20 m., perfazendo o prédio cOlT\ ,seus dois
anexos as áreas parciais de 1.104,4Q m2, 164,97
'm2 e 133,32 m2 respectivamente e com a área
global de 1.402,69 m2, avaliado em Cr$
100.000,00.
4) Um prédio de madeira constante de urn pa-
vimento térreo e mais três (3) pavimentos

s?bre 'postos, coberto de t�lhas de alumínio, des
tmado à secagem de 'lâmiha de madeira, medin
d? c?da pavimento 52,50 m x 16,10 m. e tendo co

mo area 845,25 m2, avaliado em Cr$ 150.000,00.
5) Uma tesoura guilotina marca Ol\1ECO, de

t.
madeira, na �edida de 2.600 mm., com :mO-

or de 1 hp, avalIado em Cr$ 6.300,00.
6) Uma chave compensadora de 60 cv. avaÜa-

do em Cr$ 1. 687,50. .

7) Um transformador marca TRAFO, l'nodel0
" 225/15.60hz com capacidade de 225 Kw.\
avaliado em Cr$ 8.148,00.
8) Uma chave compensadora WATIN 75· w"

I 380 V. 60 Hz, avaliado em Cr$ 2.280,00.
9) Uma prensa hidráulic� a quente, marca

8 INDUMEC, com medida: útil de 1 . 80.0 �

ci�50 mm.! força total de 600,00 kg. con1 quatro

d
hndros, CaIU 18 chapas aquecedoras a 17 vaos
e pensagem, com 08 atmosferas de pressã.o,
aValiado em Cr$ 209.790,00.
10) Duas talhas elétricas de elevação. para 0.5

� l.toneladas, CQml motor elétrico de 7,5 cv.�
�,Va lado em Cr$ 8.400,00.
11) Uma plaina molduradeira marca RAIT··

4675�AN�, com 05 n10tores, modo DS 4m n.o

,: , avalIado em Cr$ 46.200,00.
12) Uma lixadeira invicta, COl� motor de 03 HP

,

avaliado em, Cr$ 2.300,00. ,

13) D .

.

'

,

/

d,OIS can�egadores m�cânicos com curso c:-

C $
2.200 mm. co:ml motor OMECO a.valiado em

-r 21.000,00.
14·

"
..

) DOIS exaustores marca SOMMEL com rno-

tores 'elétricos aváliados, em Cr$ 4. 132�00 .

15) Uma serra circular esquadrejadeira quá-:
drupla de marca OMECO com quatro moto

res de cinco (05) HP, com comando automático,
avaliado eITI Cr$ 14.070,00.

16) Duas passadeiras de cola de 1.750 mm., mo
torizada marca INDUMEC, avaliadas em

Cr$ 26.870,00.
17) Um secador marca OMECO- de dez câmaras

com capacidade de 2,5 m 3./h, para lâminas
molhadas, avaliado em Cr$ 550.000,00.

\ 18) Um torno automático, hidráulico, marca

TH01\1S E BENATO, avaliado para madei-

ra, avaliado em Cr$ 200.000,00. I
.

19) Dois carndnhôes marca Mercedes Benz sen

do um deles da fábr ica, 1973, de cor azul e

preto, com chassi de n.? 344.133.170.00'38, com

6 cilindros e 145 BP e, o outro caminhão de fa

,'bricação 1973, de cor azul M.. com ch�ssi n.o

, 344.133.170.005. 77, com 6 cilindros, 1�5 RP,
. ambos com capacidade de 12.000 kg. e com pla-
cas DA-0531 'e DA-07l1, avaliados em Cr$ .,. I
185.570,00; CRV n.o 379368 e 0034295, respecti
vamente.

20) Uma ca'rnionete Pick-Up FORD F-75 de fa-

bricação 1973, de cor verde angra, com

chassi n.o LA-3BMY-06895, com 6 cilindros e 90

HP, com capacidade para LOOO Kg e placas
CA-1418, CRV n.o 379369 avaliado ern Cr$ ...

22.758,00.
'

21) Um lote de terras de propriedade da firm.a
ABRAHÁO MUSSI SIA - INDúSTRIA E

COMERCIO, situado nQ lugar denominado Xar

queada, município de Três Barras e Comarca de

Canoinhas-SC:, designado por lote rural D.o 01
com área de 115.896,00 'm2, confrontando por
um lado com terras de João P: da Silva, por ou-'
tro lado nas de Ana P. Ferrari, pela frente na

estrada de Três Barras, por outro lado corrI o

lote ,n.o 02 de Sinésio P. da Silva e fundos con1 .

o Rio Canoinhas, transcrito no registro de i.mó

veis da Comarca de Canoinhas (SC), sob n.o

37.942, fls. 175.'do livro n.o 3-AL, gravad-a com

onus real em primeira e especial Ripo,teca ao

BRDE e avaliado em Cr$ 50.000,00.
, ,-;'

'

22) Um terreno rural com á área de' 4.885,420
,!m2, situado em Paciência, Fazenda São Se�as
f'tião do Bom Retiro ou Valões, município de 'Ca

noinhas, dividido em duas glebas a sab.er:
uma 'área de 4.401.420,00 n12 devidan1ente de·

marcada e confrontando com herdeiros de Ina-
\
cio Oliscovicz, João Burgardt, Cipriano Neves,
Francisco Pires Batista, Augusto Neves, João

; Neves de. Barros, Fidencio Rodrigues, Juvencio
Leite, herdeiros de Cristóvão Fuck, José Anto

nio Fernandes, Luiz Scholz, José Luiz, Cecilia

Luiz, Salvador Cardoso, Sebastião. Ferreira.

'JüaquÍD! Cardoso, e Nicolau Leite; e outra área,
.COlTI 434.000 m2, devidamente demarcada e

confrontando com a estrada dos Neves e:' Santa

Leocádia, Rio Paciência acima, transcrito no

Registro de Imóveis da Comarca de Canoínhas

(SC) sob n.o �1.152 do livro 3-AD, gravado de

ônus em primeira e especial hipoteca ao BRDE

e avaliado em Cr$ 385.000,00.

Dado e passado nesta cidade de Canol"

rihas, Estado de Santa Catarina, aos vinte e três

dias do mês' de novembro de mil, nOVeC€11tos e

setenta e nove (1979). Eu, Zaiden E. J Seleme.
Escrivão o 'subscrevi.

'

ORLI DE ATAIDE RODRIGUES

.Juiz de 'Direito - 2.a Vara
2 x

A Coordenadoria de Comunica
ção Social do Instituto qe' Â,dJn1;
nistração Financeira da .. :t:'rev'Í<�êfl
c-ia e Assistência 'Social editará,' sob
orientação 'da SAF um manual des
,tinado aós contribuintes que, Nicá
facilitar a compreensão dessas indi

cações,
.

para: preenchimento . da
GR-5.

. É preciso atentar também para ..

,02 outros itens relativos à autôno ..

Inos sujeito a reembolse; que varia

em cada caso, considerando- o teto'

da sua contribuição; o caso dos ór

gãos públicos divididos .�:tn regime
geral e do ex-IPASE; associações

·

desportivas e pagamento 'de' décimo
terceiro das entidades filantnópícas.
Cada casei é um' caso. e' o assuntá es-

1 á regulamentado. na ordem de ser

viço SAF n.? 25, de 22 de junho de

,1979', que poderá ser consultada nas

· Agências :do lAPAS e
.

nas diversas

Regiões .Fiscais.

CASOS ESPECíFICOS , ,

A Secretaria de Arrecadação ,e' .

,...

Civil - E D" TA 1,5,Registro
NEREIDA. c.' CORTE,'Ofic\ial do' de agosto de 1959, filho de Antonio

do d
.

. Mariano da Cruz e· de Palmira Xa-
Registro Civil o 1. Distrito e Ca'�

vier da Cruz; ela: do lar, nascida em

noinhas, Santa Cctcrino faz saber. ,HjO. Novo _ Major Vieiraraos 16

que pretendem casar-se: de setembro de 1960,' 'filha de An-
I

: tonio Fioravante dos Santos ,e, de
LUIZ CEZAR SAKR com STE- d d S

LA MARIS CRESTANI, brasileiros,
Maria Madalena Macha o. ,0.'5 an-

solteiros, domiciliados e residentes
tos. ,.,' I

'" .;,
,

nesta cidade; ele professor, nascido MARCOS ANTONIO CORREA

cm Três Barras n/ comarca aos 7 "TAVARES .com IRENE, 'NIEDZ

de novembro de 1954, filho de Kais-
-

WIEKI, brasileiros, .solteiros., dOíl'�-;
sal' Toubia Sakr e de Magdalena . citiados e residentes riesta cidade;
Uba Sakr; ela funcionária pública ele operário,' nascido em Carioíríhás

Municipal, 'nascida em Canoinhás aos 17 de outubro de' 1961, \ filho' d,�:
a os 15 de setembro de 1958,� filha; de'

" Jovino Corrêa Tavares e de. �a'r�l
Reinaldo Crestani e de Roselis Ma- / de Souza Tavares; ela do lar, �apC;l;
ri:! Schramm Crestani .

da em distrito de Irineópolis-SC aos,
.

l() de' fevereiro. de; 195ü, filha ,',"dê'

Leopoldo Valeriano·Niedzwieki e

de 'Teresa Gevieski Niedzwieki .

·

.

'F\AULO 'CESAR l3UENO com
.

ANA LUCIA DO')ROSÁRIO� brasi-.
leiros, solteiros; domiciliados e:·, re

sidentes , nesta .,cidade; ele operário,:,
, J:ascido em Canoinhàs aos. 29 de
junho d.e 1960, filho de Lbi-'ival Bu��;
no e de Aurora Padilha Buéno;' ela
ope;rária, nascida em 12almital Mu
mc,��Jio de Major Vieira riesta co

lnarca aos 21'de oütubro,der1958, fi·,
)ha de Aristides.·Ferr,cira do .Rosá-,

ADEMIR MARTINS DE' CAS·-
rio e' de Maria Ro.s� 'do)�9sá;rio'.

