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Aterro Sanitário:
a solucão

. ,

problem�
para o
do lixo

,
o rápido processo de urbanização por que tem

passado Canoinhas nos últimos anos, vem .gerando uma sé
rie de problemas inerentes a esse crescimento urbano, dentro
os quais a geração de resíduos sólidos, está merecendo' a aten

ção do Chefe do Executivo Municipal e vem ocupando posi
ção de destaque nas prioridades do seu plano de governo.

O crescente volume de. lixo a ser coletado, trans
portado e disposto, tem provocado sérios e inúmeros incon
venientes de ordem sanitária, estética e rISCOS potenciais à
saúde Pública. r

Diante desse fato, a Prefeitura Municipal, altr.
mente compromissada com a nossa realidade e os serviços
básicos que mantém, visando dar uma solução definitiva pé'.

'. ra o Lixo Domiciliar, Comercial e Industrial, optou a exern

plo dos grandes centros brasileiros, para a utilização técnica
do Aterro Sanitário.

O primeiro passo, seria treinado de' pessoal espe
cializado para a execução do referido Aterro. Para tanto, a

Prefeitura participou do Curso Intensivo, através de seu as

sessor técnico, Benedito Therézio de Carvalho (Bene), minis
trado na Universidade Federal de Santa Catarina pelo Minis
tério do Interior com apoio do COnselho Nacional de Desen
volvimento Urbano (CNDU), através da Companhia de Tec

nologia de Saneamento Ambiental (CETESB) de São Paulo,
em novembro último. Depois, iniciou-se os estudos quanto ti

localização da área que será destinada para o Aterro Sanitá
rio. Já chegou-se a uma conclusão, e a Prefeitura entrou em

contato com os proprietários e está ultimando os entendimen
tos para a aquisição definitiva da área em questão.

-

.

Tão logo a Prefeitura esteja de- posse do terreno

imediatamente será implantado o Aterro Sanitário de 'Canoi

Ilhas, que vai ser um dos pioneiros na região e no Estado de
Santa Catarina, pois apenas seis cidades catarinenses real
mente possuem um verdadeiro Aterro Sanitário. Com. e�ta
medida a Prefeitura estará atendendo a contento as rervrn

dicaçõe� e aspirações de toda a· população do Município.

Quase 10 mil vacinas
Antipólio aplicadas desde

. , .

setembro no . munlClplO
CANOINHAS (CN) - Des

de os primeiros dias do mês de
retembro do ano passado, foram
aplicadas no Município de Ca
noinhas, cerca de 10 mil doses
de vacina contra a paralisia in
;antil. A .informação foi dada
pelo 'Chefe do Centro de Saúde
de Canoinhas, Dr. Osvaldo Se
gundo' de' Oliveira.

O Centro dispõe até se

gunda-feira, de mais 3 mil do
Ees e Os demais postos de vaci
nação, IN AMPS, COHABj
lVIarcílio Dias, . Paula Perei
ra, aela Vista do Toldo, Pi
n�eiros . e Felipe Schm1idt,
dlSp.õ:em de 200 unidades em

cada .um , Garantiu o Dr.

Segundo, que não há pOssi,.
bilidade de faltar vacinas, pois
o atendimento por parte da Se
cretaria da Saúde é imediato ao

pedido, ou sej a, no mesmo' dia.

do pedido.
Até agora, foram constata-

dos 36 casos de pólio no Municí .

pio, dé cujo total quatro foram

fatais.
, A campanha de' vacinação

c-m massa continuará até o final

do primeiro semestre de 1980,.e
durante. todo o ano através de

programa permanente que está

sendo implantado pelo Governo.

___-..... -- - MP
-

-

Publicidade, é um investimento sadio e rentável.
Se você ainda não o fez, certamente está cedendo vantagens

à seus concorrentes.
Faça uma experiência. -"- Anuncie na Rádio Santa �atarina.
,Profissionais realment€ capacitados, irão empenhar-se D8

-defesa de seu investimento. '.

E isto, vai lhe proporcionar muitas alegrías ...
e muitos lucros também .

. ,

Botafogo campeão
de 1979 da 1a. divisão

I. os ATLETAS CAMPE'ÕES: EM PÉ: ZEZÃO, SCHAVALLA, MILTÃO, FONSECA, ALCEU

.. '1' IVAN, MAURO, ANGELO CAVALIN (TÉCNI CO) E ALLAGE. AGACHADOS: �AIR, CEL·,
SO,

�

ALBARY, JERSON, GIBI, ERALDO, LUI ZINHO E TONINHO.
. .

CANOINHAS (CN) -. O Botafogo E.C.

\ sagrou-se campeão da 1.a Divisão do Campeona
.to de Futebol Amador promovido pela Liga Es

.

portiva Canoinhense, ao empatar em 2x2 com o

, São Bernardo, no jogo decisivo realizado no úl
timo no Estádio Municipal Benedito- Therézio
de Carvalho Junior:

mente ciente do fato, começou o jogo da decisão
com muita responsabilidade e empenho, e tanto,
que inaugurou o placar do "Ditão" já no primei
ro minuto de jogo através de "Fatia". O Bota
fogo jogava lento e parecia perdido em campo;
não conseguindo suplantar em qualquer mo-.

mento 3.. verdadeira barreira que se transformou. .

a zaga adversária. Aos 35 minutos, para deses- ,

pero da equipe e torcida do Botafogo, "F'aÜà"
numa mobil idade incrível no campo de ataque,

. voltou à matcar aumentando a vantagem no

placar: 2xO, cujo resultado permaneceu até o

final dos pr'imeiros 45 mdnutos.· .' "

.

(ÚLTIMA'PAGINA)
'.

A equipe da estrela solitária, que havia
\vencido o mesmo São Bernardo no dia 6 em

.-Marcílio Dias pela contagem de 2xO" conquis
tando dois preciosos pontos, dependia 'apenas de
)um empate para conquistar o título de Cam

.peão do Certame. O São Bernardo, perfeita-

AMPLA -orcemento
�

,

exercício, de
dos

198'0
aprovou

. -- .

munrcrpros para
CANOINHAS (CN) - - A Asso- Partalla, que representou o Preíer

ic Damião Panchiniak e do Asses

'sor 'Jurídico da Prefeitura de Ca

o
('ão individual por Município ficou
assim distribuída: Canoinhas, Crã :

�40 . 000.,00'; Irineópolis.. Cr$ .... .' ...

4.4,000,00; Itaiópolis, Cr$ 105.600,00: .

Mafra, Cr$ 224.000,0.0.; Major Viei- ,
.

ra, Cr$ 23.000,00'; Mont,e Castelo,
Cr$ 20.000,00; Papanduva, Cr$ .

:.7.000,00; Porto União, Cr$ .

[l6 . 400,00 e Três Barras, Cr$ ',

182.400,00.
.

Contribuição do Esta-'
co, através de Convênio de C:OQpe-'
ração Técnica com o Gabinete

.

de', '

Planejamento e Coordenação Ge
ral Cr$ 1.080,000,00; e através de. "

Contrato de Serviço com a 8ecre-··,
taria da Fazenda para análise do,
Movimento Econômico, Cr$ ..... ;

70.00.0,00, além de Receitas Diver- •

sac, Cr$ 5.000,00 e Receitas de
li�xercícios Anteriores, Cr$ .... :; ..
1�0. 311,00, somando um total· de
Cr$ 2.258.511,00.

(ÚliTIMA PAGINA).

noinhas, Erasto de Maio, represen
tando o Prefeito Benedito Therézi o
de Carvalho Netto. Não compara
ceram os: Prefeitos de Três Barra').
Porto União, Monte Castelo, Iri

neópolís e Mafra.

dação dos. Municípios do Planalto

Norte Catarinense - AMPLA, rea
iizou no dia 16, último em \ sua sede

nesta cidade, uma reunião Extraor

dinária para votação e aprovação
do Orçamento dos 'Municípios para
o exercício de 1980 e leitura do no

vo programa de Planejamento Glo

bal Integrado - PGI., que está sen··

do desenvolvido pelo I
GAPLAN e

de grande interesse para os Mu

ricipios do Estado, que no decorre'
deste ano, deverão participar ativa
mente.

OR'ÇAMENTO DA

AMPLA/80'

após discutido,o Orçamento
foi aprovado por unanimidade, f.�

estima a Receita para o exercício de

�.980, em Cr$ 2.258.511,00 para

despesa de igual importância, ten
do o seguinte desdobramento: Re
ceita de Contribuições dos. Munici

rios, Cr$ 983.200,'00; Receita de

Contribuições do Estado (Convê
nio), c-s 1..150,000,00; Outras Re·
ceitas Cr$ 125.311,00. A contribui-

A reunião foi presidida pelo
Vice-Presidente da AMPLA, Clau
ajo Gadotti, de Major Vieira, e con

tou com a presença do Prefeito de

Papanduva, Nataniel Rezende Ri

bas; do Assessor de Gabinete da

Prefeitura de Itaiópolis, Aluízio

�-----"------_.._�--------------------------------------------------------�--------------..

Teste'
Comercial de

Colégio
.. t'

•

de Seleção
Canoinhas,

(VEJA EDI�AL NA s.- PAGINA)

do
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Juízo da Direito da, Comarca

Edital de Citação com o

,de Canoinhas - Santa Catarina

prazo de (trinta) 30 dias
o Doutor Orli

'

de Ataíde
Rodrigues, Juiz de '. Direito da
2.a Vara da Comarca (k Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc. '

FAZ SABER, aos que o

pr sente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que -por
parte de NELSON FOLLADOR,

, brasileiro, casado, do comércio,
residente em Três Barras nesta

Comarca, foi requerida uma.

ação de Usucapião do seguinte
imóvel, a seguir transcrito: -

Um, terreno com a área de ...

1.230,60 m2 (uni mil, duzentos
e trinta metros e sessenta centí
metros quadrados), constituído
pelos lotes n.Ps 24 e 25, do bloco
J, situado na cidade de .Três
Barras, desta Comarca, devida
rnente demarcado e confrontan
.do: ao norte, com a rua do Ro
sário, onde faz frente, numa ex-

.

1ensão de 29,00 metros, ao sul,
fundos, com terras de Orlando
Ignaszewski e. de herdeiros de
Artur Olsen, numa extensão dê

I

29,60 metros; ao leste com ter-
ras de Tadeu Kurpiel, numa, ex
tensão de 42,00 mejros e ao oes

te com terras de Antonio Milton
S. Tormena, também na exten-

AV I S O

COlmEIO DO NORTE , 19 de janeiro de 1980
----------------------------------------------�-----------------------------------------------------------------------�--------------------.

JUíZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA DE
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de Vita�ão .com prazo /

. ,de tri�ta (30). dias .

.

o __Doutor 'Orli de Ataíde BIE1Y e de outro lado, 37:80m
R0dtigues, Juiz de Direito da com terras de Henrique Ramos;
2�a Vara da Comarca de Canoi- 2.'0 lote-área de 868,53 m2 (oítoe
nhas, Estado de Santa Catarina, centos e sessenta e oito metros
na forma da Lei, efc. E cincoenta e três centímetros

qu.adrados) - fazendo frente,
21,60 m para a Rua Curitibanos;
íundos, 22,60 rrr, com terras de

, Waldemar Dambroski e Renato
Salomão; de um lado, 39,30 m

com terras de Henrique Ramo s
e do outro lado,' 39,30 m com

terras de Fábio Fuck. Tendo
pelo MM . Juiz de "Direito sido
designado o próximo dia' 27 de

rnarço de 1980, às 14:30, para a

audiência de Justificação Limi
nar de Posse quando, após ouvi
das as testemunhas arroladas,
será prolatada a sentença deci
dindo sobre referida, justifica
çâo . E, para que chegue ao co

nhecimento de todos mandou
expedir o presente edital que
cerá afixado no lugar de costu
me e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa Cá'
tarina aos treze dias do' mês de
dezembro de mil" novecentos e

setenta e nove. Eu Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.

. FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que por
parte de JOSÉ BATISTA DA
SILVA e sua mulher, HENRI·
QUE _ RAMOS e sua mulher,
JOÃO BATISTA DA SILVA
FILHO e sua mulher, WALDE
MAR.WACHTEL e-sua mulher,
WALDEMIRO BATISTA DA
SILVA e sua mulher, TEREZI
NHA VALDINA DA SILVA,
RAMIRO NOVAK e sua mu

lher,EMILIO SCHIVINSKI e

sua mulher, JOSÉ CIVAL VI
TORINO e sua mulher e JAI·
ME DA SILVA, foi requerida

\ uma ação de Usucapião do se

guinte imóvel a seguir trans
crito: - "um terreno composto
de dois lotes, situado à rua Cur l'
tibanos com as seguintes metra-

, gens e confrontações: 1.0 Lote
,

- área de 854,28 m2 (oitocentos
e cincoenta e quatro metros e

vinte e oito centimetros) frente
21,60 m com a rua Curitibanos:
fundos, 22,60 m com terras de
Ludovico Dambroski; de um la

do, 37,80m com terras de Nazir

Orli de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito/ 2.a Vara

,Ix

Discos

Ultimas

asa

Super

e

. .

Fitas
I

novidades
. "\

•

Lojão Novo

O DR _ LOACYR MUNIZ RI
BAS, avisa ao sr. MIGUEL NAlLE·
VAIA SOBRINHO, portador dá
Carteira Profissional n.? 39500, sé
r ie 00001, a apresentar-se em seu

c,";(Titório dentro do nrazo de 3
� três) dias, afim de regularizar sua

situaçâo trabalhista.

O não comparecimento impli
cará na rescisão do contrato de tra
lalho por abandono de serviço, nos

termos do artigo 482 da CLT�
1 ',{

VENDE·_ SE
Uma data, com 800,00 n12,

s ituada nesta cidade à rua Curi
tibanos, próximo ao Colégio S.
C. de Jesus. Tratar com Car-
111en Silveira, no Cartório de
Paula S. Carvalho.

· ..

'Mundo

* ., ..

•
•
•
o
•
•
·
·
•
·

· ..

· ..

.. " "

� I
•(ao lado do Supermercado Novo Mundo)

Que oferece os melhores preços e. as
,

condições . da'

·

•
·
•
•
,
•

� ...

lU
IH

pagamento mais facilitadas dá praça
• 4'1 ,

· ..
·
·
•
•
•

, .
•

, Antonio
, '

Tokarski & o,

....
,
,

Ltda.
· ..
· ..

n
li
· ..

1 x

·
•
e

são' d� 42,00 metros. Tendo pc·
Io MIVI. Juiz de Direito sido de

signado, 'próximo dt�:' 14 de fe
vereiro de 1980, 'ãs,)4:30 horas,
para' a audiêncíá de Justificação
Iiminar de Posse e para que I«hegue ao conhecimento de te

00S, principalmente. dos even-

1uais herd.eiros de Antonio T're··
La, nos termos do artigo 942, 11
do C. P . C ., mandou expedir o

presente edital que será afixado

em lugar de costume e publica_
do na forma da lei. Dado e pas.
sado nesta cidade de Canoinha�
Estado de Santa Catarina, aous
nove dias do .mês de novembro
de mil, novecentos e setenta e
nove. Eu, Zaiden E. Selemfl
Escrivão o subscrevi.

.,

OrU de Ataíde Rodrigues,
Juiz de Direito/ 2.a Vara

1 �

�� ��m__-- ------�__---- ---------- __

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canolnhas
Edital de GODvoca�ão

Pelo presente Edital, ficam convocados os senhores as.

.sociados do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CANOINH�S, em' pleno gozo de seus direitos Sindicais, à se reu
nírem em Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 25 de feve
reiro de 1980, às 7 horas em primeira convocação, e caso não hou
ver número legal de associados presentes, será convocada urna se

gunda Assembléia para duas horas após, isto é, para às 9 horas no
mesmo dia, e local, com qualque.r número de associados presentes,
3 qual sera realizada na Rua Vídal Ramos n.? 566, para delibera.
rem o seguinte:

. -

ORDEM DO DIA

1.'0) Leitura do Relatório do Presidente do Sindicato, sobre as

ocorrências do Exercício de 1979.

2.°) Leitura, discussão e votação para aprovação da Prestação de
contas do Exercício de 1979, bem como o parecer exarado pe
los membros do Conselho Fiscal.

.

.

:'J . 0) Assuntos Diversos.

De acordo COl1'l os estatutos Sociais, a aprovação será
feita por escrutínio secreto.

'Canoinhas, 15 de janeiro de 1980.

EDMAR GONÇALVES PADILHA - Presidente
1 x

xo DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
, �

iVHGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOC:Ê' ENCONTRARA PARA PRONTA 'ENTREGA:

Marca
1 Veran'2io.. .. .. .. .. ..' .. .. .. ..

1 Kombi VW .

1 Passat TS .. .. .. .. .. .. .. .. .. :.
1 Opala .

1 Chevette SL .. .. .. .. .. . .

] Passat TS .

.. .. . I. •• •• •• •• •• ••

1 Brasí lía
.

3 Brasília " .

1 Variant ..

-

_, .'. _ .

