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CANQINHAS (FUNLOCi
CN) - Antecipando-se em mui
to ao anúncio oficial, a Associa
ção das Fundações Educacionais
de Santa Catarina - ACAFE, di
vulgou já na segunda-feira a re

lação dos aprovados no vestibu
lar/BO.

Os 120 aprovados em Admi

Distração da FUNPLOC, perío
do noturno do 1.0 e 2.0 semestre
Eão os seguintes:

1.° SEMESTRE

Alinor Vieira Corte
Aniúo Souza Gomes
Antonio Carlos Kohler Junior
Cariri Iara Loeffler
Carmen Noernberg
CarmenRegina Pangratz
Cecilia Aparecida Oleskovicz
CirIene Neumann
Cleusa Terezinha Sabbagh
Denis Grein
Diógenes José Binotto Garlet
Egon Vanildo Jarchel
Eliana Knop
Elio Gonçalves Basílio
Evandro Lietz '

Gerson Pereira da Silveira
Gilberto Antonio Kalempa
Heidi Rosi Kellner
Ilca Maria Fuck
Iracy da Costa
Jacinta Roseli Steidel
João Antonio Mengarda
José André Nuehlbauer
José Carlos, Rossato
José Gilberto Schveitzer
Lizete de Fatima Dziedzic
Lucy Helena Marenda
Luiz Divonsir Shimoguiri
Marcia Bechel
Marga Thien
Maria de Lourdes Kohler
Maria Josefa Guftervill
Marilene Regina Tisczka
Marines Fagundes'Carvalho
Mario Cesar Koslow
Mirian Elizabeth Burigo
Mirian de Fátima Wendt
Moacir Gapski

,
N�omar Rogerio Muck
Nllson Reis de Lara

Norton Bauer
Omilton Pereira Filho
Onorino Sarturi
Orenar Pedro Susin
Paulo Rogerio Wendt

. Hejane �/Iaria Schivinski
nosangela Bechel
Rodolfo Zipperer
Rosangela Teodorovicz
Roselis Maria Kwicien
Rufino Correa da Maia Neto
Serafin David Alves
Sergio Trentinaglia
Silvete Regina Dobeck
Ielha Maria Koch

.

Tereza Muller
Victor Emanuel Soares Machado
\,í ilma Cira Zimann
Waldir Cesar Padilha
Zelia Maria Peters .

2.0 SEMESTRE

Adaír Andrighi
Alair do Rocio Marc Zouza
Amdr Eliseu Duarte Cavalheiro
Ana Nilda Maciel
Ana Maria Kwitschal

_
Anisio Ingo Vogt
Anita Pereira
Antonio Carlos Andrade
Antonio Mauricio Wendt
Arno Rechzíegel Junior
Aroldo da Silveira
Benjamin Coelho Filho
Carlos Alberto Fischer
Carlos Alfeu Budant
Clarice Tereza Kwicien
Clauto Padilha
Darcy Guebert Filho
Denise Burgardt .

Dineide Juracy de Mello
Elena Roseli Hauffe
Eliane Carvalho
Eron Ricardo Linzmeier
Francisca do Carmo Oliskovicz
Francisco Silvano Verdan
Hamilton Antonio Izidoro
Iara T. C. Schumacher
'Irene Ruchinski
Ivan da Silva Barbosa
Ivo Garcia
.Jacira de Lurdes Machado
.Tanete Karvat Gapski
João Antonio Guimarães Gomes

João Batista Kraus

\ '

João Mateus Barboza
José Hilário Budant
J'osé Hilário Koehler
Jucelia Dalago Muller
J ucilene Maria Dominiak
Juliana Finta
LizeteMarilza de Oliveira
Marcos Antonio Dias
Maria Cidaíra Bradonskí
1\1aria Jurema Dombroski
Maria Lucia Kohler
Maria Rita Stockler Pinto
Mario Cesar Correa
Mario Jorge Cubas
Marion Thien
Marioni Bernadete dos Santos
Mariza Terezinha Steffani
Marlene Paul
Onnio Pedrassani Neto
Paulo Cesar Ribas
Quirene de Luca
Roberto José Dirschnabel
Hoseli de Fátima Schivinski
Sergio Luiz Artner
Silvana Maria Tabalipa
Walcír Antonio Waldmann e

\Vilson José Wendt.

AS MATRiCULAS

o Presidente da FUNPLOC,
Dr. Paulo Dequech informou
que as matrículas para o Curso
de Administração envolvendo
todas as séries e períodos, deve
rão ser feitas no período de 20
a 25 de fevereiro na Secretaria
da Fundação, nos seguintes ho
rários: das 13 às 17 horas e das
19h30 às 22h30.

As taxas deverão ser pagas
EO ato da matrícula na própria'
Secretaria, ao contrário dos
anos anteriores) que eram efe ..

tuadas em Banco. As matrí
culas feitas após o referido pra-,
ZO, terão um acréscimo de 1 Q

por cento. As taxas para os 1.0,
2,o e 3.'0 períodos serão as se

guintes.: Matrícula, Cr$ 750,00 p

Diretório Acadêmico, Cr$ ..

'

...

150)00; para as 3.a e 4.a séries, a

Matrícula é 'de Cr$ 1. 500,00 e ')

Diretório Acadêmico Cr$ 3,00,00.

promoveu curso

para ps ice I o gi a
Lions

de
CANOINHAS (CN) - o

�lons Clube de Canoinhas, ini
l']

.

ando suas atividades reíeren-
�:s ao exercício de 1980, premo
,eu nos dias 21, 22 e 23 uni Cur-

�o ;Inte,�:ado de.P�rapsicologiabSlcanahse, ministrado pelo
• rofessor Aldny Faya, da Es

\�la Superior de Parapsicologia
(1)glomado pela Faculdade de

�lencias Bta-Psíquicas de Sãc
t'aulo.

,., <,

Contando com uma fre

qüência diária em ,média de 150

pessoas, o Curso ve�sou sobre os

seguintes te�as: DISC�S Voada.�
res, Percepçao Sensorial, Pos

sesâo Diabólica, TelepatIa, O ta- I
lento do inconsciente, PsigaI?a, I
l\t1agnetisn'lO animal, Bruxan�s,
.A. regressão na idade, Exorcis
mo, O Poder do Pensamen�0,
Místicas Milagres, A revelaçao
cl3. face 'oculta, pscocinesia, Os

mistérios do Triângulo das

Bermudas e Psicologia.

encerra ativl
da . ex-Arena e

convoca correligionários
para ingressarem no (PD)

__________________wm •• __

Na festa das faixas, o campeão/79, re
cebe o' Mafra A.' C. amanhã nO «Ditã,o»

Diretório
dades

palavras do Sr. João Seleme,
convidando os amigos a ,conti ..
nuarem

-

juntos na legenda do

Governo. "Devemos iniciar des
te momento em diante em

Canoinhas, o partido de apoio ao
_

Governador Jorge Bornhausen e

20 Presidente João Figueiredo,
para conseguirmos tudo o que
recessitamos para o nosso rnuní
cípio". Depois, para exemplifi
car a importância de ficar. no

partido -da situação, Therézio
tez uma breve explanação de
sua recente viagem à Capital do
Estado, onde conseguiu resulta
dos altamente positivos em suas

reivindicações. No Departamen
to Autonomo de Edificações -

DAE, o Alcaide rnanteve conta
to com o Diretor-Geral, Fran
cisco de Assis Filho, que pron
tificou-se em colaborar com o

Município em tudo que depen
der de seu �epartamento.

Junto ao Diretor do Depar-
tamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Dr. Telmo Mattar
«e Souza; Therézio informou o

que considerou uma vitória pa-
..

1 a o Município, conseguindo que
a pavimentação da Avenida Ex

pedicionários (acesso da BR-280
ao centro da cidade) fosse (;(":111

recursos exclusivamente oriun
dos do Estado sem a participa- '

çâo da Prefeitura Municipal. -A ..

obra que está orçada em 11 mi
lhões de cruzeiros, de acordo·
com o projeto inicial, deveria
ser construída com a participa
ção de verbas do Município, o

que :viria onerar·· em vultuosa
quantia para os cofres públicos.

O Professor Aldny Faya
permanecerá na cidade até ter

ça-feira' da próxima semana, de
vido ao grande número de pes
soas que o procurmn para con

sultas de Psicanálise. Ainda ho
i e o Psicanalista iniciará o Cur-
" ,

so em Três Barras às 20 horas
na Sociedade União Operária,
prolongando-se até segunda-feí.
ra próxinla.

CANOINHAS (CN) -- O,
Diretório da ex-ARENA de Ca'

noinhas, encerrou oficialmente
suas atividades no Município)
com uma reunião realizada no

dia 18 último na sede campestre
do BESC no Bairro Agua Verde.

A reunião/jantar foi convo
cada pelo Presidente do Diretó
rio, João Seleme, e contou com

él presença do Prefeito Munici

pal Benedito Therézio de Car
valho Netto; do Vice-Prefeito)
Fábio Nabor Fuck; dos vereado
res, Jair Lessak, Francisco $i·
queira e Guilherme Prust e dos

Senhores, Alcides Schumacher,
Rimon Seleme, Estefano Wru
blevski, Tufi Nader, Oldemar
Mussi, Miguel Fontes Proco

piak, Eloi Bana e Glauco Bueno

O Sr. João Seleme abriu a

reunião dizendo "estamos aqui
reunidos para encerrar as ati
vidades da ARENA, de acordo
corri a determinação oficial .do
Governo Federal" . Depois,
agradeceu aos companheiros e

correligionários pela colabora
cão e tudo o que fizeram para o

bc'in do partido, e conclamou 08

presentes a permanecerem no

partido do Governo, o (PD), e

finalizou dizendo qus "os que
r.té agora foram membros do

partido do Governo, de maneira
nenhuma poderiam abraçar o

partido da oposição, pois somen

te ao lado da situação consegue
se chegar aos objetivos almeja
dos pelo Município" .

Em seguida, Therézio ia
Iando aos presentes, ratificou as

CANOINHAS (CN) -. O
Presidente do Botafogo E".C,
Neuzildo Borba Fernandes;
éJcertou com a Diretoria do Ma
fra Atlético Clube, um ··Ol;-;í)
amistoso para amanhã no Está
dio Municipal Benedito Theré
zio de Carvalho Junior) para a'
festa de entrega das, faixas de
Campeão/Yâ da La Divisão de
Amadores.

O Mafra A.C. que tem um

elenco já bastante entrosado,
devido à sua recente campanha
no Incentivo, competindo com

as grandes forças do Estado, vi
r á a Canoinhas com todos seus

titulares. A delegação sairá de
Mafra às 14 horas de amanhã
para chegar ao "Dítão' POUC(.3
minutos antes do início da parti
da, que está n1arcada para à'S
16h15. A cota que o l\1afra reee�,

•a ra •

berá é de 10 mil cruzeiros, sem

qualquer outra ,despesa' para, o
Botafogo, apenas com a premes
�a de seu Presidente de retri
buir a visita para um novo

amistoso no Estádio Pedra
Amarela daquela cidade.

OS TIMES

"

"

Pata enfrentar o Mafra A.
C. o Botafogo entrará em cam-

po com a me-ma escalação que
lhe proporcionou o título de
Campeão no jogo contra o São
Bernardo: Allage, Eraldo, Mil
tão, Schavalla, Fonseca, Toni
nho, Celso, Zezão, Alceu, Gibi e
Albari _. Técnico: Angelo Ca- ,.'.

�
:�; �

'I.'

'.l8lin.
,

',

Mafra A.C. Carlão,::
Luiz D., Partalla e Osvaldo; \:

Gile, João Carlos, Menga1 Luiz �i
Antonio, Padre, Mauricio e Chi
quinho" Técnico: Tuto.
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Colégio Comercial de Canoinhas Massoline
E [) I T � L da

• v _
0., DJ;::. ,2.a:iden E. Selemo, Diretor do Colégio Comerciai

d�...Can9inhas, no uso de suas atribuições, torna público:
I" .'1.

TESTE DE SELEÇÃO:
,', 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\IATUfCULAS:
De 11 a 15 de fevereiro para a l,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.

Zaide� Emiliano' Seleme - Diretor

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

JUíZO DE DIRErrO DA 2.a VARA DA COMARCA DE

CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de Vitacão. de Herdeiros com
o prazo

. de seis meses
o Doutor Orli de Ataíde

.Rodrigues, 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 G 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
cid'os e, havendo sido ultimada
a arrecadação dos bens, pelo
presente edital, são citados her
deiros e interessados na suces-

J'

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

Ipossam de futuro, alegar igno
i ância, expedi o presente 'o ou

tros iguais que serão publicados
e afixados na forma da lei. Da
elo e passado nesta cidade' de
Canoinhas, Estado de Santa
Cátarina, aos vinte e três dias
<3 o mês de novembro de mil, no
vecentos e setenta e nove. Eu.
Zaiden E. Seleme, Escrivão (�

.
,

subscrevi.

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

VENDE· .. SE
Uma casa de madeira, me

l�.indo llx12, contendo 4 quar

tos, 3 .salas, cozinha, banheiro

com installação sanitária, área

de serviço e pomar.

Rua Emilio Scholtz, 239.

1 x

2 :x:

Faz relatório
Secretaria da

de atividades
Justiça

Piçarras
I

Urubici.i, Cttn.Ü,ibanos,J , !. ',i ,Jot »b.1'�Pr- r\�';..<.·

Palhoça,' P o m e i"'d:"d,e, � Porto

União; Chapecó e Sombrio.

riais, refeitórios, cozinha, lavan.
deria, alojamento coletivo, Um
bloco celular, casa de força, caso
telo de água, casa de caldeiras,
guaritas e todo o alambrado.

O Secretário da Justiça
anunciou que, quanto' a Peni.
tenciária de Chapecó, será iní.
ciada este ano a construção d�'
im broco celular para abrigar
60 sentenciados, e um bloco de
oficinas. Para as duas obras o
Governo do Estado j á liberou
verbas específicas ..

,

FLORIANÓPOLIS (SCSI
�. AI); - Num encontro que man
.,

teve dia n com a imprensa da
Capital, o secretário da Justica

" ,

Neudy Primo Massolini, fez um

relatório das atividades de sua

pasta de março a dezembro de
1979, onde se destaca ,a aplica
ção de Cr$ 23 milhões e 275 mil
na construção dos foruns de
Urussanga, Santa Cecília Tur-

. ,

vo, Mafra, Jaraguá do Sul e

Joaçaba.

Na área do sistema penite n
ciário, tiveram prosseguimento
mi obras da Penitenciária de

Curitibanos) com a aplicação da,

importância de Cr$ 1 milhão e

';'72 mil, que permitiu a conclu

são, até agora, das seguintes de

pendência: portaria, administra
ção, alojamento para a PolíCÜI.

Militar, recepção de presos, alo

jamento para os agentes prisío-Segundo Massolini, a Se
cretaria da Justiça aplicou ain
da a importância de Cr$ 1 mi-'
lhâo e 281 mil na reforma dos
prédios dos foruns de Campos ,

Novos, Criciúma, Joinville, CA- !
NOINHAS, Laguna e 'I'ijucas .

!
A Secretaria dispendeu Cr$ 1 , I
milhão 259 mil em

equiPamen-1tos para os fo��ns de Urussan- .

ga, Santa CeCIlIa, Campos No
vos, Canoinhas, Laguna, 'I'iju
cas São Bento do Sul, Aráran
guá, Santo Amaro da Impera
triz, Tubarão, Anita Garibaldí,
Brusque, Balneário Camboriu,

érgio T. Langer
Virnrgião Dentista

RÇlios X
Rua Paula Pereira, 799 - Fone 22-0588

,

SOMENTE COM HORA MARCADA
, ,

. ,

Terreno
Compra-se

NTELACIM- -

FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM

.

TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA

RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS ·DE DIVERSOS

MODELOS, EM TELAS DE ARAIVIE E PALANQUES DE

CONCRETO. PRÓPRIOS PARA CHÁCARAS - ARTEFA-
TOS DE CONCR�TO· EM GERAL.

3
�

il'l.lfll'mT1I

Compra-se um terreno me

c:indo 100x100 m. ou seja, .. ,

] O . 000 metros quadrados, situa
do na periferia da cidade e que
já disponha da rede elétrica e

'de água.
Maiores informações, na

Rádio Santa Catarina ou pelo
telefone 22-0760.

Escritôcio: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-'07'48 Caixa
.

,

Postal, 241 - anexo Escritório Cide .

.

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.

Vende-se
uma �asa

FABRICAMOS SOB ENCOMENDA:

IJ>ORTAS' - JANELAS E GRADES DE FERRO, PERFILADO,
.

METALON OU ALUMíNIO.Construção em alvenaria,
medindo 165 m2. Situada no

centro da cidade.

Maiores informações pelo
telefone 22-0760.

ESTR,UTURAS, VITRINES, BALOÕES, BOX PARA

BANHEIRO.

,

UtQGER & GIA. LTO
INDÚSTRIA - '(OM'ÉRCIO

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

_,

Distribuidores ExclllSi VOS

Completa dos Motores
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de ferro e uma variadíssirna secção

equipe de profissionais compe
sua colocação.

L

Esquadrias
de vidros, com

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar Knüppel
�� IIII'JW -vsr=r _ tbtSSUS C Pi �DIIIUP'I7' 1 '..... ---
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'Um broto de nossa sociedade, Andréa Bea-
triz Weinfurter, que no dia 31 inaugura idade
nova. Ela, é 'filha do prezado casal, Antonio e

Carmem 'Lúcia Martins Weinfurter, que ora

curtem a or la marítima em sua bela residência
no Balneário de Itapema.' As felicitações via

coluna à aniversariante.
"

Lamentável
Lamentamos profundamente a grande falta de

,

educação 'e respeito à pessoa humana, por parte de

alguns "maus elementos" que compareceram ao Show
do Cantor Toni Lemos no último sábado na SBO.

Digo lamentamos, porque, além deste colunista ov-
t •

'

ros casais presenciaram boquiabertos, gestos obcenos.

palavras' de baixo calão e ofensas morais ao cantor

�ue" ora apresentava seu' trabalho. Concordo, qUE'
, 10m Lemos não tenha o talento e a fama de Roberto

��arlos, e que seu show agrada somente a faixa dos

'�s e admiradores de Elvis Presley. Mas, mesmo as- ,

snn, os garotões "civilizados" não tinham motivo e

nem direitn de hostilizar a pessoa do artista e bagun
çar, a apresentação. Isto é coisa de moleques e ficá
mUlto feio, e quem perde com isso é Canoínhas, qUE.
nada, tem a ver com os atos desta minoria de desor
deiros . Um alerta para esta turma: sei exatamente

q�etn são os figuras, e anotem bem; da próxima vez

nao exitara! em publicar nesta coluna o nome com,"

pleto de cada um deles.
I

'

A, Notícia em, off-set

circula dia 31

r '

Será na pro.xln1a quinta-feira, .O lançamento
Jficlal do Jornal "A Notícia" de Joinville, impresso
pelo tnoderníssimo sistema '�Off-Set". Eni Canoinhas,'

re� dos muitos assinantes, a Livraria Zaguini rece

)er� para venda mais 75 exempla.res. A Edição Es

fec!al de lançamento terá 270 páginas, nas quais es-,

,lara.o ilustrados os 197 IVIunicípi'os do Est?do eHl

!)reves históricos. Até esta data, as assinaturas anuais

CLlstarão apenas Cr$ 1.200,00 e poderão ser feitas

;om o Sr. Darcy Wiese na Rua Paula
�

Pereira, 191
',lI com este colunista, na Rua GetúliÇ) Vargas, 527.

��==============�======��==============�

Organizações Hecord
de Luiz fVlilton Suche.k

Rua Felipe Sch'Inidt, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em todos as ramos _ Fotocópias - Despa

�ha!lte Oficial do Oetran _ Emplacamentos - Trans�

erencia de Veículos _ Confecção de Placas e Pla

quetas _ Carteira de Identidade ,-- Carteira de Mo

torista _' Taxas Estaduais _ Preenchimentos de

Notas Promissórias e Contratos.
�==============================-

Cú c i o

'Colo'mbo
/

Guilherme - 1 aninho
I'r "\

Reunindo 1números amiguinhos numa bonita

:I�sta na Sede da AABB, o garoto. Guilherme Evange
Iista Vargas, comemorou o seu primeiro ano de vi
da. "Ele é filho, do casal, João e Nézia Evanaelísta

'largas, ele, bioquímico do Hospital Santa Cruz . Os

parabéns via coluna, ao jovem aniversariante.

I

vestiba ,em alta'
Os cumprimentos da coluna, ao jovem Gilson

.Tosé Gallotí, que foi aprovado, nos vestibulares' de

Agronomia nas cidades de Lages e Bandeirantes no

Paraná. Ele, é filho .do casal.Orlando e Flora Calloti,
a quem enviamos as fclicitacôes .

'

" -

Retornando do Uruguai
..

'

,

Quem esteve girando pelo Paraguai em breve

viagem de turismo, foi o prezado casal Luiz e Esme
ralda Buchmann, que curtiram' as belezas da cidade,
de Montevidéu, bem como a tradicional fidalguia do

II(lVO uruguaio, sempre muito acolhedor.

Pingo de Gente

I LIQUIDA EM JANEIRO 'PELA
, ,

METADE'DO PRF?ÇO

Rua Vídal Ramos, 921 _' Fone 22-0143

.Jantar festivo
O Lions Clube de Canoinhas, promoveu nesta

quinta-feira, o primeiro jantar festivo deste ano. O
local foi o' Clube Canoínhense, onde compareceram.
além do casal Presidente, Ildefonso (Renilda) Cor

rêa, os casais, Grimaldo (Zenaír) Furtado, Francisco
(Sundra) Raposo, Lotário (Eulália) Kolbeck Zaiden

,

,. \

( Zoe) Seleme, Emiliano' (Jucy) Selemo e Hiláric

(Reseli) Liebl . Estiveram presentes ainda, na quali
dade,de convidados especiais, os senhores -Ary Wiese
t';; o Professor de Psicanálise, Aldny Faya e mais es

te colunista. Na ocasião, fui informado de qua o

Líons Clube está preparando desde já um grande
jantar para todas as.crianças dos três Asilos da cida
de: APAE, Dr. Rolando Louren_so. Malucelli e Lar de
T '

'

.' €sus.

Rodeio Crioulo,
, ,

, Começa hoje em Major Vieira; com encerra

mentoamanhâ, o. IV Rodeio Crioulo" numa Promoção
do "CTG LAGO AZUL'�. Desde

_

a manhã de hoje
começa a chegada' das caravanas dós CTGs de todos
os municípios vizinhos, inclusive do Estado do Para

ná e Rio, Grande do Sul. Para logo mais à noite o

CTG Lago Azul realizará o Grande Fandango que

�:erá animado pelo conjunto tradicionalista "'os 'FI ..
"' Jhos de Vacaria"� Amq_nhã às 8 horas haverá Missa
C3mpal, seguida de provas de laço, gineteadas e di
versas atrações, não ,faltando o' conhecido' churrasco'
(18 gado à moda gaúcha. As 18 horas serão encerra,

'das q,s festividades, com a entrega de troféus, às

equipes vencedoras.

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

CARDIOLOGIA

ELETROCARDIOGRAFIA

Consultório: Rua Caetano Costa 396
_

,

_

MEDICLINICA - FONE 22-0985

, I

2f d�' janeiro ele 1111',
--------

ATENÇÃO! /

"Destaques" avisa' 'a' 'todos, os- Ieitores
amigos, familiares, patrocínadores. ,�' colabora

dores, que todas as correspondências destinadas
à esta coluna, devem ser remetidas ao seguinte
endereço: LUCIO' COLO�BO - CAIXA POs.·
TAL 418 - 89460 - CANOINHAS-SC., ou CO·
LUNA DESTAQUES - CAIXA'·POSTAL 418

89460 - CANQINHAS-SC.
-------------------------------.-----�--_.(--_,

Enlace Hirt/Ulir
(

Movimentando as altas rodas das sociedades
de Rio Negro e Mafra hoje, o casamento elegante de

LIgia Ulír e Heraldo Hirt. Eles são filhos dos casais.

Leocadio e Maria de Lourdes Ulir e .de Isauro e Car ..

'1.1Jem Hirt. A cerimônia religiosa será às' 19h45 no

Santuárlo Bom Jesus de Rio Negro e a recepção aos'

convidados �o Salão de Festas do Clube Rionegtense
Serão os padrinhos da noiva, Altair (Eliza) Soltoski,
Enéas (Léa Berenice) Queirós, Tito Olívio (Ana Lei

xa) VIiI', Vilmar Adilson Brás de Li'n1a 'e Rosicler
UHr, e Lisandro Cordeiro e Valéria Bueno Franco.

Do noivo, Sflvio-fDerrise) Hirt, Palmiro(Maria) Hírt,
Edésio (Cleide Nara) Hirt, Nelson Irineu (Denise
Ulír) Callari. O acontecimento, será .assunto de Des

taque na próxima semana.

Hoje, a festa «Tiro Rei»,
,

A Sociedade Tiro Alvo de Canoínhas promove
hoje, a tradicional Festa "Tiro Rei" em, sua sede no

B,ai�ro Campo da Agua Verde. O Programa tem .íni..
elo. as 14h30 com a Marcha em Busca do "Rei e Rai

?ha:', saindo defronte à SBO na-Praça Lauro Müller,
As 15h30, abertura das inscrições para, disputa na es.,.

colha dos novos "Rei e Rainha", Cavalheiros e Prín-
'

«esas , O encerramento. será às 18h30 com entrega de
faixas e medalhas aos vencedores. Logo mais às

22h30, acontecerá, o "Baile do Tiro" na Sociedade Be·
neficente Operária, com animação do conjunto. '''Car.,
dinallí" de Blumenau. As reservas de mesas cerne

çam às 9 horas na Secretaria da SBÇ).' A exigência
,

da Diretoria para os associados para noitada é o traje
social . O colunista agradece-o convite.

'

CHICuCHIC MODAS
CONTINUA 4 MESMA:, PREÇOS DE FABRICA,
ARTIGOS SELECIONADOS E DE ACORDO COM

SUA EXIGÊNCIA.

LOJA POPULAR ANA MARIA

AMPLIOU E MODERNIZOU SUAS INSTALAÇOES
�

PARA SERVIR SUA CLIENTELA CADA VEZ
MELHOR.

BRUXINHA Mo.nAs
CRESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE
'CER MAIOR VARIEDADE DE'ARTIGOS POR ME,..

NOR PREIÇO E COM O ATENDIMENTO QUE VOCÊ
JA CONHECE.

� ---N�_-__��,_==-� --------�------

Aniversários I
'

HOJE: Carlos Metz, José 'I'omporoski 'e Miriam. Wo-
'

rell, filha de Walfrido e 'I'ila WorelI .

AMANHÃ: Adolfo Voigt, Guilherme Prust e.o � jo-'
,",

I :vem Ede�ar Guilherme Prust.,
"

DIA 28: �dllson Zaniolo; D. Maria, esposa de xa�:

,VIer Komochcna; e o jovem José Adir Padi- "�

. lha. ,(

DIA 29: Marion Luiz, esposa de Osni Pachec-o.
DIA 30': Guinther Gorseltz
DIA 31: Luciane Maria Pires

'

,

, >lo _

DIA 01/0.2: Janete, esposa de Raphad- Boeing; Ni-,
valdo Roeder Filho; e Indialci de,Fátíma
Pires.

DIA 02/02: 'Milto� Humenhuk, D. Hetwig, esposa de

'Anton.lo E. Kohler; Inocente T'okars.k.i;
GlauclO Lohse; Adelmo Bollauf; Andreas
Carlos Costenaro e Karine Zipperer No

vo, filha de Luiz Miguel e Eliane Zippe
rer Novo, residente em São Pauio.

ÚLTIMOS LAN:ÇAMENT6S

,Moda· Rio,'
>,

GARQENIA "

i

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

w_
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. re;�. artu ra Municipal e
DECRETO N.9 545 -DE 17 UE JANEIRO DE 1980

. \

DISPõE SOBRE CONCURSO PÚBLICO PARA O.

MAGISTÉRIO MUNtCIPAL
ODILON PrAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e em consonância com'
o artigo 97, parágrafo. 1.'0 da Constituição Fe
deral; itens I e II do artigo 89 da Lei Comple
mentar n,? 5 de 26.11.75 e artigos: 10 - pará
grafo 1.'0; 68 - parágrafo 1.0; 69 - parágrafo
único; 70 a 73, todos da Lei Municipal n.? 197
de 08.12.71' (Estatuto dos Funcionários yPúbli�
cos do Município de Três Barras-SC),
DECRETA:

Art. 1.° - Ficam abertas, a partir de 20 (v in
te) de janeiro de 1980, as Inscrições ao Concurso PÚ
blico Municipal, destinado a classificação 'de candída
tos para. o Magistério Municipal.

Art. 2.° - Poderão inscrever-se somente os

candidatos titulares de Diplomas ou Certificados de
Conclusão de Curso de NívelBuper ior de Pedagogia
e correlatos ou de 2.° Grau Pedagógico, COm idade
limitada entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos

na data da realização das, provas, ressalvando-se, o;
candidatos já funcionários públicos para os quais não
prevalece o limite de idade, ou outros que a Lei in
dicar.

Art. 3.'°._ O Concurso será de provas e títu
los, sendo considerados aprovados os candidatos qUE'
obtiverem no mínimo nota 5 (cinco) nas disciplinas
de Língua Nacional (Português) e Matemática e mé
dia geral mínima de 5 (cinco) nas demais disciplinas.

. Parágrafo Únic-o _ São eliminatórias as disci
plinas .d� Líng�a Nacional (Português) e Matemática.

"

'Art. 4.ó -' As provas serão somente escritas ,F

constarão das seguintes disciplinas: Língua Nacionai
(Português)

"

e Matemática (Eliminatórias}; Estudos
Sociaís.iHistória do Brasil, do Estado e da Região;
Geografia do Brasil,' do Estado e da Região; Noções
de Ciências e Higiene;' Educação,Moral e Cívica ��

O.S.P.B.
/

.'

�'
.. ��.._ ", ,

Art. 5.° _ O Chefe do Poder Executivo desig
narâ, através de, Portariás, as Comissões que se en

ccrregarãô da.Organização do Concurso" da sua .rea
l.zação, fiscalização e correção das provas.

Art. 6.° _ As inscrições dos candidatos serão
feitas junto à Diretoria de Expediente da Prefeitura
Munícípal de Três Barras mediante requerimento
dirigido ao Senhor Prefe.ito Municipal e instruído
com os documentos abaixo,' e respectivo pagamento
na Tesouraria da Prefeitura, da taxa de êxpediente.