"

rr:RO com DORACI FRANCISCA . .I" I, "'�. \
.' ;'"

.KREPPEL, brasileiros, solteir0s, do- OS.VALDO vvü,NSC�-I com SOI-:"

rlli�iljados e, r�s�dent�s nesta' cida- LI FERE,NCZ, br'asileiros, SÓllteiros,
c:e, ele operano, :lélS'Cldo em Monte .

domiciliados e' resideiUt�<$f.1�:�s:.�aq:ck'·
C�stel��SC .. aos �2. de dezembro de dade, ele motorista,-, na,sciCile' .erri"Eh:;:;{
1;:158, fIlho de.: IZldlO �lves de Cas� I cruzilhada nesta

Ód.�dê'" -aos'i5' :�dé
1..0 e de, I�aura �art�ns d�, O.astro, nove:rn;bJ;ro. d� ,1955i fIlho Çl.e'Alvmo
c!a 0:r;>erana,. nascld� e:r:n dlstnt.o de .A.ntoni6 Wünsc.l;l. e de .Elsà da Sil:va
I\:lafra-SC. aos 29 de agosto de 1955, Wünsch; ela do' lár;." il'ascfdlá'" (�rtf
f:iha de Paulo Kreppel e de Irene 'ünião. ;da 'Vitórta"PT. a,dsi" 20·�tle-'Il·li8.;.;
\ I�reptpel. vembro de 19M� filhar·-de ,Pedr01. 'Fet�,:

-

ANTONIO CARLOS BIL,ISKI rencz e de Margarida Ferr·eira' :F#;'-:
com MARIA SALETE DOS AN - I'encz.

'

. , .. '
. -"

J08, brasileirO.s, solteirO.s; 'domici- ,> ",. : �, ,.

:J.;ados e residentes neste distrito; E parà que chegue ao conheci-

ele mec'2:nico, nas.cido em Rio da 'mento de terceiros,. mQodei publicar
.t\reia - União da Vitória-Pr: aos Z c, presente Ed'tql. Apresentaram os

de dez.embro de 1958, filho de F(;r.. documentos e'xigic;los 'pelo'
I Código

Ilando Bilisiki e de MarLi lbrz l:!i-'
- .

lidd; ela do lar, nascid 1 em São. 'Civil, art. 180. Se a'lguérrl' tiver ito�
Pascoal· - Irineóoolis-SC. aos 25

.

nhecimen.to de algum' ilnp'edirh�m'to.
(';.e outubro de 1961, filh�) ,;e Vir[-':i- leg,ol,' qponha-o, ntl fo'rma' da ler. ......

IH; do.S Anjos e de Ant'o.nja Schim- ,
.

.. '.

,:, .

boski dos Anjos. Canoinhas, 28 de novembro de

ANTONIO CARLO;3 DO PA-
.1979.

EANA com VERA LUCIA DOS

[)ANTOS, brasileiros, soli eiros, do
lniciliados e residenteOj nl.\sta clda
(�.e; ele eletricista, nascid'J em }'GÇO
F'reto, comarca de Porto União-Se.
20[:: 26 de agosto de 1953, filho ele
Antoniol;Schelbauer elo FU:l".lni e d�
Neuflides Schelbauer do, Pnrana;
e.la 'do lar, nascida em Canüinhas
205 26 de janeiro de 1959, Illha de

Augusto' Martins dos Santo,:;. faleci
do e de Vera Elizabeth do� Santos.

LUIZ TADEU GARB! DA SIL·
VA com MARGUl'f ROTRAUDT

KEl1LNE:R, brasileiros, solteirnf.;
ele engenheiro eletrônico, . nasc'jck
em Arapopgas-Paraná aos 2� de ju
nho de 1952, residente e dOYI'icil.ia
d.o' em Curitiba-Pro filho de lz.oUno
Teixeira da Silva e de HéliD Garbi.;

.

ela professora, nascida em ;:::;an/Ji.�
nha� ao 4 de março de 195'4, resi-,

d.ente e domici\].iada, nesta ciddd,e,
fIlha -de Werner ELig'enio Kel1ne11,

, fálecido. e de E'deltraud Siclin:le
Kellner,. . , )

i OLIVAL XAVIER DA CRUZ.
com ZENILDA DOS SANTO$, b1'a-

.

'1'rês B'arra.'s, '28 de n.6vemb�o'di
sileiros, solteiros, domiciliados e', re __ H}79. .' .'. .' .,., , . ;,1' ' ,� '.

sidentes neste Município; ele ope

rário;., nascido . �m Timbó, distriV:> .,de Sao SebastIao dó Sul-Se. aos 3

VILMAR LEON CELIVI com

ILDEMARI SIMôES DE OLIVEt
HA, brasileiros, solteiros, domicilia
((OS e residentes nesta cidade; ele

estudante, nascido em Irineópolís
neste Estado aos' 11 de dezembro de
J 960, filho de Paulo Osni 'Leou Ce
livi e de Anita Leo.n Celivi;, ela do

Jar, ,nascida em Rio. Negro-Pr. aOf;

25 de setembro. de 1962, filha de
Ainadeus Simões de �Oliveira e de
J\laria de Lourdes Simôes de Olivei-
ra.

NEREIDA C. 'CÕRTE ... ,-" e

Oficial do Registro Civil'
CPF; 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil do Município de Três\
.. \

Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,

fa� saber que pretendem casar-se:

Jo.ÃO BATISTA DE SOUZA e

SUELI. DIAS SCHROEDER. , .Ele)
hrasileirq, solteiro, natural' dEiste'
J:'Iunicípio e Estado, do C.omérciQ,
TIélScido aos 18/02/1960., filho de:
Jone Cyriaco de 'S0uza e EQ.ith
LoC'h de Souza. Ela, do lar,' brasi
leira, solteira,., natural . de ' Cidade
Nova, Distrito de Tibagi�Paraná,
uaslCida' aos 04/12/1962, filha de:
Seiembrino Schroeder e dona Izol

.

da Dias' Schroeder.

Se alguém souber de' algum im�

pedimento legal oponh�"o'j na 'form(i;
da lei. ''''', .. ,

'
. "

LEOPOLDO PEREIR:A .' �." .' .. :... '

Ofíci�1 do RegistroÇiVil.J':";".·:
.- ! �:' ,.' .'

.

. "�. ..' : ..". :

.' ': -",
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d,e um (21) .de novembro de ,1979vinte e
, ,

i', ' §, 2:0':� Q.'yalor'��o metro quadrado do terre-
no (Vri12T) será obtido aplicando-sê a fórmula: ",

V BASE X LO.C X S X P X T
-_ .• -

100

e€UtREIO DO NORTE 01 de dezembro de 1979
----_.---------------------------------------�------------------------.�--------�-------------------------------- ----------�

Prefeitura Municipal de Canoinhas
"

'

D.EC,R·ETQ. N·o 61/79
REGULAJYI�NTA o IPTU E AS TAXAS DE

SERVIÇÓS" URBANOS CONSTANTES DA
LEI 'MUNICIPAL N.o 1344 DE 23 DE DE
ZEMBRO DE 1976 - CÓDIGO TRIBUTARIO
MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVID�N
eras.

o .Prefeít« Municipal de CANOINHAS
110 u�o_,'de· suas atribuições' legais,

DECRETA:

DISPOSIÇõES PRÉLIMINARES

Art. 1.0 - Este Regulamento disciplina, com

fundamento na constituição Federal de 17 de outu
bro de 1969, 'na Lei n.? 5.172 de 25 de outubro de 1966
ê' Atós Complementares que a modificaram, e espe
eialmente na Lei n.? 1344 de 23 de Dezembro de 1976,
a aplicação do Código Tributário Municipal.

Art. 2.° - As Tabelas anexas a este Regula
mente deverão ser publicadas sempre que houverem
sido alteradas por motivos de decretação de níveis'

reajustáveis ou em virtude de modificação de espe
eificaç,ão de seus itens •

Parágrafo 'Único - O responsável pelo Órgão
l<'1��endário Municipal fica encarregado 'de rever e

atualizar; as tabelas acima mencionadas, podendo, in
clusive, proceder à conversão para o cruzeiro das

írações da Unidade -de Referência (U'R), cabendo-lhe
ainda-promover, através dos órgãos competentes da

Prefeitura, sua publicação. ,

Att. 3.° ,- São consideradas autoridades fis

eais; 'para os efeitos do Código Tributário, todos os

servidores públicos que disponham de poderes ou

atribuíções para a prática de quaisquer atos que se

refiram ao lançamento, à fiscalização, arrecadação,
recolhimento e controle dos tributos municipais,
bem como .aqueles que tenham instruções especiais
do responsável. pelo Órgão Fazendário.

'

,

Art. 4.°' - Nos termos da Lei Municipal n.?
1.480.de 27 de Abril de 1979 -, Lei de Zona Urbana
-, e observados os requisitos previstos nos parágra
ibs ,Lo e 2.° do artigo 32 do Código Tributário Nacio
nal; a zona urbana do Município compreende as

áreas ali descritas.

Art. ,-Q'!>' - Quando a autoridade aClministrati
va, a seu critério, julgar insuficientes ou imprecisas
as declarações prestadas, poderá convocar o Contri
buinte para completá-las ou esclarece-las ,

§ LO - A convocação do Contribuinte será fei
tá por quaisquer dos meios previstos no 'Código 'I'ri
'butârío Municipal.

§ 2,.0 - Feita a convocação do Contribuinte,
terá ele o prazo de (20 (vinte) dias para prestar os es

elarecímentos solicitados, pessoalmente ou por via

postal, sob pena de que se proceda o lançamento de
ofício. '

CALÇULO DO IPTU - Imposto Predial e.

Territorial Urbano

Art. 6.° - 'Nos termos do Código Tributário

Municipal, o IPTU será calculado aplicando-se ao va

lor venal do imóvel, a alíquota de 1% (hum por cen

to) -no caso de Imposto Territorial e 0,5 (meio por
cento) no caso de Imposto Predial.

"

Art. 7.° - O valor venal do imóvel será deter
minado pela/seguinte fórmula:

Vvi = VT + VE

onde:

Vvi = Valor venal do imóvel
\ VT = Valor do terreno

VE, = Valor da· edificação
I

Art. 8.° - O valor do terreno (VT) será obti-
dó aplicando-se a fórmula:

VT,= AT X Vm2T

ende:

VT '= Valor do terreno'
, , ,

AT' = Area do terreno
, ,

Vm2T = Valor do metro' quadrado do terreno

§ 1.� -' O valor do metro quadrado do' terreno
(Vm2T) será obtido através de uma planta de valo
res que estabelecerá o Valor Base para fins de cál-

,

culo do valor de metro. quadrado' do terreno no muni-

, cípío, e para cada terreno, este,valor base será 'corri

gido de acordo com as características individuais, Ie-
'

vando-se em conta a localização, a situação, a pedolo-.
gia e a topografia de cada um de "per si", como está

expresso na fórrrmla do parágrafo seguinte. "

Pontos por Categoria
da Categoria, por Tipo de

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

Casal mentes / Telheiro /
-;--

/'(: b d A t
... Galpão Indústria,

�O :ra o, par a-
============d�'======='=============

onde:

Vm2T = Valor do metro quadrado do terreno

V (BASE = Valor base

LOC = Fator de Localização
100

S = Coeficiente corretivo, de situação
. P = Coeficiente corretivo de pedologia
T = Coeficiente corretivo de topografia'
§ 3.° - Valor Base é um determinado valor

em cruzeiros, utilizado no cálculo de valores unitários
de terreno, obtido a partir dos valores' máximo e

mínimo de metro quadrado de terreno, encontrados
na pesquisa de valores imobiliários do município.
onde:

VALOR BASE multiplicado por 10 '(dez) terá
que ser igualou maior que' o, valor máximo.

