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CANOINHÀ.S (CN) - Na

rápida passagem pelos Municí

pios do Planalto Norte Catari
nense na semana passada, o Se
cretrio-dos Transportes e Obras

Esperidião Amin Helou Filho:
manteve contato com: os Prefei
tos de Três Barras e Canoinhas
na manhã do dia 22, com a fi
nalidade de ouvir as reivindica-

,
1

ções dos Municípios sobre futu-
T?S obras de sua pasta.

.

presentante do Planalto Norte
junto ao Governo do Estado
"já que dele dependemos par�
que seja concluída a pavimen
tação da BR-280 no tre::ho Ca
r.oínhas/PortoUnião, e outras
c-bras de infra-estrutura no se"

tor rodoviário" .

ma oportunidade pelo ,ex-Go
vernador; e ainda, uma Agên ..

cia do IPESC e lima UCRE com

sede em Canoinhas.
Dando uma resposta con

junta aos Prefeitos de Canoi
Ilhas e Três Barras sobre as rei
vindicações ouvidas, o Secretá
rio dos Transportes e Obras, dis
se que todas estas obras men

cionadas estão dentro de 'seu

programa administrativo, e que,
é), maioria estão com os estudos
concluídos, mas para que te
nham seu início em 'breve, serão
necessários recursos elevados
"

'

recursos estes que deverei con-
seguir com o Banco Interameri
,cano de Desenvolvimento, na

ordem de 135 milhões de dóla
res em minha visita na próxi
ma semana aos Estados Uni-
dos" .

'

Quanto aos demais pedidos
que não são de sua pasta, "leva- '

rei pessoalmente ao Governador
Bornhausen, todos os proble
mas existentes eu procurarei
com ele umarsolução a curto
prazo. Com .isto cumpro minha
promessa 'feita

.

na época da
campanha políticà: - "Traba-
1har, 'proporcionando

"

assim o

desenvolvimento que hã muito
ficou no esquecimento DO): par-
te do Governo". é -

(continua na t.a página)

ria organizada a Comissão para
a criação do PDS, 'não SÓ em Ca
noínhas, como também nos de
unais Municípios".

CANOINHAS (CN) A
Mesa da Câmara Municipal re
cebeu esta semana um requeri
mento subscrito por sete verea

dores; conforme preceitua a lei

6�67 de 20' de dezembro de 1979

que dispõe a resolução que re

gulamenta os blocos parlamen-.
tares nas Câmara.

,

I.

Este grupo de vereadores i

resolveu de comum acordo, as

sinar a adesão ao Bloco Parla

mentar, na presença do Vice
Governador Henrique Córdova,
compromisso este, de caráter ir
reversível - segundo, Paulo
Faria. Em seguida os edis canoi
nhenses foram . recebidos pelo
Governador Jorge' Bornhausen
no Palácio Cruz.e Souza, onde
receberam todo o apoio e a sa

tisfação do Chefe do Governo
em saber que o PDS na Câmara
de Vereadores de Canoinhas .í ri
estava formado, inclusive, con

tando com um vereador do ex

MDB, Orlando Müller.

. SOLICITAÇÕES
O Prefeito Canoinhense,

apresentou a Esperidião qs se

gllÍntes pedidos: ':1 apressamen
to dos estudos para a pavimen
tação da estrada Canoinhas/
Três Barras; auxílio a Fundo
Perdido para a conclusão do
Terminal Rodoviário Municipal
(nova Estação); uma resposta
objetiva e concreta a respeito rle
quando será iniciado o asfalta
rrento da BR-280 no Trecho Ca
r-oinhas/Porto União - a mais'
importante para o aceleramento
do desenvolvimento do Mun.icí
pio; asfalto da estrada Canoi
nhas/Major Vieira/BR-116; um

Ginásio de Esportes para o' Bair
ro Campo da.Agua Verde; além
da intervenção do Secretário na

urgente instalação da Micro
Região Vale do Canoínhas, cria
da em 1978, pelo então Gover
nador Antonio Carlos Konder
Reis; a instalação o mais breve
possível da Delegacia Ragionai
da SSI, ta:mbém criada na mes-

,

Em Três Barras, o Prefeito
em exercício, Willy Sudoski e o

titular do cargo, Odilon Pazda
.

,

pediram ao Secretário a agiliza-
ção dos estudos para a constru

ção do asfalto das estradas que
ligam o Município à BR-280 e a

, cidade de Canoinhas ,

.

Em Canoinhas, reunido com

expressivo número de autorida-
I des, empresários e agropecufl
ristas, Esperidião expôs os mo

tivos de sua visita e apresentou
(lOS presentes os seus acampa ..

}!hantes do DER, Engenheiros
. Almir F'iates e João Alberto Ni
colazi . e Ricardo Saporiti, Diré,
tor do Fear, além, dos Enge ..

nheiros do DAg, Sidney Heyse
e Danilo Franz. Depois, o T're
feito Therézio de Carvalho sau-

.

dou o visitante, dizendo que o
Secretário dos 'I'ransportss a

, partir de agora passa a ser o re-
,

'

Este documento, assinado
pelos vereadores, Paulo Eduar-
'do Rocha Faria, Edmundo Bit
lencourt, Henrique Krzesinski.
Jair Lessak, Francisco Bueno de

Siqueira e Guilherme Prust -"

todos da bancada da ex-Arena,
e .mais Or lando Müller ,�(ex
MDB) - solicita qUe Os mesmos

sejam inscritos ao bloco' parla-
'mentar do PDS - Partido De
mocrático Social.

Paulo Faria, falando a Im

prensa sobre o assunto disse que
"estes vereadores, ao analisar ('

programa e as diretrizes traça
das pelo PDS; resolveram for
mar um bloco coeso integrando
o partido . dOI Governo. .Este
bloco de' sete parlamentares,
viajou à Capital do Estado na

'última segunda-feira, com a fi-
- nalidade de entrar em contato
com as autoridades do Estado,
ocasião em' que foi recebido pe·
lo Vice-Governador, Henrique
Córdova, que nos prestigiou so

bremaneira em todos os senti
.dos, inclusive, citando quais se

riam as diretrizes do partido e

como seria integrado e como se-

A partir desta entrevista
com o Governador, os vereado-
res que compõem o bloco do PDS,
assumiram o propósito de não
só dentro da" Câmara,

.

como

também fora dela, .ajudar na

estrutura inicial para a forma
ção definitiva do Partido no

Município 'de Canoínhas. "Te
mos a certeza de que o PDS se

rá forte, porque,1 não só o Le

gislativo mas, 'também o nosso

Executivo n� pessoa do Prefei
to Therézio, e Vice Fábio Fuck,
estará junto, nesta empreitada,
formando assim o partido majo
ritário em Canoinhas" fina
Iizou Paulo Faria.

- .

CancinhasBornhausen visitará
dia 13 de marco

,
'. "

"'r.;-:::-> -. '

..
"
__ .'.'__� -; ..��,':.A.:: .. :,.�.- _.' �:-:-. �'F-

Em sua visita a São Bentó do Sul .na noite de
quarta-feira última, onde anunciou 25 milhões de
obras para aquela cidade, o Governador Jorge

.

Bor
nhausen recebeu, em audiência os cinco Prefeitos que

fazem parte da Associaçâo dos Municípios do Vále
Canoinhas: Odilon Pazda, de Três Barras; Cláudio
Gadottí, de Major Vieira; Roberto Batschauer, de irl
nsópnlis; Benedito .Therézio de Carvalho Netto, de
Canoirihas e Victor Buch Filho, de Porto União. além
do Vice-Prefeito de Canoinhás, Fábio Nabor Fuck .

As reivindicações dos Prefeitos da AMVAC, foram
no sentido da instalação imediata dos órgãos que de
verão funcionar na Micro-Região Vale do Canoinhas
e a fundação oficial da Associação dos Municípios,

Em resposta às solicitações,' o Governador disse que
deverá visitar Canoirihas no próximo dia 13 'de mar

ço para inaugurar uma série de. obras de seu gover
no, oportunidade em que anunciará a instalação ofi
cial 'da Micro-Região e conseqüentemente a implan
tacão, definitiva da Delegacia Regional e a UCRE'
relvindic'adé! muitas vezes, Quanto aos cargos dos ór
gãos que funcionarão no setor, Jorge fr izou que isto
é de competência dos próprios Prefeitos' da AMVAC
t âo logo esteja instalada oficialmente a Associação,

Finalizou o Governador, dizendo que . as pessoas pa
ra os referidos cargos, deverão ser da região, gente
que vocês mesmos conheçam e sejam capacitadas
para desempenhar suas. funções". Respondendo a

uma pergunta do Prefeito Therézio, o Governador
desmentiu categoricamente Que as \ nomeacões. para
os cargos sejam de pessoas-que já estejam escoUildas
antecipadamente, desta ou daquela cidade, corno Se

comenta atualmente em Canoinhas .

r· tem
(I e»

III

I os

s ,

«

mo Distrito, Clóvis Corrêa
.Shwartz; 'do, Juiz da l." Vara,
Loacyr Muniz Ribas; do Prefei
to Municipal, Benedito Theré-

.

zio de Carvalho Netto; do. Pre
sidente da Câmara de Vereado
res, Paulo Eduardo Rocha F'a
ria; do Presidente da Associa

ção Comercial e Industrial de
Canoinhas, Hilton Ritzmann e o .

Presidente do Rota;ry Clube de
Canoinhas, Olávío Soares.

(ÚLTIMA PAGINA)

CANOINHAS (CN) - Em
.

solenidade e jantar festivo rea-
,

lizados no dia 21 no Clube de
Oficiais do 3.° Batallhào da Po
Iicia Militar, foi fundado ofi
cialmente o Leo Clube Canoi
nhas, com a posse da primeira
diretoria.

O .ato contou com a presen
Çô do Governador do Distrito

L-lO, 'Wilson dos Santos; do
Assessor de Leo Clubes do mes

\

Amanhã no Ditão'
BOTAFOGO' X C. A. BAEPENDI

f
'

'IelJz.

de um

músicas çJe .noveles, para

na Rádio 'Santa Catari '(I

fazer o seu domingo mais

lntegredo na ;v,ida
TELETEMA' • • •

partir das 10:00 horas,
/"

� � ---------------------�--------gw�--�_da�.,�}Q =w �M A�--� -- .. �

A o som povo

,-
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CORREIO DO NORTE r� 01 de março de 1980
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------_

I'

<, "":;; .' ,.:� Senhores acionistas

Cumprindo o de - «: i· ...gal e estatutário, LJ. ctZ mos P? r a devida apreciação o Balanço Patrimonial, Conta de resultado do exer

cício, reíatrvos ao exercício social; encerrado em 31 de DeZ01TI ro de ] 19. NUJna rápida apreciação dos valores, podem ser constatados os resultados

.
das decisões tomadas pela diretoria, no decorrer do exercício. )�ntretanto colocamo-nos ao inteiro dispor dos prezados acionistas, para os esclareci

mentos que forem julgados oportunos e necessários e, esperando poder i10 próximo exercício, melhorar o resultado de nossas operações.

Canoinhas (SC), 20 de fevereiro de 1980.

ANTONIO TRELA -' Diretor
. I

Balanço Patrimonial encerrado' em '31 de dezembro de 1979

,

Esquadria
)

t

A_ T I V o

ATIVO CIRCULANTE ..

DISPONíVEL, .. , ..

1978

13.337.484,33

CGC/IVIF 8�3 .188 .-789/0001-83
I

Relatório da' Diretoria

1979 P A 5 S' I V o

PAS�IVO CIRCULANTE�

CURTO PRAZO.. .. .. ..

29.103.685,07

�65. 659,12 ,
937.591,97

Bens numerários .. .. ..

Depósitos bancários a vista .. ., ..

Bancos conta especial .. .. .. ..

57.355,97,
433.757,92
74.545,23

. 57.528,28
)

554.908,04
325.155,65

28.166.093,10

-Fornecedores nacionais .. .. .. .. .. .. ..

Obrigações tributárias .

Obrigações sociais.. .. .. .. . .

Créditos' de acionistas .. .. .,

Credores diversos .. .. .. .. .. .. ..

Credores por serviços .. .. .. .. .. ..

Adiantamento de clientes :

Financiamentos capital de giro .. ..

Financiamentos do im.obilizado .. ..

Obrigações diversas , ..

Provisão para imposto de renda ", .: .. .. ..

Dividendos a pagar
-

'

..

CIRCULANTE LONGO PRAZO .. .. .. ..

--

Financiamentos do imobilizado .. .'. . ...

Financiamentos para pagamento de encargos

PATRIMôNIO LíQUIDO .

Capital integralizado .. .. .. .. .. .; .. ..

Reservas de capital .. : '- .

Reservas de lucros .

Lucros acumulados a dispas. da' assembléia

,

REALIZAVEL - CURTO PRAZO ..

Devedores por duplicadas .. .. ..

'
..

(-) Provisão p/Devedores duvidosos

(-) Duplicatas descontadas .. ..

Empréstimos a Empregados '

Fornecedores conta adiantamento
Outros devedores .. ., .. .. .. ..

Duplicatas de terceiros a receber

Imposto de renda na fonte ., .. .. .. ..

Contratos de câmbio a receber, .',
Empréstimos a Eletrobrás .

Estoques , .

Despesas de exercício seguinte ..

REALIZAVEL - LONGO PRAZO

Adicional do imposto s/renda, Fundo de
-� Indenizações trabalhistas, empréstimos,

Adicional BNDE e FGTS não Optantes 6.236,10 6.236,10

ATIVO PERMANENTE � 13.768.746,86 21.352.694,96
------------

.Investimentos .. ., .. .. .. .. ,. .. 729.337,81 1.242.102,28
Aplicações incentivadas .. .. .. .. .: 792.918,45 1.378.918,34
Imobilizado - valor corrigido .. .. .. .. 13.935.379,15 21. 806.045,98
(-' ) Depreciações acumuladas . .

.
1. 688.888,55 3.074. 371,G2

.

27.112.467,29 50.462.616,13

\

12.771. 825,21
7.526.182,10 .

225.785,00
3.414.377,04

32.035,00
310.240,05
195.509,'68
39-7.548,02

410,40

243.051,47
7.082.640,64
624.369,89

6.236,10

TOTAL nO ATIVO . TOTAL DO PASSIVO 27.112.467,29 '50.462. G16,13

-

7.280.126,31
218.403,78

4.438 .464,82
32.900,00

1-.615.713,08
1.594.837,70
2.271.415,27

1. 850 .497,31
392.279,7))

17.069.633,24'
715.559,03

,
6.236,10

DEMONSTRAÇãO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Período de 1.0 de janeiro a 31 . de dezembro de 1979
RECEITA BRUTA DE VENDAS

C-') DEDUÇÕES DE VENDAS

Impostos sobre vendas:-.. .. ..

Vendas canceladas .. .. .. "
.

PIS sobre faturamento .. :. .. .. .. ..

ClI

/

. 1978, 1979

I

10.295.918,10 22.322.470,38
2.297.351,12 6.863.206,31
1.698.576,06 2.262.871,G7
209.768,54 431.051,50
593.417,40 180.625,40
404,395,13 3.293 .. 229,G7
40.181,09 57.525,90
210.066,52 1.020.581,71

2.343.545,42 5.633.523,84
239.800,82 197.397,23
557.596,00 908.063,65
561.220,00 1.474.393,00

1.140.000,00

347.998,47 760.134.20
---

347.998,47 168.993,47
591.140,73

16.468.550,72 27.380.011,55
9.500.000,00 14.725.000,00
5.308.983,29 8.453.385,6:3
1.381.043,12 1.161.517,81
278. 5�4,31 3.040.108,11

DESTINACãO DO LUCRO

46.583 .322,93

Saldo do exercício anterior .. .. ..

Lucro líquido do exercício ..

Total '

.

. Fundo de reserva legal.. .. . .....

Fundo de r�serva especial .. .. .. .. ..

Fundo de reserva p/ aumento de instalações
Lucro a disposição da assembléia .'. .. ..

(
5.696.843,42

96.609,50
345.758,15 (-) 6.139.'211)07

"" ..

RECEITA LíQUIDA DE VENDAS .. -. .

. (-)Custá dos produtos vendidos .. ..'

LUCRO BRUTO ,

(-) Despesas. de vendas . .. .. ..

(-) Despesas financeiras líquidas .. ..

(-.) Despesas CO,m, pessoal .. ..

. (-) Despesas administrativas .

(-) Despesas gerais .. .. .. .. ..' ..

(-') Depreciações .. .: ..

-

.. '.. ..

(-- ) Despesas tributárias .. .. ..

C -�) Outras receitas operacionais .

4.152.519,19
1.270.451,32
7.149.430,49
1.801.484,00

••

<, 2.503.355,38'
941.292,83
276.706,33
3�1.'659,33

Demo�straç,ão das Origens e aplicações de Recursos
o R I G E N' S ;;:,..';::�'- \

i

40.444.111,86
17.026.632,89

23.417.478,97

./

Lucro líquido do exercício .. " ..
'

.

Depreciações .. .. '.' .. .. .. .. ..

Aumento do Passivo Circulante Longo Prazo

(-') 17.773.580,21-
TOTAL .......... -

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

LUCRO OPERACIONAL ..

I

••

(-) Reversões' de provisões ."

(-) Correção monetária .. ..

RESULTADO DO EXERCíCIO ANTES
DO IlVrpOSTO DE RENDA , ..

