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Assinatura Anual Cr$ 350,00 - N,? Avulso Cr$ 8,f)O

CANOINHAS (CN) '- A

Câmara de Vereadores de Ca

noinhas, realizou na segunda,
feira, a primeira reunião depois
da reforma politica e a primeira
do exercício de 1980. Como já
é de .praxe, os vereadores reu

lliram-se também para mais

uma sessão na terça-feira oca ..

siâo em que foi "aprsentado o

Projeto de Lei do Prefeito' The
lézio sobre o aumento do fun

cionalismo municipal, que con

cede 63 por cento em duas par
celas: A primeira vigorando já
em janeiro na ordem de 23 por
cento, e a segunda que entrará
cm vigor ena maio.

Agora, o proj eto está em

mãos dos membros das Comis

sões, que estudarão e deverão

aprová-lo nas reuniões de se ..

Bunda e terça-feira _ próxímas.
As comissões da Câmara, deve
rão permanecer com a mesma

formação até a definição dos no-.
vos partidos.
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- 33 anos a serviço da comunidade -

Na vereança local a respei
to dos novos partidos, há muitas

especulações nos meios polrti
cos, sabendo-se apenas com cer-.

t€za de que o Presidente Paulo

Rocha Faria e vereador Edmun
do Bittencourt (foto), já confir
rnarem a decisão de filiar-se ao

PDS.

CANOINHAS (CN) A
Prefeitura Municipal de Canoi
nhas e as Centrais Elétricas de
Santa Catarina, executarão nos

próximos dias os trabalhos de

jmplantação da linha de eletri
ficação rural Bela Vista do

Toldo:;Arroio Fundo através do
Plano Comunitário.

o projeto, que está orçado
e� Cr$ 1.100.000,00, beneficia
ra 30 famílias e terá uma exten
ião de 4.500 metros. A Prefei
tura, que contribui com a mão
de obra, está procedendo Os tra
halhos de levantamento dos 74

eo ano
postes que serão utilizados na E·

r-ha de alta tensão.

O término da obra está pre,,·
visto para o final do mês de

março, ou mais tardar nos pri
meiros dias de abril, e, segundo,
informação do Prefeito Benedi

to Therézio de Carvalho Netto,
o ato inaugural provavelmente
contará com a' presença do Go

vernador ' Jorge Konder Bor

nhausen e do Vice-Governador
Henrique Córdova.

Por outro lado, o Gerente

da CELESC de Canoinhas, Fer
nando Gomes de França confiro

'mau àreportagem do C.N. que
á próxima obra de eletrificação
rural pelo Plano Comunitário,
será executada em seguida, be
neficiando mais _12 famílias en

tre as localidades 'de Felipe
Schmidt e' Lageado . O projeto
desta linha já está concluído e'
sua extensão será de 3 mil me
tros. O Sr. Miguel Oliscovicz,
um dos reivindicadores do bene
fício para Lageado, está ulti
mando os contatos com os de
mais moradores do local no sen

tido de complementar a do-
, "-

cumentação necessária para a

execução da obra.

"Bônus-Colheita," para
safr a s ':,,1a g r í c o I a s

•

a po I a r

/

elegerá
diretoria

MPLA
"

A Diretoria da AMPLÃ
que deixará o cargo no, dia 15,
.além do .Presídente, Plácido

Gaissler,-: é a seguinte: 1.0' Vice ...
,

Presidente, Cláudio Gadotti,
Prefeito de Major Vieira; 2.° Vi- ,

ce-Presidente, Nataniel Rezende
Ribas, Prefeito de Papanduva:
Conselho Fiscal: Roberto' Bats
chauer, Prefeito de Irineópolis;
Waldemiro de Jesus Maister,
Prefeito de Monte Castelo; e

'Damião Panchiniak, Prefeito -de
Itaiópolis; Suplentes: Victor
Buch Filho, Prefeito de Porto

União; Benedito Therézio' de
'Carvalho Netto, Prefeito de,Ca
noinhas e Odilon Pazda, Pre-

feito de Três Barras.

nova
CANOINHAS (CN) A

Associação dos Municípios do
,

Planalto Norte Catarinense -'

AMPLA, realizará dia 15 próxi
mo a sua segunda reunião do

presente exercício .na cidade de

Irineópolis.

A reunião que contará com

�� presença de todos os nove

Prefeitos da Associação, terá
como principal assunto, a elei

ção e posse da nova Diretoria.
Também. na ocasião, 6 atual
Presidente da AMPLA, Prefeito
de Mafra, Plácido Gaissler,
apresentará o Relatório Geral
de Atividades do exercício de
1979.

.livros

para escolas do município
FLORIANóPOLIS (SECSI

SI/CN) - A Secretaria da Edu
cação iniciou dia 1.0, a distribui
ção de 604,.800 livros didáticos

que serão distribuidos em 3.394
Escolas Reunidas e Grupos ES_A
colares das redes Estadual e

Municipal de Ensino em todo (I

Estada. ,

-

\

"De acordo, com o qus de
terminou' o Secretário' Antero
Nercolini, nenhum, município
catarinense deixará de ser aten
dido pelo programa de livro di
dático em 1980'�, declarou a

proféssora.' Elizabeth Moell
mann Gomes, Chefe da Subuni
dade do Livro e Material Didá-

, tico da Secretaria da Educação,
responsável pela execução .do
programa ,em Santa Catarin�'._

Segundo informações da
Supervisora Loca+ de Ensínó,
,Jucy Seleme, a .Secretaría fará
segunda-feira' a distribuição' do
rnaterial didático destinado à
8.a UCRE, acrescentando que o

Município de Canoinhas recebe
rá 10 mil livros do programa de
livro Didático.

, O referido programa, da
Secretaria da Educação, vai be
neficiar a 220.796 alunos matri
culados nas La, -2.a, 3.a e 4.a sé
ries do 1.00 grau nos estabeleci
mentes que serão atendidos.

o trote

1 - Botdfogo 3x2 Seleçêo LEC

- Hoje na Funploc
<,

,dos calouros/80

3' - Presidente da Atasc of'i

cializa fundação do nú

cleo de técnicos agrícolas
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(ÚLTIMA PAGINA)

FPOLIS. ($ECS/SI/CN) capitalizél:dos sejam: obrigados a juros ultrapassarão a 38% no

._ O secretário da Agricultura recorrer aos ernpréstimos ban - ano, o que significa um subsídio

Nern exeJcício, Sérgio Martinho .cários normais ou comprometer P1TI relação a correção monetá

,erbass, recebeu telex elo mi- sua produção com in!ermedia-. ri» pré-fixada pelo governo pa

llIstro Amaury Stabile, infor- çâo que, normalmente, lhes ofe-. r[1 este ano, da ordem de 45% .

lnando sobre a liberação imedia- rccem dinheiro em troca da /

:4 de um crédito especial ilimi- compra de SUÇl safra a
-

:r.reços Os produtores.rurais que fi-
I,ado, denominado "Bônus-C0- muito baixo dos de mercado. zcram seus contratos de custeie
llleita" destinado a financiar os Segundo informações de 'junto a agências do Banco do
Plodut�res rurais nas despesas Iv.!:inistro da Agricultura, os em- Brasil ou. qualquer outro banco
tom a colheita da safra agrícola préstimos do "B

..ônu.s-Collheita" comercial, deverão dirigir-se di-
qUe se inicia. 'e t t 'I btterão juros vanayels para I P _- re amen e a e as para o er o

A finalidade do crédito é quenos e grandes produtores" financiamento relativo ao mon-

0vhar qUe'os agricultores des- �as em ne�hu� dos casos esses tante de sua produção. ����������/������������.������

�I)IO �ANTA CATARINA APÓS METicUI.OSA PESQUISA" TRAZ CARINHOSAMENTE ATÉ VOCÊ, O MELHOR DA MÚSICA NACIONAL E,
.. � '. INTERNACIONAL. '

F: O RESULTADO DE UM TRABALHO SÉRIO E EMPREEN_DEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS,NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORES ,COMO
RECÍPROCA A UMA SIN1'ONIA SEMPRE CRESCENTE.

'

ATRAVÉZ DA BOA MÚSICA, DIARIAME�TE PROCURAMOS TOCAR COM CARINHO A SUA SENSIBILIDADE,MUSICAL.
NO SEU LAR NO SEU ESCRITÓRIO OU NO SEU AUTOMÓVE�, I,.IGUE-SE NA RADIO SANTA CATARINA.

,

VOC� ESTA SEMPRE EM BOA COMPANHIA!
'

.
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cOOp erativ a Agro - P e cuári a

d e )C I n o i n h a s L tda.
;,,', ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

I

EDITÀL DE CONVOCAÇÃO
De acordo CODl o Estatuto Social, ficam convícados os

senhores associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas
Ltda. em pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembléia Ge
ral Ordinária a ser realizada no dia 02 de março de 1980, no Grupo
Escolar João José de Souza Cabral, sito na Rua Bar20 do Rio

Brane:? n.? 59 - '��noinhas-SC., às 7:00 hora.s em I?rimeira con- I
,

vocaçao com o mirumo de 2/3' de seus associados; as 8:00 horas
em segunda convocação, com o mínimo da metade e mais um

de seus associados, as 9:00 horas em terceira e última convocação,
com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus associados, na qua 1
havendo número legal será discutida a seguinte:

.

ORDEM DO DIA

1) - Apresentação, discussão e julgamento do Relatório de Ati
vidades, Balanço Geral, Demonstrativo de Contas de Resul
tado e demais documentos relativos ao exercício de, 1979;

2) - Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Con
selho Fiscal, sobre os documentos relacionados no ítem n.? 1;,

3) - Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período 1980/1981;
�)- - Autorização para o Conselho de Administração contrair, em

préstimo e financiamentos, nos órgãos financeiros do País;
destinados a EGF, Pré-Comercialização de cere-ais, aquisi
ção de insumos, defensivos e fertilizantes agrícolas, recur
sos para capital de giro, construção de unidades armazena

doras, silos, armazéns, escritórios, secadores e. outros equi ..
pamentos correlatos,' veículos, máquinas, tratores, equipa
mentos e acessórios, máquinas e equipamentos para escritó
rio, oferecendo para tanto, as garantias que forem exigidas.
inclusive dar bens em hipotéca, avalizar enfim o que neces- i

sário for para a liberação dos financiamentos pretendidos;
6) -'o �ssuntos. de interesse da Cooperativa.

NOTA: Para efeito de cálculo de quorum para instalação
da Assembléia, esta Cooperativa. tem 814 associados,

Canoinhas, 30 de janeiro de 1980.

COOPERA'rIVA AGRO-PECUÁRIA DE CANOINHAS LTDA.
I

'

.. }.- _. LpIZ FERNANDO FREITAS - Presidente
2 x

Dr. Sérgio T. Langer
,

Cirurgião Dentista
Ra'ios X

. \

Rua Paula Pãreira, 799 - Fone 22-0588-
SOM'ENTE COM HORA MARCADA

iii

DR.' ZENO AMARAL FILHO
- C1RURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO:' Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone �2�096ü
�===========

'0 PIS O O O
MOMENTO

I

TABACOW

A

preve
(OnS It

Inamps
Dentro das metas . traçadas

para o corrente exercício, di-
"" ..rlgadas ao ensejo do DIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (24 de
janeiro}, a Superintendência
Regional do INAMPS tem pro"
gramada a concessão de 4 mi
lhões 140 mil consultas médicas
nas áreas urbana e rural, numa
despesa prevista de 1 bilhão '2

200 milhões de cruzeiros.

Como recursos próprios no

Estado, INAMPS conta atual
mente COIU 28 serviços médicos
sociais, 22 postos, 1 hospital e

27 unidades de assistência Iar
macêutica, para distribuição de
medicamentos da CElVIE, aten
didos por 471 médicos, 100 odon
tólogos e 220 consultórios.

�

Na parte relativa a recur
FOS contratados os beneficiá ..

,

rios .do Instituto têm à disposi
�ão 337 médicos, 147 odontólo
f.os,.7 clínicas médicas, 10 clíni
c-as odontológicas e 147 hospi
tais com 9.324 leitos ..

Além disso, o INAMPS
mantém 138 convênios na área
urbana com empresas, sindica ..

tos, Universidade Federal de
Santa -Catarina, Ministério do
Exército, Governo do Estado e

Prefeitura de F'lorianópolic

ROSANE ERCl OLSE.N, decla
ra para os devidos fins, que extra
viou todos os documentos do veí
culo de sua propriedade, marca

DODGE POLARA GL, ano 1980,
Certificado de. Registro de Veículo
l}'ú 06517�9; Chassis n.1O B085396,
Cor AZUL GEADA, Placas ,; .....

