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CANOINHAS (CN) As
Comissões provisórias do Parti.
do Democrático Social (PDS)
dos Municípios de Canoinhas,
Major Vieira e Três Barras, já
estão definidas.

O Vice-Governador Henri··
Que Córdova, Coordenador do
PDS no Estado, visitou estes

Municípios no último domingo,
para organizar definitivamente
estas comissões, e j á tem em

mãos os nomes que as compõem,
bem como os respectivos P resi .

dentes.

A comitiva do Vice-Cover
nador era composta pelo Secre
tário dos Transportes e Obras,
Esperidíão Amin Helou FÜho;
pelo Diretor Geral do DAE,
Francisco de Assis Filho; pelo
Deputado Genézio Tureck; pelo
Suplente a Deputado Federal
Zany Gonzaga; pelo Assessor de
R.elacões Públicas da Assem-

"

bléia Legislativa, Sidney Pa-
checo e pelo Assessor do Gabi
nete do Planejamento, Lauro
Salvador,

MAJOR' VIEIRA
.

O Programa de visitas de

Henrique Córdova teve início
\ às 8 horas em Porto União e te
ve continuidade às 11 horas em

Irineópolis, onde após a reunião
com líderes políticos, a comiti
va foi homenageada com um al
moço, Exatamente às 15 horas,
como fora previsto,. o Vice-GCJ
vernador chegou em Major
Vieira, sendo recebido pelos
Prefeitos e vereadores de Três
Barras, Canoinhas e Major Viei-

.

ra, além de. grande número .de

populares, empresários e líde
res comunitários.

A escolha dos membros e

delegados da Comissão Provi
sória do PDS, transcorreu nor

malmente e num clima de per
feita harmonia, apontando co

mo Presidente, Pedro Veiga So
brinho; Secretário, Arnaldo Pe
reira dos Santos; Membros,
Cláudio Gadotti (Prefeito�.
João Batista Ruthes (Vice- Pre
feito), Adir Francisco Veiga,
Nereu José .Henning, Augusto
Pape, Cesário Koaski, Antonio
Maron Becil, Vitor Borges e

Miguel Maron Becil; Delegados,
Aleixo Zabodowski, Sebastião
Grein Costa, Delgidio Martinho,

.

Percy Hengel, Paulo Humenh�.

ka e João Alfredo Boreck.

TRE:S BARRAS
,

I

A exemplo de Major Viei··
r a, em Três Barras, a escolha d8
Comiss.ão Provisória, transcor·
reu num clima de tranqüilidá
de, havendo perfeito entrosa
mento entre os líderes políticos
locais, O Presidente eleito pe
los 11 membros, indicou ü' nome

ele Antonio F. Tsunoda, tendo
como Secretário José Felicio de

Souza' Membro� Odilon Pazda
.' ,

(Prefeito) , José .Bittencourt de
Miranda (Presidente da Câma
ra), Jorge de Souza, Paulo Her
mes Teni, Tadeu Kurpiel, Fran-
,cisco de Souza, Jacozinho Has

chel, Ademar Schumacher . e

Edson Corrêa; Delegados, wu-
"ly Sudoski (Vice-Prefeito), Vi�
ney Ferlin, Irineu Pacheco, Sér- .

gio Jarchel e Félix Damaso da
Silveira.

INAUGURAÇAO
Depois da reunião, que ter

'minou por volta das 19 horas, a

comitiva do Vice-Governador,
acompanhada pelos três Prefei
tose convidados especiais, se

guiram para a' localidade do
Arroio Fundo no Distrito de
Bela 'Vista do Toldo para a

inauguração da Linha de Eletri
ficação Rural daquela localida-

I ,

oe, .

Em Arroio Fundo, Henri
aue Córdova foi' recebido por
mais de. 300 pessoas, entre esco

lares _. que saudaram _ Iíde-
.res comunitários, professores.
lideres políticos e a população
das localidades vizinhas, Às
8h20 acompanhado de espoucar
do foguetório, Córdova com

uma criança nos braços, acio -

l�OU a chave de luz do Pavilhão
de Festas da Igreja, dando pOt'
inaugurada a Linha de Eletri

ficação Rural daquela localida
de, beneficiando 30 famílias.
Esta linha foi construída pelo
Plano Comunitárlo : CELESC,
Prefeitura Municipal e usuários.
na qual foram empregados 76

postes de alta tensão, com um

custo total de Cr$ 1. 600,000,00.
O Líder da comunidade,

Mário Schiessl, saudou o Vice
Governador e seus acompa-,
nhantes, destacando a grandio
sidadc da obra que acabavam
de receber, Agradeceu ao Prc
feito e auxiliares, bem como o

Governo·' do Estado pelo empe
Inho e esforços dispendidos na

implantação da energia elétrica
" .çv;'

. em seus lares, que trara gran··
de progres,so para nossa c?mu, Inidade ,·alem de proporcionar
melhores condiçôes de vida, no
tadamente na grande economia
de combustível" ..

Em seguida,' pronunciou-se
o vereador Henrique Krzesins

ki, dizendo da satisfação de to

dos os presentes,' de contar com

a Presença de tão ilustres ho·

mens do Governo na modesta
.

localidade de Arroio Fundo.
.

"Este povo que aqui está, quer
tributar-lhes esta homenagem.
Quer participar con: Vossas �x
celências desta Inauguraçao

porque estão agradecidos. por
esta magestosa obra que hOJe se

inaugura. E neste m?mento,
queremos repetir. o pedIdo que·
fizemos ao V içe-Gove.:rnador,
quanp.o de nossa entrevIst� em

Florianópolis: a imp)antaçao o

é
lO

OLDEMAR MUSSI, FOI ELEITO PRESIDENTE IDA CP DO PDS

PDS DE CANOINHAS
.

/

Após
.

a inauguração, se··

. guiu-se grande' churrasca�a
oferecida pelo povo de Arroio
Fundo às autoridades e convida
dos, Em seguida, a comitiva re.

tornou a Canoinhas para a últi

ma etapa do dia dos trabalhos
c�e organização das Comissões'
Provisórias do PDS,

Como era previsto. o I5r.i.n
cipal encontro aconteceu em

Canoinhas, quando na presença
de 100 ·pessoas, aproximadamen
te foram escolhidos Os 11 mern-

,

Lros e os cinco delegados para
representar junto à justi(;� elei
toral o partido em formação. A
reunião foi iniciada por volta
das 21h40 rra Sala de Conven
ções do Planalto Hotel, e antes
de a Comissão ser conhecid2 pe
los presentes usaram da pal�
vra o Prefeito Benedito 'I'hevc-

,

zio de Carvalho Netto; o Depu
tado Genézio Tureck; o Secretá-.
rio ·dos Transportes, Esperidião
Arnin Helou F'ilho .e o Diretor
do DAE, Francisco de Assis Fi

lho, além do Vice-Governador;
oUe explicou as funções especí
ticas : da Comissão Provisória
Municipal' e o Programa do
PDS na redemocratização \ do

Brasil, e no campo, social,

Inicialmente, informou que
a Comissão Provisória tem uma

duração prevista de 90 dias, e

tem como funções principai.s.
filiar eleitores ao partido, con

vocar unia eonvencão munici �

paI - que deverá �lém de ele

ger o Diretório lVlunicipal, dis
cutir e aprQvar o estatuto e o

programa do' partido. Executa
das estas tarefas, a Direção e a

êtiv�dade política xnunicipal fi
cará a encargo exclusivo do Di··
retório Municipal. Este Dlretó
rio, por sua vez, deverá escapar
aos moldes tradicionais de furt··
cionamento de organismos con-

mais urgente possível da. Dele
gacia Regional da SSI (aplau
sos), pois este povo daqui tam
bém enfrenta grandes dificul
dades para deslocar-se para
Mafra para providenciar sua

documentação". Ao finalizar
Krzesinslsi

.

conclamou a todos
os moradores de Bela Vista ��

Arroio Fundo, para que cerrem

fileiras em torno do Partido do
Governo o "PDS",

Depois, usaram da palavra,
o Vice-Prefeito' Fábio Fuck; o

Presidente da Câmara de Ve',
rcadores, Paulo Faria ,e por úl
timo o V ice-Governador.

No seu pronunciamento,
Córdova referiu-se ao valor que
o Governo está

-

atribuindo ao
homem do campo. "O Estado do
Santa Catarina, que tem como

-

prioridade das prioridades�, a.

educação, colocou logo abaixo
cela o atendimento à área ru

ral, de nosso Estado, o desenvol
vimento da nossa agricultura E'

2. inteira atenção ao nosso ho-
.

mem do campo. Devemos pois,
fazer todo o esforço e por todas
8S razões, para mantermos no

campo nossos agricultores, En

tretanto, para que consigamos
esta meta, é necessário que le
vemos a ele, todas as condições
indispensáveis para que 6 seu

trabalho seja efetivamente pro
dutivo e para que ele possa go-

( zar de condições de vida, pelo
menos semelhantes àquelas que
já tem o� homens que vivem.
nas áreas urbanas, Dentro des
ta visão, quer o Governo do Es

tado, realizar num período de

quatro anos, a extensão de 15
mil quilômetros de redes de ele

trificação rural;' atendendo toda
.nossa população. que reside e

oue trabalha em nossos campos
Para isso, as Centrais Elétricas
de Santa Catarina e' a ERUSC,
J2 compuseram os recursos ne-·
cessários , E no primeiro ano de
Governo de Jorge Konder Bor
nhausen nós já instalamos em

Santa Catarina, 3.500 quilôrnc
tros de redes de eletrificação ru

ral' mil dos quais realizados pe
la CELESC e· 2. 500

,
realizados

pela ERUSC. Entretanto, para
que o nosso trabalho possa ser

completo, é necessário que haja
uma integração entre a Admi
nistração Municipal, a Adminü)··
tração Estadual e as próprias
comunidades rurais, tal come.

ccorreu neste caso, em que os

usuários, contribuiram decisiva··
lnente para a sua realização" .

Ao finalizar, Córdova lembrOll
(j pedido do Prefeito Municipo',
Benedito Therézio de Carvalho
Netto, qUe solicitou a ampliação
da Linha de Arroio Fundo em.

Inais 2,800 metros, Em respos
ta, o Vice-Governador disse·
"Prefeito, charhe o póvo, conti.
nue contribuindo, e a CELESC
fará os 2.800 metros restantes" ,

gêneres. "Até agora �ó.:) tem�s
observado que os Partidos poli
ticos através de seus órgãos
de direção .e ação, funcionam
sazonalmente, isto é, apenas
na época de eleições, quan
do deve \ selecionar candida
tos, quando déve registrá-los,.
e proceder a campanhas po
liticas, Com a, implantação de
um Partido Democrático e So
cial no País, nós devemos encs

iar as nossas atividades sob ou

tros ângulos, É que há uma gã
ma imensa de problemas a se

rem resolvidos, tanto nos nivcis,
municipal, estadual e nacional,
E não é possível continuarmos
com a mentalidade, segundo a

qual, incumbe apenas aos �o
vernos a solução dos grandes
problemas que enfrentamos, A
tarefa de desenvolvimento eco

nômico, social e político d« país,
depende sobremaneira da par
ticipação de todos os brasilei
r=s" ..