1 Veraneio ," . _ " .

1 Opala coupê .. .. .. .. .. .. .. ..

1. Volkswagen 1500 .. .. .. .. ..

Ano
1969

. 1976
1976
19,76
1977
1976
1977
1976'
1977
1977
1973
1974

�1(iUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LT-D'A·.
Concessionário Genéral Motors do Brasil S. A .

.

.
Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS _' Sta. Catarina

,aiAWJ+'Mi.,iJ3pM 'A3iU#HDi1tlnrr Aler.�� '. i •

Basili� Hurnenhuk Comércio I,
de Veículos Ltda.

-=-==

1 R��d���oRD-T-.,-
4 31 ANOS 1979

Fazemos sempre a melhor ·oferta em veículos novos li'QRD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

11 cChoTcel' Coupê Luxo" amarelo .. 1976
. evette - branco . .

1 Belina II - venn,('U��
" " '

'i�,��
] B�asilia6- marron .. .. ::,:: .. 1975
1 VW 130 -L "-. beje . . .. .. 1978

.

1 Variant � amarela
.. .. .. .. .. ..

1975
1 Rural _ 4x4 - br;�c�' e' verde " .. .. .. 1973

Adquira seu ,veículo Com a J:nhÚnia entrada.
Veículos inteirameI1;te' re�isad��, de boa procedência.. aos

.

'. melhores preços da região � ., , . t.

' .'

"

V�s"i���nos.s.e·m �omprol1l,�ss�, em��o��� ]o]á:'à \ ...• :
Rua Vidal Ramos, 203 ,_' Fones 2Q-Q268�1.'2i;0468 �. 22-0024

'

•
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CORREIO DO, NORTE,
r.

\

Re·gistro
'. TEREZINHA LOURENÇO' . RI·

neUtO - ESCREVENTE AUTORI

ZADA do Cartório do Registro C�
vil de R:EGISTRO :-- Estado de São

Faulo, .faz saber' por intermédio da

Oficial do Registro Civil desta ci

dade que pretendem casar:
,

HERMES YUTAKA HATTORI

com LfRIA OKIrAMA, brasileiros,
Dolteiros; ele agr'9nomo, nascido em

!;éJ'iqu�ra-Aç:ll-Sao Paulo aos 28 de
j!lneiro de 1955. residente e domi

f'I'liado em Canoinhas, filho de Yu

taka Hattori .e de Chizuru Hattori;
I-'la bancária, nascida no distrito de

Registro-São Paulo aos 05 de agosto
(1e 1960, residente e domiciliada no

c.jstrlto de Registro-SP, filha de. Go
:zd Okiyania e de Kinue Okiyama.

E para que ,chegue ao eonheeí

mento de 3.os, mandei publicar o

presente Edital.

'I

NERE1:DA� C. CORTE, Oficíat do

�,eg'jstro Civil do 1;() Dístrite de Co

nomhas, Santa Catarina foz saber
, ,

que pretendem casar-se;

LIDIO DEKI e AVANI VIEIRA'
HENING, ambos solteiros, ele la,

vrador, nascido em Paciência d05
Neves, deste Município, em 2 de

março de 1953, residente em Paciên
da dos Neves, filho de Estefano De
la e Rosa Deki. Ela, do lar, nasci
da em Santo Antonio, deste Muni
cípio, em 24 de janeiro de 1955, re
!iidente nesta cidade de Canoinhas:
filna de Adolfo Vieira Hening e

Maria Furhmonn Hening.

.

WILMAR VOIGT e SOLANGE
DE FATIMA BUENO DA RQC:ijA.
ambos solteiros, ele, operário nas,
cido em "Arroios; neste Municipio"
��.m 2 de d�zémbr,o"p.e���5f.k,domici
Iiado e residente em Salseiro deste
Municjpio, filho de Odilo' Otto
�'oigt ,e Sebastiana Heiden Voigt.
1i:la, do lar, nascida em Encruzilha
drr, deste Município, em 12 de ja.;.
ueiro de 1964, domiciliada e resi
dente nesta cidade filha de André
Bueno da�Rocha �'Dorvalina MR
chado da Rocha.

ADEMlR JOSÉ, XAVIER e

T�1ARIA l\URIAM TRIBESS, ambos
solteiros, ele, operário, nascido em
Massaranduba, deste Estado, em 28
d.:. julho de 1958,. domiciliado e resi-

, ciente em Joinville., deste Esfado,
f,lhq de HercHlo Xavjer e VidallI).9.

JOÃ.O AFONSO ALVES e IG� }�avier. 'Ela. a-�x.iliar de enferma

fliES CpRnÊA DE PAULA; nmbor;, .

gem, nascida em Mass3I:;anduba,
rolteiro3, domiciLados c r2sià8TIi e�,

I ,'.este Estado, domiciliada
.

e resÍ-
0r:i1te nest:l cidade, nascIda em 25

;tc�:ta edade. Ele, operário, nascido (ip janeiro de 19S( filha de Artur
cn: F�rtura deste l'vIunicípio, em:), Trltess e H:'Tta Dombeck Tribes�
(�e agc'Eto de 1959) flL�o de .Ham,To
Al�,'es e Yolanda Llbcra:,o Alves.
},la, operária, nascida em Pa,üJ
Pereira, deste Munic�pio, em 12 d�'
10ulo ,de 1956, fiha ele V;aldem::n'
Corrêa de .Paula e 1'/I2ria Laur2D"
tma Vidra.

\

JOSÉ MARIA DE ALBUQUER
QUE MARAN"rlAO e EvA MA
ürCIDA DE f:OUZA, ambos
201teircs. Ele, opet�r.io, nascído
rm lucar São Ma:r.�ins.. ,,\1tü
l'ar,ajós, Município de 1ta�tuba:
Htado do Pará, em 17' de
outubro de 1954. resIdente em cida.,
ele de Cano-inhàs, filho de Manoel
Albuquerque Maranhão e Raimun
da Rodrigues Maranhão. Ela, do
1<!.1', nascida em São Sebastião do
Sal, Municipio de Lebon Regis, des·
te Estado, em 15 de outubro de
1563, domiciliada -e residente em

Parado; deste Município, filha de
Adão Maria de Souza e Laurentina
França de Souza,

I _

ÉZIO LUIZ DE: MIRANDA e

NANCY DO' CARMO Ff�DTER.
tl.mbos solteiros. Ele, motorista:'
�Iascido' em São Francisco do Sul,
�kste Estado, em 25 de maio de
.1.956, domiciliado e residente na ci
rlade de São '"Francisco do Sul, fi
lho de João Leocádio de Miranda e

J\ntonia Evanildes de OIi\.reira Mi
randa. Ela, do lar, nascida em Ma
';v1' Vieira. deste Estado, em 9 'd�
Julho de 1957) domiciliada e r�si
tiente nesta ,::!idade, filha de Der -

tneval Fadter e Maria Rosa Fadter;

VILMAR DO ROSÁRIO LIS ..

IBOA e NELCI SOARES FRAGO
r,o, ambos solteiras. 'domiciliados e

J'€s�dentes nesta cidade. Ele, ope

�no.' !1�scído em Residência F'uck,·
E umClplO de Monte Castelo deste
�stado, em 1.0' de agosto de 19601,
à11ho de dona Alaides Lisboa.. Ela,
? lar. nascida em Caxoeira. muni
Clpio de Lebon Regis, deste 'Estado,
7'[\ 10 de março' de ,1962, filha dE:

�l]fredo Soares Fragoso e Catarina
Ves Fragoso_

\ JA,IR P®DRQ DE CASTRO e

nOZI SUDBRACK, ambos solteiros
domiciliados e residentes nesta Ci�
dade , Ele, contador, nascido (em
.!rineópoliS" deste Estado, em 28 de
junho de 1950, filho de João' de
Castro 'e Eugenia Gonchorek Cas-
1 ro. Ela, do lar, nascida em Piratu
QQ, deste Estado, em 8 de' [ulho .de
; H61, filha' de Silvio Sudbrack e

Osmantína Schwantes Sudbrack ,

. \ANTENOR DURSKI e MAR-
\ LENE FREITÁS TRINOSKI, am

bos solteiros, domiciliados e resi
dentes em Mareilio Dias, deste Mu
nicípio , Ele, operário, nascido em

Marcílío Dias" deste Município, em
; 13 de julho de 1954, filho de André.
Durski e Margarida Durski , Ela, do :

1:lJ.', nascida em 'Marcilio 'Dias, des- .

te Município, em 28. de agosto de
:g51, filha de Nicolau Trinos19 c

Teomira Freitas Trinoski.

-D�I.SON R.GBJ1:RTO KOCH e

FLT2ABETE PEROSSO,· ambos 1001-
teiro3, domiciliados e resic1en�es

'. r.esta cidade, Ele, auxiliar de ''8S

<'T�brio. nascido em Canoinhéls, em

;::'! de abril de 1952, filho de Delfino
. Koch e Iza.ura Fernandes Koch

.

LV.::, do lar, nas�ida em P:ledade,
c.;I':.sta cidade. em 2 de novembro 'de
H!52, filha de Henrique P,eros.so e

.

Tere7.G Bn:y FerosSio.

DOURIVAL DE PAULA com

IV ETE BEYERSDORFF, }!)rasilei.",
lOS, solteiros, domiciliados e .resi ..

(ientes neste distirto; ele mecânico,
TJ,dscido em Três Barras di comar
ca aos 16 de setef!1bro de 1947, fi
lho de Francisco de Paula e de Ma
ri:.l Frandsca' de. Paula; ela do lar,!
na$cida em Três Barras di comar

,"'a aos 24 de set.embro de 1957, fi-
1'1& de Ernesto Beyersdorff .e·· de

. I .eony Beyersdorff.

CARLOS ALBERTO SILVA
com VERA LUCIA EICHINGER

Lrasileiros, solteiros, domi,cí1iados. e
residentes nE::!sta cidade; ele encana

dor, nascido em T;rês Barras
Q
di cc:

marca aos 22 de Julho de b57,. fI
lho de Floresvaldo Silva e de Phllo.

r.1f'na Jancmionka Sihra; ela enfe�
meira, nascida em Piedade-Ca�ol-
,Jlhas aos 13 de maio de 1958, fIl�a
d� Francisco Eichinger e de Marl:::"

Matilde Eichin.ger.·
,

JOÃO MARIA GUIMARÃES
FERREIRA com MARIF� SALET�

. ROHRBACHER, brasileIros, sol�el
'TOS, domiciliados e. re�;Aentes ,ne�ta
ridade; ele func'lonan� :p�bh�o
::\1:unicipal, nascido em ] IUVlOP?hs-

. Fr." aos .10 de julho· de 1949, _fIlhO
de Leonardo Rodr�gues Fe�reIr� e

:le Miquilina GaIsI�r. GUlmar�e�;
Ferreira; ela comercw)'la, n.�sclda
em Canoinhas aos 24 de malv d�

� 955, filha de Alvino Hdhrbacher e

'de Nilda Rohrbacher.

" I

-

�_ mn I �

Editais
E poro que chegue ao conheci

mento de terceiros, mandei publleor
,".� ,.Rresente Edite]. Apresentaram os

documentos exigidos pelo C6djg�·
Civil, art. 180.

'

Se alguém tiver co

nhecimento de algum impedimento
leg.al, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 16 de janeiro de 1980,

N�REIDA C. CÔRTE,'
.

Ofi·c:iol do R.egistro Civil
CPF, 22.i.315. 879-Q4

_m..... _

RITA FIAMONCINI SCHIESSL,
Escrfvã de paz, e Ofi�ial do Regis�
tro qivil do Dístrtto de F.elipe Seh
mídt, Munieiplo e Comarca· de

.

Ca�
noínhas, faz saber que pretendem
casar:

VALDEMAR JOSE KURUDZ e

LIDIA TRAVINSKI. Ele, natural
de Canoinhas-EC, nascido em Ca
noinhas-Santa Catarina, no dia 16

.

de agosto de 1957, lavrador, soltei
ro, domiciliado em Estação Paciên
cia e residente neste Distrito, filho

.

de Francisco Kurudz (falecido)
e Rosa Bileski

.

Kurudz . Ela,
natural do Paraná, nascida em

distrito de Fluviópolis, no dia
26 de abril de' 1959 domésti-'
ra, solteira, domiciliada' neste Dis�
t�·lto e residente em Estação Pa-'
ciência, filha de .Ludovico 'Trav'ins
ki e Francisca Surma Travins.ki.

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma
ela lei.

Felipe Schmídt, 15 de' janeiro
de 19'80.

Rita Fiamopcini, Schies:!11
Oficial do RegisrTo. Civil

I

Feljpe Schmidt. 2,7 dA dezembro
NÊ!), Tabeliã e Oficial do Registro
Civil dfi Jl)�:trito de pinheiros, Co�
ri'a.re::!. "de, CalloInnas, Estado de
:�',aJlta Catarina, faz sabell.· que pre.
hndem casn':

�

/

, JOAO ANTONIO r;1ASSANEI
no e MARIA FT.JORIZIA lVIAR
'rrrNS DE OLIVEIRA. Ele, natural
(:.r�ste Estado, nascidQ' em Rio dos
Fardos no dia 15 de j;;meiro de 1959,
agricultor, solteiro, donlicíliado e

i'esid.çnte em Rio dos Pardos nl
r'istrito, filho de .M<;lria Massaneiro
Ela, natural/deste Estado, nascida
0'11 'Canoinha:; no dia 13 de· Ol',tu
l�ro .de 1958, do. lar, viúya, domici
liada e. residente em Rio dos Par·
(�üs., filha de Fiorisia dos Santos.'

Se alguém saub�r de algum
impedimento, oponha-o na forma
da lei.

PiJ.?-heiros, 14 de'. janeiro de 1980.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz ta Oficial do Registro Civil
,do Município 'de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, <

na f9rma da lei,
faz Isaber que pretendem casar:

JOÃO FREDERICO LECIM
SOBRINHO e CEOLI DÉ JESUS
ALVES. Ele, natural deste Estado,
llHScido neste municipio, 'no dia 08
de março de .1958, lavrador, soltei
ro, domiciliado -c r,esidcnte neste
múnicípio, filho de Pedro Frederico
L(:clm e Luciana Lecim. Ela, rÍatu
�::.)l deste Estado, nascida neste mu

nicípio, no dia i5 de junho de 1961,
do Ilar, solteira, domiciliada e resi
dente neste mm;ücípió" (fill:ta de
Joaquim, Alves e Cecilia Massanei
:C'J Alves.

Se 'alguém tiver c.onhecimento
de existir algum iJppedimento legal?
acuse-g para fins de direito.

'

Major Vieira, 14 de janeiro de,
18,80:'

. ,

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do. Registro Civil

\

I

I

F,UCK

do geral, onde se vive, tiramos bpns
e maus momentos, Cada um de

per si soíreu algo que lhe mareon

bastante ..

. Horas difíceis foram virVI'dà,15 •

Grande número de familias passou
necessidades, das mais diversas,
faltando muitas vezes, o necessá
rio para viver, enqu.anto�· alguns,
gastando' a . rodo, não _

lembraram
nem siquer por um.momento 'da

queles que 'em sua mesa, nem um

pedaço de pão tinham . Quanta��
crianças perambularam e peram
bulam pelas ruas' e avenidas, esmo
Iando para saciar a fome, Imagi
nem se 1979. não fosse o ano .Inter-

.

!

nacional da Criança. E assim, por
diante. Muitas pessoas. nos.ideíxa-.
ram, uns procurando m�lhor�s. con
dições de vida em outros lugares
outros decepcionados partiram em

busca de' novas amizades e ilusões
{' outros partiram para a vida eter-

11a, nos deixando só a saudade.

A sorte é que sempre temos fi
_

mão de Deus, onde podemos. segu
var firme e quando as águas do
TI1ar da vida, querem nos· afogar,
sempre temos com quem .contar,
poís Deus jamais falhou.

Por isso, o nosso balanço geral,
não quer dizer números, e nem ob
jetos, mas 'si�, um pouco do que

. recordamos do ano que passou ..

Balanco
,

Quando chega o mês de janeiro,
em toda parte que se vai, .só se es

cuta falar em balanço. Fala-se em

"balanço, visando números e quan

tidades. No comércio, principal
mente, os empregados ficam cansa

. díssimos, pois é u:rn tal de medir e

pesar coisas que' parece nunca che

gar ao final.

No entanto, existe'muitas for

mas de balanço. Uns ·fazem um re�

trospectó . de vida; como viveram·
, no ano próximo findo. Se de fato

os objetivos sonhados foram alcan

çados, ou se nada foi conseguido,
procuram buscar os "porquê" da

não realização do que haviam pla�
.nejado ,

Talvez para a maioria, o ano

que terminou, bem como a década
de 70, não tenha trazido, em gran
de .parte, aquilo .que esperavam.
Pois uma só pessoa não resolve na

da,' e 'em vista disso, muitas fica
ram a ver navios, como se ,costuma'
dizer por ai.