CA-5,056.
'

Os mesmos ficam sem efeito
nor ter requerido segundas vias.

.
.

2 x

----�------------�---=,��'

Lotes
Vende-se
Vende-se dois lotes, ambos

com 15x60 m, localizados no

Jardím Esperança, próximos ao

asfalto. ó:imos para chácara. I
\ Preço de ocasião.

Tratar com o sr. Ludovico
Bora, no Armazém Santa Tere
zinha, na Rua Getúlio Vargas
11.° 118 ou pelo fone 22-0935.

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

LTDA.

ou -

Colocação por gente que entende.

. Peça um or'çamento .sem ,(ompromisso�

,·Y'KO MATERIAL
-

D,E

CONSTRUÇÃO
RUA MAJOR VIEIRA, 511 -:- FONE 22�0928

-

"

4 mil s 140 mil
este ano

Na área rural o total é de 789

convênios, entre hospitalares,
odontológicos, globais e unida
des móveis assistenciais.

,

cimo de 62 mil consultas em re

lação ao ano de 1979.

Enquanto isso, o Hosplts:
de Florianópolis, ativado em ju�
lho do ano passado, realizou
1.110 internações' e 14 mil 476
consultas médicas, até, dezembro
último.

Com o objetivo de oferecer
melhores condições de atendi
mento aos beneficiários da Pre
vidência Social, o INAMPS foi
autorizado a admitir em' Santa
Catarina mais 171 médicos,' 54
odontólogos, 5 farmacêuticos, 3
técnicos em radiologia, além de
pessoal burocrático necessário à
.amplíação dos serviços.

Para assistência hospitalar
no corrente ano a previsão da

Superintendência Regional do
INAlVIPS é de 477 mil interna"

ções,' representando um custo

cuperior a 2 bilhões e 30 mi
lhõcs de cruzeiros.

Na área da assistência
odontológica, a programação do
INAMPS prevê a concessão ,de
.1 milhão 910 mil consultas des
tinadas às clientelas urbana e

rural, registrando-se. um acrés-
Wlly;c;:K

Prefeitura>�Mun.· de- Major Vieira
"

Aviso de Licitacão
't

A Prefeitura Municipal de Major Vieira, leva ao co

nhecimento dos interessados, que está aberta a "Concorrência PÚ-
blica". Edital n.? 02j80-A, para o seguinte:

Aquisição de 40.000 lajotas de concreto, destinados à Pavimen
tação de ruas.

Prazo de entrega das Propostas até as 9:00 horas do dia .... ,

18/02/80, na Secretaria Municipal.
- Melhores informações e

-

Cópia do Edital, poderão ·ser'· obtidas,'
junto a Secretaria Municipal no horário de Expediente i

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 30 de janeiro de 1.980.

CLAUDIO GADOT'TI _' Prefeito Municipal ' .'

Sindicato Rural de Major· Vieira
V I S O

, ,

Será realizada eleição, 'no dia 11 de maio de 1980, na sa

la de reuniões da Câmara de Vereadores, para composição da Di
retor ia, Conselho Fiscal e Delegados Representantes,' devendo o

registro de chapas ser apresentado ao Presidente provisório da en

tidade, Sr. Albaro Dias de Moraes ou na Secretaria, sita na sala
de reuniões da Câmara de Vereadores, no horário das 8,00 às 17,00
horas, no período de 20 (vinte) dias a contar da publicação deste
aviso. Edital de Convocação da eleicão encontra-se afixado nas

repartições Públicas Municipais e 'Est�dual desta cidade.
'

Major Vieira, 31 de janeiro de 1�80.
ALBARO DIAS. DE MORAES _ Presidente

1 x

VENDEIWSE
Uma casa de madeira, me

l�jndo llx12, contendo 4 quar
tos, 3 salas, cozinha, banheiro

com installaçào sanitárta, área
de serviço e pomar.

Rua Emilío Scholtz, 239.

.
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Bodas de Ouro
/

-em Curitiba
\

, Quem está comemorando hoje em Curiti-

ba, os 50 anos de' feliz matrimônio, é o casal ca

noinhense Eugenio e Suzana Davet Zimmer.
Com a participação de inúmeros familiares e

amigos, acontecerá às Iü horas a Cerimônia Re

ligiosa e. 'Missa el? Açã.o de Graças na Igrej a
Santa �Ita no Bairro VIla Hauer. Depois, o ca

sal sera homenageado em grande .estilo,: duran-
,

,

te uma churrascada no Pavilhão de Festas da-

quela Igreja curitibana. Do colunista, os cum

primentos aos Zimmer pela bela data, com vo

tos de muitas felicidades.

Antecipo hoje, os parabéns a este broto de nos

:la sociedade, Taisa Bernadete Bauer que na segun
da-feira comemora sua data natalícia: Ela" é filha do

prezado casal, Rene Milto e Bernadete Bauer, ele, o

eficiente e estimado Gerente da Agência local elo
Banco do Brasil. Do colunista os cumprimentos à
Iaisa.

Pingo de Gente

LIQUIDA SEUS ARTIGOS

PE,LA METADE DO P,REÇO

Rua VidaI Ramos, 921,- Fone 22-0143

,

Matrtculas
A Diretoria do Jardim de Infância' Santa T�·

rezinha, está comunicando que as matrículas estarão

abertas a partir do dia 12 terça-feira próxima para
'l� •

' r

�"cnanças com idade para o jardim e curso pre- es-

eolar.
'

Vestibular
? "Ainda' recebendo cumprimentos de amigos :
�a�llIares, a jovem Silmara Teodor�vitz, q�e f�l
P10vada no vestibular de Odontologia da Unlv�rsl
aade Federa! de Sauta Catarina _ Ela é filha do ca ,

�C11 Thomaz e Celi'a Theodorovitz, a' quem enviamos

nossas felicitações.
-

'�========================9

DRAo HELOISA S. BERTONCIHI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091
/

Consultório: Rua Major Vieira, 505 ..,.... 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22�0439

/

F�-r·'T .. ",��-��
(

)-q' �ú cio,
-�

Colombo

«May)�
cabeleireira destaque
Guiomar Schaidt Borba, a mais eategorizada

cabeleireira da cidade; acaba de destacar-Se em Curi
tiba num encontro de duas mil cabeleireiras de todo
o país. Ela recebeu Medalha de Ouro pela sua parti
cipação durante dez anos consecutivos dos Cursos de

Aperfeiçoamento na Niasi - Helene Curtis _' Per
ma SIA.- Eis a inscrição gravada na Medalha: "Colo
rista Biocolor _ 10 anos de participação Niasi _ He
Iene Curtis Perma SIA. Curitiba -Rio de Janeiro".

"May", como é mais conhecida a Sra. Guiomar, par�
ticipou do encontro de 28 a 31 de janeiro, juntamente
com mais nove alunas suas, que receberam na oca
sião o Diploma de Cabeleireiras Profissionais. As

Jovens canoinhense diplomadas na solenidade realí

zada no Círculo Militar do Paraná, são as seguintes:
Lindarci da Silva, 'I'erezinha Chagas, Maria Pribe,
Eleuzir Chagas, Ivone Friedrich, Vera Lucia Witt,
Irene Elizabete Machado, Nadir' Largura e Sonia Ta

manzuki.

Dorotéia e Rogério
no altar-
Dorotéia Carvalho e Rogério Reitz sobem hoje

o altar da Igreja Matriz Cristo Rei, às 17h30, para 2,

bênção 'matrimonial. Ela é' filha do casal Geraldo
José e Corina Maria de Carvalho, e/ terá como padri
nhos José Laudelino (Angela Maria) de Carvalho,
""'rancisco Carlos de Carvalho e Sônia Maria Jenzura

, ,

Tito (Tânia Mara) Qúadros, Hideyuki (Auda) Kubc,
João Batista (Vera Lúcia) Coelho, Cesar Clementi
Tio (lVIarisa Alonso) Carneiro, Elízio Alexandre (Eva
n ir) de Oliveira e Elzeário Luiz Reitz e Idalci Aze

redo Coutinho. O noivo é filho da Vva. Alidia Klein

Reítz, e terá como padrinhos Odilon (Lidia) Pazda

Pedro Penteado (Juceia) do Prado, Clair Teodoro

vicz e Regina Maria Gonçalves, Lourival (Maria do

Lourdes Rutz) Stein, José Francisco (Oracina Maria)
Reitz, Orlando (Maria Qe Fátima) Kanzler, Bernar .. ,

dino Cezar (Maria- de Fátima) Fedalto e José Chi:
cowicz e Irene 'Weber. A recepção acontecerá no

Clube Canoinhense, com a presença do mundo social
de Canoinahs, Três Barras, Santos, T�emaco Borba,
São Paulo, Joinville e Curitiba. A coluna cumpri
menta o jovem casal e envia as felicitações extensi..

vas aos pais.

Niver na agenda
Inaugurando idade nova hoje, a-senhora Jane

te Tokarski, esposa de Paulo: Tokarski, ele Diretor

do Supermercado e Lojão Novo Mundo. Logo mais

a aniversariante recebe homenagens de amigos e fa-.
miliares em sua bela residência. Da, coluna seguem -

, os parabéns.
'

-, Licéia aniversariou
Ainda recebendo muitos cumprimentos neste:

final de semana, a nossa prezada amiga, Licéia Koh··
ler, que completou idade nova ontem. Amigos e' fa
mi liares estiveram em 'sua residência para homena

geá-la com uma festa surpresa. Da coluna, seguem os

parabéns à nossa� simpática colaboradora.

Subseção da OAB'
o advogado Neuzildo Fernandes recebeu esta

,semana, correspondência do Vice-Presidente da 01,'
dem dos Advogados de Santa Catarina, Harry Egon
Krieger, comunicando que o Conselho Seccional dá
OAB decidiu por unanimidade criar a Subseção de
OAB em Cadoinhas.'

..

Francois8 - Lá na Modinha
.'

I _

A Françoise e Lá na Modinha estão numa boa.

.Em todas as compras à vista', você leva 10% de des

conto. E tem mais, para fazer sua prestação é só ter

c arteira assinada ou nos dar boas informações de
sua pessoa.

Vá até a Françoise, Praça Lauro Müller e Lá
na MODINHA, Felipe Schmidt, n.? 598.

Os foliões' da sociedade canoínhense estão. serí-
'do convidados pela, Diretoria da Sociédade Vitória
de Rio Negro, para participarem do Concurso de Blc-
cos Carnavalescos que fará realizar neste carnaval . ,

Haverá um prêmio de 2Q mil cruzeiros para o Bloco .

!

-:
que classificar-se em primeiro .lugar . A exigência do

regulamento, refere-se apenas' quanto ao, número de

pess«as, que deverá ser no mínimo 20. Não' será.con- "

siderado o luxo das iantasias, mas somente a origi-'
nalidade , O convite está feito, basta somenteque o

'

pessoal se organize e concorra, já que 'o 'nosso carna-

val em matéria de blocos "esfriou" a muito tempo, e

pelo que me consta, o último realmente "quente" foi
promovido pelo Grêmio XV de/ Julho-com- "o Bloco
"Unidos da Maloca" e que contou com a-participação
do "Escorrega La Vai Tudo", lembram-se? - Infor
mações e detalhes do Concurso, poderão ser obtidas
com Jackson Padilha ou 'com este colunista.

M de fevereiro 'de 1981

ATENÇÃO r
"Destaques" avisa a todos os'

"

leitores ,/
amigos, familiares, patrocinadores e ..çol�bor�:'",
dores, que todas as correspondências d7,st,!���!S
à esta

-

coluna, devem ser remetidas aq "Seg'úlii:�e;\t;t"
endereço: LUCIO COLOMBO - .ÇAIXA., POS\':,';
TAL 418 -'89460 ->CANOINHA$:.SC.,'ou,CO-'
LUNA DESTAQUES - CAIXA <POSTAL'�,\418
89460 - CANOINHAS-SC. ,,' ,'�:� .

G raduacões na P M
Os cumprimentos da coluna de hoje ao ,pessoal

do 3.'° Batalhão de Polícia Militar, que no dia �31 de

janeiro receberam graduação. O Capitão Nelson

Coelho ao Posto de Major, os LOs Sargentos Vitorie

Radichewski e Deonito Daichmann ao posto de Sub
Tenente e os 2.os Sargentos, Edu Straube e Jamír
Carvalho a graduação de 1.0 Sargento.

LOJA POPULAR ANA MARIA
"

AMPLIOU E MÓDERNIZOU SUAS INSTALAÇõES
PARA SERVIR SUA CLIENTELA�CADA' VEZ

MELHOR.