(_.)Provisão para imposto de renda

LUCRO LíQUIDO DO EXERCíCIO

5.643.898,76
1.669,58

769.145,82

APLICAÇÕES
Dividendos propostos . . .. ..

--

Aumento de investimentos .. " ... ",

Aquisições do Ativo Imobilizado " .. .. ..

,

'

4.873.083[36
1.474.393,On

3.398.690,3G

TOTAL .... ... ; .. 4.752.118,,92

0,2308 Demonstração ,da Variação no Capital Circulante Líquido- Valor por ação do Capital social .. .. Cr$
________________________________M ·�, ��. ,__

.Notas Explicativas
.._.,-___,...._-----------�---------

1978 '1979 Variação
Ativo Circulante .. . . . . 13.337.484,33 29.103.685,07 .15.766.200,7'1
Passivo Circulante .. . . . . 10.295.918,10 22.322.'470,38 12.026.552,2[3I

-----

Capital Circulante Líquido 3.041.5G6,23 ·6.781.214,69 , 3.739.648,4(;/
.

I

1) - Foi realizada.a Correção monetária do Balanço, de acordo C01TI o de
creto 1598/77 de 26 de'dezen1bro de 1977.

2) - O critério de avaliaçâo dos estoques, foi efetuado com o custo : nó
dio.de aquisição.

3) - A provisão para Devedores Duvidosos," foi ct culada na taxa de

3%, sobre o saldo de devedores porvduplicatas ,

4) - A provisão para imposto de renda, foi constituída pela 'taxa de �)5?r",
sendo excluídas a receitas isentas.

. .
\

5) - O Capital Social é constituído de 14.725.000 ações nominativas, ...-n
dossáveis, ou ao portador, no valor nominal de Cr$ 1,00 cada lupa.

A t
' rm. I D' (1

.

11 OlHO te a - irctor .ornereia - CPF 010. ]_J�. �09,.53

Argemiro Dumko � Técnico em Centabilidade - Reg. cnc/se 4.06'1
nó DEC 11.0 3.326 - Cl F 004.711. 7 9-34

Canoínhas.i ãü de fevereiro de 1980

151.221,31
3.398.690,3:9
3.549.911,67

.

,

I

169.934,52
169.934,52
169. 934,5�

3.040.108,11

3.398'.690,36·
941.292,83
412.135,73

---

4.752.118,9:1.

1. 767 . 000,00
152.743,26

2.832.375,6Fi
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Co lo tn b o

Enlace Langer / Hoffmann brilhante Cirurgião-Dentista, filho do prezado casa:'

Walfrido e Maria de Lourdes Langer, e ela filha de

Arno Court. e Ursula Hoffmann. A, cerimônia reli

giosa foi conduzida pelo Frei Vitalino, vindo de São

Paulo especialmente para a ocasião. Após o ato re

ligioso, foi realizado o casamento civil nó "HaU" do

Clube Canoinhense, seguido de recepção magnífica
aos convidados no Salão de Festas do Clube Canoí-.

nhense. Dentre as muitas presenças ao acontecimen

to, destaco: Silvio Kawa (Salma), Guida Fuck (Már

cia), Renê MUto! Bauer (Bernadete), Fábio Nabor

Fuck (Marli}, Paulo Tokarski (Janete), Orlando

TremI (Lia), Olávio Soares (Elzita), Gil 'I'revisani e

Sônia Davet, Natália Trevisani (Irma), Reneau

Cubas (Maria de Lurdes), Pedro Penteado do Prado

(Jucéia), Ilo de Matos (Lurdes),' Antonio Simões

(Maria Helena), Benedito Therézio de Carvalho Net-
. - .

,/

to (Lia), Niceto Fark (cRosicler), Osvaldo Segunde
de Oliveira (Haydée), Antonio Milton Tormena (Val

cy), Luiz Fernando Fuck (Tânia), Zaiden Emiliano

Seleme (Zoé Walkyria), Adelmo Fuck (Mara), cia
cio Menini e Adylles Weiss, Jorge Peters (Cleoníce)

. Glauco Allage (Cecy), Edgar Nunes. (Elizabetej , Re
ni Scaranto (Elza), Nelson Reway (Marlene), Etiro

Siguifuzi (Sônia), Pedro Frank (Juracy), Alice Hoff

mann, Hilário Fuck, Anita Nunes, Miguel 'I'okarski

(Lourd.es), Afonso Petschow (Izolde) , Sérgio Arno

Hoffmann (Heloisa}, Adernar Osvaldo Borges e Ma.,

rilú Paula Hoffrnann, Beno Fuck (Eunice), Luiz Ro

gério Cornelsen e Maria de Lourdes Si!va, Galdino

- Fuck (Elona), Ricardo Hoffrnann (Rita), Alfredo Klu

ger (Nilda), Silvino Fuck (Verena] , Tarcisio Fuck (Dó
rotéia), Jaime Seleme (Sueli), .Diomar Soares (Udil
ce Inês), Nivaldo Burgardt (Ana Maria), Edson Sil

va e Claudete Hoffrnann, Wilmar Johny Bierbach e

Angela Maria Langer, Santo Gentil Forne (Beti),

Ricardo Lourenço (Sofia), Paulo Soares (Alzira),

Rubens Carrano, Huttener, e Antonio Vicente de

Souza (Eloá).

Urna cerimônia lindissima foi a que uniu 0:3

jovens Sérgio Thomaz Langer e Bernadete Hofrnann,
oficiada na Igreja Matriz Cristo Rei no último sábado.

Na foto, de Egon, um belo momento dos noivos, ele,

'Jantar festivo
o Rotary. Clube de Canoinhas, muito bem di

rigido pelo seu Presidente, Olávio Soares, reuniu na

quarta-feira todos os associados e convidados espe
dais para a primeira reunião festiva do atual exer

cício. Em pauta; as campanhas do Clube para 1980;
dentre as quais, o plantio de 75 árvores ornamentais,

no perímetro urbano da cidade, registrando o 75.°

aniversário do Rotary Internacional.' O Destaque da

coluna pela fidalguia do Conselho Diretor e demais
membros' do Rotary, e o agradecimento ao convite

Iormulado a este colunista.

-Pingo 'Gente

AGUARDEI\'! ,A COLEIÇAO l\'IEIA�ESTAÇAO

Rua Vidal Ramos 921 _- Fone 22-01:43
. ,

,

��=====================��=========== ========='

O Clube do Sigilo está trabalhando intensa

!llente nos preparativos de seu tradicional "Jantar

Dançante", que acontecerá no dia 20 de, abril., Se

gundo o Presidente, Egon Thiem, a noitada como

f,empre é para casais que gostem de mÚ,sica d� .ve�h&
guarda. A venda dos cartões - com numero lln11ÜJ:

elo - já estão sendo vendidos pelos associados. O

local, será como de praxé no Clube Canoirihense. O

,colunista agradece 0- convite.
====================�============�

Jantar dançante

CIRURGIÃ-DENTISTA
CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

/ (ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22�0439

Aniversários
HOJE: Agenôr Vieira Côrte e Certs Rosilane Treml,

AMANHÃ: Marilú Santos de Lima e Romeu 'Wagner,
IHA. 03: 'Wilmar Ruppel, filho de Durval e Svlvía Ruppel:

Rosélís de Fátima Artner: Waldom.h'o Pereira e
,

Alcides Pires.
-

DIA, 04: WiUy Gorseltz e SaulDhunv Zugman,-
nIA 05: Cartos Alberto Maser; D-enise Elízabeth Bur:gardt;

Paulo Eduardo Pires; Haroldo J. Wendt; e D.a Ro

sália, esposa de João 'I'reml.

DIA. 06: Sérgio 'I'revlsani, D." Verônica, esposa de Antonío

Tokarski: José Grat: Orlando Roesler: e a Vva.
TUa Worell.

DIA. 07: Vilma Dias, esposa de Wilson Ruppel: Wanderley
de Oliveira GOdoy;, e Iríneu Senezuck,

AOS ANIVERSARIANTES OS CUMPRIMENTOS
DA COI,UNA.

.

I

Antenas, por Canoinhas
I

•

De�parabéns a turma do "PX" de Canoínhas,
Meister, Gil, Clauto, Jair, Silvio, Zeno e outros que já
estão circulando pela cidade com seus equipamentos de

rádio "Faixa do Cidadão", e suas antenas irradiando

amizade por este Brasil afora. Espero, que tenhamos
em breve a formação do "Fã Clube de Canoinhas"

sob Ç> comando dos jovens pioneiros "Macanudos".

GÀ'R,DENIA
\

\

. Liquidação Total
VERÃO

Todos os artigos com 40% de desconto

Vem aí a sensacional coleção meía-estação .

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

Valeria aniversariou

.

,Valéria Cyrillo Pereira, um broto. de nossa. so-
,

'

ciedade enfeitando a coluna de hoje. Ela foi uma das

bonitas debutantes do Clube Canoinhense em 1979 'e

recebe os cumprimentos pela data natalícia transcor
rida ontem.

Konder .Reis
,

'

.

Sob o título "Na reserva", a coluna Painel, da
:"Folha de São Paulo", publicou dia 27 'o seguinte co

mentário sobre o ex-Governador: "o ex-Governador

C1e Santa Catarina, Konder Reis, não aceitou sua in

dicação para ministro do Tribunal Superior do Tra- ,

balho, como pretendia o Palácio do Planalto, porque
tem "o desejo de prosseguir, no devido tempo, a ati-'

vidade política", como disse na carta que mandou ao

Presidente Figueiredo. �

-

"Para os observadores de Brasília, o que Kon-
,

der Reis quis dizer é que continua disponível, a qual ..

quer momento, para integrar o Ministério Figueire
do, tal como se especula na C,apital.Federal há muito

tempo".
'

Leo .Clube
Canoinhas '

I
Além das autoridades e convida- -.

. .....

.. dos mencionados em matéria de l.a

página, destaco a presença dos Leões
e

�

Domadoras do Líons Clube de Ca

noinhas, na noite de gala na _fundação
do Leo Clube Canoinhas. Ildefonso.

(Renilda) Corrêa (foto), Renê l\ÍIilto
Bauer (Bernadete), Luiz Buchmann
Esmeralda, Grimaldo Furtado Ze·

nair), Antonio Merhy Selems (Dera
cy), Francisco Raposo (Sandra), Zai
den Emiliano Seleme (Zoé Walky ..

ria), Arno Reckziegel (Maria Cacil

da), Walmor Furtado (Maria de

Lourdes) e Rodolfo Schwartz do
Lions Clube de Jaraguá do Sul.

,

FraD�oíse - Lá na MOdinba,}
A Françoise e Lá na Modinha estão numa boa.

E111 todas as compras à vista, você leva 10% de des
conto. E tem mais, para fazer sua prestação é só ter

«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.

-

Dr. -otonio Lo Dequecb Seleme
C R M - 2192 _' CPF 189652879-72

,CARDIOLOGIA

E L E T R o C A R D. I o G R A F i: A

Consultório: Rua Caetano Costa, 396

MEDICLINICA - FONE 22-0.985

J
\
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CORREIO DO NORTE
r

Prefeitura
LEI N.'o 1.520 de 20/02/1980

REAJUSTA OS VENCIMEN
TOS DOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO

QUADRO DO PODER
EXECUTIVO

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de

'Santa Catarina, no uso de suas

atribuições, faz saber que a Câ

mara de Vereadores decretou (

eu .sanciono a seguinte

L E I

Artigo 1.° - Ficam rea

justados os vencimentos dos
Funcionários públicos Munici

pais integrantes do Quadro
Efetivo e Comissionado do Po
der Executivo, em 28% (vinte e

oito por cento) é1. partir de L?
dê janeiro e, mais 28% (vinte e

oito por cento) a partir de 1.0
de maio do corrente ano.

Artigo 2.° -' As despesas
decorrentes 'da execução desta
lei correrão à conta das dotações
próprias do orçamento vigente,
ficando o Chefe do Poder. Exe
-cutivo autorizado a suplementá
las, utilizando-se dos recursos

disponíveis, conforme o que e8··

tabelece o artigo 43 §§. e incisos
da Lei N.o 4.320/64.

Artigo 3.'0 - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições

. em contrário.

Canoinhas, 20 de fevereiro
de 1980.

- Dr. Benedito Therézio
de Carvalho' Netto

. Prefeito Municipal
-Esta Lei foi registrada e

. publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Fá,bio Nabor Fudc'
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.521 de 20/02/1980

REAJUSTA OS VENCIMEN
TOS DOS FUNCIQNÁRIOS
FÚBLICOS MUNICIPAIS DO'

QUADRO DO PODER

LEGISLATIVO

Dr. Benedito Therézio de
. ,

Carvalho Netto, Prefeito Muni-

cipal de Canoinhas, Estado. de

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições, faz saber que a Câ
mara de Vereadores decretou c

eu sanciono a seguinte

L E I :

Artigo 1.0 - Ficam majorá
dos em 28% (vinte e oito por
cento), os vencimentos dos fun
cionários públicos' Municipais,
efetivos e comissionados do

Quadro do Poder Legislativo, a

partir de 1.0' de .janeiro e, mais
28% (vinte e oito por cento) a

partir de 1.0 de maio do corren

te ano.

" Artigo 2.0 As despesas
decorrentes da execução desta
lei correrão à conta das. dota
ções próprias do orçamento vi

gente, ficando o Poder Executi
vo autorizado a suplementá-Ias,
utilizando-se de recursos dispo
níveis, conforme o que estabele
ce o artigo 43 §§ e incisos da Lei
n.? 4.3�0/64.

!

Artigo 3.° -, Estalei entra
em vigor .na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Canoinhas, 20 de fevereiro
de 1980.

Dr. Benedito Therézio
de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada é pu
blic,ada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor .Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.522 de 2.0/02/1980

CONCEDE MAJORAÇÃO SA
LARIAL AO PESSOAL REGI-'
DO PELA CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

,

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalho Netto, Prefeito Munia

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas'

atribuições, faz saber que a Câ

mara de Vereadores decretou'
e eu sanciono a seguinte

L E I :

Artigo, 1.° _. . O Servido r
público municipal regido pela

J Consolidação das Leis do Tra
balho, a partir de 1.0 de janeiro
a 30 de abril do corrente ano

terá sua remuneração majorada
de acordo com atabela anexa de
nível salarial n.?

....01/80 e, a

partir de 1.0 de Maioaté a nova

política salarial do Governo Fe

deral, a remuneração será de
vada c' de acordo com, a tabela
anexa de nível salarial n.? 02/
80 e .que ficarão fazendo parte
integrante da presente lei.

" Artigo 2.°. _ O Servidor
público municipal, com vinculo
permanente, que percebe .rnen-'
s.almentc remuneração.' inferior
a Cr$ 2.760,00 ,(Dois mil sete
centos e sessenta Cruzeiros). Ia
rá jús a uma complementação
financeira correspondente à di

ferença entre o valor atual de
.

sua remuneração e o valor do

salário-mínimo regional i
.

-

Parágrafo único -. Não se

computa para efeito de remune

r ação a que se refere C> artigo
anterior, o salário família, o adi
cional por tempo de' serviço,
àjuda �e custo e diárias.

Artigo 3.° - 'As despesas
decorrentes com a execução des
ta lei correrão 'à, conta das dota

ções próprias do' orçamento vi

gente, ficando o Poder Executi
vo autorizado a suplementá-Ias,
utilizando-se dos recursos. dis

poníveis, conforme o que esta
belece o artigo 43 §§ e incisos da
Lei n.? 4.320/64 ..

Artigo 4.° _ Esta 'lei entra
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Canoínhas, 20 de fevereiro
de 1980.

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

Esta Lei foi registrada c

publicada no Departamento Ad
'minístrativo, na' data supra.

, Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 11/80

01 de màrço 'de: 198fJ

inhas
bano com a área de 7.200,00 m2
e área construída de 424,00 m2

. d.e propriedade do Elite Tênis

Clube, sito a rua Felipe Sch

midt, ,no prazo de cinco (5) dias

Gabinete do Prefeito Muni-

cipal de Canoinhas, 2?/0�/1980.
Dr. Benedito Therézio
de Carvallho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fãbio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

EDITAL

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina; no uso de suas

atribuições legais, resolve:

INTERROMPER A PEDIDO
. .

CONTRATO DE TRABALHO

De Doris Stela Calixto,
ocupante de função no Gabine
te do Prefeito nos termos do

,

art . 471 da C.L.T., pelo prazo
de 30 (trinta dias) a partir de

01/02/80.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, 21 de feve
reiro de 1980.

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

Esta Portaria foi registrada
c publicada no Departamento
Admlnistrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal '

PORTARIA N.o 13/80

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO

DE AVALIAÇÃO

Constituída dos senhores
Drs. Alfredo Scultetus, Luiz

Fernando Fuck e Benedito The
rézio de Carvalho, sob a presi
.dência do primeiro, procederem
aàvaliação de um terreno ur-

IUZCW l5"IIW

DECRETO N,? 18/80 .

SUSPENDE ATIVIDADE DE
UNIDADE ESCOLAR

, Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso das atri

buições que lhe são conferidas

pelo artigo 70, inciso XXIX da
Lei Complementar n.? 5 de

26711/75,
.... Considerando o número re

duzido de alunos na localidade
de Ponte do Tamanduá,

DECRETA J

Art. 1.0 - Fica suspenso a

atividade escolar da E. I . M. de
Ponte do Tamanduá, no corren

te exercício.

Art. 2.° _ Este Decreto en,

tra em vigor na data de sua pu
publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, 27/02/1980.