Encerrando a reunião; o Vi
ce-Governador.. anunciou o re

sultado da eleição do Presiden
te da Comissão Provisória do
PDS de Canoinhas, cuja escolha
recaiu sobre' o Industrial Olde
mar Mussi; Secretário, RÍlUQIl
Seleme; 'Merribros, Benedito
Therézio de Carvalho Netto
(Prefeito), Paulo Eduardo Ro
cha Faria (Presidente da Câma
la); João Seleme, Edmundo
Bittencourt, Guilherme Prust,
Eloi Bona Luiz Fernan b Frei-, .

tas, IVIiguel Fontes Procopiak, e

Alfredo de Oliveira Garcindo:
Delegados, Henrique Krzesins':'
ki, Fábio Nabor Fuck (Vice
Prefeito), Tufi Nader, Nivaldo
Roeder e Antonio We�:r:fuÍ'ter .

-

NOs três Municípi::n, Cór
Cova agradeceu a atençrlt} elos lí
deres políticos, e dêstacol.� a

forma racional pela qual foram
c::'efinidos os membros e Presi-'
dentes das

.

COlnissões P1'ovisó�'
rias Municipais do PDS,
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"Os grupos religiosos' con

trários ao Planejamento F'ami
Iiar no Brasil, pertencem a uma

corrente de pensamento com

pletamente ultrapassado". Es
sas foram palavras da Madre
Maria José Torres - médica

.

e porta-voz da CNBB para as

suntos, de Planejamento Farni
Irar - durante o Simpósio de
Atualização, promovido', pelo
Centro Nacional de Educação
Familiar, realizado no Clube de
Engenharia, de 25 a 28 de feve
reiro ,

A disposição da Igrej a em

se engajar nesse tipo de traba
lho, mesmo mantendo-se fiel a

,

princípios cristãos, ficou bem
-clara nas opiniões emitidas' pe
Ia Madre Maria José. Ela expli
cou que o Programa. de Plane
jamento Familiar, preconizado
pela CNBB tem muitas afinida
des com a filosofia defendida
pela BE.MFAM: pretende levar
à população brasileira, em eSpe
cial àquela dê baixa renda} co

nhecimentos e meios para en

frentar livre e conscientemente
o problema da procriação, assu-

,

mindo na prática a questão -Ie
regular a quantidade de filhos e

o espaçamento'entre eles.

A tarefa da CNBB, que é
eminentemente educativa, obje
tiva embasar a consciência dos
brasileiros de conhecimentos
sobre reprodução humana, ofe-

.eprcva

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE. '

TARY II.
-

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

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

• •

nejeme
,

. ..

II r

- C I M 'E N'T E' L A -

recendo-lhes informações sobre
todos Os métodos contraceptivos
existentes, naturais ou artif'i
ciais é cientificamente aprova
dos, dando ênfase aos naturais .

Ã Madre Maria José que é me

dica, especializou-se no método

Billings (muco cervical) e a

Igrej a adotou-o of'icialmem e

para o controle da natalidade
Ainda como médica, a Madre

Maria afirmou que nào há rela-
.

ção entre 'pílula e câncer, o qUE
já há a:lgum tempo

A Igreja' demonstrou, atra
vés de sua representante, qLH�)
ao contrário do que muitos pen.
sam, está alerta e se munindo
de recursos para disseminar in
tormações para o povo brasílo..
10 exercer' a Paternidade Re::,.

I ponsável através do Planeja..

mente Familiar, propiciando
maior qualidade de vida às ia ..

mílias
,
e minimizando grande

parte dos problemas referentes
. à mortalidade rnaterno-infant}'
e aborto,

FABRICA DE TELAS DE' ARAME GALVAN1ZADO, EM
TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA _ ALAMBRADOS PA
RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS

- ,

MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE
CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS _ ,ARTEFA

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

Escritérdo: Rua Eugênio de Souz�, 188 -::. Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - anexo Escritório Cide o

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.

,i."hiii "8Tu.n.nl u .... IíI. lIai.lI11 I I ii .. i ii .. IIhníílFIIII iiI.1i1 11111 iii. ii.;

drontando a maior

mulheres.

vem ame- ,HPlanejmnento 'Familiar: Um
parte das Direito de Todos, Um Dever de

Cada lhn" o

Declaração
Declaro para os devidos fins,

que foram extraviados todos os do
cumontos de minha camioneta Ru
I al Willys ano 1969 de cor azul re
branca chassis n.? 013006130, Fi-

cando sem nenhum efeito por ter
requerido segunda via.

•

Major Vieira, 18 de março de
18S0.

João Urbaneck
2 );

-

Dr.· ér ·0 T. Langel'
Cirurgião Dentista

Raios, X
Rua 'Paula Pereira, 799

o

Fana 22-0588

-

xcursao
.

a ê

-"

o
'Saída:' .dia 19/04/80 às 20 horas

Retorno: dia 21/04/80 às- 12 horas

Reserve sua passagem na

Turi'smo Cataritur Ltda.
RUA WOLF FILHO, 25 - FONE 22-0566 - CANOINHAS - se

.
"

DR. ZENO- AM.ARAL FILHO
,

- CIRURGIÃO DENTISTA -
'

CONSULTóRIO: Rua 12' de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Matriz) _' Fone 22-0960

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

atividade Seleme"pra, Zoé Walkyria
-, CIRURGIÃ DENTIST'A ..:_

-' Cl'C 005589159jDEP" _'
.

Clínica dentária de senhoras 'e crianças.
- Especialização elTI Odontopediatrla -

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

ee EH",. SMMiiM.-

-

U�GER & CiIA. LTDA·.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇÃO

TELEFONES: Escritó-rio 23-1770 _' Loja 23-2014
/

Distribuidores ExclllSi,vos 'da·1 Linha

Completa dos Motores «\VEG»
variadíssima secção

cornpe-.

Esquadrias 'de ferro e uma

de vidros, com equipe de profissionais
,.

tentes para' sua :colocação.
Rua Des, Costa Carvalho, '41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PRo

.:;a= ; M

."

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar -Knüppel
---.'_.-----------.'_.�-------------------------

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0386 - CAN€>INHAS - Santa Catarina

\, _' ,
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VOLKSWAGEN

Prefeitura
EDITAL

E MALLON
)

a á coo emioneiros em veícu os
Aguardem I Para próxima semana uma Brasilia diretamente de São Paulo, à venda nesta agência.

Canoinhas

\

De conformidade com o .Artigo de n.? 276, do
Código Tributário Municipal o Departamento de Via
cão e Obras Públicas, mediante o presente Edital os
:J • ., •

elementos referentes a Taxa de Melhoria, sobre o cal-

çamento a asfalto na Rua Felipe Schmidt, entre as

Ruas Pastor Georg Weger e Benjamin Constant.

a) ORÇAMENTO DO CUSTO DA
OBRA POR METRO QUADRADO

a) Preparo de base .. .. .. .. ..'
b) Acerto do leito 'I,

6) Emulsão asfáltica .. .. .. .. ..

d) Equipamentos para aplicação ..

e) Mão de Obra.. .. .. .. .. .. ..

Total .

,\

,Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

65,04
156,33
95,6S
63,2�

,

74,70
Cr$ 455,00

h) CUSTO DA OBRA:
a) Preparo de base ' Cr$ 181.945,50
b) Acerto do leito .; .. .. .. .. .. Cr$ 437.323,80
c) Emulsão asf'áltica .. .. .. .. .. Cr$ 267. 659,OG
d) Equipamentos para'aplicação .. Cr$ 176.938,08
l�) Mão de Obra . -, .. .. . '. .. .. Cr$ 208. 968,7fi

\
-

'

Total ..

/
.. .. .. .. .. .. '.. .. Cr$ 1. 272 .835,20

c) Area total da obra 3,496,80 metros quadrados, a

ser financiada pela Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, 699,36 metros quadrados, corresponden
te a 1/5 da Obra em moeda representa Cr$ ..... ,

318.208,80.

d) A ser financiada pelos contribuintes 2.797,44 me"

tros quadrados, correspondente a: 4/5 em moeda
, representa Cr$ 1.272.835,20.

01) Elias Seleme
'

frente 41,00 metros cota 4,80
Esquina
273,60 m2 a Cr$ 455,00 .. ..'.. Cr$
meio-fio 41,00 mI. a Cr$ 140,00 Cr$
Total Cr$

02) Terezinha e Leonor Seleme
, frente 20,00 metros cota 4,80
96,DO iml2 a Cr$ 455,00 .. .. .. Cr$
meio-fiá 20,00 ml . a Cr$ 140,00 Cr$
Total Cr$

03) Fuat Seleme
frente 20,00 metros cota 4,80
96,00 m2 a Cr$ 455,00 .. .. .. Cr$
meio-fio 20,00 mI. a Cr$ 140,00 Cr$
Total.. .. .. .. .. .. .... Çr$

,

04) Zaikie Seleme
frente 27,50 metros cota 4,80
Esquina
170,40 m2 a Cr$ 455,00 . "

., .. Cr$
meio-fio 27,50 ml , a Cr$ 140,00 Cr$

.
,

Total .. .. .. .. .. ., .. .. .. c-s
,

(5) BernardinoTokarski
frente 13,50 metros cota 4,80
64,80 'm!2 a Cr$ 455,00 .. ., .. Cr$
meio-fio J3,50 mI a Cr$ 140,00, Cr$
Total .. " .. '.. .. .. ., ., ., Cr$

06) Jorge Seleme
frente -40,00 metros cota 4,80
Esquina
230,40 m2 a Cr$ 455,00 .. "," Cr$
meio-fio 40,00 ml. a Cr$ 140,00 Cr$
Total , ., .. Cr$

07) Oscar AlCides Conceição
frente 20,00 metros cO'ta 4,80
Esquina
134,40 m2 a Cr$ 455,00 ... , ., Cr$
meio-fio 20,00 ml . a Cr$ 140,00 Cr$
Total , , Cr$

08) Arnaldo Pape
frente 61,00 metros cota 4,80
Esquina

124 .�88,OG
5·740,00

130.228,00

43.680)00
2,8QO,OC

46.480;00

43.680,Oil
2.800,00

46.480,OC

77.532,0[;
3.850,Or
81.382,00

'29.484,00
1.890,0r.

31.374,00

104.8;{2,OO
5.600,00

110.432,00

61.152,<10
2.800,00

63.952,00 /

31,20 m2 a Cr$ 455,00
61,00 mI. a Cr$ 14Q,00
Total, .

Cr$
.. Cr$

Cr$

150.696,OS
8.540,On

159.236,00

61.152,00
2.800,00
63.952,00

43.6,80,00
2.800,00

46.480,00

39.312,00
2.520,00

41.8J2,OO'"

67.704,00
/

3.220;00
70.924,00

63.336,00
2.940,0(1

66.276,00

56.784,00,
2.'520,00
59.304,01;

36.036,00
2.510,00 ,

38.546,00

43.680,00
2.aOO,DO

4G.480,OO

2�. 047,20
1. 862,00

30,.809,20 '

.75.7B4)1O
3.738,00
79,522,80

89.107,20
5.712.ül)

94. 819.�(

,

31. 668,UO
910,00

32.578.,00

318.208,80

A ser financiada pelos contribuintes:

Calçamento a asfalto Cr$ 1.272,835,20
'

Meio-fio .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 68. 352,OU
,
''Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.659.396,00/
(Hum milhão seiscentos e cincoenta e nove mil e tre
zcntos e noventa e seis cruzeiros)

Canoinhas, 19 de março de 1980.

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

JOAO SALVADOR DE ANDRADE
Fiscal do D.V . O . P .