BRUXINHA MODAS

CRESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE

'CER MAIOR VARIEDADE' DE ARTIGOS Po.R 'ME,':'
NOR PREIÇO,E COM o. ATENDIMENTO QUE VOC�

JA CONHECE.
.

CHIC·CHIe MODAS '

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

SUA EXIGftNCIA.
'

Organizações Ni'voldo'Borgard t

Concurso de blocos
carnavalescos' ,

Aniversários
. ONTEM: Oseias Jarenczuk, completou 18 anos.

HOJE: Isabela Murara e Rossana Ribeiro.'

AMANHÃ: Vva. Schimone Seleme, Francisco BoI

lauf, o Pastor Günther Rückert, e Eitor
C, Costenaro .

.

DIA 11 : Jayme Seleme, Dietrich Siems e Alexandre
.

de Paula e Silva.

DIA 12: Soni� de Fatima, esposa 'de Altair Tilgner,
'Dirce Roesler e Marcelo Schulka.

DIA 13; Vinicius Marcos Allage, residente em Join

ville, Osmar Rogerio Pereira, Regina sàn:'
dra Marques e Jefferson 'Carlo Marques"

DIA 14: Marli, esposa de Fábio Nabor Fuck .

..-:.
\"

DIA 15: Adriano Bockor, Alfredo Dfêher e a gare- .. ·

tinha Ester Raquel, filha de Edison R. Simm

Aos aniversariantes as nossas felÍcitãç6es.'
,

GAR,DENIA
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

Moda Rio
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

,
'

-
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ESMERALDINO M. ALMEIDA

GUARDA PRESIHENCIAL INTEGRADA

POR TRJtS JOVENS PAPANDUVENSES

Seguiram dia 23 p. p . com destino a Braailia-Df', os

seguintes jovens designados para incorporação no Bata
lhão, de Guardas do Palácio Presidencial na Capital Fede
ral: Dirceu. Zatar, Ezilto Herbst e Deodoro Pscheidt, todos
(la classe de 1961. Como é do conhecimento geral a Guar
da Pr�sidencial e composta pela maioria dos catarinenses,
já tendo o slogan de "OS CATARINAS,l, desde os idos tem
�)os do Palácio do Cateto no Rio de Janeiro. Já para 4)

'5.(l Regimento de Carros de Combate sediado em Rio Negro
})l'., seguiram dia 28 p. p., 17 jovens selecionados para in

corporação naquela unidade do Exército Nacional. O Sr._
f�ccretário da Junta de Serviço Militar, Hamilton 'I'abalipnI

de Almeida acompanhou os jovens até a- corporação do 5:°
E.C.C.

PREFEITURA FIRl\'I,t\. CONV1!:NIO

COM SECRETARIA DE EnUCkçAO
A Prefeitura Municipal firmou convênio com a Se

eretaria de Educação do Estado para a construção de uma
Escola Isolada na Iocalídade de Pratinha . O valor do con

vênio ficou.fixado em Cr$ 125.000,0'0 (cento e vinte e cin
co mil cruzeiros). Também a Iocalldade de Rodeiózi�ho foi'
contemplada com duas salas de aulas; a localidade de Pal
mito com uma sala de aulas. Todas as construções serão de
alvenaria. Realmente a escola 'de Rodeíozinho se encontra
em situação precár-ia acontecendo o meSE1.0 com a escola
de Pratinha ,

PAPA DIA' 13 DE JULHO NO BRASIL

o seeretárío geral da Con fer ência Nacional dos BJ:3
ros dQ Brasil- Dom. Luciano Mendes. confirmou oficialmcn
'tr� o desembarque do Papa no Brasil para o dia 13 de ;iulbo_
:' T6x��11(" em F'or+aleza, no encerramento, do Congresso Eu
�',i.lrístic(), D01:1 Luciano recomendou que não se encare a

v isrta do Papa como "festiva" mas . como parte de uma

missão .de evaíl)?,elizaç§o para o pais encontrar "estrutura"
sociais mais justas e humanas". A visi: a do Papa ao Bra-
8il se. deve, basicamente, aos convites formulados por Dom
Aloisio Lorscheíder, arcebispo de Fortaleza, para encerrar

� Congresso e por Dom Carlos Motta, de Aparecida do
1"-orte, para abertura do Ano Mariano. (G.P,.-)

ELETRIFlCA!ÇAO RURAL NO INTERIOR

A eletrificação rural nas localidades de Estação Km
f:6, Palmito, Arroio Grande, Arroio Fundo, Rio da Ponte (.�

Contagem, estão com seus trabalhos bem adiantados já na
fase de, implantação final. Assim as laboriosas populaçôe.s
daquelas zonas rurais em breve estarão se beneficiando das
vantagens de, energia elétricà em suas propriedades e pe
I:}uenas indústrias.

AJUSTE DE NÚPC�A.S ROSELI E CELSO

Realizou-se no último dia 3 o noivado da senhorita
Roselis e Celso, ela filha do casal Raul (Odéte) Furtado
Bueno, e, ele, filho do casal, Estefano (Rosa) Kozievitch,
ri noivo residente em Curitiba 'e ela em Papanduva. A re

cepção a amigos íntimos e familiares realizou-se na resi
rlência da noiva.

PAPA POD�RA VIR AT1!: CURITIBA

Assim se expressou o Arcebispo Dom Pedro Feclalto.
"O Papa João Paulo II será recebido por uma grande con

centração de pessoas e com, celebração de missa ao ar Ii
vre, quando serão, dados votos de louvor, agradecimentos e

bênçãos aos fiéis, como também as pessoas terão oportuni
dade de dizerem tudo aquilo que puderem ao Sumo Pontí
fice". O arcebispo Dom Pedro Fedalto pronunciou-ss des
ta fo!ma a respeito do esquema a ser montado a propósito
da possível visita do Chefe Supremo da Igreja Católica :l

Curitiba durante o mês de julho próximo. (G.P.)

MOBR..�LJREALIZA SUf\ 2.lJ. REUNIAO
A segunda reunião realizada dia 30 do mês p. p. pela

Comissão Municipal do l\I.[OBRAL foi na sede do "Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Papanduva", gentilmente ce

ô)do pelo seu presidente, SI'. Eulino Bento- Pillatti , A mes
ma contou COlP. a presença da Coordenadoria ele Arca de
Canoinhas e Papanduva, mais os seguintes senhores: Eul.-

-

no Bento Pillatti - Presidente do Sindicato, SI'. Enoel do
Prado -- Delegado de Polícia, SI'. Adolfo Hack .- GE'l'0nte
do BESC. Sr. Aloisio Partala - Assessor do Prefeito de
Ii aiópolis, Sr. Sezinando J. Gonralves -- Vereador, Sr
Jackson Krieck - Àgente Post�l 'Telegráfico: Sr. p'asto.
da Igreja Batista, Pres�dente do Mobral" Encarregado li (.
ncnceiro,. Secretár:ia e Auxiliares. A reunião foi proveito
:!n" a disposição dos p'resentes em colaborar irrestritamenÍf:
(om o MobraLno sentido de erradkacão do anal.fàbetiiJIT10
("lU nosso município, inclusive com o valioso apoio do EXn1o. '

Sr. Prefeito MuniC'ipal, Sr. 'Nataniel Resende Ribas.

Prefei tura Municipal
de Major Vieira

Licitaç-Oviso/ , eFALECIMENTO

Àpós pertinaz enfermidade veio a falecer dia 31 p.p.

nesta cidade a veneranda senhora, progenitora do Dr .

Heins Curt Brandes, bioquimico estabelecido com farmá
cia. Seu corpo foi transladado no mesmo dia para a cida

de de Rio do Sul, onde foi sepultada.

Prefeito Municipal

. PASSARELA DA SOCIEDADE

A P,REFEITURA MUNICIPt\L�DE MAJOR
VIEIRA, torna público para conhecimento, dos
interessados, que' se encontra :aberta a «TO
MADA DE PREÇOS» - Edital nº 01/80, para
o seguinte:,

.: OBJETO: Somente 1\1ão de Obra, pa
ra conclusão do prédio das futuras instalações
da Prefeitura Municipal, constituindo-se esta fa
se do seguinte: Calf'ino das paredes internas,
externas e, laje ,- Piso básico e reboco do 1º

pavimento - azulejos nos W� - colocação de
portas, parquet, forro, cantoneiras e roda-pés -:
acabamento da escada de acesso ao 2º pavi
manto - divisórias internas em madeira L,

fossas cépticas e calçamento ao redor do prédio.
- As propostas deverão ser apresentadas

atê as 15:00 horas do dia 1�/02/80, na Secre
taria Municipal,

- Melhores informações os interessados
poderão obter junto fi Secretaria Municipal no

horário, de expediente.

Major Vieira, 1º de fevereiro, de 1980.

, Com relativo atraso registramos o primeiro níver dos

irmãos' gêmeos, Michel' e Mic11eli Krieck, filhos do casal
Jackson (Lorccij Kríeck, ele' Agente Postal Telegráfico.

. "Sr .. GILBERTO SONAGLIO' - Dia 19 do corrente

niver do jovem empresário Gilberto Sonaglio. Muitos I se

rão os cumprimentos que receberá de amigos-e adni' ,.-ad,j

res na sua festiva data natalícia.
'

Sra. MARIA MADALENA PARTALA - Na mesma

(1ata registramos a 'extreia de idade nova da Sra. Maria M.

Partala, esposa do Sr. Aloisio Partalla, ele assessor do

Prefeito de Itaiópolis. A aniversariante será alvo de me

recidas e justas homenagens.

UM POR SEMANA

Não haveria perigo de espécie alguma, se muitos

:ossem fiéis aos ditames da voz interna; mas, infelizmente,
Hão há remédio contra a hipocrisia. (Gandhi)

CLAUDIO GADOTTI
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A ri"stides a11(.'1i'1j� ��!i1 .A.��v ...'l!.JE.- ,

ê como casadeparente..Vocêche semavisar .

.

.. -e'ê semprebem recebido,

TI ,I�
�

I
�Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura E todos juntos formam

porque nós fazemos o �empo render. uma equipe muito. muito eficiente.
E não pàdia ser de outro jerto;o tempo para Você pára. mas não pára em vão,

.

nós. como para você. é dinheiro.
. '

Você entra na nossa oficina e vê que só
Então nós procuramos racionalizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal é

serviço das nossas oficinas, de modo que. competente, 'e as instalações. o ferramental
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

MUito menos dinheiro.
.

recomenda.
O seu Mercedés·Benz entra e uma equipe Tanto assim que até frotistas com oficinas

inteira cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica
Não deixa parafuso frouxo." para certos tipos de trabalho queexiqiriarn

d ara investimentos em pessoal e equipamentosNão deixa desregula o o que e p
que, nassuas próprias oficinas, seriam ociososregular. .' d f a maior parte do tempo.Não deixa para depois o que po e azer

Você tira o caminhão dai oficina comono a��o deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
valeu a pena.

I questão dehonra.,. ' .

.

Da rece�ção à despedida você tem aI ' Nosso pessoal foi tremado na fa,brlca e
mesma .sensação de que não perdeu tempo. Rua Vldal Rames, 1036� periodicamente volta lá, para gar��tlr que -

Se você quel ir com o seu Mercedes·Benz Carlelllhas ,sc
.-' , .. "

III� vai sempre fcazer ucnd servJço se�i��il�fás. Em pr-a onde a estrada levar. aceite um con��lho. ," Urn por'um, to os sao esp -

E Conselho de parente: faça uma VIsita
I f�eios. Em motor. Em transmlssao. m

__�..�,

\le '

I , !l II ! 1111 li .. P !! ! • .u...a..1I..U.lL1! 5 • II 1111 " B.U,.!kl!-JLU...u....!-��u.u..1LI � S II • " E li • !" •�.!LlUlJ!J1,.l"Ji)l (I li tt tt�!tt�1I! g. II! II. -,Ia n I" II !II!!' II II s.J.J!,.LL!l..2! II �

,

às nossas oficinas de vez em quando
Corno parte da família Mercedes-Benz,

nós nos sentimos muno honrados de I cen

contra r você Sempre
E honrados de ver que, com o MercecJes'

Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da família

Concessionário Mercedes-Bcnz
I

. Aristides Mallon
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DECRETO N.'o 11/80 ::L 1. 2 .1/281,,- Ferramentas .. .. .. .. ..' ..

APROVA LOTEAMENTO. 3.1.2.2/274 _' 'Material' de Construção .. ..

Dr. Benedito 'I'herézo de 2h/09/79
' 3.1. 2 .1/286 ,_ Peças ,�_.acessórios ..... , ..