Muitos fatores concprrem para
.. ,

um balanço geral; na escalada da

vida, .são muitos Os degraus a su

bir e poucos a'descer. A caminha
da da. subida é penosa,' difícil mes
mo.

Quando apagaram-se, as luzes
do ano velho, lembranças, algumas
2legres e outras amargas,' surgiram
no pensamento de c;ada ser huma

llO, buscando como que' uma soma
\ I \

' •

de valores, para ver onde estavam
)8 pontos mais importantes ou tam·
bém porque não dizer as dec'epçõef3
sofridas.

'Tanto no lar, como no traba
lho oU,na comunidade, de lum mo-

I • .'. •.

U : Inl : Ulln
I

Geral

Nq computo geral, não pódemoJ
Glzer se' houve mais balanço positi
vo ou negativo e nem tão pouco sa

equiparou positivo com negativo.
A dúvida sempre fica.

Canoir.hj1s, janeiro de 1980.

IVANITA SCHIVINSKI

, . .

moveiS
, \

_._.
•

,
"

V E N ,0 E .. .._
..
'\

,

Uma área de 10.000'm2 prÓXinlÇl ao Cemitério de <Cal1úi�,
n,has, com 'casa de ,madeira, pinheirDs, (luz, etc. Preço'
somente Cr$ 150,00' O m2, ...sem acréscimo pelas benfeitÚ'od
rias.

Um terreno na Praiá Alegre €}n Piçarras: Locai de ótima
valorização. Preço '_ a partir de Cr$ 2.,802,00 mensais.

T'(JPINIQUIM IM'ÓVEIS

SUA OpçÃO IMOBILIARIA _' CRECI 1231

Praça Lauro Müller, 522 - Sobre-loja.

Aberto de segun,da a quinta-feira - das 10 às 19 horas.

w

Drá·. Zoé Walkyria NatIVidade ,Seleme
.

- CIRURGIA DENTISTA -
.

.

,

- Cle 005589159jDEP -
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em O'dontopediatria -

H01)A MARCADA - PÇá. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

AUTOMÓVEI_S

�-----------------------------------------------------------�

LTDA�
Rua Caetano Costa, '2211 Fone '22-0491 - esquina com a BR-280' Canoinhas

REVENDEDOR 'F I AT
8ta. Catarina

'PECAS ORIGINAIS
.

.

OFICINA ESPECIALIZADA

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\ (Extrato art. 687 CPC)·
:;1 :':�1.a �RAÇA:t:Qià 64 de fevereiro de 1980, às . 23) 60 'pacotys de b�la� kids c/ 200 gr��, avaliado'

10,00 horas. em Cr$ t. 02Q,00. I
,

,24) 01 pacote-·id'é""bfilaS' sdttidas, com' 5.100 kgs.,
'avaliado em Cr$ 135,00. .

25) 161 pacotes de pirulito marca eUlbaré, c/ lU)
unid. cada, avaliado em Cr$ 3.721,20 ..

26) 130 pacotes de balas Van Melle, avaliado c,m'
Cr$ 3.250;00.'

,

27) 5 pacote de balas simples c/ 1 kilo caca,
avaliado em Cr$ 250,00.. .

'

28) 15 fardos de balas sirnples, avaliado em Cr$
10.000,00. "

.

29)' 61 pacotes de balas de banana c/ 5 k. cada
avaliado em Cr$ 7.930,00.

'

30) 41 pacotes de balas tipo florestal cJ 2 k.
cada avaliado em' Cr$. 2 .050,00. .

31) 1.3 c�. calçado tipo Kichute c/ l2 pares ca-

da, avaliado em Cr,$ 17.160,00. ".
32) 07 cx. de botas de borracha cf 6 pares cada,

avaliado em Cr$ 5.460,00.
33) 54 pares de kichute sortido, avaliado em.·Cr$

5.490,00. .

, r-34) 11 pares de botas de borracha, avaliado em

Cr$ 1. 430,00. .

,
. , ,

35) 70 pares de sapatos plásticos marca snoo,
avaliado em Cr$ 3.850)00.

36) 81 pares de kichutes sortidos, avaFH�lo em

Cr$ 8.,910,00. .'
.,

.

37) 18 pares de botas de borracha, avaliado em

Cr$ 2.340,00.
-

3'8) 37 pares de tenis Montreal sortido, avaliado
em Cr$ 6.845,00. I

39) 04 pares de sapato de couro sortido, avalia-
do em Cr$ 1.400,00. ..'

40) O§ pares de tenis Montreal sortido; avaliado
em Cr$ 925,00.'

.

41) 57 pares de botas tipo K. Kero sortido, ava
Iiado em Cr$ 3.990,00.

42) 50 cx. de chinelos Dulce Vita c/ 18 pares
cada, avaliado em Cr$ 62.100,00.

\,43) 02bobinasdepapelp,. presente·c/20k. ca-
'.

. .. " .... . ....
'

I A"da, avaliado em Cr$ 3.300,00. ; '. O Cartório do Registro Civil de Nereída .C ;,' Corte, ms·'44) 14 resmas de papel almaço c/ pauta, avalia- talado no Forum, acaba de 'adquirir a mais 'moderr:a�' s'Ofis" ,.do em Cr$ 1. 792,00 .
.

.

.

I ticada FOi'OCÓPlhDORA'em operação no Brasilea SECRE,
,45) ��:rf�à�ae!e cr$a���ll�itresente cn� K.,

TARY II. .'.. ...

'.
"i

r ,)
46) 51 pacotes de caderno espiral c], 10/48, fls.. 'Faz' cópias simples e duplaface de qualquer tamanho ".

r

avaliado em Cr$,A. 590,00,. r

•

'

.• . de e'x-celente qualidade, 'totalmente, a seco, inclusive, em" �at>el,._A7) 16 pacotes de caderno espiral é/ 10/48 fls., veg�t�l e papéis timbrados de. firmas, 'cr-iando um novo servir-"avaliado em Cr$ 1; 276,80 . .,' '.,
ço : em C�n�inhas, a. confecção; de ,c�rc�lares. para. empr,e�as;..·48)

.

72 pacotes de caderno de linguagem c/ 20/ .

. ',' ., ",

48fls.,avaliadoem:Cr$6.�80,0?,,;, �.

,:.� �.';.:. '. ' '. .':' '\r ; .',:':}':. 49) 21 pacotes de cadernos unívérsitàrios c! �,
, 'I.JL1I1lun_yr' lU li! nO li!!! !li ,,"!!li a I!R ri A II a ma II �'!II! UNIUU 1!iI..IL!J.JU io a lU ii lU Inip II III"",!�'cada, avaliado em Cr$ 2 .13.1,59 .. � .',. ,'" ,

,50) 43 pacotes de cadernos de lInguagem .c/ 20/.

.C..

'

II .:' M:.·.' _ .F.....
\ N'" ··T/.'·· E·' ,.:, L' 1 ""A'50 fls. cada, avaliado em Cr$ 4.6'95,00. .

.,
. B . �

I51) 18 pacotes de cardenos de linguagem cf 10/ ,
. .

..

" f'

'96 fls., avaliado em Cr$ 2.555,28. '. ,.', FÁBRICA,' DE TELAS' DE ARAME
I

GALVANIZADO, �M I

52) 26 pacotes de cadernos de linguagem <:/20/
\ TODOS OS iIPOS .E 8'OB ,ME,DIDA __ ALAMB:ftAiJÓSJ?A-50 fls., avaliado em Cr$ 2.839,20. RÁ:'CANc'HAS DE ESPORTES _,"'CERCAS DÉ DIVERSOS,53) 10 pacotes de cq_dernos d�.linguagem c/ 20/
M:OD'EL.O.. S, .. E·M·:.·· .'TEL··'Aci,D'.E.'ARAME E, PA.L.A..

·NQUES :OE.
. 150fls., avaliado em Cr$ 900,00.' \

_ y

54)' 30 fard.os de pratos de 'papelão c/ ,250 grs. ,CONCRE'TO PRÓPRIOS PARA CHÁCARAS _. ART'EFA-'
digo cada) avaliado em Cr$ 4.500,00.

, tos DE .CONCRÊTO EM GERAL.' , :

55) 3 -fardos de pratos. de papelão. c/ 25Q cada, .'.
' ..

.

.' .

,

av.allado eml Cr$ 525,00. .

.
"Escritór.io: Rua Eugê�i6 de So��a, 188.-. Fone'22-p748,' Caix,a', .

56) 3 fardos de pratos de papelão tipo RJ4, c/_ , .' p'ostaI, 241.� anexo Escr}tório Cide.
250 cada; avaliado em Cr$ 450,00." ''',

, . .' ! i

57) .14 bobinas de papel p/ presente cJ '25 ,K.,· Fâbrica: l)jst.rÜo de: Marci1io D,ias -. Canoinhas�SC.
cada, avaliado em Cr$ 23.800,00., Somam os �..',..., ,

.' -.' ..
'

'.' '.
"
"'. . ;,.' .,..-<.-'.'

.

ili'n.bens acima mencionados a quantia ide Cr$, ·... 'aTn iii u1n."'TTn"'íii--.rnrm·��Tnrr,r;VlT1í-rTln·lrm iI!l U i!U UTnlTTHllao "

347.099,58. Eu, Zaiden E. Sel�me, Esc�ivão '��btJom11J1*t!1llM1i�%IJitEWi1li\íilL_iilJllWa�i&nma��o subscrevi. ...', . ",
"'.'

BENS: 1) Uma máquina de escrever

. Remington n.". 620'1202,. com 70

espaços de cor beje em regular estado de
.

. conservação, avaliada em Cr$ 8.250,0'0.
2)' Uma máquina de calcular, marca Prelci�a

manual em bom estado' de conservaçao,
avaliada em Cr$- 2.500,00.

3) Uma máquina, de calcular elétrica- marca
Compet n.? 02067378, em bom estado de con

servação avaliado em Cr$, 4.350,00.
4) Uma ináquina .de calcular elétrica. marca'

Facit .n.? 004156, em bom estado de conser ..

vação, avaliado em Cr$ 3. 900�00:
. 5) Uma máquina de calcular elétrica ma�ca

Olívetti em bom estado de conservaçao,
. avaliado em Cr$ 6.000,00.

6) Uma balança Fillizolla p/ 25 kilos n.? ...

.

.
. 395929, em bom estado' de conservação, ava
.Hado em Cr$ 900,00.

7) Um relógio' de parede marca Braseiko, em
.

ótimo estado de conservação, avaliado em

Cr$'2.800,00.
.

.

. _
.

8) Ufi cofre' de marca Marte de__fabricação de

Metalúrgica Mogi-Mirim S/A em bom eóta
dode conservação, avaliado em Cr$ 6.120;00,

9) ...Um arquivo de aço cor cinza, de fabricação
. .da firma Metalsul, em bom estado de con

: . servação, avaliado em Cr$ 2.4·20;00'-
10} \tUm balcão frigorífico marca LaII)Í, 3 por�8.s

s/ n.? de cor marrom e preto, em perfeito
estado de' conservação, avaliado em Cr$ .,.

2'ô'.OOO;OO: .

. ,

.

11) Um. extintor médio PO 12 de fabricação Ex
-'.'

timbrasíl em borrn estado de conservação
avaliado em Cr$ 980,00.

12) Uma balança marca Ricelli s/n.o capacida-'
de, para 250 kilos, em regular estad� de con

servação, avaliado em Cr$ 1.80'0,00. '., :
13) Um relógio de pulso marca Orient, �11f 'bom.

estado. de conservação, avaliado em Cr$ . .' .

1. 000,00,.:' .

.

14) Uma máquina de • empacotar feijão tipo ..

� ECG é:m bopl estado de conservação, aV:1',liado em Cr$ 39.680',00'. '
.' (

. .

.

15) Uma coladeira tipo SP 3 em bom estado de
.. conservação, avaliado em Cr$ 9. 720,00 .

16) Uma g�ladeira à querosene em· regular es·
tado

-

de conser.vação, avaliado em Cr$ ....
6.000,00.

.

17) Um rádio matca Philips com '3 faixas de
cor preto em regular estado de conservaçãô,

.
'avnliado epJ. Cr$ 900,00.

,

18), Um arquivo pata fichas de plástico de cor

verde, em bom estado de con;3erva:ção, ava
liado em. Cr$ 950,00.

19) Uma !ffii€Sa de esnuk de fabricação da ,Ind.
Exportadora Sulbrasil em regular estado de
conservação, àvaliado em Cr$ 1.200,00'.

20) 600 torneiras plásticas, avaliado �m Cr$
. 10.800,00.

21) 50 pacotes de conecção plástica, avaliado em

Cr$ 6. 62.5',00. .

.

22) 0'1 pacote de balas 'simples com 1. 350' k ..

avaliad� im Cr$ 60,00.'
.

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

Direito . dade Comarca

Edital de

,

'/ �;1:2.���':p.'.ij:ttt<F�! Dia 25' de fevereiro' de f980, às
.

'. :..... ,1'0,00 horas.'
;'

LOCAL: Edifício' do Forum Ruben Mo
ritz da Costa, sito à Rua Vida.
Ramos' s/n.? _ Canoinhas-SC.

. PROCESSO: Execução Fiscal n.° 13.053

REQUERENTE� A FAZENDA PÚBLICA ES·
TADUAL

.

,

REQUERIDO:· COMERCJAIJ
LTDA.

MIRADOURO

.

'!,
, ,� \

JuízO 'Di'reito
'

da Comarcade
,

Edita,1 de

.de Canoinhas

Arlemataç�o
_. Santa Catarina

\

'Canoinhas,' 18 de qezembro de 11979 ..

ORLI DE ATAÍDE RODRIGUES
Juiz de Direito

1 x

de 'CanOihhas

Arr'e�atação

,

\

Santa Catarina

(Extrato art. 687 CPC)
.

. i ·

.,

'd'1.a PRAÇA: Dia 15 de feverei�o de 1980, às pressão máxima 130, deslocamento 75, velocl a-

de 850 R.P.M., p·.btência 1/2 CV. n.o 529911 cor10,00 horas.
,

\ d I OMS,·.azul, com motor elétrico, 1 HP;. mo e O' '; . .2.a PRAÇA: Dia 27 de fevereIrO de 1980, àc:
2.6/60 'avaliado em Cr$ 5.000',00'.'.

'

10�OO' horas. .

·LOCAL: Edifício do Forum Moritz da
'I .\ •

Costa sito à Rua Vidal Ra�os'. ,.

s/n;6 '_ Cano�nhas - SC.

PROCESSO: Execuçã�' F�scal n.o. 13.0'45
1

H'EQU.ERENTE: A FAZENDA PÚBLICA. ES·I

TADUAL
I' REQUERIDO: JULIO SACH!SKI .

}. BENS:· 1 _ Um compressor. de ar,
;-

n1arca Schulz cilindrada '90,
,

,

1 •

2 _.. Duas {02) c�ma8: turcas, . cOluple'ta,s
com colchão e cabeceira, en�' estado 'ge '!ilPVO,
cujas camas �ão de casal, àfvalia�o em yr�, . .",
2 . 800;00 . Eu, Zaiden..! E. Seléme, Escnvao o

subscrevi.
.

Canoinhas,' 26 de dezembro de 1979.

ORLI DE ATAíDE RPDRIG,UES
,Juiz de Direito"da 2.a VarÇl

1 x
' :;":; \.i

. . ,',. �
,

,1.-")';' ..• 1'

� Dr. Sérgio :T. La�ger
if

.

I'" ,,;'nç.Ç�Drgi.ão· Dentista
.

,

Rfií'b's.X ,',
J'

• r
,

Rua' Pauta. ·Pereira. 79'9 -vFone ,2�-0588
SOMENTE 'CQM HORA MARCADA

7 m'P'l<
\

I

========.T�,====================��==============�

DR. ZEt\lO· AMARAl·JILHO·
- CIRURGIÃO DENTISr� '-;-' ' .. ;.'

.

r ,

.,

Ç_ONSULT6RIO: Rua 12. de" Setembro -' esquina com ,tr��
.

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

Fone 22-0960 -

,

f.,FOT ..,'OC,O PI ASP

.
. . . . . , ....

:.:<>:.:.
lO.'! •

•

..e
� •..
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.

,
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estaques
Priscilla aninhos-

Enfeitando a coluna de hoje, esta beleza

de menina, 'Príscilla Farias Teixeira, que no dia

11 de janeiro completou mais um ano de vida.

Ela, é filha do prezado casal, Zulmar e Marlene

Farias Teixeira 'a quem envio um abraço e' os

parabéns à aniversariante.

LOJA POPULAR ANA MARIA

AMPLIOU E MbDERNIZOU SUAS INSTALAÇõES
PARA 'SERVIR SUA CLIENTELA CADA VEZ

MELHOR.

BRUXINHA MODAS

C�ESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE
, ,�CER MAIOR VARIEDADE' DE ARTIGOS POR ME

:N'OR PREÇO E COM O ATENDIMENTO QUE VOC:ft

JA CONHECE.-

CHIe-CHIe MODAS

CONTINUA A MESMA: PRE:çOS DE FABRICA,
ARTIGOS SELECIONADOS E DE ACORDO COM

SUA EXIGÊNCIA.