EDITAL
De conformidade com o Artigo n.? 276, do Có

digo Tributário Municipal, o Departamento de Vi;J.

ção e Obras Públicas, mediante 0- presente Edital, os

elementos referentes a Taxa de Melhoria, sobre o cal
çamento a Lajota, da Rua 'Paul Harris entre Ruas
Barão do Rio Branco e Rua Caetano Costa.

\a) ORiÇAMENTO DO CUSTO DA
.. OBRA POR METRO QUAD�ADO
a') Preparo de base .. .. .. .. .. ..

b) Acertá do leito .. .. .. .. .. ..

c) Calçamento a lajota ..

d) Mão de Obra .. .:

TDtal .

b) CUSTO DA OBRA:
a) Preparo de base .

b) Acerto do leito .. .. .. ..

c) Calçamento à lajota .. �.

d) Mão de 'Obra .. .. .. .. ..

Total .. ... .. .. .. .. . '. .,.1 ••

Cr$ 46,11
c-s ,48,55 ,

__Cr$ 182,10
Cr$ 6324, ,

Cr$ , 340,na

Waldemiro Pape
frente 20,00 metros cota 4,80'
Esquina ,

134,40 m2 a Cr$ 455,00 Cr$
meio-fio 20,00 ml . 'a Cr$ 140,00 Cr$

. ,

Total
'

'Cr$

10) Ernesto Hortchuck
frente 20,00 metros cota 4,80
96,00 m2 a Cr$ 455,00 Cr$

'\ meio-fio 20,00 ml . a Cr$ 140,00 Cr$
Total .; .. .. .. .. .. . "�o •• •• Cr$

J1) Vitória Nacif Selems
/ '

frente 18,00 metros cota ,4,80 I

86,40 m2 a Cr$ 455,00 ..... '. Cr$
meio-fio 18,00 mI. a Cr$ 140,00 Cr$

,

Total " Cr$

(9)

12) Licinio Schafachek
frente 23,00 metros cota 4,80
Esquina

'

148,80 m2 a Cr$ 455;00 .. .. .: Cr$
meio-fio 23,00,ml. a Cr$ 140,00 Cr$
Total

'

Cr$
13) José de Souza

frente 21,00 metros cota 4,80
Esquina
139�20 m2 a Cr$ 455,00 Cr$
meio-fio 21,00 mI. a Cr$ 140,00 Cr$
Total

r :

'

•••• ',' Cr$,

14) Osvaldo Conrado Narloch
'frente 18,00 metros cota 4,80
Esquina

,-

124,80 Iml2 a Cr$ 455,00 .. .. .. Cr$
meio-fio 18,00 ml a Cr$ 140,00 Cr$
Total '

..

'

Cr$
15) Antônio, de SOuza

frente 16,50 metros cota 4,80
79,20 m2. a Cr$ 455,00 .. .. .. Cr$.
meio-fio 16,50 mI a Cr$ 140,00 Cr$
Total " Cr$

16) Ermelindo Crestani
frente 20,00 metros cota .4,80
96,00 m2 a Cr$ 455,00 ..

I
•••• Cr$

meio-fio 20,00 mI. a Cr$ 140,00 Cr$
Total .... " ....

'

.. " .. Cr$
17) Maria de Jesus Hones

frente 13,30 metros cota 4,80
63,84 m2 a Cr$ 455,00 .. " .. Cr$
meio-fio' 13,30 ml , a Cr$ 140,00 Cr$
Total: "," ," Cr$

lb) WaIfrido P,edro
frente 26,70 metros a Cota 4,80
Esquina
166,56 rnê a Cr$ 455,00 .. " Cr$
meio-fio 26,70 mI a Cr$ 140,00 Cr$
Total.. .. .. .. .. .. .. .. Cr$

19) Izaura Jungles
frente 40,80 metros cota 4,80
195,84 m2 a Cr$ 455,00 " " " Cr$
meio-fio 40,30 mI a Cr$ 140,00 Cr$
Total " " " .. .. .. .. Cr$

20) Jonas Wendt
frente 6,50 metros cota 4: 80,

Esquina ,

69,60 m2· a Cr$ 455,00 .. .. .. Cr$
meio-fio 6,5-0 mI. a Cr$ J40,00 Cr$
,Total.. .. .. .. .. .. .. .. Cr$

SOl\fA DAS PARCELAS

A ser financiada pela ,Prefeitura
Municipal de Canoinhas ... " . . Cr$

Cr$ 119.694,65
Cr$ 126"028,50
Cr$ 472.:704,29
Cr$ 164.161,56,

..

, /

Cr$ 882.589,00

c) ,Área total da Obra 2.595,85 metros quadrádos, :l

ser financiado pela Prefeitura. Municipal de C�,
.noínhas, 519,17 metros quadrados, correspondente
a 1/5 da Obra em moeda representa Cr$ ..... ",' .

176.517,80.
d) A ser financiada pelos contr.ibuintes 2.076,68 me

tros quadrados, correspondente él. 4/5 da Obra em

moeda representa Çr$ 706.071,20.
'

01) Demetrio Trukan
frente 20,00 metros cota 5,48
Esquina
139,63 m2 a Cr$ 340,00 Cr$ 47.474,20,

(2), Carlos Bueno
frente 20,00 metros cota �5,48
109,60 m2 a Cr$ 340,00 ., .. ;.. .. Cr$ 37.264,00 '

(3) Estefano Wrubleslki
frente 144,00 metros cota 5,48
789,12 m2 a Cr$ 340,00 "" � . Cr$ 268.300,80

0,4) Comércio e Indústria Schadeek
frente 60,00 metros cota 5,48
328,80 m2 a Cr$ 340,00 Cr$ 111.792,00

(5) Prefeitura Municipal de
Canoinhas
frente 124,00 metros cota 5,48
Esquina
709,53 !m'2 a Cr$ 340,00 .'. Cr$ 241.240,20

SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela Prefeitura

Municipal de Canoinhas .. .. .. .. Cr$ 176.517,80
A ser financiada pelos contribuintes:
Calçamento a Lajota .. .. .. .. .. Cr$ 706. 071,2ü
rF.otal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 882.589,00
(Oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos. e oiten
ta e nove cruzeiros) .

Canoinhas, 19 de março de 1980.

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

'

JOÃO SALVADOR DE ANDRADE
,/ Fiscal do D.V.O.P.
I"
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comissão para
-o agrícola

Criada ,DO estoo
escoamento

-

da r
lN SERVIÇ'OS

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

FARMÁCIA HE P �TAO: De sábado (29) a sexta-feira (04) -

.

ALLAGE: - Rua Vidal Ramos, 684 -

Fone 22-0614

M'ÉOICOS DE PLANTA0: Sábado (29) Dr. Marcelo Fuck

Fone 22-0Q33

Domingo (30) Dr. palmo Batista Soares

Fone 22-0033

,

problemas locais referentes à

movimentação de safras, .en
vianda as diversas informações
e sugestões à CEPA.

A CENIOS é presidida pelo
governador Jorge Bornhausen,
tendo como Secretário Executi
vo o' Secretário da Agricultura
Hélio Andreazza e como mern

bros efetivos, o Secretário dos
,

Transportes e' Obras, Espiridiâo
Amin, o Presidente da COCAR,

Laércio Gomes da Silva, Pre
feitos Municipais e represen.
tantes dos demais órgãos esta
duais e setoriais ligados ao aro,

mazenamento, t r a n s porte e

abastecimento. Terá', ainda co

mo assessores, o Coordenador
Regional do GREMOS," o Dele
gado Federal da Agricultura,
Francisco Hoeltgebaun, e o

Delegado Regional da CIBRA-
ZEM, Rogério Remor ,

-, FPOLIS L (SECS/SI/CN)
Uma Comussâo Estadual de

Movimentação de Safras - CE-
1'I10S -, foi criada recentemen

te, durante uma reunião na Se
cretaria da AgriCultura e do
Abastecimento com' represen
tantes, de diversos órgãos da I
área agrícola do Estado.

-,

A finalidade desta cernis

-são, proposta pelo Ministério
.da Agricultura para todos os

Estados, é propor soluções ,e

executar o escoamento da pro
dução agrícola estadual, com

vista às exportações e ao abas
tecimento dos centros consumi
dores nacionais.

R,!DIO PATRUl.l,HA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ES'TA!ÇAO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179

PLANTA0 CELESC: Fone 22-0196 /

RADIO SANTA CATAR,INA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába-

, I

Ica.
\

dos até às 16:00 hora's.
A CElVIOS deverá funcio

nar perrnanentementn ligada
COlU o GREMOS - Grupo Exe
cutivo de Movimentação de Sa
iras do 'Ministério da � Agricul
tura -, em Brasília, levando

míormações sobre safras no

Estado visando a facilitar e agi ..
Iizar os programas, propostos
pelo Governo Estadual, no que
se refere ao "armazenamento:
beneficiamento, transporte e

embarque dos produtos agríco
las.

A FIRMA "DENELAR" -'COMÉRClO DE ELE

TRO-DOM,ÉSTICOS LTDA., ES.TÁ ADMITINpO ,EM SEU

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MOTORISTA PARA EN

TREGAS, C9M PRÁTICA DE BALÇÃO E DEPÓSITO.

APRESENTAR-SE COM CURRICULUM, NA'
RUA VIDAL RAMOS N.o 910.

Pr�feitur'd Municipal de Canoinhas

Aviso Licitaçãode
A _Çomissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

�anoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 017/80, para "Aquisição de
eleos ,Lubrificantes para Motor, a serem aplicados em viaturas da
Prefeitura Municipal", com prazo de entrega das propostas, até às
18 (dez) horas do dia 03 (três) de abril do corrente ano (03.04.80)..
fJ0dia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos

j unte a citada Comissão.

J
.1 a. E ; E II! g" I PJ a I L!! I I' iiI:!" li" "_'!.!..!.L�JULLIJLR.L�,�,'.'lY II e' U� lU'.�

BasmO ã�-�'��huk·C:·��&lW_;�lIIIi!!Ii-o,--l
,-de Veículos Ltda,

-_. __

Em Santa Catarina, a Co
missão deverá funcionar atra
'lés da CEPA - Comissão Esta
dual, de Planejamento Agrícola
- que vai ser o órgão centrali
zador de todas as informações

. vindas dos diverso-s municípios
do Estado. Durante a reunião
do dia 11 último, foi proposto
ainda que fossem formados, nos
rnunicípios; comitês que ficarão
responsáveis em estudar (03

I
1948·

Revendedor FORD I
1980

Canoinhas, 20 de março de 1980.
,/

\

,32 ANOSHUGO ANTONIO P·EIXOTO

Presidente da Comissão

=: ;

2 x

Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD
e' usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Pick-Up 4x4 - verde ... : ..... .' ... , .. 1973
1 Pick;--Up 4�4 - àzul .. .. .. .. .. .. 1978
1 Opala coupê luxo - vermelho e preto .. .. 197,1

1 Maverik coupê luxo - verde .. .. .. .. .. 1976

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

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

/

, ii" iliI. Ii.h hã í ii i. ilh III'" I I li ii íilli.lCI''iilt''ifiiTílfi i .s ü"i"h 'I i � iii ••• g Iii

I.III'THT�
Iii III' •••••fiT��-. ••

,I�
,: .

p' 's�c'· O'�
. �

.·A 1,' .. IA
.