De conformidade com o Artigo n.? 276,
do Código Tributário Municipal, o Departamen

,

to de Viação e Obras Públicas, mediante o pre
sente Edital Os elementos referentes a Taxa de

Melhoria sobre o Calçamento a Lajota da Ruo.
, .:J

, .'

Barão do Rio Branco 'entre Ruas Nery Waltrick

e Paul Harris.

Dr. Benedito Therézio
de . Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
/

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 19/80

HOMOLOGA' TERMO DE

.AVALIAÇÃO

, 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 ..

dó o termo de avaliação elabo
rado pela Comissão constituida
pe-la Portaria n.? 06/80, referen
te ao imóvel pertencente �

aos

Herdeiros de Bernardo Wendt.
--

Art. 2.° - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, 27/02/1980.

Dr. Benedito Therézio
de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

03} Dirceu Straub
frente 14,50 metros cota 5,48 '

79,46 m2. Cr$ 340,00 .. ., .. Cr$ 27.016,40
-

(4) Osvaldo Constantino de .

Oliveira
frente 18,90 metros cota 5,48
103,57 m2 a c-s 340)00 Cr$ 35.213,80

05) Estefano 'Wl<ubleslld 1&
Filhos Ltda.
frente 18,00 metros cota 5,48
Esquina .

128,67 metros quadrados a

Cr$ 340,00 .. �. .. .. .. Cr$ 43.747,80

a) ORÇAl\'1ENTO DO CUSTO DA

OBRA POR METRO QUADRADO:

Preparo de base .. .. .. .. Cr$ 46,1.1
'Acerto do leito .. .. .. .. Cr$ 48,55

Calçamento a lajota .. . j ........Cr$ 182,10
Mão de Obra .. .. .. .. . . Cr$ 63,24

Total . � .. .. .. .. Cr$ 340,00
,

b) CUSTO DA OBRA:

Preparo de base .:

Acerto do leito .. ..

Calçamento a lajota
Mão de Obra .

'Total .

06) Ivo Fernandes Barbosa e

Outros
,

, frente' 5,48 metros cota 5,48
Esquina
30,03 'm2. a Cr$ 340,00 .. Cr$ 10.,210,2C

07) Prefeitura Muincipal de
Canoinhas (Rodoviária)
frente 81,70 metros cota 5,48
447,72 mZ. a Cr$ 340,00 Cr$ 152.224,80

SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela Prefeitura
lVIunicipal de Canoinhas .. . .. 1.. Cr$ 83.769,20
A .ser -Iinanciada pelos contri-
buintes:

Calçamento a Laj ota ..

Total
.

Cr$ 45.442,33
Cr$ 47.847,00
Cr$ 179.463,19
Cr$ 62. 3.24,2fj

Cr$ ,335.076,80

c) Area total da Obra 1. 231,90 metros quadra
dos, a ser financiada pela Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, 246,38 metros quadrados,
correspondente a 1/5 da Obra.em moeda re

presenta Cr$ 83.769,20.
I . ,

.

d) A ser financiada pelos contribuintes 985,52
metros quadrados, correspondente a 4/5 da

Obra em moeda representa Cr$ 335.076,80.
. )

01) Estefano Wrublcski

frente 16,00 metros. cota 5,48
117� 71 m2 a' Cr$ 340,00 .. .. Cr$ 40.021,4('

Mau.ro Woid.echovsiki
frente 14,30 metros cota 5,48
78,36 m2. a.Cr$ 340,00 ., Cr$

02)

(Quatrocentos e dezoito mil, /e oitocentos e qU8'·
renta e seis cruzeiros) .

Canoinhas, 26 d.e fevereiro de 1980.

BENEDITO THERÉZIO -DE CARVALHO
_ -, Assessor Técnico do D.M . E . R .

JOÃO SALVADOR DE ANORADE
Fiscal do D.V . O . P .

26.642,40

Cr$ 335.076,80

c-s '418. 846;OQ
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Cooperativa de Eletrificação Rural
do Planalto. Norte l.tde.
Assembléia Geral Ordinária

Edital da. Convocação
i

O Presidente da Cóoperativa de Eletrificação Rural do
Planalt� Norte Lt.dá. �'CERPL���"" usando das a!r�b�üções que
lhe confere o Artigo tJ2, letra E dos Estatutos SOCléUS., resolve:

CONVOCAR

A Ass�mbléia Geral <?rdináriá, dos associados, a reali
zar-se na sede social da Cooperativa de Produtores de Mate de Ca
noinhas, sito a Rua Caetano Costa, 225, no dia 31 (trinta e um) de
março do corrente ano, as 12 (doze) horas, em primeira' convoca
cão, a fim de tratar da matéria constante da sezuinte:
J • ,'.

•

b

10_
... ,

ORDE1VI DO DIA

Deliberar sobre o balanço Geral encerrado em 31-12-79, re
latório do Conselho de Administração, parecer do Conselho
Fisc�l e demonstrativo da conta de sobras e perdas;

2. o - Destinação das Sobras;
'? o
I) •

- Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, efetivos e

suplentes respectivamente, para o Exercício de 80/81;
Fixa�ão do valor da gratificação de representação para 0

Presidente da Cooperativa, bem como o valor dais cédulas
de presença dos Conselhos;

,

5. o - Out�os 'assuntos de interesse da Cooperativa. I,
Não havendo número legal (2/3) dos associados pre

sentes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para a'instalação da As
sernbléia, fica desde já feita a,SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para
as 13 (treze) horas do mesmo dia.e local. Se desta vez aindã não
houver número legal (50% + 1) dos associados presentes em se

gunda convocação, fica desde já feita a TERCEIRA
_
E' ÚLTIMA

CONVOCAÇÃO para as 14 (quatorze) horas dó dia 31 de marco
de 1980 com a presença de, no mínimo" 10 (dez) associados.

J

Para efeito de cálculo do "QUORUM" para instalação
da Assembléia, a Cooperativ<;i possui 1280 associados.'

,

.

E para que chegue ao conhecimento de todos, o presen
te Edital, será publicado na imprensa. local e, afixado na sede em

pontos estratégicos, bem como remetidos aos associados, na .medíde
do possível. /

Canoinhas, 23 de janeiro de 1980.

DUILIO CORNELSEN - Presidente
1 I{

• • •• I

U : In f : UI m
, I

moveiS'
V E N D E\ --

lEI
_._

•

- Uma área de 10.000 m2 próxima ao Cemitério de Canoí

nhas, corri casa de madeira, pinheiros, luz, etc. Preço,
. somente Cr$ 150,00 o mz, sem aéréscimo pelas benfeitc-

rias.

--- Um terreno na Praia Alegre em Piçarras. Local de ótima

valorização. Preço - a partir de Cr$ 2.802,00, mensais.

TUPJNIQUIM IM'ÓVEIS'

SUA OpçÃO IMOBILIARIA -( CRECI 1231

Praça Lauro Müller, 522 - Sobre-loja.

Aberto de segunda a quinta-feira - das iO às 19 horas.

� • , .,__.=-----�-'�H�'

'Para
\

um bom chimarrão

-prefira
-«BOM-DIA»

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

Definido
red

FPOLIS. (SECS/CN) A

Unidade Operacional de Ensino da
Secretaria da Educação, já definiu
o Calendário Escolar para o ano

letivo de 1980, contendo todas as

atividades de alunos e pr-ofessores.
G ano terá 216 dias letivos no pé.
ríodo diurno e 181 no período no

turno.

As aulas para os alunos de L?
e 2.° graus da r,ede, estadual de en

sino, começam na próxima segun

da-feira, dia 3 de março, encerran

cio-se o primeiro, semestre. em 30

de, junho. No dia 1.0' dê agosto se

rá iniciado o 2.'0 semestre cujo en

CErramento ocorrerá' no dia 20 de
dezembro,

CALENDARIO

o Calendário. elaborado pela
Unidade Operacional 'de Ensino da
Secretaria da Educação, 'prevê para
março: Dia: 3, início do Ano Leti
vo ; de 1.10 a 31, Atualização do Re

gistro Escolar, e Eleição e Posse de
Diretorias das APPs; de 3 a 15,
Exames Clínico e', Biométrico dos

Alunos; de 15 a _30, Jogos Escolares
Setor iais; dias 21 e 22 Conclusão do
Plano Geral da Escola e Planos, de
Ensino - 1.0 re 2.0. graus e, dia 30,
Encaminhamento da Coleta Ofi
cial de 1980 à Unidade de Docu�en-

,

taçãa e Informática da Secretaria
da Educação.

ABRIL: De 1.0 a 7, Campanha
Educativa da Alirnentacâo e Saúde"

� ,

de 1.0 a 15, Jogos Escolares Seto
riais (categoria juvenil): de 10 a

17, Eleição e .Posse das Diretorias
dos Centros Cívicos Escolares; de
16 a 30, Jogos Escolares Regionais
(categoria juvenil), Reunião Peda

gógica de 1.'0 e 2.10 graus; Conselho
de Classe e Planejamento dos Cen- ,

tros Cívicos Escolares.
�

/ � 2.° graus.

gos Escolares Brasileiros.

OUTUBRO: De '1.'0 a. 31, Cam-
\

peonato de Futebol Dente de Leite; ,

damentais: a' primeira, no que diz -

respeito às atividades que deverão
ser realizadas pelas UCRES, cujas
datas serão determinadas de acor ..

NOVEMBRO: De 1.'0 a 30, Campa- ,do com as necessidades de cada re-

cal nd; ri
ual

"-

st

scelar
per 1980

gião, facilitando-se assim a realiza

ção dos eventos, tanto para os pro
fessores corno para o pessoal téc

nico, e, a segunda, a inclusão de

eventos de outras unidades da Se

cretaria, como a Unidade Opera-
, \

cional de Educação Física e
-

Des-

1)o.rtos, por exemplo" possibilitando
aos professores de Educação Física
ue todo o Estado, um, planej amen
to antecipado de suas ações.

A.s medidas, determinadas pelo,
secretário Antero' Nercoli-ni, faz

parte 'da sua ação de descentralizar
as ações em todos os setores da Se
cretaria da Educação dando aos

,seus auxiliares mais diretos encar

gos e responsabilidades que visem

beneficiar o trabalho dos professo
res em todo o Estado.

de 11 a 25, Programa Contribuinte:

do Futuro; de 21' a 28" -Campanha
Antitóxico.

• I

Seguidamente, nas ruas ou estradas por onde
vemos caras novas, gente sofrida, humilde. procurando.

,

•

I

amiga para ajudar na caminhada.

Sim, migrantes que procuram boa acolhida, paz e uma

boa vivência com aqueles que passarão .a conviver no dia a dia,

Entretanto, temos também aqueles migrantes que buscam apenas
bens materiais, querendo elevar sua condição econômica, nas custas
dos outros.

Os migrantes devem encontrar na comunidade cristã que
escolheram para fixar-se, uma: boa acolhida, por parte de "todos.

Não somente na ajuda material, mas principalmente sa- (

ber onde f'íca à Casa <10 Pai.
O Homem na ânsia' de acumular riquezas terrenas, tanto

o migrante, como àqueles que o acolhem, esquecem muitas vezes do
caminho que nos leva até Deus. Sim, mesmo quando alguém é força
do a partir e deixar .a terra em que nasceu, no caso, omigrante, [a- �
mais deverá deixar de fazer a .caminhada com Deus e nunca

esquc-'ICE'T de sua promessa,
Sim, Q homem pode ter tudo, ou simplesmente não ter na- ,",ic.a, mas nas duas condições, o Reino de Deus, jamais poderá ser, es

quecido.

passamos,

II�I.I .

MA.JO: De\12 a 18"Jogos'Esco- 'I�lares Catarinenses, em Florianópo ,�,
lis, havendo, ainda reunião pedagó- �
gica de 1.10 e 2,0 graus em datas v; êserem determinadas [leIas Unida _

�"eles de Coordenação Regional de

, Educação;

JUNHO: De 1.10 a 15, Campanha' �
.Educativa contra, Incêndios e de 21 E
2 27, Semana do Livro, havendo 1:'
ainda Conselho de Classe e, a real i- ,E
zação dos Exames Supletivos de 1.',1 b.

�
I"

JULHO: De 1..0 a 31, .Férias pa- �
ra os alunos; dias LO' e 2, Avaliação IS
e Replanejamento -de atividades; iE

I dia 15, encaminhamento à UNOE IIEdo relatório Semestral; de 1.10 a 31-. I�
Treinamento de Recursos Ruma- l�
nos e dias 24 e 25, VII Encontrá lé
Regional da Unidade Operacional !�

..de Ensino com as Unidades dr= Co- I�
ordenação Hegional ,de Educação, : "I�
havendo ainda -as disputas dos J0-

- 5
'�

1 AGdOST1�: D3ial lJ'ü, reiIElíciol da�:; �"': '

,(lU as; ,e ,',a , agos sco ares

Setoriais (categorias m,lrlm e ln ..

fantil); �
- SETEMBRO: 1.00 a 30" brienta,- E

ção profissional e Jolgos R,egionais le
(infantil e mirim) havendo ainda

E,'�Exames Sup'letivos, Conselho, de C
Classe e reuniões pedágógicas. (;'" Canoinhas, fevereiro de 1980.' ,

L��"" .. ":" ........;;,.::=::��:.u. ....�!�MUYI

é8 III ii II! � .1
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i
.

...
·

i g�ra n te!
Nem bem, passamos o Nata! e Ano Novo; já veio o �ar- �i

naval e a quaresma; e .com esta, a .Campanha da Fraternidade, ten
do como slogan este ano, à -frase; "PARA ONDE VAIS?" ,

Trata-se dos migrantes, tanto daqueles que passam, corno
» os que vieram para �icar. Dificilmente, encontraremos em qualquer
.Iugar on-de quer que -varnos, só moradores natos da localidade. Ge

ralmente, são milhares e_milhares de seres humanos vindos de ou-
,

iras plagas, tanto do interior para cidade e vice versa e até mesmo

do estrangeiro.
Migrantes sempre existiram e continuarão a existir pe

lo tempo afora. Uns buscam melhores condições de vida na cidade

grande, outros preferem- deixar a selva de, pedra das' grande metró

poles e procuram se estabelecer na zona, rural, onde ainda, predo
mina a calma, o ar puro, sem poluição, e, principalmente existe mais
sinceridade ,

'

Muitas vezes o migrante se desloca de' seu torrão querido,
em virtude das injustiças praticadas por seus irmãos, tanto na so

ciedade em ,que, vive, como no trabalho, onde com o s1101' de seu
rosto enriquece àqueles que não, sabem lhe tratar bem. _

nha do Natal dos Lázaros; de 1.0 a

15, Planejamento da Matrícula' pá-
'

ra 1981; de 1.10 a '3D, Campeonato
Escolar Dente de Leite, Fase final

DE'ZEMBRO: De 1.<0 a 10, re

novação da matrícula de LO' grau e

inscrição para a La série do 2 ',)

grau; de 11 a -13, renovação da ma-
. trícula no 2.<0 grau; de 2'7 a aí, ma
triculas novas para o 2.° grau; dia

) 8 e 19 avaliação Geral da Escola;
de 15 a 19, Teste Classificatório pa
ra a l.a série 2 .

.0 grau e, dia-20 en-

cerrame'llto do ano letivo. ,

'

Segundo o professor João Car
los Pottker; : diretor da Unidade
Operacional de Ensino da Secreta

- ria da Educação, o calendário esco

lar de 1980 tem duas inovações fun-

uma mão

Devemos dar aos migrantes, a esperança., o amor e :'1100-

traI' aos mesmos o verdadeiro sentido de"fraternidade.
, \

Somos também migrant'2s. 'E por isso sabemos bem como

é bom encontrar calor humano., não de todos, pois e�istem àquele�
que só pisam, mais uma grande maioria acoIhe com bondade.

, Pensemos de fato ·no lema da, Campanha da Fraternidade

deste ano, "PARA ONDE VAIS?", e procuremos ajudar' o migrante,
ela,melhor forma possível �

>

fti_ RADIO SANTA CATARINA, APÓS METICULOSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMEN'fE ATÉ VOCÊ, O MELHOR DA MÚSICA NACIONAL E
,

' ',INTERNACIONAL.'

F: O �ESULTADO DE UM TRABALHO SÉRIO 'E EMPREEN?EDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORES, COMO
,

<

,

' RECÍPROCA A Ul\rIA SIN�O :-.JIA SEfirIPRE CRESCENTE. ..
, "

,

'. ...

ATRAVÉZ DA BOA MÚSICA, DIARIAME�TE PROCURAM;OS TOCAR COl\_i CARINHO A SUA SENSIBILIDADE MUSICAL.

NO SEU LAR, NO SEU ESCRITÓRIO' OU NO SEU AUTOMÓVEL, LIGUE-SE NA RADIO SANTA CATARINA�
VOCÊ ESTA' SEMPRE EM BOA COMPANHIA!

, '

-'
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CORREIO DO NORTE 01 de março de 198�)
'"

Indústria
Friedrich

e Comércio Otto

S/A - ICOFHISÁ
Juizo de Direito, da la.

Edital de Citação
o Doutor Loacyr Muniz Ri.

bas, Juiz de Direito da 1.a Var�
da Comarca de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc.