Orgunizaoões N·ivaldo Borgardt

«Hípica» reune

associados dia ,22
A Sociedade Hípica Julio' Budant, que por

r,�u�tos anos proporcionou excelentes espetáculos tur-
11Shcos ao público canoinhense, volta a reunir seus

antigos associados para reestruturação e eleição de
Dava Diretoria. A Assembléia está marcada para o

d!a 22 do corrente mês e acontecerá na Sede da So

ciedade Tiro Alvo de Canoinhas no Campo da Água
Verde -:

.
,

Vestibular
�

o Concurso Vestibular180 que foi realizado na

I,' �NPLOC esta semana, registrou- sete abstenções no

�)nmeiro dia de provas, oito no segundo dia, dez no

\,erceiro dia e as mesmas dez na última prova que fOI
o realizada ontem. A secretaria da Fundação informou
qUe tudo correu normalmente' e de acordo com o re

gU,lamento da ACAFE os resultados serão conhecidos

provavelmente na pró�ima quarta-feira.
�====================================�

Organizações Hecord
de Luiz Mrlton Suchek

,

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone: 22-05V
Seguros 'em' tod�s os ramos _ Fotocópias - Despà·,
chante Oficial do Detran _ Emplacamentos - Trans·

, ,ferência .de .Veículos' _ Confecção de' Placas e Pla

qq�t� -'0 Carteíra de Identidade .:,_ car�eira de Mo

torIsta _ Taxas Estaduais _ Preenchimen� de

Notas Promissórias e Contratos.

l2úcio
, I

Cô:'l'ombo

Festa «Tiro Rei»
A So�iedade Tiro Alvo d� Canoinhas promove

l'b. no próximo sábado, dia 26, a sua tradicional Festa

"Tiro Rei". O programa tem início às 14h30 com a

Marcha em Busca do "Rei' e Rainha", saindo defron
te à SBO. As 15h30, abertura das inscrições para
disputa na escolha do novo "Rei e Rainha", Cavalhei
(os e Princesas. O encerramento será às 18h30 com

entrega de faixas e medalhas aos vencedores.' As

22h30, acontecerá o "Baile do Tiro". na Sociedade Be

nef'ícente Operária, com o brilhantismo do conjunto
"Cardinallí" de Blumenau. As reservas de mesas seM'

Ião também no áia 26 a partir das 9 horas. A direto'

ria da S. T . A . C. exige o Traj e Social para a noitada.
,

.

)

Leo Clube em atividade

O Leo Clube Canoinhas realizou no dia 11 úl

timo, mais uma reunião preparatória sobre sua fun

dação oficial do Clube, que provavelmente acontece

, rá no final deste mês ou no início de fevereiro. Den
.

Ire os vários assuntos em pauta tratados na ocasião,
roí discutida a realização de uma campanha que o

Leõ Clube irá promover em, nossa comunidade.
Trata-se da Campanha de Roupas e Revistas Usadas,
que serão distribuídas às pessoas carentes de recur

So.S, e as revistas aos encarcerados. Os
\

j avens do Leo
Clube através da coluna, pedem o apoio e colabora-:
cão de toda a comunidade.

'

,)

'Enlace na agenda
Na minha agenda social de- fevereiro, consta

no dia 9, o casamento dos jovens, Dorotéia de Carva
lho e Rogério Reitz. Eles são filhos dos casais, Geral
do José e Corina Maria de Carvalho e de Pedro Reitz

(in memorian) e Alidia Klein Reítz .

' A cerimônia

religiosa será realizada às 17 horas na Igreja Matriz
Cristo Rei. O colunista agradece o bonito convite.

Chorinho novo
r

Germano Leão' Max Kõhler, é o, nome do me

rnno que veio alegrar o 'Iarv'do casal, Sérgio e Carmi
'nha Kõhler . Ele nasceu no 'dia 18, sexta-feira na'

Maternidade do Hospital Santa Cruz. Muito felizes,
os avós e os futuros padrinhos do garoto, jair e Rosanc
Kõhler , Da coluna, as felicitações com um abraço ao

radiante casal.
(

Cyriaco "O escultor"

Cyriaco Felício de Souza Neto, é um escultor
de muito talento que está sendo uma revelação no mu

nicípio de Três Barras, e que ora participa com seus
,.

trabalhos da Feira Catarinense de Artesanato 'em
.

Balneário Camboriú. Segundo ele, muitas de' suas es

culturas já foram vendidas para Curitiba, Porto

União, São Paulo, Canoinhas e Três Barras. Seus tra
balhos são os mais variados possíveis; vão desde más
caras até esculturas de grande estilo e originalidade.
Cyriaco pretende ainda este ano, expor muitas de suas

peças no
o

Clube Canoinhense. Para quem aprecia es

cultura, e quiser entrar' em contato com o artista o
,

' , ,

seu endereço é na Rua Central, 165 - Três Barras.

Dr. Antonio L� Dequecb Seleme
C R M - 2192 - CPF 189652879-72

CARDIOLOGIA

E L E T R O C A'R n I O 'G R A F I A

'Co?-sult6tlo: Rua Caetano Costa, 396

,

MEDICLINICA - FONE 22-0985

Lions Clube de Canoinhas

fundará Lions de Mafra',
v'

. ',"
.

.

: �'), '!�

o Lions Clube de Canoinhas ,esyá :';Jlltt�andQ,
os preparativos para a fundação: do 'Lí,ons� C�be 4�\
Mafra. Vários contatos foram mantidos com'It,mem,
bras da sociedade daquela cidade, no sentido da orga«
nizaçâo e fundação Lions na comunidade mafrense ,:'_.
Os parabéns da coluna ao Lions de Canoínhas pelo
empenho e dedicação na fundação daquele Clube,
pois é sem dúvida uma vitória sem par diante de ou

tros Clubes de cidades vizinhas, que durante 20 anos'

tentaram fundar o Lions de Mafra, sem no entanto

nunca conseguirem resultados positivos.
.

Toni Lemos na SBO
"Relembrando -Elvís Presley" é o show atração

de hoje à noite na Sociedade Beneficente Operária,
apresentado pelo cantor Toni Lemos. A promoção é
do discotecário Jakson Padilha e o Empresário Artís
tico Ronaldo. O Baile/show tem início marcado para
as 23 horas, sem reservas de mesas e .traje' esporte.'

.

,
,

Pingo -de ,Gente

Liquida em janeiro pela metade do preço.

Rua Vidal Ramos, 921 - Fone 22-01�3

Literatura
A Associação Catarinense de Escritores

ACEs, lançará ,em fevereiro o jornal oficial da entí
dade, denominado "Engenho" que terá o formato de

tablóide com um total de 12 páginas. A informação'
f. do escritor L. A. Martins, aos-. cronistas Mário

Tessari e Fernando Luiz Tokarski ao cientificá-los do
resultado da- última reunião da Associação, à qual ,1',

ambos estiveram ausentes.

Bodas d'e Prata
,(

,

,

'.

O casal Pedro e Liete 'Alves' Vieira, estará co

memorando na próxima terça-feira, dia 22,. vinte e,
'

,dnco anos de feliz matrimônio. "Pedrinho" como ',�

carinhosamente chamado; é membro do Clube do Si

gilo, e recebe através da coluna a homenagem de'
seus companheiros.

.

As felicitações de nossa 'equipe
'

ao casal'pela importante data.

Nasceu Tarcisio
Muito f�liz e de parabéns, o casal 'I'arcísío e

Elenice Hoffmann com o nascimento de um lindo ga ..

roto no dia 7 último na Clínica de Crianças de Rio '

Negro. O menino receberá na pia batismal -o nome,
de 'I'arcísío Hoffmann Filho.

HOJE: Ivanil Damaso da Silveira. '

AMANHÃ: Alzira, esposa de Paulo Soares.

DIA 21: Mário Bockor.

DIA 22: Maria, esposa de João Reinert e Ivo
Roberto Brauhardt .

DIA 23:' Basílio Senczuk, residente em Ciarior
te-Pr.

DIA 24: Hélio Heron Veiga, residente em Ma··

jor Vieira e o .menino Luciano, filho
de, Pedro Wendt. ,

"

I

Aos aniversariantes os nossos parabéns.
o,

GAR.DENIA
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

Moda Rió
I

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Olívéíra)
/
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CGCMF, 83.188.110/0.0.0.1-56 - SOCIEDADE DE CA�ITAL 'ABERTO - DEMEC;- RCA-2O.O-77/O.47 - AVENIDA SENADOR IVO DE AQUINO, 1330.

',',.�;;.,.) )[,JJ'o�_.,!:m�', ��N�I1'AS .; ESTADO DE SANTA CATARINA
' .

. .
,

,
.

IRELATÓRIO ,DA' DIRETORIA
SENHORES ACIONISTAS

,É COM PRAZER QUE SUBMETEMOS A APRECIAÇÃO DE V. s.-s, O RELATóRIO DAS ATIVIDADES HAVIDAS NO FRIGORíFICO CA-
(

, NOINHAS SiA., NO PERíODO DE 1.'0 DE NOVEMBRO DE 1978 A 31 DE OUTU BRO DE 1979, QUE CONFIGUROU COMO SENDO' UM BOM, ANO SOCIAL.
NOSSO FATURAMENTO TEVE UM CRESCIMENTO DE 160% EM'IGUAL PER.TODO ANTERIOR E, O VOLUME FíSICO DE Al?ATES DE SUINOS E BOVINOS,
TEVE UM CRESCIMENTO DE 40.,3%. AS DEMAIS ATIVIDADES COMO FOMENTO, FABRICA DE RAIÇÃO, TEM SE COMPORTADO DENTRO DAS EXPEC
TATIVAS E METAS PRÉ ESTABELECIDAS. AS PEÇAS CONTABEIS QUE COMPLETAM O BALANÇO, SEGUEM DEVIDAMENTE ESTAMPADAS, BEM CO·

,

MO, AS NOTAS EXPLICATIVAS QUE INTEGRAM AS DEMONSTRAÇõES FI NANCEIRAS.

AGRADECEMOS A TODOSI QUE -COLABORARAM COM NC' SSA ORGANIZAÇÃO, E VALEMO-NOS DO ENSEJO PARA REAFIRMAR NOSSA
CONFIANÇA E FÉ NO CRESCIMENTO DA ORGANIZAÇÃO. I

•

.,

'

,

(

CANOINHAS, 31 DE OUTUBRO DE 1979.

A DI'RETORIA

Balanço' Patrimonial encerrado em 31.10.79
A T I V o

CIRCULANTE

1,978
(ReClassificado)

27.219.261,72

1. 212.756,77
1.212.75,6,77
9.6'54.722,41
9'.915.828.,35
2.635.282,,90
148.737,42
419.20.4,44
831.946,2:3
157.422,0.4:
275.648.,11)

Díspenibílídades ..... 1.

Caixa e Bancos .. .. .. '.' .. ..

Créditos .. .. .. .. .. . � .. .. .. ... (

Contas a Rec , de Clientes .. ..

(-) Títulos Descontados .. .. .. ._

(-) Pr�........ �I Dev. Duvidosos .. . .

Bancos C/ VInculada '

.

Cheques em Cobrança .

_ Adiantamentos I •• •• •• •• •• •• ••

Dep. a Prazo Fixo ....

Impostos 2. Recuperar .. .. .. ..

Outros Créditos .. .. I" •• •• ••

Estoques , : , ..

Matérias Primas .

Produtos .

.

Almoxarifado .. .. .. .. .. .. ..

Suinos '

.

Despesas do Exercício Seguinte . ..

, ,

',,.C.' .: Despesas Financeiras .

) J.:.; \ ;.' -Despesas Administrativas .. ..

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Obrigações da Eletrobrás .

Créditos de Coltgadas , ..

I$ERMANE�TE .. .. .. .. .. .. ..

Investimentes '

. Participações p/Inc. Fiscais .. .. ..

": Participações Voluntá�ias .. .. ..

)

/. IlnObllizado .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Diferido
Fomento n Suinocultura .. ..

838.693,57
11 .995.748,90
2.435.173,66
7.693.316,54
333.298,70.

1.533.960,00

4.356.033,64
497.832,66

3.858.200,98
222.790.,53
-222.790,55

v.. 35.056.878,60

"

772.439,51
2,25.626,31

J. 32.923.029,40

1 135.783,35
62.498 . �30,87TOTAL .

P A 5 S I V. O

1979 1978
(Reclassificado)

26.420. . 947,22
13.447.203,68
6. 6Ü'6 . 173,57

66.533,75
711.330.,41

3.116.771,15
20.2.450,00.
48.355,14

2.222.129,52,

13.62'O.114,3G
13.6:0.114,36

39.664.236,43

2.249.606,76
-------- .-

2.249.606,76

2O..4�i .524;,�L
�4. 450..635,27
4.956.971,00.
733.519,0.6
448.753,95
95.786,94
432.143,72
279'.80<6,50
7.581,10.

467.3'07,29
16.180.607,31
--------

3.747.484,60'
9. 8f13 .954,00.
1.135.440.',71
1.453.728,00
742.497,66

--

711.625,28
30..872,37

.

\

1.647.441,55
--_._--- -

618.8,51,45
1.028. 5�O.,10

61.114.319',29

'819.490,03
,

284.�20,95
58.842.987,51

CIRCULANTE .

, Fornecedores .. .. .. ..

Instituições Financeiras ., .. ., ..

Diretores oe Acionistas .. .. .. ,. .. ..

Obrig, Sociais e 'I'rabalh . .. .. .. .. ..

Obrigações Tributárias .. .. .. .. .. ..

-Prov , PI! Imposto de Renda .. .. ., ..

Dividendos a Pagar .

Outros Débitos .. .. .. .. .. .. .,

rXIG:íVE,L·A LONGO PRAZO .. .. ..

, Instituicões Financeiras .

Prov. pi Imposto de Renda .. .. ..

RECEITAS OE E.XERCíCIOS FUTUROS
R-eceitas Diferidas .. .. .. .. .. ..

PATRIMôNIO Lí'QUmO ., .. .. ..

Capital Realizado .. .. .. .. . ....

Reservas de Capital'
Cor. Monet ..Capital .

Cor. Monet. Ativo Imobil . ) ..

Reserva de Lucros

22.457.869,29
22,262.962,19

8.756,52

Reserva L�gal .. .. .. ..

Reserva piA�m. Capital
TOTAL .

..

,
44.061,88
14?',.a88,7J

62.498.930,8'7

1979

48.575. 375,43
27.587 .573123
9.658.552,19
1.971.2,0,1,20
1.. 687 . 464,17
3.682.159,77
1.876.485,00
1.210.748,24
901.191,6·3

9.755. 932,74'
8,.673,. 731,74
1.082.201,00

47.040,00
47.040,0Ü'

44.047.649,10
28.351.000,0'0

10.057.332,10
1.695.537,48

304.44�,32
3 . 639 . 335,20

102.425.997,2'7

»

Origens e aplicações de ReclIrsos
1 - Origens: Lucro do Exercício .. .. .. ..1 .,' •• •• •• ••

,

Depreciaçôes-:e Amortizações '.. .. .. .. ..

. Reversão dê> Dividendos .. .. .. .. . ...

'

..

Redução de Investimentos ..... .. .. .. .. .,

Redução de Imobilizações.. .. .. . .....

Aumento de Capital em Dinheiro ., .. .. ..

Receitas de Exercícios Futuros .. .. .. .. ..

Ajustes de Exercícios Anteriores .,

1.167.5200,80
102 . 4:::,5 . 997,27

Demonstração do Resultado do Exercício
- Período de 01.11.78 à 31.10.1979

1978,
(Reclassífícado)

96.775.548,90.
96.775.548,,90

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Venda de Produtos .

. Prestação de serviços '
..

Devoluções e Abatimentos .. ..

Impostos Faturados.. .. .. .. .. (3.160.099,8.9)
RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA .. .. 93.615 .. 449,01

_ ." .. _--------_-

Custo dos Produtos Vendidos .. .. (85.017.812,03)
LUCRO BRUTO ; :.

/' -

8.597.636,98

DESPESAS OPERACIONAIS ' (12 797.137,86)
Despesas Administrativas .

Despesas c/ Vendas .. .. .. . I. ••

Despesas Tributárias .. .. .. .. ..

Desp .. - Rec. Financeiras .. .. .. .. ..'

Depreciação e Amortização ..

,

I

1<�QUIVAL®NCIA PATRIMONIAL ..

I

••

RESULTADO OPERACIONAL ..

:RENHAS NAO OPERACIONAIS .. ..

-COR. MONET. DO BALANÇO, ... :.
!)ESPESAS NÃO OPERACIONAIS .. ..

LUCRO LíQUIDO ANTES DO ,I. RENDA
PROVo PI IMPOSTO DE RENDA .... '

..

LUCRO LíQUIDO APóS 1. RENDA ..