...
4.��:Ju v_,_

é na

-

Comercial' Hirt Ltda.
Tudo, para' o seu lar _••g;'F� UMtiM&#ftEH?4M. AUgiU; ª Si!....,

'*?W*6F8iM e ;&iti#*MRG·W5MS!iM J+4i'i&9HiWW' be±i ae
"

, .

mOVeJS eletrodomésticosem
/

'e NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l'\'I!GUEL PROCOPIAK COl'\'IÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOC:Ê' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

\ '

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

cletas, Enceradeiras, Maquinas de 'Costura, Colchões, Violões,
,

.

Carrinhos a Berços" Relógios de parede, Rádios, Tocaf'itas
, e

/

ur:na infinidade de artigos.

Marca

2 Opala ..

Ano

1976
..;1 Brasília .'; ..... J ..

,
197G

19771 Variant.. .. ../.. .. .. ..' .. .. .. ..

1 Opala
/

.

1 Opala .

J. Opala Gran Luxo .. .. .. ..

1973

1971

197!�

197().... ',.

, ,

Flça�no� uma visita e comprove nessespretos e f��(Uldades d� pagamento

horaCrediário próprio entrega nae MJ(iUEl PROCOPLl\K (O�t- DE VEj(UlOi lTDA.
- .. -.----�-_ .• ,--_.----- . __ .. ""1-- - �,-,-, --_•.. _ •. __ .. __ .

.. �__ ._. • _

Concessionário General Moto'rs do Brasil S. A.

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

!sã_! �4�SI..�'uft.:1'}!:.����""':;;��Ir'"1t;�"k.���'jj'���7tt...��,��.� �

�"?''''''''''''"''''�I
/

fazer o seu domingo meis feliz!

integrado na' vidd de um

T E t_ E TEM .� ...

partir das 10:00 hores, na

músicas de novelas, para

Rádio Santa, (a'tarina

, I

A o som povo,
,

-
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estaques
Feira das indústrias

Provavelmente, com a participação de indús
trias de Canoinhas, será realizada de 18 a 27 de abril

próximo, a "I Feira das Indústrias do Planalto Norte

,Catarinense". A exposição de Standes será no Pavi

lhão da Citur montado às margens da BR-116 em La

ges. A pror:noção, é da própria Citur, em conjunto
com a Associação Comercial e Industrial de Lages �

,
,

Baile "Os 3 do Rio"com

o sensacional baile que o Clube Canoinhense .

promoverá no dia 25 de abril, será incorporado pe 1&,

Associação de Pais e Amigos)' dos Excepcionai-,
(APAE), que fará a decoração dos salões e auxiliará
(l CÍube na venda de Mesas. O lucro da promoção,
reverterá em benefício desta Entidade Assistencial e

será destinado à-s ampliações necessárias ao prédio da

APAE. A partir do dia 1.0 de abril, terá início a ven

da das mesas pelos membros da APAE e Secretaria
do Clube Canoinhense .

/

\

Orla. Izes Regina
Está em Canoinhas, a Dra. Izes Regina de Oli ..

veira, .Arquiteta do GAPLAN, com a finalidade' de
coordenar a elaboração do Plano Diretor Físico Te-r ..

,

-

ritorial do Município. Ela permanecerá em_, nossa cio

dade num período de oito meses, tempo necessário pa
ra conclusão deste -trabalho.

-

Rainha e princesas

Representando o Colégio Estadual Santa Cruz,

Geórgia de C. Teodorovicz, foi eleita á Rainha dos

"JV Jogos Estudantis de Canoínhas". Com a coloca-'

ção de 1. a e 2.a Princesas, ficaram as jovens, Cleide

Golanovski, da FUNPLOC, e Ma�ilei de Jesus Perei

ra, representando o Colégio Agrícola Vidal Ramos.
,

.

Participaram ainda do Cone rso, Tamil Nalú Azeve ..

do, pelo CESC; Regina Marchinichcn Gallotti, pelo
Colégio Sagrado Coração de Jesus; Rose Maieski, pe
lo Colégio Comercial de Canoínhas 'e Ana Cristina

Pereira, pela Escola Básica Almirante Barroso.
.

'.

APAE
-

de Três Barras

Com 21 matriculados, a Associação de Pais 8

Amigos do Excepcional - Três Barras, está funcio

nando. provisoriamente com sua sede instalada ne

Campo de Instrução Marechal Hermes. A entidade,
que já recebeu da Prefeitura Municipal, uma 8.1'(:a

urbana para 'construção de sua sede própria, j:í está

U: movimentando para conseguir verbas) destinadas
�iO início da obra.

Ir-
� Pingo de Gente

I Rac�abeu· a colação

outono _. inverno

Rua Vídal Ramos, 921 - Fone 22-0143 I
,I

,

29 de -marçn< de 198.0

Eletrificação
.

Rural

Venha 'conhecer

Cúcio
Colombo

Odilon na capital
.

Acompanhado dos Vereadores do 'ex-MDB, 'se-
nhores Ernani Vogeínaki e Angelo Luiz Rampanellí,

,

viajou à Capital do Estado, no dia 26 pp., o- Prefeito
Odilon Paz.da. Da agenda em Florianópolis, 'além
dos problemas de ordem administrativa do municí

pio de Três Barras, constou também visita ao Vice

Governador, Doutor Henrqiue Córdova, ocasião em

que os dois legisladores tresbarrenses do ex-MDB
eeriam apresentados pelo Pr_efeito, para cerrarem fi

leiras junto ao "PDS". Por ocasião da circulação des
te 'número elo Correio 40 Norte, provavelmente os

dois edis já estejam militando no Partido do Gover.
no: Confirmada esta notícia, representará o alto es

pirita político tanto dos vereadores quanto do Pre

feito, que .unidos aos demais vereadores do PDS de
Três Barras, muito poderão fazer em favor do nosso'

. , .

.

munlclplO .

Empreiteira Sonar
Destacando-se na Região do Planalto Norte, a

Empreiteira Sanar; que- há três meses está em ativi

dades nos municípios que compõem a AMPLA. A

empresa tem como Diretor o jovem Engenheiro Ci

'vil, Aristides Antonio'Sonaglio e no' setor de; topo
grafia e calçamento de ruas; o jovem topógrafo, 'Pau-

I
-

,

]0, Furlan Assink. O endereço da Sonar é na BR-116

-"Km-160; em Papanduva, com Telefone (0476)
52-2108.

Fiat à álcool
A Prefeitura Municipal de Três ,Barras, foi a .

pioneira na Região do Planalto Norte, adquirindo G

1.0 FI}\T à álcool, Modelo Europa Luxo) no valor de

Cr$ 188.422,50, e financiado em 36 meses. A firrn.i

vendedora, foi a Concessionária Fiat de Canoinhas,
Fuck Automóveis Ltda. Na venda de carros movido-

�l. álcool, a taxa de juros é bastante reduzida em re '

.lação aos carros à gasolina, bem como a Taxa Rodo

viária Única, (TRU).

-ACIC
I

avisa

A Prefeitura Municipal ,de Três Barras está
financiando parte do projeto da construção da Linha:
de Eletrificação Rural, São João dos Cavalheiros/Fa-:
zenda _Nagano Kanzi, numa extensão de aproximada-

. mente 7 mil metros. Esta linha, está sendo implanta
da 'através da Eletrobrás e Celesc, que dividem as

ciespesas com a Prefeitura, orçadas em 1 milhão e 100
mil cruzeiros, beneficiando cerca de 35 famílias na

quela localidade.

(-

·Meia estação. GAROEIIA
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

A Associação Comercial e Industrialde Cano i
.

Ilhas, está avisando as empresas, que o Ministro do

Trabalho, de acordo com a Portaria n.? 3.007 de 7 de

janeiro de 1980, dispensa as empresas à partir de '1

de janeiro deste ano, da obrigação de entrega da "Re

Iaçào de Empregados Menores", tendo em vista o qUE'

preceitua o Dec,reto n.? 83740 de 18 de, julho de 1979,
que institue o Progra-ma Nacional de Desburocrati
zaçâo, considerando o RAIS como formulário substi
tutivo daquela Relação, anteriormente exigida.

Fábio em Porto Alegre
Fábio- Nabal' Fuck Diretor da Concessionária

'Fiai de Canoinhas, viaj a neste final de semana à Ca
. pital gaúcha, onde participa juntamente com outros

companheiros, da' apresentação da Perua Panorama ,-

um dos últimos lançamentos da F'íat no mercado bra-
sileiro , A novidade, estará a venda na concessionária.
Fuck Automóveis, já nos primeiros dias de abril.

DRA. HELOISA S. BE'RJOH(IHI
CIRURGIAeDENTISTA

eRO 1091

Juliana - -1 aninho
Antecipo hoje, os parabéns à- garotinha Julia

na Ilibrante, que-ria segunda-feira completa o seu

primeiro ano de vida': Ela é filha do presado casal,
lracema e Alberto Ilibrante, a quem enviamos o nos

so.abraço.
.1

Aniversários
HOJE: D.a Cafa,' esposá de Adib Sakr ; Paulo Adão

Frank e Pedro Penteado do Prado.

AMANHA: Adilson José Galeskí.

DIA 31: Marco-� Romeu Mobius e. Leoní '.Verezinha
Ferreira. _

DIA 01: Relinda Kohler.

DIA' 02. D," Rosinha, esposa de Friedrich Brauardt:
�

'Wilma Brauhardt; -'Walcir' Edson Novak e

Ana Arendartehuk.

DIA 03: Carlos Magno Seleme, residente em Curttí ..

ba; Wiégalldo 'Wiese; Juceres Maria Wiese e/ .

Divani Klutchkovski, filha de Nilo e Leo
níee Klutchkovskí.

DIA 02: D.a Rosinha, esposa de Fríedrtch Brauhardt;
Silva; Marlene Brauhardt: Antonio Olesko
vicz e André Klutehkovskí, filho de Miguel
e Helena Klutchkovskí, residentes em Curi-

.

tíba. '

- ..

AOS. ANIVERSARIANTES, OS PARABÉNS
. DESTA. COLUNA.

Encontro de Lojistas

Realiza-se hoje em Jaragúá do Sul, o "II
Encontro de Diretores Lojistas do Norte Catari
nense", tendo por local o Clube Atlético Bae
pendi. Alguns Diretores Loj istas de Canoinhas
s(-; fazem presente ao evento, liderados por Ni
valdo Burgardt. O assunto, será destaque na côo
luna dê. próxima semana.

.

--------------,------_.....: -'

Françoise
RECEBEU OS ÚLTIMOS LANÇ-AIVlENTOS

DA MODA' ATUAL

Vá até a FRANÇOISE,
Fone 22-0439 Praça Lauro Müller, - Rua Felipe Schmidt, n.? 598

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Terreno· central
Vea,de-se,

'

Vende-se um terreno com

ótima localização, sito na Rua
12 de Setembro n.? 174, medin
do \15x40, com pequena casa de
madeira (próximo ao Planalto
Hotel) . �

Tratar na Impressora Ouro
Verde Ltda.

Esquadrias Santa 'Cruz s. A,'

/

1 x

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

MIGUEL MARON BECIL de
clara pará os devidos fins de extra
vicu o Certificado de' Propriedade
de sua camioneta marca Rural, ano
1971" cor verde e' brarica," placa
MV-OOOl, chassis 374428.

CGCMF 83.188.78910001-83

ASSEMBLÉIA GERJ.I\L EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO';:, _.1,.

