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Jorge

anunciou

/

o novo

aumento

\ '

ao

magistério

CANOINHAS (CN) A,_

instalação ainda neste' semestre
I da Associação dos Municípios
do Vale do Canoinhas (AM
VAC), da Unidade de Coorde
nação Regional de Educação, da
Delegacia Regional de Segu
rança e Infonmações e o IPESC
em Canoinhas, foram anuncia
das pelo Governador Jorge
Konder 'Bornhausen, na' visita
quefez a esta cidade.na manhã
de quinta-feira. 0-- Governador
e sua comitiva chegaram exata-

I
mente no horário previsto, no

aeroporto de Três Barras e de,

pois da recepção no próprio lu

gar de chegada, se dirigiu ao

Grupo Escolar "Julia Zaniolo)I
, --110 Bairro Campo da Agua Ver-'

de, onde se pronunciaram o Ii
lho de Julia Zaniolo, Altavir

_ Zaniolo, atual 'Presidente da

Federação das Indústrias do

Paraná, o Prefeito Municipal
'Benedito Therézio de Carvalho
Netto e o Governador Jorge
'K o n d e r Bornhausen, muito,

aplaudido durante seu pronun
ciamento.

Cumprindo o programa
exatamente conforme havia si
Co anunciado o Governadoc

, '

chegou às '8h20 no aeroporto de
Três Barras, onde foi recepcio
nado por inúmeras autoridade';
de Canoinhas, Porto União,
Três Barras Monte Castelo e

Major Vieira, além de centenas
dOe, populares Após cumprimen '

t,ar as autoridades e populares,
Jorge, dirigiu-se ao Grupo Esco
lar "J'uÍia 'Zaniolo" acompanha··
do por uma catavana' d _ auto·,
móveis. No local de chegada, o

Governador foi recebido por

_:a&W.7

_.i'"...�._�'t _,

centenas de alunos do Grupo,
além das Supervisoras Locais
dé Educação e professoras do
'estabelecimento.

,

A .comitiva governamental,
além do Governador, era forma
da pelo Vice-Governador, Hen-'
rique Córdova; pelo Secretário.
de Educação, Antero Nercolini;
pelo Senador, Lenoir \Varga.;;
Ferreira; pelo Deputado Esta
dual, Genézio Tureck; pelos
Deputados .Federais, Vitor Fon

tana, Nelson Morro 'e Artenir

Verner; pelo Suplente a Depu- ,

tado Estadual, Zani Gonzaga:
pelo Diretor Presidente da C�,

'

LESC, Paulo Melro; e pelo Di
retor do DAE" Francisco' de, Iss
sis Filho.

Além da comitiva, estive

ram presentes os Engenheiros
do DER, João Alberto, N icolazzi,
Almir 'Fiates e Adilson Medei

ros; o Presidente da CODESC; ,

Aroldo Carvalho; os Prefeitos
de Três, Barras, Porto União,
Monte Castelo e Major Vieira; (I

Presidente da Câmara Municí

paI de Canoinhas, 'Paulo Faria;
o' Presidente da Associação Co:"

,mercial e Industrial, Hilton

Ritzmann; o Presidente da Cc- ,

opercanoinhas, Luiz Fernando
Freitas; o Presidenté da Coope
rativa de Eletrificação Rural.'
Duílio Cornelsen o Comandan
te do 3.° BPM, Dinoh Antonio

Côrte; os índustr iais, Miles Za

niolo, Alcidío Zaniolo, Altavir

Za;niolo, Modesto Zaniolo e Ol

demar Mussi; o DeJ/egado dn

58I HerciliQ Nolli . As depen ..

dên�ias do Grupo Escolar "J,u- ,

lia Zaniolo" ficaram totalm,en-
'te tomadas pelos populares, au

toridades, professores e alunos.

'CONVÊNIOS E

INAUGURAÇÕES
Como primeiro ato, o Go- '

, vernador convidou os Prefeitos.
de Porto União, Canoinhas e

Três Barras a assinarem os con

vênios da'Secretaria do 'Bem_
Estar Sacia] no valor global de
Cr$ 1.521.668,00 sendo Cr$
841.DOO;00- para Canoinhas; c-s
349.600,00 para Três Barras e

Cr$ 331.QOO,00 para Porto União.

-Depois deu por inauguradas a '.i

seguintes obras: o Grupo Esco
lar qJulia Zaniolo"; a Quadra
de Esportes Polivalente no Dis
trito de Marcilio Dias; are ..

cuperaçâo do Ginásio de Espor
tes do Colégio Estadual Santa
Cruz; a Ampliação da Escola

Municipal "Jardim Esperança";
as Linhas de Eletrificação Ru
,ral da Erusc nas localidades de
Valinhos/Colônia Ouro Verde,
numa extensão de 8.500 metros,
'beneficíando 25 famílias, no va

lor de Cr$ 1. 600.000,00 e a Li
nha nas localidades Suzuky/En ..

gel,' beneficiando 6 _ famílias,
com extensão de 5 mil metros
no valor de Cr$ 950.000,00, e

_por últírno a Ampliação da Es
cola Fazenda Vidal Ramos" no
Distrito de Marcílio Dias.

, PRONUNCIAMENTOS

Inicialmente pronunciou-se
o filho de "Júlia Zaniolo"

-

e

Presidenté da Federação das
Indústrias do Paraná, 'Altavir
Zaniolo,

-

que mencionou a im-

portância daquela solenidade
"que se reveste do mais alto
significado para todos nós, -por
laços de parentesco ou amizade
com

-

"Julia Zaniolo", vemos

inaugurar um belíssimo Grupo
Escolar qúe leva o seu .nome .

Dona Julia Zaniolo, que temos
a nobre satisfação de ser um, de
seus filhos, caracterizou-se sem
pre pela humildade. Ela dedi
cou também, além dos afazeres
caseiros e na ajuda ao nosso pai,
toda a atenção atarefas de cará ..

ter social, praticando-os exata-
'rnente nesta nossa presada Ca
noinhas, que' tanto amamos.

Talvez, levando em, conta estes

fatos, o Prefeito Therézio teve a

iniciativa de indicar o nome de
"Julia Zaniolo" para este Grupc
Escolar, e o Governo vem" na

pessoa de Jorge Bornhausen
prestar-lhe esta homenagem"

,
que corno j á dissemos) nos tocou
profundamente" .

Em seguida usou da pala
vra o Prefeito Municipal de Ca
,noinhas, Benedito Therézio de
\ Carvalho Netto, que inicialmen-

, I'

tE' apr,esentou a -todos os presen-
tes, os 'cof9ponentes 'da co:miti
va governálnental e cumpri-
111entou o Governador pelo pd-
,meiro ano de sUa ,adminfstra·
ção <Lue completará sábado. O

/'

Prefeito enfatizou a importân
cia da visita de Jorge, princi
palmente para inaugurar uma
unidade educacional, cumprin
do à risca o seu plano de gover
no elegendo como meta priori"
tária das prioridades, 'a Educa

ção. "Este Grupo foi construi
do em convênio com o Municí

pio. e Secretaria da Educação,
ainda na gestão do. ex-Gover
nador Antonio Car los Konder

Reis, quando a inflação não era

tão presente e os Cr$ 400 mil

que recebemos não foram sufi
cientes, obrigando-nos "a empre
gar dinheiro da Prefeitura para
a conclusão da obra; cuja soma

ultrapassou a quantia de Cr$
1.400.000,00" ., Complementan
do a sua explanação, Therézio
de Carvalho pediu ao Governa
dor para firmar mais um termo
aditivo com a Secretaria da

Educação, - para, ressarcimento
dos recursos aplicados pela Pre
feitura. - Finalizando seu pro
nunciamento, o Prefeito reivin
dicou .mais uma vez ao Gover

nador, a urgente instalação da
.

Unidade de Coordenação Regio
nal de Educação, bem como a

instalação da Delegacia Regio
nal da SSI e a Agêncià do
IPESC e a ligação rodoviária
Canoinhas a Três .Barras, desta ..

cando a intenso tráfego daquela
rodovia, que ultrapassa a casa

dos 1.554 veículos diariamente,
entre ônibus, caminhões, camio
netas e' carros leves.

Por, último, Bornhaus�n
_ l

anunciou '� instalação ainda
neste; primeiro semestre da Co
ordenadoria Regional de Edtiça
ção, da Delegacia 'Regional pe
Segurança e Informações e, a

Agência do iPESC, como conse
qüência, da instalação da MicJo
Região Vale do Canoinhàs,
(aplausos) - e agradeceu �Jn
nome dos par lamentares , Fe�e-

,

raís e Estaduais, a colaboração
e a contribuição de Canoinhas
no processo de formação d(J
Partido' Democrático Social.

.,

I, '-. I I

a· ml-cro-re' lau
.

aln a nes e semes r�
'I

do com o funcionalismo públ�cõ
('�m 60 por cento. "No abono cria
do para aqueles que exercem

funções menos remuneradas e

proporcional criado no Governo
de Konder Reis atribuímos um

reajuste de 120 por cento. :A.�)
Pó de Giz, solicitamos a apre
vação de um, reajuste de 70 p'or
cento e para a manutenção das

condições hierárquicas indis-_
pensáveis, encaminhamos à

apreciação da' Assembléia men
sagem criando o "Pó de Mesa" .

Com isso somados ao Concurso
de Acesso e ao Concurso de ln- I

gresso que faremos no mês ::de
, julho, acho que estamos pro
curando' com correção, fazer' os
reajustes indispensáveis, à CE1S
se, e tenho certeza que os gran
des beneficiados serão os filhos
de todos' nós catarinenses. De

I

, outra parte" no que diz respeito
às unidades físicas, iniciarrlOs

\ , �
um processo de reformas e am-

pliações e substituições de uni

dades escolares, que atingir�n1
agora na primeira etapa cesca

de 763 unidades escolares. R E
, agora, no mês de

-

março vã",

atingir mais 823 unidades esqo
lares, para que realmente - te- -

nhamos condições de dar aos
, alunos as condições indíspensá
veis para que possam, adquirir
seus conhecimentos".

Por último usou da pala
vra, o Governador Bornhausen,
referindo-se à justa homenagem
que10 povo de Canoínhas pres
tava naquele momento à Se
nhora Julia Zaniolo, pedida 'pe
las lideranças comunitárias dano
do o nome ao estabelecimento
que ora se inaugurava. "A 110�
sa preocupação foi poder aten
der a demanda dós novos alu

nos, melhorando as condições
físicas dos estabelecimentos,
melhorando a qualidade de en

sino ,e as condições do magisté
rio. Já no dia 16 de março pa
ra dar início à arrancada que
tinha sido objeto de trabalhos
realizados de forma voluntária
por professores e professoras de.
todo o Estado de Santa Catarina.
-. encaminhamos à Assembléia�
Legislativa um Projeto -de Lei
que permitiu a criação de uma'

gratificação extraordinária de-
� ,

da àquelas professoras primá ..

rias, em especial as efetivas em

exercício da regência de classe,
um aumento equivalente a 100

por cento do vencimento que ti
nham até, então no Inês de

março" (aplausos). Continuou

o Governador, dizendo que en

tregou à Assembléia Legislati
va, novos Proj etos de Lei, rea

j ustandQ o magistério de - acor ..

"Confio nos meus companheiros
de partido, este partido que foi.

feito aberto a todos, sem olhar

para o passado e sem olhar pa
ra as siglas que até então exis
tiam . Nós queremos realmente
viver uma nov� época,
época à altura da década

uma

que
entramos, nos preparando para
o século que se aproxima". ,

A solenidade foi encerrada
com o descerramento da Placa

, de Inauguração do Grupo Esc'o- (

lar Júlia Zaniolo, pelo "Viúvo
Modesto Zaniolo, acompanhado
,de sua filha Divair Zaniolo de
Carválho ,e demais familiares
ap lado do Governador Jorge
Konder Bornhausen.

. \
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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
ítens constantes nO(8) CUPON'(s) abaixo, para podermos re

digir detalhadamente os nomes e datas. Recorte e remeta
nos o(s) cupon(s) preenchido(s), para o JORNAL CORREIO
DO NORTE - Caixa Postal 2-D .ou 418 - CADASTRO SO
CIAL - CEP 89460 - Canoinhas-SC; ou pessoalmente na
IMPRESSORA OURO VERDE, à Rua Paula Pereira, n.? 765.

Nome:

Daté). do Nascimento: .
.. _

Nome do Pai: --- - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i
- - - - - - - --

Nome da' Mãe:
.

Esposo (a): . .

Endereço :
.

_

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

Estado: ........ _- -- _

':' :..
..

Nome: .......... .. 00 _ .. _ _ __
_ __ _

•

Data do Nascimento: .. - - _ .. -_ .. _ .. - - -- - - - - - - _ .. - - _ .. - - _ .. - - - _ - - - - _ - _ _ .. - - - - - - - _ .

Nome do Pai:
,

.

; "_ ..

Nome da Mãe: - - - .. _ - - - - - - _ - - - - - _ .. ':' - - -"""'- - -

"4- - - - -

Esposo (a): . or • _

Endereço : \�
. .

_

Cidade:
t-

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

:
- - - -- - .. - - - - - - - _00 .. - -: .. - - - - - - ••

Estado:' , .

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

(Por gentileza, preencher à máquina 6U em ·letra de forma)

OBSERVAÇõES: . �_� � .

_ _ .. _-"' -- .. -_ ----_ .. _- _ _ .. _-_ __ - - _ _---------_ .. - _- _----.- _-- _ _- .. -_ --- ,

•

ro
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Para um bem chimerrêe

prefira.
«COMPADRE»

CASIMIRO DE ABREU (CN)'
Inusitado acontecimento Iria

realizar-se nesta
.
cidade com o

aparecimento de uma aeronave

provinda de Júpiter, quinto plane
ta do sistema solar da via láctea.
Quem afirmou isso foi o vidente
Edilcio Barbosa, que precisou à ho
ra do pouso para 5,20 horas da ma

órugada de sábado, dia 08.

"As perspectivas frustradas
restabelecem em parte uma posição,
ultrapassada, prejudicando os re

sultados conseguidos após longos e

pacientes estudos. No entanto, as

seguro que n50 é qualquer fantasia
que irá abalar, não digo a crença,
mas a: própria realidade desses fc

-r.ômenos, que existem mesmo, jrl··

dspeiidente do tipo de impressão
aue tenhamos a respei-to deles",
acrescentou Húlvio Brant Aleixo
em entrevista concedida especial
mente em Belo Horizonte.

«BOM-DIA» --

Porém, oito mil pessoas foram

para presenciar tal acontecimento;
que realmente como disse a repor

tagem do Jornal de Santa Catarina
c psicólogo e estudioso de "Uíolo
gia" Húlvio Brant Aleixo, não
aconteceu nada, irritando as oito
mil pessoas que estavam esperan

do que o UFa ·pousasse.
Húlvio Brant Aleixo, fundador

I� presidente há 25 anos do Centro
de Investigações Civis de Objetos
Aéreos Não-Identificados Ci
coani - da Capital de Minas Ge

rais' Belo Horizonte. Ele afirmou

categoricamente que nenhuma na
ve iria pousar nestes termos: "por
que um pouso nas condições anun

ciadas, com devolução de desapare
cidas perante uma multidão pre
viamente avisada, contradiz o pa-

. drão de comportamento desses seres

alienígenas". Afirmou que "em te

se,
é possível a devolução de pes

soas seqüestradas por naves de or i

gem desconhecida, como tem acon

tecido em várias ocasiões, mas es

ses seres nunca atuam dessa ma-.
neira, de forma o-stensiva perante
um público numeroso".

Corno já havia escrito no Se

gundo parágrafo deste, que o povc
estava irritado e queriam inclusive
os mais exaltados\ cortar a língua
do Edilcio, para que ele assim não

passasse mais trote na população
de Casemiro de Abreu. Queriam,
outros a cabeça do vidente.

o vidente Edilcio Barbosa des

culpou-se dizendo "que ele tinha

perdido o contato telepático com a

nave desde a meia-noite". Palavras
de Edilcio; que inventou essa des
culpa totalmente incabível para
poder se livrar da população que

Prefeitura Mun. de Canoinhas

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

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada .de Preço - Edital n.? 010j80, para "Aquisição de
Explosivos", com prazo de entrega das propostas, até às 10 (dez)
horas do dia 21 (vinte e um) de março do corrente ano (21.03.80).
Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos
junto a citada Comissão. <,

.

•

Canoinhas, 10 de março de 1980. -

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Como exemplo citou o caso do

ex-soldado da PM mineira José An
tônio da Silva, que foi seqüestrado
em 4 de maio de 1969; em Matosi

nhos, a 50 km de Belo Horizonte e

quatro dias depois foi devolvido
r.um município próximo de Vitória.
no Espírito Santo. Assinalou que
foi convidado por seres de uma es

tranha nave para prestar-lhe infor

mações e serviços. Mas ele não
tem certeza de nada, pois não en

tendia a linguagem ou o idioma de
les e se comunicavam por gestos e

desenhos.

Aviso· deGRATIS 1 disco LP

Na compre de 2 _disco-s
grátis 1 LP de sua

você leva
escolha

A P R O V E·I T,E·.

..
I

irritada com tal fato, estava prestes
a invadir a casa deles e" obte-lo a
todo custo.

Voltando aos tempos de Pinó.
quio, que quem mente, o nariz cres.
ce, o do Edilcio estaria nas altura.l
dos acontecimentos do tamanho dp
um edifício de quarenta e pouco�
andares. Quem mente, o nariz
cresce, crescel? ..

Cnhas(SC), 09 de março de 1980,

NOTA:

•

asa

No segundo parágrafo eu cito
oito mil pessoas, pois realmente hv..
�ia ,cinquenta mil pessoas lá pre.
sente prá ver tal fato.

Edilcio, é provocador nato des
te espécie de fenômenos,. sendo qUt:
o presidente de Investigações dest�
campo considerou como caso perdi.
do. Ele, em meio a ameaças feitas
pelas .cinquenta mil pessoas fugia
usando um jipe da PM de Casimiro
de Abreu.

O prefeito Celso Sarzedes, aíir .

ma que esta semana foi a mais ren
tável para o município em termos
econômicos, pois faturaram em três
dias o de três meses, mais ou me.

nos.

Prefeitura Mun. de Canoinhas

.

A 90mi.ssão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital .n.? 011/80, para "Aquisição
cte Material Escolar", com prazo de entrega das propostas 'até às
10 (dez) horas do dia 24 (vinte e quatro) de março do corrente
ano (24.03.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimen
tos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Ca�oinhas, 11 de março de 1980'.

HUGO A�TONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Ou o ·advinho é ingênuo a pon
to de poder enganar-se ou muito

ousado, pensando em enganar o

público; o que é óbvio conseguiu
com toda a facilidade que surpreen
deu o Brasil de fronteira a frontei
ra. Mais, a seguir na entrevista do
dia 08 de março de 1980, ele diz

. "na verdade, não sei quais as reais

motivações das pessoas que estão
anunciando essa nave de Júpiter,
Posso afirmar, no entanto, que se

rão os efeitos sobre os estudos, des
ses fenômenos, pois frustrações co

mo as que vão .ocorrer hoj-e refor

çam de certa parte do público çl

impressão antiga: de descrédito e ri
dículo quanto a acontecimento so

bre os quais não temos controle",
disse Húlvio .

fl&' ;q iMil! & MA8-kWiiM"§@I&W§AW49figg'
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- Isenção para'DIVIDENDOS DE S/1;. DE CAPIT-AL

ABERTO (rendimentos incentivados - Anexo 2) .. .. Cr$ 18.600,00
- I8enç50 para rendimentos oriundos de PROVENTOS DE:'
INATIVIDADE OU REFORMA, PAiA MAIORES Dg
<65 ANOS DE IDADE ATÉ 31 de dezembro de 1979

(Anexo 2) .. " .. .. L' •• •• •• .; •• •• •• •• •• •• Cr$ 261.000,00
- Nã'Ü emissão de CCA (valor a ser acrescido ao imposto

a restituir ou a ser diminuído do, imposto a pagar) -
até a importãncia de : Cr$ . LOOO,OD Problemas da rede

- Correção do imposto retido na fonte
' '45% I .