DOCUMENTOS
a - Certidão de Nascimento ou Casamento
b - Cédula dê Identidade
(' -, Título de Eleitor
d _. Carteira de Reservista
e - Atestado de Saúde e Vacina
i _ Atestado de Conduta ,

g -. Diploma ou'Certificado de Conclusão de Curso
" Superior de Pedagogia ou 'correlato ou 2.° Grau

Pedagógico
h -_ Atestado de Tempo de Serviço no Magistério dê

� 1.0 e 2.° Graus.
i Comprovante de Especialização Pedagógica ou

Técnica de Ensino com duração mínima de 120
(cento e vinte) horas.:

Parágrafo" LO -..Os docurnentos de Identifica
çâo . pessoal serão devolvidas no ato

'V

da inscrição
(ítens: a; b, c; d)

Par�g.raf.9 2.° -, Nâo será ad:mitida inscrição
condicional ou' por correspondência sendo 'admitida
todavia, por procuração pública ou particular, coro

firma reconh,eçida.. . /

Art. 7.° 1_', O Calendário das ínscrições e da

é:1pli.cação. dos testes, publicação dos resultados, fur
me .de classificação; número de v :l:-l,a S, sorúo determi-
1:ládos por Portada da Chefe do P,..),�er Executivo e

. pu.blicados em Editais' que serãü afixac�()s no quadro
de editais da Prefeitura Municipal 1.C Três B�Hras -
Avenida Santa Catarina, 19, e, em p'�'lo lllcnCiS U111

dos Jornais de Canoinhas,-SC.

Arh 8.'° - A escolha de vag2. será relta únjca
e exclusivamente pelo candidato cl3jssjficado: não
sendo pern�itida a escolha por procuração ou ccrres- '

pondência.
".

Art. 9.° - Em caso de empate por pOEtas na

classificação final, o desempate far-se-á pela conté1-

�ein de Inaiar' ten1po de serviço prestado no rr..agisté
rio e, persistindo este, gozará do privilégio 8 mais
idoso.

,
Art. 10.0 - O prazo de validade do pre'3 :l1te

cop,curso será de 2 (dois) anos.

, Art. 11..0 -- O candidato classificado e que vier
a ser 'nomeado, ficará sujeito ao Estágio Probatório
c�nforme preceitua o aJtigo. 100 da Constituição Fe
deral,' e .nas condições dia Seção II (art. 18 a 20) da-

Lei Municipal n.? ·197 de 06.12.71 (Estatuto dos Fun
cionários Públicos do Município de Três Barras-SC}.

, I. ,'. ,,__
"

Art . 12.0 _ O candidato que se julgar preju
dicado terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas pa
ra impetrar recurso legal.

f
'

Art. 13.° - O presente Concurso deverá ser

homologado pelo Senhor: Prefeito Municipal, no pra
'7.0 máximo de 90 (noventa) dias contados da data do
encerramento das inscrições.

,

Art. 14.° _ Este Decreto entrará em vigor na
data, de .sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal' - de Três Barras, se,' 19
de janeiro de 1980'.

ODILON PAZDi\'- Prefeito Municipal
Este Decreto roi registrado e publicado no De

partamento Administrativo
�

desta Prefeitura, na data
.

.supra, e será publicado em Jornal de Canoinhas-SC.
.

- I

Paulo Adão Frank _ Diretor Administrativo

Tadeu Kurpiel _' Diretor de Expediente
_- ===:r

PORTARIA N.'O 03 DE 21 DE JANEIRO DE 1980

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal, de 'I'rês

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e em consonância com

o Decreto Municipal n," 545 desta data,
RESOLVE:

Aprovar Os calendárids de inscrição e aplica
ção de testes, relação das disciplinas e forma de elas

sificaçâo referentes ao Concurso Público destinado �

_classificação de candidatos ao Magistério Municipal.
bem como determinar a elaboração de Editais respec
tivos para fixação no Quadro. de Avisos da Prefeitu
ra Municipal e outros locais de acesso � afluência do,

município, assim como para publicação e.m' pelo me

nos um dos Jornais de Canoinhas de circulação re·

gionaí .

CALENDARIO DAS -INSCRIÇÕES:
Infcio _ 23.01. 80

Encerramento _ 04.02.80
,.....

. .

Horário - Das 08:30 às 12:00 hs.
Das 13:30 às 17:00 hs ,

Local - Prefeitura Municipal de Três Barras-Sr,".
Av. Santa Catarina, 19 - Centro.
a) Requerünento' e Documéntação do Ex'

pediente - Tp_del.l Kurpicl
. b) Inscrição (Pgt.o taxa) _ Tesouraria.

DOCUMENTOS
a - Certidão de Nascimento ou Casamento
b - Cédula de Identidade
c - Titulo .de Eleitor comprovando votação em

15.11.78.
d - Prova de quitação Serviço Militar
c - Atestado de Saúde e Vacina
f - Atestado de Conduta

-

g - Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso.

26 de janeiro de 1981

A

e
, ,

arras
Superi,or. de Pedagogia ou correlato,:� 2.° Gr,all.

� Pedagógico ' P'
11 -. ' Atestado de Serviço no Magistério 1.0 e 2.0 G.
i. _' Comprovante de especialização (cursos) com du,

ração mínima de 120 (cento e vin.te) horas.
Obs.: 1.0 _ Os documentos dos itens a, b, c, d, serão

devolvidos no ato da inscrição.
'2. o - Os demais documentos (pede-se fotocó.

pia autenticada) serão retidos na Dire.
teria de Expediente para comprovação
posterior, se necessário.

,
,

CALENDARIO DE APLICAÇAO
DOS TESTES

Local - Escola Básica "Gal. Osório" _ Centro.

'.:lpresentação do candidato _ 10 (dez) minutos ano
tes do início das pro.
vaso

Dia 06.02.80

Língua Nacional _ Das 9:00 às 10:00 hs
Matemática _ Das 10:15' às 11:15 hs

Dia 07.02.80
Hísória e Geografia 9:00 às 10:00 hs

Ciências, E.M.C. e O.S.P.B. 10:15 às 11:15 hs
Os testes das disciplinas serão entregues, em

envelopes lacrados, à Comissão de Fiscalização do
Concurso e o mesmo será aberto na presença dos
candidatos, 5 (cinco) minutos antes do início de cada
prova.

CALENDARIO DA PUBLICA'ÇÃO
DOS RESULTADOS

I

Disciplinas _ Língua Nacional e Matemática'
�té às 16:00 hs do dia 06.02.80.

'

. A relação será afixada" no Quadro de Editais
dn Prefeitura Municipal de Três Barras e no Mural
de avisos da E. B .. "Gal. Osório" (local das provas).
Demais Disçiplinas: até às 17 hs. do dia 07.02.80.

.

Publicacão dos Resultados em Ordem de Classificação."

Dia 13.02.80 -. Afixação no Quadro de Editais
da Prefeitura Municipgl de Três Barras e E. B,
"Gal Osório" até às 17:00 hs, e publicação em um dos
Jornais de circulação regional, até o dia 17.02.80.

Prazo para interposição de recurso

Até às 18 hs do dia 19 de fevereiro de 1980:
Escolha de Vagas

Dia 20.02.80 - Das 09 hs às lQ hs.
..

Local da Escolha das Vagas
Grupo Escolar Municipal "Guita Federmann"
Km 02 Três Barras-SC.

Prefeitura Municipal de Três Barras, SC, 21.01.80

ODILQN Pf'\ZDA - Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no De ..

partamento Administrativo desta Prefeitura e publí
cada em jornal de Canoinhas-SC.

Tadeu Kurpiel - Diretor de Expediente
Paulo Adão Frank _.' Diretor Administrativo

____& ��===----�_. � � ._- y U__����- .. -�
------

PR -FEITUR
,PORTARIA N.o 06/80.

Dr. Benedito 'I'herézio de Casvalho 'Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições legais]
resolve:
NOMEAR COlVIISSAO DE AVALIACAO

� J

Constituída dos Srs. Rimon Seleme, Dr. Adil
son Rodrigues de Medeiros e Vereador Jair Lessack,
sob a presidência do primeiro, no prazo de dez (10)
dias, procederem a avaliação de um terreno com. a

área de 35.333 m2 de propriedade dos Herdeiros de

Bernardo-Wendt, imóvel situado no Parque -Jndus-
�.:::ial n.? 2, Água Verde, nesta cidade. I

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
21/01/1980. i. .

'

Dr. Benedito Thcrézio de Carvalho I Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria roi registrada e publicada . no

Departarnento Adrtlinistrativo na data supra.
Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

,Vice 'Prefeito Municipal.

PORTARIA N.o 07/80
Dr. BeneditO' Therézio .de Carvalho Netto, Pxe
feito Mu:nicip�l de CanGinhas, Estado de Sanb,

Catarina, no uso de SUFlS 'atribuições lcg'li�,
resolve:

.

CONCEDER LICENÇA EM PRORROGAÇÃO
Dc' acordo (�Onl os Ar,tigos 131 e 134 d� Lei u.o 1.14,9 "

de 25/04/74
A NIVALDO MACHADO, professor munici·'

paI, por lnais 60 (sessenta) dias, para'-. tratamento de
saúde, de acordo com o requerimento protocolado sob

• OI HAS
�1..0 133. de 22/01/80, a partir de 21/01/80.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em 23/01/80 ..

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi' registrada e publicada no

Departamento Administrativo na data supra ,.

,

'\ Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir .. Administrativo

,

yice Prefeito Municipal
-

PORTARIA N.o 08/80
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, pre-
feHo Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no USo de suas atribuições legais;
resolve:

'

.
.

COLOCAR A DISPOSIÇÃO
1) Do Gabinete do Prefeit�, a Srta. Judite Art·

Der, Gontratàda na categoria de Norn1alista até ... :
28/02/80; 3 partir de 26/12/79 na função de escr1·
'�ndiria;

.

,

'
\

J

2) Do projeto Casulo, a Prnf.a, TerezÍnha San"
. Üma TQrquato, com' contrato até 28/02/80 na catego�
ria de Normalis,ta para reger uma classe no Centro
Comunitário - COHAB, a partir de 03/12/79.

Gabinete do Prefeito Munieipal de CanoinhílS,
er 23/01/80,

I

) ,I

Dr. Benedito, Therézio de Cal�valho Netto
Preteito Municipal

Esta Portaria foi registrada e/publicada 110

Departamento' Adlninistrativo na data <'upra.
Dr. Fábio NahoF Fuc,k
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'SERViÇO
Rua Getúlio' Vargasj' 527 _.::: ',Fone: .

22�0971

FARMACIA DE PLANTA0: de Sábado (26) a Sexta-feira (01/0'2)

MACHADO - Rua Vid�l Ramos 404
,

'

- Fone 22-0825

MiDICOS DE PL,AN'ÍÃO: Sábado (26): Dr. 'Mário Mussi

Fone 22-0'033

Domingo (27): Dr. Haroldo Fel'reira F.o

FE>ne 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO; Fone: 192
I

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 2�-v179

PLANTA0 CJ!:LESC: Fone: 22-0490

nADJÚ SANTA CATARINA: Divulgações' das 08:00
'

'I') 00 has .... : oras,

, e das 14:00 às 18:00 horas, Aos sába

dos até às 16;00 h�ras.

5

;.,_----_
.

.:.�...,....'-_......_--_....__...."""'-,.........._-----'"l'P!lite"...."u.,).'!"irtt'nsz ��_�.__1=...."....__... _
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Ancora Tratores

E
Na nossa região, não-só os Tratares Ford 4600 e 6600,

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

e os silos metálicos Silogranel, temrealmente um endereço eerte.
A Ancora Tratores, ' \

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

� f8

� .n�AFa :Y;;;;�J'IM1kia.
DlSTRtSI.MDOft EXClUSIVO EM CURrtl8A, l..&STE 00 PARAN.4. e NDR'TI DE SANTA t:iT�

Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88 ,Fone 52-4821
eanoinha.•. Travessa 7 de Sptembro, 248,' f<:ne �;>".ç� • Lapa, _Rua BaJilç q9 Rio Braneo. ,1600· fone 22:1263

J'jO

__ i1'"

-

, II

conlerCI'

Esclarecemos, .que D. orga
nízacâo não vende 'tabelas de
J,

'

preços, elas são cedidas aos nos-

�:O�; clientes pelo tempo que J'
rornerciante permanecer rcce

',)c"}'ldo nosra assistência..
" _). 01- c. """h).,:) .� '- .L.' _u..

\

Não obrigamos ninguém '1

Jazer o contrato de assistência
.Quern quiser correr o risco ele
urna autuação pela fiscalização,

'

:;(_'fá problema de cada l.llTI, '

. ,

Entretanto,
.

queremos fri
zar, que nós far iarnos questão
que todos os comerciantes vare

j rstas, fizessem parte de nessa

"v'ganizaç2.o, pois, qU2D.tO maior
nossa união, ma iores .forcas te
remos para 'lutar por cau;as e111

benefício dos comerciantes.
.

Sabemos perfeitamente)
U"uc em épocas P' ':t 5S" ri as este

•

� <Oh u,Lc:., '

�:etor era muito explorado por
pessoas que vinham de outras

capitais c lugares diversos, com.

'tabelas fabricadas irregular
mente c vendiam aos comer

ciantes por preços elevados e

. ç-m n1uitos cafos, obrigavam aos

corncrciantes sua compra com

mneaças de multas e muitas ve-

A Organização CENTRO
COM, quer esclarecer aos co

morciantes varejistas em geral
e principalmente aos varejistas
de CANOINHAS, PAPANDU
VA, ITAIÓPOLIS e MON'TE
CASTELO, que somos uma OR-

I·
GANIZAÇ.ÃO em defesa dos
comerciantes varej istas, que
.através de um contrato de assis

tência, a Organização. se com

promete a fornecer as TABE-
LAS DE PREÇOS, necessárias.
ao seu comércio, as informações
dos, produtos tabelados ou não,
cópias de Portarias e legislações
relativas a preços e suas conse-
qüentes alterações.

seu dinheiro vale .

mais

INFANTIL CO:NJUNTOS ESTO·
,

,
I

FADOS, COPAS, COZINHAS AMEU,ICAN,AS, TV A .COR:ES E PItE»

'J'O E BRANCO, FOGõES A LENHA E A GAS, REFRIGERADO

RES, ARI\'IARIOS COl\'l PiAS, BICICLETAS, EN�ERADEIRAS, MA

QUINAs UE, COSTURA, COLCHÕES, VIOLÕES, CARRINHOS E

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, ',fOCAFITAS

E UMA INFINIDADE DE ,ARTIGOS.

Crediário próprio e entrega

Se você nao efetuou suas compras neste fim de, ano.
I

,

'

Adquira nesta mês, da Janeiro co� os mesrnos preços,

do ano. passado.

'DORMITóRIOS PARA CASAL E

r
(

na hora
"

RU� CAETANO COSTA, 495 -', ,FONE 22-0555 - CANOINHAS � SC.

zes faziam-se .passar até por Iis
cais da SUNAB) para impor 3.

venda de tabelas, com várias
_ J,

promessas, que nao eram cum-

nridas
'

1:- J. i:) -

r

Nós, tomando. conhecimen-
.

to destes fatos, nos organizamos
através de uma organização le
Balizada, com a finalidade de

proteger esta classe dos comer

ciantes varejistas e acabar com
essa exploração, Entretanto,
em certos locais' e cidades, nos
parece, que os comerciantes não
estão entendendo muito, bem
nosso objetivo e nossa finalida
de, que é, em trazer vantagens
e benefícios para os' comercian-
} C' ' 'f'

.. ,

.cs., 00 em, ven .icar nossos pre-

ços pela prestação dos serviços
que prestamos, qualquer comer
orante irá sentir e notar as van-
tagens.

..