C. G. C .M.F., 83.188.797/0001-20

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO
Na conformidade do artigo 15.°, Capítulo V� dos Esta

tutos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas para reunin
do-se em' Assembléia Geral Ordinária, no dia 12 de abril de 1980:
às 15 horas nos escritórios da sociedade, à Rua Princesa Izabel,
574, em Canoínhas-Sfl, deliberarem o seguinte: I

ORDEM DO DIA

1. @) - Discussão e aprovação do Balanço Geral, Demonstrações
Financeiras e Relatório da Diretoria, relativos ao exerci

\ cio social encerrado em 31 de Dezembro de 1979.

2.�) - �provação da expressão da correção monetária do capital
, social.

>-

3.°) - Outros assuntos de interesse geral para a, sociedade.
I

AVISO

I Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede
, social, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404 de
15 de Dezembro de 1976.

Canoinhas, 15 de fevereiro de 1980.

Izabel Kohler Friedrich -rr-r- Diretor Presidente - CPF 154093099-87
2 x

Prefeitúra Municipal -de Ca',noinhas
- \

Aviso de· Licitacão
!II

A Comissão de Licitação da Prefeitura, Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 009/80, para "Aquisição de
Óleos Lubrificantes para Motor, a serem aplicados em viaturas da
Prefeitura Municipal", com prazo de entrega até às 10 (dez) horas
,do dia 1'3 (treze) de Março do corrente .ano (13.03.80). Cópia do
-referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto .:=t

citada Comissão.
'

Canoinhas, 21 de fevereiro' de 1980.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão
2 x

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, qUe -por
parte de IZALTI�O PEHEIRA,
brasileiro, viúvo, agricultor, re
sidente e domiciliado .nesta ci
dade, foi requerida uma ação (lf;

Usucapião do seguinte imóvel a

seguir transcrito:- "uma área de.
terreno medindo 426.320,00 mz.
situada na localidade de São
João dos Cavalheiros Municí
pio de Três Barras e com as sCo'

guintes confrontações: Norte .•
com a, Estrada Dna. Francisca

, "

Willy Rustke e Roberto Schi '

moguiri: Sul: com Iohiharu Na
gano; Leste: CO;m José Hoerpes
e Ioshiharu Nagano; Oeste: com
Roberto Schimoguiri, 'Zony e

Edgar Schimoguiri." "Ficando
Os citados advertidos de que não
sendo contestada a presente
ação presumír-se-ãn como ver

dadeiros os fatos articulados pe·
lo autor (art. 233 § l.Q c/c ('

art. 285 2.a parte do CPC) .

. Tendo pelo MM. Juiz de Direi
to sido designado o próximo di a
24 de junho de 1980, às 14':00 ho
ras, .para a audiência de .Iustifi
cação Liminar de Posse quando
após ouvidas as testemunhas
arroladas, será prolatada a sen

tença decidindo sobre referida
justificação. E, para que che
gue ao conhecimento de todos

. ,

mandou expedir o presente edí .. -

tal' que será afixado' em lugar
de costume e publicado na for-

"I

ma da lei. Dado e passado nes-

UNGE &·CIAa LT
\

,INDÚSTRIA - COMÉRCIO
J

- EXPORTAÇÃO
'rELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 2302014

Distribuidores Exclusivos da Linha

Completa dos Motores « \,\lEG»'
de ferro' e uma -vari8;dTssima secção

de profissionais cornps
sua 'coloçação.

Esquadrias
de vidros, com equipe

tentes para

\'

'_

I
I

" Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 4-1 -,
.;

UNIÃO DA VITóRIA - PR. ,

Waldernar Knüppel
----------------

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:,

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22�0386 - CANOINHAS - Santa Catarina '

"

�;líSI.�'1l(t_�1t��,���.w_,t}���}'���], I

Vara da Comarca

Juízo Cível

da Canoinhas - se

com prazo de trinta (30) dias
.ta cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, aos quinze
dias do mês de fevereiro de mil,
novecentos e oitenta. Eu, Zai-

1 A:

den E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi.
LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito/I." Vara

(

.....w&ii4&�m= �

Drit Zeé 'Walkyria 'Natividade' Seleme
-- CIRURGIÃ DENTIST'A -

- Cle 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
_- Especialização em

_
Odontopediatr'ia --

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

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

. .

.

.

DR.,' 'ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone '22-0960

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

Prefeitura Municipal
,de Canoinhas

Aviso: d
A'Comissão de' Licitação da Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, leva ao conhecimento dos inte

"C'ssados, que se acha aberta a Tornada de Preço -

Edital n.? 008/80, parei "Aquisição de Azulejos.i Piso "

c Tacos de imbuia, a serem aplicados na Estação Ro-
, "1'." ] t t" 10 (d \ hcoviarra , com prazo ae en rega a 'e as dez) c-

1'3S do dia 07 (sete) de março do corrente ano .. '

(07.03,80). Cópia do referido Edital e maiores escla
recímentos, serão obtidos junto a citada Comissão

, -

Canoinhas, 12 de fevereiro', de 1980.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão
1 x

========================

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

FOTOCÓPIASP

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais, moderna e sofis
ticada FOTpOOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE·
TARY II. I

, Faz cópias 'simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi�
ço em Canoínhas, a confecção de circulares para empresas

-FUCK AUTO EIS LT A-a
Rua CaetanojCosta, 2211 ., Fone 22-0007 - esquina com a BR-280 - Canoinhas - Sta. Catarina

REVENDEDOR
-

F I A PEÇAS OF�IGINAIS
OFICINA ESPECIALIZADA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



€ORREIO DO NORTE

• •

I
(CONCLUSÃO) .

i' zadas "hoje", e não a longo pra
zo, para que o Governo sinta de
perto a pujança do desenvolvi
mento desta região" .

D.E.R.
r ...... •

No setor Rodoviário, Espe
ridiâo recebeu diversas recla
mações por parte do empresa
riado local, que apontaram inú-

.

meras falhas do Engenheiro Re
sidente do DER de Canoinhas,
culpando-o inclusive, pelo pés
simo estado das estradas quo
demandam o Município, princi
palmente entre Canoinhas/Ma ..

jor Vieira e BR-116, : :que so

mente quando alguma autorida

d� do Governo visita a região, é
que recebe o tratamento da- "pa
trela" para encobrir as aparên
cias" - disse Pedro tyska, pro
prietário de fazenda e engenho
de erva-mate no interior do Mu
nicípío .

CIDADÃO HONORARIO

Após a reunião que termi
nou às 12 horas, Esperidião
Amin seguiu com sua comitiva
para. Major Vieira, também
acompanhado pelos Prefeitos
Odilon Pazda e Therézio de
Carvalho. Lá foi recebido na

�refeitura �unicipal pelo. Pre- !sidente da Camara de Vereado
res, Adir Francisco Veiga e de
mais companheiros, devido a

ausência do Prefeito Claudio
Gadotti, que na oportunidade

. encontrava-se em Florianópolis
a serviço do Município e 'hã; po
de voltar a tempo para o encon

tro com Amin.
O Presidente da Associacão

Comercial e Industrial de Ca
noinhas, Hilton Ritzmann, falou
ao Secretário qUe "o Município
de Canoinhas poderá dar. uma

resposta rápida no setor econô-.
mico, tanto na Indústria como

na Agropecuária, se o mesmo

implantar com urgência, "já",
as obras de infraestrutura. no
setor de transportes. Precisa-
mos de obras rodoviárias realí-

En1 seguida, o Secretário e·

comitiva foram homenageados
com um almoço no pavilhão de
festas da Igreja Matriz daquela

. cidade. Na oportunidade, Espe
rídião anunciou aos presentes a

implantação em breve do asfal
to no trecho Canoínhas/Major
Vieira/BR-116. Depois, o re

presentante do Prefeito, Adir
Francisco Veiga, dirigiu algu-

,

I

r la

FPOLIS (SECS) - Auto
rizada; pelo Conselho Ihtermí
i.isterial de Preços (CIP), a

CASAN procederá a um reajus-·
te médio de 35% nas tarifas de

i1gua, e esse aumento será re

troativo,· ou seja cobrado a par
tir de i. o de dezembro de 1979.
A ordem. do CIP é de qUe os

consumidores residenciais de
taxa mínima até 15 m3/mês se

jam aumentados em apenas 20%
e as demais tarifas de consumi
dores acima do mínimo ·terão
um aumento progressivo de for-

'd· -I-
ma que, na me ua, o aumento

da receita da CASAN seja de

35% •

JMMl·eéts$·"�!li:6WN*M$H®M1%%'Mh'WWf§lkiiiã$__���R.!;i��

I:SO DEPARTAl\iENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l�'HGUEL PROCOPIAR COMÉRCIO DE' VEíCULOS LTDA.,

VOC:Ê ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca Ano

1969

1976,

1976

1976

1977

1977

1974

1 Veraneio

1 KomhiV'W .

1 Opala .

1 Brasília ..

1 Variant .. ..

'

..

Veraneio ..

1 Opala .

. tv11GUEl PROCOPIAK (OM� DE VE�(UlOS LTDA.

Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINBAS -, Sta, Catarina.

�mu���ml --==:íiiIiiil&i�!&,!&f!"!!!I!��'"" '��"""""""- .

Clube dos Beisu, o melhor da música,

Todo' domingo, as 11:00

Logo após o' almoço, a con

vite do fazendeiro, Albaro Dias
de Moraes, o Secretário e acom

panhantes fizeram uma rápida
visita às plantações de soja do

.

Sr. Albaro. Por volta das 14

horas, Esperidião dirigiu-se pa-
. PRESENÇAS

ra o Município de Porto União, Participaram da solenida-
dando continuidade ao seu pro- de de encerramento, o Prefeito
grama de visitas ao Planalto l Municipal, Benedito Therézio
Norte. ·de Carvalho Netto; o' Presiden-

te da Câmara de Vereadores,

mas palavras de agradecimento
aos visitante e comunicou que a

Câmara de Vereadores de Ma

jor Vieira conferia naquela
ocasiao, o Título de Cidadão
Honorário ao Secretário Amin.

MO
.'

encerrou
,

educecêe
,

. �

� supletivo �
Também na oportunidade,

deveria ser assinado um convê

nio com a Secretaria dos Trans-

portes, no valor de Cr$ .

150.000,00 como auxílio para a

. compra· de combustível a ser

utilizado pela Patrulha Meca

nizada, que atuará, nos primei
ros dias de março naquele Mu-

. nicípio - mas devido a ausên
cia do Prefeito e Vice-Prefeito,
o Secretário deixou os. papeis
em mãos do Presidente da Câ
mara para sere� assinados pos
teriormente por Cláudio Gadot
ti.

urs

in eg a.da
CANOINHAS (CN) - li

Comissão Municipal do MO
BRAL de Canoinhas encerrou

dia 15 último, o Curso de Educa

ção Integrada (Supletivo), ten
do por local o Grupo" Escolar
Souza Cabral.

O Curso que equivale à 4.a
Série Primária, teve início dia
L° de abril de. 1979, com encer

ramento dia 15 de fevereiro, e

foi ministrado através de convê
nio assinado com a Prefeitura
Municipal e Comissão Munici

pal do MOBRAL .. A professora
que ministrou as aulas, foi a

Senhora Paula Pieczarka, sendo
qus o MOBRAL deu todo o ma

terial e assistência durante o

período de duração do Curso.

A classe começou o Curso
com 31 alunos e terminou com

22, de cuj o total a maioria j á es
tá :m.atriculada na 5.a Série.

Paulo Faria; o Presidente do

SESI, Gildásio França; (J Presi
dente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Canoinhas,
Edemar Padilha; a Cordenado-

.

ra de Ensino Municipal, Gerir
Maria Ribeiro Isfhair;· a Direto
ra do Asilo Dr, Rolando Lou _,

renço Malucelli, Irmã _Mari,a
Helena; a Encarregada do Pos
to Cultural do Mobral, Cristia
ne Sabbague; e o" Sr. Juventíno
Santos Sobrinho j

.

·0 encerramento foi presidi
do pelo supervisor. do Mobral,

.

Amadeu J .. Santos,. o qual, na
oportunidade agradeceu a cola

boração que a Prefeitura Muni
. cípal vem dando· ao Mobral,
bem como, as entidades e auto ..

ridades locais.

MATRiCULAS
O Mobral de Canoinhas,

através do Supervisor, Amadeu
J. Santos, está comunicando

que já se encontram abertas as

matrículas para os Cursos de
Alfabetização Funcional, "Lei
tor faz Leitor" e·Educação Inte:"
grada: _

_

!

..."re=

..

CooperaHva Agro - Pecuári�
de (anoinhas·· Ltd'â'•. ':);

� '. � ;
•

• J ; ••1 • !';

Considerando-se qUe 80%
elos consumidores da CASAN·
estão na faixa mínima de . con

sumo, a taxa mensal que paga:"
. rão à empresa será de Cr$ 66,90.
Os· demais consumidores, que
representam 20%· do total," en
trarão numa escala progressiva

. até os consumidores de 100 m3
que irão pagar Cr$ 7,24 por mo
ou Cr$ 724 por 100 m3.

ASSEMBL�IA GERAL ORDINARIA

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
. De acordo com o Estatuto Social, ficam convicados o�

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, na RUÇl
Paulo Ritzrnann, 20 (antiga Associação Rural) - Canoínhas-SC;
os 7:00 horas em primeira convocação com o mínimo de 2/3 de seus
associados; às 8:00 horas em segunda convocação, COm o mínimo dá
metade e mais um de seus associados, às 9 :00 horas em terceira t7
última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus

associados, na qual havendo número legal será discutida a seguinte:�
ORDEM DO DIA

Apresentação, discussão e julgamento. do Parecer do Con
selho Fiscal, sobre os documentos relacionados no �tem n.? 1;

Eleição e .posse do Conselho Fiscal para o período 1980/1981;

2)

.3)
.

.

4) Autorização para o Conselho de Administração contrair
. e1?��

préstimo e financiamentos, nos órgãos financeiros do PaEr;
destinados a EGF, Pré-Comercialização ele cereais, .aqui?�
ção de insumos, defensivos e fertilizantes agrícolas, recur
sos para capital de giro, construção de unidades armazena-

. doras, silos, armazéns, escritórios, secadores e outros equí
pamerrtos 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 necese

sário for para a liberação dos financiamentos pretendidos;
.

5) Assuntos 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.

,1) - Apresentação, discussão e julgamento do Relatório
_

de Atiy
.

vidades, Balanço Geral, Demonstrativo de Contas de Resul
tado e demais documentos relativos ao exercício de 1979;

.

,

"

,

COOPERATIVA AGRO-PECUARIA DE CANOINHAS LTDA.

LUIZ FERNANDO FREITAS - Presidente
1 �,

nas maiores interpretações de seus ídolos preferidos
horas, na RADIO SANTA .CATARINA.

A parcela da população ur

bana beneficiada com rede de
esgoto, pagará ·também uma ta
xa de esgoto igual. a do seu con

sumo de água. Segundo a CA
SAN, . este aumento tarifário
não lhe permitirá neutralizar os

aumentos de pessoal (que foi de
84% de maio a dezembro de

J979); combustível, 135%; ener
gia. elétrica, 55%; e uma infla

çào geral que foi ia .77,5% no

ano passado, índice que refletiu
diretamente em todas as despe
sas da companhia.

"' .. -. _. __ ... _-_.� .. "._- . ---_ .•

\

,
A tarifa comercial de até

20 m3/Inês será de Cr$ 5,95 ao

m3 é, acima disto Cr$ 7,82 ao

m3. A tarifa industrial mínima
será de Cr$ 6,10 o m3 para até
30 m3/Inês. A partir doste=con-

I sumo será de Cr$ 8,55 ao m3.
.

Os órgãos públicos, consumido
res até 20 mâ/rnês pagarão Cr$
4,55 ao m3 e acima de 20 m3 pa
garão Cr$ 7,20 ao m3.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

a
A CASAN - Companhia Catarinense de Águas c

. Saneamento - ao agradecer a colaboração da Prefeitura Mu
nicipal de Canoinhas, lamenta a série de incidentes impre
vistos ocorridos na cidade, prejudicando o abastecimento de
água, c certificando os usuários que todas as providências
cabíveis estão sendo tomadas a fim. de que o problema seia
colucionado e tudo volte ao normal nas próximas horas.

"

Informamos aos usuários da CASAN que o pro
blema no sistema de abastecimento de água da cidade de Ca
noinhas teve início dia 3 de fevereiro, quando queimou um

motor de 100 BP por motivos mecânicos; sendo imediatamen-
.
te substituído por um reserva. Este motor está localizado na

Estação de Tratamento de Água.
No dia 9, do mesmo mês, queimou o motor reser

va, e este foi substituído por outro de menor potência (7.'5
HP), de outro recalque.

No dia 15, houve a queima do motor de 75 BP por
problemas de alta amperagcm, e conseqüente alta tempera- .

tura interna do motor. Por não estarem. ainda recuperados os

dois motores de 100 BP queimados anteriormente, o sistema
teve seu abastecimento reduzido, funcionando precariamente
co:n um motor de 50 HP. .

No dia 18, entrou em funcionamento o motor de
100 HP, queimado no dia 3 e recuperado na própria cidade.

Entretanto, no dia 23 o motor voltou a queimar
por deficiência do material de· enrrolamento , Então: ele foi
substituído novamente pelo de 75 BP, também recuperado
em Canoinhas. Este motor operou por 30 minutos e voltou
a queimar por deficiência do material de enrrolamento 0 am

peragem excessiva.