�a&.i.·�-�"fffTft alli�.ij'i'i gil'aa ailllífííi.líiTiiJ'illlilijj1fUifi'i1"iTfi'iailli� MÍlÍl'lií IIIIIID'" debatidos
r.1

PRECISA-SE DE;
UM' R PAZ PARA�
A U X I L 'I A R O E
CONTABILIDADE

Trabalhador rural
,

BRASíLIA - O ministro da
previdência e Assistência Social ,
Jair Soares, submeteu dia 11 ao

Presidente da República anteproje
to que equipara o trabalhador ru
ral ao urbano) com exceção dos se,

guintes benefícios: aposentadoria
por tempo de serviço, aposentado
ria especial e abono de permanên
cia por tempo de serviço. O ante
projeto tem caráter de urgência.

Os trabalhadores, rurais, cerca
de 20 mil, passam agora, a receber

beneficios como auxílio-doença
(após 15 dias de afastamento em

,

qualquer ' situação) aposentadoria
por invalidez (de 70 a 100% do sa

lário de benefício), 'aposentadoria
por velhice (de 70% a 95% do sa

lário do benefício); auxílio-funeral;
pensão, assistência médica e reabi
litação profissional; renda mensal

vitalícia; auxílio-natalidade, apo
sentadoria compulsória, auxílio-re
clusão; pecúlio, aposentadoria

_ por

é'cidente de trabalho; auxílio-ado

InFormacões sobre declaracão, t

. de rendimentos de
pessoas físicas

,

A Delegacia da Receita Federal em Joinville, em nota distribuí
da à imprensa, divulgou as seguintes informações sobre a "Declaracão 'de
Rendimentos" de Pessoa Física no corrente Exercício Fiscal de 1980:

PRAZOS PARA :ENTREGA DAS D'ECLARAÇ'õES
DE RENDIMENTOS

NO BRASIL - até 24 de março: com direito à restituição do impostor
� até 07 de abril: com imposto a pagar;
- até 15 de maio: isentas' do imposto.

NO EXTERIOR - até 30 de maio: qualquer que seja o tipo de declaração:
VALORES E COEFICIENTES
APLICAVEI� AS DECLARAÇ(),ES:

- LIMITE �E ISENÇÃO (renda líquida)
- DESCONTO PADRÃO (limite) .

Cr$ 94.200,00
Cr$ 132. OOO,WI

- Abatimento de JUROS DE DÍVIDAS PESSOAIS pagos
até .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ..... " .. .. .. .. Cr$ '19.50'0,08

- Abatimento de PRÉMIOS DE SEGUROS DE. VIDA pa-
gos até .. " .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 23.200,00

- Abatimento de PRÉMIOS DE SEGUROS ·DE, ACIDEN-
TES PESSOAIS ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... Cr$ 23.200,00

- Abatimento de DESPESAS COM INSTRUÇÃO' pagas,
por dependente .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. ..

"i
.• Cr$

- Abatimenso de ALUGUEL RESIDENCIAL pago,' até Cr$
- Abatimento por DEPENDENTE . .. .. .. .. ., .. .. Cr$

29.300,00
23, 400,O�1
20.900,00

Maiores ·Informações,.,
PROCOPIAK & ,elA.

IRMÃ'OSem

'LTOA.

,

D E S 8 U R O C R A T I Z· A C· A C)
,

- �

Quadro das Simplificações administrativas fornecido pela Secretaria ,da. Indústria
Comércio, através da A,ssociação Comercial e Industrial de CaRoinhas

•

vai ter, benefíciq _

te", o Ministério da Previdência

Social tornará a criar inspetorias
'em todo o país para investigar frau
des contra o setor de benefícios,
extintas com �o SINPAS menos no

. Rio de Janeiro e São' Paulo.

do IrYPS
dente de trabalho: auxílio suple·
nientar ; pecúlio-acidente de traba

lho; salário-família; salário ..mater

nidade, -abono anual (13.10') benefí
cio e auxílio para tratamento fora
do domicílio,

, O anteprojeto determina que
somente aos 65 anos o trabalhador

rural, de qualquer sexo, poderá
aposentar-se, mesmo que tenha
contribuído com até oito Pqr cento

para a Previdência Social desde 3.

menoridade.

A
.

informação 'fo do ministro

Jair Soares, para quem 99% das

fraudes contra o INPS ocorrem "de

fora para' dentro", ou seja, "atra

vés da ação de intermediários,

procuradores de segurados e de es

crttórfos inescrupulosos, que se uti

lizam dos mais variados processos
para lesar a instituição".

'

o Ministro revelou que os ar

quivos e �ichários \le concessão e

manutenção de, benefícios guarda
dos nas agências e postos do INPS

em São p'aulo não serão lacrados,
como aconteceu no Rio de Janeiro.

porque lá hão houve nenhum. desa-
"párecimento de processo e apenas
cinco prisões de envolvidos" já sol

tos por falta de provas.

. Explicou que nenhum Estado
deixou de ser inspecionado, mas

outros sofrerão novo exame da con

cessão de benefícios, agora nos

"moldes da Operação Rio de Ja

neiro", �nde mais de dois mil pro
cessos de aposentadorias por tempo
de serviço apresentaram "incontes

tá�eis provas de fraudes". tendo si

do constatados recebimentos índe

vidos de mensalidades' de benefí

cios de aproximadamente 'Cr$ 12

milhões.

Segundo relatório de atividades
do INPS para coibir abusos admi
nistrativos e fraudes, encaminhado
dia 11 ao ministro Jair Soares) um

primeiro diagnóstico ,.

nas fraudes

praticados contra o setor de bene

fícios indica a necessidade de "for ..

talecimento do sistema de controle
da execução, ampliando-o, e· esten
dendo-o por to'das as 'áreas de exe

cução de forma sistemática e per-·
manente - a fim de que tal ins

trumento de controle atue com ple
na eficácia na apuração de' distor
ções" abusos e fraudes, na orienta

ção dos órgãos: de execução e 'como

medida acauteladora do patrimônio
da instituição".

O direito aos 'benefícios citados

será dado a qualquer
.

trabalhado!'
rural que começa a contribuir para
p Previdência antes de completar
60 anos.

Aos menores de 18 anos o an

teproj eto faculta a obrigatoriedade
do recolhimento para o INPS, exa
tamente porque seu tempo não será

computado para fins de aposentô-·
doria.

aqueles praticados, no encerra

mento das atividades mercantis
ou diminuição do' capital social;

5. -, Entrega simultânea
do CGC/MF, -através de um en

treposto interno da Receita Fe

deral, quando da constituição de
.

firmas individuais e sociedades
mercantis, evitando-se com is
so uma viagem à, origem para a

obtenção daquele' documento.
fiscal;

.

e dI

A fim de "moralizar o sistema,
e fazer com que o dinheiro do tra

balhador sej a aplicado corretamen-

1 .. -- Abertura de Escritó
rios ou Postos, no' interior, des
tinados à recepção, conferência
e triagem dos documentos a se

rem encaminhados à JUCESC,
bem como executar os serviços
de autenticação dos livros mer

cantis;
2-;- - Realização de sessões

diárias de 3.a a 6.a feira, para
d,espachos dos processos em tra

mitação de constituição, altera
ções e extinção de firmas indi
viduais e sociedades mercantis; 6. Utilização de novos

formulários (doc. anexo), para
constituição de firmas indivi

duais, mediante um único. do
cumento.e uma única yia, que
em seu bójo terá: a) - o, re

querimento para registro e ar

quivamento; b) - declaração
de idoneidade; c) - declaração

em
deral de Santa Catarina.

Durante o Encontro funcio
nará na Trindade a 2.a Feira
Catarinense de Artigos e Equi
pamentos Hospitalares,' com ex

posição de produtos fabricados
no Estado e em outras unidades

A palestra de abertura 'se
rá proferida pelo presidente da

Federação Brasileira de Hospi
tais, Angel del Arroyo,. sobre
"os problemas da rede hospita
lar". No dia 20 haverá um p:;_).
nel de consultores sobre "Os

Hospitais", com a participação
de especialistas de Minas Ge-·
rais, Santa Catarina, São Paulo
c Rio Grande do Sul. No dia 21

de firma individual e d) -'Fi-
-

cha de Cadastro Nacional;

7. - Simplificação, nas

constituições e alterações de so-
'ciedades mercantis, em um úni
co formulário (doe anexo), '

de
sete documentos até então exi
gidos: a) - o requerimento pa'•

ra registro e arquivamento; b)
- Ficha de Controle de Do

cumentos; c) - Ficha de Infor

mação; d) - Negativas Federal
E' Estadual; e) - Documento ,de
Identidade e, f) - Dispensa re

conhecimento de firmas, exce
to na Declaração de Responsa
bilidade.

8. _. Publicação mensal,
. através da Imprensa Oficial, de
todas as Atas 'das sessões díá
rias havidas.

-3. - Dispensa de reconhe
'cimento de firmas em todos os

documentos até então exigidos;
4. - Dispensa de apresen

tação das Certidões Negativas
dos Tributos Federais e Esta
duais em todos os atos, exceto

FPOLIS. (SECS/SI/CN)
- Os problemas da rede hospi
talar serão analisados durante G

7.° Encontro Catarinense de

Hospitais, marcado para o pe
ríodo de 18 a 21 de abril, em

Florianópolis.
A programação científica

do· conclave acaba de ser apro
vada pela Diretoria da Associa

ção de Hospitais de- Santa, Cata
rina e prevê a realização de

conferências, painéis, 'debates e

mesas redondas sobre diversos
assuntos lígados ao setor hospi
talar. Todas as atividades serão
desenvolvidas no Salão de Atos
da Reitoria da Universidade Fe-

hospitalar
encontro

serão

o Encontro prosseguirá' com me
sa redonda, dela participando o
Secretário Adjunto da Saúde,

. Manoel Américo de Barros Fi

lho, o superintendente ,do,
INAMPS, Newton Marques �a
Silva, o presidente da Associa
ção Catarinense de Medicina,
Luiz Carlos Espíndola, o presi
dente do Conselho Regional de
Medicina, Jorge José de Souza
Filho e o presidente' da Associa
ção de Hospitais do Rio Grande'
do Sul, Mansur José Mansur ..

O 7.° Encontro Catarinense
de Hospitais deverá reunir nes

ta Capital mais - de ·300' particí
pante�'.

7 {t'Mm_ilI.tiA. 4.0:1'.&2 t &A _Mi·&U,....

conhecê-lo \

emVá
- Fone 22-0007Rua Caetano Costa, 2211

Pi i A " #ifi!iitj
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-
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.

esquina com a 'BR-280 Canoinhas

tda .

- Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AAristidesMallon
ê como casadeparente..Vocêch�gasemavisar

.

',Ik; porque nós fazemos o tempo render, uma equipe muito, muito eficiente,
I-t E não podia ser de outro jeito: o tempo para Você pára, mas não pára em vão.
iE nós: como para você, é dinheiro. Você entra na nossa oficina e vê que só

_. I� Então nós procuramos racionatizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
l� serviço das nossas oficinas, de modo que competente, e as instalações, o ferramental
I� você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

-

';: Muito menos dinheiro, recomenda. .

11�i:J O seu Mercedes-Benz entra e uma equipa Tanto assim que até frotistas com oficinas
-inteiracai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica '

. ! N@o deixa parafuso frouxo. para certos tipos de trabalho que exigiriam11 Não deixa desregulado o que é para igvestimentos em pessoal e equipamentos

II\I,�
resulíir. que, nas-suas próprias oficinas, seriam ociosos

� Não deixa para depois o qUQ) pode fazer a maior parte do tempo.
ne ate. Você tira o caminhão da oficina como

Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que;f" qusstãe de henra. valeu a pena.I� Nesse pesseal fei treinado na fábrica ê Da recepção à despedida você tem a

i� J!)erioclicamente velta lá, para garantir que _

mesma sensação de que não perdeu tempo. . /'lua��::I�ha���s�()3i

I
fE -, vai sernsre fazer UI)"! serviço bem-feito, Se você quer ir com o seu-Mercedes-Benz - .'

ir; Um per um, teees são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.
Ii� freios. Em meter, Em transmissão. Em Conselho de parente: faça uma visita

I· '"

ir.
�_';'�Ji�.uJu�.J! c��Ji_I!.Fi 'L����.!UlLlILJUl. �_Il ':. iii i!! � ,,=-!-::..�_�_I! Il li li rI!! li II [1U!.!!,!_-RJUL.IUt!1..ilIll! W,!..LS_!l...!l.!U.1lJ.Ul.JlW!,..J:...�

às nossas oficinas de vez em quando.
Como parte da família Merced€s-Benz,

nós" nos sentimos muito honrados de reen
contrar você. Sempre,

E honrados de ver que. com oMercedes
-Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da famflia.

.-1'

Concessionárió Mercedes-Benz
•

"
Aristides Mallen

, .
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INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇAO
I

- , , "

I
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

(

\ Distribuidores ExcilJsi vos

Completa dos Motores
I
I.,.'Jf

Linha
Lt. '

Esquadrias de

de vidros, COrTl

t�::: n 't��.....I c
• .J "',;

ferro e uma variadissirna secção
de profissionais comps-

.

equipe

p ara sua

Rua Dos. Cocta Carvalho, 41 e 4� - UNIÃO DA VITÓRIA PR.

HEP.8ESF.NTANTE EIVI CANOINHAS:

Wal(lt?!rnar Knüppel
r.L.����1'�)w;s.,l,;oh&r�tI<���J.t����r; Df rmw &

-

HU.D l\1:ajor Vieira, 360 - Fone (01.1'77) 22� 0336
( ,

CANOINHAS 1- Santa Catarina
J'

JUíZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCa
DE CANOINHAS - se.

Edital de' Arrematação
(Extrato art. 687 CPC)

la PRAÇA:
2.a PRAÇA:

,

LOCAL:

25 de abril de 1980, às 11:00 horas
12 de maio de 1980, às 11 :00 horas

PRO:!ESSO:

REQUERENTE:

REQUERIDO:

-,

Edificio do Forum Rubem Moritz
da Costa, sito à Rua Vidal Ra
mos, S/N - Canoinhas - se.

Execução, n.? 489

K[PPER & crx. LTDA.

NARCISO WOICHIKOSIY

BENS: Um caminhão à gasolina marca
Chevrolet, cor Iaranja, ano de fabrIcação 1967, pla
ca VW-0345, 184 HP, chassis n.? C 653 WBR-OI1058,
certificado de propriedade n.? 0163228,/'0 qual se,
encontra em regular estado de conservação, avaliado
em Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). Eu Zaidem E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.

Canoinhas, 27 de fevereiro de J 980.

ORLI DE, ATAtDE RODRIGUES

Juiz de Direíto/z." Vara
1 l:

st(
Caso Karin

Ela continua viva.' Três anos depois de todo o

sensacionalismo criado em torno do caso, que pou
co a pouco desapareceu dos jornais, das· redes de
televisão, das manchetes, pois já não era de interes
se geral. Aqui, meu intuito em retirar do baú esse

caso esquecido, é meramente um confronto com ou

tro caso bem brasileiro; de urna jovem que se sub
meteu a uma cirurgia na tireóide e devido uma

espécie de erro clínico .na hora da anestesia, ela

permaneceu nas mesmas condições da Karin duran
te quase o mesmo tempo da outra até que ela so

freu parada cardíaca na tarde do dia 22 de feve
reiro. Essa moça brasileira, só estava viva porque
o coração ainda funcionava,' mas a respiração era

feita através de sofisticado �apareIho respiratorial ou,

respirador artificial, visto que o nariz não funciona-
.va direito, então essa máquina a mantinha viva ...

Devido a esse erro médico ou medicinal a moça
não morria e não dava .sínal de vida nenhum, es

sa moça era ums das 'mais vítimas dos erros anes

tésícos, visto que em outra parte do país uma se-

nhora ficou dois anos dormindo, vítima da anestesia.
Essa senhora que falo submeteu-se a uma cesariana
e só acordou-se depois de longos anos. Seu' filho já
estava com "dois anos de vida quando ela acordou.
Isso é absurdo, uma pessoa' dormir dois anos, numa
cama de hospital? Absurdo ou não, este caso, existe
e foi feita aquela reportagem com fotos da mesma,
e a medicina não explicou nada, o que leva muita
gente ao pânico na hora de se fazer, uma, cirurgia;
seja ela simples ou complexa, todo mundo tem me

do de dormir e não acordar' mais!

O caso brasileiro não' foi noticiado oficial
mente porque a moça não era toda-poderosa. So

mente" e só o 'J-ornal Nacional, que foi ao ar na

noite de sexta-feira, dia 23 de fevereiro fez menção
,ao' caso e mostrou fotos do enterro, porque os jor
nais não publicaram nada a respeito, porque?

Eu, pessoalmente virei e revirei o jornal do
estado d_é Santa' Catarina e nos noticiários não ha-

'� via dados, nem referências sobre o 'nome da moça,
local de residência, digo o jornal d o dia 24 de fe
vereiro, portanto um dia mais tarde do ocorrido,
p srque p silêncio? por que?

'

Essas indagações pairam no ar, mais ninguém
• as responde. Cito o caso do padre, que um outr.o

,
da mesma ordem, vendo o sofrimento pediu autOf1-'
zação para desligar a máquina que o mantinha vivo;
o rrresm o em vida dizia que quando não puqes�e
mais viver e alguém estivesse mantendo em con�l"
ções _ adversas, que deixassem morrer em paz e nao
deixassem viver vegetando. Esse caso passou em

detalhes no Fantástico, o Show-da Vida, a onde °

padre pedia que fosse aceito. e entendido o seu pe
dido para desligar a mápuina e tirar um ser huml�
no do sofrimento.

Esse prolongamento do caso só serviu para
explicar a opíníão pública a respeito de um casa a

onde tem os que acham ilícito tirar a vida de ..

um

ser hum ano só para livrá -Io do sofrimento, e ou'

tros acham que é lícito. Minha opinião, sim. quando
se achar necessário e não, quando há perspec�iavS
de sobrevivência.

Canoinhas (Se), 24 de fevereiro de 1980

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITAISRegistro
NEREIDA C. CCRTE, Oficial de..

Reg,istro Civil do 1.0 Distrito de Co

noinhas, Sente Catarina faz saber

que pretendem casar-se:

ALCEU FRANCISCO WATZ
KO e MARIA DO SOCORRO MO

HAIS, brasileiros, solteiros, domici
Iiados e residentes nesta cidade.
FIe, auxiliar de escritório, nascido
em Canoinhas aos 9 de novembro
de 1959, filho de José Watzko e de
1J acy Francisca Watzko. Ela, do

lsr, natural da Paraíba, nàscida em

Souza aos 26 de julho de 1961, filha
de Maria Margarida Morais.

ADÃO PADILHA DE OLIVEI
RA e GERALDA MARIA MADA
LENA KONING, 'ambos solteiros,
domiciliados e residentes em Anta

Gorda, deste Município. Ele, la
v rador, nascido em Paula Pereira,
deste Município, em 10 de fevereiro
de 1959, filho de Pedro Padilha de
Oliveira e Joaquina Ribeiro de Li
IT1a. Ela, do lar, nascida em lugar
Fazenda da Barra, distrito de Le

.bon Regis deste Estado, em 8' de
-setembro de 1962, filha de Ivo An-
tonio Koning e' Vitorina Joaquim
Itibeiro .

C,ORREIO DO NORTE fi
__________________________�__-- --------�(------------------------------�l��d�e-m-·'�_'�'o__e_',,_19_8_;�_, __

ORLANDO DIRSCHNABEL e

JACIRA MULLER RIBEIRO; am

Los' solteiros, nascidos, domic'iliados
e residentes nesta cidade. Ele, mo':

torista, nascido em 8 de março de

1958, filho de Emílio Dirschnabel e

Irene Dunke Dirschnabel . Ela, bal
conista, nascida em 9 de janeiro de

1961, filha de José Correia Ribeiro
f: Maria Joseli Muller Ribeiro.

'VALMOR DOS SANTOS' LIS e

TERESA MALIKOSKI, ambos sol
teiros, 'domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, motorista, nas-'

cido em lugar Diviza, Município de
São Mateus do Sul, Estado do Para":

na, em 20 de dezembro de 1957, fi
lho de Raul Borges de Liz e Pal
mira dos Santos de Lia. Ela, co

merciaria, nascida em Lajeado dos
Grein, município de Monte Castelo,

'

deste Estado, em 29 de julho de

1959, filha de Alberto Malikoski e

Genoveva 'I'ornporoski Malikoski.