Nossas tabelas" 'não são fo-
'1 '" de

"

- 1,:.S ie papel Impressas,' para,
. e-nganar os. comerciantes . São
f'abrtcadas de urna forma, qUe a

qualquer hora, poderá ser atua
lrzados os preço:.;, constituindo
se nU111 patrimônio de' valor �=

já e_stamos em estudo para for
necer. um material muito mais
sofisticado.

e clsrece
Esclarecemos também" que

as exigências legais, quanto o

tabelamento de preços e a obri

gação da exposição dos preços
ern tabelas, não é .ncssa, mas

s.im do óRGÃO DA STTNAB -,

que controla. O tabelamento de

preços e exige a expcs ;.ç{(o de

preços.

,

Esclarecemos ainda, '1 �le a

SUNAB é um órgão de Gover

no, que fiscaliza' os crmercian
tes em defesa dos CCNSUM.I·
DOR.ES. nós somos uTiaO:;(;A
NlZAÇÃO,' que assistimos e de
fendemos os COIVIERC (ANTES.
portanto, deverá se f;:.r�er, urna

.

,grande distinção,
Deverá, assim, �:,dstlr' por

parte dos comerciantes um

maior interesso pela nossa OH.
GANIZAÇAO. Se de um 1.:t i ),
estamos assistindo no cumpri
mento das obrigações 'que 3. 'Su
.nab faz, por outro lado, estamos
crganizados em defender os co-

'.l. ' domerciantes através ' o nosso De-
partamento Jurídico; que está a

(1 isposiçâo de todos os nossos
r lientes, além, de procurarmos
�empre trabalhar pelos interes
ses dos comerciantes.

Acreditamos no entendi
monto de todos os comerciantes

I dE::s.ti recíão e' nedimos qu,e re-
'

1.:') .... , '

'l'r;-bam bem n05S08\corretores e
.

colaboradores, pois, eles, tem'
. instruções de atender bem e as
s.istir todos os comerciantes va·,
rejistas . Essas pessoas estão tra.

'

bolhando para os senhores c ii
«aremos muito 'gratos pelas
atencões.

"

'. GENTROCOJV[

Dr. Ivaldo dos Santos
Diretor

Nr- diao atcn '_e11108 semente o

Etd J C:' .j. C"
.

s a o ce uarha atarina, co-

rno também o Paraná' e Rio
Grande do' Sul e damos assís
i €:ncia a mais de 5,000 (cinco
mil)' comerciantes .

Esclarecemos tambem, q L f.'

nossa assistência é rnensal' e
procuraremos' dar todas as jXl-

, formações e materiais necessa

rios aos comerciantes, oue' fa
zem :earte de nossa ORGAl\;>1ZACAO.

"

. ,

F01:0CO PI AS�

O CartÓrio do Registro Civil de Nereida C. Côrte, 'ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais n1óderna e sofis�
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.

II TARY II.
.

,II' 'F�z cópi�s simples e dupl� face de qualquer tamanho
. de excelente qualidade, totalmente a seco, inClusive em papel
vegetal e papéis timbrados, de firmas criando um novo servi·, .

ço ern Canoinhas, a confecção de circulares para empresas, ' I
_.I

.

'

,Faça-nos uma visita e comprove nossoS pre,os e facilidajes de p3gam�ento

"

.

DRA •. �IElIOjSA S. BERTONCI.NI
CIRURGIÃ:-DENTISTA

eRO 1091

Consultório: Rua Maj,or Vieira, 505 - 1.0, andar
(ao lado do Edifício Mussi)

Fon,e 22�0439
L/C·
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C.G.C.-M.F., 83.'62,6.416/0001-47 - se
. .
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,
.

-
� RELA'í�)RI(). ' 'DA

,
,I... ,.f'�� .�. �< ' ,,�"" .... I,

, '

,

, �'

',r SENHORES; ACIONISTAS:

DIRETORIA
, '1 I I

,,� "
,

,.1,";:-; ,1i.''r'I •• , .... �

,,., .... '"

_

EM CUlVIPR IMENTO DOS DISPOSp:fVOS LEGAIS ,E; ESTATU�AR.IOS, SUBMET�MOS À APREC�AÇÃ,O DE V.�: S;�!3, �S }?,;E� •.
MQNSTRAçoES FINANCEIllAS DO. EXERCíCIO SOCIAL FINDO EM. 31 DE JULHO DE 19,79.

'. ,

,.

,; ., : .v.,; ,,' ,_:: �,
"

PERMANE(�EMOS AO INTEIRO DISPOR PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS 'QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.

. c;ANOINHAS-SC, 09 DE JANEIRO DE 1980.

Nota 1 -- Sumár-io das Principais Práticas Contábeis
a) Os estoques são avaliados .pelo custo .módio de aquisição ou

.

produção, co.rn observância. do disposto no art. 14 dó pcc
.

Lei 1598/'77, -não excedendo os vrlJores de realização;
b) Os inve'::itimentos estão registrados ao custo de aquisição, :1l>

'caso de ações subscritas en1 jul/79; c, pelo valor patriIYloníaI
. em ações adquiridas; ,

"
.

c) 0_ imobiliz9.do está registrado ao custo corrigido de aquisi·
çao.

Nota 2 - Investhl1entos
.>,

'

.• - " " i'i Conti"'(JIada:
I ,

'J'" , \ 1 '

" '
. ..,J". " ',.":. .

- I�
• -. I.

, .

..

I - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de julho de 1979.-
_.......__.........----.......-=--"���1IBi' -MM __� ��........-w "'ftIIl.�_�,�..... ,.JtJ�·........ 1

======�======��I=v=o==,======�==�1 =P=A==S=S='=v=o=============

,

PASSIVO TOTAL 165.851.626,80

II - D�;�nSlr;eãO do R;;;lIadidOEX��d-;1979T"t���;d;; 31/julhm '

LUCRO OPERACIONAL BRUTO .: .. , ...

(-) DESPESAS QPERACIONAIS
Despesas Comerciais "." '.' '.' ',' .....

Despesas' Administrativas ", .

'

..
,

. '.

Despesas Financeiras . . .. ,., , .>.

HESULTÁDO LíQUIDO OPERACIONAL.
, .

(-) Provisão p/Irnp. Renda .... �' .. : ..

HESULTADO LíQUIDO DO EXERCíCIO
RESERVA LEGAL' Cr$ 1.639,50 '., .' ','

""".... _w""""__.....mu=_....""".......__IZ_,.,.__, .....__... LW_.............."""n�.....i1j== =__.....;;....tw=....cata..........__........C.WoI.�,Wl .......���,;nW aozuçmm»l\l:��IIIUU.._...�"""m--ji4llt.....,�_.....=-_�_,.,.,._m_"i w_..""".ibt"""'ttliIw.........__....._....._�

==I=V=- Demonstr=8:::.=9=ã_o=.:=d=a=s='-=M=u=ía=C=Õ=8=S=do=P=a=trimõni6 . Líq�ido� em: 31 'de julho de ·1979
. Capital

.

'.' ;1 Reservas Capital C01'1' I· Reservas �e Luc:R.'1(}S I' Lucros Patrimônio
R.eaHzado.. Mond. Cap. Real Reserva Legal' Acunulhldos Liquido "

==============================�-=�=-*-'==========================================�======-------=-�===========�======�- �

CIRCULANTE

DISPONíVEL

A DIRETORIA i
.

•

r 0(.

. f ".-,- ••...

'\.r Til f"

Caixa ..... , .. " .. -, ...

.
; Bancos conta Movimento .. ..' ,/: .. � ..

. CRÉDITOS ', \"Iil
Duplicatas a Receber .. ,' '

� .

ESTOQUES �
". p'rodutos Acabados .. !' .• �. ..' .••

Matérias Primas ., .. .. ., .. ..; �.
>.' - ·MiaUs: Auxils , Fabricação ,. ..

'

..

r' TéIás:,e Feltros " ..... , ., .. ; ..
:
('.. '

,;TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

REALIZAVEL A L0N:GO PRAZO

. Em(préstimos Eletrobrás .. " .....

.

Plano 'Telesc ., .. . '.
.

..., ..

l'

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS Tl
Partic . Sociedade Controlada .. .••• •• ,e_ 149.340.000,00

CIRCULANTE

CRED. PI FORN BENS E PREST. S��RV.
Diversos Fornecedores ., .. .... ... ..

SAFELCA SIA INDÚSTRIA DE PAPEL·
. Empréstimos efetuados. . .

OBRIGAÇÕES FISCj\IS, .

IR na Fonte , .. , .

,

.

IR-�PJ - Provisão ., .. .. ,. .. ..

ICM a recolher ': .

: ..

, .

IPI a recolher .. .. .. .. .. .. .. .. ..

PIS s/ Fat. a recolher. ,. ;. . I. .

•• •• ••

OBRIGAÇõES TRABALHISTAS
Folha' de Pagamento .. .".

INPS a recolher .. .. .' .. ., .. ,.

FGTS a recolher .. , ... , .. , .. ,. , ...

1.294.428,02

6.068.471,06

, ] .52'7,29
17.656,16
20.5·58,49
261.293,56
21.30.4,,82 322.340,32

21.710;56
7.317,76'
L 932,64 30.960.,96

: 7.716.200,36

IMOBILIZADü
.

.

Terrenos .. ,. '.. .. .. ,. ..' .. .. .. ..

Construções e Instalações .. .. ., .. ..

.

Máquinas e Instalações ..

.

..... .

Equipamentos Elétricos .. .. .. .. ..

Ferramentas: , .

Móveis e Utensílios ", .

.

Veículos " .

Marcas e Patentes .. \. :. .. ',. ., ..

1 997 �'6Q �).i• .;...1 • u u .. lJ.L

1.171. 622,87
9.486.311,01

.

817.976,18' ,

7.636,1:;
120.002,02
211.176,46·
20.348,12' '13. 762 . 636,44

,

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
kCõES SUBSCRITAS A INTEGRALIZAR

AÇÕES ADQUIRIDAS'A PAGAR ..

'

....

TOTAL DO EXIG. A LONGO PRAZO

PATRlrl-IÔNIO LíQUIDO
CAPITAL SOCIA-L
n ,.. 1

nea�lZaQO .

109.340.000,00
35.000.000,00

.

144.340.000,00

-------.,..-----

-

. , .. .. ..... " .. '10 ..700.000;00

-,

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 163.102.636,44
--::==.:=.......:..:.::=:::

165.851.626,80

., ,

- -Ó: ,

, RESERVAS DE CAPITAL, J_

r« "M
.

A+ C' R l' ..::l. ' .

.

vorf. I .1.ont:" . ap. .t ea. -lZ,�'uO .. '.' �., .:
'. . '

•.

R.ESERVAS DE LUCROS
.

Reserva Legal .. .. .. .. .. .. .. .. .:

LUCROS ACUMULADOS
Do exercício .: .. .. .. ;. .. .. .. .'.

,.,
,

3 .,062 . 636;·14 .,

. "
"J. }

ATIVO TOTAL .. .. ..' .. .: ....

,

RENDA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE PRODUTOS
Mercado Nacional .

Exportações .. .. .. .. ., ..

.

.

,

DEDUÇÕES
IMPOSTOS FATURADOS
I.P.I .. ; .

I.C.M , .

2.615.368,00
505.492,813 3.120.860,86\ . . '�

.
,.

'. 280.218,00
256.866,5C

__J��.7__:_Q��)�_O)_
2 . 5�3 . 776,36
(2,.294.401,84) ,

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

" 1. ORIGENS
.,

LUCRO �íQUIDO DO EXERCíCIO ..

.AUMENTO.EXIGíVEL A L. PRAZO .; ..

32.790,00
'.' ··144.340.000,00:·

141. 372 .7�0,00.

RENDA OPERACIONAL LíQUIDA .. .. ..

(-). CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS' ...
. .

289.374,52

'22.529,82
210.371,84 '

'6.026,70 238.928,36
-_ ..._--_. - -- -

T O TAL ..
'

.

,."

z. APLICAÇÕES
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

. AUMENTp -po :REAL. LONÇO P�AZO'
."",

-, J. '. .

.' '')' ,,"
,

T O T A L
'

. ,

'

. .' .

.�149.340.009,00. :�
-.' .

!·I\..,o"

53.'4416Ó;"
�.' I.� f -�-T����:,-"

] 49 . 393�.441 ,60

50.446,16 .

17.656,16
-- -------

32.790,00

3. DECRÉSCIMO NO CAPITAL CIRCULANTE 5.020. 65�,60

. \

. Saldojde Abertura .. .. .. ., 10.700.000;00
Corro Monet. em 311Jul/79 3.062.636,44
Lucro Líquido do Exercício . " '. 32.790,00
Distribuição Proposta .. .. 1.639,50

.

.

.

(1.63'9,50)
Saido em 31 de jft:iho de 1979 .... 10. 7üO. 000,00

.
'

-

3 .. 062.636,44 I' ,

1. 6?9,50 . _ 31.150,50 .
' 13.795.426.44

� D!IIIRrn' ,.'PP�
O

........ UML'IIIOIIiliiiWI���.������'ImI!'I'l LWM�'If�ça�����·���r'l.��1I1U.""'IJQl��.un:-'��

._

..

,:!_ - .Notas' ExpJicativ�s da Dii:�torla sobre �s D��onstraçge's F�nance'i�a,s_em 31/julho/1979 _

.' -----,
-� . �

Ind. e Com. Luiz Olsen SIA) Rio Negrinho-Se Cr)
149 ..340.000,00. :.,' .

10.700.000,00
3.062.636,44"

32.790,00

Nota 3 - Capital '.

O �apit�l é rqpresentado por 10.700 açõc'" ordinárias nominatj-:
, vaso

,.

I)lasc�.tOalh:w Buonaccm'üo - Diretor President�
Antonio F:rands4':o BOl1accorso de DQ.n.1.enico - Diretor Fip.aLceÍro

. carlos Alberto Bonaccorso de DClllcnico - Dirêfo'r Cbinercial
.

Antonio, Joaquim. Filho - TC-CRC-SP 94.886
.

'Mario Alberti -. .' TC-CRC-SC' 8 .. 802"

(" .. �", -�. .
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U
Considerando que uma das maiores diticulda

les é encontrar sistematizado numa única' fonte to�
(

formacõ t 'h' d
'

das as in ormaçoes que o con 1'1 uinte o' INAMPS

deseja saber, s.o�re s"eus direitos" o CORREIO DO

NORTE decidiu faze-lo nesse numero. (Condensado
da Revista "PARLAMENTO")

BENEFíCIOS
Beneficio é a prestação pecuniária

'

exigível pelo be

neficiário da Previdência Social por motivo de idade avan

cada, inc'apacidade; tempo de serviço, prisão ou morte e tem

por finalidade assegurar ao segurado ou a seus dependen
tes os meios indispensáveis de manutenção.

,A legislação'previdenciária brasileira: em evolução
desde 1923, prevê a concessão, pelo INAMPS, de '55 espé
cies de benefícios.

A seguir serão 'enfocadas as condições fundamentais

eue regem a concessão dos principais benefícios da Previ

dênc'ia Social.

AUXíLIO-DOENÇA
Ocorrendo incapacidade para o trabalho, o segurado

urbano' tem direito ao. Auxílio-Doença, que será mantido

enquanto durar a incapacidade. Seu valor é' de 7'0%
.

da

média dos 12 salários anteriores ao afastamento do traba
lho, mais 1 % por ano' de atividade exercida, até o máximo

de 90%. Se a incapacidade for decorrente de acidente do

trabalho, o valor do Auxílio-Doença será de 92% do salá

tio do segurado Para a concessão. do Auxílio-Doença é

pxigida a carência de 12 contribuições, sendo ela dispensá
vel em casos de acidente do traballho ou de lepra, ceguei
ra, neoplasía maligna, tuberculose ativa, paralisia irrever

sivel e incapacitante, .mal de Parkinson, alienação mental

cardiopatia grave, espondilortrose anquilosante, nef'ropá
tia grave ou estados avançados de osteíte deformante.