Domingo, dia 24 a CASAN deslocou de P'lorianó
polis para o município de Canoinhas um caminhão-oficina
conduzindo um engenheiro eletricista e dois técnicos em ele-

. tricidade . Esta equipe, após vistoria no local, procurando
identificar as causas destas anormalidades, tomou as seguin
tes providências:
1 - Identificou-se as causas das queimas dos motores após

checagem geral do sistema elétrico da Estação de Trata-
mento de Agua de Canoinhas. f'

. ')
"" Procurou deslocar motores de outras cidades com as

características técnicas exigidas.
Remeteu dois meteres de 100 HP e um de 75 BP para
serem recuperados eIT} Curitiba, na General Elétric _.

G . E. Os motores recuperados deverão retornar à Ca �

noinhas nos dias 28 e 29 respectivamente, os de 100 e de
75 BP..

.

4 Foi montado um motor de 100 BP trazido de .Ioinville
cujo acoplamento foi realizado no local.

Observamos qUe a partir das 24 hs de terça-feira
·(26/02/80) o motor trazido de Joinville entrou em operação
(' que o sistema de abastecimento de água voltará à operar
normalmente ainda no dia de hoje (2'7/02/80) simultanea
mente com a efetiva e indispensável participação da Prefei
iura Municipal de Canoinhas, procurou-se atender as áreas
mais críticas com utilização de caminhões pipas.

A DIRErrORIA

3

B�=ol
'de Veículos Ltda,

R_9V_9_n_d_9_do_f__F_O_R_D_.1
198032 ,ANOS

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos 110VOS FORD
e usados de qualquer marca,

DI5PONIRILIDADES DA SET'dANA:

1 Opala ccupê luxo - vermelho e preto .. .. 1974

Adquirn seu veiculo -com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados,· de boa procedência, aos
melhores preços. da região ..

Visite-nos sem compromisso, CUI nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0,024
...

ESMERALDINO M. DE ALMEIDA

É TEMPO DE QUARESMA

Inicia-se o Tempo de Quaresmn .

.

e a Igreja nos convida à penitência,
.

para podermos chegar à Páscoa. de

coração purificádo . As cinzas nos
recordam a morte, mas nós cremos

que a morte leva à vida .. Inicia-se:
também a Campanha da Fraterni

àade, cujo slogan é: "PARA ONDE
VAIS?" querendo sensibilizar-nos
sobre o destino dos Migrantes. Se

ja esta Campanha um testemunho
de solidariedade, capaz de melhorar
a situação de tantos irmãos, desta
vorecídos , Se nos tornarmos' com
panheiros de um migrante sofredor.
também seremos companheiros de
Cristo em sua Paixão.

CANAL 12 PODERA

VIR LOGO

Esperamos em. breve ter a ima-
..

gem focada em nossos TVs da Tele

visão Paranaense - Canal 12 de

Curitiba. Neste sentido foi feito
um abaixo assinado, encabeçado
pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
Nataniel Resende Ribas contando
com mais de 412 assinaturas de

llessoas de Papanduva interessada
na vinda da imagem da TV Canal'
12 para nossa cidade. Não será sur

presa se, quando a notícia aqui di,
vulgada, estiver circulando, o cita··
do documento já se encontre em

poder do Dr. Francisco Cunha Pe-

1 eira, DD.· Diretor Presidente da
Televisão Paranaense Canal 12 de
Curitiba. O Can3i' 12, integrado a

Rede Globo, uma TV. que dispensa
comentários.

SIMULA'ÇAO DE

CASAMENTO

Simulação de Casamento em

Paranavai, por uma jovem que aca

bou desaparecendo com os presen

tes' deixando os convidados a sua

espera na igreza local, continua

sendo temas de conversas naquela
cidade do interior paranaense. Os I
.comentários atueis são de que o I
prejuízo deixado pela garota vai

além daqueles decorrentes dos pre
sentes enviados para a sua residên
cia. Segundo os comentários, a jo
vem já não tinha uma conduta das

mais recomendáveis na . cidade e

por isso mesmo deixou para 'fazen

deiros da região um saldo muito

grande de contas a pagar. Envol

vente, . ela conquistava corações e

os induzia a adquirir carros, entre
outras coisas, mediante apresenta
ção de fotos com o "respeitável"
senhor tiradas pelo seu irmão, um

rapazola de muitos trejeitos, AtÉ.

agora não existe queixa. formada
Icontra a moça pelo golpe do casa

mento. 'O motivo da indiferença é

,
que muita gente boa da cidade te

ria que dar suas declarações sobre
atividades extra-domiciliares (En
trelinhas) .

DE ONHE O PAPA FALARA?

A bênção papal à cidade de São

Paulo deverá acontecer do último

andar do Edifjcio Itália (o mais al

to de São Paulo). Quem .está tran

sando este item da viagem do Papa
é o empresário paulista Evaristo

Comolatti. Quando da visita do Pa

pa João Paulo II a Curitiba, Sua

Santidade dará a bênção à cidade

do terraço do Centro Comercial Itá

lia, na rua João Negrão (Coluna do

D.A.)

A MAIOR DAS MAIORES

Este. colunista está de antena

ligada para um caso com a graça

de Deus e boa vontade dos poderes

competentes poderá tornar-se rea

lidade. No entanto, devemos aguar
dar os fatos verídicos e reais que
irão justificar a veracidade do

acontecimento, que por certo fará
vibrar de alegria e júbilo os cora

ções de toda a comunidade. Vamos

formar a corrente da 'fé para que
se torne realidade o que se desej a
para a nossa própria felicidade.

AS PRAIAS

MAIS BADALADAS

O Brasil possui 7.408 quilôrne
tros de costa, com praias famosas e

bonitas que se esticam. de Norte ao

Sul. As mais badaladas sãos as do

Rio de Janeiro, como Copacabana,
Ipanema, Lcblon. As mais bonitas

mesmo, segundo as opiniões gerais,
são as do Nordeste, como Itapoã,
na Bahia, e as de Pernambuco,
Fortaleza e de outros Estados, Dê
Bahia até o Ceará, existem praia!':
.de grande extensão e praticamente

desertas. No Sul, famosas são as

de Tramandai ,e Torres, no Ri0
Grande do Sul, Cambor iú, Piçarra,
e outras de Santa Catarina. No
Paraná destacam-se Guaratuba,
Caiobá, Matinhos e Pontal do Sul.
Em São Paulo, Santos e Guarujá,
entre outras. No Nordeste, ainda ,

as praias são, famosas pelos coquei.
rais que as margeiam, oferecend
sombras e água de coco.

PASSARELA DA SOCIEDADE

ALMIR ANIBAL BECKER - Dú
12 do corrente estará festejando
niver o jovem Aníbal, filho do ca

sal Sr. Anibal (Lídia) Becker, ele

··DOSS�· representante em Nova' Cul
tura. Muito cumprimentado será o

jovem Almir.

UM POR SEMANA

o respeito de si próprio é, de.

pois da religião, o principal freie

de todos os vícios. (Confúcio)

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTÁVEL.

SE voes AINDA NÃO O FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

FA'ÇA UI\'IA EXPERIÊNCiA. - ANUNCIE NA RADIO
SANTA CA1'ARINA. PROFISSIONAIS ·REALMENTE CA
PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEr

. INVESTIMENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

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 familiares. Pedimos que preencha com clareza todos os

itens constantes no (2) CUPON (8) abaixo, para podermos re

digir detalhadamente os nomes e datas. Recorte e remeta
nos o(s) cupon(s) preenchido(s), para o JORNkL CORREIO
DO NORTE - Caixa Postal 2-D ou 418 -- CADASTRO SO
CIAL -. CEP 89460 - Canoinhas-SC; ou pessoalmente na

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

Nome: _ _ " _ ' .

Data do Nascimento : _ : .. � .

Norne do Pai : _ .- .

Nome da Mãe:._ _ _ _ _ _ .

Esposo(a) :

Endereço :
_

r- •••••
_ ••••

Cidade: -- --- -- -_ .. -_ --- --_ -_ -_ -- --_ --_ -_ - .. --- --_ -_ .. - -_ - - - ..

I

SS an
�-------------------------------------------------

·Estado: .
.

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

Nome: .......................... -_ --- .. -_ - -_ -- - -- -_ .. --_ �_.. .

Data- -elo Nascímento: _ _ _ _
.

Nome do Pai:
-_ -_ --_ -_ -_ .. -_ - --- -_ .. -_ -_ -_ -- .

1'Jame da J\/[ãe :
_ .. _ _

.

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

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

.. -

Cidade: ........ -_ - -- - - _ -_ .. - - - _ _ _ .. _ _ .. _ .. _ _ .. _ - -- -_ _ .. -_ - _ _ .. - - - - - _ - .. -_ ...

Estado:

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

OBSERVAÇÕES: - _
,

-- ----- ---_ .. -------_ -_ .. - .. -- _ ..

-:-. --_ .. --- -- --- _-- .. ---- -- -- -- _--_. - ._-_ .. - - -_ -- .. -- --- "'
.

VE�
Uma casa de madeira, me

óndo 11x12, contendo 4 quar

tos, 3 salas, cozinha, banheiro

com instaílaçâo sanitária, área
de

.

serviço e pomar.

Rua Emilio Scholtz, 239, -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JUíZO DE HIREITO DA l.a VARA DA
COMA,RCA DE CANOINHAS � se. J

Edital Arrematação

-

Chev
h role

de
(Extrato art. 687 do' CPC)

-

la PRAÇA: 15 de abril de 1980, às 11,00 'horas
2.a PRAÇA: 06 de junho de Ü)80' às 11 00 horas

,
, ,

LOCAL: Edifício' do FóruITl Ruben Moritz da
Costa, sito à Rua Vidal Ramos s/no
nesta cidade. .

PROCESSO: Carta Precatória de Avaliação e Pra
ceamento n.? 884

"'

EXEQUENTE: VARIG S/A -_ VIAÇÃO AÉRE.A
RIO GRANDENSE

"

EXECUTADO: JOSÉ GARZO -SOBRINHO e outros

BENS: Um terreno suburbano, com a área
de 14.413,66 rn? (quatorze mil, qua

trocentos e treze metros e sessenta e seis centímetros
(iUadrados), situado no Km. 2, município de Três Bar
�éJS, nesta Comarca, confrontando de um lado com

terras de José Damas, de outro lado com t,.,rras de
Augusto Stochoski, de outro lado com terras da Fa
mília Stochoski e de outro lado con1 os lotes 11.° 14,
J5, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, adquirido por compra de
José Polanski Neto, registrado sob 11.° 44.449, fls. 166
livro 3-AR sendo que sé encontra hipotecado ,RO

BRDE, bem corno o praceamento do imóvel, avaliado
em Cr$ 360.342,00 (trezentos e sessenta mil, trezen
tos e quarenta e dois cruzeiros).

Dado e passado nesta cidade de Canoinhas.
Estado de Santa. Catarina, aos quatorze dias do Inês
de fevereiro de mil, novecentos e oitenta. Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.
-I

Menos de CInCO anos depois de" atingir a marca do

milionésimo veículo produzido no país, a General Motor»
do Brasil está comemorando este mês o" lançamento do

Chevrolet 2.000.0.00. O símbolo dessa nova marca foi um
'Chevetta Hatch SL, a mais recente versão da linha Chevet
b:" que, desde seu lançamento) em 1973, constituiu-se no

maior sucesso de vendas da GMB.

A unidade duomilíonésima deixou a linha de produção
d::_ fábrica de São José dos Campos este mês, no ano que c.

GMB completa 55 anos de operações no Brasil e 23 de ia-
I '

bricaçâo dos seus próprios veículos.

IUS'IlóRICO DA PRODUÇÃO
Instalada no País desde 1925, a General Motors de

Brasil só começou a fabricar seus próprios veículos 32 anos

, mais tarde. Até então, limitava-se .ã montagem de carros

importados dos Estados Unido-s.

Assim, quando o primeiro Chevrolet brasileiro :�oí
J .roduzido, na fábrica de São Caetano do Sul, a GMB se

mava um produção de mais de '250.000 unidades montadas
J.�0 País.

o primeiro veículo Chevrolet fabricado no BrasÚ ia!
nrn Pick-up 6502, que deixou a linha de produção em junho
de 1957. Seu índice de nacionalização era de mais de 501%
e sua fabricação fora aprovada um .ano antes pelo Governe.

A 'partir de 1958, com a expansão da fábrica de São
Caetano do Sul e a inauguração das instalações de São .T0'-
6(� dos Campos, destinadas à fabricação de motores e peças;

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz "de Direito/Lê Vara
2 x

�I
"I
�I

�i
.1'

,.l\
�I
::iI
::J'

�

�
j I

�I
.

Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura, E todos juntos formam às nossas oficinas de vez em quando
, �.j\i,

e muito mu ito eficiente Como parte da família fvlercedes-Benz, J

porque nós fazemos o tempo render. uma equlp. .

.... 1V
A 'a mas na-o pá ra em vão nós nos sentimos muito horu ados de

rceI1-'1
E não podia ser de outro jeito: o tempo para oce par, , . A' ,

nós. como para você. é dinheiro. Você entra na noss-a oficina e ve que so contrai" você Sempre,
)' d a r serviço bem feito' o pessoal é E honrados de ver que. com o Mercedes- '

Então nós procuramos raciona Izar o po e s I -. I
serviço das nossas oficinas, de modo que competente, e as _instalações. o fe'rran;ental Benz sempre em forma. você estará

,

ente usa e tudo conforme a fábrica espalhando por.aí o bom nome da tarnflia. I'você não perca tempo. que a g ,

Muito menos dinheiro. - .

recomenda.
"

. .

(2;)
/ �

O seu Mercedes-Benzentra e uma equipe Tanto assim que ate frotistas com oficinas

�.
' =t

inteira cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica 31
Nãe deixa parafuso frouxo. para certos tipos de trabalho que exiqmarn �Ir; Não deixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos " 3:

II regular. ,que. nas suas próprias oücínas. senam OCIOSQS '11

I' Não deixa para depois o que pode fazer, a ma��c�a�� doO���jnOhão da oficina como Concessionário Mercedes-Bcnz �
no a�ªo deixa passar nada, porque é uma ,sai da casa de um parente: achando que

AristidesMallon �I
d h valeu a pena. "

, �
�

questão e onra. 'Da recepção a despedida voce tem a �INosso pessoal foi treinado na fábrica e
mesma sensação de que não perdeu tempo.

RUilCV���:nRhail����o36 ��I
periodicamente volta lá, para garantir que Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz -"---� - , ��Ivai sempre fazer Um ser�iç0 bem-feito. E ra onde a estrada levar, aceite um conselho. �I.

Um por um, todos sao es�e{;�allstas. m P
Conselho de pare-nte: faça uma visita �IfreiOs. Em motor. Em transrrussao. Em

-: :.�.:�. = a..LU.� ! !l' $i UI-! li 11' n M R' !A��JI..L\.IUIl. li I! II q. '.1 lI! � � � II ; U-lll. II JI II �! "'AY.! oi I �! ç�
'4l� •• II! • I • Ag •• Im."" • I I •• n ,>,,'lJI • , • 9 !li Q I!!! 10-

AAristidesMallon
ê como casadeparente,Vocêch�

.

e é semprebem recebi

G

asemavisar
o.

01 de março dE!2.9_8_0_�!IIIIIII'!!'_

te Hatch SL,
2.000.000 f

I
a GMB pôde desenvolver rapidamente a produção de car

lOS no Brasil. Assim é que, das 1.000 unidades fabricadas

crn 1957, já no ano seguinte era atingida a meta dos 10.OOU

veículos. Em 1961 eram produzidos 50.00.0 veículos e, no

ano seguinte, a GMB totalizava a fabricação acumulada- de
��50. 0.00 unidades desde a sua instalação' no País. Nesta
Época, os carros Chevrolet já atingiam quase 100% de na

cionalização.

Em 1966 foi iniciado O projeto de construção do pr-i
meiro carro médio brasileiro, o Opala, que foi lançado em

novembro de 1968, quando a produção total da GMB no

País era de 450.000 veículos. Com o lançamento da linha

Opala, a empresa ampliou sensivelmente sua participação
110 mercado brasileiro.

"

Em 1973, quando foi lançado o modelo Chevette, a

GMB encerrou o ano com um produção total de 8-50.00.0

unidades, com as quais começou a assumir o segundo pos
to entre as indústrias automobilísticas brasileiras. A pro"
Dução do' rnilíonêsírno veiculo viria em 19'74 e, no curtope- _

tiodo de menos de cinco anos subsequentes, a GMB fabri-

. cou mais um milhão de unidades.

---------------------------------------------------

,

Si'ndicato dos Trabalhadores
Rurais de Três· Barras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO_,.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA -

Pelo presente Edital," ficam" convocados, 'os se

]";hor0s associados [;0 SINDICATO DOS TR,ABALHA
DOBES RURAIS DE-TRÊS BARRAS, em, pleno gozo
('n seu" dircí+os Sind 'cais, à se reunirem em Assem
Hé1" Geral Ordinária no próximo dia 29 de março
(o 1980, às 9 horas, no 8a1&0 Paroquial, em primeira

-' -1" I l'PC1'1'JOCaçao, c caso nao .rouver numero e6H_' ce AS-

!'c,d?c�oc; presentes será convocada unia se',gunda As-
1'" 'Ih "t'" 101felJ'l".::-Jew psra ora apo=, IS o e, para as r toras :'10

mcrno dia I e" lo ca I, co.m. qualquer .número de associa
(':os precentes, para deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA

1. 0) Leitura do Relatório do Presidente do Sindicato,
sobre as ocorrências do Exercício de 1979.