Carvalho Netto, Prefeito Muni- 'L�s. e na\respe?tivas plan- 3. L 2 .1/287 _ Prod. Alim. artigos correlatos

cipal de Canoinhas, Estado de
3.1.2.3/288 _ Outros materiais: de consumo ..

Santa Catarina, no uso de suas
Art. 2.°, - A área destinada 3.1'.3. O - Serviços de terceiros

fttribuições legais e de confor-
a abertura de ruas e a área de 3.1.3.1/291 - Conservo rep, máq. e viaturas

midade com a Lei n.? 830 de 5.460,50 m2 deverá 'ser doada a 3.).3'.1/292 '_ Fretes e Carretos' ..

04/06/68 e Lei n,? 1.135 de
Prefeitura Municipal, mediante 3.2. O. O - Transferências Correntes

04/03,/74,
escritura pública, sem ônus pa·· 3.2.3. O -, Transferências a Pessoas
:.a a mesma. 3.2.3.1/298 - Salário Família ., ..

D E C R E T A Art. 3.0 _ Os proprietá-
'4.0.0.'0 - DESPESAS DE CAPITAL ,

Art. 1.0 _ Fica aprovado o 1'j08 ficarão isento do ,impostr.)
4.1. O. O - Investimentos

Loteamento procedido pelos territorial urbano por'" três
4.1.1. O - Obras Públicas

srs. SYLVIO A. MAYER � anos de conformidade com a le.
4.1.1.1/305 _ Início de Obras .. .. .. .. Cr$

HERDEIROS DE MARIO J. gislação vigente.
4.1.1.1/307 _' 'Prosseguimento de Obras .. .. Cr$

MAYER G r L B E R TIO
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações

MAYER '_ E D G A R D A'.
Art. 4.° _' Este Decreto en- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,

trará em vigor na data de sua
'

MAYER - MARIA DE LOUR- publicação revogadas as dísno- DESPESAS CORRENTES
DES MAYER CUBAS -" BER- , sições ein �ontrário.

.L 3.1. O . O _ Despesas' de Custeio

NADETE M. DEQUECH, de ,3, .1.1. O - Pessoal

um terreno urbano, situado no Gabinete do Prefeito Mu - 3.1.1.1/322 - Pessoal de Obras .. .. .. .,

Bairro Campo d'Agua Verde, r.icipal de Canoinhas em 31/01/ 3.1.2.0 _ Material de Consumo

�'egistro municipal 195 - carta 80. 0.1. 2.1/326' - Fardamentos
'

.. '.. .. ..

de aforamento 171 - lote 178. Dr. Benedito Theréúo de 3.1.2.1/327 - Ferramentas .. .. . .. ,

com a área de /84.849,50 m2, Carvalho Netto ,.3.1:2.1/330 - Matéria Prima .

sendo 54.605,30 m2 distribuído I Prefeito Municipal 3.1.2.1/331 -, Material de Construção
€:m 94 lotes, 24.783,70 m2, desti- Este Decreto foi registra- 3.1.2.1/332 _ Material elétrico .. ..

nado a abertura de ruas e '. . .
do e publicado no Departamen- '3.1. 2 .li333 - Material de Pintura .. ..

5.460,50 :t:n2 para a Prefeitura.] to Administrativo, 'na data su- 3.1. 2 .1/335 _ Prod. Alim. artigos correlatos

em decorrência com o despacho pra. 3.1.3.0 _ Serviços de Terceiros

do sr . Engenheiro da Prefeitu- Dr. Fábio Nabor Fuck :1.1. 3 .1/339 - Conserv., rep. de instalações
ra, exarado no requerimento Dir. Administrativo 3.1.3.1/341 - Fretes 'e, Carretos ... , .. .,

protocolado sob n.? 1. 693 de Vice Prefeito Municipal ,3.1. 3 .1/344' _ 'Iluminação Pública '".. ..

3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS
3.1. 4 .1/348 _' Outros encargos diversos' .,

3.2. O . O _ Transferências Correntes
3 . 2 . 3. O -' Transferências a Pessoas
3.2.3.1/349 _ Salário Família .. ..

4. O. O. O _ DESPESAS DEr CAPITAL
4.1. O. O _ Investimentos
,4.1.1.0 _ ObrasPúblicas (

_

4.1. L 1/352 _ Adjudicação de Serviços ..... � Cr$
4.1. 2. O - Equipamentos e Instalações
4.1. 2 .1/367 - Veículos de pequeno 'porte
4.2. O . O -, Inversões F'ínanceiras '

, 4.2.1. O _ Aquisição de Imóveis
" 4.2. 1.1/375 - Terrenos .. .. .. ..... .. Cr$
,4.3. O . O - Transferências de Capital' '

4.3.1.0 _ Amortização dívida fundada interna
4.3.1.1/376 -,Dív. Fund , Interna Lei n.? 1.281 Cr$ 75.,819)80
4.3.1.1/377 - Dív.: Fund . Interna Lei n.? 1.096 Cr$ 40.046,·10

-----__:__

Prefei -

ure Munici

.. ... v'P

Decreto N.o 12/80
\

AUTORIZÀ A ABERTURA DE CRÉDITO PARA REGULAMEN
TAÇÃO DE DESPESAS, PAGAS NO EXERCíCIO DE 1978.'

,
'

, Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto prefeito Mu-
. .

' . \

nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições e de-conformidade com o artigo 42
da Lei n." 4.320 de 17/03/64

DECRETA:

,

'Art. 1.0 _ Fica aberto o crédito suplementar na impor-
tância de Cr$ 1.314.370,44 (Hum milhão, trezentos e quatorze mil
trezentos e setenta cruzeiros e, quarenta e_ quatro centavos) para
.fazer face as despesas constantes da Lei n.? 1.518 de 3/XII/79.

a!ravés de recursos por anulações parciais .das dotações orçamen-
tárias seguintes: '

GABINETE DO PREFEITO
3.0.0.0 _ DESPESAS. CORRENTES
J .1. O . O - Despesas de Custeio
3.1. 1. O _ Pessoal
3.1.1.1/037 - Representação ao Prefeito
3.1.1 :1/039 - Subsidios ao Prefeito . . ..

3.1.2. O _ Material de Consumo
3.1.2.i/043 - Café e Acúcar ..

3.1. 3 . O _ Serviços de T�rceiros
:�.1.'3 .1/051 - Passagens 'e Bagagens ....

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA'ÇAO
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1. O . O _ Despesas de Custeio
3.1. 2 . O - Material de Consumo
3.1.2.1/084, _ Artigos de Expediente
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
3.0.0.0 - DESPESAS CORREN,TES
3.1,. ° . O _ Despesas de Custeio
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1/126 _' Ser. impressão encaqernação .. Cr$

D�PARTAMENTO DE EDUCA'ÇAO E CULTURA
3.0.0.0 _' DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1. 2. O - Material de Consumo

�.1. 2.1/188 _" Artigos de expediente' ,
..

3.1.? .1/196 _' Mat. gráfico e encadernação
3.1.3. O _" Serviços de Terceiros
3 .1. 3 .1/207 -- Outros Serviços e encargos .. .. Cr$
3.2.0.0 � TRANSFERtNCIAS CORRENTES
3.2.5. O � Contribuição Previdência Social
3.2.5.1/229 _ Previdência Estadual IPESC .. Cr$

SETOR DO F01V[lENTO AGROPECUARIO
�.O.O.O _ DESPESAS CORRENTES
3.1. O . O - Despesas de Custeio
3.2. O . O - Transferências, Correntes
') , .-
t ; 2.3. O _ Transferências a Pessoas

3.2.3.1/261 _ Salário Família ..

-

..

DKPARTA1VIENTO MUNICIPAL DE

ÊS':rRADAS DE RODAGEM -

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1. O . O - Despec:as de Custeio
3

- •

. 1. 1. O - Pes�oal
3.1.1.1/270 _ Diárias.. .. .. ..

.
Cr$

a .1.1.1/ml _ Pessoal de Obras
-

., .. .. ., Cr$
3.1. 2 . O - Material de Consumo
3.1. 2 .1/277 _' Combustíveis e Lubrificantes
B.l" 2 .1/280 - Fardamentos ,

.

Cr$
Cr$

22.477,42
49.507,35

Cr$ 1.520,00

Cr$ ,20.000,00

.... Cr$ 7.805,90

13.317,00

Cr$
c-s

653,50
1. 633,00

21.907,00

'20.000,00

. ... Cr$ 720,00

3.000,00-
1.626,22

Cr$
Cr$

3.618,67
389,00

pa I de Canoinh
Cr$ 445,00
Cr$ 53.893,23
Cr$ 1240;00
Cr$ 4.679,01
Cr$ 3.350,04

Cr$ 1.430,00
Cr$ , 26.000,OD

.. Cr$ 7.540,00

216.989,31
20.000,00

Cr$ 41.1. 06B,00

Cr$ 108,00
Cr$ 138)00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 730,01
Cr$ 13.107,07
Cr$ 116,80
Cr$ 191,04

Cr$ 2.159,23
Cr$ 5.000,00
Cr$ 1.563,16

-

Cr$ ,3.147,00

.. .. Cr$

Cr$

,

162.480,00 ,;

G50,00

45.000,00

Total Geral .. ..,.. .. .. .. Cr$ 1. 314 . 370,44
Art. 2.° - Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 ..0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Canoinhas, em 05/02/80,
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto

Prefe�to Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departa

mente Administrativo, na data supra. '

Dr. Fábio Nabor Fucik -, Dir, Administrativo
Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.? 13/80 '

, (
,

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS,
'-

, e cinquentamil Cruzeiros) para
fazer face as. despesas constan

tes da Lei n.? 1. 449 de 23/09/78,
através de recursos por anula

ções parciais das dotações orça ..

mentárias seguintes:
DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM
DESPESAS DE CAPITAL
lNVESTII\tlENTOS

4.1 .1.0 _' OBRAS PÚBLICAS
1238/305 _ Inicio de Obras

Cr$ 150.000,00
Artigo 4.0 - Este Decreto

entra em vigor na data de sua

publicação.
Artigo 5.° - Revogam-se a:�'

disposições em contrário.
..

Dr. Benedito Therésío de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
eipal de Canoinhas, Estado de
Santa' Catarina, no uso de suas

"ttribuições legais, e de confor-'
midade com o :Jll·tigo 42 da Lei
111.'0 4.320 de 17/3/64,

DECRETA:

Artigo 1.° - Fica aberto o

crédito especial na importância,
de Cr$ 54.076,80 (Cinquenta ,2

quatro mil e setenta e seis cru

zeiros e oitenta centavos), por
conta do excesso de arrecada
çãó, c:onforme o artigo 2.° da le1

,

11 o 1.424 de 23/3/78, para fazer
fq_ce as despesas referidas na

€Iludida lei.
'\

'\

Artigo 2.'0 - Fica aberto
por conta do excesso de arreca ..

dação verificado nos meses de I

lnarço e abril de 19,78, Q, crédito
'

e�pecial no valor de Cr$ .

100.000,00 (Cem mil Cruzeiros),
,

PéH"? fazer face as despesas alü
didas na lei' n.o 1.110 de 01/11 i
'73, conform,e artigos 1;0 e 2.° da
Lei n.o 1.440 de 03/7/1978.

Artigo 3.°. - Fica aberto o

crédito suplementar na impor
tância de Cr$ 150.000,00 (Cento

Cal1oinhas, 06 de fevereiro
de 1980.

Dr. Benedito Therézio de
Carvàlh() Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

p publicado no Departamento
Administrativo, na data supra �

Dr. Fábio Nabor Fudk
Diretor Adn1inistrativo
Vice, PreÍeito Municipal

5
'CARTóRIO PAULA S. OAB
VALHO - 1.° TABELIONATO,

Edital da Notificação..

.
.de Protestos ,

i' :,
'"

Por não ter sido encontrados
.possoalrnente nos ®fl�eços a mire
fornecidos, ou por recusarem a to

mar ciência, faço saber aos que °

c;:-.c'sente Edital virem ou deles ti- 1 ..

verem conhecimento de que deram
entrada neste Ofício para serem

protestados contra os responsáveis
dentro do prazo legal os títulos
com as seguintes características::�

..,

DUPLICATA n.? 33.609·-B �

'valor Cr$ 7.200,00 (SETE MIL E.
DUZENTOS CRUZEIROS),' venci-,
mento: 10. 12 � 19,79 - emitida por
Aristides Malon, contra: JOÃO AN ..

LHE DA SILVA.

DUPLICAT1\ n.? 30.836-K
'\-<.1101' Cr$ 4 . .000,00 (QUATRO MIJJ
CRUZEIROS), vencimento: .

i5 .12 .1979, emitida por .Aristides
,

Mallon, contra: EUR1DES CANA
NI.