RENATO TOMASCHITZ e MA
nIA, HELENA WALTER, ambos
solteiros, domiciliados e residentes
r-esta cidade. Ele, 'mecânico, nasci

do nesta cidade, em '18 de agosto de
19-61, filho de José 'I'omaschitz e

Noemia Vieira Tomaschitz . 'Ela,
do lar, nascida em Canoinhas, em

22 de junho de 1962, filha de Car
los Walter e Jacíra Pereira Walter.

JOAO MARIA MABA e ALAI

D_ES DOS SANTOS DUARTE, am

bos solteiros, domiciliados e resi-

,tN SERVICOS
�

. 'i. i in I'. ii ui. íi ii. í i í I 1111111 i •• illi = li II D 18 ilIIUI' ••• ,ma Q ti III li rií li ii 1 ií li i I d i ií i. i li III .fiií. ii.iI di 111" ii II ii I ii iii r: I'i II íí b o'iTiii. e'i7i'ifiiüiT '

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMÁCIA DE PLANTA0: De sábado (15) a sexta-feira (21)
VITAL - Rua Paula Pereira, 542

Fone 22-0040

MÉDICOS DrE PJ.JANTAO: Sábado (15) Dr. Clercio Treml

Fone 22-0033

Domingo (16) Dr. Wilson Ersinger
.Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

}:STAIÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

PLANTA0. CELESC: Fone 22-0196
\

RAUIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00' horas.
e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

Fonte com Incentivo
Di,videndos

Para' o exercício de 1980 (ano,
,-base 1979), continua em vigor, em

relação aos rendimentos oriundos

de dividendos e/ou bonifícações
em dinheiro de Sociedades Anôni

mas Abertas, que paguem imposto
à alíquota normal; o tratamento

previsto no artigo 35 do RIR.

b) por duas vezes e meia o seu

valor, o correspondente aos rendi
mentos incluídos nesta cédula, ex

ceto se a sociedade que houver dis·
tribuído os rendimentos: tributados

cozar de isenção, ou estiver sujeite.
ao pagamento do imposto sobre
seus lucros a' alíquotas reduzidas
ou especiais, caso em que se apli
cará o disposto na alínea acima".

A alíquota normal aludida no

artigo 35, alínea b, do RIR, a partir
do exercício de 1980 é de 35%, con
forme estabelecido pelo Decreta-

I

lei n.1O 1.70'4, de 23/10/79.

Dispõe o mencionado dispositi
vo legal: .

O tratamento acima atinge os

rendimentos atribuídos a ações no

minativas, ações nominativas en

cessáveis e ações ao portador iden
tif'icado .:

Art , 35 - O imposto retido na

fonte sobre os rendimentos de que

trata o parágrafo terceiro do artigo
anterior serã considerado como ari
tecipàção do que for devido na de-

. claração:

a) pelo efetivo valor. o corres

pendente às quantias clalssificadas
como não tributáveis;

PROVÉRBIO

O pobre é um estrangeiro em seu próprio país. (Árabe)

irt
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mOVe1S e eJetrodomésticos .:
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em

Crediário próprio e entrega na
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dentes nesta cidade. Ele, funcioná
rio público municipal, nascido em

Felipe Schmidt, deste Município,
em 4 de novembro de 1946, filho de
João Maba e Josefa de Lima. Ela,
do lar, nascida em São : João do

Triunfo, Estado do Paraná, em 20
de maio de 1935, filha de Maria dos
Santos Duarte, residente nesta ci-
dade.

'

JOÃO LUIZ CORRÊA. e VERô-'
NICA SCHLICHTING, ambos sol
teiros . Ele, industrial, nascido em

Tijucas, deste Estado, em 27 de no

vembro de 1957, residente em .Ioin- ,

ville, deste Estado, filho de Tauri
no Corrêa e Maria Adriani Corrêa. ,

I:;la, estudante, nascida em Dioni
sio Cerqueira, deste Estado .ern 7
de maio de 1962, residente nesta ci

dade, filha de Lauro Schlichting e

Zulmar de Souza.

JOSÉ MAIA e DORALICE
FERREIRA, ambos solteiros. Ele
:í\mcienário público estadual, resi
dente' nesta cidade, nascido em

.

Três Barras, deste Estado, em 11 de
outubro de 1932, filho de João Maia
e"Anita Ferreira. Ela, do lar, nas

cida em Três Barras, deste Estado,
em 5 de agosto de 1945,' residente
(':>1:1 'I'rês Barras, filha de Felicio
Ferreira e Ana Ferreira. (N.R.: re
publicado por haver saído com in
correção por falha de revisão)

E para que cheque ao conheci
mento de' terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentarem os

documentos exigidos pelo Código
Civil, ort, 180. Se alguém tiver co �

nhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na formá da lei.

.

NEREIDA C. CCRTE
Oficial do Registro Civil
CPF, 222.315.879-04

"

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil do Município de .Três

Barras - Comarca de Canoinhas ..SC.,
faz saber que pretendem casar-se:

ADIR ALVES e ELIZABETE
DE LIMA, ele brasileiro, natural
deste Estado, nascido em cinco (05)
ce julho de 1954 em Canoinhas-SC,
de profissão tratorista, residente no

Bairro São Cristóvão deste Municí
pio de Três Barras, filho de, Leoni
des Alves e de dona Elsa da Silva,
ambos residentes no Bairro São
Cristóvão deste Município de Três
Barr-as-SC. El9-' brasileira, natural
deste Estado, nascida em vinte é,

um (21) de Maio de 1962 em Ta-'
manduá, neste Município, de profis
são do lar, residente no Bairro São
Cristóvão

-

deste Município de Três
Barras, filha de João Augusto de

Lima e de dona Madalena,Diogo -de
LIma, ambos residentes

-

no Bairro
São Cristóvão deste Município de
'Três Barras-Se.·

FRANCISCO DOS SANTOS e

TEREZA ,LUIZ, brasileiros, ele

viúvo, operário aposentado, natu
ral deste Estado, nascido em: 06 de
dezembro de 1900, em Três Barras':

SC, filho de Maria Luiza dos San

tos, falecida em 1957. Ela, do Ian,
, solteira, nascida em 09 de dezembro
de 1940, em Mafra-SC, filha de- MA
RIA ROSA LUIZ, faleóda. Senda
os contraentes residentes no Km 06
deste Município de Três Barras-S'C.

Se alguém souber de algum im

pedimento legal\ oponha-o na forma
da lei.

Três Barras, 12 de março de
1980.

LEOPOLDO PEREIR.A'

Oficial do Registro Ovif

/ Sebastião Grein Costa, Escrivão'
de Paz e- Oficial do Registro Civii
do Município de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado �e
Santa Catarina, na form3 da lei,
faz saber que pretendem casar:
.

\ ,
,

WILMAR JOSE DO PRADO e RO-
SÉLI DE O;L_IVEIRA. Ele" .natural
(leste Estado, nascido neste municí
pio, .no dia 30 de maio de 1956,
Bancário, solteiro, domiciliado e re

sidente neste município, filho de
Fidélio Carvallho do Prado e Suza
na Nogueira.' Ela, natural deste
Estado, nascida no dia 02 de reve
reiro de 1963, do lar, solteira, do
miciliada e residente neste munící
pio, filha de Licio de Oliveira e

Tereza de Jesus Oliveira.

ELCIO REIS e SILVINA ,KAR
VAT . Ele, natural deste Estado,
nascido neste município, no dia' 30
de maio de 1951, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente neste muni
cíI.JÍO, filho de Jovino José Reis,
falecido e Juvelina Brandernburg
Reis. Ela, natural deste Estado,
nascida neste município no, dia 1.0
de janeiro de 1959, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste muni
cípio, filha de Adão Karvat e Tere
Z1. Madalena Grabovski Karvat.

,

Maj or Vieira, ,_08 de março de
19-80.

Se alguém tiver eonheeímeate
de existir algum ímpedímente legal,
acuse-o para fins de direito.

SEBASTIÃO GREIN COSTA'
Oficial do Registro Civil

2.0 OFíCIO DE NOTAS

Emitida por Sociedade Industrial e

Comercial Sicól S/A, Contra: WAL
DEMAR IAltROCHESKI'.

DP N.Jo 6 4'09, vencida .em ....

30.11.79, no valor de Cr$ 4fr3,00,
Fmitida por Auto Mecânica e Pe
cas Leo Ltdav. Contra JAIR BUE
NO DE SIQUEiRA.

IXP N.IO 1693/79, vencida em

05,02.8.0, no valor de Cr$ 228,00,
Emitida por Basilio'Humenhuk &
Cia. Ltda., Contra: ALOIS PA·
DEWSKI.

Canoinhas, 12 de março de 1980.

ALCIDES SCHUMACHER
Oficial Maior

Edital- de Notificação de .Protestos
Por não terem sido encontrados

.

n 02, endereços fornecidos ou' por
recusarem a tomar ciência, faço sa

ber aos que o presente "EDITAL";
virem ou dele tiverem conhecimen
tu que deram entrada neste "OFÍ
CIO", para serem protestados con

tra os responsáveis dentro do prazo
legal os Títulos com as seguintes
características:

DP N.o- PS 28 653, vencida em

16.11.78, no 'valor de Cr$ 2,783,90,
Emitida por Comercial Pedrassani
Ltda., Contra: PAULO FOSGRAU.

DP N.? 5 013, vencida em .. '.
�:4 .10.79, no valor de Cr$ 2.110,00,

AGORA VOCÊ CURTE UM
DOlVIINGO MUSICAL DIFERENTE!

É A SUA RADIO SANTA CATARINA, SEMPRE
PROCURANDO DAR MAIS A SEUS OUVINTES.

ACOMPANHE TODO DOMINGO A PARTIR DAS 07,00
HORAS O DOMINGÃO MUSICAL.

'

I

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS - TELET'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 INTERPRETA-

çÃO DOS MELHORES CANTORES EM EVIDÊNCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS NOS·
SO RECADO l'v'IUSICAL AO HOMEM SIl\/[PLES E BOM DE

NOSSO INTERIOR.

UAD!O SANTA CATARINA - SEMPRE ACONCHEGANTE
E MAIS PERTINHO DE VOCÊ.

\

)
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�

RÚA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.
'.'
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Tudo, pa,ra O seu lar

Dormitórios para casal e infantil, Conjuntos estofados, Copas,
Cozinhas, americanas, TV a cores e preto I e branco, Fogões
a lenha -9 a gás, Refrigeradores, Armários com pias, Bici

cletas, Enceradeiras, rv1áquinas de Costura, Colchões, Violões,

Carrinhos e Berços. Relógios da parede, Rádios, Tocafitas

9 uma infinidade de artigos.

Fica-nos uma visita e comprove 005$O'S preçcs e facilidades de pagamento'
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Prefeitura
DECRETO N.o 24/80

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso. de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1.0 - Fica homologado o termo de ava

liação elaborado pela Comissão constituída pela por
taria n.? 12/80, referente a área de 4.000,00 m2, per-

c

_
tencente ao espolio de Agenor Fabio Gomes �

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, 'revogadas as disposições em

contrário ..

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
07 de março de 1980.

Dr. Benedito. Therézio de Carvalho. Netto.
* Prefeito Municipal,

Este Decreto foi registrado e publicado -no De,
partamento Administrativo, �a data supra.

Dr. Fábio. Nabor Fuc!k
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal,

"

I PORTARIA N.o 15/80

,Dr. Benedito. 'I'herézio .de Carvalho. Netto., Pre
feito. Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa
Catarina, no. uso. de' suas atribuições legais;
resolve;

NOMEAR COMISSÃO DE AVALIAÇAO
'Integrada pelos senhores Rimou Seleme, Dr

Alfredo Scultetus -e Vereador Jai-r Lessak, sob a pre
sidência do primeiro, no prazo de cinco (5) dias;
procederem a avaliação de um terreno com a área de
35.333,00 m2 (Trinta' e cinco mil e trezentos e trinta "

e três metros quadrados) de propriedade da Sra
, Julieta Budant Correia, sito no Bairro 'Campo d'Agua
Verde - Parque Industrial n.? 2, nesta cidade, com
as seguintes confrontações: de um lado com Julio 'Bu

" dant Junior, de outro lado com espolio de Albino Raul
Budant, fundos com o Rio Canoinhas e frente COh1
terras da proprietária.

Gabinete, do Prefeito Municipal de Canoinhas.
10 de março de 1980.

'

•

'I:

- �

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

Esta Portaria foi registrada é publicada no De ..

,

partamento Administrativo na data supra.

Dr. Fábio. Nabor Fuck
,

Dir. Administrativo
Vice Prefeito Municipal

., ".-- ........,! •...

PORTARIA -N.o 16/80

D�. Bene�itp--Therézio. d� Carvalho. Netto., Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado. de 'Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais
resolve:

NOMEAR COMISSÃO DE AVALIAÇAO
Constituída dos senhores Hugo Antonio Peixo

te, Avelino Gomes do Valle e João Salvador de An

�ra�e, sob a presidência do primeiro, no prazo de .

cinco (5) dias, procederem a avaliação de um terre
'

no com a área de 3.000,00 m2 aproximadamente _'
. fração de um imóvel Rural, de propriedade de Artur
Bolduan, confrontando de um lado com terras da Pre
feitura Municipal, fundos com terras do proprietá
r io, a frente para a rua Projetada numa extensão. de
220 ml e 7,00 ml para outra rua projetada; situado
110 Bairro. Campo d'Água Verde, desta cidade.

, '

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
10 de março de 1980.

Dr. Benedito. 'I'herézjo de Carvalho N-etto.
-

Prefeito Municipal
Esta Portaria fo� registrada e publicada no De-

partamento Administrativo na data supra.
.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Municipal de
PORTARIA N.o 17/80

Dr. Benedito Therézio de'Carvalho Netto, Prc
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no. uso de suas atribuições � legais,
resolve:

NOMEAR POR CONCURSO

Conforme artigo 17 item I � artigo 18 da Lei n." 1.149

de 25/04/1974,
�

1) Ana Rita Haensch, na categoria de profes
sora normalista Padrão C. E. 04, para exercício nas

EE.RR., Mun. de Alto da Tijuca, a partir de : ...
_
..

1.°/3/1980;
2) CirIene Maria Dominiak Knop, na categoria

de prof." normalista Padrão C. E. 04, para exercício
.nas EE.RR. Mun. de Alto da Tijuca, a partir de .,.

1.°/3/1980; -

'

-

3) Elvira Licéria Bosca dos Santos, na catego-
ria de prof." normalista Padrão C.E. 04, para exercí
cio nas- EE.ER. Mun. de Alto da Tijuca, a partir de
1.°/3/1980;.

< '

4) Maria Herta Artner Tadra,' na categoria de

prof." normalista Padrão C. E. 04" para exercício nas

EE.RR. Mun. de Alto da Tijuca, a partir de .

1.°/3/1980;
5) Juraci Vilma Artner Heuko; na categoria de

prof." normalista Padrão C. E. 04, para o Grupo. Esc
Mun , "Castelo Branco", a partir de 1.°/3/1980;,

6) Lení de Almeida Rossato, na categoria de
prof'." normalista Padrão C.E. 04, para exercício no

Grupo Esc. Mun . "Castelo Branco", a partir de ...

].°/3/1980;
,

7) Luiza IV0l1e Machado, na categoria de prof."
normalista Padrão C. E. 04, para exercício no Grupo
Esc. Mun. "Castelo Branco", a partir de 1.°/3/1980;
•

8) Maria Gertrudes Hoppen Gonzaga, na cate- .

goria de prof.a normalista Padrão C. E. 04, para exer-

- cicio no Grupo Esc. Mun: "Castelo Branco", a par
ui de 1.°/3/1980;

9) Paula Maria Haensch Pecharka, na catego
da de prof." normalista padrão C. E.- 04, para exer

CIcio no Grupo Esc. ·J.V[un. "Castelo Branco", a partir
de 1.°/3/1980;

10) Tereza Leoni de Barros, na categoria de
prof. a normalista Padrão C.. E. 04, para exercício no

Grupo Esc. Mun. "Castelo Branco", a partir de ....
1.°/3/1980;

11) Tereza Matioski, na categoria de prof."
normalista Padrão C. E. 04, para exercício no Grupo
Esc. Mun . "Castelo Branco", a partir de 1.°/3/1980;

, 12) Walquiria Theodorovitz, na categoria <\eporf.a normalista Padrão C. E. 04, para exercício no

Grupo Esc. Mun. "Castelo Branco" a -partir de ....- ,

1.°/3/1980;
.

13) Clecéria Baluta, na categoria de prof."
normalista Padrão C. E .: 04, para exercício no Grupo
E M "J di E a" 4- •

dsc. un. ar rm sper nça , a parnr e .

1.°/3/1980;

14) Cristiane Sabbagh, na categoria de prof."
normalista Padrão C. E. 04, para exercício no Grupo
Esc. Mun. "Jardim Esperança, a partir de 1.°/3/1980;

15) Miguelina Salete Karvat Krueger, na cate

goria. de prof. a normalista Padrão C. E. 04, pata exer

cício no Grupo .Esc , Mun. "Jardim Esperança", a

partir de 1.°13/1980;

16) Orli Terezinha de Oliveira, na' categoria de ,

prof." normalista Padrão C. E. 04; para exercício rio
Grupo EscolarMun . "Jardim' Esperança", a partir de
1.0 /3/HJ80;

,

17) Regina de .Fátima Luiza Gapski, na catego
ria de prof." normalista Padrão C.E. 04, para exercí
cio no Grupo Mun. "Jardim Esperança", a partir de
1.°/3/1980;

18) 'I'erezinha. Knob da SIlva, na categoria de
prof." 'normalista Padrão C. E. 04, para exercício no

Grupo Esc. Mun. "Jardim Esperança", a partir de
1.°/3/1980; ,

19) Elizabeth Zorek, na categoria I de Proí."
normalista Padrão C. E. 04, para exercício na E. I,
j'v1Ul1. de Arroios, a pé)rtir de 1.°/3/1980;

20) Efigênia Badaz Alves, na categoria do

�---------------------------- '_8WW__n= �,------------------------------------------_

Canoinhas
prof." normalista Padrão C.E.. 04, para exercicn, na
E.I. Mun. de Cerri_to, a partir de 1.°/3/1980;

21) Mara Angela Komochena, na categoria de
prof." Ginasiana, Padrão C.E. 02, para exercício nu
E.I. Mun. de Cachoeira) a partir de 1.°/3/1980";

22) Iraci Luiza Riske, na categoria de prop
normalista Padrão C. E. 04, para exercício na E. L
lVIun. Capão do Erval, a partir de 1.°/3/1980; ,

23) Rosemar Ângela Ribeiro da Silva, na ca,

tegoria de prof." Normalista Padrão C.E. 04, para
exercício na E. I. Mun. de Fartura de Baixo, a par.
t.ir de 1.°/3/1980;

24) Jussara Maria dos Santos', na categQria' de
prof." Ginasiana Padrão C.E. 02, para a E.I. Mun.
de Lajeado, a partir de 1.°/3/1980;

25) Margarida Jacinta Wzorek de Almeida, na

categoria de prof." Ginasiana Padrão C. E. 02, para
exercício na E. I. Mun , de Rio Pretinho, a partir de
1.°/3/1980;;

26) Roseli Terezinha Lisboa, na categoria de
prof." .normalista Padrão C.E. 04, para a E.I. Mun
de Rio do Tigre, a partir de 1.0 de março de 1980;

27) 'Norberto Schroeder, na categoria de prof.
Ginasiano Padrão C.E. 02, para exercício na E. I.
Mun. de São Roque, a partir de 1.°/3/1980;

'28) Esmeralda de Fátima Correa, na categoria
de prof." normalista Padrão C. E. 04, para a Escola
Isolada lVIun: de Salto d'Agua Verde, a partir de

l.°/3/80;

29) Maria Luiza Moreschi, na categoria de

prof." normalista Padrão C. E. 04, para exercício na

E.I. Mun. de Tira Fogo, á partir de 1.°/3/1980.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
_

11 de março de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e 'publicada no De

.partamento Administrativo na data supra.

Dr; Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

-

LEI N.'o 1.52:l DE 10/03/1980
, -

CONCEDE ANISTIA FISCAL' AOS CONTRIBUIN·
TES INSCRITOS EM, DÍVIDA ATIVA.