2.°) Leitura, discussão e votação para aprovação da

Prestação de Contas do Exercício de 19'79, bem
como o parecer exarado pelos membros do Con
selho Fiscal.

3..°) Assuntos Diversos.
De acordo com os Estatutos Sociais, a aprova-

cao será feita por escrutínio secreto.

'Três Barras, 25 de fevereiro d� 1980.

SEZEFR,EDO KURCHEWSKI - Presidente
1 x

Prefeitura
de

Municipal
Canoinhas

Portaria N.o 12/80
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de, suas atribuições legais,
resolves <,

NOMEAR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Constituída dos senhores Edgard A. Mayer

Luiz Fernando Freitas e Ernesto Mayer, sob a presi- .

)J�ência do primeiro, procederem a avaliação de um
terreno com a área de 4.000,00 m2 (quatro mil metros

quadrados) sito no Bairro Campo -'Agua Verde;· d€
.

propriedade do espólio de Agenor Fábio Gomes, para,
arnpliaçâo de Indústrias no aludido Bairro; no prazo
de 10 (dez) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
25/02/80.

Dr. Benedito 'I'herézio r.1e Carvallho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no :De

partsmento Administrativo, na data supra.
Dr. Fábio Nabor Fuek
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CIMENTELA

.fernando luis tokarski

Dantigamente todo o vale
esperneava detrás duma coura

ma, se esguelava e torcia em

favorzinho do Nacional Futebol
Club-e, o Demolidor. O cami
nhão ia cheinho, 'todo o vale gri
tava dois a zero, mesmo antes
do ,pega-pega, mesmo que o

campo de batalha. fOSSe num

banhadâo qualquer, loguinho
depois duma grota que deus
me-Livre e aquém duma roça
onde' os bacorotes do Amândio
Demetro: sempre tavam fuçan
do. Alguns integrantes do De
molidor chegavam a cavalo, ou
tros montavam bicicletas equi
padíssimas. Um tantão do po
varéu seguia a pé; era aquela
gentalha abespinhando a' sorte
do golquiper. Que bobagem.
goleirão, que você agarra tcdi
nhas, todinhas , E lá vem bom
ba! E o Loido coiceava a pelota;
chuta, seu bocagem! E o 'I'ião,
qUe zagueiro incomum, eu nun

ca vi, emendava um petardo que
até dava medo; que se desvias-

"sem. O Beto, o maior centerál
fer do vale, enfiandinho os cam- .

bitos, fuzilando adoidado, pro
movendo abadernada buliciaçâo

FABRICA DE �ELAS DE ARAME GALVANIZApO, EM
'TODOS Os TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA
RA CANCHAS DE ES,PORTES - CERCAS DE DIVERSOS
MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE
CONCRETO PRÓPRIOS,\PARA CHACARAS - ARTEFA-

,

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

Escritór.io: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa �

Postal, 241 - anexo Escritório Cide.

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.
i
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GRAT S ., ·1 disco LP

Na '2 discos, você leva
de sua escolhe

de
LP

compra

grátis 1
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no cangote dos beques adversá
rios. E o que tava acontecendo
cue o Juão Broa não metia a
2 '

careca nesta pelanca e o qUe é

isso, compadre? O Promotor e ('

Anisinho, o Cronista-Mor, só co

mentavam o renhido confronto,
nem davam pelota -prá Marli e

a professora; que enfiassem. as
.

fitinhas noutro lugar. Na beira
do botequim plantado à sombra
dumas' árvores, rotava cebolas
c pessoalzinho do fã-clube Bo
neca Cobiçada, sempre atento
aos mais barulhentos lances..
mesmo que a, visão já tivesse
embolada e dupla e nem distin

guisse entre favoráveis e desf'a
voráveis ,

Ixe, que essa bicuda varou

'raspando! Isso, 'I'iáo . Chuta)
Tião!

-E o Capitão só embromava
as bolas, mixurucando a conten
da. Que jogo bruto, meu deus
do-céu, neste time não jogo
\mais e' cuidado, Bastião Armei
da, que você tá cochilando ai
dentro do campo e daqui a pou
quinho vira em fiapos e que
chutassem, pernetas! Vocês não
atacam política nenhuma!

O primo Vitão ap-itava com

maestria e carregava num bolso
das calças uma miota de biotô
nico; entre um escanteio e um

tapa no capotão consumia, em-
. gargarejos, profundos tragos do
preciosíssimo líquido. As moei ..
nhas azucrinavam os irados ner
vos do esquadrão inimigo, sol
tavam impropérios e transtor
mavam o gramado num autên ..

tico e populoso zoológico, quan
do todos os animais desfilavam l
perante suas perenes e angu lo
sas evocações.

Dantiganíente todo o vale
esperneava detrás duma coura

ma. 'Pelejavam capíaus e bone
quinhós, fuzarqueiros e cobras:
até o Juão Bento e o Manuézí
nho Castía jogavam. Homens

como o Pedro Lima, o Loiclo, o
,

'I'ião e o Lorenço Pato, o Vino
o Cutia, o Dorfo, o. Juão Broa ')

Beto e o Babão, o Potrilho o,

Gole, o Pontaria e o Capitão já
honraram a camisa do mais te
mido e respeitado e eterno exór,
cito futebolístico daquelas re,
dondezas. O caminhão ia chei.
r.ho , Hoje, não; Morreram as

alimárias, sumiram
'

as bicicle
tas. O rnundaréu fugiu prás ci
dades. As mocinhas que resta.
ram, nada de torcida; vivem es

folando barrancos. O fã-clube
Boneca Cobiçada vive seus úl
timos dias; nem grita nem en

xerga mais. O Promotor eva

diu-se. Anisinho, o Cronista
Mor, já cronicontou a vida e a

morte do glorioso Demolidor.

O Nacional Futebol Clube
anda demolidinho das pernas e

cobres e torcedores. Bons. tem ..

pos j á ficaram ensacados no

fundo das redes imaginárias,
goleados pelos pelotaços dos la
vradores que em dias domini
cais se transfor.mavam em cra

ques eméritos. Restam distan
tes saudades 'dependuradas nas

inexistentes chuteiras da dis
tância; o vale flutuante agora
submerje na solidão dos sonhos
mortos: A luta pela sobrevivên
cia expulsou quase todos os za

gueiros e atacantes e a sede-fo
me' mitigou a boa vontade da
nlalOna dos t imbózirihenses .

Hoje, um outro time entra em

campo, espanta as últimas vacas

que ainda pastam no capinzeiro
.

e apenas se defende ante o mas

sacrante êxodo rural: nem con

tra-atacar adianta.

Chuta, Tião. Chuta no gol,
seu bocó ,

Só se for no nosso, que no

deles não consigo.
_ Até o Tião, um zagueiro in

comum, foi s'imbora.

(de "Berçário", livro em prepa
ro).
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Si�dicato Rural
.

de
.

Major Vieira

,Aviso de Registro,
"de ,Vbapa

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

l"ARMACIA DE PLANTA0: De sábado, (1.0) a sexta-feira (07)
ALLAGE - Rua Vidal -Ramos.. 684 -:-

\ I

Fone 22-0614.

\ -

I

IEm cumprime-nto ao dis-
-

posto no Art. 21, ítem III, da
Portaria n.? 3.437, de 20 de de
zembro de 1974, comunico que
foi registrada a chapa seguinte.
como concorrentes à eleição a

que se refere o Aviso publicado
no dia 02 de fevereiro de 1980 '

Deste jornal.

MÉDICOS UE PLANTÃO: Sábado (1.0) Dr. Haroldo Ferreira Filho
Fóne 22-19033

Domingo (02) Paulo Cezar V. Alves

FOfl€ 22-6033

ISIS MARIA BAUKAT

Como todos os de minha espécie, eu nasci de um sonho.

Sonho de amor. Fui construido de matérias e ternuras, Fui acres

cido a rebôco e necessidades, Fui planejado para abr igar a dor e

devolvê-la em alegria, Chamam corredores, os labirintos- de mim.

E; como nos labirintos interdores dâs pessoas, em .minhas entranhas .

também lateja a vida, para a qual fui criado, Sou o impessoal, dI

zem, o que mete medo, O que' cheira a angústias.. _A memória curta

dos filhos do Ed�n, da raça de Deus, esquece os sorrisos que recorri-

) pus nas faees dos que me deixaram quando deixaram o sofrimento

ainda dentro de mim, Sou o interiorano classe. A, agora,' Mas já
fui um caipira ridicularizado, um operário mal pago, um otário ex- ,

plorado e outras coisas afins, Estou escrevendo para um am,igo qUE;

parte e para uma cidade que fica.
" -

,

'Para o amigo, direi da certeza da minha agonia, quando
,ele chegou: 'eu estava doente, com tantos doentes dentro de mim!

,

Eu estava desacreditado, falido, 'de pés no chão e vasta fome nunca

saciada, Eu estava exausto de sofrer a incompetência ditando rumas

para meus passos, que já eram só tropeços e quedas e 'o espectro do

cáos,
"'

Para a cidade, direi do amigo ; E que é' o amigo? O ami-

go é aquele que nos ampara, redime, solidifica, O amigo é o. sujei
to que nos é leal, nos empresta forças, nos confere um mundo de

possibilidades,
Assim foi o amigo, Ele é assim, E está de partida, dei-,

xando-me reanimado, reformado, de roupas novas, e, o, que é, mais"
importante, deixando-me importante;" corno, no dia' em que nasci,",
Está de malas prontas, o meu amigo;, E eu fico pensando no, quanto"
lhe devo, no quanto você "Canoinhas - meu - chão", lhe :deve',,�"
Você sim você minha pequena cidade de serra-que tem obrigação

"

, ,
.

. .

...... .,

de' reconhecer o. trabalho dos homens que sustentam e projetam o

� seu nome de vaidosa Mate-Cap . Você deve' gratidão e honras ao meu"
amigo,

__ I Porque ele .me salvou, e eu era necessário a você.

� Porque ele me -ampliou e isso beneficiou a você,

� , Porque ele me livrou do ridículo, da chacota, da "gozação" ,:

� e �sso era um espinho fundo no seu orgulho, de cidade prüg,,:�s'_ "

!oJ sísta .

�, Você lhe deve muito,' quase demais, minha bela city de
= tantos palpiteiros e tão poucos realizadores!
I Vamos, Você e eu, conhecer o gosto bom do reconheci:.,
I menta? Vamos você e--eu, esquecer esse mal-maior .do nosso provin

cianismo, que é' morder a mão que afaga?
Vamos aplaudir esse homem que se chama EDUNEI NU

NEs DE ABREU e que me lega inteiro e saudável 'a mim mesmo

para que eu possa legar-me inteiro e .saudável a você?

Já é tempo de
-

reconhecermos o Bem, quando Bem chega,
para não corrermos C? risco de vê-lo ir-se embora sem que tenhamos

aprendido a lição,
Para você amigo: Estou bem, agora. Muito obrigado pelo

Status que você me deu, Muito Obrigado pelo, "clima" em que você,
me envolveu, Muito obrigado pelas roupas 'novas e pelo vasto plan
tio feito dentro -de mim" Muito obrigado, sobretudo, pela sua cora- -:

gem em assumir a minha defesa quando eu já me sentia um, pária
em meu próprio berço da colina,

Para você, .Canoinhas: Dependo- de você, Você precisa de

mim, De-me as mãos" E" principalmente, dê-me outro. dirigente
que seja líder, como o meu amA&,o que se vai.

.

Que ele fique fundo em nós, o nosso amigo, Porque ele'
" não foi apenas o sac'rif'ício, ou a palavra, }le foi. Ú exemplo, (), que

I não é nada fácil, Assinado,

I �'ª"" .. ,u. •• , , , ," ,�::::::l..�:�:: .�.r�:,:: ,�.:::::::" � I

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
PARA A DIRETORIA

, EFETIVOS:
-Albaro Dias de Moraes
P-edro Veiga Sobrinho
Miguel'Maron Becil

SUPLENTES:
Teodoro Barrankievicz
Juvenal Mariano dos Santos

Felipe Schumacher Neto

PARA CONSELHO FISCAL

.

EFETIVOS:

Nicolau, Ruthes
Sebastião Grein Costa
Victor Borges

SUPLENTES:
João Alfredo Boreck
'Walter Henníng
José de Oliveira

.

ESTA'ÇAO RODOVIARIA: F( :e: 2�-0179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

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

e das 14:1>0 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.
(

Prefeitura 'Municipal de Canoinhas-

Aviso de Licitaêão
•

>

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 07B/80, para "Serviços de

Mão-de-Obra, sobre o calçamento com Pedras rrregulares -- Po

liedricas, na Rua 12 de Setembro, trecho entre a Travessa XV de
Novembro e a Rua Felipe Schmidt, numa extensão de 1.00D .me

trcs quadrados, devendo a vencedora da Licltavào fornecer tam
bem as Pedras necessárias, assim como o po de Pedra para seu

asrentamento . Cabendo a Prefeitura a execução somente de: aplaí
namento, nivelamento, alinhamento e drenaaeru", com prazo de

entrega até às 10 (dez) horas do dia 06 (seis) de março (lo. corre�te
ano (06,03.80). Cópia do referido Edital e, maiores esclarecimen

tos, serão obtidos junto a citada Comissão.

,DELEGADOS '

REPRESENTANTES
NA FEDERACÁO

, �

EFETIVOS:
Albaro Dias -de Morais
Aloacir Veiga"

SUPLENTES:
Sebastião Grein Costa

_

Juvenal Mariano dos, Santos
Nos termos do art. 61 da

Portaria, acima mencionada, o

-prazo para impugnação de can

didaturas é de 5 (cinco) dias, a

contar da publicação deste Avi-
50.

Canoínhas, 11 de fevereiro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
,

1 x

PROVÉRBIOS

O homem que não souber sorrir, nunca abra uma IO,;a.
(Chinês)

Major Vieira, 25 de feve
retro de 1980,

ALBARO DIAS DE MORAIS
Presidente

(Romeno)- Desconfia do novo rico e do velho mendigo.

....... 1118. 111111.1:1.
,

/

Comercial rI_irt t
dinheiro valeo

•

maisseu

DORMITÓRIOS PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS E�TO.

FADOS, COPAS, COZINHAS AIVIERICANAS, TV A CORES E PRE�

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

RES ARMARIOS COM PIAS; BICICLET-{\.S, ENC�R�DEIRAS, l\'IA·
"

,

QUINAS DE COSTÚRA" COLCHÕES, VIOLÔES, CARRINHOS E
.

"

BERCOS' RELóGIOS D·E PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS
-

,
,

E UMA INFJNIDADE -DE ARTIGOS.

Comarea' de Canoinhas'
-

,

Arrematação
'S Cde 'Direito da

Edital r de
Juízo -

(Extrato art. 687 CPC)'
Dia 18 de abril de 1980, às 10:00 horas.

Dia 29 de abril de 1980, às 10:00 horas

Edifício do Fórum Rubem Moritz da Costa,sito à
Rua Vidal Ramos S/N. - Canoinhas - SC.

-,

PRQCESSO: Execução n.? 583

REQUERENTE: EDIB[\ ELETRO DIESEL BATTISTELLA.
! LTDA.

,

'
_

REQUERIDG:' JOSÉ CARDOSO DA SILVA e NEUZILDO BOR-
�

BA FERNANDES.
-

' ,

BENS: 1.0) Uma casa de madeira, coberta 'de telhas, rne
dindo 5 metros de frente por 10 metros de fundos)

perfazendo um total de 50 m2; janela "de:-vidro" encontra-se' em
bom estado de conservação, localizada no Bairro .Industrial n.? 1, '

em Rua Projetada casa n.? 193. Avaliada em Cr$ 32.500.,00. 'Eu, "

Zaiden E, Seleme, Escrivão, o subscrevi

PRAÇA:
PRAÇA:
LOCAL:

-'

;'

-
'

Faca-no_s uma -visita e comprove nossos pre,os- e facilidades de paga�'ento
.

'

/

Crediário própr�o e. entrega. na hora
"

RUA CAETANÓ COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS_ - se.

Canoinhas, 08" de fevereiro de 1980.
,

,

ORLI DE ATAÍD� RODRIGUES - Juíz de Direito
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Ford anuncia produção dos
automóveis' LT'D e Landau
nas

-

versoes álcool e gasolina-
A Ford anunciou que COh

tinuará a produzir 'normalmen- '

te os automóveis LTD e Landau
_' os mais luxuosos do País -

e que a partir da linha 80, re
centemente apresentada, serão'
disponíveis nas versões álcool c.
gasolina.

Os dois modelos, mais ()

Galaxie 500 que teve sua produ
ção descontinuada, fecharam o

ano passado com 4 :969 unida"
des, um total superior à som?

das vendas de todos os seus con

correntes, com crescimento de
4)5% de participação na catego
na.

Das 4. 969 .unídades, 1.34f)
foram do LTD e :3.003 do Lan-

àau. Somente o volume do Lan
dau representa 31% da faixa, o

que o distingue como mais ven

dido do País, entre os modelos
de luxo O Galaxie 500 atingiu
621 unidades, produzidas até
novembro.

A linha LTD/Landau sur

giu com o Galaxie 500, como op
ção brasileira na categoria de
veículos importados. O elevado
padrão dos veículos permitiu
que obtivessem uma expressiva
participação na categoria, com

gradativo crescimento erq seus

volumes de vendas, atingindo él

média de 5.000 unidades,' que
vem sendo mantida nos últimos
anos.