'VALOR BASE dividido por cem (100) terá
I

que ser igualou menor do que ,o valor mínimo.

'§ 4.° -' Fator de localização consiste em um

grau, variando de 1 a 999, 'atribuído ao imóvel, ex

pressando uma relação percentual existente entre o

valor base do município e o valor do metro quadrado
do terreno, obtido através da planta genérica de va-)
lares do município.

'

onde:

FL = Vm2T X 100

-VALOR BASE

§ 5.° - Coeficiente corretivo de SITUAÇÃO
referido pela sigla S, consiste em um grau, atribuído
ao imóvel conforme sua situacão mais ou menos Ia-
vorável dentro da quadra."

,

I - O coeficiente de SITUAÇÃO, será obtido
através da seguinte tabela:

\

Situação do terreno

Esquina - 2 frentes
Umra frente '

Encravado/Vila
. ,

, Coeficiente de situação
1,10

,

100,

0,80

§ 6.° - Coeficiente corretivo de PEDOLOGIA,
referido pela sigla P, consiste em um grau 'atribuídó
ao imóvel conforme as características do solo.

I - O coeficiente de PEDOLOGIA será obtido
através da seguinte tabela:

Pedologia do Terreno
'

Coeficiente de Pedologia
ALAGADO 0,60
JNUNÚÁVEL, 0,70
ROCHOSO 0,80
NORMAL 1,00
ARENOSO ,0,90
COMBINAÇÃO DOS DEMAIS 0,80

,

§ 7.'0 -, Coeficiente corretivo de TOPOGRA

}'IA, referido pela sigla T, consiste em um grau atri

buido ao imóvel conforme as carcterísticas do relevo
do solo.

, \

I -,' O coeficiente de TOPOGRAFIA será ob- ,

Tabela de

Gabarito para Avaliação

=====================----'=====--

REVEST. EXTERNO

'
....

o
5
19
5

21
21 /'

27

S/Revestimento ., .. ..

Emboco/Reboco
Óleo ..

Caiação , .....
, ....

",

Madeira .

1'\ • I (
Cerâmica ... , ... , ., ....

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

PISOS-
.Terra Batida

"

.

Cimento ..

'

..
,

, .

Cérâmdca/Mosaícc .. .. ., .. ..

Tábuas. .
., ....

Taco.:' ..
,

.': .. .. ..

.
"

o /
3
8
4
8

_
.1 \ �' J

"tido'."atna,vé�s qâ.�$egl,iinte tabela:

Topografia do Terreno

PLANO
ACLIVE
DECLIVE
TOPOGRAFIA IRREGULAR

Coeficiente de Topografia
1,00
0,90
070" "

0,80
I

Art. 9.0 _ O Valor da Edificação (VE)
obtido. aplicando-se a .fórmula:

-.
"

VE = AELX Vm2E

.erá

onde: , ,

VE = Valor
-

da Edificação
AE = Área da Edificação
Vm2E = Valor do metro quadrado, da edifica
ção.

,

' ,

)
§ 1.0 - O valor de metro quadrado de edifica

ção para cada um dos seguintes tipos: casa, aparta. '

mento, telheiro, galpão, indústria, loja 9u especial
(entende-se por especial os prédios destinados às ati.
vidades escolares, cinemas, teatros, hospitais e super
mercados), será obtido através de órgãos Técnicos
1 igados à construção civil, tomando-se por base o va

íor- máximo do metro quadrado de cada tipo de edííí
cação em vigor para o município ou para a região.

§ 2.° - O valor máximo referido no parágra
fo anterior será corrigido de acordo com as caracte-'
r ísticas de cada edificação, levando-se em conta a ca

tegoria, o estado de conservação e o 'subtipo, para
sua

_

correta aplicação no cálculo do Valar.' da Edííi
raçao:

§ 3.° - O valor de metro quadrado. de edifica
ção referidonos parágrafos 1.0 e 2.° deste artigo, será
obtido aplicando-se a fórmula:

Vm2 E Vm2TI X CAT X C X ST

100

onde:

Vm2E = Valor do metro quadrado, de edifica
çao.

\
'Vm2TI = Valor do metro quadrado .do tipo dE'
edificação.'

'

CAT = Coeficiente corretivo de Categoria.
100

C = Coeficiente corretivo de Conservação.
ST = Coeficiente corretivo de subtipo de edi
ficação. \

§ 4.° - O' valor do metro quadrado do TIPO
de edificação (Vm2TI) será obtido através da seguin
te tabela:

,

.

'Tipo de Edificação
CASA/SOBRADO
APARTAMENTO
TELHEIRO'
GALPÃO
!NDÚSTRIA
LOJA

ESPECIAL

Valor m2 Edificação
Cr� 1.338,30
c-s 974,50
Cr$ 205,50
Cr$ '544,80
Cr$ 452,40
Cr$ 870,90
Cr$ 1.033,00

, I

.

§ 5.'° - A CATEGORIA da edificação será de
terrninada pela soma de 'pontos das informações da

e�ificação e equivale a um percentual, do 'valor má

xu:r;o de metro quadrado 'de edificação.
\

r

I - A obtenção de pontos das informações da
edificação. é expressa na tabela seguinte:

"

/
-

Especial

o O O O O O
5 O 9 8 20 16

16 O 15 11 23 18
5 O 12 10 21 ' 20

19 O 19 12 26 22
19 O ,

19 13, 27 23
24 O ' 20 14 ,,28 26

,/

O O O O o, O
3 10 14 12 20 10
9 20 18 16" , 25 ' '20 o

'7 15 16' "

14 '25
' , ,

:19: ',

9 20 18 15 25
'

• '" ',20,
,

"(Continua -na página .seguinte)
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CORREIO DO NORTE
, 01 de dezembro de 1978

Prefeitura
, ,

Municipal de Canoinhas
,

.( Continuação)
constantes do Parágrafo Único do artigo 15 deste De
ereto.

',I

.Art. 26 - A taxa de Serviços de Pavimentação
a que se, refere o Código Tributário Municipal, será
parcelada até o limite máximo de 60 (sessenta) pres
tações e, nenhuma- prestação mensal poderá ser in
feriar a 2% (dois por cento) da Unidade de Referên
cia yigente no Município.

Art. 27 -" Considera-se remoção especial de
�jxo toda aquela que consistir em retirada de entu
lhos, detritos industriais, galhos de árvores etc. .. ou

que, mesmo em se tratando de lixo domiciliar, for
realizada em horário especial ou exceder os 'seguintes
limites:

"

Residência .. .. .. .. .. . ..

Comércio/Serviço
Indústria .. .. .. .. ..

Agropecuária .. .. " ..

DISPOSIÇõES FINAIS

28 - Fica fixado em Cr$ 292,90 (Duzentos e

Noventa e dois Cruzeiros e noventa centavos) o Va
lor Base, de acordo com o § 3.° do Artigo 8.° deste
Decreto. 'Esse' valor será corrigido anua1 e automatí-:
caments em L° de janeiro, de acordo com o índice de

atualízaçâo monetária baixado por decreto do Poder
Executivo Federal, nos, termos da Lei, Federal, n.?
6.423, de 17/6/77.

Art. 29 r: Fica aprovada a Planta Genérica de
Valores, a:pexa a este Decreto, que fica fazendo par
te integrante do mesmo.

Art. 30 -. A apuração do valor venal das pro
priedades imobiliárias, para efeito de lançamento do

Imposto Predial e Territorial Urbano, será feita ba
seada na' planta de que trata o artigo anterior e de
conformídade com o disposto neste Decreto.

,Art. 31 - Os prazos fixados no Código serão
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do iní-
do e incluindo-se o dia do vencimento.

'

Art. 32 - Os prazos só se iniciam ou vencem
�m dia de expediente normal na repartição em que
tenha curso o processo ou deva ser praticado o ato,

Art. 33 - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em
,

contrário.
, Art. 34 - Os efeitos deste Decreto s�rão a par-

tir de 1.0 de janeiro de 1980.
"

'

Prefeitura de CANOINHAS (SC) em

vinte e um, (21), de Novembro de 1979.
,',

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

LEI N.o 1.510 DE 23/11/1979

,
CONCEDE AUXíLIO AO LIONS CLUBE

DE CANOINHAS
\

.Dr, Benedito Therézio de Carvalho Netto, PI'e·
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San.
ta Catarina, faz saber qUe a Câmara de Ver'ea"
dores decretou e' eu sanciono a seguinte

L E I:

Artigo 1.'0 -' Fica o Chefe do Poder Executivo,
autorizado a conceder um auxílio financeiró de Cr$
18.000,00 (dezoito mil cruzeiros) ao Lions Clube de
Canoínhas, neste exercício.

r

Artigo 2.° - Fica o Sr. Prefeito Municipal,
autorizado a abrir' o' necessário crédito especial para,
cobertura das despesas constante no artigo anterior,
utilizando-se dos recursos disponíveis conforme esta
belece o art. 43, ,§§ e incisos da Lei n.? 4.320/64 ..

,

Artigo 3.° - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua: publicação, revogadas as, disposições em .

contrário.

Canoinhas, 23 de novembro de 1979.

Dr.' Benedito Thérésio de Carvalho Netto
Prefeito Municfpal

Esta lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo, na data supra.

\

Dr. Fábio Nabor Fuc:k
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.51� DE 23jl1/1g79

AUTORIZA CANCELAMENTO DE DíVIDA ATIV!\

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San
ta Cat�rina, faz saber-que a Câmara de Vereá
dores decretou e eu sanciono a seguinte

L E I:
,

;i
I Artigo 1.0 - Fica ó Chefe do Poder Executivo,
autorizado à cancelar os débitos inscritos em Dívida
Ativa, até a importância de Cr$ 500,00, (quinhentos
cruzeiros), referente a Taxas de Licenças.

,

Artigo 2.° - A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Canoinhas, 23 de novembro de 1979.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

.