2.175.695,60
2.961.10.4,12
241.154,44

6.184.177,04,
1.235.006,66

(4.199.500,88)
4.550.951,04

(49. 459,2ü)
301. 990,96
(2.02.450,0'0)
99.540.96

Díserlmínaeão

44.061,88
142.088,70

6.0.57.256,77

.Saldo em

31.10.78
Correção
Especial

1979

:2 - Aplicaçõec.. Dividendos Propostos .. ..'.. .. ..

Aumento de Imobilizações .. .. .. ..

Aumento de Investimentos, .

Redução do Exigível 8 L. Prazo .. ..

j Aumento do Realizável a oc.... Prazo
"

.

Cor. Monet , do Balanço " .. .. .. .. ..

, Equivalência Patrimonial :.
251.788.436,97
251.554.488.71

2;33 . 948,,26
(4.093.409,83)
(8.552.639,44)

. ��_9_:_!��3"?1,1_o._
(�n6. 562.30.5,22)
22.580'.082.,48

09.394.0'01,84)
3.221.898,66
7.616.257,55
817.364,33

5.213.171,0'8
2.525.310,22

41.462,00
----".. --

3.227.542,64
355.626,17

6.301.631,39
(2.083.121,25 )
7.801.678,95

_---_-_ .. --

(2.958.686,00)
4.842.992,95

! •••••

:3 - Redução no Capital Circulante Líquido

4.842.992,95
2.525.310,22

48 .. 355,14
357.38Ü',15
155.517,16
37.037,81
47.040,00

(3.265. 357�35)
4,748.276,08.
1. 210� 748.,24
1 .586.240,03

�8.815,30
3.864.181,62
1.424.651;00
6.301. 631,39

41.462,{)0
14.457.729,58
(9.70.9.453,50)

. Demonstraçâo da Redução do Capital /Circu.lant� Liquido

Especifíeação 31.10.78 31.10.79
-_._---.__._

____ o

Ativo Circulante 27.219.'261,72 39.664.236,43 12.
Passivo Circul. (26.420.947,22) (48.575.375,43) (22.

Ccp, Circul. Li_q._
'\

798.314,50 (8 ._�11.139�9_º) (9.-- - -

Demonstração de Lucros Icumulados
1 - Saldo Inicial •• '.,' ••• ' ••• o. o ••••• o. o •••••

2 - Correção Monet . Saldo Inicial .. .. .. .. .. .. .. ..

i:: - Reversão de Reservas I" •• .: :. •• •• •• •• •• •• ••

Li - Lucro Líquido do Exercício ..... '.
5 ..: Saldo à Disposição .. ." .. .. .. .. .. ..

6 -( Dis�rib. Proposta: Reserva Legal .. . � .. .. : .. :: ::
. Dividendos .1. •• •• •• ....

7 - Saldo Final .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[) - _Dlv:dendo por Ação do Capital Social Cr$ 0,0427

Demonstração das Mutações qo Patrimônio Líquido
----�--------------------------"--�------- --------�--�------------�----.----------�

Correção
Monetária

AGE\
20.04.79

Integra
lização

Resultado do
Exereíeín

Reversão

28.351 .000,0022.262.962,19 6.051. 000.,00 37.0.37,81ÇAPITAL SOC�AL
RE'SERVA OE CAPITAL

Cor. Monet. Capital
.Cor. Monet. Ativo Imóbil.

RESERVA D� LUCROS
.

'Reserva Legal '

R�erva pt!Aum. Capital
------�.------------�-----

Patrimônio Líquido

8.756,52 6.057.256,77

Z2. 457.869,29

'.

10.057'.332,10
1.680.524,19 '

'\

(6.051.000,00)
, \

18.232,80
'58.796,29 48.355,14

242.149,64
3; 390.095,07

Variação \
---

�44.974,71
154.428,21 )

Zº�:��_Q)-

14.2; 088,70
58.796,29
48.355,14

t.. 842 . 99'<:,,95
-- --_._-----

5.092.233,08
242.149,64

1. 210.748,24
3.639.335,20

/'

Saldo em

31.10.79

10.O'57.33.?,10
1.695.537,48'

304.444,S2
3.639.335,20

3.632.244,71
I

48.355,1411.814.885,38 44.047.649,10

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CGCMF, 8�.lBB.l!O/OOOl-56 - SOCIEDADE' DE CAPITAL ABERTO ,_ DEMEC -RCA-2'Ü0-77/047 - AVENIDA SENADOR IVO DE' AQUINO, 18<36

,

"

CANOINHAS _.;J. EST.Al)O ,DE""SAN'I\A CATARINA
\ ,I;'

'

Notas
", rr ,.

Explicativas
1·'- ,Dh:etrdizdes ÇIont1aoobis: 9'5 prll1cfpiOS e procedimentos contábeis adot�dos pela

socie a e na e a' oraçao das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

a) AI�resent�ção d�s Contas -. Os valo�e� real�záveis e exigíveis com prazo de
ate 3,60 éÍl�S estaodemonstrados no Ativo CIrculante e no Passivo Circulan
te respectivamente. Os valores com prazo superior a 360 aias estão de
rnonstrados a Longo 'Prazo.

b) Provisão para DevedoreS.Duvidosos é constituída ao nível-de 3% sobre as

Con�as .

a
_.Rece� de qUen}es, sendo considerada Suficiente para cobrir

possíveis perdas na realízaçâo desses créditos.

e) Etl!t�ues:;f?s ·é.s�q�eS 'foraln inventari��o� obedecendo as seguintes nor

mas. Materla Príma: pelopreço de aq:usIçao mais recente. Produtos: Pelo

preço de custo ��"fabrlcaçao. Almoxa�lf�o: Pelo preço médio de aquisição,
com base no registro permanente. SUlIli()S: Pelo preço corr-ente no mercado

Em todos os casos, os preços não s�o superiores aos quê estão em vigor no

mercado e atendem as determinações previstas no Decreto-Lei 1598/77.

fi) Os ínvestimentos e� Sociedades Controladas são avaliados pelo método

d.e _eqUlva�e!lela patrímonial: os demais Investimentos pelo custo de aqui
siçao corzigido monetar-iamente com base na varraçâo das ORTNs.

e) O k\tiyo }mobiliz�do é registrado pelo custo de aquisiçao ou construção.

corrigido _

monetariamente de. acordo cO'm os índices oficiais, deduzida a
depreciação acumulada. A sociedade procedeu a Correção Especial prevista
no Decreto-Lei 1598/77, no Balanço de Abertura, levando o produto para

a:um:nto de capital após amor.tizar o Capital de G��o Negativo. A Depre

ciaçao ao ,eXerC1:CIO esta constituída pelo método linear sobre o custo de
. . - - ,.,

'

aquisiçao e correçao monetária, a 50% (cinquenta por cento) das taxas

permitidas pela legislação fiscal, sendo apropriada ao resultado do exer

cicio. As depreciações e amortizações também corrigidas monetariamente

com base na variação das ORTNs. �

Quota da Empresa Investidora: Cr$ 50.000,00; Valor do Investimento,

112.152,0.0; Crédito da Investidora Cr$ 997.249,60; Lucro Líquido do Exerci

cio: Cr$ 56.0.00,001; Montante de Receitas e Despesas em Operações: Cr$

868.410.,74.

3 � Imobilizado:

,
O IMOBILIZADO É REIPRESENTADO POR:

Contas I custo corrig.1 Depreciações Valor

Monet'ariam. Acumuladas Líquido

Terrenos 3.237.572,76 s. 237.572,76

Construções 30.511. 273,79 1.163.876,22 29.347.'39'7,57

Maq. e Equipam. 14.454.943,89 1.834.828,60 12.620.115,29

Mov. e Utensil. 1.8-33.02.1,96 0213. 598,6�, 1.619.423;34

Instalações 7. 661 .448,35 1.146.877,99 6.514.·570,36

Veículos 7.050.98.3,40 1.547.075,21 5.503.908,19

Total 64.749.244,15 5.906.256,64 58.842.987,51
,

4 _ Garantias a Terceiros: As garantias 'oferecidas a terceiros estão representa

das por:
Aval de Diretores .. '.. .. .. .. .. .. .. .. 199.020,08

.

6.001.969-,92
20,439'.368,00
1.420.800,00

Duplicatas ..

'

.. .. .. .. .. .. ..

Hipotecas .: .. .. .. .. .. .. ..

Estoques .

,
Total .

28.06:1. 158,00

5 - Seguros: Os seguros contratados dão cobertura aos bens nos seguintes valores:

Especificações Valor Segurado

Construções .. .. .. .. .. .. .. .. ..
9.677 . 8001,00

Maq. Equipam. e Instalações .. .. ..
4.116.400,00

Móveis e Utensílios .. ., .. .. .: .. .. 20.000.,00
I.

.
,

Mercadorias .. .. .. ..,..
.. .. .. ..

1 .500.0'00,00.

6 _. Capital Soeâal: O Capital Social é de Cr$ 28 .351.000�00, totalmente subscrito

,
.

e realizado, é representado por 19.449. S06 ações Ordinárias e 8.901.194 Ações

.Preferenciais, de' valor nominal de Cr$ 1,00 cada uma.

-,

7 _ Elaboraeâo das Demonstracões Financeiras: Foram elaboradas com observân

cia das dispO'sições contidas na Lei n.1O 6.404/76 e no Decreto Lei 1598/77,

bem como, das 'instruções baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.

f) Fínancíamentos: Os encargos sobre financiamentos estão apropriados até

a data do encerramento do Balanço, atualizando os empréstimos com a cor

reção monetária e a variação cambial correspondentes.

g) A Provisão para Imposto de Renda ,é constituída mediante a aplicação da

alíquota de 35% sobre o lucro real. O valor da Provisão para o Imposto

de Renda classificado no Exigível a Longo Prazo, refere-se ao Lucro In-

flacionário Diferido.

'

2 - Investimentos Relevantes: A avaliação pelo m'étod'o de equivalência patrimo

nial na coligada e controlada Fricasa Distribuidora de Frios Ltda., apresen

tou neste exercício o produto liquido de Cr$ 41.462,0'0. Capital Social dá. In-
,

vestida de Cr$ 120.000,00; Patrimônio Líquido da Investida: Cr$ 269.207,25;

8 lnstituicões \- F fnanceiras

Instltuíções

Fínanceíras
491 . 502. 6� .

584.400,00

�3.300,79·
2.000.0'00,00
1 .945.670,00

9.273.061,74

1 .556.0.00,00

268.200,00

549.600,00

102.548,71
1.498.000,00

Total
..

Longo Prazo
Finalidad:e Encargos, Garantias' Curto Prazo

I ,

Giro 7% a.a.+CM Caução 491.502,62

Agríccla 15% a.a. Penhor e Hip. 584.4'00,00

Fixo Aval .63.30,0,79

G.iro ,48% a. a. Caução '2,.000.000,0'0 /I

.AgrJ,cóla 15% a.a. Hipotéca 203 . 800,00

Fixo 5% a.a.+CM Hípotéca �. 341 .200,00

Gire 52,% a.a. Caução 1.556.0.00,00

Giro 43,2% a.a. Caução 268.200,010

Giro 48% a.a. Caução ,549.600,Op

Fixo
Aval 102: 548,77

, ,

Giro 49,,8% a.a. Caução 1 .498.000,00

9.658.55Z,19

.

Banco do Brasil S/AI.

.Banco do Brasil 'SIA.

Bamerindus S/A.
.

\

Besc S/A.
.

u.n.n.s.

B,ll.D.E.
,

-Bradesoo SIA .

Bradesco SIA .

\ Bradesco SIA.

Bradesco SIA.
\

1.741.870.00.

6.931.861,74

18.332.283,93Banco Itaú $/A'j
8.673.731,74

TOTAL

Parecer dos Auditores

.

Examinamos os Balanços Patrimoniais do Frigorífico Canoi nhas S/A., em 31 de outubro de 1978' e 1979 e as correspondentes Demonstrações

dos Result�dos dos: exercícios findos nestas datas c as Demonstrações dos. Lucro.: Acumulados das Mutações' Patrimoniais e das Origens e Aplicações de Rec_ursos

do exercício findo em 31 de outubro de 1979.
\

'

,

,

Nosso exame foi efetuado consoante padrões reconhecidos de auditoria, incluindo revisões parciais dos livros e documentos de contabilidade.

bem como aplicado outros processos técnicos na extensão que Julgamos necessária, segundo, as circunstâncias.

Em nossa opmiao, as demonstrações financeiras acima reter: dae, lidas em conjunto com as notas explicativas, representam adequadamente a po·

sicâo patrtmonial e fínanceira do Fdgodfico Canoinhas SIA em 31 de outubro de 1978 e 1979, e os resultados das operações dos exercícios findos naquelas datas,

os� lucros acumulados, as mutações do patrimônio líquido. e as-origens e. aplicações "de. recu�sos, de acordo com os princípios de contabilidade' geralmente aceitos e .

aplicados, com as adaptações introduzidas pela nova legislação em VIgor, com uniformidade.

Joinville, 05 de dezembro de 1979.

J\UDIT � Servíços de Auditoría SIC

CELSO MORElRA LOPES - Contador CPtC-SC-0321

\

.

,

RecoiÍ.heo€1'no5 a exatid,i�r:_d? presente .�a��.�al, que ��6mâ Ativo. e, Passi:Vb a importância de c-s 102.425.,997,27 (Cento e dois milhões, QU<1-

trocentose vinte e e1nc6 mil, nov'ée'ent'ô5 e tlovén:i'a e 5et� �uzeir(j.'3 e VIí'lte e sete <!enta'Vos). \

ói:aôínhás, �1 de :6uhit1ro tIé 1�'9.

lM:mafto Mac:sign:m
..

r

Diretor Presidente

,

, Ag'el1<1r Chri�tófon

Diretor SüperlnVétIQertte

Lóurival José 'nre'VecR

'reco Contab. CRC·SC·8000
Alitôlihilio Iagher

\

Diretor Gerente

Vitor A. N.' Irorato

DIretor Gerente

João Nilo :Mafl·a

Diretor Gerente

:: ::./
"

,
,
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CORREIO DO' NORTE

I

19 de janeiro. de 19S0 ",

Colégio Comercial de Canoinhas
,(

EDITAl
:..,,' f .

"

O .:Q�-, .Zaiden E. Seleme, Diretor do Colégio Comercia'
de Canoliihas, no uso de suas atribuições, torna público: ,

TESTE/DE SELEÇAO:
Inscrição de 01 a 08 de fevereiro.
Horário de 8,30 às 11,00 horas e de 19,00 às 22,00 horas
Taxa de Cr$ 100,00

"

REALIZAÇÃO DO TESTE:
Dia 10 de fevereiro às .9,00 horas.
Local: salas de aula do: Cl. Comercial.

EXAMES DE 2.a ÉPOCA:'
De 11 a 15 de fevereiro.
Taxa por disciplina: Cr$ 50,00.

J\fATRtCULAS:
De 11 a,15 de fevereiro para a 1.a série.
De 21 a 26 de fevereiro para a 2.a e 3.a série.
Horário: 8,30 às 11,00 e das 19 às 22 horas.

Canoinhas, 15 de janeiro de 1980.

Zaiden Emiliano Seleme _ Diretor
-

\. 2 x

JU·íZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA DE
, �

I CANOINHAS - SANTA CATARINA
'

Edital de Citação de' Herdeiros com

,O prazo de seis meses
o Doutor Orli de Ataíde

Rodrlgues, Juiz de Direito da
2;a Vara 'Cível da Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital, virem ou dele co

nhecimento tiverem que, pro
cessando-se neste Juízo a "Ar-
recadação" dos bens' deixados
por DELFINA FERNANDES
falecida no dia 12 ,de setembro
de 1974, na Santa Casa de Mise
ricórdia, na cidade de Curitiba,
Pr., em estado de solteira, sem

testamento ou herdeiros conhe
cidos e, havendo sido ultimada
a ,arrecadação dos bens, pelo
presente edital, são citados her
deiros e interessados na, sucos-

são, para, no prazo de seis me

ses, que correrá da primeira pu
blicação, se habilitarem no pro
cesso, sob as penas da lei. E

"

para que chegue ao conheci-
mento dos interessados e não
possam de futuro, alegar igno
1 ância, expedi o presente e ou

tros iguais que serão publicados
e afixados na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de
Canoínhas, Estado de Santa
Catarina, aos vinte e três dias
do mês de novembro de mil, no
vecentos e setenta e nove. Eu.
Zaiden E. Seleme, Escrivão, (�
subscrevi.

OrH, de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito da 2.a Vara

3 x

CARTóRIO PAULA S, CAR.
I

VALHO - 1.° TABELIONATO

Edital dá Notiírcacão
de Protestos

) Por, não ter sido' encontrado
pessoalmente no enderece a mim
Jornecido, ou por recusar a tomar
ciência, faço saber aos que o pre
ser.te Edital virem ou deles tive
rem' conhecimento de que deram
entrada neste Ofício para serem

protestados contra o responsável
dentro do prazo legal os títulos
com as seguintes características:

Duplicata n.? 27.831-P -- valor
Cr$ 11.450,0.0 (onze mil e quatro
centos e cinquenta cruzeiros), ven

cimento: 10.06_J979, emitida por
JI.. ristídes 1\1a11on, contra: OMIR'
lvlULLER.