Dr. .Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pr(�

feito Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa

Catarina, faz saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte

L E I : r

Artigo 1.0 - Fica o .Executivo Municipal auto
rizado -à conceder anistia fiscal para os tributos ins
critos em dívida ativa até o exercício de 1979: ,

Parágrafo único - A anistia fiscal de que tra
ta o artigo 1.0 da presente lei, será por ,(i,l5) quarentA
e cinco dias a contar da data de sua publicação e,

limitando-se apenas a exclusão decorrente de inobser
vância da legislação fiscal, multa, juros e correçã0
monetária.

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contr�rio

Canoinhas, 10 de março de 1980;

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto

.
Prefeito.Municipal

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

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

T E l, E TEM .t\ . . . músicas de noveles, para.

A partir das 10:00 horas, na' Rádio Santa Catarina

aw;;wn .•U,.jIij� '�\'GM!xU1"""

fazer ·domingo • feliz!o seu mais

o som integrado na vida de um povo
-,
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ESMERALDINO M. DE ALMEIDA

/

famosa
_ "AG:flNCIA ESTAR DE

'T/TTPlÇ"'1\ffO" d
-.

• J.":" "\,�L:llVJ
.

nU' sua agen a nacional
e internacional . A parte externa'
será totalmente cercada por sólida
murada, oferecendo assim maior
segurança para os. veículos que per
manecerem no. pátio durante dias
festivos. Assim sendo o resultado
(las promoções festivas realizadas
para tal finalidade estão sendo
aplicadas dentro db pre-estabeleci
de. pela Comissão Executiva. da
Paróquia e seu Presidente Pe , An-
tonio Cintho Vigário.

.

IGltE.JA SÃO SEBASTIfiO
PASSA POR REFORMAS'
A Igreja de São Sebastião de

nossa cidade está passando por re

formas de grandes proporções, tan
tu na sua parte interna e externa ,

r.ealmente é uma linda Igreja que
consta no calendário turístico da

/

PANDUVA
COLAÇAO DE: GRAU
NO CíRCULO J'?ÍILITAR

SINAL DOS,TE.MPOS

UMA VíTIMA DE FENôME
NOS PARANORMAIS -' Eva Ba-·
tista, jovem que trabalha num res-

. t2.urante,· no km 184 da BR-1l61
trecho Curitiba-Rio Negro, está in
ternada num hospital de Rio Ne-

. gro, vítima de trauma provocado
1-',01' fenômenos paranormais aconte
cidos, naquele estabelecimento. As
ocorrências somente tiveram fim
ontem com a intervenção de um·

sacerdote, que -Iá rezou uma missa'
e sugeriu que velas fqssem acesas

cm redor do edifício. A levitação
de objetos, mais a queda de vidros

Juntamente com os demais for
mandes da Faculdade de Ciências
Econômicas, Contábeis e Adminis
tração de Empresas, "Professor De
Placido e Silva", recebeu o seu Di
ploma o Dr. Décio Bronze de AI·,
meida, filho deste colunista. As so

lenidades foram realizadas no Sa
lão de Festa do Círculo Militar do
Paraná e obedeceram o. seguinte
programa: às- 19h30, Culto Ecumê-

-
"

co; às 2'0 horas, Sessão solene de

Colação 'de Grau no Salão de Festa.

�IAOAFAZBNCA

Com você�rt:icl�ndo,
SantaCatál'"ina vai ficar
ainda rnelhoD�.,

UM ÁLBUM QUE VALE POR QUATRO.
"A Criança e o ICM - Conheça Santa ,Catarina)) é quatro vez�s gosto�o. ..

Um: colecionar figurinhas é um divertimento emocionante. A. sensaçao de Ir

preenchendo o 'álbum, a troca de figurinhas,� surpresa cad� ve� que se abre
. um envelope. Dois: esse é um álbum muito especial para nos: ele conta, em

120 figurinhas coloridas, a história de nossa terra, de n_ossa gente, O que nos

toca de perto, sem falar qúe vale também c,?n;o m,atenal d,e pesquisa escolar.

Três: só em participar dessa promoção voce ja esta colaborando para que o

EStado tenha mais recursos para aplicar no desenvolvImento de Sa�ta
Catarina. Quatro: se isso ainda não bastasse, você pode ganhar premias
maravilhosos.

OLHA SÓ OS PRÊMIOS. .

'rem as surpresas que vêm dentro dos envelopes: Vale�-bnnges de/bolas de

couro bonecas mini boxes, jogos de dama e moinho, Jogos de to_alha de '

mesa,' jogos de 'toalhas de banho, bicicletas, televisores: ao todo sao 23.305

brindes, E tem também os grandes prêmios: Caderneta� de Poupança Besc,

com depósitos que vão de Cr$ 25,000,00 a Cr$ 350
',0uO,00, Com um '

pouquinho de sorte você enche o bolso.

COMO VOCÊ PARTICIPA? .
' -

É simples e de graça. Cada Cr$ 300',00 e1"n n::>tas fi�caís e tickets _de caixa dao

direito a um álbum ou a um envelope !=om seis flgunnhas, Pode ser-uma nota

ou um ticket só de Cr$ 300,00, ou vários, cuja sorna alcance este ,val�r. ,

Vamos lá. Peça sempre suas notas fiscais e tíckets de clu.xa e depois troque

Flor _figurinhas. Você tem muito a ganhar.
-

,
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e louças dei�ar�, assustados os
moradores e freqüentadores 'do lo
cal. A doença, de Eva� inclusive.
-não foi diagnosticada. O' comer
ciante Waldemar Semmer, ,proprie
tárío do bar e restaurante Semmer,
'onde se tem verificado o estranho
fenômeno, preferiu interromper
temporarariamente ,

suas: ativida
des, temendo pela segurança dos

·

familiares, dos empregados e
· dos clientes, já que domingo,. a
noite, uma chave inglesa de quilo
_e meio movida _por "forças ocultas",
quase atingiu com violência a' um

motorista de caminhão,' apôs des-
, truir uma vidraça � (G. P . )

BISPO DOM ONERES DIA 13
EM PAPANDUVA
DÚ� treze do próximo mês de

abril, estará visitando a Paróquia
de Papanduva nosso amado bispo'
diocesano da cidade de Caçador,
Dom Oneres Marchiori. S. Excia.
virá- especialmente para adminis
trar o Santo Sacramento do Crisma.
Será um dia muito importante pa
ra a comunidade papanduvense,
.pois a presença de Dom

.

Oneres é

sempre motivo de júbilo e alegria
na renovação da fé que remove

montanhas-

PRlOBLEMAS V.ARIOS
COM-MIGRAlÇõES
Os sérios problemas acarreta

dos pelas migrações internas, que
envolvem 40 milhões .de brasileiros"
continuam a ser debatidos pela
Igreja, .através da Campanha da

- Fraternidade, que faz
.

dos
"
movi

mentes migratórios o seu tema em

1980. Segundo Ú' padre
. Ar�elindo $'

, Costa, Coordeandor Geral da Cam- .

panha em Curitiba, a marginaliza
cão, deliqüência, abandono de me

nores, assaltos, prostituição e' crimi
nalidade estão entre as conseqüên
elas mais sérias. (G.P .)

.

NOVA DIRETORIA DO "JAC"
JUVENTUDE AMIGA ,CRIST.Á
Realizou-se dia OI e 0.2 do cor';'

rente' um retiro de jovens intêgran
tes do Grupo JAC (Juventude Ami

ga Cristã de Papanduva), em' Resi-.
dência Fuck, na Fazenda Bortolon,
quando' daposse da Nova Diretoria
cio referido grupo, realizada dunan-

·

te uma Missa Campestre com a

participação dos colonos locais e

casais -curail'histas da. cidade de'

Pupanduva. NQ" -próxímó número
desta coluna, daremos a composrçao
da' sua nova Diretoria.

\ "

PASS�RE,LA ,DA SOCIEDADE
NALU GREFFIN DE ALME.I

DA �_. Dia: 28 c'ómpletando' mais
um niver a garotinha Nalu, filha
deste colunista" na, alegria. conta
giante de suas coleguinhas a

.

data
será rememorada.

.

':
-' Sra. TEREZINHA MORAIS
GREFFIN '_ dia vinte' e nove ex

treando idade nova a senhora Te
rezinha, esposa do sr. Carlos Gref
fin, residente em Canoinhas .. Feli
citações pontificando em alto esti
lo:

Sra.' MARISTELA M. FREDE
"

RIC,O - dia 30 festejando extréia
de idade nova a Sra. Maristela
Mathioski Frederico. Felicitações
estarão circulando em. alto estilo
para a jovem senhora ,

ELIANE MATHIGSKI - Na
mesma data niver da srta. Eliane,
filha do casal sr . Miguel (Elsa)
Mathioski, ele nosso presado'assi
nante, A.-jovem guarda promoverá
a alegria contagiante da moçada.

. LU�Z CARLOS GEUBER,' -
Também na mesma data anívérsa
r iando o garotão Luiz Carlos, lilho
do distinto casal Sr. Aristidio (:1.eo
nor) -Gruber, ele nosso presadê as

sinante . A turminha do barulho
vai balançar o coreto da alegria ..

UM POR SEMANA.
"UNIÃO" ..=..:.. Na hora de sua mor

te, Aksan Saifi chamou seus filhos
e apresentou-lhes 'dez flechas .ata-

.

das pedindo-lhes quê quebrassem o

f'eixo. Como nenhum pudesse fazer,
tomou ás flechas, desamarrou-as e

começou a quebrá-las, 'e" acrescen

tou: ,"Unidos, ninguém vos poderá
vencer; 'desunidos, até um mori
l-urrdo como eu. poderá destruí-los".
(Sabedoria Árabe)

I
/

XI·' �O-X
'·SÉRGIO ZELLA,

'Praçá'lauro .Müller, ,251
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Gol, vo carroo n
II, •

Volks vai sair em maio
o novo carro pequeno da Volks com/ motor

dianteiro, o Gol, deverá ser lançado no mercado ·na

primeira quinzena do mês de maio .

o novo carro deverá ficar numa faixa inter
mediaria entre o Fusca (que continuará sendo pro
duzído) e o Brasília. Seu maior argumento de V0'l1-

das, além das linhas mais modernas e maior espaço
interno será a economia de combustível pois dev erá
fazer 15 KJm por litro.

Inicialmente será fabricado nas instalações da
Volks em Taubaté e terá quatro versões: motor re

frigerado a ar ou motor refrigerado a água com op
ções para gasolina ou álcool.

O motor refrigerado a ar é um desenvolvimento
�lo motor. 1.300 do Fusca com ventoinha acionada. por
motor+elétrico ligado a um termostato e que entra
em funcionamento ao atingir determinada -tempera
tura. Mais potência, menor consumo e menor nível
de ruído, são as diferenças com o motor atual. A
versão refrigerada a água segue o mesmo esquema
«o Golf e do Palo, um motor de quatro cilindros se

melhante ao do Passat, instalado transversalmente.

O Gol é o resultado dos investimen tos que a

Volks fez no Brasil na instalação de um, laboratório
específico para o desenvolvimento de motores refrí- .

gerados a ar. No momento eITI que todo mundo aban
donava' esse tipo de motor, a Volks passou a aperfei
çoá-Io � 'Agora com o agravamento da crise de com

oustível, essa decisão mostrou-se acertada, pois a
, \

tendência será o aparecimento de novos carros com.

motores refrigerados a ar, principalmente os de pe
queno porte,

.

/

Canoínhas, 18 de: março de 1980.

Mallon & Cia�

-

AAristidesMallon
ê como casadeparente.Você chttga semavisar

-. e
-

semprebem recebido..

"

;;
'O
c:
'"

(.I)

'-

Nós'sempre temos tempo para vo�ê, funilaria' e pintura, E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render. uma equipe muito, rnurto eficiente.
E não pedia 'ser de outro jeito: o tempo para VO,cê pára, mas não pára em vão.
nós, cerno para você, é dinheiro. Você entra na nossa oficina e vê que só

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

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

inteir.. cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica
N;, fIleixa parafuso frouxo. para certos tipos de trabalho que exigiriam
Nie �eixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos

�
reguler. que, nas suas próprias oficinas, seriam ociosos

\
- Nie eleixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo.

n® at�. .
.»

• Você tira o caminhão da oficina como

t Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
� questãe (de henra. valeu a pena.
1� 'N(;)sse pesseal fei treinado na fábrica e Da recepção à despedida você tem a.
1� ",erie�icamente volta lá, para garantir que .mesrna sensação de que não perdeu tempo.
l� vai sempre fazer um serviço bem-feito. Se você quer ir oom o seu Mercedes-Benz
'�e Um per um, tesos são especialistas. Em pra onde a estrada levar. aceite um conselho.

� Ireies. Em motor. Em transmissão. Em
. ��: Conselho de pare�te: faça lJ_ma visita ,

. �� fi; iI!..LlLI..' ". PI'" 111 (m I! a a_9 1ll.lU..l.",,!JU!..!!.LIl.LY.'!.!!.1 'iA.Y". I' II!; '1ll..LILli...I.L ",. R I li I!�l!:!.!:!i'! I! ftJUJlI! I�,. I' IPIII ".' •• II 11" m Iii ;-l!..L'lA.LL.I-I..LJ.JIl..LiI

-às nossas oficinas de vez em quando.
Como parte da família Mercedes·Benz,

nós nos sentimos muno honrados de reen

contrar você. Sempre.
E honrados de ver que, com o Mercedes

Benz sempre ernforrna. vocé estará
espalhando por aí o bom nome da família.

0-
,

r

Concessionário Mercedcs-Benz

Aristides Mallon
Hua Vida: Rall1Gs, '1039

Canoinhas . se

Prefeitura Municipal
-ds Canoinhas

Agradecimento
A Administração da Prefeitura de Ca

noinhas sensibilizada vem externar seus me-

1110res �gradecimcntos aos proprietários infra
relacionados da região de Tira Fogo, que permi
tiram o alarnamento do 1.0 trecho da Estrada
Tira Fogo-Bela Vista do Toldo - Srs. Akio T8-

kahasch, 'Renoaldo Grechechen, Maria de Lour
des Grechechen, José , Schimboski; Alfredo
SchimboslÚ, Licínio Sabatke, Stefano Mireski f2

Leopoldo Dias Macha�o.
Canoinhas, 18 de março de 1980.

Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de PapanduvB
EDITAL

Pelo presente Edital, fazemos saber q�e o Sor

teio que o Sindicato dos Trabal�ador�s RuraIS d� Pa

panduva, está promovendo sera realizado no dia 19

de abril de 1980 pela Loteria Federal, tendo em vista
oue 'não foi vendido bilhetes suficientes para a com

pra dos prêmios o Sorteio se procederá da seguinte
maneira:

O Primeiro prêmio que seria um Volkwagen
1 .300 zero K. o ganhador receberá Cr$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiros) .

O 2.° prêmio será 2. OOO,Op (dois mil cruzeiros)
O 3.° nrêmío será Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros)JC •

O 4.° prêmio será 1.500,00' (hum mil e quinhentos
cruzeiros)

O 5.° prêmio será Cr$ 1.000,00 (hum. mil cruzeiros)
Papanduva, 12 de março de 198.0.

EULiNO DENTO PILLilTTI
Presidente

I elefone residencial
Compra-se um telefone residencial. Tratar no

Escritório do CIDE, na Rua Eugênio d9 Souza n.? 188
.

ou pelo fone 22-0748. _

\

-

ab 'r , legal
ou ilegal

Mauro Luiz Kíchélesk]

A legislação atual é diametralmente oposta a 'lega'
Iizaçâo do Aborto, visto ser um ato desaprovado pela 50=-..

ciedade e pela constituição vigente ora no pais. Pode-se
dizer claramente que o aborto torna-se um homocidio _con
ira seres. indefesos que nem chegaram ao turbulento mun:

de chamado terra.
\

N5.o há no Brasil uma lei que legalize o ato ou ges-
to criminoso de tirar uma vida latente, por questões me

ramentc ociais e econômicas. E. espero que a consciênciH
impeça legisladores que fazem parte da Câmara e Senado
de cometerem tamanha violência contra uma vida indefesa,

"!'.rov�ndo ;uma lei fria, racionalista, uma lei criminosa
cm certos pontos.

Sob o prisma religioso e jurídico, é Ilícito tirar a '111'

da de um ser que nem chegou a viver; o aborto '�orna-;;CI
deveras um ato criminoso, um ato impensado. O dom da

vida torna-se um dom divina, a' quem cabe' dar e tirar,

mas somente ele tem o direito ou seja o Deus, todo pode
I aso pode dar vida e tirar a mesma vida 110 fim de :erta

permanência neste nefasto mundo.

_ Sendo, um dom divino não importa o homem tirar a

viela de um ser' indefeso; pode passar desapercebido doS

olhos humanos, mas ao todo poderoso Deus não passa, e

Item passará, pois a "justiça divina tarda mas não J.alha'.' ...
Tomo este provérbio popular para explicar a justiça )_'e�

Iizada por aquele ser poderoso, cujo poder todos terr em, se

jr rico ou pobre, não interessa a qual classe social pertcn
�:a, haverá justiça sobre todos e para todos.

� o 'que penso com respeito a legalização do ;:{borto.
11m gesto criminoso, u:t?1 ato ilícito que deve con tinuar na

i.l.is:itidade até o fim dos tempos, nunca deverá ser aprova
do, nem daqui a dez anos e nem vinte, e nem mil anos,
Esta lei deve voltar as gavetas, e jamais deve s ir das ga- ,

vetas. /
..

Canoinhas (SC), 25 de fevereiro de�l980.
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CORREIO DO NORTE 22 de março de 1980

,t Convite Missa d� Um Ano
Os famifiares da sempre lembrada

Angelina Dambroski
nvidam parentes e amigos para a missa de um ano de seu
ecimento a ser celebrada em intenção de sua alma ama ..

ã '(dia 23), às 9 horas na Matriz Cristo Rei.
.

,

Por mais este ato de fé, e caridade cristã, agradece
amília enlutada. .

==itlMMIMMP EI.

RTÓRIO PAULA S. CARVALHO - 1.° TABELIONATO

Edital de Notificação de Protestos
r não ter sido encontrados
lmente nos endereces a mim
Idos, ou por recusarem a to
iência, faço saber aos que o

te Edital virem ou deles ti ..

conhecimento de que deram
a neste Ofício para serem

ados contra"os respopsãvei3
do prazo legal os títulos

s seguintes características:

TAY.OS), vencimento:' 3+.12.79,
omitida por Malon & Cia., contra:
rr!ONISIO BARBOSA.

DUPLICATA N.o 891/ 79
valor Cr$ 5.000,00, (CINCO MIL
CRUZEIROS), vencimento: 07.12.79
.. - contra: ALVAR-O MACHADO
FILHO.

DUPLICA�A N. ° 902/79
valor Cr$ 5.00.0,00' (CINCO MIL
CHUZEIROS), vencimento: 07.01.80,
emitidas por Basilio Humenhuk
Comércio, de Veículos Ltda . " cori

tra: ALVARO MACHADO SOBRI··
NHO.

UPLICATA n.? 6.043/D -

Cr$ 5.250;00 (CINCO MIL,
NTOS E CINQUENTA CRU
S) _- vencimento: 12.01. 80,
as por Comércio e' Indústria
ck Ltda.-Filiéll - contra:
NOLDO JULIO PIECZAR,KA.

UPLICATA N.'Ü PA/1383
Cr$ 3.477,20 (TRÊS MIL
ROCENTOS E SETENTA E
CRUZEIROS E VINTE CEN-

Canoinhas, 20 de março de li380.

PAULA S. CARVALHO
Oficial de Protestos

CPF. n.? 246.975.329-53

*'

ELEJiÇÕES MUNICIPAIS

Não houve decisão do Governo

F ederal, ainda, sobre a realização
de eleições para prefeitos e verea

dores em 1980. Porta voz autoriza
do do Presidente .F'iguei.redo reve ..

lou que caberá ao Congresso Nacio

rial a decisão que tanto interessa ii

Nação.

,.

e so a

Nata s Espar sas
• o vizinho município de Três

Barras, outrora distrito de Canoi
/ nhas, destacou-se em 1979 entre' os

vinte municípios- catarinenses de

maior arrecadação do rCM (Im
, posto sobre Circulação de Mercado

rias) .