Esta lei foi registrada � publicada no Departa
,

menta Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuclk
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

/'

LEI N.o 1.512 DE 23/11.11979
/

ALTERA DISPOSITIVOS DE LEI
,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho ,Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado' de San
ta Catarina, faz saber que a Câmara de Vereá
dores decretou e eu sanciono a sezuinte""

(L E I: '

Artigo 1.° - O item 16 do artigo 1.0 da lei n.?
1.111, de 1.0 de novembro de 1973, terá a seguinte re

dação: - "Item 16 - Em faixas paralelas em ambos
C� lados da BR-280, numa largura de 10000 mI con-

,
, "

lados. a partir do eixo da mesma, a área mínima dos
lotes será de 4.000,00 rri2 (quatro mil metros quadra
dos) desde que a propriedade a ser loteada tenha

.

,. . \, ,

area útil superior a 15.000,00 m2 (quinze mil metros
quadrados) .

' ,

I
,

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data

de, s.ua publicação, revogadas as disposições em con
trarro.

Canoinhas, 23' de novembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
,

Esta lei foi registrada e publicada no Departa-
mente Administra.ti�To, na data supra.

.

Dr. Fábio Nabo!' FUck
Diretor Administratlvo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.'Ü 1.513 DE 23/11/1979
DA NOVA REDAÇÃO, A DISPOSITIVOS DA LEI.

N.O l.344, DE 23/12/1976.
.

Dr. Benedito T�erézi(} de Carvalho Netto, Pre·
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, faz saber que a Câmara de Verea
dores decretou e eu sanciono a seguinte '

L E I:

Artigo' 1.° -,,O art. 109 da lei n.? 1. 344, de
23/12/76, terá a seguinte redação: '_, "Art. 109 - se
rão cancelados, mediante despacho do prefeito os dé-
bitos fiscais: ,"

I -- legalmente prescritos; I'
II - de contribuintes que hajam falecido SelTI

deixar bens que exprimam valor;
III - de contribuintes que não mais exerçam

atividades que .impliquem na concessão do alvará de
licença.

'
'

§ 1.0 - O cancelamento referente ao item II
será feito através de requerimento da pessoa interes
sada, uma vez comprovada a morte do devedor e 3

inexistência de bens.

§ 2.° - O cancelamento relativo ao item III
deverá ser feito idependentemente de requerimento,
Idesde que os débitos inscritos ultrapassem a dois
anos e efetivamente caracterizada a ausência do res

nonsável pela 'firma, mediante fiscalízação do Setor
de Tributação da Prefeitura.

I

, Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data
de publicação, revogadas as disposições em contrário, '

Canoinhas, 23 de novembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta 'lei foi registrada e publicada no Departa
mente Administrativo, na data supra.' :' "

:

Dr. Fábio Nabor Fu.d�
Diretor Administrativo
Vice Prefeito .Municipal'

I '

"

/

(, ,-, ",', ' '."

LEl N.� 1.514 DE.�3/11/1979

ESTIMA A R,ECErrA' E' FIXÁ 'A DESPESA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS PA.

RA O EXERCíCIO FINANCEIRO DE 1980 '

.Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pra.
feito Mu�icipar .de Can'oinhas;, Estado de San.

ta Catarina, faz saber que a Câmara de Verea,
dores aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I: '

Art.: L° - O Orçamento da Prefeitura Municí.
pal de Canoinhas, discriminados pelos anexos ínte-
grantes desta Lei, estima a receita em Cr$ .

76.000.000,0'0 (setenta e seis milhôes de cruzeiros) e

fixa a despesa em igual valor.
,

.(

Art. 2.° - A receita' da Prefeitura Municipal
de Canoinhas, será realizada mediante arrecadação
dos Tributos; rendas e )outras receitas correntes e de

Capital, na forma da Legislação em vigor e dê acor

do com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES
I Receita Tributária .

Receita Patrimonial .. ,.

Iteceita Patrimonial .. ..

Transferências Correntes
Receitas Diversas ., .. ..

Cr$
,

56.741.200

Cr$
Cr$
'Cr$

..

' Cr$'
., Cr$

10.671.000'
130.000
600.000

42.484.200
2.856.000

19.258,800
10'.000.000

100.000
9.158.800

, ,

RECEITAS DE CAPITAL .. Cr$
Operações de Crédito .. ", , .... : Cr'$
Alienação de Bens Móveis e Imóveis Cr$
Transferências de Capital . . Cr$

, '

Total da Receita ", Cr$ 76 . .000.000

Art. 3.0 -'. As despesas da Prefeitura Municí
pal de Canoinhas, realizar-se-âo nos seguintes órgãos
e unidades orçamentárias.

010a' - Câmara de Vereadores

0200 - Gabinete do Prefeito: ..

Cr$ ? 700 .000

Cr$ 4. 166 , 000

0300 - Departamento de Administra-
- /

ç�o .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr,$ 9. 020.000

0400 - Departamento da Fazenda Cr$ 4.350. OÓÓ
0500 Departamento de Educação e

Cultura.. .. .. .. .. .. .. Cr$ 10.078.000
I

0600 Setor de Saúde e Sanea-
mento .. " .. .. .'. .. ., .. Cr$ 2.839.000

,
'

,

0700 Setor 'do Fomento Agrope-
-cuário .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.562.000

,

0800 -, Departamento Municipal de
,

Estradas de Rodagem .. .. Cr$ 24. 585 ,000

0900 Departamento de Serviços
Urbanos ... , " .. Cr$ 16. 700.000

Total da Despesa . . Cr$ 76.000.000
,

Art. 4.° -' A aplicação dos recursos discrimi
nados no artigo terceiro,' far-se-á de acordo com os

'programas, projetos e atividades obedecidos os dis
positivos legais vigentes.

\

Art. 5.° - O Executivo fica autorizado a:

_

I .,', Re�lizar operações de crédito' por anteci-:
paçao da .receita, obedecendo o limite previsto na

constituição;
,

, II -_ Abrir mediante Decreto, os créditos SÜ"
plementa:res que se tornarem! necessário até o Iímits
de 40% (quarenta por cento) da receita' orçada de

, D.cor?o com o a:htigo 43 da Lei n.O' 4.320, incluindo-se,
ao disposto neste inciso a aplicação do "Fundo de
Heserva Orcamentária'':

'

J ,

III -- Firmar convênios com a União Estadc
�;u l\l[unic�pios para a realização de projetos ou aUvi-,
dades de Interesse do Município.

° Art: 6.° ,-' Esta lei entrará em vigor a partIr,de 1. de )�nelrO de 1980, revogadas \ as disposições
eHl contràrío. ' \

Canoinhas, 23 de novembro' de 1979,.

Dr. Benedito Therézio' de Carvalho Netto
Prefeito Municipal "

Est� �ei. foi registrada e' publicada noDep�rta-mento AdmInIstrativo, na data supra � "

. "

.... '.

Dr. Fábio 'Nabor"Fuck
,

\ Diretor ,-Administrativo ..

,
, i ; c: ;,.,V�c� P,r�feit'o ,lY!unicipal

I ."
•

'I�
"
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CORREIO DO NORTE 01 de dezembro de 1979

,(C�)Dtinuação)
I

�

\

Casa! IAParta-I - I . -

Indústria Loja FspecialSobrado mentes Te�hello '(ialpao
I

Mat. Plástico · . · . · . .. '. � · . · . . . 18 18 27 19 16 26 20
Especial · . · . · . · . · . . . IH 19 29 20 17 27 21

r'· " , ,�-

FORRO 'r-'
• " '/( À

Inexistente
' �. �

:,
,

· . · . 0\ o O 'O o O O'
Madeira · . · . · . 2 3 2 4 4 2 3
Estuque. .. · . · . · . . . . . . . 3' 3 L. 3 4 3 2 3,

Laje .. . . · . · . . . ',' .. . . 3 4 3 5 5 3 3
Chapas .. .. . . · . · . · . · . 3 4 3 5 3 3 3

COBERTURA
Palha/Zinco/Cavaco · . r o 4 3 o o o�

Fibrocimento .. · . · . 5 2
'

20 11 10 3 3
Telha . . · . . . · . · . · . 3 )2 15 9 8 3 '3
Laje . �

,

. .. . . · . · .... · . ,7 3 28 13 11 4 3'
Especial · . · . · . · . · . · . · .. 9 \ 4 35 16 12 I 4 I 3. .

INST. SANITARIA
Inexistente .. · . · . · . · . · . O O O O O O O
.Externa .. .. · . · . · . . . . . · . .2 2 1 1 1 1 1
Interna Simples .. · . · . · . · . 3 3 1 1 1 1 1
Interna Completa .. . . 4 4 2 .2 1 2 2
Mais de uma Interna · . · . · . 5 :> 2 '2 2 2 2

ESTRUTURA
Concreto 23 28 12 30

-

36 24 ·26.. · . · . · . · .

Alvenaria ..

\ 10 15 8 20 30 20 22· . · . · .

Madeira .. 3 18 4 10 20 -10 10
Metálica · . · . · . 25 30 .12 33 42 26 28

I:NST. ELÉTRICA
Inexistente .. · . · . · . · . '0 O· f) O' O O O
Aparente · . . . 6 7 9, 3 6 7 15
Embutida , ·12 14 19 4 ·8 10 17· . . . · . · . . . . . . . . .

I

,:

§ 6.0 - -Coeficiente corretivo de CONSERVA-, BOM 0,90'
ÇAO, referido pela sigla C, consiste em um grau atrí- REGULAR 0,70
buído ao imóvel construído, conforme seu estado de M,AU'· 0,50\ -

conservaçao .

I _' O coeficiente de CONSERVAÇAO será § 7.>0 - Coeficiente corretivo de SUBTIPO de
edificação, referido pela sigla ST, consisteobtido através da seguinte tabela:

em um

grau .atríbuído ao imóvel de acordo com a caraeterí-

Conservação Coefié;ente zaçâo, posição, situação de construção e fachada. �

da Edificação de Conservação I - O coeficiente corretivo de SUBTIPO será
NOVA/ÓTIMA 1,00 obtido através da seguinte tabela:

Tabela' de Sub-Tipos

I
-

CARACTERIZA'ÇAO I POSI,ÇAO I SIT. CONST'. I
'

FACHADA I VALOR

/ Alinhada 0,90 .

Frente I

ISOLADA Recuada 1,00
-

Fundos Qualquer 0,80

,.- ,

Frente
Alinhada 0.70

GEMINADA Recuada
.-

0,80
Fundos Qualquer 0,60/

CASA/SOBRADO
Alinhada 080

'.