DUPLICATA n.? 309/C - ven

cimento: 20/11/79, valor Cr$ 898,69
(OITOCENTOS E NOVENTA E OI
�(O CRUZEIROS E SESSENTA ,E
NOVE CENTAVOS),' emitida por
l'KO MATERIAL DE CONSTRU
çÃO LTDA., contra: OSMAR CJ.\·
TAiFESTA.

Canoinhas, 07 de fevereiro de
J&'80.

'

PAULA S, CARVALHO ,

CPF. n.? ,246 975 329-53
OFICIAL DE PROTESTOS _

�. m- __

-

,Balcões V,Bnde-s8
,

'Vende-se 2 balcões 'de 3 me
tros cada, parte com vidro 'e
parte c�m' gavetas .

Ver e trata.r na Casa Erlita
�lU Rua Paula Pereira, 648.

Terr;eno
Compra-se

, Compra-se um terreno mc

c:indo 100x 100 m. ou sej a, ...
J 0.000 metros quadrados, situa
do na periferia da cidade e que
j á disponha da, rede elétrica e

de água.
Maiores informações, na

'Rádio Santa Catarina . ou pelo
telefone 22-0760.-

"

,"

Vende-se
Dma casa
Construção em alvenaria,

medindo 165 m2. Situada no

centro da cidade.

Maiores informações pelo
1 elefone 22-0760.

Oração ao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me es-

e lareces em tudo, que ilumina to

d�s .os meu� caminhos para que eu

MInJa meu ideal, Tu que me dás o ,

Dom Divino de perdoar e es(fuecer ,.

c mau que me fazem; que em todo,'j
os instantes de mjnha vida está co

migo, quero neste curto diálogo
(jgTadecerte por tudo - e clQnÍlrmar
pma vez ma�s que não quero sepa
rar-me de TI.

Por maior que seja a ilusão 'ma-
, tl�rial, ,não será ,o' mínimo da vonta'
de que �into, de um dia estar conti
g? e tCld?s os meus irmãos., na gló-
na perpetua. ,

Agràdeço-te uma vez 'mais .. ,

A pessoa deve'rá fazer esta
(tração três dias. s€guidus S$m fazer ,

o pedido. Dentro de tt�s dias será
- alcançada a .graça, por mafs difícil '

que seja.
'

Publicada por ter recebido uma

f"':1"a�a
r. s.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

09 de fevereiro de 1980

Miguel
de

Procopiak. /,

l Veículos
Comércio
Ltda.

.: ,

"'� 'I m p r e g o :

Escrituração Fiscal
_

A EMPREpA, MIGUEL PROCOPIAK COl'lI,ÉRm
CIO DE VEíCULOS LTDA. ESTA ADMITINDO MOÇA PA
RA TRABALHAR NO SEU 'SETOR DE ESCRITURAÇÃO
DE LIVROS FISCAIS E PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS

EXIGE-SE EXPERIÊNCIA ANTERIOR NESSES
SERVIÇOS.

DÁ-SE PREFERÊNCIA A FORJ'vlADAS NO CUR
SO DE SECRETARIADO, CONTABILIDADE OU CURSAN·
DO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.

'-- SALARIO A COMBINAR. AS INTEHESSADAS-
DEVERÃO PROCURAR O SR, ROMEU, NA EMPRESA À ·

RUA MAJOR VIEIRA N,o 289, NO HORÁRIO DAS 8,00 AS
. 12,00-HORAS,

,
,

.

u" u._.u..u.u ;,1 lU IIU,UUU "' ". B'!I_Hl:Y:,!_I' III • II •• '''''''!I' UI HU II!!�

, I

moveis
......._.

•
-'
•

- Uma área de 10,000 m2 próxima ao Cemitério de Cariei

nhas, com casa de madeira, pinheiros, luz, etc, Preço -

somente Cr$ 150,00 o m2, sem acréscimo pelas benfeítc
rias.

_, Um terreno na Praia Alegre, em Piçarras, Local de ótima

valorizaçã@,l?reço-'apartirdeCr$2,802,00mensais,
, . f'

TUPINIQPIM I�'ÓVEIS
SUA'OpçÃO IMOBILIÁRIA - CR�CI 1231

Praça Lauro Müller, 522 _ Sobre-loja,
,

Aberto de segunda a quinta-feira _' das 10 às 19 horas.

2.° OFíCIO DE NOTAS

Edital da Notihcacão
-:

. -da Protestos '.
..

- 1....... _." .� -
.

� ....

.'

Prefei,tura ,.Mtln. de Ma.jó'r Vieira
. Aviso de .: ·.Licitação

Edít�'i 'Í'.J.'b'· '02/80

IS.-.

I
.

I

HUGO ANTONIO PEIXOrrO - Presidente da Comissão

A PREF'EITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA,
torna público para conhecimento dos intercsuados, 9-ue se encon

tra aberta a "TOMADA DE PHEÇOS", para o seguinte:

Canoínhas, 28_ de janeiro de ,1980 ,

Ano

,
.

.

".' ,,-,

Por -n56 ter 'sido encontrado i10
endereço . fornecido ou por recusar
a tomar ciência, faço saber a que
'J presente E,DITAL, vir ou dele ti
'\ (;1' conhecimento que deu entrada
neste OFíCIO, para ser protestado
.-ontra o responsável dentro do
p'&ZO legal o título com a seguin
te caractei-Istica: .

NP N,'O 01, vencida em ", ...

20.09.79, no valor de Cr$ 1. 900,00,
Credor Victor io de. Luz Baptista,
r evedor "OS'WALDO POMPEU
f.�LHO".

.Canoinhas, 06 de fevereiro de
1880.

' \

OFICIAL NIAIOR

ALCIDES SCHUMACHER
\ .

CPF 005.589. 669�34
a cu_coa0< .. A IS ,

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

DANIEL TADRA, comunica
[:,r<1 os devidos fins que extraviou

, todos os documentos do veículo de
sua propriedade, marca Rural Wil
Iys, ano 1961, placa CA··0342, cor

boje, chassis BI078914,

Os mesmos ficam sem efeito
'l:'G1' ter requerido segundas vias.

"I
'

,

- OBJETO: - Somente Mão de Obra, para execução .dos servi ...
. ços de Pavimentação de, 4,330,00 lu2 de Ruas, à Lajotas com co·

locação de Meios-Fios.
I

-- As Propostas deverão ser apresentadas até as 15:00 horas do dia
19/02/80, na SecretariaMunicipal:

'

- -Melhores informações, os interessados .poderâo obter' j unto a �

Secretaria Municipal, no horário de expediente.

Major Vieira, 04 de Fevereiro de 1980,

CLAUDIO GADOTTI - Prefeito Municipal
'

1 x

Prefeitura Mun. de (anoinhas

Aviso d e Licitação'
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoíuhas, leva ao conhecimento dos interessanclos, que se acha.
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 005/80, para "Aquisição
de Forro e Cantoneira, à serem ap icadas na Estação Rodoviária",
com prazo de entrega até às 10 (dez) horas do dia 15 (quinze) de

fevereiro do corrente ano, (15.02,80), Cópia do Edital e maiores

esclarecimentos serão obtidos 'junto a citada Comissão.

DOCUMENT'OS
ROUBADOS

JAILSON FERREIRA DA
SILVA, declara para os devidos
fins que extraviou todos os do-

I. cumdend'tos do veículo de sua pro
prie a e, marca VVl Seds n
] 500, ano 1974, 'cor branca, Placa,CZ-0751. '

, '�t'·"e;:'�"!!'êftC"'S..���?,����"",����,,�)P$.í���������
a

Basilio Humenhuk Comércio I·í de Veículos Ltda.

�····-r R=ve�d:;r· FORD··I·
.1948

- -

31""4108
-

--1979

2 X

,

,03 mesmos ficam sem efei
t� por ter requerido segundas
VIas,

1 x

,1�'*-<-�_ft<_'��_U_-�-O-'-A-i-'E-'L-I-E-1R-�'-,_&-----
-

- Que trabalho mal feito!
,Esse serviço não me faz
justiça, , ,

Com essa cara, a se

nhora não precisa de
justiça; precisa é de
mísericórdia. , ,

'-.. I. ••
,
'.. •

�.. ..-�. ..'�.:::'''---' -.. e •.

�
.:

.._�. •
@J t; a•••• � •••� � ••••••••••••••••• ,•••••• ê••••••••• P� fI�� ••• fla.IJt.�,�O ,,tJtoÇ ••• �.iS .,,,..� ("��__ e e e-

I .r··
.I·�__"----'''. .. �. ..--...-.... .._. __ lIIJ_ ...-- ,. ---- ••�...

c-:.,....,�"--...,."'c'\''''
..,

..,*:,.-" . ,

\

5.
.. �

I· �
: 11" � _. o
• • • . .. foi •

,.:,.
'i'

• ••
: �
· �
·

I·
• •

: :

li! f

•. , I!'
..... ,. . "

IH O Refrigerador mais vendido do Brasil, em J
III modelos, II'
· · todas as côres e I você encontra no ...
. ,

. II' I

� Super Lojão Novo Mu o�·.�I , !l!

1:1,1 (ao lado do Supermercado Novo Mundo) iii
: ln•

1< .. C• ...
• qI •

III Que" oferece os melhores preços e as .condicõss de 1:1
III. pagamento mais facilitadas " praça .1 fi ,I
I'·jj Antonio· Jokarski & Cia. Ltda. . iiI I
a j i I ·

• lO •
•• ft i.

·I·�:··�
,

",
. '.'

-

'

·4J,../!J.••• • ...- .-- �...� ... 'u.. _••

�
."............ _OI,••

�
__..-.ltI���1 \1 ••

-
•

,f..
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Fazemos sempre a melhor ofertá Cm veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEl\tANA:

1 Opala coupê luxo - branco .: ., ., ,. 1973
r

1 Variant - amarela,. " ., .. " " ,. 1975

1977

,/

1 Brasília - azul ,. " , .. ', " ... , ,. ,.

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos, inteiramente revisados, de boa procedência, aos

'melhores preços da região.

=-:: Ib mtll§\'$'

,

Visite-nos sem compromisso, 'em 'nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, :22-0468 e 22-0024

NO DEPARTAME.NTO ,DE VEíCULOS USADOS DE

l\'HGQEL PROCOPfJ\K COMÉRCIO DE VEíCULOS J-ATDA.,
-

. ,

VOCí� ENCONTRARA PARA PHONTA EN1'[{EGA:

fo/larca

1 Veraneio" 1969

1976

1976

1977

1976

. .

1 Kombi VW .... " "."

1 Opala." " " ., "";'" ., ..

1 C-lO ,. ., ,. .. ., .. .. .: "

.... " ....
,

3 Brasilia c i .", " " " " �. "

.

1 Variant",." ,.- ,. ,. " " ,. :. ,.' " " 1977
J Veraneio" .,

1 Opala ,',

-

......

,

1977

1974

Mi<iUEt PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTD.Â�
-- ----_._._ .._-_.. _- _.,..--- ...._.� -� ....... -

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

Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

I
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CORREIO DO NORTE

o projeto, lançado em decor
réncia de um Convênio entre o IN

eRA e a Secretaria da Agricultura,
__--------==------�----------------------���m----rm

/' I
visa o aprimoramento organizacio-

T
----

I
nal de pequenas e médias coopera-

rato res '
tivas 'de produção, do-iando�as' de.

ostrutura para melhor atendimento

,-
às necessidades dos pequenos agri-

,
cultores catarinenses o

A Secretaria colocará à .díspo-

I
siçâo de 32 cooperativas

.

pequenas

";

e médias, sete equipes técnicas, for-
madas por engenheiros agrônomos
e técnicos em contabilidade, que '1I (1:::'1'50 assstência té�T!.ic;;: c orienta-

i
l ,:':'o-orga�-lizaci()n:-:.l 2fO cooperativas.
,

�I
I
I

. i
�

!

I
J

j 101
I
,

____# st_=�� '-w .�_.� r_·_� N_· ·_5_'__an

f ,

CN S E R V I ç O S,
Secretaria

pequenas
FPOLIS. (SECS/SI/CN)

-

dia

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22:-0971

FARMACIA DE PLANTA0: D2 Sábado (09) a Sexta-feira (l5)
SANTA CRUZ - Rua Felipe Schmidt,

365 - Fone: 22-0447

MtDICOS DJ.; PLANTA0: Sábado (09) -

Fone 22-0033

Domingo (lO) - Dr, Vasco M. Teles

Fane 22-@633

Dr. Clércio Treml

RAJHO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

[{STAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-D179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

/

Com a presença do .secretário em

exercício, da Agricultura e Abaste

cimento, Sérgio Nerbass; do presi-"
dente da OCESC, Alberto Morais;

I .

do executor do Convênio INCRA/
Secretaria da Agricultura· ,Vicente
Ccnsi, e de representantes do IN ..