São convidados Os senhores acionistas desta sociedade
pa�a se reunirem em assembléia geral extraordinária, a se realizar
no dia 17 dê abril de 1980, às 16 horas em sua sede social sita à rua

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

L° - Criação de mais um cargo para diretor e consequente alte
,

ração do artigo 10.'0 do capítulo In dos- estatutos sociais.
, ,

,2.0 - Outros assuntos de interesse da sociedade.
-,

Canoinhas
'

(SC), 18 de, março de '1980.
r '

JULJUSZ ,TARGOWSKI - Diretor Superintendente
3 x

Emprego procura-se o mesmo :fica sem efeito por
ter requerido 2.8. via.

--------�-----------------

DOCUMEN-TOS

/ E X T R A V-I A DOS

SILVIO KARVAT declara para
os devidos f'ins que extraviou o

Certificado de Propriedade de seu

veículo marca VW Sedan 1500, ano
1975, placa MV-0106, 'cor azul,
chassis BS577379.

MAURO LUIZ KICHELESKI, rapaz paraplégico,
oferece seus préstimos para firma estabelecida com qualquer

I

ramo de atividade. O mesmo tem o curso completo em Se

cretariado,' boa redação e datilografia, tendo inclusive artigos
escritos nos jornais "Correio do Norte" e "Barriga Verde".
Aceita submeter-se a testes de aptidão.

Tratar diretam�nte na Rua Pastor Ceorg- Weger
n.? 746, ou marcar entrevistas através do fone 22-0379, com

Renato.

1 x

o mesmo fica sem efeito
ter requerido 2.a via.
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, ,A Linha Consul está em nossa loja

esperando pelos noivos, casais e
enamorados de sempre, Biplex em três

suaves e sofisticadas cores:
Marrom Barroco; Bege Duna

e Ocre Douraao, com novo

puxador, novo controle
.deslizante de tempera-

tura para manteiga e

interior comdetalhes em
,

brocado dourado e cristal
fumê.

,

Maxi Gran Luxo, nas cores
Marrom Barroco e Bege
Duna, com novo interior

inteiramente redesenhado.
,

'E outros modelos à sua
escolha. Você vaimorrer

, deamores pela Consul.
Põe na Consul.

�
fi/(,'7UlJtC& tia l'lI'MfUt;'1'dtde,

Super Lojão �OVO
-

(ao lado do Supermercado Novo Mundo)

Antonio Tokarski & Cia l.tda'-

por

1 :x
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A Fiat apresentou dia 5 (do, corrente), a

sua nova linha i47, COmi um- significado todo especial para ')

Brasil: além dà colocação imediata no mercado nacional, os

carros serão exportados para diversos países da América La
tina, África, Europa e Oriente Médio.

Para tanto" os modelos 147 L, GL, GLS e Rallye '

receberam uma frente inteiramente nova, de sofisticado aca

bamento, projetada dentro dás, mais recentes tendências es

tilísticas européias. O capô é liso; de cantos arredondados,
mais baixo na frente onde foram fundidas harmoniosamente

, , ,

a forma e o estilo, dentro de uma eficiente função aerodinâ-
mica.

A grade, corri um logotipo "Fiat' ao centro, apre..

eenta novos motivos horizontais, encaixando-se numa posi
ção mais baixa entre os grandes (e novos) faróis retangula
}�es de Intensa capacidade de iluminação.

N';s extremidades dos pára-lamas as lanternas bi- "'illlcolores (lentes brancas na metade superior para' as luzes de

posição 'e amarelas na parte inferior para o pisca-pisca) são,
do tipo envolvente, funcionando como elementos de seguran
ça, já que podem ser vistas, inclusive lateralmente.

\

, Outra novidade são os pára-choques envolventes'
de polipropileno, que podem resistir a pequenos choques em

manobras de estacionamento, sem se arrsassar . Na parte" tra
seira dos carros, alem dos novos pára-choques, também en

volventes, notam-se duas novas e grandes unidades de ilumi

nação da placa .

.Os modelos GLS e Rallye, que são os mais so-fis
ticados da linha, receberam "spoilers" (defletores de ar)
abaixo dos pára-choques dianteiros, complementados por fa
róis de longo alcance, que o motorista pode acionar no pai.
nel, através de uma tecla iluminada por uma luz-piloto de
cor lilás. Urrr pequeno detalhe, mas que demonstra a preo
cupação da Fiat, hoje com mais, de 300 mil veículos produzi-.,
dos no Brasil, em aperfeiçoar cada vez mais os seus produtos

Outro, detalhe: o novo filtro de ar tipo "ciclone",
'opcional para toda linha e de série nos motores 1300 dos GLS

( e' Rallye, que permite uma circulação mais livre do ar fil
trado, 'diminuindo ,a perda parcial de potência, causada pelo"
f'Iltros comuns.

-

Uma idéia, já consagrada nos Fia( 'é a colocação
do estepe' e macaco no compartimento do motor, facilrtando
sobremaneira a troca de .urn pneu, sem a necessidade de rc-

.mover a bagagem do porta-malas.
'

Destaca-se ainda o maior requinte na decoração'
interna nas várias versões da nova linha Fiat, 'valorizadas
com padronagens diversas de tecido ou vinil em três opções;
que incluem o bege, o marron 'e o preto.

O Fiat 147 básico continua com seu estilo atual,
o mesrno acontecendo com a Furgoneta e a Pick-Up, 'já con

sagrados no ereSlcente mercado de veículos comerciais leves .. �
, CONCESSIONA�IO }"'IAT PARA CANOINHAS �

·i��.,���.T,:.����.�UL�..l
Prefeitura CanoiMhasMunicipal de

"
,

A Comissão "de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço -, Edital n.? 012/80, para "Aquisição de

.Madeirame, a ser aplicado no, Britador de Rio do Pinho", com pra
zo de entrega das propostas, até 'às 10 (dez)' horas do dia 02 (dois)
de abril do corrente' ano (Q2. 04.80). Cópia do referido Edital e

maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 12 de março de 198Q.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
2 x:

(
������:�JI'Jl��M.m�"��....,,,,,,,,,,,,,,,,,," ......._.........._��lI"'8""��1"'���';.������_

Vlnba dos' Reis.. ; o melhor dai música,
/

Todo domingo, as 11:00

nas maiores interpretações de seus' ídolos preferidos,
,

•
.J •

horas, na RADIO SANTA CATARINA. I(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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29, de márç& .de 1980

ora /
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CGCMf'N. 82.899.352/0001-95 '_ RUA FÉLIPE' SCHMIDT, 550 � REGI::)TRO ÉMBRATÜR- N.o 961/SC - 'CANOINHAS SANTA CATARINA
1 '

-, .:
-

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas;

\

, .

Submetemos à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e Demonstrativo ele Resultados, relativos ao exercício encerrado em 31.12.79, acom-
panhado do pare�er do Auditor Independente. �' .'

. ."."
. ,

P .

.

yale observ�r_ que o PLANALTO HOTEL, iniciou �uas atividades específicas em março de 1979, com 50% de sua capacidade final de hospedagem.
ortanto, a receita do exercicio correspondente a dez meses de atividades. .

, O, financiamento tomado do FUNGETUR, através dó BADESC, iniciará o vencimento das parcelas a partir" de dezembro do corrente ano, sendo
que, no atual penado de C::lrenCla a empresa já vem saldando os juros contratados. ,

,

'

.

_. . �a dependência da ocupação' dos apartamentos ora. oferecidos, a empresa pretende no decorrer do presente exercício, ultimar o mobil.iár'io e. deco-,
raçao de maIS vmte apartamentos, aumentando assim sua capacidade de hospedagem.'

'

. .'

.

"

,

. Sã,o est�s a� informações que julgamos próprias e oportunas para acompanhar as peças contábeis. Com os agradecimentos pelo apoio recebido, -ce-
locamo-nos a inteira dISPOSIÇão dias Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentes que se fizerem necessários.

'

Canoinhas, 25 de março de 1980.

CONSELHO' DE" ADMINISTRA'ÇAO
HILTON RITZMANN
MIGUEL FONTES PROCOPIAK
ROBERTO FÉRREIRA FILHO

DIRETORIA

HILTON 'RITZMANN
'

MÁRIO MARGARITES GONÇALVES '�. '

Balanço
A T I V .0

Patrimonial - Período: 01.01.79 a 31.12.79
" P A 5 5 I vc» . '.···,1

1. CIRCULANTE
Caixa ... : .. . .....

'Bancos .. �. .. .. ". ..

Adiantamentos a Fornecedores
Ações a Integralizar .. .. ..

Contas a Receber .... ;._ ..

.1. CIRCULANTE

Fornecedores ..

t,Ó.
c

17.7�5,70
230.238.80'
344.721,73
40.693,42
187.89_6,31

260 . 588!23 .

363. �30,62
14,273;45

1.299.463,60

(,' .�.

"-

'Financiamentos .. ..

Obrigações a Pagar ..
. Contas a Pagar .. ..

I
821.205,96 1.938.155;90

2 . REALIZÁVEL A LONGo PRAZO
, Créditos Diferidos .. .. .. .. ..

3. PERMANENTE

3.1. Investimentos
_ Participações.' Societárias

3.2. Imobilíaado
Terrenos .. .. .: .. ..

Edifícios .

Instalações e Equip. ..

Móveis e Utensílios ..

Veículos .

Outras Imobilizações
(-) Depreciações ... ,

" ,'.�.'

2. EXIGíVEL A'LONGO PRAZO
. Financiamentos .. .. . ." .• ..

59.224,00 / ",
"

4 � 115,.100',43

3. PATRIMô.NIO' LíQUIDO.
,147)9 "

3. 1. Capital Social .. .. 10.627.787,00
3 . 2. Reservas de Cap>ital

Reserva de Capital .. .. .. ..

Reserva de Correção Monetária

417,,105,84
19.997.225,97
1.606.815,45
1.509 . 564�31

-37.599',16
527.773,49

(1.093.878,52)

4.996.117,g8
2.537.206,36

r'

"

.... / .'

3.3. RESERVA,DE LUCROS
Resultado do exercício . , (331.584,82) 17.829.52?,52.23.002.205,70 23.002.352,89

/
"

23 .. 882.782;'85.23.882.782,85
__'''''R'!t....._'"""'_._...'""._.._t"T_vrr=....·_.___."........_MÕU.... ......,_�__...5f .............. ........ .... , ------------

" 10:\.1" "

SOMA DO ATIVO . SOMA DO PASSIVO .. .. .. • I

DEIVIONSTRATIVO DE RESULTADOS
I

PER,tODO DE 01�Ol-179 A 31"12-79
DEMONSTRAç.ÃO DAS, 'MUTAÇÕES DO PATRIM'ÔNIO LtQU:l�O ,

,

PARA O EXERCíCIO FINDO EM 31.12.79
'

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.

J O.
11.
12.

Servicos Prestados : , .

Custo� dos Serviços Prestados ..

LUCRO BRUTO (1-2) .,

Despesas Administrativas ..

Despesas Tributárias .. .. .. . ..

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

Variações Monetárias Passivas I' ••••••• '

•••••

Outras Receitas Operacionais .. .. .. .. .. .. ..

LUCRO OPERACIONAL (3-4-5-6-7+8) ....
Receitas não Operacionais .. .. .. .. �. .. .. . .

Resultado da Correção Monetária .. ... �. .. .. ..