SUPER- Frente -
,

_

. Recuada 0,90
POSTA

Fundos Qualquer' 0,70
I Alinhada 0,80Frente

CONJUGADA Recuada 0,90
Fundos Qualquer 0,70

- ,

Frente
Alinhada 100

_.
,

APARTAMENTO QUALQUER Recuada 1,00
,

,

Fundos Qualquer
,

0,90
,_

�
,

-

Frente
Alinhada 1,00

LOJA QUALQUER Recuada 1,00

,
Fundos Qualquer 1,00

"""""=" == ......... t:to:a:= .===.'

I,

TELHEIRO QUALQUER, Qualquer Qualquer 1,00
,

-

T

QUALQUER Qualquer
�

Qualquer 1,00GALPÃO
====---

INDÚSTRIA QUALQUER Qualquer Qualquer 1,00
�=-

I I -,

ESP�CIAL,
- QUALQUER Qualquer Qualquer I 1,00 ,

--

Art. 12 - A incidência de um imposto (Impos
to Territorial Urbano ou Imposto Predial Urbano)
exclui, automaticamente, a incidência do outro.

<,

Art. 10 - Para o cálculo da FRAÇÃQ IDEAL
DE TERRENO, será usada a seguinte tórenula:

FRAÇÃO IDEAL = Área Terreno x Área daUnidade

Area total da Edificação

,
Art. '11 -, Para o cálculo da.TESTADAID;EAL, ,

ser. Usada a seguinte fórmula:

lt�TADA IDEAL = Area Unidade X Testa_d_a__.. ..
�

_ Ãrea'rotãlcíaEdificação ,.

DO LANÇAMENTO E ARRECADAç.ÃO
DO IPTU

/ Art. 13' - A Prefeitura notificará o contribuin-
te, do lançamento do IPTU, por quaisquer dos meios

permitidos pela legislação pertinente, com antece-

�'
.

ciência mínima de 20 (vinte) dias à data em que for

devido o primeiro pagamento.
, .' .�

,

Art. 14 -, O lançameríto- e a arrecàdação do

JPTU será feito através do Documento de Arrecada

ção Municipal (DAM) no qual estarão indicados, en
tre outros elementos, os valores e os prazos de ven

cimento.

Art. 15 - ° IPTU, exceto no-sc�c:�so-S'f"�sp-eciais
discriminados no artigo seguin'tê deste' 'D'�Çfêto, será
lançado e arrecadado em 3 (três) parcelas, cada uma

correspondendo a um DAM específico ..,'
Parágrafo Único -,As datas de vencimentode (

cada uma das parcelas referidas no "caput]' .deste ar-
tigo são aS' seguintes: ' : i

COTA ÚNICA .. .. .. .. 30/03/80
OU
l.a PARCELA NO DIA DO' :MÊS DE 30/03/80
2.a PARCE�A NO DIA DO MÊS DE 31/05/80
3.a PARCELA NO DIA no MÊS DE" 31/08/80
4.a PARCELA NO DIA DO MÊS DE 30/11/80

Art. 16 - A Prefeitura' poderá lançar e arre-,

'cadar, em um único DAM, a totalidade do IPTU, nos
seguintes casos especiais:

I - quando se tratar de lançamento suplemen-
tar:

/

II - quando o contribuinte optar pelo paga
mento em cota única.

Parágrafo Único - Quando o contribuinte op
tar pelo pagamento integral, em cota única e até a

data de vencimento desta, esse valor total será re

duzido em 10% (dez por cento) .

,

DO LANÇAMENTO
Art. 17 - Na impossibilidade de se .localízar

pessoalmente o :sujeito passivo, quer através da en

trega pessoal de notificação, quer através de sua re�
rnessa por via postal, com aviso de recebimento, re
portar-se-ão efetivados o lançamento ou as suas alte-

'

rações, mediante edital publicado em, órgão de Im-

prensa local ou afixado na 'Prefeitura.
'

\ J,

Art. 18 ,_o Notificado o contribuinte por qual
quer dos meios legais I permitidos". não .será dilatado
o prazo para pagamento dos tributos ou apresenta-
ção de reclamações ou ainda interposição de recur

sos, exceto nos casos expressamente previstos em lei.

Art. 19 - Nenhum recolhimento de tributo se

rá efetuado sem que se expeça a competente guia ou

conhecimento.
'

\ .

I

Parágrafo Único - Nos casos de expedição
, fraudulenta de, guias ou conhecimentos, responderão
civil, criminal e administrativamente, os servidores

que os houverem subscrito ou fornecido.

Art. 20 - Não se' procederá contra.' 6 "contri
buinte que tenha agido ou pago tributo de acordo
com decisão administrativa' ou judicial tramitada
em julgado, mesmo que, posteriormente, venha a ser

modificada a jurisprudência.

DAS ISENÇÕES
Art. 21 - As isenções de que trata o Código

Tributário Municipal serão reconhecidas, anualmen
te, mediante requerimento do interessado.

.
§ 1.0 - Do requerimento ,deverão constar to-

dos os elementos comprobatórios necessários 'ao re

conhecimento da isenção.
.

§ 2:° - O pedido inicial da isenção deverá ser

feito até o dia . de ,- de 197

§ 3.° - O requerimento de renovação deverá
ser apresentado antes do exercício fiscal para o qual
foi requerida.

Art. 22 - Quando as isenções forem concedi
das por período certo de tempo, no caso ..de' renova

ção o interessado deverá dar entrada' em' novo re

querlmento à Prefeitura até 20 (vinte) dias antes do
término do prazo assinalado.

Art., 23 - As isenções: sem prazo certo e as

não condicionadas poderão ser revogadas à qualquer
tempo, prevalecendo o princípio da anualidade.

Art. 24 - Quando não cumpridas as exigên-'
cias determinadas na lei de isenção condicionada a

prazo ou quaisquer outros encargos, a autoridade ad
ministrativa, fundamentadamente, cancelará o des
pacho que efetivou o benefício.

DAS TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS
, �

Art. 25 - As Taxas de Serviços Urbanos, ex
ceto em casos especiais e nos discriminados no artigo
16 deste Decreto serão lançadas e arrecadadas no

TIleSmO documento do I. P . T . U ., .érn 3 (três) parce
Ias, cada uma correspondente a um DAM específico o

Parágrafo Único - As datas dos vencimentos
das parcelas referidas no "caput", serão as mesmas

(continua' na página seguinte)
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raSlla comemor'(!" N"I' ..

1*". s E R V I ç 0,5
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971 O vW Brasília completou o

"
F�RMAÇIA DE PLANTA0: de Sábado (01/12 a Sexta.feira (07) I'

sexto ano de fabricação, Desde
o seu lançamento, em junho de

MACHADO, Rua Vidal Ramos, 404 ._
1973 e até o último dia de maio
foram' produzidas' exatamente

FOne: 22,-082(5 825,934 unidades do modelo.
Com isso ele é o segundo auto
móvel na relação dos veículos
de maior produção acumulada
da história automobilística bra

sileira;' perdendo apenas para o

Fusca, que já totaliza mais de
2.600.000 unidades fabricadas no

País. /

Desde o seu lançamento, o

,Brasília também é o segundo
veículo mais vendido. Hoje ele
tem uma participação da ordem
de 18% no mercado de. passeio
e uso misto, com suas vendas
somando 63 '.239 unidades no pe-
ríodo de Janeiro. .

Assim, sozinho, O Brasília

____L tem, neste ano venda 'acumula-

,
,MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (01) Dr. Haroldo Ferreira ]'ilho

Fone 22-0033

.,

Domingo (02): Dr. Palilo C. Vicente Alves

Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
\ '

ESTA'ÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-D179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

I

nADJO SA_NTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.

e das 14:00 às 18:00 horas, Aos sába-

dos até às 16:00 horas.

,:1fi"i"n"UIVilhlir"lIuhUía .. 111 .... 11 .. llIiiiII .. II :rnl1"ii"Hií íÍl"hIBIiHlIItiIIl illI U' li
.

ri. íi . , --.-

.
.' .

" ,
•• a II I •• II.UItI.iBlBlllm1lEf.11l1i ......

,.

' '(

-,

Co'mercial .

Hi'rt Ltda.
D<i>RMITõRIOS PARA CASAL E INFANTIL; CONJUNTOS ESTO.

FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS, TVI A CORES E PRE ..

ro E' BRANCO, FO(,�ES A LENHA E A' GAS, REF'RIGJERADO.

U,ES, ARl\iARIOS ÇOM PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS" �/!A-

'QUINAS DE COSTURA, 'COL{�HÕES, VIOLÕES, CARIUNHOS E

. BERCOS, litELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TO.CAFITAS

E UMA INFINIDADE DE i\RTIGOS,

AN'fECIPE o SEU NATAL� ADQUIRINDO'OS IvrÚVEIS DE SEUS SO·,

NHOS, NA COJUERCIAL HIRT, QUE TEI\1 OS lVIELHORES MÓ'\?'EIS! �-

OS MELHORES PREÇOS - E CONDI'ÇÕES DA ItEGliiO,

Faça-nos uma visita' e comprove nossos preços e facUidades de pagamento

'Crediário próprio e entrega na

MerllJ Seleme & Cia. Ltda.
./

\Dodge Pelara

Dodge L.e Baron

Qodge Magnum
Dodge Charger R/T

Os novos e luxuosos Dodge Oart - Modelos 1980

I

/

da superior à soma de todos os

outros modelos de cinco dos seis
iabricantes concorrentes na sua

faixa. Com vendas crescentes,
no ano passado ele, chegou ao

recorde
.

de 167.0003 unidades
comercializadas nos mercados
interno e externo.

No exterior o Brasília tam
bém é sucesso desde o seu lan

çamento . Até maio, a Volks

wagen exportou mais de 95.000

unidades, do .modelo.. ,Em pri- )

meíro lugar'de v�:rj�aEi,
i

ê.s·tá, i,o
México, com 48 ..'5452 "uríidadés
seguindo-Ihe a"�Nrg;ériâ;Y!ê'a'�'f:: ..
11,.117, Venezuela.icom 10:206 e

Portugal com �. 678 .

'

Dentre os; países. p���.' '':o:;
quais a fábrica exportou o veí

culo, ainda estão. relacionados
mais 25, dentre os quais, as Fáli
pinas, Uruguai" Chiie, Bolívi�l
Angola e Arábia Saudita. ; _I

,

I

Dra. Zoé Walkvria Natividad. S'eleme'
.:' CIRURGIÃ DENTISTA _

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianç�s. ,

- Especializaçâo em Odontopediatria -

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

, .'