Situou-se ao lado -de Joinville,
Blumenau, Lages, Florianópolis,
Criciúma, Itajaí, J'araguá do Sul,
Tubarão, São. Bento� do Sul, Bru.-:

que, Chapecó, Rio do Sul, Joaçaba,
Caçador, Concórdia e Mafra, supe-

"rundo as' arrecadações de Timbó,
Urussanga e Videira, também dos.
vinte maiores. '

TRÊS BARIRAS

ENTRE CAMPE'ÓES

Líderes partidários das novas

ngremIaçoes,
' oposicionistas

PMDB e PP asseguram que dese

jam eleições em 80 e estão em con

dições de disputá-Ias.

. SE HO.JE O PREÇO DO SOJA NÃO ESTA BOM, NÃO HA PROBLEMA,
FAÇA SUA COLHEITA E TRAGA�NOS O PRODUTO PARA SER SECADO E

ARMAZENADO. NA ÉPOCA OPORTUNA, VOCÊ CONSEGUIRA O MELHOR

PRE'ÇO PELA SOJA ARMAZENADA.

MELHORES INFORMAÇÕES E DETALHES DA OPERAÇÃO,' nEVE�
RÃO SER SOLICITADAS AO ESCRITÓRIO DA UNIAGRO NO CAMPO' DA
AGUA VERDE, PARQUE INDUSTRIAL N.o"2.

PÃS·CO'A
�

e na Comercial Hirt Ltda.
Tudo 'para o seu lar

eJetrodomésticos
\

.

Dormitórios para casal e infantil. Conjuntos estofados. Copas.
ozinhas americanas. TV â cores e preto e branco. Fogões ..

,

lenha e a gás. Refrigeradores. Armários com pias. 8ici-

atas, Enceradeiras, Maquinas 'da Costura, Colchões, Violões.

arrinhos e Berços, Relógios da parede, Rádios. Tocafitas

e uma' inf'inidade de artigos.

sca-nos uma viSita e comprove nossos pre,os e fadlid'ades de pagamento
•

Crediário próprio e entrega. na- hora

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

•
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PRUST MARCOU PONTOS

4 UNI16RO •

O incansável vereador Guilher
me Prust, uma das mais antigas �

destacadas figuras dó nosso Legis
lativo, 'marcou pontos ao sugerir �
cbter do Governador do Estado a

adoção do nome "Grupo Escolar

J'ulia B. Zaniolo" para o estabele
cimento de ensino recentemente

, inaugurado no Bairro Industrial da

"Agua Verde','.
As quase quinhentas matrí

culas já registradas evidenciam

que o Grupo realmente era neces

sário e veio atender a justas recla-

. mações dos filhos de operários da

quele populoso bairro.

A escolha do nome foi um tri

buto a uma senhora de virtudes

excelsas, pioneira, ao lado de seu

marido Modesto Zaniolo, na luta

pelo desbravamento e industriali
zação do nosso interior, e depois,
quando se transferiu para a cidade

batalhadora das causas sociais que

interessaram à nossa comuindade ,

LIBERDADE PARA O
,

, RÁUIO E TV

.

A liberdade de imprensa, am

pla e irrestrita com a abertura co

rnandada pelo Presidente Figueire
do, vai se seguir a revogação da fa
migerada Lei Falcão e a liberação
das emissoras de rádio e de televi

são para as campanhas eleitorais.

O Ministro da Justiça, Abi

Ackel, [á iniciou os. primeiros con

tatos com todas as lideranças poli-

ticas, ouvindo as oposições, para

chegar a um texto legal que cor

responda' à realidade brasileira e

atenda aos ideais democráticos.

CRITÉRIOS. GERAIS
PARA O PDS

Segundo orientação da Comis

são Provisória do PDS de Santa

Catarina, na organização das co

missões provisórias municipais se"

rão reservadas seis vagas obrigató-
.

rias, à saber: últimos presidente e

secretário da' Arena; Pr,efeito Mu-

'nicipal, Presidente da Câmara de

Vereadores e dois vereadores da

extinta Arena indicados pela maio

ria.
Esses seis membros escolherão

os outros cinco que irão c01?por a

comissão provisória, integrada de

onze .
-

Dent_ro desses critérios, não

será difícil saber-se qual será a

composição, do PDS local e quem\
será o seu Presidente. Os candida

tos interessados que, se acautelem'
E" iniciem a movimentação, ainda

Que sej a de bastidores.
,

, COLOMBO SALLES NO PDS

A imprensa de' Santa Catarina,
parece, não registrou o fato, en

tretanto, os jornais da capital fede
ral assinalaram que o ex-Governa

dor Colombo Machado Salles, dis
eretamente, compareceu ao gabine
te do Presidente José Sarney e as

sinou o' livro de filiação à' agremiá
ção. governista. ,

(continua 'na última pág.)

Esquadrias
CGCMF· 83.188.789;0001-83

Santa,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os. .senhores acionistas desta sociedade

para se reunirem em assembléia geral extraordinária, a se realizar'
no dia 17 de abril de 1980, às 16 horas em sua sede social sita à rua

Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Canoinhas (SC), para de-
liberarem sobre a seguinte ordem do dia:, .

.

1.'0 - Criação de mais um cargo para diretor e consequente alte-

-ração do artigo 10.0 do capítulo III dos estatutos sociais.
2.° - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoinhas (SC), 18 de março de 1980;,

JULJUSZ TARGOWSKI - Diretor Superintendente

s. A.

3 x

. CGCMF 83.188.771;0001-81 "

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os' senhores acionistas desta 'sociedade'

para se reunirem em assembléia geral extraordinária, a se reali
zar no dia 17 de abril de 1980, às 14 horas, em sua sede social sita
à rua �xpedicionários n.? 304 nesta cidade de Canoinhas (SC), pa
ra deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1.0 - Criação de mais um cargo para ,diretor e consequente alte

ração do artigo 9.° do capítulo III dos estatutos sociais. .

2.° Outros assuntos de interesse da sociedade.

Canoinhas (SC), 18 de março de 1980.
.

,
,

.J '\.

JULJUSZ TARGOWS.KI- Diretor Superintendente
:1

Plásticos
,

Santa

União Agrícola Vonoi,nbas Ltda. -'

COMUNICA:

Cruz s. A.

,

3 x

Hospital Santa Cruz
EDITAL DE CONvocAçÃO

Convoco os Senhores Associados do Hospital Santa
Cruz, -para Assembléia Geral Ordinária a ser .realizada nas depen
dências do Hospital no próximo dia 17 de abril de 1980 às 19:00 ho
ras em 1.a Convocação e as 20:QO horas ·em 2.a Convocação a fim de
tratar dos seguintes assuntos: .

.

'

.

].0 _ Apresentação e Apreciação do Balanço e Relatório da DL"
reteria referente ao Exercício de 1979;

2.°, - Aprovação do Balanço e Relatório da Diretoria referente
ao Exercício de 1979;

3.° -, Outros assuntos de interesse da Instituição.
\ ,.

. .J
Canoinhas, 14 de março de 1980.

OSVALDO WRUBLESKI ., Presidente
3 X
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P-R o D U TOS

1- FEIJAO

Portaria SUPER' n," 03 de 22.01.80

Fixa para todo o território nacional os preços

máximos de' venda do feijão. preto, no atacado e va- ,

rejo.

-I

. 631,50'

Venda à 'Granel ou Concha Venda Empacotado

SANTA CATARINA

.

Atacado

.S 60 kg/Cr$
Varejo

1 Kg/Cr$
Varejo

1 'I{g/Cr$

. Fardo. de

30 Kg/Cr$ .

'22,731.2O'7,O'Q

Obs.: 1 - Os preços acima, já incluem ·todas
as despesas operacionais, fiscais,. financeiras ou ad-
minístratívas.

.

\
-

. 2 _- Os estabelecimentos varejistas; na venda
do' feijão 'à granel (concha)" são obrigados a afixar
junto ao produto, em -lugar visível, em caracteres de
no mínimo 20m. de altura, .os preços de venda.

2 - PAO. , - I

,; Portaria SUPER n,? 08. de 01.02.80

Fixa para todo o território nacional, 'os preços'
máximos de venda do pão. francês ou de. sal, em

todos os estabelecimentos que comercializem o pro
duto..

.:.I:��.;); .. � Unidades Cr$
1:. .,

50' gramas 1 DO' .

,
'

.f '; ,

IDO' gramas 1,80'
200' gramas 3,00'

; .

500' gramas 750'! ,

1.0'00 gramas 15,00'
.

_____.' 068.: Ê obrigatória a fabricação 'do pão fran-
cês ou de sal, de qualquer formato,' com cortes ou

pestanas, ficando proibida a sua venda a preços' e pe
SQS diferentes.

2 ._ Na falta do pão francês, as panificadoras
e padarias, ínclusive as situadas em Super Mercado,
os depósitos e todos aqueles estabelecimentos que
vendem .0 produto são obrigados a vender outros ti

pos de pão. pelo preço daquele, "seja qual for ó lTIO·

ti'vo da falta" em quantidade de peso igual a solici
tada pelo consumidor - Art. 7.'° da Port. SUPER n.?
71 de 22.12.75:

"

\

3 -- A Delegacia da SUNAB está autorizada a

permitir o acréscimo máximo de 20% sobre os preços
de venda do pão francês, quando houver entrega do
produto no domicílio do consumidor.

,
4 __. A tabela'de preços e respectivos pesos do

pão francês, bem como o texto do art. 7.° da Port.
SUPER n.? 71 de 22.12.75, deverão ser afixados ern

I letras e' algarismos de,' no mínimo 3 (três) centíme
tros de altura, em local exposição e venda do produ
to, de forma visível e fácil leitura ...

3 - MANTEIGA

Portaria SUPER n.? 923 de 26.07.68

'.
Institui a aplicação obrigatória da: fórmula

eLD, em todo o território nacional, com relação à
manteiga,

.

com ou sem sal, produzida em qualquer
região do País:

'

";PT -ee+ (C -.ICM '+ L + D) X 100
86

"V !:ti: Preço de. venda.
e· � Custo: preço de compra na indústria e transpor
t� até a praça de destino (quando comprovado) .

t. ,...,.. Lucro: (calculado sobre C _ ICM)
.

. .!

21,73

I ,

D

Margens: 10'% para o atacadista

20'% para o varejista'

Despesa: a) carreto (quando comprovado)
86 : 10'0' - 14 (débito de ICM)

4 - LEITE
-v

III

Portaria SUPE.R n.? 90 de 13.11.79

Fixa os preços máximos para venda do leite

pasteurizado em sacos plásticos, com 2% de gordura.
Preços:;Capital - Cr$ 9,90'

Interior - Cr$ 9,70

Obs.: É obrigatória a fixação do preço do litro
do leite em local visível e de fácil leitura, pelos esta...
belecimentos que revenderem o produto.

--- 5 - ARROZ
-

Portaria SUPER n,? 73 de 10.10.79

Estabelece normas de comercialização do ar'

roz em todo o território nacional.
.�

a) o empacotador de arroz é obrigado a impr i
mir ou carimbar com tinta indelével, nos sacos de 1.-
2 e 5 quilogramas, o seu nome, a marca do produto,
sua classe ou subclasse e-o tipo.

b) o varejista é obrigado a etiquetar ou carim
bar com tinta indelével o preço de venda ao consu-

id
(

rnl oro

.
'

Obs.: 1 _
.. O varejista de arroz vendido a gra-

ncl ou conchas é obrigado a afixar junto ao produto
exposto, à venda, em lugar visível e de fácil leitura
a indicação da classe 9U subclasse" tipo. e respectivo
preço de venda em letras d�, no mínimo 2 centímetro-r
de altura.

c

'-

2 - O Super Mercado que adquiriu arroz CF:r,
deverá observar o preço estabelecido no acordo Iir
mado entre a CFP _ ACATS e SUNAB .

6 -,AÇÚCAR CRISTAL STANDAD

Consultar a SUNAB quando houver comercia

Iização do produto.

7 - 'ÓLEO DE SOJA

Portaria' SUPER n,? 66 de 20.09.79

Libera os preços e obriga constar das embala

gons o preço de venda do óleo comestível de 'soj-a, ou
afixar à preço que estiver sendo praticado, em lugar
visível e de fácil leitura, em caracteres de 2 cm. de
altura.

'

,8 - CARNE

Portaria SUPER n.? 37 de 13.09.73

Obriga Os varejistas:
1 � A afixar em. lugar visível e de fácil leitu

rr, com letras e algarismos de pelo menos 2 cm. d{-:
altura a tabela de preços em quilograma de' carne

bovina, derivados, miudos e vísceras,' bem- como (l

transcrição do art. 5.° e parágrafos 1 e 4, que diz:
.

J "
.

e
"É proibida a venda, aos consumidores, de car,

ne bovina que contenha sebo ou aponevrose (pelan
cas)

§ 1.0 -' Qualquer contrapeso só' poderá ser
adicionado com o consentimento do comprador e de,
verá ser do mesmo tipo e qualidade da carne pedida
nâo podendo 'exceder a 10'%' (dez por cento) do pes�
total.

§ 2.° - Na venda da carne bovina com osso, (,

peso deste não poderá ultrapassar 20'% (vinte, por cen,

to) do peso total adquirido pelo consumidor, excet0
no caso da costela" .

."

2 - Aplica-se a comercialização de aves aba.
tidas, peixes, crustáceos e moluscos, carne suina, ca

prina e ovina ou outros tipos de produtos. de origem
animal, o mencionado no item anterior.

.

3 .-' Os produtos comercializados nos itens 1 e

2; deverão obrigatoriamente ser embrulhados em en

voltórios plásticos ou papel que não tenha corante,
tintas de impre.ssão ou outras substâncias químicas
prejudiciais à saúde.' -!

•

4 - Os frigoríficos, Matadouros; Marchante,
entrepostos, cooperativas, distribuidores, açougues r

demais firmas que operam como atacadistas ou vare, .

jistas de carne bovina e" miudos, ficam obrigados a

manter nos respectivos estabelecimentos comerciais,
à disposição da fiscalização da SUNAB, as notas fis
cais de procedência, quer sejam de venda ou de trans.

terência, correspondente aos diversos tipos de carne

bovina que comercializarem.
. .

9- CIMENTO !

Portaria SUPER n.? 38/71 de 11.10.71
Esta'belece a aplicação dá fórmula CLD para 2

fixação do preço de venda do cimento tipo "PORT
LAND".

Obs.: I -' Os distribuidores e varejistas ficam
obrigados a afixar o preço de venda do. produto em

- local visível e .de .fácí.l leitura, em letras de pelo me
.

�jO� 3 (três) centímetros de tamanho. .

10 - BEBIDAS: A) Cerve'jas e Refrigerant�s
Portaria SUPER n.? 56 de 25.08.77

._ Estabelece: a) os preços 'máximos ae' venda
de cervejas e refrigerantes, em qualquer embalagen:
para os fabricantes, distribuidores, atacadistas e va

rejístas, oride se encontram, instaladas as indústrias
desses produtos, serão àqueles que forem estabele
«idos pelo Conselho Interministerial de Preces. r+:-

, J

CIP .

, b) Nas localidades onde o CIP não tiver esta"
belecido os preços de venda para determinadas mar
cas de cervejas e refrigerantes e onde se encontra!
instaladas as indústrias desses produtos para os ata

.cadistas, distribuidores, será o resultante da aplica
çào da fórmula CLD.

/

r'-ATACADO

PV (C - ICM + L + D) X 100
86

PV Preço de -venda
C = Custo: a). preço de compra na Indústria meno�
lCM b) transporte até a praça de destino (quatld�
comprovado}. c) embalagem (rótulo, rolhas - cer·

vejas em lata)'; IPI. .

L = LUCRO: (calculado sobre C - ICM) .

'

a) . quando adquirido na indústria: 10% nas

vendas a varejo; 20% nas vendas à consumidor;

b) quando. adquirido de outro atacadista ou

distribuidor: 5% nas vendas a varejo; 15% nas ver."

<ias a consumidor.

D = DESPESAS
. a) carreto (estabelecido pelo CIP) _

b) até 5% (calculada sobre C ,_- reM) relatiVO
a quebras, armazenagem, desembaraço e manipula-
-

'

çao.

86 10'0 '- 14 (débito de reM)

(continua na página se,gu!nte)
=0 m= w.w

Clube dos 8818... _
o melhor da música; nas maiores interpretações de seus ídolos preferidos

.

/

Todo domingo, as 11:00 horas, na RADIO SANTA CATAR INA.

/
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e.[eon tlnu t ção]
II - (VAREJO

.'

.

O preço de venda é formado pela adição das
seguintes margens' de lucro ao preço de compra:
Tamanhos: médio, pequeno e lata Litro
tW% - sendo' servido no balcão'

,&b5% - sendo servido na mesa
\

30%
45%

, III - HOTÉIS

Margens de lucro de 100% adicionada ao preçode compra.

IV - ESTABELECIMENTOS COM
MúSICA AO VIVO

Margem de lucro de 140% adicionada ao preço
dê_compra.

B) CHOPE CLARO:

Portaria SUPER 11.° 68 de 28.00.79/

.

Os '.estabelecin:entos que servirem chope 'cráro,
ficam obngados a afixar, em lugar visível e de fácil
le itura, em letras de, no minirno, 1 (um) centímetro
de altura, os volumes dos Tecipientes e respectivos
}!reço.s de venda e os que operam com cardánío, deve-
rão fazê-lo constar apenas deste.

.L

_C) VINHO NACIONAL:

Portaria' SUPER 11.0 85 de 30.10.79.

- Obriga os estabelecimentos que revende
rem ou servirem vinho nacio�al a afixar em lugar
visível e' de fácil leitura a respectiva tabela d'e pre
ços, em caracteres de, no mínimo, 1 (um) centímetro
de altura ou fazê-lo const�r do seu cardápio.

D) CAFEZINHO:

Portaria SUPER 11.00 57 d'e 01.08.79

_ Fixa o preço máximo de venda para o café
servido em xícaras, sob a denominação genérica de'

"cafezinho", preparado pelos métodos convencionais.
Capacidade cninima da xícara - 65 ml
Preço - Cr$ 2,50

E) REFRIGERANTES em copos

Portaria SUPER 11.0 83 de 30.10.79

Obriga aos estabelecimentos que servirem re

�rigerantes "não engarrafados", em copos, a afixarem,
em lugar visível e de fácil leitura, os seus respectivos
preços, em caracteres de no mínimo 1 cm, de altura,
e os que operam com cardápio deverão fazê-lo cons

t ar apenas deste.

11 - PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Portaria SUPER n,? 14 de lO.03.78

- Institui para todo o território Nacicnal o

"Preço,Fábrica" e o "Preço Consumidor" COlTIO prc
.

çcs máximos de venda para comercializaçâo de pro'
dutos farmacêuticos de uso humano, veterinário e

dietético que: contenha substância medicamentosa

PO>l'tariá SUPER n," 13 de 22.02.7,9

- Inclui na Portaria SUPER n.? 14/78, no '�e1.1

� 1.0 do art. 3.° a seguinte redação: "Os fabricantes
os atacadistas e os estabeiecimentos varejistas, para
cobrarem os novos preços autorizados pelo CIP, te

Ião que fazer a sua remarcação através de etiquetas
R serem 'confeccionadas sob sua inteira responsabil'
dade, de acordo com os modelos dos anexos a que ��c

refere o artigo anterior, após o Conselho Interrninis

terial de Preços (CIP) autorizar o seu reajuste.

12 - Il'\o!PLEMENTOS AGRíCOLAS

Portaria SUPER 11.° 17 de 19.04.78
.

,_ Disciplina a comercialização de máquinas (l

implernentos agrícolas, cujos preços máx.mos de ven
ela sâo Instituidos pelo CIP.

Obs.: Todos os produtos citados neste sumá ..

lia devem ter seu preço à vista do público.

HO'l'ÉIS

.Portarta SUPER 11.° 25 de 27/04/78

r Obriga os Hotéis e Simillares a afixar na suas.
portarias ou recepções, em lugar visível de fácil Ieitu
18., corri letras de, no mínimo 2 (dois) centímetros de:

c)�tura,_ os preços de suas diárias e a manter, nesses

locais e nos aposentos, relação contendo 0S preços dO:3
seus serviços devidamente assinada pelo Gerente.

/ Portaria SUPER n." 38 de 07/06/79
'-

�

Fixa os preços máximos de hospedagem €E'I

hotéis, de acordo com a classificação da EMBRATUR;
e aprova o reajuste de 34% para os não classificados,
e obriga servir café da manhã já incluído na diária,

Altera a redação do § 4.° do artigo 2.° da Por
I aria SUPER n.? 38 de 07/07/79, bem como obriga os

meios p.e. hospedagem que iniciarem suas atividades
dentro- do período da data da publicação- da Portaria
SUPER n.? 38/79, a apresentar à sede da 'EMBRA·
TUR e à Delegacia da SUNAB, no prazo de 10 dias a

relação de que trata o art. 7.00 da Portaria SUPEH
n.? 38/79.'