Para os segurados ex-combatentes o valor do Auxilio

lJoença é de 100<% da média dos 12, salários anteriores 2.')

aíastamento do trabalho.

Ao trabalhador rural que sofrer acidente do trabalho
.erá concedido Auxílio-Doença no valer de '7G% do maior

salário mínimo vigente no país.

Tem direito a e12.0 segurado da área urbana aciden
tado do trabalho que recuperou a capacidade, mas para

trabalho diferente do que exercia antes de se acidentar.

Seu valor' corresponde a 40% do salário mensal do segura

do, com base no dia do acidente ..
O auxílio-acidente é pago até o fim da vida do ací- '

dentado; mesmo quando volta ao trabalho ou se aposenta, '

o segurado continua a recebê-lo. Metade do seu valor é so

mado à pensão por morte, se o falecimento não for decor

rente de acidente do. trabalho.

AUXíLIO-SUPLEMENTAR "

É devido ao segurado urbano que sofreu acidente do

trabalho e se, recuperou para sua atividade, mas não com

pletamente, e por isso passa a trabalhar com alguma dif'i

r:uldade. A lesão deverá estar relacionada em Tabela pre

viamente elaborada pelo Ministério de Previdência e As

:.istência Social e o valor do benefício corresponderá a

20%, do salário mensal com base no dia do acidente.

,Esse benefício cessa se for concedida qualquer espé
de de aposentadoria � não é levado, em conta no cálculo
da pensão por morte.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

É concedida nas mesmas condições do Auxílio

Doença, quando o segurado for considerado insuscetível de
J

• A •

recuperáção para atividade que lhe garanta à subsistência.
Na aposentadoria por invalidez o percentuàl, de con

�essão poderá ir até 100% na média dos 12 salários anterio
les ao �fastamento dó trabalho. Aos ex-combatentes é a2·

:;egUrado o' coeficiente 'de 100% da média dos 12 salários

anteriores ao afastamento. Se a invalidez for decorrente
de acidente do trabalho o seu valor será igual a 92% do sa

lário do empregado no dia do acidente. Além disso" se o

acidentado ficar cego, paralítico,' etc." e por isso, depender
de cuidados de outra pessoa. receberá um adicional de

25% do valor da aposentadoria. ,A ap.osentadoria por inva
li.dez concedida ao trabalhador rural tem o valor de 50%
do maior salário mínimo vigente no país.

Se o trabalhador rural invalidar-se em decorrência
de acidente do trabalho o valor do benefício será de 75%
rio maior salário mínimo vigente no pais. O empregador

;ura1 faz iuz à Aposentadoria por 'Invalidez na
.

base de

,JO% de 1/12' da média dos três últimos valores sobre 03

quais haja incido contribuição.

APOSENTAPORIA POR VELHICE
Ao segurado da área urbana é assegurada Aposenta

floria Por Velhice aos 65 anos de idade para o homem e aos

00 'b
.

.

anos para a mulher, c'om a carência de �O contn ui-

':oes Para a Previdência Social. O cálculo do valor do be

:lefício baseia-se nos salários dos 36 'meses 'que antecede
:'arn o afastamento da atividade, não podendo ser inferior
a 90% do (salário mínimo regional.

• . "• •

, I,

Aos ex-combatentes é assegurado o percentual de

1. 00.% da média dos salários.

Para o trabalhador rural a aposentadoria por velhi

ce corresponderá a uma prestação mensal equivalente a

50% do salário mínimo de maior valor do País e será de

vida a partir da data de entrada do requerimento. O tra

balhador rural (Independentemente de sexo), deverá ter

completado 6,5 anos de idade e comprovar ser o chefe ou

é'1 rimo da sua unidade familiar.
'

Para o empregador rural a Aposentadoria por Ve

lhice será concedida aos 65 anos e corresponderá a 90'% .de

1/12 da média. dos três últimos valores sobre os quais haja
I

incidido a contribuicão anual, não podendo ser inferior ....�

:)0% do maior salário mínimo.
I

"�1' �'\,1.:r"'.
r

- �:,,," V'

A renda mensal vitalícia é igual à" metad\�;"\fÓjni'g�or
salário m,lni�o do País e não pode ser acumulada com ou-

·�ro benefício da previdência social. I',' «.

RENDA MENSAL' VITALíCIA

APOSENTADORIA POR TE,MPO
\

'

DE S�RVlÇO
É concedida com' o período de carência de 60 contrí

buições mensais ao segurado da área urbana que conte no
r ' ,

mínimo 30 anos de serviço.
'

,

A 'mulher aos 30 anos de serviço faz [uz a aposenta
doria no valor de,95% da média dos, 36 salários anteriores
ao afasta'menta .

".

, ,

O homem -aos 30' anos de serviço tem direito a 80%

dessa média. Esse coeficiente será acrescido de 3% para

cada novo ano de atividade, de forma que o segurado que
'

se aposentar' aos 35 anos de serviço alcançará o coeficiente
de 95%.

. \
A renda mensal vitalícia é paga à

'Iii anos 'de, idade ou inválida' que:
'

1

a) não trabalha; I

b)

pessoa maior de

ABONO DE PERMAN:ÊNCI� EM SERVIÇO
O segurado da área urbana que completar 30: anos

de: serviço e optar pela continuação de suas atividades, po- '

(terá requerer o Abono de Permanência em Serviço, que
consiste numa renda mensal de 20% da média dos últimos
36 salários.

Se O Abono for requerido por segurado com mais de

:�5 anos de serviço o coeficiente será de 25% .

4

O segurado ex-combatente que contínua em ativida-
de depois 'de 25 anos de serviço tem direito ao Abono de

Permanência em Serviço, no valor de 25% da média dos
.16 últimos salários.

I
'. '

"
,

O Abono se extingue pela "Concessão de' aposentadoria

não recebe rendimento superior à metade do maior sa

lário mínimo; .

c) não é mantida por outra pessoa de quem dependa obri-
gatoriamente.

.

Além diss� a pessoa precisa satisfazer a uma' destas
condições:
a) ter sido filiada à previdência social em qualquer época.

durante 12 meses no mínimo;
b) ter exercido durante cinco anos, 'no mínimo, qualquer

atividade atualmente incluída na previdência
t,

social; ,

c) ter se filiado à previdência social com mais de 60 anos.

O trabalhador rural de mais de 70 anos ou inválido
também tem direito à renda mensal vitalícia.

"
,

(contínua no próximo número)

II
·

id M]'� <l� � . fJ' .� '-,'
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ê como casa
_

eparente..Você ch�2a semavisar
e e sempre m recebi, o.

,Nós sempre.ternos tempo 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

intei-ra cai em cima dele,
Não deixa parafuso frouxo.
Não deixa desregulado o que é para

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 qarantir que
vai sempre fazer Um serviço bem-feito..

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

às nossas oticinss de vez pm quando
Como parte da família f\.IIercedp.s"Benz,

nós nos sentimos muito honrados de l:etc:r1-
contra r você _Sempre

.

E honrados de ver que, com o Mercedes
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da famil,la,

funilaria e pintura, E todos juntos formam
uma equipe muno. rnurto eficiente,

Você pára, mas não pára em vão,
Você entra na nossa oficina 8 vê que só

pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
competente, e as Instalações, o ferramental,
que a gente usa é tudo conforme a fábrica
recomenda,

Tanto assim que até frotistas com oficinas
próprias usam nossa assistência técnica
para certos tipos de trabalho. que exigiriam
investimentos em pessoal e equipamentos.
que, nas suas próprias otícinas, seriam ociosos
a maior parte do tempo.

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

Da retepção 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 um conselho.

Conselho de parente: faça uma visita

Concessionário l\lercedcs-Bcnz

Aristides Mallon
Rua Vldal Ramos, 1036

Caneinhas " se
__ .". ,.�"' ... ,

\ .' II

I ,,lI!I'lIlml' II n' 'II' II II fi I li fi I' II". 1111" IIIn!!! 11111 ,1.111 I! "II l'IIlI!' I I' II I��!.!.!!"" 'lI.:!!'" ,11 •• '.! ••• ""!' U,III�.LlUI". ',.I�. ii lU" I II III'
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Notíci
ESMERALDINO M. ALMEIDA

'jogo de toalhas bordadas, 03 porta
'/8808, 01 quadro bordado e 01 jogo
de almofadas, trabalhados por ir
r..ãs e, alunas do Colégio Menino
Jesus, com preços variando entre
Cr$ 150,00 e Cr$ 3 o 000,00 a peça;
01 quadro Imagem Santa, traba-

CEVAI, - EM RITMO iada em fios, no valor de Cr$ o ...

ACELERADO ,l.500,00, do Artesão Herbert da'
Conforme divulgamos em edi- f,:i�veira Kri�ek; 02 _j og?S d� ,cro-

�:�o anterior, a poderosa firma CE- r.hê, de Astrid da Silveira Krieck,
VAL está com seus trabalhos adian- .

tados, considerando que o tempo
n50 tem sido favorável para o

bom andamento dos serviços .devido
as chuvas intermitentes. -Mesmo
ai.sim, as turmas estão trabalhando
continuamente, inclusive com ho
rário especial. Pronta as instala
ções que estão orçadas em Cr$
,�f) .000.000,00, sua área construída
�e silos granelciros será de 116 m2
x 44 m2, para atender serviços de
rocebímento, Iimpeza :

e secagem
da soja, A construção civil está a

cargo da firma Zortéia Construo
(ãn Ltda., da cidade de Campos
f,;-ovos, Nosso município está pro
p'eclindo a passos largos com a

v.nda de indústrias de grande por-

PRAZO PARA HECLARAR
O IR
Os estabelecimentos bancários

eerneçarão a receber as declarações
de imposto 'de re�1da· deste ano,
SiTIO base de 1979, de

I

pessoa física,
fi partir do dia 27 ele fevereiro pró
xrmo . O .fato está sendo anunciado
fjf'la Superintendência Regional da
Ref'cita Federal São os seguintes
.15 prazes-limites para que as pes
H?&$ físíc'as entreguem a declara
cã.o de rendimentos deste ano: de-
c' I sracão com direito a restituição
- at� o dia 24 de março; declara
('':_cs com imposto a pagar - até I)

{,Úa 7 de abril; declarações com

isencãc _ até o dia 15 de' maio,
De vem apresentar declaração todas
as pessoas físicas que tiverem ren

(iúmentos de qualquer natureza, no .

é·no-base, superiores a Cr$ ., ... ',

, 84,200,00. O limite anterior era de
Cr$ 65.000,00 CG, P.)

.

CAl\!PANIIA DE
VACINA'ÇAO
A campanha de vacinação con

tra a poliomielite (Paralisia Infan

til), Tétano, Crupe: Tosse Compri
Ita,· iniciou-se em massa em nosso

i�!unicipío. As autoridades munici
i-;ais e médicas estão atentas ao Ia-
í

o . As equipes que estão percor-
1 cndo o município tem a seguinte
escala: .Dia 17 de janeiro corrente,
ouinta-feira, às 9)00 horas _ Es
cola do Guarani; às 14,00 horas -

Esccla do Pinhal. Dia 18 - sexta
te-ira, às 9,00, horas - Escola da
Pratinha: às 13,30 horas - Escola de
Gramados e às 16,0'0 horas _ Esco
la d.e Lageado . Di3 21 segunda-fei-.
rn às 9,00 horas _. Escola de Ro
d<'iozinho; às 14,00 horas _ Escola
Rio da Veada. Dia 22. terça-feira
às 9,00 horas _ Posto cÍe Saúde 10-

.

cal; às 14,00 horas --Posto de Saú
de local. Dia 23, quarta-feira, às
!) 00 horas _ Escola de Nova Cul
tura; às 13,3Q horas _ Escola São'
João do Mirador; às 15,00 horas -

Escola São João do Mirador ." Dia
24, quinta-feira, às 9,00 horas -

Escola Rio da Ponte; às 11' horas _
Escola do Palmito; às 14:00 horas :
Escola da Floresta e CARIJOS e,
finalmente, dia 25. às 9,00 horas -

Escola de Passo Ruim.

PAPA VIRA AO BRASIL
EM JULHO
O Papa João Paulo II recebeu

ontem os bispos do Brasil e da
f'rança, para conversar sobre as

viagens pontifícias que pretende
realizar a esses naíses. A entrevís
ta que o Papa manteve com, D.

. Ivo Lorscheiter, :presidente· da
CNBB, foi para debater o progra
ma da visi-ta que fará ao Brasil es
t,= ano, em julho. Não se anunciou
o dia preciso em que João Paulo II
vrr

á
ao Brasil, mas ele participará

do Congresso Eucarístico Nacional
que reunirá todo o episcopado bra
sileiro. Não foram fornecidos
maiores detalhes sobre a visita do
Fara. (G.P,)

pAPANDUVA NA 2.a
FECART'
Já encontra-se no Centro de

Promocões da CITUR, em Balneá
rio Camboriú, o material enviado
y...elos artesões de nosso Município)
para a II Feira Catarinense de Ar
tesanato, iniciada em 0'4 de janei
:-0 e COjTI encerramento para 29 de
fevereiro do corrente. Papanduva
marca presenç'a com Ü'2 peças d�
violino construídas pelo artesão
::Hlldolfo Francisco Werka, com va

ler unitárió de Cr$ 6. oao,oo; 01 Sa
cola de lã, 04 j ogOEi de crochê, 01

es
com preços de Cr$ 70.0,00 e Cr$
� ,2,QtO,OO o jogo.

PASSAR:ELA DA SOCiEDADE
Sra . MARIA DE' LORDES _

Dia 27, festejando idade nova a Sra.
Maria de Lordes Cardoso, virtuosa
c sj.osa do sr" Laudelino Cardoso,

Sra. LUCIA PVKOVCZ SCH
nETNER _ Dia 1,'° de fevereiro es

tará extreando troca de idade nova

a sra. Lucia, consorte do sr. Agosti
r.ho Schreiner, DD, Gerente do

I)ESC e nosso presado assinante,

EDSON SCHREINER _ Na
mesma data o primogênito da Iami
]ja Lucia Agostinho também com-

plotando mais um niver .

'

Srta. CIRLEY MARIA MO
RAIS _ Dia 2 estará festejando ni
ver a srta. Cirley, filha do distinto
«asal Sr. Albaro-Donilda Morais,
ele alto agro-pecuarista e nosso

1 .resado assinante.
, SANDRA· ,MARIA CARDOSO

,
'

- Dia cinco aniversariando a garo.
ta Sandra, filha do casal sr, Olim.
pio e Hulda G, Cardoso.

Sr . ELZA G, MAr.ÇHIOSKI_
ria 07 completando mais um ô'lO
c:(' vida � bondosa senhora Elza G,
Mathioski, esposa do Sr. Miguel
Mathioski ,

UM POR SEMANA
Aos que te odeiam, perdoa; a

terra que florece e, em seus frutos
..

�c abençoa. (Múcio Leão) .

'

,

., �',"

: : ' ' ,:; . .:.'. :,:::';:
, .e-, ",

t
I

',.,.

I I,.�
I I{'

'.

programa rodoviário prevê mais a importância do Imposto de
nove estradas, em um total de 1.328 Circulação de Mercadorias, o IeM,
quilômetros. I ,

•

na SUª, vida.
A BR-282 'é urna das obras - E através do ICl\1 que o

mais importantes. Tudo. feito com
.

Governo do Estado forma os
recursos próprios do Estado, para recursos necessários para realizar

. posterior ressarcimento pelo Governo obras corno o nosso Programa
Federal. Rodoviário, por exemplo.