RESULTADO DO EXERCÍCIO (9+10+11) ..

1. 742.425,64
3.160.401,22
(1.417.915,58 )

266.863,81
2.008,32

190.168,24
768.102,29'

.

9.747,0'5
(2.635,371,19)

196.500,00
2.107.286,37
(331.584,82)

Capital
SoCial

. I

"Reservas de' I '

Lucros'
Reservas

De Capital
.'.�.

'

" � • "I •

" ',

Saldos em 31.12.78 e

01.01.79 ' 7.699.Ó80,00, 4.308.277,43
Aumento de capital /'

conf . AGO-25 . 0.1.79 _ 2.584.497,,0.0
Capital integralizado

. ..

12.007.857,43
.r:

,'
...;

(2.584.497,00)
.

", � "

.
.

...

343.710,00-no exercício .. .. ..

Correções Monetárias
(DL. 1598/77)' .. "

Resultado do exercício

(Saldos em 31 .. 12.79,10.627.787,00 (331.584,8'2) .. 17.829.526,52

/
• ,I • a

5.809.543,91
,.

9.809.543,91 ,

(331.58-4,82"). Canoinhas, 31 de dezembro de 1979

NlL,TON JOSÉ ·BAYESTORFF FILHO
CONTADOR REG. CRC-SC 119-P
CPF-381756229-20

(331. 5'84,82)
HILTON RITZMANN
DJR. PRESIDENTE
CPF-000331709-91

,7.533.324;34

.
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTR�ÇÕES CONTÁBEI;;

.. '

REFERENTE AO /EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.79.DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E AfLICAÇÕES DE RECURSOS
\ PAnA o EXERCíCIO FIl'-I,DO EM 31.12.79.

ORIGENS DOS R,ECURSOS

1. DIRETRIZES CONTABEIS r
:

• .'. •

As-dernonstraçôes contábeis foram elaboradas de conformidade com a lei -6404/76
2. ADIANTAM,ENTOS A FORNECEDORES

. .
..

Compõem-se de pagamentos antecipados pela aquisição de materiais € equipa-
mentos.

.

3. CRÉDITO� DIFERIDOS I
.

Esta verba refere-se aos depósitos efetuados junto a Telesc pelo, direito de uso
de telefones.' para futura conversão em ações ,

'

.

4. OUTRAS IMOBILIZAIÇ,õES
São compostas de:' /

Colchões " .

Cobertores e Travesseiros . _ .. .. ..

,

. Rouparia .. ," .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. ..

Louças, Talheres e Copos ..

·5. DEPR�CI�ÇpES. /, ' _

Depreciação no exercício .. .. .. .• 905.239,91
Correção Monetária . � .. .. ;. .. .. .. 188.638,61 1.093.878,52

6. FINANCIAMENTUS· /

. Curto Prazo:- (Capital de Oiro) .

"

.-

Lonuo Prazo:- Obtido junto ao BADESC com recursos de FUNGETUR, a juros'
. de 2% ao ano e corr-eção monetária limitada a,,60% da correção das ORTN?s,·

'

para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações trimestrais, com garantia
real.

.

7. CAPITAL SOCIAL
Autor izado i- 13.075.000,00
Subscritot- 10.627.78"7,00
Integralizado:- .10.587.183,58

Resultado do exercício .. ., ., .. .. .. .. .,

Depreciação ., .. .. .. .. ., ". .. .. ., . � ..

Correção Monetária do Balanço ., ... , ., .. ., ..

.Correcão Monetária de Financ'lamento a longo I prazo

Integr-alização de Capital .....
., .. . . .'�, ," .:

..

Aumento 'Líquido nos FInanCIamentos a longo pr azo

Redução do Ativo, Diferido. :\ ", , .

RECURSOS OBTIDOS .. ., :. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. ..

(3311. 584,82) I

1.093.878,52
E2 .107.286,37)

. 768.102,29
343.710,00
616.044,20
637.0'46,'89

..
'

...

Cr$ 1 . .019.910,71
..

c
93.616,89 i

121.291,33
207.526,25
105.339,02 527.773,49

..
'

APLICA,IÇAO DE RECURSOS!
Aumento nos Direitos Realizáveis a Longo Prazo

Aumento Líquido do Ativo Perrpanente .

�
.. ., ..

TOTAL DAS APLICAÇôES .,
.. .. .. .. .; .. .. Cr$

Redução do Capital Circulante .. .. ..

., ..
'

24.891,00
2.018,847,18

2.043,738,1'8
1.023.827,47
',1.019: 910,71

Variação do Capital
Circulante

Vadação
(+) ou (-). Início do Exerc, Fim do Exerc .

821.205,96 ' (-) 479.793,10
. 1. 938 ..155,90 (-) 544.0'34,37

(-) 1.116.949,94 (-) 1.023.827,47

< '

1.300.999,Ü'6
1. 394 .121,53

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Capital Circulante (-) 93.122,47,

------,--------,------------------------�------------��------------------�----�---------------------

PARECER DO AUDITOR
, 1.' Examinan'"\.�s G balanço geral anexo, da ,C'O�AL EMPREENDI-'

rviENTOS E PARTICIPAÇÕ.:E:S SIf:.. encerrado �n:l 31 de ,de.zen:-br� de �979, Nosso

f· f t d onsoante paaroes reconheCIdos de auditor-ia, incluindo, conse ..

exame OI e' e ua o c ,
.'

' .

rt .

,t 'f]' acões parciais em regIstros e documentos contábeis e outros
quel! emerl c veri c c ' , .

ircunstânci
.

_,

cl" ra�çâo q-ue consideramos necessarros nas circuns ancias ,

processos - e compro\ .

, 2 E�� nossa opinião, o balanço .geral, acima referido, reflete S�·,
ti 'f .'

t
.

icão patrimonial e financeIra da CORAL EMPREENDIMEN ..

IS ator iamen e a posiç . b d 1979 d .ord / .

TOS E PARTICIPAIÇôES .S/A em 31 de dezem ro e , e acor o co�os prm-

cipios de- contabilidaêl� geralmente aceitos, aplicados de maneira consistente em.
relação ao exercício anterior.

,
,

Curitiba, 26 de fevereiro de 1980.

ED,GARI) BITTENCOURT
Auditor Independente PF/011

Conto CRC/PR 3080-CRC/SC 3080-8
DEMEC-RAI 72/002-PF - CPF ,000797749

.

".'

'.\
"
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r

ESMERALDINO
M. DE ALMEIDA

PRE,FEITO OE PAPANDUVA INGRESSOU
NO PAR.TIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O jovem senhor Nataniel Resende Ribas, MD. Prefei

te Municipal, vem de ingressar no Partido Social Demo
.crático "PDS". A ocorrência deu-se dia 17 do corrente na

Capital do Estado durante a audiência que teve com o

Exmo , Vice-Governador Henrique Córdova, deputado Ge
nésio Tureck e outras autoridades. A razão que levou :S.
S. a a a tomar tal decisão foi de conseguir recursos para c'
seu município, para que não venha a sofrer solução de COI,

tinuidade na sua administração que vem realizando com

invulgar brilhantismo e patriotismo colocando assim a sua

comuna no lugar que lhe cabe diante dos demais munici
pios de Santa Catarina e certeza temos que dias melhores
virão para Papanduva e seus munícipes. No próximo nú
mero darei mais detalhes.

BLOCO PROVISÓRIO DO PARTIDO PDS
FOI J?UNDADO EM PAPANUUVA
Dia 24 do corrente, com a presença do Exmo . Sr.

Vice-Governador do Estado, Dr. Henrique Córdova, Secre
tário dos Transportes e Obras, Deputado Federal Esperi
rliã€> Amin Helou Filho, Deputado Federal Lauro Salvador,
lJ'ep. Estadual Genésio Tureck, Zani Gonzaga, Francisco
A�sis Filho, demais autoridades, Civil, militar e religiosa.
Foi fundado o Bloco Provisório do Partido Democrático
Social, para no prazo de 90 dias proceder a filiação do Par
tido para registro na Justiça Eleitoral, que posteriormen
te em convenção elegerá o Diretório Municipal. Eis os in
h grantes do mesmo: Prefeito Nataniel Resende Ribas; Es
meraldino Maia de Almeida; Walmir Lucia Senna (Secretá
r io) ; Silvino Schichoka; Pedro Giacomo de Lucca (Presi
mente); Dr. Rubens Alberto Jazar; João Gualberto Wilic
;únski; ,P e. Antonio Cintho; Dr. José da Conceição <F'Ioren
c a: Modesto Hirth; Victor Kachoroski; DELEGADOS:
<T,,�(I Flor indo Sch adeck, Fernando Reusing, Soter Povaluk,
y"<;l�'::.' JI,:,?ln'k c Evaldo Crabcvski .

EXP'LOSA9 DEMOGRAFICA MUNDIAL
A População Mundial atingiu exatamente 4 bilhoes ,e

..rJ!ie ('le p_ ssoas às 19,42 horas G1\'l1' de anteontem, ch� ;.1CCI'-
� n cem um painel situado numa grande avenda d,'
\ '. ,i}';jn2,tü'1, :;:,':;S0 painel que registra segundo por c:<=:gun ,

i -, " nl.�Jl-"1�C pop.ilaconal do mundo, Io, instalado pela
� rk'<Ül·,Z8.�,50 de Dsl:udcs D .mográfícos Environment FUHr:
�,',J,lln("(i esse organismo, a populaçâo mund al aumente" .

"'I<'\('>- ," 2 � -'-""'3.S por Dl'IJ'llJ o (>·....1 25r, mil por dia e 'C1:n ' (),-,\., (-;'1. ., t" . 1 s ::J\i' J,
I

.. , ..... 1... lJ �.. .J.L .I, ,_ .. I \

.,'" lhé):' ';', ao ano, (G, r . )
MOp;'j<i,A.I. J,(l:C1H. & VlSl'l'l� �� �F.-qV')f"r,d)
C· I"c:� .IvO Cultural do Mobral à:: noss.; e .. 6L1c!e r�� ,.\' ...�.) .-U

ft� :.' 1 �I Gf. l'i\..l:.�r(,Jl ..e ]. v.sita (la Fr12.. Ijt_�r:.a d : I_CIII'c12S da E:��]
"\ a, 'Hc'bal' administrat iva da Agência Frnanceira ela Co
� � �;'''lQa�-;:..:o E5b dual do Mobral da Capital, a qualo se �e7
a "c:mr<u'lhar da sra. Roseli Maria Cr.tten, -Superviscra d.:
/':í'��', de Canoinhas. A visita foi de cunho de serviço ad
àI':in strativo tendo as mencienadas representantes elo 1\10-
i!.ri;l:l encontrado em ordem os trabalhos específicos a sua.i

atribuições. Assim sendo, estão de parabéns a Comissão
Executiv.à e sua Coordenadora local" que não tem medido
f,�fQr��05 no sentido de elevar cada vez mais o nome do
.MOBt�AL que é a luz do analfabetismo no Brasil.

CURSO DE PINTURA EM TECIDO
É isso mesmo: "CURSO DE PINTURA EM TECIDO",

,Fei 0 que aconteceu dia 19 do corrente em solenidade de
ínauguracão no "POSTO CULTURAL DO MOBRAL" em

I'apandu"v:a. Trata-se de um trabalho aprimorado de pin
tura em tecido, desenho a lápis e artesanato. Os trabalhos
estão a cargo do jovem pintor com -'curso completo e res ..