, Duplicata. n.? 27. 831-Q :_ valor
Cr$ 11. 45n,0.0 (onze mil e quatro ..

centos e cinquenta cruzeiros), ven
cimento: 10,0'7 _1979, emitida por
Aristides ,Ma11on, • contra: OMIR
NIULLER.

, .'
'

Duplicata n5' 27.831-U _:_, valOl'
Cr$ 11 .45�,OO (onze mil e quatro
crntos e cmquenta cruzeiros), ven
cimento: 10,11.1979, emitida por
Aristides Mallon, contra: OMIR
MULLER.

Canoin!1as, 17 de janelro de 1980

,Ivan.ita Scll!"'v;inslü
Escrevente Juramentad a

em 'exeréíeib
/

-,�tw.����IW"

.Leia! Assine! f)ivulguel

Correio do Norte:

TERRENO
COMPRA-SE

I

Compra-se um terreno me

dindo 100xl00 m. ou seja, .:.
10.000 metros quadrados, situa- ,

do na periferia. da cidade e que
, já disponha da rede elétrica e

ele água.
Maiores informaçôes, na

Rádio Santa Catarina ou pelo
telefone 22-0760. \

Vende-se umu casa
Construção em alvenaria,

medindo 165 lu2. Situada 11"

centro da cidade.

Maiores informacões. pelo
telefone 22-0760.

j

DOCUMENTes
EXTRAVIADOS

\ ,IZIDORO G. JARSCHEL, de-
'dara para os devidos, fins que fo
r:"ffi extraviados todos os do
í.�u!nr.'niGs do' veículo de

.

sua 'Oro-'
prieoade, ano lQ73., placa CA-14M,
rOr vermelha, 16'8 HP, 8 eH. c'has-
8.lS CH-2A7AMT-076,50'.

Os mesmos ficam sem efeito
l.or ter sido requerida 2.a via.
::. x

Santa
,
.. �

,,'

irnp I an
FLORIANÓPOLIS _', Em

Timbó Grande, Município de
Santa Cecília o secretário do?

" Transportes e Obras, Esperidião
Amin, assinou contrato COJ:l.

duas empreiteiras para 'a im

plantação básica com revesti
mento primário, da rodovia
Timbó Grande-BRj116, numa

extensão total de 41,6 quilôme
i.ros . Segundo o titular da STC;
esta .rodovía substituirá a anti

ga e precária ligação de Tímbc

Grande até a' BR-116, que pos ..

sue 58 quilômetros e demanda

..

I "

�) 'j
.� ''1': ,,I;

.

i ..
',

.,.

1·;'1

'JO.......__..."..
duas horas para completar' o

percurso, ,
se nao estiver cho

vendo I

•

Por esta rodovia os usuá
rios terão seu tempo de viagem
1 eduzido em mais de 50 por cen

to, com maior segurança)" di- .

m.inuição de consumo de com

bustível e tráfego permanente
A obra contratada em dois lo-

, tes, tem 'prazo de' conclusão d-
250 dias' úteis, indicando que
esta rodovia estará concluída
em um ano. O custo: do: empre-

endirrierito ." está' previsto 'em
aproximadamente 105 milhões
de cruzeiros.

1

A localidade de Timbó
Grande congrega cerca de dUR'5
mil pessoas, além da produçã0
agrícola do milho e' soj a,

. é ex

pressiva pela extração de ma

deíra e. a produção I de papel e

papelão Esta rodovia vicinal é
financiada pelo c o n v ê n i fi
'BNDE/BIRD e DNER, em COl!:

, trato; assinado com o Governo
ô'o Estãdú de Santa Catarina

" .

.,

.lfmaS
aI

FLORIANóPOLIS (SCS/
SI/CN) -, A partir do dia 1,0
de fevereiro começa a vigorar
o sistema combinado de inseri

ção na Junta Comercial do Es-
tado com a entrega simultânea

"

do C . G. C . /MF quando da cons- Outra inovação é a .realiza-
'tituição de firmas ou sociedade. cão de sessões diárias de terça a

mercantis. Atualmente, o em- sexta-feira. Tambémva partir
presár io é obrigado a registrar de fevereiro próximo, a consti
seu contrato na Junta Comer- tuição de firmas 'individuais se

cial, ir à Receita Federal- rece- rá feita com a utilização de uni

ber ,0�CGC e voltar à Junta pa- único documento, contendo re-'
1 a,' só então, ter o contrato. Com, querimento, declaração de ido
a mudança, todo o processo neidade, declaração de .f'irma
correrá: pela Junta Comercial individual e ficha de cadastro
do Estado. nacional. Essa medida dispen-

A simplificação administra- 'sará as outras cinco vias exigi
íiva começou no dia 2 do cor- das anteriormente, Por outro

rente, data a partir da qual foi lado, nas constituições e altera':'

dispensado G reconhecimento çôes de, sociedades mercantis
de firmas em todos os documen- também 'um único documento
lOS. Além disso, a Junta Comer- 'sübstituirá, a partir de fevereí
cial do Estado dispensa de apre-' ro� os sete .documentos exigidos
sentação das certidões negab-" atualmente.

....ras de tributos federais e esta
duais em todos os atos, exceto
aqueles praticados no' encerra

mento das atividades mercantis
ou diminuição do capital socia1.

"

I

SI
"

I •

eVerelfO
,
A Junta Comercial do Es

tado, órgão vinculado à Secre
taria da Indústria e do Comér
cio, publicará no Diário Oficial'
do Estado todas as atas das ses

sões diárias, de' acordo com J�
que 'estabelece a Lei 4.726. E

para melhor atender às suas fio,
. nalidades, ,a Junta Comercial
cornecará ainda este ano a abril'
escritÓrios ou postos no interior
do Estado, destinados a receber"

, conferir, documentos e autenti
,

car livros mercantis .

'A JUCESC deverá apre
sentar neste exercício financ�j-·
ro um superavit em torno de'
Cr$ 2.551. 000,00, que somado ao

existente de exercícios anterio
res atingirá a Cr$ 7.386.000,00 \

Tais' recursos, adicionados com

os 10 milhões previstos no or

(j::"mento de 1980, darão para a

.aquisiçâo ',da, sede .própría do,
órgão.

p •

tras
•

p
..

,ao,
" .

(

A Super intendência Re

gional do INAlVIPS expediu
instruções, às chefias dos Postos
de 'Assistência Médica ,em todo
o: Estado no sentido de que seja
r-xigido, no 'ato da consulta, o

cartão de vacinação da criança,

Segundo o Coordenador Re

gional de Administração Médi
ca' do I Instituto, João Carlos
Baron Maurer,

I

à medida tem.

por objetivo incutir nos pais ou
,

responsáveis a necessidade ,d(-�
vacinação ailti.pólio, controlem·
do inclusive as doses sub3e

qüentes ou de reforço.

Dentro ,da ação conjuntd
encetada pelo INAMPS é Secre
taria da Saúde, foram colqcad:)s
à disposÍção do' Estado servid< j ..

res' de enfermagen1" e loçais n09,
Postos de Assistência IMédica'
para o cumprimento de um am':

pIo programâ de vacinação_
Nas instruções já referid,as,

'\) Superintendente N e w t o 'li:

Marques da Silva determinou
um entrosamento" efetivo com

as unidades da Secretaria da

Saúde, não somente para a va

cinação atual, como também nas,

','

• #lII/I

cmaceo
,

demais ações que se fizerem ne-
I

cessárias em benefício da po
pulação.

"

fernando luis tokarskí
\ .

Se teu olhar fosse calado,
diria apenas olhares

.que tivessem sentimentos.

poéticos, almados e nus.

, \

Se teu coração
batesse por nós
e por nossós frutos,

,

" I

quem 'sabe eu ainda'

,:�:.�çr�,y���,,� u��ª ..<;çªnç,ffi:Q·.::.:,..: .::: .... "

. .':��...

'semelhante aos' seus apelos � "

/

Mas o ten1po Se alastra,
, ,.op problernas se misturam.

c:: a poesia se .entristece;, , :

,

buscando inauditas formás,

( c
incertas e incoerentes

\

perante a realidade

qUe já não basta
em toda a sua fantasia!

�UUI&'-���_
., ',o "I.

AVISO
\

Dr. Ruy Benjan1in Beltra-l
,me,: advogado, avisa seus cliew ,':

" �[�s:, amigos' e aO .. ,PQVO :e:ln: geral, {

que está atendendo em s�u eS-
"

Gritório, Rua Vidal Ramos, 705 :;
(antiga. imobiliária�: L.u�� :XV)

,I

• • ••.. " .... _. • .1_" .• � ." ..!

Telefone 2�""032'3. ' .. "":,, ",

2 l(

�
,

,

'

(
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

/'

19 de janeiro de 1986

(�anoinhasFrigorífico s. A.
. .

DEMEC-RCA-200-77/047 -- CGCMF, 83.188.110/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

.ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Ficam convidados os senhores acionistas do Frigorífico

Canoinhas S(A., para rel1nir�m-se em Assembléia Geral Ordiná�
ria a se realizar na sede social, sita a Avenida Senador Ivo de
Aquino, 1330 no dia 23 de fevereiro de 1980 às 1000 horas afim
de deliberarem sobre a seguinte:

". '\

ORDEM DO DIA

J •

o Apresent�ção, discussão e aprovação do Balanço Geral, De
. monstrativo da Conta Lucros e Perdas, relativo ao exercício

encerrado em 31.10.1979.

2. o Eleição dos Membros do ,Conselho' de Administração.
..

': 3. o Fixação dos honorários dos administradores
�

,

4.° Aprovação e destinação dai Correção Monetária do Capital.
,

5. o Outros assunto� de interesse da Sociedade.
A V I S O

,
Acham-ss a disposição dos senhores acionistas NA SE-

D� D� EMPRESA, os documen�os a que se trata o artigol 133, dtl
. LeI n. 6.404 de 15.12. 76, rélativo., ao exercício social encerrado
'Pro 31.10.1979.

"

Frigorífico Canoinhas S.A. - FRICASA

SOCIEDADE HfplCA JU'LIO BUDANT
EDITAL DE (ONVOCA.çl0

.

Pelo prese�te. Edital, ficam convocados Os antigos as"

SOCIa�OS e todos. os aflc<;lOnados por corridas de cavalos ,para Q

reumao que realizar-se-á no dia 22 de janeiro. do corrente ano ter
ça-feira, às 2Q horas, na sede da Sociedade de Tiro ao Alvo Canoí
nhas bairro de Campo d'Agua Verde, para os' seguintes fins:

1.0 - Eleição e posse da nova Diretoria
2:° -- Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 08 de janeiro de 1980.

COMISSÃO ORGANIZADORA DA SOCIEDADE

Ezilton Budant -- Presidente
Clementino E. Pieczarka -- Secretário

Dr. Moacyr Budant -- Consultor Jurídico

Prefeitura M�' de Major Vieira

Aviso de Licitação
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA,

leva ao conhecimento dos interessados, que está aberta a "CON·,

CORR:ÊNCIA PÚBLICA" -- Edital n.? 01/80, para o seguinte:

Alienação de uma Camionete Ch�vrolet C-1403 -- Modelo
1979, Motor a Gasolina -- 6 cilindros -- 4 march'as.

.
, I

Aquisição de uma Camionete Pick-Up, equipada e/caçam
ri

ba de aço -- Capacidade de carga até uma tonelada -- mo-
tor diesel -- modelo 1980.

.

r

•

Prazo de entrega das Propostas até as 15:00 horas do
dia 22/01/1980, na Secretaria Municipal. ,

fIO),",

Melhores informações e Cópia do Edital, poderão ser,

obtidas junto a Secretaria' Municipal no horário de expediente.
P:vefei�ura Municipal de Major Vieira, 02 de janeiro de 1980.

CLAUDIO GADOTTI - PrefeitoMunicipai
�. U i fi iII. I!I s'l! 111 ii 11 liíI ii IH u. 1íI •• 1111 II I i i l'""ij U m II a I d Irü a" D ••7. ii. II li ti bl ti U ü iA" ri m li I!IllltfiifillfEiT

Metalúrgica' Itaipu .Ltda.
FABRICAMOS SOB ENCOMENDA:

PORTAS - JANELAS E GRADES DE FERRO� PER,FILADO,

METALON OU ALUMíNIO.

ESTRUTURAS, vrrRINES, BA�CÕES, BOX PARA

BANHEIRO.

Rua Uruguai, 1231 (Jardim Esperança) - Fone 22-0758
I

89460 - CANOINHAS - Santa Catarina'

"llft..
'

., .... , •••• '16.111 ••••••• 0•1\

���gftAL'.Nmm ••• !an •••• n.lmln.·g··g··· .

V'E ND,E" SE'
Uma casa 'de madeira, me-

�'
.

lJndo 11x12,' contehdo 4 quar-·
tos, 3 salas, cozinha, banheiro

com installação sanitá,ria, áre-a

de serviço e' pomar.
Rua Emilio Scholtz, 239.

,,>,

I

ESMERALDINO M. ALMEIDA" .. , "

Assim diz o cartão: Paris, 03-01-80

(�uerido Papai. Aqui. estou eu, com'
sua neta Nadyesda, novamente em

Paris. É a 14.a vez que venho aqui.
Feliz, Ano Novo. para o senhor. Eva
e N'alú., Beij os do Dino.

. J; .:'
,

Srta. ELIZETE RANCK -

Também dia 15 testeiou- niver a

srta. Elizete, -f'ilha do casal sr. João
(Maria) Ranc.k, ela alta funcionária
do Escrttór io Técnico de Contabili
rJade. Comemorações em alto estilo.

QUEM FOI QUEM
.

Conheceu e viveu a vida como

poucos. na sua simplicidade conta

gmnte, escondia Um .cabedal precio
so de conhecimentos que muitos le
trados desconhecem, no transcorrer
tJé sua existência elaborou cuidado
.iamente um arquivo "Diário" que é
realmente .maravilhoso, nesse do
cumento constam quais, foram

\
os

primeiros habitantes de Papanduva,
inClusive QS seus respectivos nomes,
pessoas que não mais vivem, cons

tam no seu famoso diário com data
ele nascimento, procedência e a ori
gem de naturalidade. Outras anota
cões de alto valor histórico estão'
&llotados nos seus pormenores. Da-
13S da vida 'nacional, Estadual e

Municipal, lá se encontra anotadas
com carinho. A pessoa que hoje
focalizo, "QUEM FOI QUEM", foi
um cidadão dotado de um coracão
sensível e bondoso sempre pronto [L

ajudar seu semelhante. Dia 0'2 de
marco estaria completando 90 anos

dê idade .. porém, o Supremo Senhor
chamou para seu reino divino e ele
j.artiu deixando um vácuo profun ..

do no coração de todos aqueles que
tiveram a felicidade de o conhecer.
"Esta é a minha modesta homena
gem ao grande vulto que muito fez
por Papanduva".

PASSARELA DA SOCIEDADE

PRESIDENT,E "JOÃO FIGUET·
REDO _. Dia 15 registramos o ni
ver do General João Batista Figuei
redo nosso grande presidente do
Brasil. A ele os votos de felicidades
e que Deus vos guie no. governança
r:l& nossa querida Pátria.

LUIZ CLAUDIO _ Dia 19 (ho
�:�). niver do garotão Luiz Claudio,
filho do casal Dr. Mário (senhora)
Luiz Goldnere, ele Diretor da ACA
RESC de Mafra. Felicitações, mil
J.O aniversar iante .

SEVERIANO S. ALMEIDA -

Pia 20 estreando idade nova o sr.

Severiano S. Almeida, na sua data
festiva receberá os mais merecidos
e acalorados cumprimentos.

Sra. IZAIRA FUR.TADO - Na
mesma data nossa agenda social re
f!jstra extreia de idade nova da
bondosa sra. Izaira, virtuosa esposa
rl0 Sr. João Paulo Fúrtado, nosso

presado assinante. Sua vasta re

iação social justificará as felicita
ções que receberá, de amigas e co

legas.

Srta. ANA MARIA -

.

Ainda
dia 2-0 niver da senhorita Ana Ma
ria, filha do casal sr. Hamilton (J'a
ci ) T. Almeida, a jovem-guarda es

tará presente promovendo a conta
giante alegria que marcará data.

Sra. HULDA G. CARDOSO -
Dia 27 cpmpletando mais um ano

de sua prestativa existência, a sra ,

Hulda, esposa do sr. Olímpio Car
doso F.ro, ele alto, funcionário da
Paraná Equipamentos. Cumprímen
tos' circulando 'em alta rotação.

UM POR SEMANA

INVEJA ,� Os invejosos inca

IJazes de atacar pela frente aos ad
versários, só sabem usar -as armas
da difamação e da calunia (E.A. )

PreFeitura Mun ..de Canoinhas
\

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal/de'

Canoinhas, leva ao conhecimento dos' interessados, que se acha:
aberta a Tomada de Preços _. Edital n.? 003/80, para "Forneci-:
menta de Areia para a Prefeitura Municipal, destinada a. diversas

obras", com prazo de entrega até às 10 (dez) .horas do dia 30 (trin
ta) de .janeiro do corrente ano, (30.01.,80). Cópia do referido Edí
tal e maiores esclarecimentos serao obtidos junto a citada Comis-.
sao.