C A S O K A' R IN:
"O direito de matar "

Mauro Luiz Kiehélestd

INTRODUÇÃO
Os motivos que me levam a es

srever esta são puramente sociais.
Visto que a família dessa jovem
P2SSÓU a ocupar lugar de destaque,
na sociedade estadunidense por ra

zões de propaganda a respeito do
easo óu seja a publicidade que en

volvia o caso. Este caso foi ,levado
�LO ar na noite de sexta-feira (3 de

março de 1978) às 21 horas, tendo
• a' duração de 2 horas, as horas são
muito imprecisas, visto que era pa
'ra começar às 21 horas mas só co'

meçou às 21)05 horas e terminou às
23,05 horas.

O .nome do filme foi "O direito
I

de matar", caso especial, o nome já
nos diz que antes mesmo de vermos

a fita nos traz a idéia de trágico,
drama e não humor, palhaçada,
etc.

Os motivos são dois que nor

teiam a minha decisão de escrever

8, respeito do filme: São eles:
, L° - Filme inédito no campo

de jornal ou para' quem faz a fa

c�ldade de reportagem.
2.<0 - O impacto nuncà levado

a efeito em outros filmes de cunho
dramático.

São estes meus motivos para
escrever esta reportagem puramen
te social.

HIS'J)ÓR.IA SOBRE O CASO
'KARIN (RESUMO)
p� história se inicia quando Ka

rin estava numa festa entre amigos,

IP.om�.ntos depoi� te:mina a festa e

I''ela parte em direção a casa para
ter um sono tranqüilo e bem mere·

cído . E quando ela deita na cama

e adormece, a respiração pára, mas

Q coração, este não pára. E quando
o irmão chega perto dela depois de
ter-se acordado e ido ver porque
ela não estsva respirando; imedia
tàmente ele pega O telefone e disc�
p�ra um hospital e diz que ela n13.o
está respirando. Então o médko
��: \

- Traga a moça ou melhor vou
chamar a ambulância, Esperem,
n50 façam nada !enquanto ela não
estiver aqui.

O
,
irmão de Karin diz pro 11"\<2·

fiico ao telefone:

- Sir�), doufor. Não farei nada
enquanto ela não estiver aí no hOfi'
pi,ta!. A ambulância deve v-ir de

pressa. A vida dela depende disso

O,li seja da rapidez com que for c'on

cluzida até esse nosocômio, o mais

rápido possível.

Qu-ando ele desliga o telefone,
a ambulância já está à sua porta es

perando a Karin. Imediatamente

seguem para o hospital mais pró- Iximo e lá chegando ela é conduzida
diretamente para a cirurgia onde 1.

operam implantando um respirador
artificial para que ela possa respi
rar normalmente." Depois dessa
operação começam as angústias de·
la numa cama de hospital. Devido
a perda da respiração houve lesão

cerebral, devido a falta de ar e de

sangue no, sistema nervoso central.
Devido a isto ela ficou muda ou se

ja não se comunicava como os ou

t1"os que lhe faziam visitas porém
ela os olhava e como semi-morta
ela estava ali à disposição dos mé
dicos ,

�\

Passou dois meses e nenhum?

reação por parté dela em relação à
vida ,o que levou os seus progeni
tores a pensarem em desligar a má

quina que a mantinha viva. Du
rante este tempo ela foi transferi
da, de hospital e 'o médico mudou,
antes era um simples médico geral.
mas depois era um médico neuro

logista físico. As mudanças de hos

pital de governamental para parti
cular ou cuidado por irmãs de ca

ridade iria ter uma desvantagem
imensa na hora do pedido do desli

gamento do aparelho que a manti
nha

-

viva.

'Durante um mês ela permane
ceu no hospital antes' que começas
se a verdadeira campanha publici
tária para cima do caso até então
comentado nos jornais e na televi
são. Este caso foi matéria inclusive
de grandes reportagens pelos jor
nais da época que chegaram a pa

gar ou oferecer fortunas só. para ter

u.ma fotografia dela atual ou da

epoca em que estava internada,
cuj o aspecto era magérrima, com

rosto desfigurado, cabelos compri-
60S, a olhera era de um aspecto si"
njstro -e desleixado, A roupa deh,

,
,

e�tava desbotada pela soma dt'

tempo de internamento e sobretudo
G aspecto corponÜ qt�.e apresentava
nas regi.,ões do pescoço uma eSiJécie
de tub,o que estava ligado a um8.

máquina essencial à vida dela,
Esta área para efeitos científicos'
chama-se faringe, c'anal que liga o

nariz aos pulmões .. .como esta j�.
-\"em não pode respirar pelo nariz

implantaram uma máquina capaz
de fazer o serviç<il do nariz, Bem
como o pai n50 tinha direitos para
,efetuar o desligamento foi ao tri

bunal, bem isso é doutro ca-pltulo
dos "Casos Jurídicos".

(Continua no p�'óximo número)

Registro
IVO HüMMELGEN, Oficial do

Registro Civil de São Bento do Sul
Santa Catarina, faz saber por in
termédio da Oficial do Registro Ci
vil desta cidade que pretendem ca
sar:

MIGUEL JOAO HOR'rZ com
MARINA IZABEL CORDEIRO,
brasileiros, solteiros; ele auxiliar
de escritório, nascido em Agudos
do Sul-Pr . aos 22 de setembro de
1955, filho de João Hortz e de Pau
Iina Hortz, residentes em' Oxford
SEo 'Bento do Sul n/ Estado; ela do
lar, nascida em Paula Pereira, Mu
nicípio de Canoinhas, aos 16 de fe
vereiro de 1956, residente e domici
Iiada em Paula Pereira-Canoinhas,
filha de Theodoro Cordeiro e de Li
dia Kubiak Cordeiro,

E, para que chegue ao conheci
mento ele 3.'os, mandei publícar o

presente Edital.

NEREIDA C. ,CÕRTE, Oficial de
Registro Civil do 1.° Distrito de ta
noinhas, Santa Catarina faz saber
que pretendem casar;se:

ATAIDES LEMOS DE JESUS e

JUSTINA MOREIRA' DOS SAN
TOS, ambos solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele, ope
rario, nascido em Rio Vermelho,
desta Comarca, em 8 de agosto de
1959, filho de Inocencio Lemos de
Jesus e Minelvina Krauss Lemos de
Jesus, Ela, do lar, nascida em Ca
çsdor Grande, distrito de

,
Timbó

Grande Município de Santa Cecilia,
deste Estado, em 29 de julho de
1957, filha de Indalécio Moreira de
Lima é Davina França dos Santos.

, JOÃO lVIARIA LINO e SEBAS
TIANA DE DEUS BUENO, ambos
domiciliados e residentes nesta ci
dade . Ele, viuvo, operário, nascido
em Lapa, Estado do Paraná, em 30
de junho de 1929, filho de David
Lino e Luiza Cardoso. Ela, solteira,
do ,lar, nascida em Tamanduá, Mu
nicípio de Major Vieira, deste Es
tado, em 19 de outubro de 1941, fi
lha de Mateus de Deus Bueno e

Etelvina' Caetano Braz da Silva. '

JOÃO CARLOS HÓPPE com
ANA MARIA KNOREK, brasilei-
1'08, solteiros" domiciliadós e resi
dentes nesta cidade; ele comercian
te, nascido em Canoinhas aos 26 de
janeiro de 1960, filho de João H9P
:PE e de Edviges Posonski Hoppe;
ela do lar, nascida em Canoinhas
aos 23 de abril de 1961" filha de Os
valdo Knorek e de Catharina Ro
n.anovicz Knorek.

E para que chegue ao' conheci
mento de terceiros, mandei' publicar
v presente Edital. Apresentaram' os

CARTÓRIO PAULA S_' CAR

VALHO - 1.0 TABELIONATO

Edital da Notificação
de Protestos

Por não ter sido encontrados
pessoalmente nos endereços a mim

, forneci dos, ou por recusarem a to
n.ar ciência, faço saber aos que I)

j.resente Edital virem ou deles ti
verem conhecimento de que deram
entrada neste Ofício para serem I'vrotestados contra os responsáveis
,dentro do prazo legal os titulas
com ás seguintes características:'

,

Duplicata' n.? 893/2/13 - valor
Cr$ :2.900,00 (dois mil e novecentos
cruzeiros), vencimento: 29-12-'{9:
omitida por Germano Kucrten

_
Co

mércio e Indústrias Ltda.," contra:
JOA,Q JUNGLE.

"-

Dudicata n.o PA/1202 - valor
Cr$ 7, 000,00 (s�te mil cruzeiros),
'/encimenlo: 12-1.2-79, emitiqa p�r
Mallon & Cia., contra: LAUlto. A,
BALLÃo..

Duplicata n.o 27. 831-X - valor
Cr$ 11.45.0,00 (onze mjl, quatrocen
tos e dnquenta cruzeiros) - VCl1"

c,�mento: 10,02.198.0.

Duplicata n.o 27831-W - valor I

Cr$ 11,'4:50,00 (onze J�1il, quatl'ocer:-'"
';os e cinquenta cruzeIros) - ven�l
r.tento: 10.01.80, emitidas por Ans
tide;:, MElllun, contra: OMITI MUL,
LER.

C�noinhas, 28 de fevereiro de
f980.

PAULA S. CARVALHO "

Oficial de Protestos
CPF n.o 246 975 329-53

• •

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

nhecimento de algum impedimento
legal, oponho-o na forma da lei.

Canoinhas, 28 de fevereiro' de
1980.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil'

CPF, 22'2'.315.879-04

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
do Município de Major Vieü'a, Co
marca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei,
fa� saber que pretendem casal':

- 'ditais
MARCO TELLES DE CAM.

POS e DAZILMA DAS GRAÇAS
LOPES. Ele, natural deste Estado
nascido em Canoinhas-SC, no" cfi�
H de julho de 1942, lavrador) sol
teiro, domiciliado e residente nes
te município" filho de João Telles
de Campos e Octacilia Yisinevska
de Campos. Ela, natural do Paraná
nascida em São Mateus do Sul n�
dia 01 de outubro de 1961, do lar
solteira, domiciliada e resident�
neste município, filha de João Lo.
'ves e Ana Soares.

'

,

"

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

'

Major Vieira, 13 de fevereiro
de 1980.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

,P 1'0 n O

da
udo

lenceme to
.,

ICM·11
o

FPOLIS., 21.02.80 - To
das as instruções de trabalho e

procedimentos com relação a

campanha "O rCM e a Criança"
- Conheça Santa Catarina -,
foram transmitidas na manha
de hoj a, pelo Coordenador do,
Campanha, Tarquino Pádua, ao

pessoal que fará parte do cen

tro de controle.

A finalidade da promoção
é de conscientizar a população
para os fins sociais da tributa
ção. Os participantes que pre
Encherem um álbum de Iiguri
nhas que conta a história de
Santa Catarina, estarão concor

rendo a brindes de pequeno e

grande valor comp bolsas de

couro, bonecas, mini-boxes, JO-

s OS
FPOLIS., 20.02.80 - Pre

sidentes e representantes de no

ve Federações de Trabalhadores
de Santa Catarina estiveram
esta tarde no Palácio Cruz e

Souza, para entregar ao gover
nador. Jorge Bornhausen, UlTI

memorial d nunciando "uma
situação injusta, que se arras
ta há muitos anos e que nos
rouba nossos direitos de brasi
leiros, de trabalhadores, de con

tribuintes para, os cofres da N a-o

ção".

Pelo documento, as lide
ranças trabalhadoras catarinen
ses entendem que a classe ope
rária está pag&ndo para que os

!m.ais abastados estudem gratui
tnmente e exigem- qUe "03 cur·,
sos superiores sej am pagos púr,

J
quen1 poae e gratuitos para o:::

, filhos dos trabalhadores" .

Na opOl�tunidade, os signH
tários de memorial solicitar' .:m
ELO C,hefe' do Executivo para que
levasse ao Ministro Edüar0..o
Portellà, da Educação, a preo·
cupação d� classe, alegando que
'<não adianta virem falar erG
ensino gratuíto,' se os trabalha
dores brasileiros, não tên1 condi
ções de se beneficiarelTI dele",
Os trabalhadores sugerem á
concessão,' por parte do Gover·

e

p a r a o'

c mpanha
• II

crrence
,

gos de cama, jogos de toalha de
rriesa e banho, bicicletas e tele
visores, além' de cadernetas de
poupança BESC, com depósitos
que variam de Cr$ 25 a Cr$ 350
mil.

a

A Campanha deverá ser

deflagrada no próximo dia 1.0
'de março com abertura feita
através da imprensa pelo gover
nador Jorge Bornhausen e o se�

cretário da Fazenda, Ivan Ores, '

te Bonato.

As notas fiscais dos meses

de janeiro e fevereiro j á estão
valendo para troca por álbuns
e figurinhas (cada Cr$ 300,00
cm Notas Fiscais, dá direito a

um album ou um envelope com
seis figurinhas) .

ra

no, de bolsas de estudos a todos
os estudantes carentes pata to
dos os cursos e níveis escolares;
além de assegurar o forneci
mento de material escolar, mo

radia, alimentação e transpor'
te. E para 9 cumprimento des
ta reivindicacâo solicitam que
tais bolsas "sejam instituídas
((através de desconto de IlnpOs
to de Renda por parte daquele'
que tenham salários mais altos.
bem como de uma cota da arre

cadação da loteria esportiva e

também da contribuição sindi
cal" .

• 1

Ao entregar o luemonaJ
ao governador Jorgê Bornhau,
sen, o Presidente da Federação.
dos Bancários, sr. Pedro Nata
li justificou a apreensão da
classe para o probiema, solici
tando o elnpenho do Chefe ,du
Executi�o p�ra uma solução fa·
vorável junto aos órgãos "fede
rais. O docurnento é assinado
pelos presidentes das Federa
ções dos Trabalhadores nas In

dústrias" da Construção e do

Mobiliário; Mecânicas e do Ma�
teri,al Elétrico; AgricultUfa:
Extracão do Carvão' Estabele-

J ,.

cimentos Bancários; Enferrn�l"
rso; a,lém da Federação Nacio�
nal dos Gráficos e dos Radialis ..

,

t,as. j
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Senhores Acionistasr-

ATIVO CIRCULANTE

Disponível .. .. " ..

Bens numerários .. ., 'o. •• ••

Depósitos bancários à Vista.. .. .. .. . .� ..

Banco -' conta especial .. .. .. ..

..,..
.. .. .. ..

Realizável a curto prazo
'

.

Devedores por duplicatas , .

(-) Provisão para Devedores Duvidosos .. :.' ..

(-,) Duplicatas Descontadas , .

Devedores Diversos' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Banco do Brasil - Penhor' Cedular - Conta Vine.

'Estoques .. .. .. ..' ..

ttealizáveI a longo praz'O ; .

Adicional BNDE, Fundo DL-157, Empréstimos a' Ele

trobrás, TELESC ,- Telecomunicações de Santa Ca
'tarina, Adicional do Imposto de Renda, Fundo de In
denizacões Trabalhistas, Duplicatas de Terceiros a

Recebe'r e -Despesas a apropriar no exercício seguinte

'Permanente .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Investimentos , .-.. ,
.

Aplicações Incentivadas ., .. .. ., :. .. ..'.. .. ..

Imobilizado -' valor corrigido .. .,
.. ..

�

(-) Depreciações acumuladas ..

Reflorestamento' ... , ...... , ..

Madeiras em pé .. ., .. .. ..

I

••

TOTAL DO ATIVO ... , ..

1_'

•

�"""""""""""""""""""••""""""""""""I""""""Be""""".le"" _..!.I �

•

I
"

C.G.M.F. 83.188,.797/0jlOl-20,

. ,

Relatório da Diretoria

,
/

Canoinhas, 25 de janeiro de 1980.
'7

-

PASSIVO CIRClJ'LANTE

Rua Princesa Izabel 574 - CANOINHAS _' SANTA CATARINA
, ,

Em obediência aos preceitos legais e estatutários, passa,mos�, submeter à apreciação dos Senhores Acionistas. .o 'relatório das ativida
des e demonstrações financeiras, referentes ao exercício financeiro oncer rado em 31 de dezembro de 1979.

Devemos esclarecer aos Senh-ores Acionistas que, dado ao sinistro ocorrido em Janeiro de 1979, quando perdemos totalmente uma

serraria e uma seção de beneficiamento, unidades estas já reconstruídas completamente e reativadas em princípios de setembro de '1979, cuja falta
de produtividade, em face do tempo paralizado, causaram o prejuízo ora apresentado. Mas, graças a compreensão de nossos fornecedores, e esfor

ços de nossos funcionários e colaboradores, .a situação de então, já está se. modificando favoravelmente e esperamos para o próximo' .exercício, absor-
ver este prejuízo, apresentando um resultado positivo.

-

,

,f- / '

-
.

-

. Agradecemos a confiança em nós depositada e colocamo-nos a disposição dos Senhores acionistas, para os esclarecimentos julgados
necessários e oportunos.

ISABEL KOHLER FRIEDRICH - 'Diretor Presidente

-

Balanço Patrimonial encerrado ern 31- de dezembro de 1.979
\

ATIVO PASSIVO

185.065,84 Curto Prazo .. ., .. ... .. . . ..
'
.. ' ..