�IDctivO diploma, Evaldo Greinert, de tradicional tamília
p,a.:panduvense. É mais uma promoção do Posto CulxJ'81 du
Mobral em nossa cidade que já conta com um número ra
aoável de alunos afeiçoados, a aprimorar seus conhccimen
h/)8 na arte de pintar. As crianças que desejarem freqüen
tal' o curso, poderão fazer a sua matrícula na sede do Posto
.1]0 Mobral local,

.

LIONS .& ESPORTES
Realizou-se dia 22-03-80 na cidade de Rio do Sul, as

finais do 105,° jogos leonísticos do Distrito L-lO'. O Lions
Clube, de Papanduva esteve r spresentando na modalidade
de Futebol de Salão, conseguindo na mesma a terceira co
locação. A equipe teve boa atuação durante o torneio con

quistando Taças e Medalhas que veio enriquecer ainda mais
a sua galeria de vitórias.

PASSAR,ELA DA SOCIEDADE
Srta. MARIA DA GLóRIA WILICZINSKI - Nossa

fl�€nda social registra dia 1.100 p. v. niver da srta. Maria da
(�,lór;a, zelosa funcionária do Escritório Contábil Senna
Fdicitações pontificando em alto estilo para a nataliciante.

Sra. PASQUALINA TREVISANI Dia 08 p.v.
u)mpletando mais um ano de sua prestativa existência a
�ra , Pasqualina, vh·tuosa esposa do sr, Dionisio Trevisa
:r:;í. Nosso presado assinante. Cumprimentos circulando cm
aJta rotação l::ara Barra Velha, onde reside,

Sra. AMALIA MATOSO KROLMAINE - Dia 09
l'·i,Í\'H da Sra, A!l;a1ia, res, em Curitiba, fi]ha do nosso as
l";nant0. Ernqio C, Matoso, Na sua festiva data 2S mdho
l'f3 f'21 i l'jitaC'õ('s circulando,

Sr, MAHIO COLi\,ÇO -- Dia 10 festejando niver o
rei', Mnrio Colaço, filho adotivo do SI' , João Almeida, nosso
;""!J:nant�, Nluitos cumpdmentos recebendo o aniversarian-
11"; 'R€) sc'u í('stivo dia de nível',

fi'1, DORILDA THI�SSEN -, Di �l 1] p, v, f0.stej an
��l <'>;�r-:>:[I, d� idade nova a 8;"8, Dàrilcla, e�;'c')()f.a do sr,
/' ;',tnll'(l r1":licssen, do com(rc:o local, j'/[q'ta -C\l',,[fria nonti,
i' \'�n1 :c, ,"lta ('cm muilas feJicil..açõo:s ,;; ('Uli1rr:ll'{rmtos, .

{j:_,La. KATILA B3Arl'TITZ � Dl�\ J 2 ,) S,lpmút'n srLí'l.
V z,�rLJ, f,nj :'\1'<1 (olhem o J.':;j'l,i;:; u�11a flor no a] "'';1'�. jardim cid

"

'\ �1,\1, F lha dl1( ta do distinto casal Erl1ani (Terezinh2)
':',,':c :.c,k�)v::.;}.:i, ele no 50 presado assin?nte, Fclicitaçõ:;s r:::1'n
f:�jt;1: rot"a( '-�().

U1\\f �O}<� SEMANA
'imm do Rezas, estás perto de Deus, Quando sofres,Deus 0$tá perto :de ti. (Urteaga).

Prefeitura nicipal de (anoinhas

DESIGNAR

FABIO NABOR FUCK, Diretor Administra
tivo, como responsável pela elaboração do Movimen
to Econômico para o presente exercício, devendo I)

mesmo convocar os servidores disponíveis para a rea-

lização deste trabalho.
'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
2'4 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

Conformo 00 artigo 135 da Lei n," 1.149 de 25/04/1971,
A Funcionária Ligia Schivinski, trinta (30)

dias de licença para tratamento de saúde, de pessoa
da família, de acordo com atestado médico incluso no

requerimento protocolado sob n.? 543 datado de
20/3/80, a partir do dia 21 do corrente.

/

PORTARIA N.o 22/80

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre ..

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de" suas atribuições legais, re
solve:

Gabinete do Prefeito Municipal de' Canoinhas,
24'de março de 1980.

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

Esta Portaria foi registrada e publicada no De,

partamento 'Admínistrativo, na data supra.
Dr. Fábio NabOI' FUCK
Dir , Administrativo

Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N,'o 23/80
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, nOo uso de suas atribuições legais, re
solve:

PORTARIA N.'O 24/80

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

do COIU a Lei n,? 1.241 de 09/4/75 combinado
com a Lei n.? 1.149 de 25/4/74, resolve:

DESIGNAR E CONCEDER GRAT1FICAÇÃO
a) à Prof." Ana Rita Haensch, Normalista Pa

drão C. E. 04, para a função de Diretora das EE. RR .

de Alto da Tijuca, a partir de 03/3/1980, ficando dis
pensada da função anterior.

b) Fica concedido a mesma a gratificação de
::10% sobre seus vencimentos a título de tempo inte
gral, com vigência a contar de 03/3/1980.

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

Dr. Benedito 'I'herézio 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

CONCEDER LICENÇA (

AAristidesMallon·
ê como casadeparente.Vocêcega semavisar .

e ê semprebemrecebioo.
às nossas oficinas de vez em quando.

I
Como parte da família Mercedes,Benz, �

nós nos sentimos mlllto honrados de reen
contrar você Sempre

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

-Nós sempre temos tempo para voc$, funilaria e pintura,' E todos juntos "formam
porque nós fazemos o tempo render, uma equipe múito, mUito efiCiente,
E não podia ser de outro jeito: o tempo para Você pára, mas 'não pára em vão,
nós, como para você, é dinheiro, Você entra na nossa oficina e vê que 'só

Então nós procuramos r!3cionalizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
serviço das nossas oficinas, de modo que competente, e as instalações, o ferramental
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

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

inteira cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica
Não deixa parafuso frouxo. para certos tipos de trabalho que exigiriam
Não deixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos

regular. que. nas suas próprias oficinas, seriam ociosos
Não deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo.

no ato. Você tira o caminhão da oficina como
Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que

questão de honra. valeu a pena.
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e Da recepção à despedida você tem a

periodicamente volta lá, para garantir que mesma sensação de que não perdeu tempo. Rua Vlda'l RamGs, 103€;' .'

vai sempre fazer ur:n serviço bem -feito. Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz Canelllilas - se

!Um por um, todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar. aceite um conselho.

t
�J ,f::i�:: ,E.:. ::t�:� �� .::::::', �� . , . ,:. ���::��:�:=�: ::=i:�: , u •••• , •• , , , .. I

Concessionário Mercedes-Benz

AristidesMallon
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CORBEIO DO NORTE

/'

H ospifa I San ta
EDITAL DE CONVOCAÇAO

éruz
/

, Convoco,?S Senhores. Associados .. do Hospital Santa
ç;uz; para Asse�bleI� G�r�l Ordinária a ser realizada nas depen
d�enclas d2 HospItal �o próximo dia 17 de abril de 1980 às 19:00 ho
ras em 1. Con,:ocaçao e as 20:00 horas em 2.a Convocação a fim de
tratar dos seguíntes assuntos: '

1.0 - Apre�entaçao e Apreciaçã? do Balanço e Relatório da Di-
'reteria referente ao Exercício de 1979'

'

2.° _' Aprovaç�o Ido Balanço e Relatório da Diretoria referente
ao Exercício de 1979; ,

3." -- Outros assuntos/de interesse da Instituição.'
Canoínhas, 14 de março de, 1980.

OSVALDO WRUBLESKI - President'e

GRATIS
"'

1 disco LP

Na compra de '2 discos
grátis 1 LP _ doe sua

você leva
�scolhl

APROVEIT,E

asa
Lot e s ,- Ven de -5 e
Vende-se dois lotes, ambos

tom 15x60 m, localizados no
Jardim, Esperança, próximos ao

asfalto Ótimos para chácara.
,

Preço de ocasião.
"

Tratar com o sr. Ludovico
Bera, no Armazém Santa Tere
zinha, na Rua Getúlio Vargas
n.? 118 ou pelo fone 22-09:25.

3 li:
4''1

_2 x

"t7:f"'SlfRN1
.

,REUNIÃO D-E SERVÍíCO

'iuns
Foi no último dia 13, que ocor

reu a nossa reunião de serviço, no

Clube Canoinhense, sendo partici
pantes, todos os CC. LL. que se

identificaram perante nossa orga
nização Internacional, para os pro-'
gramas de bem Servir. Nessa reu

nião, foi rememorada a fundação
do Lions Clube de Mafra, sendo
padrinho o nosso Clube. Tomamos
conhecimento da repercussão cau-

,

sada pela fundação em causa, atra
v és dos noticiários daquela cidade'
bem como de 'lA Notícia" de Join
ville, sendo ampamente, divulgado
G acontecimento. De, nossa parte,
estamos satisfeitos por mais uma

vitória alcançada por nosso .clube,
elevando cada vez mais o nome de
Canoinhas, a Capital da Erva Mate,
Estamos. agora, mais pertos e con-

'tamos com um maior número de
socios que nos cercam e desta for- '

ma trazemos para o Distrito L-10/
e para' Lions Internacional, mais
adeptos por nossa causa, sempr-e
"riorteados pelos princípios de'Mel-

" vin Jones, ou seja, comungar ple
namente e coesos, para 0_ serviço
desinteressado e comunitário, Nas

se Presidente CL. Ildefonso Cor
rêa. se parabenizou com a turma,
enaltecendo aqueles que lá compa
receram, e, agradeceu o CL. .Zai
d.en Emiliano Seleme, pelas pala
vras proferidas na fundação feste
jando assim o nosso mais novo afi
lhado o Líons Clube de Mafra -

pérola do Planalto
'

,

Na semana que' passou, as

rD.MM. do Lions Clube de Ca
.ricinhas se reuniram para mais um

chá, e desta vez, na .residêncta da
'. '

DM. C}:NTHIA
- A ANFITRIA no CBA

DAS DOMADORAS

Empresa 'IDdD�trial 8/ Comercial ,rUCK S.' 4.
-:- MATERIAIS PARA'CON"",TRUÇAO -:-

FUCI<

MATERiAL ELÉTRICO-, -

DA
. FUNDAÇ!AO. AG rE�HADO

. .

P . E R S I -A NAS I

�::��:::,,�,���:�: ..::�:'.:...:�:�.:.�-.�:::.;: ..�::�:��.���:,��m....mJ
I

e s.o a

-_

-

rnre lMf
-

mm.

anoio as
corrente, quando nosso' ex-CL.
Orlando Pires .de Souza,' hoje resi
dente em Pôrto União, manteve.
contato com o nosso CL. Zaiden
-Emiliano Seleme, e, entabolaram
negociações para' que se efetive a

.: fundação do que será, o Lions Clu
be de Porto União, muitas vezes

cogitado e almejado, porém sem ter
até então possibilidade.' De início o

novo Lions será formado por 25 ca

sais que já se identificam com

Lions Internacional, eis que muitos
deles já tem vivência neste senti
do . Merece guarida, a nova idéia,
porquanto deverá ser o 'elo de inte
gração dos Clubes de Lions do
Norte Catar inense; porque por
muitos anos, somente Canoinhas ti
nha esta qualidade. Estamos fican-

,

(:0 cada vez mais pertos 'e neste
'elo', participamos de um melhor'
companheirismo e uma. melhor
ação, dentro dos princípios leonísti
cos quê .nos levam a arcax:._ com mais
esta possibilidade. Canoínhas des
ponta como o grande clube do pla
nalto, com ares de. supremacia fren
te aos demais clubes

-

do Distrite
L-lO. Oxalá, se', concretize tal de,"
jnarche, para que tenhamos mais
gente leonística perto de gente,
leonística .