.
.

BARES, LANCHONETES E SIl\1ILARES

Portaria DESC n.? 17 de 10/12/79

Fixa os preços 'máximos de venda dos serviços
a serem prestados pelos bares, lanchonetes e simila

res, conf, abaixo discriminado:

SERVIÇOS
01 Média .

02 Pão simples _ .. :
03 Pão com manteiga ou margarina
04·_ Copo de leite - pequeno .. .. ..

05 _ Copo ,d� . leite '- gr-ªnde .. .. ..

06 - Copo de café com leite - pequeno
07 - C?PO de .café com leite - grande

OBSERVAÇÃü
1 _ O pão referido neste artigo é do tipo

� "francês" ou de sal, de 50 (cinquenta) gramas; os co-

15as pequenos são de 180 ml (cento e oitenta mili li

iras) ai 200 rnl (duzentos mililitros) a 250 ml (duzen
í

os e cinquenta mililitros) e as xícaras, para o servico
de média, são as de 130 ml (cento e trinta mililitros).

PREÇOS c-s

3,50
1,00
3,00
300,

400,

3,50
5,00

2 - Os bares, lanchonetes e similares ficam

obrigados a afixar, em lugar visível e de fácil leitura .

em caracteres de, no mínimo 1 (um) centímetro de

altura, não só <?s preços dos serviços mencionados :,10

artigo 2.°, como' os demais que prestarem: ao público,

HESTAURANT-ES, CHURRASCARIAS
.

E SIMILARES
.

Pcrtaria SUPER 11.° 69 de 28/09/79

Os restaurantes, churrascarias .: e estabeleci-'
mentes sirnilares ficam obrigados a fazer constar dos
.seus cardápios os preçys dos seus serviços, bem corno

a afixar, na parte externa do- estabelecimento, junto � ,

porta principal de sua entrada, .. o similar de seu car-

- 22 de março de 1980
------

Jápio, encabeçado pelo titulo "Lista. de Preços", em
ccracteres de, no m ínimo 3 (três) centímetros de aI·,
tura, em lugar visível e de fácil feitura.

I

GR.ATIFICAÇAO, GORGETAS E

TAXAS DE SERVIÇO)

Podaria SUPER n.? 71 de 28/09/,l9
.

Proíbe que restaurantes, churrascarias', bares)
[anchonetes, meios de hospedagem e estabelecimentos
similares acresçam compulsoriamente qualquer im
portância às notas das, despesas dos clientes como

gratificação, gorgeta ou taxa de serviço para a distri
buíção a03 empregados ou a qualquer outro t itulo .

/

Não se aplica a proibição desta no.rma aos es

!:8.belecirhentos abrangidos pelas convenções Colet l

,
vas de Trabalho, Acordos Coletivos de Trabalho c

Dissídios Coletivos.

Os restaurantes, churrascarias e similares' que
cossuem, convenções, acordos e dissídios, farão conx-:

. i éJI' no seu. cardápio que nas notas de despesa será in
cluído o 'referido acréscimo compulsório;

Idem para os meios de hospedagem

BARBEARIAS, E CABELEIREIROS

Portaria SUPER 11.° 84 de 30/10/79

Libera os preços dos serviços prestados pelas
barbearias e cabeleireiros.

Referidos estabelecimentos ficam obrigados 2

afixarem os preços dos seus serviços em local visíve 1
e de fácil leitura, em caracteres de, no mínimo 1 (um)
em de altura.

-

LAVAN:DERIAS E TINTURARIAS'

Portaria SUPER 11.0 86 de 30/10/79

Libera os preços dos serviços prestados pelao
�3.vanderias ') tinturarias, e obriga a afixação dos

preços de seus serviços de lavagem. e passsagern,
em lug-ar,' visível e de tácilIeítura, em caracteres de,
,l,O mínimo, 1 (um) cm, de altura.

7 - CINEMA

Portaria SUPER n,? 87 de-3fl/lO/79

Libera os preços e obriga a afixação de preços '

elas entradas de cinema, em local visível de fácil lei-
\

vura, junto a bilheteria em caracteres de/no mínimo 1

(um) cm de altura. '

Os menores de 12 anos e os estudantes terão

(ijreitQ a adquirir meia entrada, -que será de 50% do

preço do ingresso que estiver sendo cobrado.
_ ,

8 - TELEFONE 198 - AFIXAÇÃO
Portaria DESC n." 26 de 18/09/78

Obriga osbares, lanchonetes e similares, os suo

permercados, os açougues, as padarias e confeitarias,
::IS tinturariàs e lavanderias, as barbearias 'e cabelei

reiros, as farmácias e drogarias, os cinemas, os res

taurantes,· as .churrascarias e similares e, os hotéis ':'

símilares, localizados na capital' Flori.anópolis .- �'t

afixar ou a fazer constar junto às caixas registrado
ras, ou na falta destas no local de cobranças do 'esta-.
belecimento, em caracteres, de no mínimo 2. (dois)

I cm ele
�

altura, o número do telefone da fiscalização
-- 198 - da Delegacia de Santa ,Catarina .- Os :"es

í aurantes e churrascarias deverá' constar nos seus

cardápios nos hotéis deverá ser afixado na por
taria.

PORTARIA N.o 19/80

Dr. Benedito Thcrézio de Carvalho Netto
.

Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no use de suas atribuições le

gais, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO

De acordo C0111 o artigo 144 da lei n,? 1\149 de 25.04.74,

A Brígida Lovatel Moreschi, .professora 'Nor
rnalista J?adrão C. E. 04, (90) noventa dias de licen

'ça prêmio, conforme requerirnento protocolado sob
n,o 483 de 12/3/1980, a partir. de 05/3/80.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinl�'l.s,
13 de março de 1980.

.

Dr. Benedito Thel'éúo de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

(

Esta Portaria foi registrada e publicada no D{>

partamento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabal' Fucl\.:
Dir. Administratívo

Viçe Prefeito M\ruüçip�l

PORTARIA N.>O 20/80

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto
/ Prefeito Municipal de' Canoinhas, Estado de
Santa'Catarma, no uso de suas atrihuiçêes le-

gais.. resolve:
.'

Prefeitura Municipal de Canoinhas
PORTARIA' N.o 18/80

Dr. Benedito 'I'herézio . de Carvalho NeH,,)

Prefeito I\1unicipal de Can.olnhas, Estado de

Santa 'Catarina, no uso de suas atribuições le

gais, resolve:

CONCEDER LICENÇA EM PRORROGAÇÃO'

De acordo com os artigos 131 e 134 da Lei n.? 1.149

de 25/04/74,

A Nilza Mello Marques, professora municipal,
por mais (90) noventa dias, para tratamento �e sau

de conforme laúdo médico incluso no requerllnento
pr�tocoléJ.do sob nY 446 de '10/3/80, a partir de .. ,

10/3/1980.
.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoin_has,
13 de n1arço de 1980.

Dl'. Benedito Therézio de Car�alho Netto

Prefeitô Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no D�

partal'nento Administrativo, na---data supra.
'(

Dr. Fábip abor Fud{
Dir. Administrativo

Vke Prefeito Municipal

COLOCAR A DISPOSIÇÃO
Marlene Dominíak Munhoz, prof." -Normalista

Padrão C. E. 04, a disposição do' Jardim de Infância
eb

..
Comunidade Evangélica Luterana, no período de

01 de março de 1980' a 28/12/1981', sem pre,iuízos de
�;0.US venc+T1ent<?s e vantagens, em desorrência do re

querimento protocolado so13 n.o 482 de 12/3/1980.

Gabinete do Pr�feito Mutlicipà.l· de Canoinhas,
13 de março de 1980. /

,Dr. Benedito/. Therézio de 'Carvalbo Netto
..._

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e pub.licCl.da no De

palltan1ento P.-il.ministrativo, na d�t� supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

- ----

REGIS'TR O CIVil
Município, em 22 de fevereiro de

1959, filha de Osvaldo Sylvano
Moreschi e Maria Lourdes Neppel
Moreschi.

. IVO FARIAS e DEISY MARI
LBNE MORESCHI, ambos solteiros.
domiciliados e residentes nesta ci
c.ade. Ele, 'auxiliar de construção,
nascido em Canoinhas, em 14 de

outubro de 1960, filho de José �a-
· ria Farias e Elli Schwarz Fanas.

Ela, do lar, nascida em Rio dos

Poços, deste Município. em 21 de

abril de 1960, filha de Osvaldo Syl
\ ano Moreschi e Maria Lourdes
N'eppel Moreschi.

ODrVAL ALVES MARTIN-S e

'TEREZA GONtÇALV.ES DE LIMA,
ambos solteiros, domiciliados �

e r�
sidentes nesta cidade. Ele, opera-

· iio, nascido nesta cidade, em 18. de
julho de 1960, filho de Lour ival

· Alves Martins e Zulmira de Ramos
Martins. Ela do lar, nascida em

,
. , .

Kio dos Pocos deste Município, em
� , ,

2 de agosto de ,1961, filha de Jose
Goncalves de Lima e Maria de

Lourdes Gonçalves de Lima.

ARI NEPOMUCENO e TERE-
·

Z�NHA CARVALJIO DE OLIVEI
EA, ambos solteiros. !pIe, operário.
nascido em Paula Freitas, Est (; do
do Paraná, em 5 de. setembro de

1855, residente na cidade de Joi�
\ íllo deste Estado, filho .de GUl .

l11er�e JJepomuce'no e Ivone Custó
(do Nenomuceno . Ela, do lar, nas-

·

cida em Paula pereira, deste Mu

rvicipio, em 14 de novembro
.

de

1962, residente em Paula Per.eIr�,
fj�ha de Braulino Carvalho de 011-
\ eira e Iracy Costa de Oliveira.

JOÃO CESAR GELINSKI e

LAURECI DE FATIMA REI
CHARDT ambos solteiros • Ele,
lavrador. 'nascido em Irineópolis,
(leste Estado em 12 de outubro de

1958 residel�te em 'I'imbozinho;' fi-
. iho de Vitor Gelinski e Natalié'.
Flenik . Ela do lar, nascidal em Pi
nheiros deste Município, em l� de

jémeiro' de 1963, r.esidente em Pi':'
nheiros, deste Mm iicípio, filha de
José Reichard Junior e Irene. An

drojeska Reichardt .

OSNI FRIEDRICH e REGINA
LE FATIMA CUBAS, ambos soltei
lOS. Ele comerciante, nascido em

, . ,
.

Rio de Areia, deste Município, em

:i1 de novembro de 1955, residente
resta cidade, filho de Guilherme
Friedrich e .Iolanda Ostertag Fr ie
dz ich . Ela, do lar, nascida em

Bárreiros deste Município em 22
.,

.

0.(' marco de 1957, residente em

Parreiros, filha de Walmor Cubas
e Leni Terezinha de Lima Cubas.

JOÃO LIMA DE CARVALHO
é TEREZINHA ALVES, ambos sol
tciros, domiciliados e residentes em

Fartura, deste Município. Ele, la
\ rador, nascido em Paula Pereira,
(leste Município, em 30 de março
de 1946, filho de Horacio Vieira de
Carvalho e Lucilda de Lima. Ela,
do lar, nascida em Paula Freitas,
Fstado do Paraná; em 24 de agosto
de 1956, filha-de João Luiz Alves c

Carmelina dos Santos .:

I
1948

Revendedor FORD. I
....._.. cr ____

32 ANOS

Leôncio Pereira da Cruz Filho,
Oficial do Registro Civil de Rio
(�rande, RS., faz saber por íntermé
dío da Oficial do Registro Civil
desta cidade que pretendem casar:

DALMO BATISTA SOARES e

SUZANA TAVARES BASTOS, bra
sileiros, solteiros, ele médico nasci
Co em Tubdrão-SC. aos 30 ·de março
ele' 1950, filho de Odil io Soares e

Lalma Maria Batista Soares, é do
\ miciliado e residente nesta cidade.

EJa, estudante, nascida em .Rio
Grande-Rô, .aos 006 de março ,de
1957-, filha de Hugo Ribeiro Bastos
e Maria Abrelina Tavares Bastos,
domiciliados e residentes em Rio
Grande-RS.

NEREIDA C. CÕ,RTE, Oficial de

Registro Civil do 1.0 Distrito de Co

noinhas, Santa Catarina 'faz saber

que pretendem casar-se:
.

TEODORO MAIA e' NAYR
lVJAYER, ambos solteiros. Ele, la
vrador, nascido em Canoinhas, em

LO de novembro de 1959, residente
em Paciência dos Neves, deste Mu
nicípio, filho de Maria Maia. Ela,
ou lar, nascida em Barreiros, deste
Município, em 26 de julho de 1955,
residente em Barreiros, deste Mu
r.icipio, filha de João Mayer e Ju
JiCl. Mayer ,

ALFREDO MARROS e EDINEr
JARSCHEL, ambos' solteiros, n"8S

cidos, domiciliados e residentes em

Marcilio Dias, deste Município.
I'1e, operário, nascido em 11 de ou

tubro de 1959, filho de Ervin Mar
l'OS 'e Maria Luiza Nogueira Marros.
Ela, operária, nascida em 21 de ou

tubro de 1958, filha de Erbert Arno
Jarschel e Edeltraut Hauffe Jars
eLeI.

EVALDO CUBAS SOBRINHO
(:: ROSA.NE PEREIRA, ambos sol
teiros, domiciliados -'

e residentes
nesta cidade. Ele funcionário pú
blico, nascido em Rio dos Poços,
deste Município, em 25 de feverei-
1'0 de. 1953, filho de Antonio Cubas
f,nbrinho e Otacilia Padilha ·Cubas.
Ela, do lar, nascida nesta cidade,
em 3 de julho de 1963, filha de Ga
briel Pereira e Maria Loik Pereira.

WALDEMAR GROSSKOPF e

.ALAIDE DRANKA, ambos soltei
ros. Ele, operano, nascido em

Agua Verde, desta cidade, em 10
de dezembro de 1956, residente em

Agua Verde, filho de Alfredo
CcrosskoDf e Elsa Grossl Gross
kopf . Ela; do )ar; nascida em Salto
da Água Verde, desta cidade, em

11 de setembro de, 1958, residente
em Salto da' Água Verde, filha de
Daniel Dranka e Maria Wardenski
Dranka .

Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos I;�ORD
,

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Pick-Up 4x4 - verde .. .. .. .. .. .. 1973

---1 Opala coupê luxo - vermelho e preto 1974

1 Maverik coupê luxo - verde .. .. .. 19.76

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

mel�ores preços da região.
aos

IRINEU SZENCZUK e DENISE
J\:ARIA lVIORESCHI, ambos soltei
ros, domiciliados e residentes nes

ta cidade. Ele, contador, nascido
em São Sebastião dos Ferreira,
c'este Município, em 7 de março de
I P59, filho de Severo Szenczuk e

E'ra Loika Szenczuk , Ela, do lar,
nascida em Rio dos Poços, deste

r,

eça

a e,

(
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

A

avo e.
,
,.

.=======================================,1

SECRETARIA DA FAZENDA

Com você�rtici�ndo,
SantaCalãrina vai ficar

.

ainda melhor..

SANTA CATARaNA
:;:;:;:;:;:, ;.;.;.::;.::;:::::::;:::::.::::::::.:::::: :-:.;.;.;:; :-:.;:;:;:;:;:;:;:::::;:::::::::.:

.......

-

xo DEPARTAMENTO DE VE.íCULOS USADOS DE

lUI,GUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

.
.

Marca

:2 Opala
I Brasília

1 Variant.. .. ". .. .. .. .. .. .,

\

Ano

1976

1976

1977

1977

1974

1971

19·7G

Veraneio

1 Opala ..

1 . Brasília

1 Brasilia

MICiÚEl PROCOPIAI(- (OM. DE VEi(UlOS LTDA.
.

, Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHi?-S - Sta. Catarina

Lotes-
..

V end e vs e .

-

Vende-se dois lotes, ambos
com 15x60 m, localizados no

J ardim Esperança, próximos ao

asfalto Ótimos para: chácara.
Preço de ocasrao .

Tratar com o sr. Ludovico
Isora, no Armazém Santa Tere
zinha, na Rua 'Getúlio Vargas
E. o 118 ou pelo fone 22-0935.

t! x

4: 'i

\

'Ir U suas ilOt,
6gurinh s u

Santa C t &0"
e n

FV

o tiver um Anc
. . .

troque n Exato "ao E b

EVALDO LIS e JANDIRA
GARCIA CARIOLATTO, ambos
solteiros, domiciliados e residentes
em Barra Mansa, deste Município.
Ele, lavrador, nascido em Timbozi
nho, deste Município, em 13 de fe
vereiro de 1960, filho de Eduardo
Lis e Miguelina Kovalchuk Lis.
Ela, do lar, nascida em Braga, Es
tcdo do Rio Grande do Sul, em 12
de abril de 1962, filha de b6rival
João Cariolatto e Ledi Garcia Ca.
riolatto.

ANTONIO ORLANDO BIA
LESKI e LICIA SZABILESKI, am

bos solteiros. Ele, lavrador, nasci
do em Gralha, deste Município, em
1·01; de agosto de 19'59, residente em

Gralha, filho de Paulo Bialeski e
Benvinda 'I'ychler Bialeski . Ela,
ào lar, nascida em Pulador, deste
Municipio, em 26 de novembro de

. 1961, residente em Pulador, deste
'Município, filha de Pedro Szabils
ki e Estanislava Szabilski.

E para que chegue ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram Os

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

nhecimento de a!gum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

NEREIDA C. C:ÕRTE
Oficial do Registro Civil
CPF, 222.315.879-04

LEOPOLDO 'PEREIRA, Oficial do
Registro Civil de Bela Vista do Tal.
do - Corioinhcs - Santa Catarina,
faz 'saber que pretendem casar-se:

JOÃO DO PRADO com LOUR
DES BERNADETE FERREIRA,
brasileiros, solteiros, naturais deste
Estado" ele lavrador, nascido em

Arroio Fundo, neste Distrito, aos 27
de janeiro de 1949, filho de Antonio
do Prado e Rosa Soares do Prado,

·

e la do lar, nascida em Rio dos Po

<:_-08, neste Município, aos 13 de de
zr-rnbro de 1959;. filha de Marcelina
Ferreira, residente em Rio dos Po
çor.- .

Bela Vista do Toldo, 18 np.

março de 19-80.

Apresentaram os
"

documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180s
se alguém souber de algum Impedi
mento legal, oponha .. o na forma da
Lei.

ELIZA PEREIRA
Escrevente Juramentada

RITA FIAMONCINI SCHIESSL;
I';scrÍvã de paz e Oficial do Regis-'
tro Civil do Distrito de Felipe Sch
midt, Munícípío e Comarca de Ca
noínhas, faz saber que pretendem
casar:

ADOLAR KOHLER com RO-
·

SALINA DE FATIMA PIOTROWS
K!. Ele, natural deste Estado, nas

cido em Fartura no dia 2 de maio
Ó) 1959, lavrador, solteiro, domici
Iiado e residente em Fartura, .f'ilho
de' Afonso Kohler e Rosalina Fedal
to Kohler. Ela, natural deste Esta
(1.0, nascida em Canoinhas no dia 17
de fevereiro de 1962, professora,

·

solteira, domiciliada e residente em

Felipe Schmidt, f'ilha de Ary Eli
seo Piotrowski e Maria da Luz da
S. Piotrowski ..

Felipe S-chmidt, 17 de março de
1§80.

Se alguém souber
impedimento, oponha-o

·

,la lei.
,

de -algum
na forma
,:

lUta Fiamüllcini Schiessl
Oficial do Registro Civil

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

2.0 OFíCIO DE NOTAS

Edital de
de

Notificação
Protestos

Por n50 ter· si.do cncontraq.o ria

eJ1del�eço fornecido ou por recusar
a tomar ciência, Laço saber a que o

I;resentc EDITAL, vir ou dele tiver
C'onheclmento que deu entrada
Il.este OFí.CIO, para ser protestada
('(Jntra o rcsV):1s8.vel dentro. du

pr azo legal os t1 tulos 'com as se'

guintcs características:

DP N:CJ 610jA-3, vencida em

1:3D .11. 79, no valor de Cr$ 2.693,76,
:B.:mibda por Banco Bamerindus do
Brasil SIA, Centra JOSÉ MAl1I:A
SOUZA GOMES'.