-

"

_w

/

========:==================================-==-====�

DRA. HELOIS s. BERrO�(INI I

CIRURGlÃ-,DENTISTA
CRO 1091'

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do, Edifício Mussi)

Fone 22-0439)
" �/o

Ancora' Tratores

\

Na nossa região, nãc só os Tratares Ford 4600 e 6600, ,

assim como a.linha completa de irqplernentos Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
. lÁ Ancora Tratares.

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

'\ '..,

OCSTRIBUIOOfl EXCLUSIVO EM CURmElA. LESTE 00 PARANÁ E NORTE DE SANTA C"'TARlNÁ

Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88, Fone Si4821
Canoinhas. Travessa 7 de Sftembro, 248, fone 22-0548. (> Lapa, ,.�ua B�rão do Rio Branco, 1 eoo· Fone 22.1263

J
,

"

L/O

•

I ,( '�I ,

��_'_�-��--�_'�'�'_�"_i'�
.A G U A R D·EM!

.

'\ �I E R Y' S· ·E M
"

Dentro de, poucos dias no' seu revendedor ChrY51er para

Canoinhas e região: & . C I.
.

D

Merhy Seleme a Cia. Lida.'

,·,,�,.Re.�end8dor Autorizado "CR�-IYSLER, 90 8,RASIL \

. ,-Rna
.

PaCJla
.

Pereira,' 735 _ CANOINHAS _ se
Rua Paula Pereira, 735 - Fone: 22-0158, - CANOINHAS ..SC.

I

�LU.l.UoUJI��!JMlJYd.Il:AW.I!.':l!JiW.uJlbY.Iw.M.i&U..Y:.!W:.IIL.Ibi.�&.LJ!!:M::!'
....u.-..........,.taWW�IWU'!:��ioIWI!ii!rHo��!d:IoI""'iI.&.I�bWLI&I�!I.!!,U..!I� I�� i:&.ll � II.&&!' P"@IIr.< \IjI.y"uu�......!.l!t�: ':�"

Departamento de carros usados
COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

, ,

PASSE PARA O LADO DE QUEM LHE OFERECE' MAIS.
lVIERHY SELEME TAMBÉM EM CARROS USADOS

-.

.

'" '

CERTEZA DE UM BOlVI NEGóCIO.

A MELHOR AVALI�ÇÃO DO SEU CARRO USADO
"

I

NA TROCA DE UM NOVO.

COMPRAMOS SEU CARRO USADO A VISTA

COM A MELHOR AVALIAÇAO.
'

MERHY SELE' E & I (I' . ·LIDA.

,!.'
. '.'

, (

'. ,

,
"

, ,

. ,
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Ir No LOJ· ão C-ruzeiro J
ri I !
...

seu NA TA L Fica mais Fácil T111· VERIFIQUE NOSSAS OFERTAS, PELOS PREÇOS MAIS BAIXOS: J
Ir .

JOGOS DE COZINHA, SALA, QUARTO, MÓVEIS AVULSOS, PIAS I
::: AVULSAS, FOGõES' A LENHA E 'A GÁS, GELADEIRAS, TAPETES, :�;
! . CONGOLIUN, ASPIRADORES DE pó, LIQUIDIFICADORES, l\tnL�-IA- i
i RES DE BRINQUEDOS, ELETROLAS, VIOLÔES, 'SECADORES "DE CA-

. �.

�:
"

•• �I
BELO, DEPILADORES E VARIOS MODELOS DE

RELóGIOS TECHNOS.

GRATIS: VOCÊ GANHA UM RELóGIO DESPERTADOR, NA COMPRA ;::: i � I,

DE UM FOG.t\O A LENI�A. H I
IH

FAÇA-NOS UMA VISITA SEM COMPROMISSO. CONVERSE COM :::
· :

I l"{OSSO GERENTE E 'CONHEÇA AS FACILIDADES DE PAGAMENTO :
·

•

DE ACORDO COM SEU ORÇAMENTO.
. L

-

<IA ••::: '

11iii
-

;1I : l : � �•. 4 •
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'»
.
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'Massey-Ferguson doa seu
",·'/""0', .I''l:1:1...",._I! �
t,-r-" (;"'" "pr. -

2OO OO OO;!f�;��:��.� nraww

.

,.

'�'1114�'��'Sl'ilIlIIiJ

No dia 06/11/79, na sede do
Ministério da" Fazenda, em São

P�:ulo, Çl" Massey-Ferguson do
Brasil 8jA., através de seu Pre
sidente, .Ule Engelbrecht; forma
Iízou a doação do seu 200.000.°
trator, um MF 235, com 44 CV,
ao Ministério da Agricultura.

Na ,oportunidade, deu-se a

venda do trator à Fundação
Bradesco e o dinheiro arrecada
do foi distribuído pela Sra. Mer
cedes Saporski Delfim, esposa
do Sr. Ministro Antonio Delfim
Neto, a 12 entidades beneficien
teso

Ao final da solenidade, que

.trator
contou com a presença do Dr.
André Brocca F.0, delegado do
Ministério da f Agricultura em,

São Paulo e da Sra. Maria do
Carmo Padovan de Barros, es

posa do Sr. Prefeito Reynaldo
de Barros, entre outras persona
lidades, o Sr. Ule Engelbrecht e

a Fundação Bradesco recebe
ram os agradecimentos da Sra.
Mercedes S. Delfim pela inicia-

I

tiva que, premiando entidade»
de auxílio e assistência aos me

nos favorecidos, deu um signi
ficado maior à comemoração da
produção do 200.000 .

.0 trator
MF brasileiro.

. Comércio 8 Indústria Scbadek Ltda .

)'

Bevendedor Autorizado Massey-Ferguson
Em CANOINH..f\S - Rua Caetano Costa, 1122

"

Em'MAFRA' - Rua Felipe Schmidt, 1204/24
I

..... Lt&MJi

Oração ao Divino Espírito Santo
de que sinto," de um dia estar conti

go e todos os meus irmãos, na gló.
ria perpétua.

Agradeço-te uma vez mais
'

..

I A pessoa deverá fazer 'esta

Nação três dias seguidos sem fazer
o pedido. Dentro de três dias seró

alcançada a graça, por mais diffc'l
oue seja.

,

Publicada por ter recebido uma

. E..:spírito Santo, Tu que me esclo
reles em tudo, que ilumina todos os

meus caminhos para que eu atinja
meu ideal, Tu que me dás o Dom
Divino de perdoar e esquecer o meu

.

que me fazem; que em todos os lns

tantes de minha vida estás comigo,
quero neste curto diálogo agrade
cer-te por tudo e confirmar uma vez

mcls que nõo quero separar-me de
Ti.

1. S. B.
'

Por maior que seja o ilusão ma- graça.
teriol, nõo seró o mínimo da vente-

t CONVITE-"MISSA
Os familiares do saudoso

Ludovico Glinski
I

convidam parentes e pessoas amigas para a Missa de 1 ano

de falecimento, que farão celebrar, em sua memória, dia 4
do corrente' (terça-feira), às 19 horas, na Igreja Matriz
Cristo Rei.

Canoínhas, dezembro de 1979.

....U4....

,
,

DOCUMENT0S
EXTRAVIADOS

A firma MUSSI TRANSPOR
TES COMÉRCIO REPRESENTA

ÇÕES LTDA., declara para os de

vidos fins que foi extraviado o Cer
tificado de Registro de Veículo
n.1O 624988, marca FNM, ano 1966, \

placa DA-0436, chassis 4-17057.

o mesmo fica sem efeito por
ter sido requerido 2.a via.
2 x

. Reuish'a Civil - E O 11 A I S,
NEREIDA C. CÔRTE,' Oficial' do

�egistro Civil do 1.00 Distrito de Co

noinhas, Santa Catarina faz .sober

que pretendem casar-se:

FER.NANDO LUIS TOKARS
K.I e ROSELlS CARVALHO DO
PRADO brasileiros, solteiros, do,
miciliad�s e residentes nesta cidade.
EI�, professor, n?-s,ci�o em Timbo
zinho neste lVIUnIC'lplO aos 30 de
maio de 19'57, filho de João Tokars
k i e Ana Kawa Tokarski. E1à, au

xiliar de escritório, nascida nesta
cidade aos 3 de dezembro de 19,58,
filha de José Carvalho do Prado e

Alvina Bezerra do Prado.

JOSÉ HONORIO ZANCHETIN
'com MARIA VIRGINIA QUIROGA,
Lrasileiros, solteiros" domiciliados e

residentes nesta cidade; el� operá
rio' nascido em Guarapuava-Pr .

éJO� 24 de abril de 1956, filho de
Ernesto Zanchetin e de Trindade
Maria Zanchetin; ela do lar, nasci
dê,- em' Guavirova, Município e Co
marca de Foz do Iguaçu-Pr., aos 11
de junho de 1953, filha de Geroni
mo Antonio Quiroga e de 'I'omaza
Gomez de Quiroga.

NEREIDA C. CÔRTE

Oficial do Registro Civil
CPF, 222.315: 879·04

E para que chegue ao conheci

mento de terceiros, mandei publicor
c presente Edital. Apresentaram os

documentos exigidos pelo Código
Civil, art. 180. Se alguém tiver co

nhecimento de algum impedimento'
legal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 29 de novembro de
1979.

Lions Clube
de (anoinhas

� �4�� W�_�.�� --_.-

É com satisfação que registra
mos, a presença" em nosso quadro
associativo, de mais um companhei
ro e que chega a tempo para nos

proporcionar um convívio eficaz e

amigo. Trata-se do CL: NELSON
(DM. ANNI) TOKARSKI, bastan
te conhecido em nosso'meio social.

R<:;ceba, CL. Nelson e DM. Anni,
o nosso abraço de amizade e saiba

aproveitar os momentos dignos que
Lions proporciona, com um edifi
cante slogan de Servir.

NOSSOS AGRADECIMENTOS
TORN�lo. INTEGRAÇÃO
DISTRITO. L_lO

Jaraguá do Sul, será palco da

primeira rodada do torneio .inte

.gração do Distrito L-ln, quando a

'nossa equipe de Leões, se fará pre

sente, com todo o vigor de que so

mos detentores. Serão disputadas
2.S seguintes modalidades: FUT'E-·

BOL DE SALÃO, BOLÃO e CA

NASTRA. A nossa equipe será co

mandada pelo CL ANTGNIO SI-=

JV!ôES e juntamente com ele esta,

rão' peleando CL. GRIMALDO
COSTA .FURTADO, CL. EDIR

KAMMRADT, CL. ZULMAR NAS

CIMENTO 'TEIXE.IRA, CL. JOAO.
DE SOUZA VARGAS, CL. ILDE

FONSO CORRE:A, CL. FRANCIS
CO CARLOS RAPOSO e CL. AR

NO RECKCZIEGEL JUNIOR. A

caravana seguirá, amanhã dia 02"

bem cedinho, para que as disputas
tenham 'seu final a tarde do mes

mo dia. Queremos crer que nossa

equipe sairá vitoriosa nesta pri
meira empreitada e, já ,compra
mos os foguetes para as comemora

ções ..