'

eRA e da Federação das Coopera
tivas Agropecuárias de Santa Cata ..

r ina, foi iniciado dia 28 de janeiro,
o programa de treinamento pana.
executores do projeto de desenvol
vimento e assistência as pequenas 8

médias cooperativas de produção
co Estado. .

.

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

e das 14:00 às 18:00 horas, Aos sába

- dos até às 16:00 horas.

Ancora
}

I

- elo cooperativismo catarincnse ..

lvr:ETAS

solenidade de abertura
Na nossa rcqiào.não só os Tratores Ford'4600 e 6600,

assim como a linha eornpleta de implementos Blue Line,
a eelheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e 03 silos metálicos Siloqranel, tem realmente um endereço eerto.
A Ancora Tratores.

PQr i5S0, não se aeanhe: tique à vontade e disponha sempre
Ela Ancora Tratores Vendas, peças e assistência técnica.

Na

rr-alizada às 9 horas no Auditório

DtS11iIDUtOOA EXClUSNO EM C\JAmDA. LESTE 00 PARAHÁ E NORTE OE SANTA�"TAmHA.

Matnz em Curitiba. BA 116. Km 88· Fone 52-4821

�/iIIlQinhas, TriJ� 7 de S,"t�mbro. 248 - Fon� �:>.{)� • Lapa: I3lJ,aBilIáQdo Aio.Branco. 1800· F�n'l 22-1263

da Secretar ia, Sérgio Nerbass des
- tacou as metas do programa, no

�entido de ampliar a abrangência
cio sistema cooperativista, preten I
(�end.o-se em quatro anos aumentar �
::r participação dos agricultores D8'3 iicoocerativas agropecuárias de I

_.._ ..... ,

15% para 23%. Salientou ainda

que o programa conta com o mais

Na Comercial
-

Hirt . Ltde,
o dinheiro . vale

•

rners

DORMITÓRIOS 'PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO-
"

l?ADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS, rv A CORES E PRE-

TO E BRANCO, FOGÕ�S '-
A LENHA E, A' GAS, REli'RIGERADQ.

.

RES, ARMARIOS cox PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS; MA

QUINAS' DE COSTURA, . COLCHÕES, VIOLÕES, CARRINHOS E·

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS

E UMA INFINIDADE DE ARTiGOS.

(

Faca-nos uma visita e comprove nesses preços e facilidades de pigamento
.

.

seu

Cred iár io próprio e entrega na hora

, ,

Dl" \ 0. \ 'C". .., L\"1\.TO r'oc'r A 4°5 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC o

l'.. ! n .,_,J-L[J 1. •.1', \._...:) � •• ,
.:J

:

�' ••••" , '''.''IA'' U U !" ,,! J
. P!;'B"IU.LIlI.U.u.uIi'U·U'.' r .

' ,

.

0'9 de fevereiro de 1980
-------

da
de

Agricultura
• • •

IniCia

essistêncie: ':�;,�! para
médias cooperativas

amplo respaldo da Secretaria e ór-
. eiios ligados a ela; buscando-se
através do sistema cooperativista
<l�ender as necessidade-s dos peque
nos produtores ..

O presidente da 6CESC, Al

Lerto Morais, teceu elogios a Se

r retaria pelo lançamento. do pro

grama, dizendo que o setor agríco
la catarinense. estava. precisando
'deste' tipo de trabalho. Lembrou
que nos anos anteriores, a pasta da

Agricultura desenvolveu trabalhos

de assistência para o sistema co

operativista, com ótimos resulta
cos ,

cutores do projeto está sendo mi

nistrado por especialistas de alto.

nível. Entre eles, O professor espa
nhol Rafael·Carbonell' de Masy.
uma das maiores autoridades. €in
Administraçâo cooperativista na

América Latinaj., _ Antônio Hamad

da PLANIT; Moacir l\1"aclelvianna,
da Cooperativa Central do Paraná;
Mur ilo Decke, da Comissão de FI

r.anciamento da Produção; especta
listas em comunicação rural' da FI

DENE, do Rio Grande do Sul; Nel
son Madalena, da FUCAT; especia
Iístas em crédito rural do BRDE,
EADESC e Banco do Brasil, e téc

.nicos do INCRA, Secretaria da

,Agricultura, COCAR e outros ór o

ef..ios ligados ao sistema cooperati
vista.

Já o representante do INCRA.

Jorge Aguiar,' Chefe da Divisão
. Técnica, destacoú o convênio assi
nado com a SAA como forma' de
melhor dividir o trabalho em prol

'

do desenvolvimento cooperativista.
"Para o INCRA - disse - a' tarefa
ce fiscalização nas cooperativas' se
Tlerá facilitada através desta cola

coração da Secretaria o

o curso será encerrado no iní

cio do mês de março,. quando 03

profissíonais que integram as equi
pes irão a campo, para um primeiro
r.eríodo de convivência com os diri

gentes e associados e conhecímentô
nos problemas cooperatisvistas de

,:�da região.
PROGRAMA
O treinamento para os exe-

, Estamos iniciando nesta edição, uma campanha
de atualização do CADASTRO SOCIAL de nOSEO semanário;
Divulgaremos COJ:l1 prazer e sem pagamento, a data de seu

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

, seus familiares. Pedimos que preencha com clareza todos os

ítens constantes no (s) CUPON (s) abaixo, para p-odermos re

digir detalhadamente os nomes e datas o Recorte e remeta- ;

nos o (s) cupon (s) preenchido (s), para o JORNAL CORREIO'
-

DO NORTE -- Caixa Postal 2-D ou 418 - CADASTRO SO�
T - •

.-

C,�AL -_ CE!? ·89460 - C::U1Olnhas-SC; ou pessoalmente ·na

IIvIPRESSOR_A OURO VERDE, à Rua Paula.Pereira, n.o 765.

Nome: # ------ -------- - --------------�------ ---- ------- - ---------- ---------- ••

Data do Nascimento : .
. � ._o •• o

Nome do Pai: ., ,

.

o �--:---- ------- ---------0-0- .

Norne da Mãe: . - � -

",
- - - - __ .-_ -:--.- - - -- - - -- - -- - --'-00- 0- --.-

Esposo (a): - - - - - - -----0--- -_ - -- - - --0-------- ---- -- - -- - -- - --- --- ...

s-

: :.'

Endereço": -_ -_ -_ - --- --_ -- --_ ---_ .. -- -- --- -- --_ -_ --- -_ --_ .. - -� ..

Cidade:

Estado,:

•
--- -- -- -_ ..

-.- .. - -- -_ -Oo_ __ -- -_ .. _ _ --- __ .. -- _ .. _ .. _ .. -- .. -- , ..

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

Non1e ;
.

o - - - o _ - - __ - - - - __ 0'- - - - - :_ - - - - __ - - -- ------ - - - - - - -�-- -- ---- --- o - _o. -- • ,

(
Data do Nascimento: ._--·----------0-------0-0-0----0------------- o_� ••

,

Norne do Pai: 0 . . . --- -----.- ---------0'...--- .

Non1e da Mãe: . --:--------·-------------00--------------------:------0-- .

Esposo (a): - - - - - - - - - - - __ --00 - - - - --- -- - - - - - ---o - - -- - --0- - - -- ---.

Endereço:
..

'\
.;)

_ _ __ __ .. __ .. __ .. _ .. .. __ .. _ -- -- 00: ..

C'idade: ........................................................." -.,
, ..

Estado: ............................................................................................................ - .o � - .o" .o _ ..

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

OBSERVAÇÕES: . - -

.

-- -- ---0-- --- � __ oo •

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

�
.. � .. _ _

•

__ ._" __ - .. _.o .o .. _.o __ .. - _ -.o _ _.o- "' __ - "'.

.
.-

Prefeiturd Municipal de Ganoinhas
. .

Aviso, de Licitação
A. Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que Se acha
aberta a Tomada dePreço - Edital n.? 006/80, para "Retifica

Completa e reposição" de peças, de 01 (um) Motor Diesel para Ca
rninhão marca Detroit", coníprazo de entrega até às 10 (dez), ho
ras do dia 13 (treze) dê fevereiro do corrente ano (13,02,80). Có

pia do referido Edital, e maiores esclarecimentos, serão obtidos

J'...nto a citada Comissão.
Canoinhas, 01 de fevereiro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
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CORREIO DO NORTE 09 de fevereiro de 199B '

Esquadrias Santa Cruz s. A.
CGClVIF 83.188.789/0001-83

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta sociedade

para se reunirem em assembléia geral ordinária e extraordináría,
a .realizar-se no dia 20 de março de 1980, às 15 horas, em sua sede
social sita à rua Expedicionários 11.° 304 nesta cidade de Canoinhas
SC, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1 o
.... Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir 'e votar

as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encer-
rado em 31 de dezembro de 1979. (

2.° -I Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no
referido exercício e a distribuição de dividendos.

Aprovar a Correção da Expressão Monetária do Capital Soo
cial no valor de Cr$ 4.483.05'0,00 e sua conseqüente capi ..
talização.
Eleger a nova Diretoria por término de mandato e· fixar a
verba destinada à sua remuneração.
Deliberar sobre o aumento do capital social de Cr$ .

14.725.000,00 para Cr$ 23.500.000,00 mediante a capitali
zação de reservas livres, correção monetária .do capital
realizado, lucros e a correção monetária especial do ativo
imobilizado.

Alteração, do artigo 7.° 'dos ·estatutos sociais.

Outros assuntos de interesse da sociedade .

') °
u.

5.° _'

6.°
.., °
.1.

, AVISO

Avisamos aos senhores acionistas que se acham a sua

disposição na sede desta sociedade; os documentos de que trata 0_
artigo 133 da Lei n. ° 6.404 de 15.12.76.

Canoinhas (SC), 06 de. fevereiro de 19�0.
ANTONio TRELA _ Diretor Comercial

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

Associação Profissional
Contabilistas de Canoinhas

. Edital de Convocação

dos

Ficam convidàdos todos os Contabilistas de Canoinhas,
Três Barras e Major Vieira para se reunirem e'm Assembléia Gerai
Extraordinária, as 20 horas do dia 28 de fevereiro próximo vindou
ro; no Colégio Comercial de Canoinhas, a Rua CeI. Albuquerque,
n.? 560, para tratar da seguinte. Ordem do Dia:

1.°) Aprovação do Regimento Interno;
2. 0) Estudo para transformação da Associação em Sindicato;'
3.°) Outros assuntos de-interesse da clásse;

,

Canoinhas, 28 de janeiro de 1980.

AFONSO SCHIC}{ '.- Presidente

. Prefeitura Municipàl de Canoinhas
Aviso de Licitacão

,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se' acha
aberta á Tomada de Preço - Edital n.? 007/80, para "Fornecimen
:to de Areia para' a Prefeitura Municipal, destinada a diversas
obras", com. prazo de entrega até às 10 (dez) horas do dia 14 (qua-
torze) de fevereiro do corrente ano. (14.02.80). Cópia do referi
do Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada
Comissão.

.
,

Canoinhas, ,04 de.fevereiro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

-----,--

DOMINGAO O DOMINGO MUSICAL QUE VOCt:
ESPERAVA!

PRA VOCÊ CURTIR EMBALADO, NA SUA
RADIO SANTA CATARINA.II

;.

,

3 ::>{

3 x

Pagamento
duodécimo.

A Divisão de Arrecadação
da Delegacia da Receita Fede
ral em Joinville divulga nota
erclarecendo que, tendo em vis
'ta a Instrução Normativa SRF
N.o 07/80 publicada no, Diário

Registro

diferença do
j ndkes

Renda das PÉSSOAS' JURíDI·
CAS será considerado efetuado, ".

dentro do prazo normal, quando
�

(j contribuinte promover o seu

recolhimento até o dia vinte
(20) de fevereiro seguinte.

da
as

Oficial da União de 29 de' ja
neiro fluente, o pagamento .

da
,

"diferença" do "DUODÉCIlVIO"
,

r€ferent� ao mês de janeiro de

1980 resultante do reajusto da
,

aliquota básica do Imposto de

C i V i I -

NEREIDA C. CORTE, Oficial de Porto União, deste Estado, em 5 de
-

j.meiro de i959, filha de Sebastião
�egistro Civil do-Lo Distrito. de Co- /

Bueno da Silva e Divayr Bueno d,a,
noinhas, Santa Catarina' faz sober
que pretendem casar-se:

JOÃO ACIR TINFER eLIDIA
EDVINA VIEIRA, ambos solteiros,
dorruciliudos e residentes nesta cí
dade . Ele, operário, nascido em

Felipe Schmidt, deste Município
em 30 de março de 1959, filho de
Antonio Tinfer e Luiza Rodrigues
Tinfer . Ela, do lar, nascida. em Rio
Clero Município de Major Vieira,
deste Estado, em 21 de junho �de
�,961, filha de Manoel Vieira e Ma
ria Emilía Vieira.