DP N.'O 610/-B-·3, vencida �111
30.12.79, no valor de Cr$ ·2.691,0,0, ..

Emitida por Percianas Columpl!'
SIA, Contra: JOSÉ MARIA Dr,.;
SOUZA GOMES.

Canoinhas, 20 de março de 1980,

THERESINIIA CARARO
Oficial Maior·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,.

,
22 de março de 1980

.

. �,

19�8
9 . .672,973,45

,_

60'0' . 806,82
223.599,64;

.

331.599',98
45.60'7,20'

'9.0'72.166,63

5.692.30"6',67
0.527.527,68}
(1.511.549,80)

(170'.765,0'6)
254,551,96

.

6.10'8.0'24:.87'

227.125,67
, _

REALIZAVEL LONGO PRAZO .. .. .. .. ..

- 262,420,16
- ...... -

. ,

'1CU •

I . .

CGCMF, 83.189. 084/0001-80 _-c-Ru� Getúlio Vargas n.? 857 ...._,_ fone 22-0039 e 22-0661
-

CEP 89460 - CANOINHAS - SANTA CATARINA.

,

SENHORES ACIONISTAS

Relatório da Diretoria
',,A'

CUMPRIND,o DISPOSIÇõES LEGAIS E ESTATUTARIAS, SUBMETEM0'S A APRECIAÇÃO DE V.v. s.as, o BALANÇO GERAL, CONT� DE"RESULTADO
DO EXERCrCIO, REFERENTE �O BALANÇO ENCERRAD0' EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979. OS DADOS EM APREÇO, DEMONSTRAM COM EXATIDÃO B

.

CLAREZA A NOSS� SITUAÇÃO ECONôMICA-FINANCE.IRA,' ENTRETANTO, ESTAMOS AO VOSSO INTEIRO DISPOR PARA QUALQUER. ESCLARECIMENTD, .

.' ......, ,

J
'

. CANOINHAS, 13 DE MARÇO DE 1980', A DIRETORIA.

.Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 1-979
A T I V o

ATIVO CIRCULANTE ..

DISPONiBILIDADES .. .. ..

/

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

Caixa .. " '.
Bancos ; .

Tit. Vinc ..Merc. Capitais ._. .. .. .. .. .. ..

REALIZAVEL CURTO PRAZO " .. .. ..

Fregueses .. .. .. .. .. .. .. .. ..' .. .. ..

t-) Títulos Descontados
.

.(-) Tit. Cauc. Vinculados
-

.

( -) Prov. p. Dev. Duvidosos .. .. .. .. .. ..

Contas de Movimento .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Est�qu.e l\1[ercadori�s :. 0_' •• r' .-. .. ..

Imóveis p. Comercialização ••.•..... , .•..

Desp. Exercício Seguinte •. .. .. " .. .. ..

Elorestamento e Reflorestamento Projetos Pró-
prios .. .. ... .. �. .. .. .. '.. .. .« .. .. .. �.

, ATIVO PERMANENTE .. .. •. •. .. .• .. ..

Imobilizado .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . ...

Imóveis,' Móv. Utéits. Máq. e Instalações, Veí
culos e Ferramentas .. .. .. ..... ..' .. ..'
(-) Depreciações .. .. .. .. .. .. .. .. .;

"

INVESTIMENTOS '
.

Particinacões Societárias ..

Particip.
-

c/ Ine. Fiscais ..

.. _" .

262A2,o.,16
-

4.751.365,92
4.443 . 808,46

,

5.339.774,11
(895.965,65)

307.557,46 \

93.332,50
214.224,�6,

14.,686.759,53

.PASS-IVb
1979

18.803.0'81,61-
342.891,95
135.291,10
20'7.60'0',85

-

1978 I

3.966.276,98

2.261.50'2,88
307.252,5ü

1. 23_8. 597,60'
158..924,0'0

337.650,0'0

1979

,7.744; 353,88

6.132.674,68
. 441.983,76
633.950',44
535--..745,00'

738.975,00'
738.975,00

.16.033.547,06
,

7.00'0. '0'0'0,0'0
7.0'36.760',49,
752.252,56
386.725,08
857.80'8,93

.

____________� ��.�A�_,__------.-__��---4a�m--------�---- �------__-----__--__------ ----------------------------------------

TOTAL L'O ATIVO .. .. .. .. ..

\

. ' PASSIVO ClRCULANTE ..

.' ,

.. '".

Fornecedores .. .. .. .; .. .. ., ; .

Obrigações a Pagar .. -. '. .. .. .. ..

Contas de Movimento .. .. .. .. ., ., ..

Provisão' Imposto de Renda
'

, .
"

-

EXIGÍVEL LONGO PRAZO , .18 .460�89,66
11.163.918,49
(1.638.324,66)
(1.498.640,0-0 )

(334.213,60)
30'0.139,73

9.347.309,70
. 1.120. OOO',Df)

Contas de' Movimento -

..

PATRIMÔNIO, L'ÍQUIDO

.; .. •. .. .. .. 337 . 650,0'0

.. .. ..

'

.. ', 10'.382:832,55
,7.0'0'0.0'0'0,0'0,

.

,

2.536.527,95
,

511. 0'79,23
220'.141,55
115.0'83,82.

Capital '

, ; .. ',' ..

.

Reserva de Capital .. .. .. .. .. .. .. :':' ..
, Reserva Aumento Capital .. .. " .. ..'.. .. ..

,

Reserva Legal .. .. '" .. :. .. .. .. . � ., ..

Res�rva de Lucros �. ., •• .. :: . � ••

'<,

401.103,31 \

40'1 .. 103,31

5.312.6911,02-
4.893.298,48

6.162.472,03
(1.269.173,55)

419.392,54
174.654,83
244.737,71

24.516.875,,9'4 r

\

.. , 14.686.759,53
;.

. 24.516,;875,;94TOTAL 'DO PASSIVO

Demons-lração do Resulfado' do. Exercício Ot01.79 à 3'1.12.79
. Demonstração 'de· Lucros Acumulados

,RECEITA O'PE,RACIONAL BRUTA. .

Vendas mercadorias € Serviços Prest. Terceiros 1{). 919.315,02
(-.) Impostos Faturados , '(665.403,05)
(-:-) Mão Obra Terceiros .. .. .. .. .. .. .. ..

.

(47 � 659,81)
-C-) CUSTOS IvIEHC. VENDIDAS ...... t . 01.388.759,46)

LUeRO BRUTO ., .. .. .. ., "1 ., •• ., •• •• 4.817; 492,_7O'

(-) DESPESAS OPERACIONAIS ....

Despesas C/Vendas .. .. .. .. .. ..

Despesas Financeiras .. .. .. .. .. .. ..

Despesas Gerais .. ., ., .-. .. .. ..

Despesas Administrativas .. ., .. ..

LUCRO OPERACIONAL LíQUIDO .. ..

( +) Receitas Não Operacional .. ..

'

.. '.. .. .,

(-o) Prej. e. Vendas Bens de Capital .... :.

(-.) Prov. p. D,ev. Duvidosos ... ,- ., ., ., ..

(-) Cor. Mont. Patr. Liquido .. .

"

.. ..

(+) Cor. Mont. Ativo Perman. ., ., ., .. "

LDeRO ANTES IMP. RENDA .. .. -"
.. .. ..

(-) Provo p. Imp . Renda ..

.'
'

.

LUCRO APóS IMPOSTOrRENDA -,

(2.460.758;25)
-881.580,48
.516.099,61
464 . 0'80",34
598; 997,82

2.356.734-,45
37.561,20

(278.450',32)
(2.610.542,,0'8)

718.286,43

223.589,68
--'-�

(97.326,39)

126.263,29

36 . 4�7 . 0'45,36
(244.673,4'6)
(80.490',68)

(26.355.268,45 )

9.746.61�,77

(4.682.187;64)
1 .093,.836,32
1.221.743,72
1.283.161,77
1 .0'83.445,83

{). 0'64.425,13
, 2.277,37
(16.169,65)
(341.246,99)

(4.899.598,43)
1.440'.416,75

1.250' .10'5,18

(498.987,10)

1 "--'- Saldo Inic-ial .. .. .. .. .. .. .. .. :.
.>

••

2 - Lucro Líquido do Exercício ..•.
'

,. ., ..

3 - DE.ST'INAÇÃO DURANTE. O EXERCíCIO
. 3-1/Reservà de Lucros _ .

4: - Saldo a Disposição A. G . 0'. .

.

5. -r- Distribuição Proposta:
5-1 Reserva L6!gal .. ;. .. .. .. .. ..

5 ..2 Aumento de Capital .. .. .. .. ..

.

SALDO FINAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.751.118,08
.

-0-

,115.083,8.2
.751.118,08 .

115.083,82
751.118,08

62.70'0',00
688.418,08

.r

Dislribuiçã,o 'dos Lucros
'Reserva Leigal .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Disposição A.G.O , :� .. :c.
62.70'0,00,
688:418,0'8 751.118,08

<.

"

Demoqstração ,da Capital Circulante Líquido'
, -

. ESPECIFICArçAO·
Atiyo Circulante ..

"

•. .. .. ..

Passivo Circulante ..

31.12,.79 VARJA'ÇÃO31.12.78

9.672.973,45 18.80'3.081,61 9.130.10'8,16'
.

3.966.276,98 7.744.353,88. 3.778.076,90

5.796.696,47 11.0'58.727,73 5.352.031,26
--------�----------------�----�%-----! ------------------�-----------------------------�--------�---------------------------

751.118,08 Capital·Circ. Líquido .. .. .. .. .'.

Demonstração dás Mutações do Patrimonio Líquido
;

,RESERVAS DE CAPIT'AL ' RESERVAS DE LUC,R9S

TOTALCapital
Realizado

Reserva

Capital
Reserva
Lucros

, Lucros
Acumulados

.
Outras

�Reservas
Reserva

Legal

7. eco. 000.,00 2.536.527,95
4.500' :232,54

-

10'.382.830,55
4.899.598,43",

.Saldo 31.12 .. 78 ,
.

,

Correcão Monetária do Balanço
'� ...

Reserva Legal .. ., ., .. ..' ..

Resultado do Exercício .. ..

F-aldo em 31.12.79 ., ..

115.0'83,82
54.307,0'3

511.0'77;23
241.175,33

220.141,55
, J.03. 883,53
·62'.700',0'0 (62.'70o\,DO)

75J. �18,08 751.118,0''8

7. QOO. 000,0'0- 7.036.7'60,49 169.390',85 386.725;08 16.033 :547,06752.252,56
, \ 688.418,08-

Demonstração, das Origens' e aplicações' dos Re�ursos
1 - ORIGENS UE RECURSOS

Lucro Líquido :. .. :.: ... _..
.. .. .. .. ..

Baixas ao Ativo Imo15.1l1Z8.ctQ .. . .. ,�.. ..

Cor. Monetária: (Saldo Devedor) ..

Depreciações ., ., :. "'- ., .. ., .. .. .,

Imposto de Renda Diferido .. �
...

Aumento Exigível Longo Prazo ., ..

137.0'00',00
14� 848,60

. 5.214,64
'

Imobilizado
-751.118,08
55.399,37

3.459.181,68
306.325,37
535.745,00
401.325,00

Diretor .:

Discriminação Valor

Corrigi,d.ll
Depr, Valor

Acumulada
-' Líquido

2 �,. AFI",ICACia:S DOS ·RECUR.SOS ,

Aquisições Ativo Imobiliz. .

Aumento Realiz . Loi1go Prazo

Aumento -Investimentos .. .. ., .. .. ..

CAPITAL CIRCpLANTE LíQUIDO
MAl ��_.� T � -__� ' __�._�-----.--------•.----------------�--------------------------�-------------

�--=-_.--.=--;--------------�/- ,

Terrenos .. , .

" Edifícios ..

l\4·áq. e Inst .

'Veículos .. .".

í.278.963,76
428.40-9,'7-9. 2.381.388,52

, 308.637,0'8 334'910,30
299.265,19 519.276,35.'"

84 .. 372,55 126.242,27
148.488,94 252.917,28

1.278.963,76
2 .80'9. 798,31
643.147,38
818'.541,54
210.614',82
401.406,22

., • ,.1 ••••

5,509.094;50 .
.

." .

Móveis e Utens.

187.063,24
5.352.031,26

Ferramentas .. .. ..

TOTAIS
'

"

. /6.)62.472,0'3 1.269.1'73,55 4.893.298,43

ARNO COUR'r ,HOFF iANN

Diretor Presidente

- SERGIO ARNO HOFFMANN
/

HARALD ,MIERS
Diretor

'lRENE 'CLAUDET'E GNEltPEL
Tec. Contab., '_ CRC-SC N.o, 7.0'00

.. .-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
/ 2! de março de 1989

Prefeitura Municipal de
Iviso de Licitavão

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 011/80, para "Aquisição
de Material Escolar", com prazo de entrega das propostas até às
10 (dez) horas do dia 24 (vinte e quatro) de março do corrente
ano (24.03.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimen
tos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, II' de março de 1980.

HUGO ANTOJ'IIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

De acordo com' o item VII do ar

tigo 70 da Lei Complementar
11.10 5 de 26/11/1975.

1) Marilu dos Santos, na

categoria de Prof." normalista

para reger uma classe de Edu
cação Física nas EE . RR . de
Alto da Tijuca, no período de
03/3/80 a 28/02/81;

,

2) Cecília Matioski Becket,
na categoria de prof." norma

lista para reger uma classe nas

EE . RR. de AIto da Tij uca, no

período de 03/3/80 a 28/02/81;
3) Cirley dos Santos, na ca-Itegoria de prof." Ginasiana pa

ra reger uma classe na E. I.M .

de Arroios, no período de ...

03/3/80 a 28/02/81;
4) Sueli Terezinha Fuck.

na categoria de prof." Ginasia
na para reger uma classe na

E . I . M. de Éonetes de Cima, no
período de D3/3/80- a' 31/3/80;

5) Neli dos Spitzner, na

categoria de
. prof." Ginasiana

para reger uma classe na E.I.lVL
de Campina do .Ribeiro, no pe
ríodo de 03/3/80 a 28/02/81;

6) Gladys Bayestorff, na

categoria de prof. a normalista
para reger uma classe no G.E.M
Preso Castelo Branco, no perío
do de 03/3/80 a 28/02/81;

7) Silvana Regina lioppen
Gonzaga, na cátegoria de prof."
normalista, para reger uma

classe de Educação Física no

G. E.M. Pres . Ca-stelo Branco,
no período de 03/3/80 a .

28/02/81;

f ,

Canoinhas
Portaria N'40, 2,1/30

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni-:
cipal. de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina,' no uso de suas

atri buições legais, resolve:

CONTRATAR

2 x

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, Ieva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada ele Preço - Edital n.? 012/80, para "Aqúisição de
Madeirame, a ser aplicado no Britador de Rio do Pinho", com pra
.7.0 de entrega das propostas, até às 10 (dez) horas do dia 02 (dois)
de abril do corrente ano (02.04.80). Cópia do referido Edital c:

maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 12 de março de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
s x

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tornada de Preços - Edital n.? 014./80, para "Aquísiçâ.
de Gêneros Alimentícios", com prazo de entrega das propostas até,
ÜS 10 (dez) horas do dia 28 (vinte e oito) de março do corrente ano

(28 03.80). Cópia do referido .Edital e maiores esclarecimentos,
serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoínhas, 18 de março de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão

Aviso de ··Licifação
8) Marili Postol, na catego-

-A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ria de prof." nonmalista, para
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessadas, que se acha reger uma classe no G. E.M.
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 015/80, para "Aquisição de' Preso Castelo Branco, no perío
Portas e Janelas de madeira, a serem aplicados na Estação Rodo- ,do de 03/03/80 a 28/02/81;

- viária, conforme planta em poder da Prefeitura Municipal", com

prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 10 de
abril do corrente ano (lO. 04.80). Copia do referiço Edital e maio,
res esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

9) Rita de Cássia PlacidG,'
na categoria de prof." Norma
lista para reger urna classe no

G. E,M. Pres. Castelo Branco,
no período de 03./03/80 a .....

-

28/02/81;
Canoinhas, 19 de março de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão de Licitação 10) Lucilda de Jesus Alves,

na categoria de Não Titulada,
para reger uma classe na E.I.M,
de Laranjeiras, no período de
03/3/80 a 28/02/81;,

11) Gilmar Matias Holler,'
!la categoria de prof. Ginasiano,
para reger uma classe na E.I.M.
de Capão do 'Erval, no período
de 03/3/80 a 28/02/81;

,12) Amadeus �os Santos,
na categoria ge prof. Ginasia
no, para reger uma classe

.

na

E. I. M. de Tira Fogo, no perío
do de 03/3/80 a 28/02/81;

Aviso de Liciracâc
,

,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal d�:.'
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 016/80,'para "Aquisição de
Azulejos, Piso e Tacos, a serem aplicados na Estação Rodoviária",
com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) -horas do dia
H)' (dez) de abril do corrente ano (lO. 04.80) ." Cópia do referido
Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Co
missão.

•

Canoinhas, 19 de'março de 1980.

, 'HUGO' ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão de Licitação

13) Marise Henning, na ca

tegoria de prof." normalista,
para reger uma classe na E.I.M.
de Cerrito, no período de .... , .

03/3/80 a 28/02/81;

",

27) Edenir Moranti, na ca

tegoria de Ginasiano, para re

ger uma classe na E.I.M. dp
Rio da Ve�da, no período de
03/3/80 a 28/02/81;

'28) Terezinha Martins Ma.
chado, ria categoria de proje
N ão �Titulada, para reger un:'�l
classe na E. I.M. de Paiol No.
\'0, no período de 03/3/80 a '.,

28/02/81;

29) João Francisco Spitz,
r.er ,na .categoria de Ginasiano

1

para reger uma classe na E.I.M
"Fazenda PCC - N.? 93", no pe.
r iodo de 03/3./80 a 28/02/81;

30) Nellezinha Haensch
, )

na categoria de prof." norma-

lista, para reger uma classe no

G.E.M. "Jardim Esperança"
r

� ,

no periodo de 03/3/80 a,
.

28/02/81;

31) Dorlea Alves, na cate

goria de prof." Ginasiana, para
reger uma classe no jardim de
Infância "Noêmia ,Rauein Ro
mais' no período de 05/3/80 a

.

,02,/06/80, em substituição a

prof." titular;
32) Maria Antonia Kumi

r.ek, na categoria de prof." Gi
nasiana, para reger, uma classe
no Jardim de Infância "Noêmia
Rauem Romais", no período de
U3/3/80 a 28/02/81;

,

33) Erica Leithold, na cate

geria, de prof.a normalista, para
reger classe no Jardim de "In
fância da Comunidade Evangé
lica Lutherana", 'no período de
03/3780 a 28/02/81;

34) Sueli Marcolin, na ca

tegoria de prof." normalista, pa
ra reger classe na Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
de Canoinhas, no período de
03/3/80 a 28/02/81�

35) Dorotea Dobrochinski
na cátegoria de prof." normalis
ta, para reger classe na Associa
ção de Pais e Amigos dos Exçep
cionais de Canoinhas, no p�río
do de 03/3/80 a 28/02/81;

36) Ana Maria Neppel, na

categoria' de Não Titulada, pa"
ra reger uma classe na E. I . M '

de "Ipê", no período de 03/3/80
a 31/5/81;

14) Marisa Artner, na ca

tegoria de prof." Ginasiana, pa
ra reger uma classe na E. I.M '

de Cerrito, no período de

03/3/80 a 28/02/81;
15) Iraci de Almeida Ne

ves, na categoria de prof." Não

Titulada, 'Para reger uma classe"
na E. I.M. de Coxilhào da Pa

ciência, no período de 03,/3/80
a 28/02/81;

,

16) Maria Cristina Silva,
na categoria de prof." Ginasia
na, para reger, uma classe na

E.!.M. de Entre Rios, no perío
do de 03/3/80 a 28/02/81;

17) Natália Zawadzki, na

categoria de prof." ,Ginasiana,
, para reger uma classe na E.I.M.
de Valinhos, no período de . , ..