'

Para que tudo isso possa ser Sem o lCl\A nossas estradas
feito não basta ter um Plano de continuariam esburacadas. Com uma
Ação e. boa vontade. É preciso forte arrecadação do ICM você vai

. dinheiro, recursos financeiros. ver cada vez melhores estradas no
É nesse ponto que você precisa saber. seu caminho. E vai olhar para seus

I
'filhos com a certeza de que eles vão

,.

crescer em um Estado que não parou
n� tempo e que está, à altura dos
pioneiros que domaram esta terra.

i fica � ai· da' hor.

Na verdade, estas duas estradas
pertencem à mesma cidade, aqui

Q ,C
.

. ll1esmo, em Santa atanna.
A primeira é urna das muitas

estradas que o Governo do Estado
está asfaltando e sinalizando.'

,A outra deverá receber o
: mesmo tratamento, dentro das metas

prioritárias do plano de Ação do
Governo do Estado.

No, setor rodoviário já foram
investidos cerca de 480 milhões de
cruzeiros, através do Departamento
de Estradas de Rodagem, estando
em andamento obras em 31 estradas.

Em fase de licitação, para
projeto inicial de engenhr ia, o

C mvoe
�

participando,
I":'
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·V E N D E_._
• _._

•

___ . Uma área de 10,000/ m2 próxima ao -Cemítério de Canoi
'ri.J?as, comi casa de madeira, pinheiros, luz, etc. Preço -
somente Cr$ 150,00 o. m2, sem_ acréscimo pelas _benfeitc-,
rias.

, I

-- Um terreno nfi Praia Alegre em Pi�arras. Local de ótima
valorização. Preço - a partir de Cr$ 2.802,00 mensais.

TUPINIQUIM IMóVEIS

SUA OpçÃO IMOBILIARIA - CRECI 1231

Praça Lauro Müller, 522 - Sobre-loja.
Aberto de segunda a quinta-feira - das 10 às 19 horas.

I .

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS- DE

MIGUEL PROCOP�AK COMtRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

voes ENCONTRARA PARA PRONTA ENTRE'GA:

Marca Ano

1969
1976
1976
19'76
1977
1977
1976

'. '

1 Veraneio .

1 Kombi VW .

1 Passat TS ., , .

1 Opala .

2 Chevette SL .. .. .. I.. .. .. .. ..

1 Brasília .

3 Brasília.. .. .. .. .. ., .. .. .. . '.
1 Variant.......: .. .. ., ., .. .. .. 1977
J Veraneio... '. .. .. ..

1977

1. Volkswagen 1500' ., ..... , .. .. 1974

1\

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA.

Concessionário General Motors do Brasil S, A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINH�S - Sta. Catarina

�•••!.Mi••••a••�ua".�I...m,••z.egNB.'�"UI�"�:M-.·Gn..u g!••"""H".=P·

1Basilio Humenhuk Comércio
,

de Veículos - Ltda.
-mn='

""I R;'sndador FORD I
1948

.-

31ANOS 1970
Fazemos sempre a,melhor oferta e1m' veículos nov9s FORD

e usados �e qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMflNA:
.

1976
1974

,

1 COTcel Coupê Luxo - amarelo . _.

1 Chevette - branco ., ., ... , .,

1975
1 Brasilia - marron .. ., ., ., ..

,

J.. 197'5
1 Variant - amal.-e:ja ... , ., ., ., ..

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revis�dos, de bo.� procedê:ncia, aos
.

. melhores preços da, regmo . .

Vis.ite-nos sem compromisso, em. nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22�0024
•• H

REGIS'TRO
,

I

I
\

NEREIDA C. CORTE 'Oficial do, '. ANTONIO MOREIRA DE

Registro .cr-n do 1.0' 'Dis;rit"t) 'd� :'é�_rj SOUZA com TEREZINHA' DO
CARMO PEREIRA DE ALMEIDA,

noinhas, Santa Catarina faz saber brasileiros, solteiros, domiciliados
que pretendem cas�r-s.e_:,. " .' � "

.

f' residentes nesta cidade; ele ope-:
rário, nascido em São João do
'l'ríunfo-Pr. aos 13 de março de
1960, filho de João de Souza e Sil
va e de Maria José Antunes; ela,'

üperâria, nascida em Paciência dos
Neves neste Município aos 16 de

julho de 1959, filha de Pedro Perei
ra de Almeida e de Maria de Bar-
1:U.. Almeida.

,
JOSÉ FRANÇA e MARIA IZA;

BEL LOURENO, ambos solteiros,
/

domiciliados e residentes . em Ta
manduá' deste Município. Ele, la
vrador, nascido em Campo dos
PO:r)_t,es,' deste Município, em 12 de
outubro de 19060, filho de Manoel
França e Julia da Silva, ambos já
falecidos. Ela; do lar, nascida em

Canoinhas, em 10 de julho de 1907,
filha de Pedro Loureno e Madalena
Jvibeiro, já falecidos. -,

\ '

DR. SERGIO THOMAZ LAN,
GER e HERNADETE EMA HOFF
MANN, ambos solteiros, nascidos,
domiciliados e residentes nesta

-

ci
dade. Ele dentista, nascido em 17
de dezembro de 1955, filho de Wal
rr ído Langer e Maria de Lourdes
Burgardt Langer . Ela, professora,
nascida em' 9 de janeiro de 1958,
filha p.e Arno Court Hoffmann e

Ursula Maria Ruck Hoffmann .

JOSÉ JUAREZ STINGLIN DOS
SANTOS e MARLI NOGUEIRA

. PEREIRA, ambos 'solteiros, domici
Fados e residentes em Marcilio
Dias, deste, Município. Ele, operá
tio, nascido em Butiá, Antonio
Olinto, Estado do Paraná, em 5 de

, Dbril de 1955, filho de Antonio Stin-'
f,lin dos Santos e Lidia Santana -de

, Almeida' Santos. Ela, operaria,
r ascida em Marcílio Dias, deste
Município, em 18 de fevereiro de
J 959-, filha de Admar Caetano' Pe
t E ira e Teresa Nogueira Pereira.

CELINO PEDRO PORTO DE
CAMARGO e MARIA IZABEL
GAULOSKI, ambos solteiros. Ele,
comerciante, nascido em Joaçaba,
deste Estado, em 12 de janeiro de
1952, residente nesta cidade, filho
ce Fausto Pires de Camargo e Ara-

.

ci Porto de Çamargo . Ela, telefo
nista, nascida em Três Barras, des-
1€ Estado, em 1.10 de julho de 1958,
residente em Três Barras, filha de
Cassimiro Gauloski ,e Madalena de
Matos Gauloski .

-

OLIZIARIO FIGUEIREDO e

':ANICE APARECIDA NEPOMU
CENO, ambos solteiros. Ele, lavra-'
nor, nascido em Boa' Vista, deste
Município, em 18 de março de'
1 H5.s, residente em Boa Vista, filho
de José Nunes Figueiredo e Relia
Antonovicz Figueiredo. Ela, do
.ar, nascida em Sereia, deste Muni
cípio, em 12 de outubro de 1960;
residente em Sereia, filha de Da
maso Nepomuceno Filho e Sofia
Nepomuceno.

I

WILSON OSMAR DAMS com

DILOA DA ROSA MENEZES, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e re
srdentes nesta cidade; ele moto-
1 ista, nascido em Curitiba-Pr., aos

02 de abril de 1957, filho de Emilio
Carlos Dams e de Hildegard Dams;
da do lar, nascida, em Canoinhas:
2,0::; 26 de abril de 1959, filha de
Antonio da Rosa Menezes e de El
vira Alves Menezes.

AMÁURI ,KRAILINK com CE
I.IA MARTINS DOS SANTOS,
brasileiros, solteiros,' domiciliados,
e· residentes nesta cidade; ele ban
cárío, nascido em Canoinhas, aos

1)'; de abril de 1956, filho de Sadi
Ki ailirik e de Cecilia' Santos Krai
Iink; ela do lar, natural de Rio No-

.

\'0, Major Vieira aos 12 de abril d'2
:1,861, filha de Albino Martins dos
Santos e dé Floreana Latucheski

. elos Santos.

LOURIVAL DOS SANTOS
]\JORTES com JORDE:LIM ROSA

,

DE JESUS, brasileiros, solteiros,
domic'iliados e residentes nesta ci
ebde; ele vendedor, nascido em

Eio Negro-Pr. aos 15 de setembro
c:,e 1961, filho de oHermogenes dos
Santos .. Portes' e de Maria de· Lour
des Custodio; ela do lar,' nascida
�':rY). Taum�y; distrito de Paula Pe
reira neste Município aos 28 de no:..

vembro de 1956, filha de Euclides
I Sebastião da Rosa e de Geraldina

ele Mattos Rosa.

JOÃO MARIA WOSSGRAU
com TEREZINHA P'E FAT'IMA
:1.VIOREIRA. brasileiros,

.

solteiros,
domiciliudos e residentes nesta ci

.dade; ele índustriário, nascido em

Paula Pereira neste Município' aos
7 de abril de 1958, filho de Alberto
Frederico Wossgrau e de Ãugusta
Rodrigues Wossgrau; ela do lar,'
nascida em Pinheiros neste Muni
eípio aos 27 de dezembr-o de 1961,
filha de Luiz Moreira e de 01ivia
l\� oreira Borges.

-

VALMOR F�RNANDES com

:IOAQUINA
.

SOARES, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele operário, nascido
em Rio da Serra, Munic . de Papan
duva neste Estado aos 24 de outu
bro de 19:56, filho de Porfirio Fer
nandes e de Estefania Homochins
ki Fernandes, falecida; ela do lar,
nascida em Divisa, distrito de São
Mateus do Sul-Pr. aos 26 de abril
de 196,0, filha -de José de Lima Soa
res e de Natalia da Silva SOares.

- E C·ITA IS

HENRIQUE SCHUTT FILHO
com JOSEFINA NUNES DOS
SANTOS, brasileiros .residentes e

domiciliados nesta cidade; ele víú
V,O, operário, nascido em Mafra-SC.
aos 2 de junho de 1945, filho de
Henrique Augusto Schutt e de Al
zira Schutt, falecidos; ela operária
[,r-osentada, solteira, nascida em
Rio d'Areia neste Município' aos, 9
de outubro de �947�_filha de José
Nunes dos Santos e de Maria das
Dores Pereira de Lima.

..<

BALTAZAR GOMES BATIS-
o

'TA com NILSA ELIANA KURZ,
'brasileiros, solteiros, domiciliados e

.residentes nesta cidade; ele vende
dor comercial, nascido e·m

.

distrito
de Sangão, Mun. /'Jaguaruna, com.
de Tuharão-Se. aos 22 de janeiro
de 1950, filho de Durval Guima
rács Batista, falecido e de Maria
Gemes Batista; ela auxiliar de es

critório, nascida em Rio da Ponte,
Mun, de Papanduva-SC. aos' 25 de
junho de 1956, � filha 'de Adolfo
Kurz e de Judith Guebert Kurz.

ALCEU GRi�.BAS com TE-RE
ZlNHA DOS SANTOS, brasileiros;
solteiros, domiciliados neste distri
to; ele lavrador, nascido em Palmi
tal neste distrito aos 8 de julho 'de
1 Y59, filho de 'Luiz Grabas- e de
Dorvalina dos Santos Grabas; ela
d·) lar, nascida em Palrnital neste
distrito aos 17 de -agosto de 19·6;2.
fUha de Antonia Pieczontkowska ,

dos Santos.
. -

/

E para que chegue co conheci
mento de terceiros, mondei publieor
O' presente 'Edital. Apresentcrcm os

documentos exigidos pelo Códiqo
'Civil, art. 180. Se alguém tiver co.

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

Canoinhas, 24 de janeiré de 1980 .

lho de: João Lourenço Cardoso e

de Argemira Cardoso, fal�cida. Ela
0-0 lar" nascida- aº�i J� d�; j;llho ?e
1\:160 residente 'no' BãicroBâo Cris-
tó'vã� neste município, filha de:
Emilia de Matos

CYRIACO FELICIO DE SOU
ZA NETO e MARIA 'ROSELIS
GUIMAtRÃES, brasileiros, solteiros,'
naturais deste Estado, ele estudan
te nascido aos 0'4 de novembro de
�t_956" residente neste município, fi
lho de: Jorge de Souza e de Jose
fina Ossaiff de Souza. Ela secretá
ria nascida aos 28 de fevereiro de
] 960, residente neste município, fi
Iha de: Benvindo Ribeiro Guima
rães. e de Genoveva Bajewski Gui
marães .

Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponha-o na ferme
da lei.

, Três Barras, 22 de janeiro de '

1980.
I

_

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Clvfl

NEREIDA C. CÔRTE
J Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil do Município de Três
Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem casar-se:

JOSÉ LOURENÇO CA�DOSO
E' CLARETE DE MATOS, brasilei
ros" solteiros, naturais deste E:sta
cJo, ele operário, nascido aos 11 de
junho de 1957" residente em :Bairro
sto Cristóvão neste município, fi-

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil de Bela Vista do Tol
do - Canoinhas - Santa Catarina,
faz saber que pretendem casar-se:

JOÃo. FERREIRA com LOR
DEVINA ROCHA DE ALMEIDA,'
brasileiros, solteiros, naturais des
te Estado, ele operário, nascido em

Pulador, neste Município aos 15 de
novembro de 1959, filho de 'I'eodó
�]() Ferreira e Joana Miranda Fer-
i eira, ela do lar, nascida em. Cam
po dos Bueno aos 13 de outubro de
1�:i6·3� filha de Agenor Rocha de Al
meida e Matilde Rocha de Almeida,

FLORIANO ALVES DOS SAN
TOS com LVZIA RIBEIRO, brasi
leiros, solteiros, ele natural deste
Estado, lavrador, nascido em "Ta
manduá neste Município, aos 02 de
junho de 1955, filhó/de Alfredo' Al
vês dos Santos, e- Maria das Dore-s
Lima, ela do lar, nascida em Cam
po dos Buenos, neste Distrito, aos
:�9 de março de 1961; filha de Ave..

Imo Ribeiro e Izabel Ferraz.

PAULINO,BORGES MARTINS
com �ARIA CARVALHO, brasilei
ros, solteiros, naturais deste Estado,
ele lavrador, nascido em Ser7:. dosBorges, neste município aos 25, de
janeiro de 11916, filho 'de Gabriel
Borges Oorrea e Maria Francisca
Martins, falecidos, ela do lar, nas
cida em Barra Mans:a, neste Muni
CÍDio aos 05 de dezembro de 19�7,
f,ilha de Rosa Carvalho, falecida.

Apresentaram' Os documentos'
exigidos pelo Código Civil art. 180,
se alguém souber de algum impedi:..
mente legal, oponha-o na forma da
LeÍ.'

I

--

Bela Vista do Toldo, 22 de [a-
neiro de 1980. .

.

ELIZA P'EREIRA
Escrevente Juramentada

JACIRA EMILIA PAUL COR
Rí!:A, Tabeliã e Oficial do Registro
(;ivil do Distrito de Pinheiros, Co.
marca de Canomhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que PTe
tendem casar:

JOAO ANTONIO MASSANEI
RO e MARIA FLORIZIA MAR
TINS DE OLIVEIRA. Ele, natural
deste Estado, nascido em Rio dos
:Fardos no dia 15 de janeiro de 1959,
agricultor, solteiro, do:tniciliado' e

r·ef,idente em Rio dos· Pardos 'n/
nistrito, filho de Mariá Massaneiro.
Eiú, natural deste Estado, nascida
e?Tl, Canoinhas . no dia 13 de outu
bro de 1958, do lar, vIó'va, domici-

-

,1i.ada e residente em Rio dos Par-
60S, filha de Florisia dos Santos.

,-

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma
(:a lei.'

.

Pinheiros, 14 de janeiro ciie 1980.