,

,. WILSON PAULO HAAG e

JUCÉLIA PEREIRA DUARTE,
ambos solteiros. Ele, agricultor,
nascido em Canoinhas, em 10 de
agosto de 1959, residente em .Ma
tão, deste Município, filho de Ott
mar Gustavo Haag e Ivone Porte
Haag . Ela, do lar, nascida em Por
to União,' deste Estado, em 18 de
setembro de 1961, residente em

Canoinhas, filha de Ilário Pereira
:Cuarte e Maria Madalena Duarte.

FAURI. JOSÉ MARCKZAK e

JACIRA 'BUENO DA SILVA, am
tos solteiros, domiciliado-s e resi-,
Cientes nesta cidade. Ele, lavrador,
nascido em Arroio Fundo, deste"
Município, em 17 de janeiro de
� 956, filho de Waldemiro Marczak
e Filomena Pepe Marczak. Ela, do
lar, nascida em Timbosinho, distri
te: de Poço, Preto, Município de

EXTRAVIADOS
EXTRAVIADOS
A f'irma MADEIREIRA NOVO

11/1UNDO S. A . avisa para os � devi
dos fins que foram extraviados to
(lOS os decumentos do caminhão de
LUa propriedade, rr7arca F-600, ano

,t972, cor verde, placa 'DA-067f.
-

chassis K62UA773785.

Os mesmos ficam sem efeito

por ter sido requerido segundas
vias. '

3 x

Veículos Notificados
Relação dos veículos notifj - I

cados pelo pelotão de Policia
mento de Trânsito" no período

.

de 26 de dezembro de 1979 à 31
de janeiro de 1980. Total: 40

CA-0389' _ CA-0975 _ CA-1017
CA-3215 - CA-4617 _ AM-6795
CA-3813 - CA-1712 - CA-1889
CA-0389 - CA-1409 - CA-4917
CA-4422 - MA-2120 - CA-4624
AR-8910 - CA-3826 - CA-0135
CA-3900 - CA-2699 - CA-296'7
CA-4422 - CA'-2669 - IH-0614
CA-3756 _ MO-1946 - CA-3807
DA-1642 - CA-4220 _ CA-263G
DÁ-1233 - CA-1207 - YW-134;1
CA-2951 _ CA-2988 - GlVI-5658
CA-2690 -. AX-9406 -, DA-2210
CA-4917

su va .

NOR.BERTO BENEDITO LINZ
MEIER e ACIONE APARECIDA
BASILIO, ambos solteiros. Ele, in
dustrial, nascido em Parado, deste
Munícípio, em 19 de junho de 195�,
residente em Parado, deste Muni
cípio, filho de Roberto Linzmeier e

CJ ara Zipperer Linzmeier.
_
Ela,

do lar nascida em Campo da
Agua Verde, desta cidade, em 17
(lc agosto de 1957,' residente em

Campo da Agua Verde, filha de Na
gib José Basilio e Izabel dos- San
tos Basilio.

JOÃO BATISTA 'SANTANA e

HÉLIA MARIA FERRAZ, ambos'
s olteiros domiciliados e residentes,

, .
-

.

nesta cidade. Ele, operarro, naSCI.,
do em Frederico Westphalen, Esta
do do Rio Grande do Sul, em 24 de
novembro de 1957, filho' de Ribas

, Xavier Santana e Ernestma Xavier
Santana. Ela, operária, nascida em

Rio de Areia de Cima, deste Muni
ópio, em 17 de março -de 1957, fi
lha de João Ferraz Afonso e Nata-

.

Iia Castro Ferraz.

PEDRO ORTI BATISTA com

NIZETE DA SILVA PERICH, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e re
sidentes nesta cidade; ele operário,
nascido em União da Vítória-Pr.,
�tJf; 9 de agosto de -1959, filho de
Argemiro Batista e de Maria de
Lima Batista; ela, do lar, nascida
em Município de Três Barltas nesta

E
comarca aos 5 de, abril.de 1963, fi
lha de José Perich e· de Catarina
d<.l Silva.

E' para que chegue -oo conheci
mentó de terceiros, mondei publicar
o presente Edital. Apreseritaram Os

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

nhecimento de olqurn impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 07 de fevereiro de
1980.

NEREIDA c. CORTE .

Oficial do Registr,o Civil
CPF, 222.315. 879�04 ,'.y' ;:":;t(>;,�

,

.
'

. "."-:{"J/
I, _.�. .'

.

',', ��"�'.' .. ll'!'�� �·l�:.'
JOÃO. BATISTA l3RASI� 'MQ,"> ;'

fiEIRA" Oficial do Registre Civ!l ",'
de União da Vitória-pr.,'-:.:f-az -saber

'
.

1'Ü'r intermédio da Ofícíal do, Regís-
.

tr o Civil desta eidade que preten
dem casar:

ELCIO DOMINGOS COELHO
com JANE 'CARLA WOEFL,. brasi
leiros; solteiros; ele bancário, n,as·
cido em Canoinhas aos '9 de dezém-
Li o de 1957, residente e domiciliado".
resta cidade, filho de"- Domingos
Coelho e de Cecilia Buba Coelho;
da estudante, nascida em União da
\' itór ia.Pr., aos ,30-'4-J 958, filha. de
Herbert Prescelliano Woehl e de
I, lida Scultetus Woehl,' residentes"
em União da Vitória-Pr .' ;

, .

, ..

E, 'para que ehegueao conheci..
mente de 3:°8, mandei publicar o

presente Edi,tái.
'

.

-

saiba
I'

que significa.
Yoga é uma filosofia prática de

vida que visa a auto-integração. É

originário da Índia, há mais ou me

nos 3 mil anos A. C. e foi se divi
dindo oe sub-dividindo em dezenas
de especialidades, passando a ou ..

tros países até chegar ao Brasil.
Aqui teve uma especialidade e foi
«ríado o Svásthya Yoga _ Yoga de:
corpo e da mente,

.

pelo professor
De Rose.

'

maior disposição ,e alegria par-a -en- ,

í'rentar o quotidiano e seus -pro
blemas .

Corrige algumas ímperfeições
ele visão, tendo-se obtido ótimos
resultados contra o estigmatismo .

E;m Yoga cada pessoa ericontra,
(Àquilo que for buscar.

Seja mais um praticante ,de
Ycga _ Seja mais uma pessoa que

começa a se sentir hem por si mes-O Yoga confere maior calma e

tranqüilidade, aumenta o raciocí-
I

nio, a inteligência" a lucidez mental
e a concentração.

Curso de. Yoga .

Local - AABB
�

,

Horários: segundas e quartas-
.

Ieiras ._ 18,30 às 19,30. Terças e.

quintas-feiras - 18, às 19 hs. Se

gundas e quintas-feiras 17 às 18 hs.

Terças-feiras � 19 às 20 hs - para
. r:"sais'. Quintas-feiras - 14,30 às

15,30, para ge�tantes.
Maiores informações _

:�:.:-n801.
Fone

Ajuda a modelar a estética do
corpo, a flexibilidade articular, vi
taliza os pulmões e as vias respira
tórias, melhora. a ,articulação, auxi
lia o parto sem dor. Combate o

cansaço e o desânimo e aumenta ()
entusiasmo.

. O Yoga, quando praticado, con"
�ribui para um melhor aproveita
lnento no trabalho, nos ost\ldos., no�

esportes . Nos proporciona um2,

.

"Pratique Yog-a antes que você
precise".

r

s
Rua Caetano Costa, 2211 - Fone 22-0007 - esquina com a BR-280, - Canoinhas

"

REVENDEDOR; FI AT

DA.
;

Sta. Catarina

'PEÇAS ORIGINAIS
OFICINA ESPECIALIZA·OA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE tJS de fevereiro de 1980
-------------------------------------------

EDITAL DE CONVOCAÇãO

Elite Tênis Clube e

Clube de Bolão Fantasma
Os Presidentes do ELlrE TÊNIS 'CLUBE e ao CLUBE

DE BOLA0 FANTASM�, de' acordo com os Estatutos Sociais, con
vocam os senhore� �ss_ocIados ?e cada sociedade para a Assembléia
freral e Extraordinária o. realIzar-se no dia ,24 de fevereiro de

1980 às 8:00 horas em l.a convocação, às 9:00 horas em 2.a convoca"

�áo e à� 10:00 horas em 3:a e última �onvocação na sede do Clube
de Bola0 Fantasma localizado no Bairrn de Nossa Senhora Apa
r�eida, com a seguinte ordem do dia:

1. Fusão ou Incorporação das duas sociedades.

2, Rateio dos títulos Patrimoniais de ambas as sociedades entre
os sócios.

�, Denominação de nova sociedade.

�, Designação de comissão para dirigir-cprovisor iamcntn a nova

sociedade e elaborar seu estatuto.
.

�, Alienação de imóvel da sociedade.

0, Designação pelas respectivas sociedades do n.? de-seus SOCIOS,

7, 05 sócios que não integralizarem seus títulos patrimoniais bem
como as anuidades d,�ve�ão. atu.alizá-�os até 5 (cinco) dias 'ante�
da data da Assembléia designada acima, sob pena de exclusão,
cQl1forme estatutos.

8, Assuntos gerais.

Canoinhas, 15 de janeiro de 1980.

E�ITE T1!NIS CLUBE

Sylvio Mayer - Presidente

CLUB� DE BOLÃO FANTASMA
Luiz Fernando Freitas - Presidente

1 :r

,., Vende-se
Vende-se uma casa de ma

deira, em terreno de . 800 m2
eontendo.. 5 quartos, banheiro:
sala, cozinha e lavanderia, si�
tuada na Rua Ruque de Caxias

TI.'Ü 1284 (rua asfaltada): no

Bairro Alto das Palmeiras;

Tratar no local ou nesta

redação.

Divulgação
rinhasii nos

Tributária e .

1/Album de. Figu-.
planos da Secretar"a da. Fazenda

I
····t ,

Fpolis, (SECS/CN) A Sec�e-'
taria da Fazenda, percebendo.e
necessidade de manter um con
tínuo diálogo com os contribuin
tes, por intermédio dos profis
sionais que acompanham o cum

primento das obrigações tribu
tárias, no caso os contabilistas,
irá a partir do mês de abril e

através da Coordenação de Fis
calízação Tributária, ministrar
treinamento aos referidos pro
fissionais de todo o Estado.

A sugestão, apresentada por
essa Coordenação, obteve pleno
apoio por parte do Secretário
Ivan Oreste Bonato. Dentro do

plano proposto, o treinamento
será iniciado na cidade de J08-
çaba, estendendo-se, dentro do

cronograma, às cidades de .São

Miguel do Oe'ste,. Chapecó, La
ges e Porto União.

Trata-se de um curso de trei
namento inédito em termos de

Brasil, sendo, inclusive; o mais
bem estruturado e ordenado

que se tem conhecimento e se

rá coordenado pelo Diretor
.

da
Divisão de Tributação da Secre
taria da Fazenda, Romildo Ro
berto Koenig.

·,Ã.LBUM DE FIGURINHAS

A fim de' receberem instru

ções sobre a mecânica a ser usa
da na promoção que a Secre
taria da Fazenda' irá lançar em

março próximo, dentro de cam

panha do reM, estiveram reu-

-;- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, '"
-.-

._ ACABAMENTOS

UtQGER & GIA. LTD
INOO,STRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

da Linha
I

«\VEG»

de ferro e

vidros, com equipe de

tentes para sua

uma- variadtssirna secção

profissionais compe

colocação.

,Waldernar KnUppel \.

...

\
Rua �ajor Vieira, 360 - Fone (0477) 22--03\16 - CANOINHAS - Santa Catarina

'Ii.ii ii ii. I/a ',.'11 li III a e I ãiiIidi I" 1 Ihll 11'-' iYifii •• Iii ln D B 111111 B Yi1i'i'ii1l ih ia'Bd ii iI"ií'itli!li ií lliIlilii IIlí1mTl1'Tlll1u II Illllll dm II i.Hí iil í1l ih Il �I

Émpresa IDdDstri�1 e Comer�ial . FUel S. 1. . �I

nídos no mês passado, no audi

tório, da Secretaria, os Inspeto
res de Exatorías e representan-
tes do BESC.