-

Hugo Antonio Peixoto _' Presidente da Comissão
,

Canoínhas, 09 de janeiro de 1980.

;

� PreFeitura Mun. de (anoinhas·

jviso .. de Licitação

- «(OMPADR·E»

A Comissão de Licitação da Prefr:!itura Municipal de
I

'
� .,

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acll'a'
aberta a Tomada de Preço -- Edital n.o 004/80, para "Aquisição de

Pneus", com prazo de entrega até às 10 (dez) horas do dia 31 (trin-.
ta e um) de janeiro do corrente ano, (31. 01. 80). Cópia do referido

Edital e maiores esclareci:mlentos, serão obtidos junto a citada Co ..

rnissão.

�--�'_I .�----------------------------

Canoinhas, 10 de janeiro de 1980.

H�go Antonio Peixoto -, Presidente da Co;missão
/.

.

.

bom chimarrão

prefirl
Para um

I'

«BOM-DIA»

AMANHA A GRANDIOSA
,

FESTA

Será realizada amanhã a 'tra
dicional festa do padroeiro da cida
de o glorioso São Sebastião. Muito
bem elaborado o programa alusivo

.
ao' dia' consagrado . ao nosso pa·
droeiro , Haverá Santa Missa, su
culento churr-asco, galinhas assa-

. das, botequim de doces e bebidas ..

bingo, leilão e surpresas aos visi
tantes.

-

A comissão dos festeiros
sorteados é a seguinte: Família
Schadeck, Família Almeida, . Famí
lia Gruber e Família de Lucca aa

.
,. -

,

qUaIS se sentirão honradas. com a

presença de V. s.a e exma. família
\

para o maior brilhantismo da festa.
I

CAIXA POSTAL JA EM

VIGOR PARA 80'
A nova tabela tarifária é a se-

'_guinte: cidades cem mais de .

2: 9°0.000 de habitantes Cr$ 870,00;
cidades com mais. de 1.000.000 e

'�'2nos de 2.0-0'0.000-,'Cr$ 690,00'; ci
(�ades com mais de 50'0. 000 e menos

�l;:\:: 1. ?O�O. 000 habitantes, Cr$ '"

•),�<!,OO, CIdades com mais de 250. DOa
e menos de 500.000 habitantes CrS
35G,OO; cidades com mais de 100.000
e . menos de 250.000 habitantes Cr�
�� 10.,00; cidades com menos de'

,

] 1;0.000 habitantes, Cr$ 135,00. (GP)
ESTUDANTES DE se

,BUSCAM ADVOGADOS

\
_

Os sete estudantes da Universi
dade Federal de Santa Catarina.
cue participaram das manifestacõe�
do dia 30 de novembro em Floria
nopolis, durante :2. visita do Presi
(lente .Figueiredo, sendo "presos e

poeterformenta liberados, estiveram
reunidos ontem com QS presidentes
da OAB-SC, e da Comissão de Jus
t: (;:a e Paz, quando ficou decidido o

estabelecimento de contatos com
advogados de renome nacional _

para que atuem em sua defesa ca-

8.0 o juiz-auditor da 5.a Região' Mi
Iitar, em Curitiba, aceite a denun
era de enquadramento na Lei de
Ssgurança Nacional, feita recente-
mente pela Polícia Federal. "

CASAN VIRA

EM FEVEREIRO

Em aditamento as .informacôes
('?lhid�s do Sr. Prefeito Municipal,
1� ataniel Resende Ribas, os traba
Jnos da Casan serão ativados nu

próximo mês de fevereiro. O enge
nheiro responsável pelos trabalhos,
ja se encontra no município proce
dendo o levantamento nos diversos
E;e,to�es de �ua atuação. Será sem
dúvida, mais uma grande 'vitória
alcançada pela comunidade papan-.
duvense.. ' .

\

CUJOADO COM A P'ÓLIÓ
o registro de 23 novos casos de

poliomielite em todo o Paraná nos
y;nme'iros quatro dias deste ano
fez r:ec:rudece,r o surto da doença:
surgida as vésperas do Natal em
União (da Vitóri.a, onde vários' casos
�e .morte d� crianças acont,eceram.
h.. mformaçao foi prestada ontem
pelo Secretário Oscar Alves, adian
�aI?-do terem ocorrido apenas dois
cintos nos �6 casos., o que determi
Y!;). um grau de mortalidade bem
mE:Ilor que o registrado em União
,da Vitória, Ponta Grossa e Apuca.
r:ma, segundo o Secretário, são ci
::f.ades consideradas foco da doença
V.gora. Na. Argentina, estão send�
\ cteinadas as: crianças. que viajam
ao Brasil . .(G. P. )

SIGA O EXEMPLO

no MESTRE

Hoj.e mais, do que nunca a

mensagem de Cristo sobre o amor
ao próximo de_ve não só. ser prega
da, �omo pratlcada e vIvida. Fra
termdade e caridade forma () cami.,
nho para o encontro com' Deus.
C.am_panha da Fraternidade vem
f;.I •••

DR. DINO AL.MEIDA

EM PARIS

De Paris onde se encontra, es

tou. recebendo lindo 'cartão pos.tal
d o Dr. Dino de Almeida, a foto é da
famosa Catedral de' Notr,e-Dame,
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CORREIO DO NORTE 19 de janeiro d� 1980 ,

responsabilidade:
J. e C.

* Gostaria imensamente de ser seu amigo.
_ Tenho coração, pois palpita, tenho sentimentos, pOIS so

fro, sou 'humano, porque erro.

_, Quero' poder compartilhar: suas dores e alegrias, quero,
saber calar, lhe falar e tenho fome' de lhe ouvir.

- Gosto de poesia simples que emana de um coração aber
to, da madrugada risonha de música, sol e lua, cornpar
tílhados.

- Tenho um grande amor e .sinto falta de ser' amado.
_' Não me sacrificarão' os segredos

I

de nossas almas, a sue

eam��.
'.

_' Não sou de primeira' mão, nem de nenhuma outra, pois
cada vez que me dedico é como se 'O. única vez fosse en

ríquecida das ternas lembranças anteriores.
_ Já me enganei, enganei e fui, enganado, bem como co

meti faltas, pela razão de eu ser -humano.
- Não .sou nem, tenciono ser puro" carrego e contamino

com as impurezas que nos 'devem redimir nesta fase da

existência .

,

E .aqui, meu ,futuro amigo, entra a minha condição: é

preciso que eu goste de você, que eu o ame no sentido mais
amplo e Universal.

'

Gostaremos
.

dos mesmos gostares e compreenderemos
as divergências. Com esta mútua compreensão você conti
nuará sendo você e eu não me sentirei menor.

Não .teremos medo de apontar defeitos e .saberemos en

tender: um deslise ou uma falta de tato ao fazê-lo.
Descobriremos que vale a pena viver porque terno-i

uma amizade e que nada é mais reconfortante do que' sentir
uma mão no ombro é ouvir uma confissão simples: "Mel)

amigo preciso .de você", ,

E teremos plena consciência de que vivemos.
Não 'procure mais, portanto, um amigo impessoal, objeto
Seja antes de mais nada, amigo,' pois se você quer un:

amiga humano, deve reconhecer que este chora, ri, se enter

lÍree'e, vive, sente e tem as mesmas necessidades que você.
I

'" Para completar o seu final de semana nada melhor que .:

descontraçâo da beatinha do Clube Canoinhense hó'je à :'}ci.
te. Gente am its:a marcando presença lá.

* 'Trazendo para nés o gOStá1ho d� sol e mar Zé e Paulinho
Markiv.:

* :::>lvinha e Medi rumando para a praia 'deixam �n'Jc1é.'.c1'-::,::

por aqui.
'" Muitos marcando presença na casa do Régis :.10

ú

ltirno L:,

bado para comemorarem seu aniversár io . Tudo de bom.

* Tumbém Ervinho S. contando idade nova desde ter�a-Ie r a

p , p . Felicidades.'

* Trazendo para nós muita' alegria a aprovação de Silmara
T. €lL Odontologia, Fernando Voigt e Luis Henr-ique Ferra
resi, ambos em Medicina. A vocês, nós da coluna aconteccn

do desejamos tudo de bom.

* Fazendo muita falta por aqui Janice e Célia. Elas <?ue·:::'2
encontram participando do Projeto Rondon.

*, Silvia e Shimo, um novo parzinho que surgiu e agradou
Continuem.

* Junior Freitas e Marli. par constante nos acontecimentos d.;

city. Ê isso;
" '

* Junior Friedrich e Neto prestando vestibular em Caxia

neste final de semana. Boa sorte aos dois.
\

* Paulo M., Calica, Odernar M., Dega e Cário aproveitando
\

o .sol de Camboriú . Saudades é o que sentimos por aqui.
>1< Quem comemora idade nova a partir de amanhã é· a Maria

/

Clara Wendt . Parabéns.

* No último dia 11 de janeiro, um grupo de amigos reuniu-se
-na casa da Mozara para festejar seu aniversário. Felicidades

>I< Nívea aproveitando as delicias do mar. Mela-Praia é a 'pc·
dida , Volte logo.

J '

\

'" Márcia' e Saulo, os dois muito fofos esbanjando simpatia
por aí.

:I< Bolha muito querido, deixando muita menina gamada.
,* Arlete A., sempre querida e amiga pontificando conosco ,

.

. Sempir€ assim.
* Liliane Ferreira marcando presença aqui em Canoinhas na

semana que passou. Gostamos de tê-Ia por aqui. ,

:)< Zeca, Bibo, Nardo, Mikus e César entrando numa de pes
, caria na última quarta-feira. Isto é bom.

'" Na vida temos necessidade de alguém que nos faça fazer

aquilo que podemos. E isto que faz o amigo.
�chau.

I

t Anita Lecer a Novak
Faleceu dia 15 último, !S 12,30 horas, no Hospital Sic:

Fr9Jficisoo, de Curitiba, a veneranda senhora ANITA LACEJt

nA. NOVAK, viúva
I

do saudoso Alexandre Novak. Seu pasG<l
monto CaÚ5�u. grande eonsternaçâo em nossa cidade, devido :1Ó

gl'il,nde circulo de amizade da famUia, e ao seu longo convi-)
vio em nosso meio.

Deixa a saudosa senhora dois filhos, Nestor Novak f

Moacir Nóvak, 'alêm de 10' ne�os" e 9 bisnetos.

.À, t,amil,i:a enlut,ada, as cOndolências deste semanár�o.
. \

...

(

(
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EXPORTAÇAOINDÚSTRIA -

\ ,

,TELE}i"'ONES: Escritório 23-1770 - 'Loja 23-2014

da LinhaDistribuidores _Exclusivos.

Completa. dos Motores «\VEG»,

Esquadrias
de

de ferro e um 'j 'variadíssima 'secção
equipe de profissionais cornpe

para sua colocação.

"',I

I

vidros,
",

.

\

com

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldelDar Knüppel
____--=-"""""""""'..............,-".._... ..,.....,..·tz':rs::r,n ... 'tI :rrn= .....

Rua Major Vieira, 360 - Fbne, (0477) 22-03t]6 - CANOINHAS - Santa' Catarina
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-
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I
'" A risti es 1\1.áI10

ê como casade ante.Vocêchega semavisar
e é semp m rece fi(10. '

'C

Oi
'C
C
'"

úí

Nós sempre t�mos tem�o para você,
porque nós fazemos o tempo render,
E não podia ser de outro jeito: o tempo para
nós, como para você, é dinheiro,

Então nós procuramos racionalizar o
.

serviço das nossas oficinas. de modo que
você não perca tempo,

MUito menos dinheiro,
O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe

inteira cai em cima dele.
'

Não deixa parafuso frouxo.
Não deixa desregulado o ,que é para

il:_ <:.

regular. .
'

.

Não deixa para depois o que pode fazer
no ato.

Não deixa passar nada, porque é uma

questão de honra.
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e

periodicamente volta lá, para garantir que
vai sempre fazer um serviço bem-feito,

Um por um, todos são especialistas, Em
freios. Em motor. Em transmissão, Em

funilaria e pintura, E todos juntos forma�n
uma equipe muito. muito eficiente'

'

Você pára, mas não pára em vão,
VQcê entra na nossa oficina e vê que só

pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
competente. e as instalacões. o ferramental I

'que a gente usa é tudo conforme a fábrica
,
recomenda, ,

, Tanto assim que até frotistas com oficinas
"I ' , ' , '

propnas usam nossa assrstencia tecruca
para certos tipos de trabalho que exigiriam
investimentos em pessoal e equipamentos '

que. nas suas próprias oficinas, seriam ociosos
a maior parte do tempo.

Você tira o caminhão da ofici�a como
sai da casa de um parente: achando que
valeu a pena.

-

Da recepção à despedida você tem a

mesma sensação de que não perdeu tempo.
Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

pra onde a estrada levar, aceite urn conselho.
Conselho de parente: faça uma visita

às nossas oficinas de vez em quando,
Como parte da família Merc.edes-Benz,

nós nos sentimos'muito honrados de reen
centrar você, Sempre,

E honrados de ver que, com o Mercedes
Benz sempre em forma, você esterá
espalhando por aí o bom nome da f�mília" '

( )
, J

I

Concessionário Mercedes-Hertz
-, ,

Aristides Man•• '
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CN SERViÇOS
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22.-0971

FARl\'lACIA DE PLANTãO: de Sábado (J9) a Se ti',
�, x a- erra (25)

VITAL - Rua Pa�la Pereira, 542

Fone 22-0040

.MÉDICOS DE PLANTãO: Sb.bado (l9') Dr. Paulo Vicente Alves

Fone 22-0033

Domingo (20)) Dr. Antonio L. D. Seleme

Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

, ESTA!ÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-D179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA 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.

An,cora Tratores

, ,.ti
ENDEREÇO
CEIIIO.
Na nossa regiáo, náo só os Tratares Ford 4600 e 6600

assim co1rryo a.linha completa de implementos Blue Lin�.
.a cal�e tadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos met�licos Silagranel, tem realmente um endereço certo.

'. . t A Ancora Tratores.
r

Por 1550, naó se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

� .�
�"neora :J:;;;N,,,1ú1a._ I/C

DlSTRJ8t.HOOA EXClUSIVO (M CURmBA. LESTE DO PARANÁ! NORTE DE SANTA U-fAFUNA.

.

Matriz em Curitiba. BR 116. Km 88· Fone 52-4821
.

Cano.nhas. Travessa 7 de !'ttembro, 248· Fone 22-0548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco, 1800· Fone 22-1263

-

Crianva precisa ser bem alimentada,
diz em p e d i a t r a s d o c,';:J N'AM P S

Para crescer com saúd.e· E'

obter um bom T�ndimento'· na
escola, a criança, ainda mais do

que o adulto, precisa ter uma

alimentação equilibrada e' rica

em elementos necessários à sua

Iaixa etária. Para isto, a equipe
de pediatria do INAMPS está
orientando os pais sobre

-

a ma

neira mais correta de alimentar
os ,filhos desde os primeiros
anos de vida.

Ressaltam,
'

a propósito,
.

a

necessidade de os pais também
evitarem impor a alimentação,
mediante a utilização de casti

gos �u recompensas. A criança
sadia tem apetite - dizem - e.

se recusa uma refeição,' é por-
,que está suficientemente· ali
mentada ou, então, doente, e,
neste caso, uma consulta ao pe
diatra faz-se necessária.

ALIMENTA'ÇAO
Conforme a equipe de pe

diatria d,o INAMPS, o esquema
alimentar da criança deve ser o

seguinte:
.

- Nos três primeiros me

ses, a criança deve alimentar-se
do leite materno, o que lhe ga-.
rante melhor relacionamento
com a mãe e proteção contra as

�oe�ças. Aos 15 dias de .vida po
cera ser acrescentado, gracati
vamente, o suco de laranj a no

intervalo das' mamadas. .

- No 2.° ou 3.° mês, deverá
ser introduzida a paninha de

. frutas (banana e/ou maçã) .

- No 4.0 mês, o bebÃ passa
rá a 'ser alimentado de 4 em 4

horas, podendo r-eceber UlTIa vez

por dia sopinha (papél) de legu-'
mes com pouco sal e _

caldo de
�arne.

- No 5.° mês, deverá ser

acrescentada à sopinha 1/�� ge
ma de ovo, 2 vezes por semana.

Uma das mamadas ou mamadei-

•

mais

Comercial Hirt . Ltda.

DOR,MITõRIOS PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO-
,

FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS, TV A CORES E PRE-
J

TO E BRANCO, FOGõES A' LENHA E A GAS; 'REFRIGERADO

RES, ARlVIÁRIOS
I
COM- PIAS, BICICLETAS,' ENCERADEIRAS, MA

QUINAS DE COSTURA, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHaS E

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, &ADJOS, TO€AFITAS

E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

Se você não efetuou suas compras neste fim de

.