COMIT'í:'E ASS,ESSo.R

EM Jo.INVILLE

O nosso próximo encontro de

ILeões, será na cidade de Joinville,
quando Ü', nosso CL. HILÁRIO

LIEBL, comandará o comitée asses.

r'or regional, eis que é seu Presi
dente. O Lions Clube de Canoi

nhas, se fará presente através de

sua representação normal. Tal
acontecimento se dará no próximo
dia 08 de dezembro. O Lions Clube
de Joinville.Sul, anfitrião do comi

tée, promete uma recepção a altu
ra Quando demonstrará a amizade

" �

e o companheirismo que possam
oferecer.' Lã estaremos para apri.
morar a nossa capacidade leonísti
ca.

./ '

PR�MIO DISTINlÇAo.
'Fim de ano e com ele as forma

turas de nossos Colégios. Como to

dos os anos, o Lions Clube propor
dona um Prêmio Distinção, a alu
no de Estabelecimento que mereça
esta qualidade � Para tal objetivo,
a Presidência já solicitou aos Esta

belecimentos, o nome daquele alu

no, merecedor de tal distinção.

Agora que tivemos o ensejo de
dem��strar o que é Lions, também
.é nosso dever agradecer as firmaa
e. pessoas que de uma maneira oú
outra nos prestaram cDlaboração,
para que o evento tivesse O' suces.

so alcançado. Além dos chaveiros,
réguas, lápis e valores monetários
que recebemos é justo que agrade·
cernos..

Conselho Nacional do Petr.ó·
leo através de seu Presidente GaL

, ,

Oziel Almeida Costa,. proporcí,
nando a abertura dos Postos de ga.

solina, para os CC.LL. presentes,

ClA. SULINÀ DE )3EBIbAS
_ ANTARCTICA, através de nOSBQ

CL. Germano Kurt Freissler, que
nos legou a cerveja Antarctica @

r�frigerante Guaraná.

PElPSI�COLA; através da Di,.
. tribuidora de Bebidas Novo Mundo

Ltda., que �os concedeu Pepsí Cola.

EVALDO ZIPPERER, através

de 'sua doação 'do chimarrão Bom

Dia, para que os CC. LL. pudessem
levar para suas: casas o nosso prín
cipal produto

HAAG - INDUSTRIAL AGRí

COLA LTDA., através do senhor
Augusto e seu filho Frederico, que

nos proporcionaram a distribuição
de arroz de sua colheita.

GENTE NOVA EM

NOSSA CASA

MERCANTIL INDUSTRIAL DE

BEBIDAS CATARINENSE LTDA,
através do Sr . Eraldo de 'Carvalho

que nos legou os refrigerantes para

nossos eventos.
\

INDúSTRIA BRÁSILEIRA DE

MATE LTDA., através do Sr. Eral.

do Carvalho, proporcionando a dis
.

tribuíçâo do Chá de Mate de sua

fabricação.

BEBIDAS AQUA VIVA LTDA,

através de E.G. Novack, que re

cepcionou Ü'S CC.LL. e DD.MM. no

jantar com seus gostosos apeTitivos,

UM xovo CLUBE

DESPo.NTA - MAFRA

Nossa opção para sermos padri-
nhos do Clube de Leões de Mafra,

"

. já começa a ter sentido, eis que já
reunimos cerca de 30 elementos pa

ra começar o Lions Clube de Ma

ira. De há muito que Mafra se res

çentia pela falta de um Clube de

Leões, dispondo unicamente do

Clube de Rio Negro, do Distrito
L-6. Agora, com a ajuda de todos,
certamente deveremos marcar a

fundação de Mafra, para O' mês de

dezembro próximo vindouro. t

com orgulho que transmitimos es

ta notícia, mesmo porque, diversas
tentativas foram feitas até então
com o mesmo sentido e certamente,
Canoinhas terá o galardão de ser

padrinho do Lions Clube de Mafra,
I

Vamos avante CC.LL. e DD.:MJI/I,
para ver concretizada mais esta

iniciativa do Lions da Mat-Cap.

Por não 'ter sido encontrado
nc endereço fornecido, ou por
recusar a tomar ciência, faço sa
ber a que, o presente "EDITAL"

.
vir ou .. dele tiver co:nhecimen�
to que deu entrada neste "OFf
CIO>1, para ser protestado con-

tra o responsável dentro do prazo
legal o titulo aom a seguinte carac-
terística:

.

,2.0 Oficio de Notas

, . Edital de Notificação
de Protestos

DP N.o 21840, vencida em "o'26
..1�. 79, no val?r �e. Cr$ 11.4�9,O �

�,mltlda por Frtgorófíco CanomhOa •o . A. - FRICASA, contra: WALl)
'lViIRO RIBEIRO BAT1STA.

Canoinhas, 28 de' tlóvémbro de
:; 9'79.

Alcides Schumacher
Oficial Maior
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CORREIO De NORTE
01 de dezembro de 1979

Associação Profissional dos
Con�abilistas d-e Canoinhas

� I·r . .

� ,"�o
' .. 'Cb'i�i à rehitegração da classe, os filiados da ASSOCIA

CAO PROFiSSIONAL DOS CONTABILISTAS DE CANÓINHAS
;ara conbecimentó .geral ,tornam público a Circular abaixo:

CIRCULAR ,N.o 01/79

:'i.' .

I •.•.•Canoinhas, .1'9 de novembro de Ig79.

'"

REAJUSTE 'DÉ HONORARIOS CONTABEIS
, .

\ .

'. Transcrevemos a seguir o assunto concernente a esta
Circular;' deliberado E:Un Assembléia Geral Extraordinária realiza
da dia<17. p ..p. pela ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CON
TABILISTAS. DE CANOINHAS que, além de tratar de diversos
assuntos, .de .sê.u. interesse, atendeu a reivindicação dos proprietá
rios d� .��critóri�s ,contábeis de

...

nossa r�gião, os quais alegaram
estar

.

seu� .honOral�lOS em desacordo com a tabela fornecida peloCONSELHO. REGIONAL DE. CONTABILIDADE e da necessida
de em atualizá-los de acordo com o índice aplicado no custo de
vida 'é:lutárizado pelo ..Governo.

. Propôs-se, o. reajuste de 31% (trinta e um por cento j
50bre os honorários em vigor, com vigência a partir de 01 de no .

vcmbro p. p ., o qual foi por unanimidade aprovado pelos profis-
sionais reivindicantes. .

.'
" Também ficou deliberado por todos os presentes, que

a parfir -do próximo ano, a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS
CONTABILISTAS'.DE CANOINHAS, regulamentará a unificação
dos honorários contábeis para a região, visando assim eliminar es··

pecul�ç'ões'.e concorrências, as quais trazem prejuízos a própria
classe,'bem·como a indústria e ao comércio e, por outro lado obe
decer 'rigorosamente'a tabela fornecida pelo CONSELHO REGIO-
NAL DE CONTABILIDADE. .

.

.

I

Canoinhas, 17 de novembro de 1979.

Orlando' 'I'reml
Walmor 'A. Furtado
Afonso Schiek
Aroldo Allage
Alcides J. Piermann
Lineu 'Pacheco -'

Lotirivál -José'Dreveck I

Amar�JjStra�be '

Acádo';Pereira
<. i

\,

Derby Carlos Uhlmann
Hilário D. Bosse
Guido Gonchorovski
Divair Dirschnabel

.Ezequiel Bueno
Ervino TremI

Romeu, Cordeiro
Oto Klosterhoff Junior

Compra- se Associação Cultural, Recreativa e Esportiva
«São Bernardo»

Uma casa de alvenaria ou

madeira, dentro . do perímetro
urbano.

'

Informações pelo fone
22-0583.

1 x

Negócio' de
Ocasião'

Vende-se um completo esto
que de ferramentas para carpin
tarja I

e 'ferraria com algumas
ferragens.

\

Tratar em Paula Pereira
com Valdemiro Polomani.

1 x

VENDE-SE
r

Um lote medindo 20x40 m.,
,

situado na Rua CeI. Albuquer
que, com alicerces prontos para
receber construção de dbis pa
vimentos.

Maiores detalhes na Rua
Bernardo Olsen, 604 ou pelos Io
n�s 22-0652 e 22-0542.

DOCUMENTQS
,

EXTRAVIADOS

AUGUSTO PAPES decla
r::.!. para os devidos fins que ex

travíou todos os .documentos do
veículo de sua propriedade,
rnarca Ford Corcel II, ano 1978,
placa MV-0203, cor- beje.

Os mesmos .ficam sem efei
to por ter requerido segundas
Vlas.

�I

'E O I T A L
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA·_ CONVOCAÇÃO

,-. , Em cumprimento ao artigo 43.0 do Capítulo VI de seu
Estatuto Social, ficam convocados todos os associados para se réu- r

nirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 07 de de
zembro, às 20,00 horas, na. sua Sede Social, situada em, )V[arcílio
Dias, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do·Dia:

1) - Apreciação e aprovação do relatório e das contas da Díre-
, '

toria;

2) - Eleição da nova Diretoria;,

.
'

J •.

3) - Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 20 de novembro de 1979.

1 x

,

Mauri Antonio Kaminski
Presidente

Sérgio D. Zawadzki
Secretário

1 x

_==>Im

Compre-os agora e pague suavemente
- até

_

o Natal

CASA E'RLITA

Dê um pulo
.

\
<,

no seu RevendeçJor I

Ford para buscar
o seu Corcel ii.

'i
')

'�
_ _

M

_
.. ,

�_ '-to'
.... _

!";1f.�� "" - �# -;
__
:;- -_ -90�Ã�1P' �... __ _ _ ....._�Â·

\�. ,._ t:_\ .
-

.' .��tr l;�
...--

I b- - ."�, _ •.]'�"':�P"'..�!2.-fé' 't" '�"'�'����.a f.�;.""",,"."">r_:_-�'.i.__ :��---.....--.�'
'

__
- -- -

f
"

:�:.

,

'�nh� ébTc�ll1 está à,su;J�p��on�::�er' �

'l".