Silvete Doarei Paul Cardoso
Escrevente Juràmentada

FU'CK
,.

r

AUTOMOVEIS LT·DA.
Rua Caetano Costa. 2211- - Fone 22-0491 - 'esquina com a BR,-280 Canoinhas - 'Sta. Catarina

REVENDEDOR F I AT PEÇAS ORIGINAIS'

OF,ICINA ESPECIALIZADA'
I t· •• ',

"

I��
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t JOVINO TABALIPA
,

I

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e de confor.
,
rrridade com a Lei n.? 830 de

,

U4/06/68, '

;.,.

DECRETA:
Art. 1.0 - ,D� conformida

de com o despacho do sr. Enge
nheiro da Prefeitura,' exara�o
110' requerilnento protocolado
sob n.? 2.133, de 03/12/79 e nas

reepecttvas plantas) fica apro
vada a subdivisão procedida pe
Jo sr. LEOPOLDO FALLGAT
TER, de um terreno urbano, si-
1uado a rua Paula Pereira, re- DECRETO N," 08/30
f,lstro municipal 50-49, carta de

DECLARA DE UTILIDADE.:r(oramento, 294 473,.datas,· 226.. PÚBLICA UMA 'ÁREA DE228, com � área de 1.080,OOn12} TERRAS
distr ibuido cm duas datas.

Art. 2.0 _ Este decretei er.- ,

:pr.' Benedito, Therézio de
, Carvalho Netto, Prefeito Muni·trará em vigor na data de sua

,
-

d cipal de Canoínhas, Estado deyv.blicnção, revogadas as ispo
- Santa Catarina, no uso de SUli5�:ições em contrário.

.atríbuíções legais e, nos termos
Gabinete do Prefeito �;run�-' de artigo 6.00 do -Decreto Lei n,f)

cipal de Canoinhas, cm 21/01/80 �tJ65 de 21 de Jltú,ho de 1941�
Dr. Benedito 'I'herézic de D E C R E T A

Carvalho Netto
Prefeito Municipal'

Este Decreto foi registrado
e publicado Tio Departamento
l\dministnltivo na data supra.,

I

Dr. Fábio Nabor Fuek
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

AGRADECIMENTO·
Agradecemos aos corações generosos, da comunidade Pa

panduvense e outros Municípios; Aos amigos, parentes, Autoridade�
e Câmara Muinoipal; Ao Dr. Armando Zoccola Filho; A Díreçâo e'
Funcionários do Hospital Bom Jesus; de Rio Negro; Ao Pe Anto-

.

níe "Cffltji�� i :de Papanduva; A todos que, carinhosamente conforta
ram nossos corações t-!,ans�d�SLr�e dor, no instante em que o Senhor
chamou de 110SS0 meio, JOVINO TABALIPA, que bem viveu seus

89 anos, deixando por onde andou um rasto de amizade, realizações,
otímísmo e força.

Ele amou à DEUS sobre todas as coisas, a natureza e ao

próximo, como a ele mesmo, participando, assim, ativamente dos

planos do Pai Eterno e conseqüentemente, dos planos dos homens

",Predosa é, aos olhos do Senhor, a morte de Seus Santos'
Salmos 116;15

•

A FAMíLIA ENLUTADA

Papanduva {SC), 19 de Dezembro de 1979

DECRETO N.'o 06/80

APROVA SUBDIVISÃO DE

UMA ,AREA DE TERRA

" Dr, Benedito Therézio di?,
Carvalho Netto,

I Prefeito Muni�
ripal de Canoinhas, Estado de

\
--------\---'_\�-'---------...��'�',-----'

Registro Civil
EDITAL

Sebastião Greín Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro, Civil '

do Municipio de Major Vieira, Co
marca de Canomhas.: Estado de
Santa Catarina, na forma da lei,
Iaz saber que pretendem casar:
\

ORLJt._NDO TELES HODnI
GUES e MARIA GONÇALVES DO
HOSARI0, Ele, natural -deste Es
tado, nascido neste municipio,' Da
Cll,', 06 pe agosto de 1960, lavrador,
� olteiro, domiciliado e, residente
neste ntunicipio, filho de Nicolau
Teles Rodr igu 's e Amélia Zaczeski

, Rodrigues. Ela, natural deste Es
tado, nascida neste município no

dia 23 de outubro de 1961, do lar,
r olteira, domiciliada e residente
neste município. filha de Vicente
(,oncaJves doRcsário e Ezidia Gon
çalves Martins.

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

,

Maj 01' Vieira, 14 de j aneiro de
1980.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

2.0 OFíCIO DE NOTAS

Edital de Notificação
de Protestos

Por não terem sido encontrados
nos endereços fornecidos ou por
"i,'el�usarem a tomar ciência, faço sa
ter aos que 'o presente "EDITAL",
virem ou IdeIe tiverem conhecimen ...

te que deram entrada neste "OFí
CIO", para serem' protestados con

u:a os responsáveis dentro do pra
ZCI legal os. Titulas com as seguintes
características:

'

DP N.? 124, vencida em ., ....

02.01.80, no valor de- Cr$ 700,00,
�>(1itida por Antonio Maron Becil,
Contra: LUIZ EDVINO FRANÇA,

DP N.'o 92. 821-éJ,; vencida em

I? . 06.78, no valor de ,Cr$ 550,00,
Frnitida por "Denelar" Comércio
,j,:! Eletro Domésticos Ltda., Contra:
LEONEL, CORDEIRO. "

DP N.I() 92.823, vencida em

12.08.78, no valor de Cr$ 550,00,
Emitida por "Denelar" Comércio de
Eletro Domésticos Ltda., Contra:
LEONEL CORDEIRO.

DP N.IQ 92 . 824, vencida em

, 12.0'9.78, no valor de Cr$ 550,00,
:n:'nitida por "Denelar" Comércio
de Eletro Domésticos Ltda., Contra:
LEONEL CORDEIRO.

DP N.'o 1.5J.0/79, vencida em

16.12,79, no valor de Cr$ 500,00,
Emitida por Basilio Humenhuk &
Cirt Ltda., Contra ALVARO MA
CHADO SOBRINHO.
Canoinhas, -23 de janeiro' de 1980.

AlCides Schumache.r
Oficial Maior

EQITAIr DE C�NVOCA:ÇÃO

'E'lite ·Tênis Clube, e

Clube,de Bolão Fantasma
Os Presidentes do ELITE TÊNIS CLUBE e do CLUBE

DE BOLÃO FANTASMA, de acordo com os Estatutos Sociais, con
vocam os senhores associados de cada sociedade para, a Assembléia
Geral' é Extraordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro de
-J980.às 8:00 horas em l.a convocação, às 9:00 horas em 2.a convoca
cão e às 10:00 horas em 3.a e última convocacão na sede do Clube
'de Bolão Fantasma localizado 'no Bairro de '>Nossa Sehhora Apa,
recida, com a seguinte ordem do dia:

I

,'1. FUsão ou Incorporação das duas sociedades. I

2. Rateio dos títulos Patrimoniais de ambas as sociedades entre
,\ os sócios.
3. 'Denominação de nova sociedade .

4. � 'Designação de comissão para dirigir provisoriamente a nova

sociedade e elaborar seu estatuto.
5. Alienação de imóvel da sociedade.
6, Designação 'pelas respectivas sociedades do n.? de seus SOClOS',
·7. Os sócios que não integralizarem seus títulos patrimoniais, bem

\ como as anuidades deverão atualizá-los até 5 (cinco) dias antes
da data da Assembléia designada acima, sob pena de exclusão,
conforme estatutos.

'

8. Assuntos gerais.'
, } 'Canoinhas, 15 de janeiro de 1Q80.

ELITE ';I'ÊNIS CLUBE

: '

\
, ,
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lír-

(_ Emp�sa Industrial e Comercial FUCK S. A.
-,- 'MA'I'ERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -�-

Sylvío Mayer - Presidente
, '

,

MATERIA'l ,- ACABAMENTOS

J>
.

� I j?�X;�
,i j

.

� �:.��::' � �
!

CLUBE DE BOLÃO FANTASMA
Luiz Fernando Freitas - Presidente

,

Prefeitura Municipa1 deMajor Vieira
Aviso de

·

cítacãc,

"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIEA,
leva ao' conhecimento dos interess,ados, que está aberta a \'ConcÇlr-
rência Pública" _',' Edital n.o 02/80, para' o seguinte:, I,,�

,

_' Co�strução de Ulll Módulo Esportivo; constituido de:

Um Canlpo de Futebol tamanho oficial, Quadras para Futebol) de'
Salão-Basquete-Volibol, Ginástica Calistenica, Pista de at�etisrno
com 6 raias, Salto distância-triplo e altura, Arremesso de martela
peso-dardo e disco, '-Dependencias' destinadas à Administração

�

e

vestiários, conforme projcto em po<le�' da Prefeitura cuj a execuçaO
se fará sob o regime de empreitada por preço global.

- Prazo de entrega das Propostas até as 15:00 horas
dJ -dia 05/02/80, na Secretaria lVlunicipal.

,

_ Melhores infoqnações e Cópia do Edital poderão ser

obtidas junto a Secretaria Municipal'no horário de expediente,
Prefeitura Municipal de Major Vieira, 17 de janeiro de 1980.

CLAUDIO GADOT�I - Prefeito Municipal

Sindicato' ,RtIraI de Três Barrás
I

'

CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL HERl\IJES
TRÊS BARRA� se

icipal
publicação, revogadas as dispo.
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni..
cipal de Canoinhas, 23/01/1980,

Dr. Benedito 'I'herézin de
Carvalho Netto

, Prefeito Municipal
•

J _,/ • .,I< :',.;/, :_. ' ,.
• "

'Este, Decreto foi registra.de
e publicado 'rio' Dep'artamento
Administrativo na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir . Administrativo

Vice Prefeito Municipal

3 x

__
., -

m-.-

"

Discos Fitas

DECRETO N:o 07/80'

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de. Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais,
DECRETA
./

Art. 1.0 - Fica homologa-
do o termo de avaliação elabo
rado pela Camisão constituída
pela Portaria n.? 04/80, refcren
t'.?, ao imóvel de propr íedade de
Fabiano "Wzoreck, área atingida
péla abertura de uma rua no

Bairro Alto das Palmeiras.
Art. 2.° - Este decreto en ....

trará em vigor 'na data de Su�1.,

,
'

Art. 1.0 - '-'Fica declarado
de ut.ilidade pública, para íins
de desapropr.iaçâo amigável ou

judicial, a área de 28'7,50m2, h
te 58, carta de .afcramento 126)
registro municipal, 71, atingida
pela rua s/Denominação, nas

,

proximidades do Loteamento de
Pedro Alves Vieira, no Bairro
.l:}...lto das Palmeiras, imóvel este
de propriedade de FABIANO,
WZORECK.

Art. 2.°_, Este.decreto en-:
trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo"
siçôes em" contrário.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 23/01/80 I

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no' Departamento
Administrativo na data supra.

Dr. Fábio Nabo!" Fuck
Dir. Administrativo

:V ice Prefeito 'Municipal

Ultimas' novidades
•

. ' '\ '

AVISO� Será. realizada eleição, no dia 27 de ·abril de 1980, na se:
"I de desta entidadc", para composição da Diretoria, Conselho Fiscnl

�\ e Delegados Representantes, devendo o registro de chapas, se�I, apresentado à Secretaria, no horário de 8,00 ,às ,18,00 horas, n·,
I

período de 20, (vinte) dias a contar da pu,blicação, 'deste Aviso.
)i;dital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na sede desta

� �

entidade.

/

DA FUNDACAO AO TELHADO
CANOINHAS D se

�n'l".u IU�'''' lUU I.'!J I' II n ..UI'UI!'!!�",'I! III !I111�&",Il. UI" 1.1'" II,'U",!" I II' J' lI!'. J I n�J". H.II "'-'.11 8\-. l1li '"

as'a r

FUCI<

ELETRICO'

RUA CAETANO COSTA, 860 FONE 22-0281 Três Barras, 24' de janeiro de 1980.

JOSÉ SAWIS,KI - Presidente
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JUíZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA DE
,

CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de Cita�ão com prazo
de trinta (30) dias

o Doutor Or'li de Ataíde

Rodrigues, iuiz de Díreíto da

Z.a Vara da Comarca de Canoi

nhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele

conhecimento tiverem que por
-srte de JOSÉ BATISTA DA
-r

SILVA e sua mulher, HENRI-,
, QUE RAMOS e sua mulher,
JOÃO BATISTA DA SILVA

FILHO e sua mulher, WALDE
MAR WACHTEL e sua mulher,
WALD,ElV)]RO BATISTA DA

SILVA e sua mulher, TEREZI
REtA VALDINA DA 'SILVA,
,RAMIRO NOVAK e sua mu

lher, EMILIO SCHIVINSKI e

sua mulher, JOs.É 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 Curi
tibanos com as seguintes metra

eens 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:'
tundos, 22,60 m com terras de
Ludovico Darnbroski; de um la

do, 37,80m com terras de Nazir

Bley e de 'outro lado,' 37,80rn
com terras de Henrique Ramos;
2.° lote-área de '868,53 m2 (oito
centos e sessenta e oito metros
e cincoenta e três centimetros
quadrados) - fazendo frente,
21,60 m para a Rua Curitibanos'
r-

,

íundos, 22,60 m, 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
março de 1980, às 14:30, para a

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

nhecimento de todos mandou

expedir o 'presente edital que
r.erá afixado no lugar de costu
me e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de
Canoínhas, Estado de Santa Cs
tarina aos treze dias do mês de
dezembro de mil, novecentos e

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

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

1. X

DR. ZENO. AMARAL FILt-IO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).

Fone 22-0960

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

Dra. 'Zóé Wa·lkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

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

----------,------------------�--------=�-----------'-------
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BRASíLIA -I- As 'associa
cões 'de radioamadores. exis-
-, '

tentes em todos os Estados. do
País, têm prazo de 30 dias pare'.
encaminhar ao Dentel um pla
no de utilizacão das faixas do

"

cidadão (VHF, onda métrica, e

�JHF, onda decimétrica) para o

serviço . de radioamadorismo)
segundo portaria baixada

. pelo
ministro das Comunicações, Ha
roldo Correa de Mattos.

Mediante a mesma porta
ria, o Ministério das Comunica
ções passa a considerar corno

infração a interligação de esta

ções de radioamadores ao siste
ma público de telecomunica

ções, salvo em casos de calami
dade pública ou estado de emer

gência. E reconhece as associa
côes como responsáveis pelo en ..

caminhamento dos pedidos do
licenciamento feitos pelos ra

diamadores.

Segundo explicações do

porta-voz do ministro. Haroldo
Correa de Matos, o plano a ser

elaborado consiste no levanta
mento da freqüência e potência
que cada radioamador associa
do utiliza. Depois de encami
nhado ao DenteI, o plano terá
de ser cumprido, sob a fiscaliza

ção do órgão • Nos casos de in o>

. íração, analisados um a -um, as

penas podem ser de advertên
cia, multa ou cassação da licen

ça.

I

alxas
de; desenvolver, disciplinar e

modernizar os serviços de ra

dioamadorismo. Um exemplo
disso é a inscrição do preten ..

dente à faixa do cidadão,' qUE:
agora pode ser feita pelo cor-

reio, por meio do preenchímen-

to de ficha "padronizada,'. distri
buída pelo :rv.Ünistério· a todas as

associações O crninistró'"Haroldo
' ....

de Mattos pretende 'tele o nú ...

Essas determinações fazem.

parte do programa ministerial

AVISO

,
,

mero se eleve dos atuais 30 mil.

para 100 mil até 1985.