Adquira neste mês de

do ano

o seu dinheiro
.

vale

ano. '

os mesmos preços

.

Faça-nos uma visita e comprove nossos preços e �acilida res de pigamento

Cred iário próprio e entrega na hora

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555- CANOINHAS. - SC.

�Ia__
.

I
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Janeiro com

passado.

ras . também. poderá '7er substi
.

tuída por mingau de maisena,
aveia ou outro.

�; ,!;_
c

':. "ir
rão pt.0gressivamente mais es-

pessos � variàdÔs:. � sobremesa
. será constituída de frutas ou ge
latina, doces em pasta ou com

potas com. queij o pasteurizado.
.- Entre 1 e 2 anos a crian

ça passará gradualmente para a

alimentação do adulto, ingerin
do alimentos mais sólidos o que
a obrigará, também,' ao impor
tante hábito. da mastigação.
O OBJETIVO DO INAMPS

É A SUA SAnDE

- A partir do 6.0 mês; será
introduzida mais uma re íeição
� algada. A gema passará a ser

c1ada 3 vezes por semana.
-

-. A partir do 8 o mês, 8.e··

rá feito o desmame progressi vo .

Refeições brandas com arroz em

papa, legumes em pirão, massas,
carne moída, fígado, frango des

fiado ou peixe. Os alimentos se-

·FederalGoverno
'decide beneficiar
tritlcu Itores catarinenses

de amparo aos triticultores ca

tarinenses, a exemplo do que
havia sido feito aos do Rio
Grande do Sul.

A íntegra do telex do Mi
nistro Stabile é do seguinte
teor:

FLORIANÓPOLIS (SCS I

SI/CN) - O Ministro Angelo
Amaury Stabile, da Agricultu
Ia, enviou telex ao Secretário
Hélio Andreazza, informando

que o Conselho Monetário Na
cional decidiu estender a Santa

Catarina, como aos demais esta

dos produtores de trigo, 0$ bene
fícios da cobertura de cem por
cento aos optantes do Proagro.'
A medida j á foi comunicada às

instituições financeiras do Sis-
,tema Nacional de CréditoRural,
conforme circular ao Banco
do Brasil.

"Ao acusar recebimento
seu telex datado de -três corren
te mês, tenho o prazer de', infor
lOar a vossência que O· Conselho
Monetário Nacional; em sessão
realizada a 19 de dezembro fín
do decidiu estender aos demais
estados produtores 'trigo, bene
fícios da cobertura de cem' por
cento proagro, cuja medida foi'
comunicada às ínstituíções fi
nanceiras do Sistema NacionaL
Crédito Rural, conforme cir
cular número 483, de vinte e um

dezembro mil novecentos e' se
tenta e nove, Banco db'Brasil" .

A propósito, o secretário
. Hélio Andreazza havia enviado
correspondência aos ministros
da Agricultura e do Planeja
mente, corno também ao da Fa
zenda e ao Presidente do 'Banco
do Brasil, solicitando medidas

,.

DRA. HELOISA S. BERTOHCINI
CIRURGIA-DENTISTA'

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.° andar

(ao lado do Edifício Mussi)
Fone 22-0439

L(C
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Merhy Seleme & Cia, Ltda.
DPTO. DE CARROS USADOS .

TÊM REVISADOS PARA PRONTA ENTREGA:. -

Marca/Tipo
Rural - Ford -. 4 cil. azul e branca

.

Rural'- Ford - 6 cil. - Bege .. ..

Píck-Up - Ford __::,6 cil. 4x4.-. Bege
Dodge Polara "GL" - Azul Cadet ..

.
Dodge Charger �'R/T" - Ocre Barroco

Dodge 1800 "SE" - azul .

Dodge D-10p -' camioneta - verde .. .. ..

Chevro!et C-lO -.camioneta - Bege ..

Chevrolet C-lO - camioneta - amarela

Ano·

1976

1970

1975

1979

1974

1975 .

1975

1976

1975

Merhy Seleme & Cia. Ltda,
Revendedor Autorizado CHRYSLER DO·BRASIL

Rua Paula Pereira, 735 - Fone: .22-0158 -�C�nóinhfls'..SC.

kZJ..L.fl'." '.1 • ,I ••• II_!_I"II *' 'UI..! ••••••• ,
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Hot s
A professora de Yoga, Val

cy Torrnena, está comunicando
que novas inscrições para o

Curso, estarão abertas nos dias
21', 22 e 23 no horário das 19 ho
ras na Associação Atlética Ban
co do Brasil. "Pratique YOGA'
antes .que você precise".

xxx

Em formação em Canoinhas
o novo partido político, 0

(PPB) _. Independente. Pelo
que se comenta, este, partido
nascerá forte, tanto que já conta
CO;m a adesão de cinco vereado
:2''2's. Henrique Krzesinski, Jair

Lessak, Francisco Bueno Siquei
ra, Orlando Müller e Guida
Henníng . A surpresa poderá ser
o ingresso do verador Guilher-

. In.e Prust, que mostrou interes
se em filiar-se no "PPB".

xxx

A coluna de hoj e, corrige
um lapso de redação da edição
antéríor sobre a data de estréie
do filme "SUPERMAN" na

.... ' ,

qual anunciamos que seria no

última final de semana. A
programação correta marcou' ·ó.
'estréia às 20h30 de ontem, e

prossegue hoje às 19h30 e 21h30)
amanhã às 14, 19h30 e 21h30;,
Para segunda e terça-feira, o

iilme reprisa no horário das
20h30.

xxx

O "Concurso da Cervej a",
promovido pelo Botafogo no úl
timo domingo no "Ditão", apon
tou os seguintes classificados.
em LO lugar, Antonio Cavalhei-
10 _ que recebeu como Prêmio
uma churrasqueira portátil;
Moisés Moreschi foi o 2.0 colo
cado e levou corno prêmio, um

�(Jgo de copos de cristal para
cerveja; e o 3.0 lugar coube a

Es
ir

Para- 2. segunda fase, o Bo

tafogo procedeu -duas .altera

ções: o zagueiro Ivan no lugar
.

de Eraldo e o atacante Luizi
nho no lugar de Albari, e o re

sultado não se. fez por esperar.
Um novo' ritmo foi empreendido
pelos jogadores do alvinegro,
que saiu de sua imobilidade do

primeiro tempo; envolvendo

completamente os jogadores de
São Bernardo numa trama difí
cil de superar. Aos 16 minutos

,

de jogo, o "Ditão". explodiu
com um grito de gol, acompa
i.';hado do espoucar de .milhar =�3

.

ce fogos. Era o primeiro gol do
Botafogo, marcado por Alceu, o

incr ívbl artilheiro, provocando
um profundo silêncio na torcida
00 São Bernardo.

, .'

:1

.X

o craque Alceu, artilheiro abso
luto do campeonato com 25 goh
marcados. Ele ccmpletou esta

marca no úlfimo domJh1go, no

"Ditão", fazendo �}S dois" gols do
São Bernardo: Kalempa,

L' I E f (W ld Botafogo, empatando a partida
...
' ernanc o, ·i ste 'ano ' . a e·

'

mir), Waldir.. Almiro, Julio, em 2x?
Celso, Branqueia, Amendoir., '. "',
Ingo e Fatia. Técnico Márro ' .

'

O "h'io de arbitr� fÚicoman-
Kungel (Galo). Botafogo: .A1I;:)" .',: ';;ad·o�"po'::;r.:Joa-o"· M"a .... G'

. • _

' . ... ". -,,!.
.

- . - ... .. " na uima-
ge, Eraldo (Ivan), Miltào, SchCl:�,' ''-::'' ,'. ," .; c:' .'

... ,

'-:,.,

valla, Fonseca, Toninho, Celro ··1 aes, auxiliado por Mário MuI,

(Mauro), Zezâo, Alceu, Gibi e' "ler .e· VUanir Anchau .":""
AIbari (Luizinho) . O craqUé "t("..:

. .

. .
"

.

velaçâo de 1979, foi o atleta Gi-
... . c

Segundo fontes da LEC, o

bi. O melhor jogador da ·parti·· Campeonato arrecadou em tor
da: São Bernardo 2x2 Botaíogo, EO d� 'Cr$' 150.000,00 de' rendas,
foi Ingo do São Bernardo. O

_

sen
..dó-. ::q_

-

ué .:�� Te�or.d.. e., ia. i ..no . últiatleta Fatia receberá um prêmio
por ter marcado o gol mais rá- mo domingo no 'Oitão, com Cr$
.pido do Campeonato. 45.000,00,

guetes, novas emoções, novas

esperanças e a desilusão do São
Bernardo que via fugir o tão

alrnej ado título ..

A partir daí, o jogo tornou

, se truncado e o espetáculo pre·
judícado pelo grande número de.

.
faltas de ambos os lados, e 'por
pouco a "pancadaria" não te

mau um rumo perigoso nos

acontecimentos .. O árbitro J0&0
]\IIaria Guimarães, conduzia a

partida corretamente mas por
vezes com certa exitação nos

momentos de apresentar os car

tões a quem merecia, Numa jo
gada' extremamente violenta,
que quase. se transformou em

briga, o cartão vermelho surgiu
E' dois jogadores.foram mais C2-

do para o banheiro, deixand
z.mbas as equipes com 10 joga
dores. Passados 1 minuto e 50

:.::cgundos, do tempo regula
mentar, Guimarães trilou o

apito dando por encerrada a

ps rtida da decisão o. Botafos;o
conquistando os três pontos ao

empatar, tornara-se o Campeão:
7� da. 1.a Divisão. Muita eufo

ria, cumprimentos, fotografias
rnguetes, buzinas e a volta

olímpica dos campeões, era a

cena que os espectadores aSSlS·

tiram ao final do jogo .

..... '

José Silvano Moreschi, que: foi
premiado com Uma "Super
Champanha" Fórmula 1. '

xxx

O INAMPS, Agência d.1:':
-Canoinhas está comunicando
aos seus segurados e ao povo e-m

geral, que instalou um. posto de
vacinação contra poliomelite e

sarampo na sede do- INAMPS.
o. horário de atendimento é das
8 às 18 horas de segunda a sex

ta-feira.

Uma nova substituição fei
feita pelo técnico Angelo Cava '

Iín do Botafogo'; Mauro no luga I'

de Celso. Uma nova força to
.

mau conta dos atletas botafo
guenses, agora' impulsionados
pela diminuição da vantagem:
2x1. Desta feita os papéis inver
tiam-se, e o São Bernardo era

contido com todo vigor pela Z3"

ga adversária 'a cada ataque de
perigo. Muita expectativa r>

(moção tomava conta dos técni
c os, jogadores do banco e a tor-

. «ida, pois as forças se igualavam
e um novo gol poderia" surgir
em qualquer extremo do campo.
O técnico Mar io Kungel, do .S;})
Bernardo, aparentemente cal
mo e confiante até então,

I

co

meçou a movimentar-se de um

lado para o outro, chegando até
consultar "mesa" da Liga sobre
substituições de jogadores na

IJTOrrogação se persistisse o pla
(ar de 2x1. Mas suas esperanças
foram cortadas minutos depois,
quando aos 23 minutos nova

mente Alceu fez a torcida do
Botafogo delirar. com um sen

sacional gol, diante do surpreso
goleiro Kalernpa; 2x2. Mais fo-

AS EQUIPES

xxx
,

Atendendo convite formu
�ado pela Associação Catarinen-'
[e de Escritores, os canoinhen
ses Fernando Luiz Tokarski e

lVlario Tessari, estarão presen-.
tes ao "V Encontro dos Eseritc
res Catarinenses", que será rea

lizado na cidade de Blumenau
entre os dias 29 de janeiro e 1.0
de fevereiro.

xxx

Numa votação realizaria

por cronistas esportivos, diri
gentes e técnicos de futebol

.

amador, o jogador Ingo da equi
pe do São Bernardo, foi aponta ..

do como o melhor jogador déi
partida 'que .decidiu o título em

favor do Botafogo no último do
mingo. O craque revelação 0. ..)
la Divisão, foi O atleta Gibi de
Botafcgo, que receberá um va

lioso prêmio da .Díretoria de
E-.f::U time.

xxx

Para o próximo _ final dr::

semana, o Centro de Tradiçôos
Gaúchas "Lago Azul" de Major
Vieira, estará promovendo p
"IV Torneio de Laço" com a

participação de 30 equipes per
tencentes aos Estados do Para-

.

ná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.

'REUNIAO
(CONCLUSAO) ,

O Secretário Executivo da Am,

pIa, Sr.. Evilázio Coelho, procedeu
êOS Prefeitos e representantes, a

leitura do Sistema Estadual de Pla

:t:.ejamento e Orçamento do Estado

de Santa Catarina, através do Pla'

nejamento Global Ihtegrado, que

objetiva o seguinte: a) - a im

plantação de um processo de plane-
. jamento global. Estado/Municípios,
através -da integração e compatill
.zação das programações de traha

lhó e dos instrumentos operacionms
de planejamento: Orçamento-Pro
Brama Anual (OPA), plarJ-o Anual

de Tl�abalho (PAT) e Planos 'de

aplicação dos FU�ldos Federais; b)
- a participação efetiva das ljd:�

ranças, comunitárias dos Poderes

Executivos e Legislativo do Plane,-
. jàmel1to da Ação Municipal; c) -

a obtencão de um melhor conhecI

mento e� visão das necesqidadés c i
p.otencialidades dos Municípios c

�

Microregiões,
.

atravé's da articúla ..

ç50 Estado/Municí:pios, fornecendo

a ambas maiores e melhores infor··

maGões, para uma adequada apli- i
cação dos recursos financejros;; d)
- assegurar a c'ontinuidade do Pla

lIejament'o ascendel'ite a partir da

reabdade dos MuniCípioS. para o

Estado, de maneira organizada.
JUSTIFICATIVA: O Estado.

C(lmo Unidade Federada,' é uma

construção política que tem como

113110 ccncreto para sua ação e in

-'lE'stimentos, o espaço Municipal, O

Governo- Municipal, por sua V'2Z,

ntua no mesmo espaço e I os mes·

r.:lOS setores que o Estadual, o que

pela ausência de unl processo com�
ratibilizador entre os dois níveis

leva êl distorçôes na aplicação do;

recursos financeiros.
O Governo do Estado, a.través

00 Gabinete de Planejamento e Cc.

ordenação Geral - órgão Central

do Sistema Estadual de Plan�ja ..

. mento e Orçamento busc'and(l I
2lternativas que minimizem o pro·
blema acima citado, conchü peh
i1ecessidade de analisar os· instru·

rüentos de planejamento e progrd-' .

Il.1ação existentes ou passíveis dE

irrplementação, verificando o' po
t<::ncial de integração de cada um,

para conseguir' a articulação e com-.·

,patibüização vertical com a irr.-

I.. lantação do processo de Planeja"
r�lento Global IntegradQ - PGI _.

climentado' e alimentador do Ban

co de Dados Municipais.
NIET'AS:' O Produto final dE

trabalho de plc�nejame11to em c'on-

LA
RETORNO DO ICMjunto a ser desenvolvido entre as

Prefeituras Municipais e o Gabine
te de Planej amento· e Coordenaç8.t,
Ceral, no sentido de integrar :'Ll.éi.S

8�ôes em 1980, se consubstanciaré.
na elaboração dos seguinte's do·

cu�entos: O r ç a m ento-Program8
A1'l�áis' dos Municípios, Planos de

Aplicação dos' Fundos Federal':i,
Plano Anual de Trabalho do' Esta·,
do e Planos Anuais de Tré1ba.lho dos

MunicípIO'; ,

Depois, o Sr, Evilázio Co�lho
apresentou. aos participantes d�1

::: eunião, um quadro demonstrativo
dos valores de retorno do ICM ao,:

Municíp,ios pará o exerc'ício de

] P80. Canoinhas, o Município de

. maior arrecadação, conseqüente
n:.ente receberá a maior parcela de

retorno mensal do Imposto de Cir

culação de Mercadorias - ICM:
Cr$ 2.60.0,000)00. Depüis, na se \

guint,e ordem estão, Mafra, com

?, 270,000,00; Três Barras, c�m Cr$
1 .979.000,00; Itaiópolis, . com Cr$
1.140,00.0,00; Farto União, com CrS
956. '000,0.0; Papanduva, com Cr$

f36, 600;00; IriI1eópolis" com CrS

1,'17,364,00; Major Vieira, com Cr$

252.900,00 e Monte Castelo, caIr.

Cr$ 218.047,0.0 mensalmente.

COORDENAÇÃO: O Processei
do. ,planejam�nto Global Integradü I
será coordenado'· pelo Gabinete de

Planejamento e Coordenacão Geral
,

...."

<"través da Subchefia de Articula-
ção com os municí.pios. A operacio·· I

m:Jização do PGI se efetuará (;;,0

seis etapas distintas, porém int,er

(l,ependentes.
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Para 85 FériasI

.

mo elos atualíssimos
I

, e para o verão alta moda
,
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Fone:: '2�-0316,
Canoinha.s
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