Revendedor Ford. Venha conhe�T�lda lirfha Corcel ,li e.maiores detalhes sobre a ecqn�e rodagem. E depOIS diga
. sobre a sua ,grande autonomlaaiores que forem suas
como você quer pagar. Por mr Ford vai ter sempre um .

exigência�J o seu Revendedod com as suas economias.
,

plario de pagamento de acor o.", _ ,
__ - _

-
-

-'

.

I.: _: .�l'iolht.l. '" _.��Il.'W$�t... ��,\.... ),.......�.... - $_ -

-

"

/ I' .

.,' Basilio Humenhuk Comércio Veículos,', )

'.;:�t \.
"

....

de

REVENDEDOR

Ltda.
RÜA�.viDAL"rRAMOS, 203 - ·FONES:. 22-0268, 22-0468 E 22-0024 -, CANÇHNH,AS - STA. CATARINA
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. Hospital Santa
Ministério "

fHHt f FF*lg*mn..,..

Ano XXXIII

ESPARSAS
A medida objetiva diminuir os

l'iSCO!5"' de um racionamento de

energia elétrica de conseqüen
das nnuito graves para a econo

mia de país.

,

atende recomendação
Saúde: . «bebê deve

da

Cruz
,d'a

, '"

permanecer junto

Essa recomendação consta de

um documento aprovado na 5.a

Reunião de Periantologia do Minis.
tério da Saúde, se reuniu para dis
«utir as n.ormas de assistência à

gestante e ao recém-nascido.

Segundo os especialistas em

I j.ediatria, a presença do bebê junto
a mãe permitirá um melhor relacio
namento entre mãe e filho, incen
tivará a amamentação ao seio e o

comparecimento as consultas nos

ambulatórios de puericultura, con.

tribuindo para diminuir a mórbida

de e a mortalidade neonatal infan
til e reduzir a infecção hospitalar.
Paralelamente, favorecerá a matu

ridade psicomotora da criança,. ca

pacitando a mãe ao atendimento do

filho, (orientação extensiva aos fa
niiliares e visitantes) e também a

integração entre médicos, enfermei.

ras e auxiliares obstétricos e pediá
tricos .

Caberá ao responsável pela as

sistência perinatal a decisão da

conveniência do bebê permanecer

Junto à mãe. O alojamento conjun
te- para mãe e filho deverá ter uma

área mínima de 5,5 m2, em quarto
ou enfermaria, desde que, neste ca

so, não ultrapasse o máximo de 12

l.inômios (mãe/filho),' separados
em grupo de 4 por módulo, cada um

com seu próprio lavatório.

O espaço adequado para mãe e

filho circulação da equipe de saú-_
de ou de apoio responsável pelo
alojamento conjunto, bem como a

lotação ideal e os cuidados de hi

fiene para evitar infecções cruza

das serão tomadas pelas próprias
maternidades, cada alojamento
comportará cama da mãe, mesinha

de cabeceira. berco do bebê. se pos-
I

. -
.

sível com rodas com previsão para
mais de um berço no caso de gê
rneos, local para roupa, termôme

tro e material de asseio. O peso

das crianças poderá ser verificado à

beira do próprio berço, em uma ba

lança montada sobre rodas.

do

(

mente conjunto pelas maternid,ades
.

não significa a extinção dos berçá:
rios uma vez que este sempre et'l

indíspensável à vida extrauterin�
devido a condições patológicas Ou

aqueles não puderem receber das
mães os cuidados índispensávsj,
O documento recomenda o preparo
da paciente no período pré-natal
para o método de alojamento con.

junto' enquanto a enfermagem
orienta as mães para sua participa_
cão gradual no atendimento ao re,

cém-nascido. Para tanto as equipes
médicas darão, paralelamente, pa

lestras, aulas sobre conceitos de hí.
gíene, controle da saúde n.utriçã0
e recursos disponíveis na comuni.
dz.de para profilaxia .de infecçõea,
Caberá à equipe médica esclarecer

,

crientar e dar segurança à mã;e co'

mo que se refere ao seu próprio es

tado e de seu filho, fixando-se nor

mas sobre visitas, �

de prefer&ncia
diárias ,k no máximo de duas' para
cada mãe e filho,

'

FPOLIS. (SECS/CN) - O

governador Jorge Bornhausen
abriu crédito suplementar, de

Cr$ 79.214,753,58, destinado, à

execução de sistemas de abaste

cimento .de água no Estado de

Santa Catarina, em decorrência

de contrato fírmado, em 28 de

agosto do corrente ano, entre o'

BE�ÇARIOS NAO

SERAO EXTINTOS

No entanto, a adoção do aloja-

Ressalva, ainda, que o aloja
mento conjunto não é um métodQ

, \

de assistência utilizado para econc.

. nrizar pessoal, visto ter um ,alto
conteúdo docente que a equipe téc.

nica considera como neçessidade
r rioritária.

Bornhausen 'abre
abastecimento

crédito à obr-as
/

d'água

,

TRÊS 'BARRAS (CN) - Quando se escuta na cidade, falar sobre a "pa-
rada." na Rigesa, muitas conjecturas são feitas à respeito "A Rigesa parou? por-:
que? será que deu férias coletivas? ... Não, não é nada disso.

Periodicamente, a Fábrica da Rigesa em Três 'Barras paraliza seu prol

cesso de produção e entra em trabalhos de manutenção, ocasião, em que são revi

sados os maquinários. As caldeiras são desativadas com a finalidade exclusiva
, I

de manter em perfeitas condições de funcionamento todo o complexo Iabr il . Du-

rante o mês de novembro, mais precisamente entre os dias 20 e 27, a população da

região deixou de ver o fumegar das chaminés da enorme fábrica localizada no vi-
_

zinho município.

Durante esse período, mais de 230 pessoas estranhas ao quadro de fun

cionários daquela empresa trabalharam em conjunto com os homens de capacete'
branco para fazerem o importante trabalho de manutenção da fábrica.

Canoinhas também viu e sentiu de perto a intensa movimentação, pois
so restaurante, hotéis e outros lugares públicos, 'fisionomias novas, inicialmente

bem falantes e depois mais cansadas, predominaram em todos os ambientes.

Para se ter uma idéia da importância desse acontecimento para a Em

presa, estiveram prestando conhecimentos técnicos, engenheiros das companhias
ZUHN, VvILBANKS E BABCOK dos Estados Unidos da América, além das com.

panhias VOITH, JECEL, AJ-RAIO X, RELIANC$, BROWN-BOVERI. STRMAG,

PROMENTEC, DOR OLIVER, FISCHER & PORTEI\, de S50 Paulo.
\

Desmistificando tabu de que os
I recém-nascidos devem permanecer
nos berçários por vários dias, o Mi

nístério da Saúde aprovou um do
. cumento, no qual recomenda às ma-
'ternidades de todo o .país que colo,

quem os bebês que não necessitem
de cuidados especiais, junto às

mães, tão logo recebam os primei
lOS cuidados, sej am identificados e

submetidos ao exame físico inicial.

xxx

O Rotary Clube de Canoi
nhas está lançando esta semana,
a Campanha da Vacinação, no

sentido de conscientizar os pais
a levarem mais a sério a neces-

,�üdade urgente de vacinarem
seus filhos contra as muitas

doenças que atualmente estão
éiss9lando a região. O Hospital
Santa Cruz registrou este mês.
cerca de trinta casos de crianças
com "poliomelite" com três óbi
tos registrados.

xxx

O Ministro Delfim Netto.
do Planejamento, afastou a/pos
sibilidade de implantação, no

momento do racionamento de
combustíveis (a menos que ha
ja uma falta física do produto).
e disse que os estoques brasilei
r os 'de petróleo estão regulares.
Assinalou porém, que a politica
de preços continuará sendo uti
Iizada, para induzir à queda de
consumo em todo o país.

xxx

Todos os 30 táxis de Canoi
ilhas começaram a circular na

segunda-feira já com nova tabe
la de preços, em vista do au

mento da gasolina que passou
para Cr$ 22,60 o litro. Alegan
dó que teriam prejuízo com a

tabela anterior, a classe se reu ..

niu e elaborou novos preços que
girarq, em torno de 40 a 50 por
cento sobre os preços antigos.

-

Hoje às 15 horas em Três

Barras, numa promoção do Ro
í

ary Clube local, haverá apre
sentação do Cirquinho de Pa

lhaços, Malabaristas. e Teatro de
Fantoches, tendo 'por local a So
ciedade União Operária, Os in

gressos custarão Cr$ 10,00 para
adultos e Cr$ 5,00 para crian
ças, com direito a participar de
anjrmada discoteque após o

show .

xxx

A Direção e Profesores do
Colégio e Escola Básica "Sagra
do Coração de Jesus" está co

municando ao público que está
aberta a exposição de trabalhos
manuais de seus alunos, no sa

lão nobre do Colégio prolon
gando-se até o dia 3 de dezem ..

bro . A visitação é das 8h30 às
l1h30 e das 13h30 às 17 horas.

xxx,

A coluna está recebendo

correspondência da Agência lo
cal do INPS, comunicando quo o

Sr" Ivan de Paula e Silva, por
determinação dos Superinten
dentes do lAPAS, n1ps e

jNAMPS, assumiu o cargo de
Agente da Previdência Social
de Canoínhas em ato realizado
no último dia 13. )

xxx

As Jar�tas de energia elé
trica, para todas as categorias
de consumidores estão custando
55 por cento mais caras desde
1erça-feira, conforme determi-
118, portaria assinada pelo De

partamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica - DNAEE.

Governo do Estado, o Banco' do
Estado de Santa Catarina SIA
- BESC, o Banco Nacional da

Habitação - BNH e a Compa
nhia Catarinense de .Ãguas .e

Saneamento -/CASAN,

de

lo Chefe do Poder Executivo
Estadual, este na importância
de Cr$ 2.500,000,00, é a' conta
de recursos do .convênio entre o

, Ministério da Previdência e As.
sístência Social, através da Cen
tral de Medicamentos, e o De

partamento Autônomo de Saú
de Pública, com a interveniên
cia da Secretaria da Saúde.

Os investimentos previstos
são em Regime de Execução Es

pecial. Outro crédito
r

aberto pe·,
\

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

Segundo informações da. Direção da Rigesa, apesar dos riscos e perrgos

nos, trabalhos de manutenção, o programa foi rigorosamente cumprido, e, o mais

importante, sem qualquer acidente.

-,
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Cofetão -1980
, t

etiquetas
\

ONFIANÇA
-,

Praça, Lauro M�üller, 514 Canoínhas
i

Fone: 2�-0316 �
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