'

SECS/SI /
" '.

-.'

_' " .,.
� :' ,._".� '-..

.

•

",', .

'

-: ,:I>

,." Coordeaàd$tGe�I, ;tf.rai:.qui�b
Mourílas de Padua; Supervisor
Operacional Alceu de Oliveira _

.

Pinto; Supervisor de Divulgação
Enir' José Cecconi.

Durante' a, promoção, 'Serão
distribuídas 23.305' brindes, e

prêmios de pequeno, médio e

grande porte. As Notas Fiscais
a partir de. janeiro do corrente
,ano já estão valendo para a pos
terior troca por álbuns e figu
rinhas que concorrerão a esses

valiosos prêmios. '

A Campanha se desenvolve-rá
nos 197 municípios catarinenses,
objetivando. a conscientízação do

público em relação ao ICM e a

sua importância como tributo

para o desenvolvimento do 'Es
tado. Será orientada por uma

comissão já designada por por
taría pelo secretário Ivan Oreste

Bonato, assim constituída:

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
.

- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e ·crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

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

�
PERCIANAS I

DA FU'NDAOAO AO TELHADO

_,,' .... ,=..��:���.�.,�::::..���...�UR'�::�. :'�..�::: ..: ..��:�::��.:.:.�:ou,", •• " i .

FUCIK

ELÉTRICOMATERIAL

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

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIAO DA VITóRIA - PR.

DistrIbuidores· Exclusi vos

Completa dos Motores

Esquadrias
de

..

REPRESENTANTE El\f CANOINHAS:

......... a

•

/

,

FOTOCOPIAS�

"

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado 110 Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.

TARY II .

- Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

I I ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresàs.

Escritórfo: Rua Eugênio d� Souza, 188 -. Fone 22-0748, Caixa

Postal, 241 - anexo Escritório Cicie.

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.

.. .!l.!'::!!-!:!a.w-
-
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._ CIM N T E L A·
FABRICA DE TELAS DE ARAME, GALVANIZADO/ EM

_

TODOS OS TIPOS'E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA

RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS

JVrODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS - ARTEFA-

TOS DE CONCRETO EIVI GERAL.

Discos Fitas

Ultima ovldsdes
.

I &I

.
/

-
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N OTA-S
ESPA,RSAS

A Sociedade Wiegando 01-
E:E:n de Marcilio Dias, promove
r.manhâ às 16 horas, o primeiru
Gritá de Carnaval deste ano,

Para os foliões de Canoinhas,'
haverá ônibus partindo da Pra

ça Laura Muller às 15h50� com

retorno após o baile. O tradicio
nal conjunto Wiegando Olsen, é
') encarregado. da parte musical
do "Grito".

'

A FUNPLOC está convo

cando todos os calouros do Cur
so de Administração de Empre
sas para o tradicional "trote"
que será hoje às 14 horas na'

própria Fundação. Cada calou
ro deverá levar' de acordo com

sua escolha, os seguintes dona
tivos: 2 latas de azeite, 1 pacote
de açúcar, feijão ali arroz. Os
veteranos também estão sendo
convidados para participarem
d bri d,Las nnca eIras.,

,

E S ,p O'R T E C L U B EBOTAFOGO /

cão e dedicação que tiveram du
rante o ano de 1979 na partieí
paçâo dos Campeonatos promo
vidos pela LEC. Autoridades do
casamentos de seus associados
tistas bem como ,Diretores cÉ
Clubes e colaboradores. também
receberam o Diploma' da Liga
em reconhecimento aos beneíi
C1.0S à causa 'ao nosso esporte. '

. ... --=

e colaboram com o cngrandc
cimento do nosso futebol ama-

•

,

'

I

dor.

ACANOINHAS (CN)
Liga Esportiva' Canoinhense
(LEC) visando \0 congrassa-, ,

menta de atletas € dirigentes de
todos os Clubes da cidade e do

interior, promoveu no, último

domingo um Grande Festival
de -encerramento dos Campeo-:
natos, bem como a confraterni

zação das equipes filiadas à

LEC, e o público desportista,
dos Municípios de Canoinhas e

Três Barras.

xxx RESULTADOS

DO :FESTIVAL

O Festival teve início às 9

horas -de domingo, com a reali-

,zação de quatro jogos; com "os

seguintes resultados: Supermer
cados Cereal 1xO Coopercanoi
nhas - Palmeiras do Cerrito
OxO Barrigudós no tempo regu
lamentar de 15 minutos por
tempo. Na cobrança de penali
dades máximas, o Palmeiras foi
derrotado por ?x2 pelos Barri

gudos. O terceiro jogo foi entre
o Coletivo Santa Cruz Ox2 Gi
rassol; e o quarto' encontro, Pa
rado 1xO Nova Aliança de Rio
da Areia de Baixo.

�

, Naparte da tarde às 13 ho
ras, jogaram as Equipes Mirins
de União' da Vitória Ox3 Indus-
1 rial . E depois, ' Juventude do
Rio da Areia Oxl Primavera do
Salto da Á-gua Verde;' Beira Rio
Ox2 Mirassol; 'Três Barras 1xl

Seleção de Aspirantes.
DIPLOMAS

No encerramento dos jogos
do Festival, a Liga forneceu di
plomas a todas as equipes da ci
dade e do interior, pela abnega,

O Cine Jubileu proplove
para logo mais às 20h30 a exibi
ção de dois excelentes filmes:
"O Grupo dos Sete' Selvagens"
e "Um Viúvo Trapalhão". Para
é1 petizada, será reprisado ama

nhã às 14hs o "Farwest", "O
Grupo dos Sete Selvagens" .

Também amanhã em, duas ses

sões, às 19h30 e 21h30, "Nos Em-
'

halos de Ipanema", .com censura

até 18 anos. Toquinho era dese-
j ado por todas e por todos.

x x x,

Com a presença' do Presi
dente da Associação .dos Técni
cos Agrícolas de Santa Catari
na; Hugo Matias Bihel e diver
sas autoridades locais, será fun··
dado oficialmente amanhã, (I

Núcleo, dos Técnicos Agrícolas
- Regional Norte. A reunião
será às 10 horas no Colégio Vi
dal Ramos, seguida de almoço
de confraternização.

xxx

BOTA-FOGO 3 'x 2

SELEÇÃO' DA LEC

Encerrando com chave' de
(Juro as festividades, a . equipe
Campeã da La DIvisão' de 1979.
o Botaíogo, jogou' contra uma

seleção escalada pela Liga. . O
primeiro tempo acabou empata'. _

do em 1x1, com gols de Gerson
para o Botafogo e de Brito para
a Seleção. Na segunda fase,
Boy e Gibi ampliaram o placar
IJ5:1ra o.alvi-negro e Adilson des
contou para a Seleção COlU um

eol de penalte. O Botafogo ven

(eu COlU esta escalação: Allage,
Eraldo, 'Schavalla, Jair Barros,

Toninha, Mauro, Fonseca, Gibi,
Celso (.Zico), Gerson (Boy) e

Albari .' A Seleção da LEC, per
deu com os seguintes atletas'
Palaoro, Negão, Maiorki, Julio)
Jadir, Orl-ei, Branqueia, 'Celso,
Ingo, Brito e Vander.

Num esforço digno de e1.o-.
gios, a Diretoria da Liga junta
mente com as .Diretcrías de to-

,

das as equipes, obtiveram abso
luto sucesso no empreendimen
to esportivo, conseguindo um

lucro líquido de Cr$, 10.000,00 ..
Merecidamente, estão de para
béns todos os Diretores de Em-

.

presas que contribuiram COD1 a
- festa; doando troféus, diplomas,
medalhas, inclusive condução

I

para o. transporte de' atletas.
Destacaram-se nesta promoção,
o nosso companheiro de impren-
'�a Joalberto Kalémpa; o Prefei
te Municipal 'I'herézio, o Presi-'

. dente da LEC, Celso Glinski; o

Vice-Presidente, José Lucas; o

popular Z� Baiano, que organi
zou o Concurso de .Violeircs,
.dentre muitas- outras pessoas
q-ue realmente são desportistas

xxx
'\

Os Municípios de IRINEó,·
POLIS, Fraiburgo, Botuverá,
Gravatal, Jacinto Machado, Me
leiro, Paulo· Lopes,

.

Petrolandia
I'; São João Batista, serão bene
ficiados em breve com a insta

lação de Postos Avançados do
Crédito Rural do Banco do Bra
sil: A informação é_ do Secreta
do Nereu Guidi da Casa Civil,
em nota distribuida à imprensa
esta semana.

'

A Direção do Coletivo San
fé! Cruz, está organizando uma

viagem de Turismo com destino
à Aparecida do Norte, COD1 saí
da de Canoinhas no dia 29 'de fe-

,

vereiro. A viagem será realiza
da ,com seu novo e moderno ôni -

.

bus adquirido recentemente, es-_
pecíalmente equipado para es

se tipo de passeio. As passagens
poderão' ser adquiridas nos e�·

critórios da empresa.

PUBLICIDADE, É·UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAV-EL.

,
,SE VOCÊ AINDA NÃO O FEZ, CER,TAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

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

Agora você curte'uln domingo musical diferente!
É 'a sua Rádio Santa Catarina, sempre procurando dar mais � seus ouvintes.
Acompanhe todo domingo � partir das 07,00 horas, o DOMINGÃO MUSICAL.

Das 10,00 às. 11,00 horas - TELETEMA.', ... , .temas 'musicais das suas novelas preferidaç;.
E a seguir, entre 1i,00 e 13,00 horas, CLUBE DOS REIS ..... o melhor da música, na inter-

pretação dos melhores cantores em: evidência.
-

Depois" atravéz de "GENTILEZAS", ·levamos nosso recado musical ao homem simples e bom
, de noss.o interior. -

I ,

RADIO SANTA CATARINA sempre aconchegante e mais pertinho de vod\

FA'CA UMA EXPERIÊNCIA. _. ANUNCIE NA RADIO
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS' REALMEN1'E ,CA-
PACITADOS, IR:AO EMPENHAR ..SE NA DEFESA DE SEI:

INVESTIMENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.
-

DEVERAo UNI RE L I TE" SEE
1 '

'tormada em áre� de recreação.
Sua área construída, consta de

churrasqueiras, canchas de Bo

lâo, Canchas de Bocha, parque
infantil e piscina. 'Segundo ()

atual Presidente, Luiz Fernando
Freitas, com esta fusão as duas
.r ocíedades passarão por uma

complelta transformação, inclu"
sive COlU a construção de , qua�
dras de esportes e uma nova.
piscina para maior conforto de ..

�eus associados e fan1iliares.

.Iundação, esteve
-

inativa, Iimí-.
�'Dndo-se apenas à .reuniôes Ia-

.

miliares, festas de aniversário e

casamentos de seus associados,
sendo que a cancha de tênis
nunca foi usada. O salão de fes
'ias era alugado eventualmente
para bailes de carnaval e ultí-

.

inamento para danças de disco
·1ecas.

O Clube de Bolão Fantas
ma, possui uma extensa área co
berta de árvores nativas, trans-

,

estatuto; denominação de nova

sociedade; alienação de imóvel
,

da. socied-ade e .a designação pe-
las respectivas sociedades do

, número de seus sócios.

. CANOINHAS (C�) - Os
Presidentes ao Elite' Tênis Clu-

,

.

be e Clube de 'Bolão Fantasma)
Sylvio Mayer e Luiz Fernando
Freitas, respectivamente, estão
convocando através de edital)
todos os membros das duas so-

O princípal objetivo desta

reunião, é a fusão ou incorpora
ção das duas sociedades, que-há
111Uito tempo vem sendo objeto
de interesse de ambas as dire
terias. Além deste assunto, es-

i arào na ordem do dia, o rateie
dos "títuios patrimoniais das

duas sociedades entre os
:

asso

dados; designação de comissão

para dirigir provisoriamente a

�Jova sociedade e elaborar seu

Ó ·Elite Tênis Clube possui
11ma sede construída ao lado do

Estádio Municipal, contendo sa-·

iões de festas, salas de recreá

cão cancha de tênis e área para
\

:on�trução de urna piscina. A

Sociedade, desde a época qe sua

"

eiedades para a Assembléia Ge-
,

,

:::01 Extraordinária, a realizar-
se no dia 24 do corrente mês na

sede do "Fantasma", no Bairro
Nassa' Senhora Apareci,da.

- �u, IYl, ••
,
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Traga sua ,receita de ÓCULOS par
.

.

ÓTIC-A Praça .Lauro Müller, 514
Fone: 2�-0316

Canoinhas

e tenha, certeza de um sérv�ço,
.

de alto g . bar- o
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