03/3/80 a 28/02./81;
18) Davino Schiessl, na ca

tegoria de prof. Não Titulado,
para reger uma classe na E.I.M,
de Pinhalzinho, no período de

, 03/3/80 a 28/_02/81;
19) Elaine Friedrich, na ca

tegoria de prof'." Ginasiana, pa
ra reger uma classe na E. I . M ,

de Rio da Ilha, no período de
03/3/80' a 28/2/81;

20) Maria Genilda W.
Bauer, na categoria de prof."
Não Titulada, para reger uma

classe na E. I . M. de Rio do Ti
gre' no' período de 03/3/80 a

28/02/81;
21) Ana N. dos Santos, na

- categoria de prof." Não Titula
da, para reger uma classe na

E.1.M. de Salto d'Água Verde,
no período de' 03/3/80 a .

28/02/81;
22) Maria Elizete Munhoz,

na categoria de prof." Não Titu
lada, para reger uma classe na

,E. I.M. de São Roque, no perío
do de 03/3/80 a 28/02/81;

23) Janete Dranka, na ca

tegor�a de prof." Não Titulada,
'para reger uma classe na Escola
Isol. Mun. de Barra Mansa, DU,

período de 03/3/80 a 28/02/81;
2'4) Antonio Vieira Macha

do, :na categoria de Prof. Não
Titulado, para reger uma clas
se na E. I.M. de Taquarizal, 'no

r /

período de 03/3/80 a 28/02/81;

25) Maria Ivone Artenr, na,
categoria de normalista para re ..

ger classe em dois períodos n a

E. I .l\/I;- de Fartura de Baixo de
03/3/80 a 28/02/81;

�

26) Marlene Oleskovicz, na
categoria de Giriasiana, para re
gel' uma classe na E.I.M, de
Lageado, no período de 03/3/80
ú 28/02/81; -;

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 17 de

março de 1980.

Dr. Benedito Therézío de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal

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

Dr. Fábio Nabor Fuck'
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

xcursau a
Saída: dia 19/04/80 às 20- horas

Retorno: dia 21/04/80 às 12 horas

Reserve sua passagem na

Turismo Catar-tu'

Aviso
\

de Licitacâc
,

,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
�Rnoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 017/80, pará "Aquisição de
.1eos Lubrificantes para Motor, a serem aplicados em viaturas dà
Prefeitura Municipal", com prazo de entrega das propostas, até àr
J� (dez) horas do dia 03 (três) de abril do corrente ano (03.04.80'",

':':ódia do referido Edital e maiores esclarecimentos serã; obtidos
j unto a citada Comissão .

' ,

Canoinhas, 20 de março de 1980.

H-UGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão

\

- I

tdes,
RUA WOLF FILHO, 25 - FONE 22-0566 - CANOINHAS - SC
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CORREIO Bfl NORTE 22 de março de...!,9_8_O_' _---------------------------------------------------�----__.mus

Terren'o' central
·Vel,de-se

..

/

Dr. Sérgio T.· Langer
Cirurgião Dentista

t Raios X

,

I,
,

Vende-s� . um terreno com

.ótíma localização, sito na Rua
12 de Setembro n.? 174, medin
,do 15x40, com pequena casa de

madeira (próximo ao Planalto

:Hotel) .

--

.
Está marcado para os próximos dias 18, 19, 20. e 21 de

abril o 7.° Encontro Catarinense de Hospitais, quando serão anali
sados os problemas da rede' hospitalar, Sabe-se que a palestra de
abertura será proferida pelo Presidente da Federação Brasileira de
Hospitais, 'Angel del Arroyo, e será sobre "os problemas da rede
hospitalar" .

-

,

'.

A programação científica do conclave acaba de ser apre
vada pela Diretoria da Associação de Hospitais .de Santa Catarina e

,prevê a realização de conferências, painéis, debates e! mesas re-,
dondas sobre diversos assuntos' ligados ao setor hospitalar. Todas
as atividades serão desenvolvidas nó salão de Atos, da Reitoria da
Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e con-.

.

tará com mais de, 300 participantes.
---O--�

'Rua Paula .Péreira, 799 - Fone 22-0588
Tratar na Impressora Ouro'

Verde Ltda.
2 )i

> /'

'DR. ZENO, AMARAL FILHO
,I ,./

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

- 'CIRU�GIÃO DENTISTA ,- -'

Nove empresas de Santa Catarina já estão inscritas para
participar no próximo mês, na Alemanha, da Feira de Hannover e

do- V Encontro Econômico Teuto-Brasileiro, cujo objetivo será de
abrir novas frentes do mercado externo para às seus produtos e

também de atrair investimentos estrangeiros para este Estado, A
'Beira, programada para o período de 16 a -24 de abril, será prece
dida do Encontro Econômico, que ocorrerá nos' dias 14 e 15 em

.Hamburgo ,

'

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina - CODESC - está coordenando a participação deste' Es
tado nas duas promoções da .Alemanha e já assegurou a participa- •

,

ção de nove: importantes empresgs, que exibirão seus produtos du ..

r-ante os oito dias da' Feira. No encontro de Hamburgo, a CODESC
será o principal' órgão de atuação, juntamente com as, Secretaria
da Indústria e do Comércio e do Planejamento. Através destes ór
gãos" o Governo do Estado fará uma exposição aos empresários 'es·,
trangeiros, do potencial econômico de Santa Catarina e irá propor
lhes investimentos, de forma associada ou não, em diversos setores
que constituem a economia estadual.

---O�----...I

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro _' esquina com tra
vessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Matriz) - Fone 2��096Ü

/
'-===�===========/=========================,��=============�

I'. J

MIGUEL MARON BECIL de-
.. .clara para os devidos fins de extra

vicu o Certificado de Propriedade
de sua 'camioneta marca Rural,àno
1971, cor verde, e branca placa
MV-0001, chassis 374428. _

- O 'mesmo -fica sem. efeito: por
ter requerido 2.a via.

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

-

Dra.
'

Zoé'Walkyria Natividade Selem-e
-' CIRURGIÃ DENTIST'A -

CIÇ 005589159/DEP
Clínica dentária' de senhoras e crianças.

2 x

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

..:._ I

, _: I

-:- Especialização, em Odontopedíatría __

HORA 'MARCADA - Pca. Lauro Müller 494 - Fone 22-0461
"

.;I ,

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

SILVIO KARVAT -declara pára
os devidos fins que extraviou' o

Certificado de Propriedade de seu

veículo marca VW Sedan 1500, ano

1975, placa, MV -0106, cor' azul,
chassis BS57737�.

.
'

t����"';"�"'E"N"'T E L-A
..

m�l
FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO ElVI

. ,

TODOS OS TIPOS�,E SOB l\1EDIDA - ALAMBRADOS PA-
,

RA CANCHAS DE ESPORTES�- CERCAS DE DIVERSOS
MODELOS, EM TELAS DE ARAME 'E ,PALANQUES ,DE

CONCRETO PRÓPRIOS PARA 'CHÁCARAS - ARTEFA
,TOS DE CONCRETO EM GERAL.

O Museu de Arte de Santa Catarina está inscrevendo

051candidatos que desejam participar do IV Salão de, Cerâmica do Rio.

',.'Grande_ do Sul, promovido pelo Governo do Estado (RS), e que
reunirá obras e artistas do Paraná, Rio Grande, do Sul.;e Santa Ca
tarina, com a finalidade de documentar e incentivar a arte, cera
mística.

O Salão permanecerá aberto ao público do dia 03 ao dia
30 de junho deste ano, na sede do Museu de Arte do Rio Grande
do Sul. Será composto por painéis ou murais, formas utilitárias ou

decorativas, formas livres e pesquisas.
:As fichas de inscrição e regulamento do Salão poderão ser

obtidas, 'aqui em Santa Catarina, no Museu de Arte de Santa Cata
rina" à rua Conselheiro Mafra S/N em Florianópolis. Os interessa-

�
dos' de todo o Estado poderão escrever solicitando maiores informa-

� t

Çges ..
- ,��.;.�,�,jl;*:��tl;t{

--0--'
--..

�
,

," Em todo o Brasil foi comemorado do dia )2 até o dia Ui
'S deste, a Semana Nacional da Biblioteca,

e Integrando-se às comemorações, o Sistema de Bibliotecas,
Públicas de Santa Catarina promoveu em conjunto com a Associa
ção Profissional dos Bibliotecários Catarinenses, o Curso de Biblio- '

teconomiá (UDESC), 'Departamento de Biblioteconomia (UFSC) e,

Biblioteca Pública do Estado, uma intensa programação.
---0'-'--"

,

O mesmo fica sem efeito 'por
ter requerido 2.a via.

'2 x

,p==========================

MULH�RES
Se' foi a mulher que fez

precipitar o homem do pa- ,

1 aíso,' a mulher, e somen- �

te a mulher, é ainda Çl úni
ca que pode encaminhá-lo
novamente para lá.

(E. "Húbbard)

Escriténio: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa'

� Post?l, 241·_ anexo Escritório Cide.

t
Fábrica: Dis�rito de Marcilio Dias

-.
Canoinhas-SC ,

_ .
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U�GER & -(!IA. LTDA'.' Excelente a reportagem da última revista VEJA (n.? 602)
com o título O FABRICANTE DE NUVENS, mostrando detalhada
mente o Ministro Golbery do Couto e Silva, um homem de grandes
estratégias que entrou pela porta dos fundos na História do Brasil
que nossos, netos irão, conhecer. É uma reportagem que, merecida-
mente, está tendo' destaque nos meios políticos do Brasil. -

---0-.--IN�OSTRIA EXPORTAÇAO-
-

Atualmente cumpri.ndo estágio nos principais centros de
cancer'ologia dos Estados Unidos, o assessor do Programa de Doen
ças Crônico-Degenerativas (prevenção do câncer) da Secretaria da

. Saúde, Alfredo Daura Jorge" acaba de comunicar a obtenção de.
recursos, mediante convênio com a Universidade do Texas,' cuja fi-

,

-nalidade será desenvolver experimentos com quimioterápicos mo-
\

A

dernos no tratamento do cancer.

, Além "das' recursos já assegurados na -Universidade ,- do "

Texas para realizar este trabalho, ainda com "montante não estipu-.
lado; outros contatos mantidos pelo assessor permitem encaminhar
novos pedidos de obtenção de recursos em dólares para outros con
vênios neste campo, particularmente em Nova Iorque e no National
Cancer Institute, em Washington, ,

,-
,

,

.

O retorno do Dr. Daura Jorge está previsto para fins de
julho, com mais novidades para nosso Estado. "

TELEFONES: Escritório 23:..17?O '-, Loja 23-2014

da Linha" Distribuidores' Exclusivo's

Completa dos Motores «\VEG»
de- ferro e 'uma variadíssima secção

equipe de, profissionais cornpe

para sua colocação.

.

Esquadrias
de vidros, com

tentes
, \

- -

Se não tens- meio para pagar, pr-iva' o que emprestou do
seu dinheiro, e dele se faz gratuitamente um inimigo. (Ecle . 29.8)

!�_!.',,' I 11.1 !,!l I! UU,I"'1i 1111. "III FII!;!lI' 11 ... ' "" 'I. m ,1'11. 11I'U III , •• � a •• , '1;'1'1'1 ;'11'1"
"

/

Rua D�s. ,Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA'VITÓRIA PR. '-:

REPRESENTANTE EM ·CANOINHAs: Declaração
Knüppel -, Declaro para' os devidos' fins,

que foram extraviados todos os dó-
"cnndo sem nenhum efeito por ter
requerido segunda, via.Wardernar

---------------------------------
.cumentos de minha camioneta Ru- Major Vieira, 18 de março de
J al.Wíllys ano 1969 de cor azul, e 1880.

,
�

branca chassis n.P 013006130. 'Fi- João Urbaneck

Santa' CatarinaRua �ajor Vieira, 360 - Fon.e'

Ir

AUTOMOVEIS
, '

'FUCK LTDA.
,

Fone 22-0007 esquina com a 'BR-280 Sta. 'CatarinaRua Caetano Costa, 221'1- Canoinhas

FI·AT PEÇAS_ ORIGINA!�
,OFICINA ESPECIALIZADA'REVENDED�OR

\

i '
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Notas
o Município de Canoinhas,

Já possui 19.550 eleitores ins-'
critos no cartório eleitoral. A
B.a Zona Eleitoral, que compre
ende os Municípios de Canoí
nhas, Major Vieira e Três Bar-
.r as, conta com um total' de .,.

.

26.010 eleitores, segundo infor

.mações de Ivone 'Wolkan, fun-
cionária do cartório eleitoral.
De acordo com a mesma fonte,
até o final do mês de março" de
verão estar inscritos 20.000
eleitores em Canoinhas.

xxx

A Associação dos Municí
pios do Planalto Norte Catario,nenss (AMPLA), conta agora
com os nove Prefeitos filiados
&0 Pardido Democrático Social
(PDS). ,Nataniel Rezende Ri-

'bas, Prefeito Municipal de Pa
.

panduva, eleito no último plei
to pelo ex-MDB, ,nunciou ofi
cialmente na última terça-feira,
o seu ingresso no PDS durante
encontro com o Vice-Governa
dor' Henriqué Córdova na Capi
tal. Disse Nataniel que "o no

vo partido do Governo pOSSUI
em seu programa tudo o que eu

esperava como político e por
que, quando solicitado, o Gover
no do Estado sempre atendeu as

reivindicações do Município".
xxx

A Sociedade "Hípica, Re
creativa Julio Budant", reúne'
se 'na próxima segunda-feira, à-.
20 horas no Restaurante Pam

pas � Em pauta, a escolha
.

do
terreno para construção da no

va sede, além da participação do

Ano XXXIII

22-03-80
N.o 1563

Esparsas
"CTG Mate Amargo" em dois
torneios de laçadores em abril
próximo.

xxx

,A 8.a Unidade de Coorde
nação 'Regional, Supervisões Lo
cais de Educação e Administra
ção do Ginásio de Esportes, es

tão promovendo desde ontem,
os "IV Jogos Estudantis de Ca
noinhas", contando com a parti
cipação de Atletas do 1.0 e 2.°
Grau.' Por outro lado, o Direto-
.do Colégio Santa Cruz, infor
mou à coluna que no final de
éJbril serão' realizados em Ca
noinhas os "V Jogos Estudantis
Regionais", congregando alunos
das cidades que compõem a 8.a
UCRE.

xxx

o Banco do Brasil inaugu
rará ainda neste semestre, mais
nove postos avançados de cré
dito rural no Estado, aprovados
para Santa Catarina em feve
reiro último. Entre eles, encon
tra-so o' Posto Avançado de Irí
neópolis, o que facilitará ao pe�
queno produtor da região, o

acesso ao crédito rural.

xx�

"Elvis Presley, em Amor a

toda velocidade" e "Shao Lin
Contra os Filhos do Sol", são os

filmes do programa duplo que
o Cine Jubileu apresenta hoje
à partir das 20h30.- Amanhã, o

filme do Rei do Rock reprisa em '

três sessões: às 14 horas em ma

tiné e às 19h30 e 21h30.

Inaugurado sistema
abasteclmen to

Monte

,
,-

. "

.
-
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No inicio das aalas, LEVE SEU'� L, -.,' A� e garanta I

'em
MONTE CASTELO (CN)

- Em visita a Monte Castelo no

dia 13 último, o Governador
Jorge Bornhausen inaugurou o

ISistema de Abastecimento de
Água da CASAN; a Escola 150-
lada Taquaral e Estrada Nova;
2, implantação do 2.° Grau na

Escola Valério Gonçalves Ri
beiro, e por último a Linha de
Eletrificação Rural da ERUSC
na localidade de Alexandre
Paulista, beneficiando 5 fam1 ..

lias, numa extensão de 2 . 800
metros, no valor 'de Cr$ .

180.0.00,00.

CASAN

O Sistema de Monte Casto ..

lo foi iniciado em outubro de
1978 e consumiu recursos que
totalizam Cr$ 3.972.000,00. 1t

I
I

.

que o estudo, não sel'á prejudicado por p
,

OTICA

� o

da Casan
Castelo

composto de manancial subter
râneo, COrri captação em poço
profundo e sua estação de recal
QUe compõe-se de moto-bomba
submersa, com potência de

, 15
HP e vazão de 2,6 litros por
segundo.

A adutora de água bruta
funciona por recalque, é em fer
ro fundido, com diâmetro de 75
mm, comprimento' de 920 me

tros de vazão de 2,6 por segun
do. O tratamento da água se

processa em casa de quimica
, padrão, para desinfecção e' de, '

concreto armado, apoiado, para
75 m3 e a rede de distribuição é
em PVC, com extensão de 7,554
Km . A população atendida
atualmente é de 2.049 habitan
tes e, até o final do plano, au

rnentará para 3.211.

sey
nte

adec IIII
(

cliso
..... .:.. .... � "-�_.-..

o Diretor OIimpio SChadeck, procedendo a entreg� dos 5 certificados dos tratores 80 Sr. Kiyohisa Ishikawa
A Firma, Comércio e Indústria Scha- cenoura, pretendendo para' esta safra, co-

deck - revendedora MASSEY FERGU- lher cerca de 15 mil caixas, cujo mercado'
SON - Agência de Canoinhas - através comprador e consumidor, situa-se nos Es-
de seu Diretor, Olímpio Schadeck, proce" tados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia,
deu no dia 4 último,' a entrega de cinco Sergipe, Maranhão e Goiás. Agora, com, G1

tratores 1\,1F-275, ao comprador, KIYOHI - aquisição dos novos tratores, ele pretende
SA ISHIKAWA, agropecuarista no Muni- ampliar a área de cultivo para mais 15 al-
cípío de Major Vieira. queires de cenoura, 50 alqueires de milho

As cinco unidades agrícolas, foram, fi- e batata-semente.
nanciadas pela Agência do Banco do Esta- '

d.o de Santa Catarina (BESC) de .Major
Vieira.

O Sr. Kíyohisa, atualmente possui.
uma área de 13 alqueires plantados com

A Firma, SCHADECK, vendeu e en- ,

tregou desde o mês de janeiro até o pre
sente data, 10 Tratores MF-275 e 9 do mo

delo MF-265.

Os do ercielolég'o Co21 anos
CANOINHAS (CN) - o

'Colégio Comercial de Canoi

nhas, completou 'no dia 17 últi

mo 21 anos de existência. Estes
, "

anos todos dedicados ao ensino
, , ,

/ comercial nesta cidade, visão

ampla ile seus' fundadores, que
deram causa para que mais d«

600 alunos tivessem seu diplo
ma. Técnico Contábil sob i:egis-

\

tro no Ministério' da Educacâc .

Muitos e muitos elementos
formados naqueles bancos esco

lares estão hoj e militando nos
,

,

escritórios das 'grandes firmas
industriais e comerciais da Ca

pital do Mate, além de ou.j;�·-.;s

por conta própria, tem seus es

critórios particulares montados
a serviço da coletividade.

Para comemorar a data, Çl

,Direção do Colégio, convidou
todo o pessoal de Secretaria)
professores e seus Iamiliares,
para um jantar no Clube Canoi
nhense .

naldo Ivan Fleith e Sra., Eder
son Motta e Sra., Cilvo Mioto e

Sra., Lourival' Dreweck e Sra.',
Romeo Vier e Sra., Márci0
Blosfeld e Sra., 'Nayr Coutinho.
Darcy dos Santos Machado,
Elizeu IZreiling e Sra., Diomar
Antonio Soares e Sra., Clark']
Pereira e Sra.; Emiliano AtrZo
Seleme Filho, Oscar COl�cejção"
Juventino Colaço e Dirce'Mi
chel.,

PRESENÇAS
Além do Diretor e Sra.

Zaiden E.· Seleme, estiveram
presentes ao acontecimento, a

Secretária, Marthà Gura Ka
lempa; a Supervisora Local de
Educação, Jucy Seleme; e_ mais
os professores e pessoal da Se
cretaria: Reni Scaranto e Sr».. ;
Faulo Adão Frank e Sra

',,' Ruy
Benjamin Beltrame e Sra i

Bernd Walter Grafe e Sra., Do-

Na oportunidade, foram ou

vidos diversos oradores, que,
festej ando a data disseram das

qualidades inerentes ao grau de

ensino q'ue o Colégio COln�rcial
( ,

,
faculta ao aluno; rememoràndo
os primeiros dias da: instituição,

U ii co.la a�ão da

C�ONFIANÇ Praça Lauro Müller, 514

Fone: 2�-0316
Canoínhas
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