Dr. Ruy Benjamin Beltra ..

me, advogado, avisa seus clien
tes, amigos e ao povo em geral,
que está atendendo' em seu es

cr itór'io, Rua Vidal Ramos, 705

(antiga Imohiliária Luis XV)
I

•

Telefone 22-0323.

1 x

Estamos iniciando nesta edição, uma campanha
de atualização do CADASTRO SOCIAL de nosso semanário.

Divulgaremos com prazer e· sem pagamento, a data. de seu

aniversário, de sua esposa; de seus filhos, enfim, de todos os

seus Iamdliarcs. Pedimos que preencha com clareza todos 05

ítens constantes no ís) CUPON(s) abaixo, para podermos re

digir detalhadamente os nOlTIeS e datas. Recorte e remeta

nos o(s) cupon(s) preenchido(s), para o JORNAL CORREIO
DO NORTE - Caixa Postal 2-D ou 418 - CADASTRO SO-

"-

CIAL - CEP 89460 - Canoinhas-SC; ou pessoalmente na

IMPRESSORA OURO VERDE, à Rua Paula Pereira, n.? 765.

Nome: .' .
o •••• :_. c .. -- --- - - -- -- __ -- - - - -- - __ .. __ - - - _, .

Data do Nascimento: .. _� .... .. ... __ . __ . . ---- -- ,-

. "

Norne do Pai: . ._�._ -- ----.---. - ------- ----- ----- ---- -. --.- -'-"'-' --- --- -. - - - -- .. '- .

Norne da Mãe: . ._. __ ._. ... . ..... .. __ .. '.- .. -----'- ... "

�

.

/

j:i�SpOSO (a): . ....
._. . ... -----.---- ... -.-----, -

Endereço : _. .. . ._. _ .. . . . ... _ .. .. __

.
. _.

C idade: . . _ .. __ -. __ - .. _ - - - _ . - - ... - - - - - - - - - -'-. - - - . - - . - - - - - - - .. - - .. - _ ... _ . - __ - - __ - __ . _ .

Estaq.o: W R. -1""- .. ------- -- -- --- --------- ---- --- .. --- -- -- -- ---------- .. -- ----.:. __ - __ -_ .

Nome: __ o •• ._. o ._. - • •• ,

.
.

Data do Nascimento: . . __ . ., .. .. _. . __ ., __ . .. __ ._. .

Nome .do Pai: __ .
._.

' .. . __ .. ._ ....

Nom,e da Mãe: . . . . '

Esposo (a): - __ -- -- -- ---------.'---- - --------------- ------ - - --- ---- --- --- -- --- -

---:-. c
- �---.

Endereço: c. • • .

'

__

: __
-- - --.-

- "- ,

Cidade: ................................................ t
"'- ..

Estado:

(Por gentileza, preencher à máquina ou em letra de forma)

OBSERVAÇÕES: .. . . . .
,

... __ .

-. - - - - - -- - --. - -. - --. -. - - -

-r - -- - - - - - - - - --- - -- -- - - -" -- - -. -. ---- -- - ------ - -_ - - - - --- - - .. - - ---- - ---- - - -- -- - ..._- .- .. --- - - .---. -- - - _o. - -.
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Frigo,rífico Canoinhas . 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 SIA., para reunirem-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 10,00 horas afim
de deliberarem sobre a seguinte:

'

ORDEM DO DIA

J .

o Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Geral, De
monstrativo da Conta Lucros e Perdas, relativo ao exercicic
encerrado em 31.10.1979.

2. o Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
3 .

o Fixação dos honorários dos administradores.

4. o Aprovação e destinação da Correção Monetária do Capital.
:::>. o Outros assuntos de- interesse da Sociedade.'

A V I S O
. Acham-se a disposição dos senhores acionistas, NA SE

DE DA EMPRESA, os documentos a que se trata o artigo 133, da ,

Lei n.? 6. 404 de 15.12.76, relativos' ao exercício social encerrado'
em 31.10.1979.

Frigorífico Canoinhas S.A. - FRICASA
� 1 x
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Para um bom chimarrão
preFira
-
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'ESPARS
A Diretora do Grupo Esc. I�

mã Maria Felicitas, Alzira Stan
kievicz, informou à coluna que
aquele' estabelecimento recebeu
esta semana, a autorização da.
Secretaria da Educação, para o

funcionamento este ano da 5.a
Série do Primário. Mais duas
salas de aula j á estão sendo
construídas, com recursos da

. APP e Prefeitura Municipal de
Canoínhas ,

xxx

Ricardo Pereira Martins"
Professor 'e Administrador do
Ginásio de Esportes. do Colégio
Estadual Santa Cruz, informou
que já na próxima semana esta
rão concluídas as obras de re

forma daquela praça de espor
tes, iniciadas no final do ano

passado.
xxx

A Rede de Restaurantes. c

Churrascarias Pampas, dirigida
pelos irmãos, Amador e Carlos
Brum dos Santos, inaugurou no

início desta semana uma modero
na lanchonete, localizada junto
DS instalações do Restaurante
Canecão.

xxx

A Prefeitura Municipal de
Tr-ês Barras, mantém em convê
nio com a LBA cerca de 23(;

s
crianças de 3 a 6 anos; e tam

bém, em convênio com a FUCA,
FEM mais 200 crianças de 7 �

10 anos, onde' são utilizadas 16

estagiárias. o. Prefeito Odilon
Pazda, informa que neste ano

..erão atendidas 60 crianças en\
São João dos Cavalheiros, Ol1-

1"1'a8 60 no Km-6 e mais 30 na lo
calidade de Ca�pininha.

xxx

Depois do sucesso de "Su

perrnann", o Cine Jubileu traz
à Canoinhas outro, filme que
atraiu grandes platéias' no mun
do todo. Trata-sê de "007 Con
tra o Foguete da Morte", que te
ve sua estréia ontem. o. herói
";James Bond", .reprisa hoje às
20h30; amanhã às 14h, 19h30 e.

'21h30; segunda e terça-feira às:
20h3,0.

xxx

Visando o interesse de bem
atender o povo do Bairro São

Cristóvão, o Prefeito de Trê.:
Barras, Odilon Pazda, autorizou
o funcionamento do Posto de

Saúde, que deverá ser inaugu
rado em breve. o. Médico res

ponsável pelo Posto é o Dr.
NElton Moreno Correa, que está
atendendo a população de se

�unda a sexta-feira no horário
<_'

-

das 7h30 às 8h30 e das 11h30 às
12h30.

�

Eletrificação' R ural Canoinhas
..

a Palmital beneficiará
16'0 famílias

CANo.INHAS (CERPLA
NA/CN) _ A Cooperativa de

Eletrificação Rural do Planalto
Norte Catarinense - CERPLA

NA, implantará ainda este ano

a linha de transmissão de alta e

baixa tensão nas localidades de
Salseiro e Palmital, no Muincí
pio de Canoinhas, numa exten
8ão de 46.420 metros.

Já na próxima semana," 3

ERUSC _ Eletrificação RuraL
de Santa Catarina, concluirá o

projeto definitivo da obra, que
beneficiará 160 consumidores

CJue possuem propriedades n(1

trecho Canoinhas/Palmital.
o. valor da referida obn.

está orçado em aproximada'-

.

mente 7 rndlhôes de cruzeiros:
de cujo total 80 por cento serão
recursos oriundos do Estado e

r

(JS outros 20 por cento serão fi
nanciados aos Cooperados pelo
Banco de Desenvolvimento do
F�-:stado de Santa Catarina
BADESC.

Segundo informações do
Presidente da CERPLANA, com
sede em Canoinhas, Sr. Duílio
Cornelsen, grande parte do ma

lerial a ser utilizado nesta li

Dha, já se encontra estocado De

Almoxarifado da, ERUSC insta-
13do em Três Barras e os traba-

, lhos terão início o mais breve
,

mente possível.

t Convite-Missa, ,to ano de falecimento
Os familiares do saudoso

João ,..

<

ilveira
eonvidanl parentes e amigus para a Missa de 1.0 ano de S,l(�U

faledmen.to, q.ue farão celebrar ern sua mem,ória, anlanhã, dia
27, às 9. horas, na Igreja Matriz Cristo R�i.

Canoinbas, janeiro de .1980.

CA�9�NHf\? (CN) -. A
"Sociedade Hípica, Esportiva

. Julio Budant" que teve suas

'atividades paralizadas durante

algun� anos, reun�p seus ant�g�3
ASSOCIados e membros da últi
ma Diretoria eleita, em Assem
bléia realizada na última. quar
., a-feira na Sede da Sociedade"
Tiro Alvo de Canoinhas no

Campo da Água Verde.

o. objetivo do encontro, foi.
o de reestruturar o quadro so

cial, eleger nova Diretoria para
reiniciar as atividades, bem co·

D10 a escolha de um novo local

para a "raia" de corridas e· é)
construção de uma canc�a para I',

"Rodeios de Laço", seguindo o,

exemplo do "CTG Os Vaquea
nos" de Papanduva e "CTG La

go Azul de Major Vieira".
Ezilton Budant, abriu os

trabalhos, cumprimentando ;}

todos os que compareceram e

agradecendo o interesse pOX'
parte de todos em unir-se nova

mente na reestruturação da, So '

ciedade , Cerca de 40' pe�,s.oér:);•

• ,1� I • '5-.

atenderam o convite, compare+
cendo à reunião, e todos : de ..

monstraram real empenho em.

colaborar com a volta das anti

gas e saudosas tardes osportívas
dôo "Hípica".

Após Os debates sobre qual
seria o melhor local para a nova

sede, ficou decidido que a no�a
Diretoria a ser eleita, entraria

. ...'
t:::ln negociações com proprieta-
rios de' terrenos próximos à ci

dade, para UIU possível empres
timo a longo prazo do local

apropriado Por sugestão do Sr.
Ezilton Budant todos concorda
ram em manter contato com 'f:
Sr. Julio, Budant, que pOSSUI
um terreno com as característi
(:3.8 ideais para O tipo de espor
te 51 que se propõe a "Hípica".

iretoria
i ad

A NOVA DIRETORIA

Depois, de comum acordo
com os presentes, foi escolhida
a nova Diretoria, que deverá I.reorganizar a Sociedade e diri-

gir .os destinos da mesma pelo
l)êtibd'o de 1 ano, ficando assim
�onstituída: Presidente, Eziltoll
Budant; 'Vice-Presidente, Ests,
fano Wrublevski: 1.0 Secretário,
Clementino 'Pieczarka, '2° Se ..

'

cretário, Décio Rocha; 1.0 Te,'
soureiro, Capitão Nelson Coe.
lho; 2.° Tesoureiro Teófifo za.
tar; Orador, Henrique Krzesitis_
lei; Fiscais, Miguel Olescoví.j
.João Pedro Simão e Wigando
Baluta; Suplentes de Fiscais,
Luiz Nascimento Carvalho,
Amador Bruni 'dos Santos e Cel
so' Glinski; Consultores Juridí
cos, Neuzildo BOrba Fernandes,
Moacyr Budant e Luiz Nede
jelski; Presidentes de Honra

...Agenor Kreiling, Ubaldo Ricar
do da Silva e Haroldo Ferreira.

Nova reunião foi convocada'
na ocasião, para o dia 30 de ja
neiro na residência do Presi
dente, Ezilton Budant, quando
serão tratados os assuntos refe
rentes à aquisição. do novo local
para as competições.

principais perguntas serão sobre
sexo, idade, escolaridade, reli

gião, rendimentos e dados sobre
domicílios. Os primeiros resul-

enso
todos do Censo .Demográfíco se

rão divulgados cinco ou seis
semanas depois da conclusão
dos trabalhos d� apuração.

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

55 I melhora setor de
. -

comurucaçoes
da a todas as delegacias do Esta

, do e as congêneres dos Estados
vizinhos.

I

Na oportunidade de instá

lação do serviço falaram o s��
cretário Ari Oliveira e o PreSI
dente da Codesc,. Marcos Bue

chler, que destacaram a impor ..

í ância do serviço ativado, bem
.

�

como .a integração existente en

tre órgãos da administração es

tadual que unidos, procuram
melhor servir a comunidade ea

tar inense . A rede do Besc, à
uual está aclopada a da SSI in
�iui as seguintes cidades catar!
rienses: Joinville, Jaraguá do

Sul, Blumenau, Brusque, Itajaí,
Lages, Rio do Sul, LSão Bento d?
Sul, CANo.INHAS, Chapeco,
São Joaquim, Caçador, Tubarão,
CriciúIna, Laguna, São �iguel
D'Oeste e Concórdia. o. telex
da SSI atende sob o númer�
('482 (cÓdigo), _ 395.

Fpo.LIS. (SECS/CN)
O Censo Demográfico de 1980
será inciado dia primeiro de
setembro em todo o Brasil e

constará de um questionário de
67 perguntas. Foi o qus afirmou
() presidente do IBGE Jessé
Montello em entrevista coletiva
à imprensa dia 17 nesta Capital.
Jessé Montello veio até Floria ..

nópoils para se reunir com o'�

delegados do IBGE do Rio,

Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina e tratar dos detalhes e

Estrutura do Censo que .será
realizado este ano.

Disse Jessé Montello que °

IBGE considera o Recensea-·
mente-Geral de 1980/83 o mais

importante de todos os que i.á
foram feitos até agora e expli
cou que a importância desse rc -

censeamento é conseqüência do
(1'rande desenvolvimento brasi-
b,

..

lciro . em vários setores de ativi-
,

,

dades, na década que esta se en-

cerrando. Afirmou ainda qua
':0 Censo Demográfico vai mos
trar quantos somos e o que pre
cisamos, mas, para isso é funda
mental a colaboração de todos:

b '1· "
os raS1 elros .

Cerca de 120 rndl recensea
(tores serão recrutados, a partir
óo primeiro trimestre do. ano
qu,e vem, e receberão um tre�n.a-,
111ento especial durante qUInze
dias. As inscrições para recer. ..

teadores serão feitas nas Dele

gacias do IBGE, nos Estados e

nas Agências Municipais de Es
tatística.

O Censo terá dois questio
nários: um deles, completo, con·
iE:ndo o conjunto das investiga
ções do censo, �será respondido
[;penas por 25% da população.
o. outro, bem mais reduzido,
conterá somente indagações bá ..

��icas e será, respondido pel(l'�
rEstantes '75% da população. ,A;_ I

FLo.RIANóPOLIS (AN/
CN} _. Para facilitar e agilizar
(:;,s comunicações da Secretaria
de Segurança e Informações
C·o in, as delegacias de polícia do
Interior do Estado, fator muitas
vezes decisivo para a solução de

problemas policiais, foi ativado
() serviço de telex da SSI com

a rede �do Banco do Estado de
Santa Catarina (BESe).

No momento em qus o ser

'viço estava sendo implantado,
nê. sala de rádio da secretaria,
chegou a primeira mensagem
vinda do Delegado Erasmo Ro
dr ígues Junior, de Joinville, so- .

lrcitando a apreensão do Volks
-vagen, ano 1975. placa JP-8144,
branco lotus, roubado na cidad�.
A mensagem era endereçada a

Delegacia de Furtos, Roubos e

Defraudações da Capital, com

solicitação para ser retransmiti-

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

.

SE VOCÊ AINDA NAü O FEZ,· CERTAIVIENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

FA'(�A. UMA EXPERIÊNCIA. _. ÀNUNCIE NA RAD�O
SANTA CATARINA. P'ROFISSIONAIS REALMENTE:' CA
PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEU

INVESTIl\'lENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONA;R MUrrAS ALEGRIAS".
E MUITOS LUC�OS TAMBÉM.

...,.."..........,_............a:r���__.. __.....___..........._.",......,....__ ..,...._.... .........._____
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