28.383,26
156.209,58

473,00

7. '781. 899-,84

6.929.841,46
(207.895,00)

(4.000.570,46)
89.'352,93
501.131,82'

4.470.039,09

Fornecedores Nacionais .. .. .. .. ..

Obrigações 'I'ributárías ., .. .. .. .:- .. ..

Obrigações Sociais .. .. .. .. .. .. .. .. "

-
'

C/C/Credoras .. . � .. .. .. .. ..

Obrigações Diversas , .

Financiamentos - Capital de Giro

Financiamentos Imobilizado' .. ..

..
'
..

PATRIMôNIO LíQUIDO

.Capital Integralizado
Reserva' de Capital .

.' .

421.·029,76 Prejuízo do exercício

421. 029,76

12. 8�7.861,41

392.931,43
227.079,31,

10. i42. 782,13
(1.329.679,·11)

588.205,19
2.196.542,76

21.205.856,85 TOTAL DO PASSIVO, /'

.,. .. ..'

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

" .

7.282.406,69
3.262 .655,92
940.384,49
376.196)6 '

251.043,22
844.530,17

1 .495 . 907,28
- 111. 689,45

13.923.450,16

9.500.000,00
4-. 739 . 068,86'
(315.618,70)

21.205.856,85
'

Demonstração do Resultado do Exercício
I

Demonstração da Composição do Imobilizado

( ,

RECEITA OPERACIONAL ,BRUTA '.. .. .. .. ..

(-) Impostos Faturados , ..

'
,

(-) Impostos sobre Vendas ..
"

.

(-) Devoluções .. �. . .. , .. ,.. .. ','
., .,

RECEITA OPE;RACIONAL LíQUIDA
(-) Custo dos Produtos Vendidos

.�.

LUCRO BRUTO .. .. ., ., ., ., ., ., .,

(-) Despesas ,com Vendas .. , ., ...
/
.

(-) Despesas AdministratIvas ., .. . .

(-) Despesas Gerais ..... , ....

, (--) Despesas Financeiras
(-.) Depreciações ., .,

.. .�. .. ..'

. , ... , .... '

.. .. .. . , ..

PREJUíZO LíQUIDO DO EXERCíCIO .,
... , ....

Conta23.264.754,60
2.807.758,31
1. 359.960,75

83.375,37 .

Valor
corrigido

Depreciação
-

acumulada
Valor
líquido

Imóveis .. .. "

Maquinário '.. ..... .

Móveis e Utens. .. v • •• ••

'Ferramentas. '- .

Veículos
'

..

'

.

Reflorestamento .. i ..
'

..

Madeiras em Pé ..

�'
..

3.663. 756,94
4.555.868,97
190.623,48

, 4.275,10
2.328.257,64
588.205,19

2.196.542,76

796.997,96
31. 480,99

852,67
500.347,79

19.013.659,137
13,943.204,25

5.070.455)42
809.258,56

L 186 .734,07
618.823,75

1, 607 .175�G2
475,630,63

3.663.756,94
,3.758.,871,01

159.142,·19
3.422,43

1.827.909,85
588.205,19

2.196.542,76

13.527.530,08 1. 329.679,41 12.197.850,67

Canoinhas (Se), 31 de dezembro de 1979.

Isabel .Kohler Friedrich
Diretor Presidente
C.P.F. 154.093.099-87

.Francisco W. Friedrich'
- Diretor, Superintendente

-

C.P.F.028.748,579-04
I

Ary Paulo Wiese
Diretor Financeiro
C.P.F.123:087.579-49

Astrid Friedrich Wiese
Diretor Administrativo
C . P . F. 383 .403 .48'9-49

,/ ,
, Astrid Friedrich Wiese

.

<,

Técnico em Contabilidade Reg. CRC/SC n.? 1686 e ÚEC 145.828

, .

LUCRO OPERACIONAL ..... ,
372.832,79

(+) Receitas Eventuais ". . ,

247.156,·19

,(_) Despesas não Operacionais ., ., ., .. .,

:" 56.200,43

( ) Fundo p/Devedores Duvidosos - $ormaç�o 207.895,00

(+) Fundo p/Devedores Duvidosos. - Re\fersao 142.121,0'0

(_) Correção Monetária de Balanço .. .. ..

,"
.. ..

__8_1�3_._G3_3_,5�5�
(315'. G18,70)

(
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Notás
Por ocasião de sua visita H

Florianópolis na segunda-feira,
c Presidente da Câmara Muni,

cipal, Paulo Faria, fez um pedi
do ao Vice-Governador, no seno

tido da instalação urgente em

Canoinhas. de um Corpo de
Bombeiros. A solicitação foi
ratificada pelos outros seis ve

readores que compõem o bloco

parlamentar do PDS, e obteve
c'

_ como resposta, a promessa de

Henrique' Córdova de tomar to
das as providências para .q

criação da unidade de Bombei
ros há tanto tempo reivindicada
pelas autoridades canoinhenses ..

xxx

Amanhã no Ditão mais urn

Encontro futebolístico entre Bo-
. \

tafogo E. C. Campeão/79 de
. Canoinhas e o Clube Atlético

Baependi de Jaraguá do 'Sul. É
mais um amistoso do Estrela
Solitária; que ora está testan
do os novos valores contratados

- visando sua participação no Es
, tadual de Amadores que começa

em .setembro vindouro.

xxx

o Cine Jubileu apresente
hoje, amanhã, segunda e terça
feira, um- filme de amor, "Uma

_ Janela para o Céu - 2.a par'
. te". Os horários são OS seguin
tes: Hoje' às 20h30, amanhã ern

,:; matiné às 14 horas e duas ses

sões. às 19h30 e 21h30, reprisan
do segunda e terça às 20h30.

'u Ai.ih...ns ,M" '5*#

Esparsas
Os cinco Prefeitos que fa

zem parte da Associação dos

Municípios do Vale do Ccnoi
nhas (AMVAC), Benedito The
rézio de Carvallho Netto, Odi
lon Pazda, Cláudio Gadotti, Ro
berto Batschauer e Victor Buch
Filho, mantiveram encontro
com o Governador Jorge Bor
nhausen na noite de quarta-feio.
ra em São Bento do Sul. Eles

foram 'solicitar a instalação dos
órgãos' que deverão funcionar
na nova Micro-Região; a funda
ção da nova Associação' dos Mu
nicípios, além de tratarem de
assuntos relacionados com 8.

criação do PUS em seus Muni
cípios.

O Leo Clube Canoinhas, é o

oitavo Clube do Distrito L-lO e

«.onta corri 32 jovens sócios-fun
dadores, tendo na Presidência a

CLEO Valderez 'I'abalipa; .Vice
Presidente, Luiz Fernando Frei
tas Junior; Secretária, Tânia
Olescovicz e Tesoureiro, Luiz

Gaspar Bossi. Os. demais mem

bros, são os seguintes: Astrcgil-

xxx

\
.

O assunto desta semana em.

todos os pontos da cidade, foi
.

SEm dúvida a falta da água nos

canos' da CASAN. As freqüen
tes falhas técnicas na estação
de tratamento do órgão, tem
causado sérios transtornos, tan
to nas residências particulares
como na Indústria. Não- pode
mos no entanto, culpar o escri
tório local! pela "queim-a" em

massa dos motores' na Estação,
pois cremos que a negligência
em providenciar motores reser-

. .

vas parte dos responsáveis do
órgão em Florianópolis. A es

perança da população é que o

fato sirva de licão à CASAN p

que a falta de água não se repi
ta em tamanhas proporções.

(CONÇLUSAO)

A FUNDA'CÃO
""

A Solenidade de Fundação,
que contou ainda com a parti
cipação de todos os Associados
do Lions Clube de Canoinhas,
foi presidida pelo Assessor de
Leo Clubes, Clóvis Corrêa
Schwartz, auxiliado pelo Presi
dente do Lions, Ildefonso Cor
rêa e do Secretário, Francisco

Rapôso ,

"

.

\

has
cio Furtado, Tânia Boeíng. João
Carlos, Dreveck, Paulina Olme
do Scevola, Andréa Weinfurten ..

Viviane Jenzura, Solange Ribas,
Sandra Gonçalves, Luíza Lore

na Mikus, Adriano Fuck, San
dro Gonçalves, Elenice Roeder,
Marcus Vinicius lVIurara, Her

bert Hoffmann, Régis Schadeck,
Car los Alberto Shimoguire, Va
léria Cirilo Pereira, Sérgio Go
dofredo,

. José Ademir Pereira;
Merhy Seleme, Marlene Paul,
Marli Paul, Pierina França,
Jussimara Tabalipa, Solange
Dambroski, Cláudio Dreveck,
Dinoh Antonio Côrte Junior .

e

Elaine Wetzel ,

r.has "Clube Mãe", sob a Pres.,
dência . de Ildefonso Corrêa e
Sra. Renilda, que durante cer,
ca de seis meses con,tactararn
com os jovens da cornunidade
para a formação de grupos de
trabalho e futuras lid'2rancas
Diversas reuniões prelirnin�re�
foram realizadas com G intuito
de arregimentar o número ideal
de associados para qUE se pu.
desse fundar oficialmente G jo.
vem Clube.

CLUBE FUNDADOR ':

A coordenação' dos traba
lho.s para a fundação do Leo
Clube Canoinhas, foi comanda
c.a ,pelo Lions Clube d2 Cariei-

Desde então,' o Leo Clube
iniciou suas' atividades no Mu
nicípio, encetando duas Cum
panhas em pró I dos neC23sita.
aos -, a do Agasalho e a de Re
vistas Usadas - te:ndn já COllse.

. I .guido uma tonelada de roupas
. usadas, destinadas 11 dístrtbuí,
çào às pessoás carentes. neste in
verno, sendo qus as revistas se

rão distribuídas aos encarcera,
dos.

" C,A RT A
PROTEGE

CANOINHAS (CN) - Foi

realizada nesta cidade no' últi
mo final de semana, uma reu

nião de todos os Sindicatos Ru
rais do Planalto Norte Catari
HGnSe, ocasião em que foram
dis.cutidos importantes' assun
tos da classe rural.

Um manifesto conjunto, de
nominado "Carta de Canoinhas"

-

contendo quatro ítens reivindi

catórios, foi aprovado por una

nimidade pelos participantes
da Assembléia.

.

A "Carta de

Canoínhas", foi assinada pelos
Presidentes dos Sindicatos Ru
rais de Canoinhas Porto União.'

, .

Papanduva, Itaiópolis, Mafra,
São Bento do Sul, Campo Ale-

-------------------------------------�\----------.-----------------------------------------

•

mais
(GRUPO VISAO) Ca··

noinhas foi incluído entre os

500 municípios mais desenvol
vidos do Brasil, conforme le
vantamento realizado pelo De
partamento de Pesquisas do

Grupo Visão, editor da revista
Dirigente Industrial.

Na lista" Canoinhas apare-
I ce como O 15.0 mais desenvolvi
do de Santa' Catarina em 1979, o
1.0 mais· desenvolvido dos três

Municípios da AMPLA classifi
cados, ficando Porto União' em
�egundo e Mafra ern terceirc,

� lu.gar; ocupando o 275.0 lugar
t�ntre as unidades municipais
brasileiras.

Para compor esta ljsta qu�
veJjl publicando nos' últünos ,

seis anos, o Grupo Vjsão valeu
se de diversos ,instrumentos)
mas o principal continua sendo
eJ' questionário de inforruações

o 27 II
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murucipro
do Brasi

SANTA CATARINA

A classificação de 01 a 34-

dos Municípios catarinenses, é a

SEguinte: Blumenau (42.°) �
I

B r u s que (68.°), Crisciúma
,74.°), Joaçaba (98.°)" Itajai
019.°), Joinville (125.°), Videi
ra (154.°), Chapecó (161.°), Ita
piranga (173 . .0), Gaspar (183.°),
Jaraguá (185.°) , C a ç a d o r

(199.°), Tubarão (217.°), Con
córdia. (253.°), CANOINHAS
(275.°), ·Curitibanos (287.°), In
daial (313.°); São Miguel D'Oes··
te. (315,'°), Rio do Sul. (317.°),.,
Araranguá' (321.°), PORTO
UNIÃO (324.°), Lages (330..°),
Xanxerê (.348.°), Caulpos Novos

(400.°), Xaxim (403.Q), l'{IAFRA
(404.?)',. São Francisco do Sul

(408.°), São José (412.°)', Palha·
ça X421.°), Maravilha (438.°).
São Lourenço do Oeste (449.°),
Imbituba (4J53 . .o), e São Joa

quÍln (476.0), lugar dentro os

500 município�'mais desenvol
vidos do Brasil.

DE
O

CANOINHAS'�'
GR'I·C U LTO R

Para solicitar .o apoio. para
é.. concretização das recomenda

ções feitas em favor ·do Agri
cultor, serão enviadas cópias da
"Carta de Canoinhas" ao Minis-:
tro da Agricultura, Angelo
Amaury Stábile; ao Ministro do

.Planejamento, Delfim Netto e

ao Governador de Santa Cata-

rma, Jorge Konder Bornhau
sen.

PARTICIPANTES

(anoinhas,
desenvolvid

o

municipais. Para a classifica-
. ção, levaram-se em. conta dez
indicadores: três econômico-fi
nanceiro - arrecadações muni

cipal e federal, além do valor
adicional do ICM;,Jrês sociais -

leitos hospitalares, número de
veículos e número de profis ..

sionais liberais e quatro de in
fra-estrutura de serviços _. li

gações elétr icas, de água, de es-

goto e telefones.
'

I

gre e Três Barras - que aproo
varam as' seguintes recomenda

ções: "que os_ preços dos adubes
c demais 'insumos básicos, in
clusive maquinário e implemen- r:

Atendendo convite especial
tos agrícolas, sejam .estabihza- dos. Sindicatos Rurais, estive

dos através da aplicação de ram presentes à reunião, o Dr.
subsidios governamentais; .José.Waldir _Schmidt, Assessor

que seja obtido um aperfeiçoa- Jurídico da Federação da Agri
mento no sistema de assistência 'cultura de Santa Catarina v->

social, ora implantado, face às (FAESC); o Dr .. Luiz Osvaldo

grandes dificuldades getecta.. D'Acampora, Secretário da

das, especialmente rio atendi- F'AESC e mais, Vicente Bauer,
mento médico-hospitalar, tanto Tesoureiro da FAESÇ; Willy
ao produtor quanto ao empre- Sudoski, Prefeito em exercício

gado rural; - que seja estabc- de Três Barras; Dr. Waldernar
lecido um crédito especial ao Bubniaki, representante da CO-

.

pecuarista que venha permitir :3_' DESA de Canoinhas; Dr. Ro

retenção de . matrizes, assegu- mário Carvalho da CODESA de

rando maior reprodução; e fi- J
Mafra el Dr. Ivo Tadeu Bian

nalmente, que os preços mini- chini, da cidade de Lages, 'alem
mos estabelecidos pelo governo dos Presidentes dos Sindicatos

.

para os produtos agropecuários. Rurais - Ermelino Antônio
sejam os mais reais, provendo Ritzmann, de Porto União; José
o lucro mínimo e.stabelecido no Sawiski, de Três Barras; Eduár ..

estatuto da terra". do Kazemidrrzak, de Itaiópolis:
Aleis Karasinski, de Papandu
'i/a;' José Waldemar Ruthes, de.
Mafra; José ,WiecinO'wski, de
São Bento do Sul; Hildebetto
Bahr, de Campo Alegre e Ewal-
do Zipperer de Canoinhas.

.

A próxima reunião dos Sin
dicatos Rurais do Planalto Nor

te, ficou marcada para o dia 24
de abril vindouro, a realizar-se
étrl Mafra. .

AGORA VOCÊ CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

. �
,.

É A SUA RADIO SANTA CATARINA SElVIPRE
PROCyRANDQ, DAR MAIS A SEUS OUVINTES.

ACOMPANHE.TODO DOMINGO A PARTIR 'DAS D7,00
"

HORAS, O .DOMINGAO MUSICAL ..

DAS 10,00 A'B 11,00 �HORAS -' TELÉ'T'EMA .. '

.... 'TEMAS';
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.,

.

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS CLUBE 'DOS"
. REIS O 'MELHOR DA MÚSICA NA iNTERPHETA�'

çÃO DOS MELHORES CANTORES 'EM EVIDÊNCIA. ;
i·

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTlLEZAS", LEVAMOS NOS·�·
SO RECADO MUSICAL AO HOlVIEM SIMPLES E BOM DE'

.

..

NOSSO INTERIOR.
nAVIO· SANTA CATAIUNA.- SEMPRE ACONCHEGANTE:

E MAIS PERTINHO DE VOC�.
=================

Forám' colhidas informa·

ções em 1.200 lVIunicípios com

população superior a 20 mil ha

bitantes, 'servindo igualmente
como fonte de consulta) infor

:rr�ações do IBGE, Ministério da

Fazenda, Secretaria da Fazend:?
.

elos Estados, Telebrás e PNER,

A Hegião Sul do Brasil, on·
de figuram' 719 municípios, ou.

j18,1 por cer:-to do tota� existe:l
te no Brq_sIl, dos quaIS 34 sao

catarÍnenses:
-

-

.
.

No' inicio, 'das aulas, LEVE SEUS FILHO AO L TA' e 'nall.auta
'. '

, Uma COlaboração da
.

que o· estudo oão será prejudicado pôr problemas visuais.

ÓTfCA 'C�ONFIANÇA
.

\

Praça Lauro M'üHer; 514 - Canoinbas.
Fone: 2�-0316

.,
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