"

TERMINA UMA GES1'AO,
PARA O INíCIO DE NOVO

ANO -L,EONíSTICO, "

Mês de março, é o mês em que
'Lions Internacional recebe os no

mes que dirigirão os .destinos dós
, clubes - leonismos, para a gestão
80/81. Assim é que neste mês. de
verá se processar uma eleição em

nossos quadros, para se ter .os no
'Vos dirigentes para o próximo ano

leonístico que se inicia a: 1.0 de ru
lho próximo. Muitos .nomes "estão'
sendo cogitados e é natural que até
disputas 'surjam em torno da nova

-supremacia da Presidência. . Faze
mos votos que, o'escolhido dê ao

clube, a condição que desfruta atê
então. Sabemos que todos os com

j.onentes de nosso Clube, tem con ..

dições de assumir a Presidência; e

a disporiibi lidade de "tempo, está
em funcão do trabalho de cada
qual , Levemos. ,avante nosso clu
be e que os novos dirigentes dig-: .

nif'iquern o cargo que ocuparem
Tenham presente que os filiados do

- Lions Clube de Canoinhas, tudo ra
r ão para que o clube permaneça
sempre 'e cada vez mais, primando
relo bom companheirismo e o ser-

viço desinteressado.
'

Cruz' S'..,'•

DM. CY'WTHIA BASTOS KAMM··
RADT, a qual, proporcionou uma

, noite agradável a todas quanto le
varam o abraço de amizade àquela
casa. Claro está que é nestas oca

siões que os programas de traba
lho são definidos e levados a ef'ei-
't,) pelo nosso clube, já que a parti

_ cipação da DM. se efetiva' nos de
bates que festejam o chá. Assim é
que a DM. Presidente Renilda Cor
rêa, lançou a [grande campanha de
inverno como final' de gestão,. o

que foi aceito e concorde pelas pre
sentes. Lions Clube se regosija em

prestar a homenagem ás DD.MM .

verdadeiras baluartes de
/

nosso

-Clube, em Canoinhas.

CGCMF 83.188.771/0001-81

ASSEMBLÉIA GERAL.EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO
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 Expedicionários 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 (Se), 18 de março de 1980.

JULJUSZ TARGOWSKI' -..

Diretor Superintendente
, I

'Pira um bom chimarrão

\prefir.,

"

«BOM-DIA»

SAO ANIVERSARIANTES

DO Mífs-
'

Nada menos que seis compo
nentes do Lions Clube de Canoi
nhas, festej aram aniversário neste
mês de março. Começando pela
DM. TERCIA DE, OLIVEIRA TE"'
LES, que .no dia 0'3 do corrente viu

, fluir mais- uma ano de vida. Dia
08 foi a vez da DM. MARIA DE
L. VALENTE FURTADO, que come
n.orou seu niver, part-icipando . da
fundação do Lions Clube de Ma
f�oa, quando foi homenageada . No
dia 13, o CL. GRIMALDO COSTA
F'URTADO recebeu os companhei
ros e amigos em, sua casa na pas
sagem de mais um seu aniversario.
A UM. ZENIR MARIA- (ZENA)
comemorou idade nova no dia 16,
data que também fez aniversário a

:CM, MARIA DE LOURDES FLO�
RÊNCIO. 'Já no dia' 23 o CL.
MOACYR BUDANT, passou· seu

aniversário, oportunizando_' seus
amigos o abraçarem condignamen
te. ° Lions Clube de Canoinhas,
se parabeniza com, os aniversarian
tes do .mês, desejando-lhes felicida
des.

PREVENDO A �UNDAIÇAO
DE PORTO UNIÃO

� I
3

Nosso, clube realmente' está de
vento em popa 'e com muito gaba
rito. dado que os seus componentes
são pessoas capazes, altruísticas e

c1,esenvolvem o. sentido de compa
nheirismo, dentro do lema "Servir".
Porto União, sempre' foi cogitado
rara possuir também seu Clube de
Lions, e7 esperávamos uma opor
tunidade para "o início das gestões.
Surgiu esta oportunidade dia 18 do

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

Plásticos Santa

eH ao
4 'UN14680 •

.

União Auricola Danoinbas Ltda.
c Ó,M UNI C A'

, /SE HOJE o PRE;ÇO DO SOJANAO ESTA BOM, NÃO H,A PROBLEM_A.�
fA'ÇA SUA COLHEITA E TRAGAMNOS o PRODUTO PARA S�R SECAI)� J1

iH�MÁZENADO. NA ÉPOCA OPORTUNA, voes CONSEGUIRA o MELHOR

PREÇO PELA SOJA ARMAZENADA.
,

�I{ELHORES INFORMÀÇÕES E DETALHES DA OPERAÇÁO, DEVE-

RliO SER SOLICITADAS AO ESCRITÓRIoO DA· UNIAGRO NO CAMPO. DA

'AGUA VERDE, PA:RQUE INDUSTRIAL N. 2. '-

2 x

- , «(OMPADR,E»

A RJi.DIO· SANTA CATARINA, APÓS METICULOSÀ_PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENTE ATÉ voes, o MELHOR DA MÚSICA NACIONAL ,E
�"'A -

,

'

,;
INTERNACIONAL. .

\,. _'

E o RESULTADO DE UM TRABALHO SÉRIO :E���ig�!Nf��:'s��:O�\1��R:��OES �?:s�����s OUVINTES E PATROCINAD�iRES, �CO�O

ATRAVÉS DA BOA MÚSIC{\, D�ARIALVIENTE PROCURAMOS TOCAR C?M CARINHO A SUA �ENSIBILIDADE MUSICAL.

-N9 SEU LA:(l, NO SEU ESCRITÓRIO OU NO SEU AUTOMóVEL, LIGUE-SE NA RADIO SANTA CATARINA.

VOCÊ, ESTA SEMPRE EM BOA COMPANHIA!

,

/
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':" enha fazer um contato imediato. ;�;
: I H�

�1
Mecânica robusta ..

Maior autonomia (tanque 50 litros) (13!75 Km litro)

Indústria de
Zanioló

Madeiras
S.. A.,

. '.

C. G. C. N.'Ü 83.187.294/0001-30

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta Sociedade

para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 30 de
abril de 1980, às 10:00h. na sede social, situada no Bairro Agua
Verde, Canoinhas, S. C., para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

a - Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, B2'
lanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 1979;

b Deliberar sobre.a destinação do resultado e a distribuição dos
dividendos;

.

c - Aprovação do aumento do Capital Social através da correção
de .sua expressão monetária (art. 167 da Lei n.? 6404/76) e

conseqüente 'alteração estatutária, com emissão, de novas

ações;
d Fixação dos honorários da Diretoria;
E' - Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Aviso: Acham-se a disposição dos senhores acionistas os documen·

tos -a que se refere o Art. 133,da Lei 6404/76.

Canoinhas, 25 de março de 1980.

MILLES LUIZ ZANIOLO - Diretor
3 x

Prefeitura
. I

Aviso
Mun. de ,Canoinhas
de .Licitaçâc

A Comissão de Licitação da Prefeitura .Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço _ Edital n.? 015/80, para "Aquisição de
Portas e Janelas de madeira, a serem aplicados I?-a Estação Rodo-
viária, conforme planta em poder da Prefeitura Municipal", com

nrazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 10 de
'abril do corrente ano (10.04.80). Cópia do referido Edital e maio
res esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Cornissâo.

f Canoinhas, 19- de março de 1980-.

_ HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão de 'Licitação'

-Prefeitura

i\.viso
Mun.

de
de- Canoinhas

Licitacâc
,.

-

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 :rrazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do d18
io (dez) fie abril do corrente a_�10 (10.04.80). Cópia do referido
Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Cu
missão.

Canoínhas, 19 de março de 1980-.

HUGO ANTONIO, PEIXOTO
Presidente da Comissão de Licitação
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Estilo jovem.•
•
•
•

, ..

HI't �

I !
I i
, ..
. . .

� J
Mallon

suspende
movimento

Bornhausen

l1'POLIS. ($ECS/SI/CN) Io governador Jorge Bor
nhausen determinou, através de
l ecente ato, a suspensão dos
eIeitos do decreto n.

° 8.688, de
31 de agosto de 1979, que proibe
:1 movimentação de membros
f:fetivos do magistério púb lico
estadual, até a realização dos
concursos de remoção, lotação,

Paraplégicos,
servidores
utilíssimos
FANTÁSTICO, O SHO'W

DA VIDA (RJ /CN) _ O Fan
+ástico, o Shaw da Vida, 2pre--'
sentou na noite do dia .23 de
março, um do:mlingo;· um terna
dos mais polêmicos: .

"Os PéH2-
plégicos e sua vida profissio-
"nal". Muitas empresas acham
que empregarem um paraplégi
co estarão cometendo um erro

dos mais graves, pois afirrr-o o

contrário; muitos paraplezicos
estão salvando vidas nos labo-

.

ratórios, através de pesquisas
conscienciosas e exatas sobre
doenças incuráveis.

� ,

A classe é-
.

numerosa
.

err.

termos estatí ticos, os dados re

velam cifras enormes. O gover
no fabricou uma lei que incen
tiva as empresas á. empregarem
tal indivíduo ou tais indivíduos
rnediante a política de inceriti
v os fiscais, mas a tal lei só ficou
no papel, pais na prática a lei
tornou-se uma lei morta.

Tais' empresas qUe cito no

primeiro parágrafo não torna
�;e preciso procurar muito, bas
ta que ir numa: empresa canoí
nhense e observar o número de
empregados; todos normais, ne ..

rihum paraplégico. O que isso
demonstra? Demonstra qu., es

sas pessoas não atingiram um

índice elevado de. cultura, i:;

sim, ainda estão na era da pe-·
dra.

Quantos Rutherford, Fer ..

mi, Pascal, perderam as chan
ces de um emprego condizente
com eles mesmos. Isto é uma

falta de compreensão muito
t.rrande para com uma classe
Que está só beneficiando a 'hu-.
l;anidade, através das grandes ],
pesquisas feitas em laboratórios
governamentais. 18S0 é que é
vida digna de ser vivida .

por
pessoas paraplégicas, que que-
r 21n mais que simples atenção,
querem emprego digno de uma

pessoa norrnal .
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que
no

.' , .

maglsterlO
acesso e ingresso a serem reali·
zados pela Secretaria da Educa
ção.

A suspensão terá. vigor até
sessenta dias antes dos novos

concursos a cargo da referida
Pasta.

O decreto, de n.? 10.369, de
14 do corrente mês, entrou em

vigor no último dia 17, fazendo
retroagir os seus efeitos a 29 de

tcvereiro deste ano, revogada.
w:, disposições em contrário.

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

Coral Empreendimentos e

Participações S. A.
Capital Autorizado: Cr$ 13.075.000,00
Capital Subscrito: Cr$ 10.627.787,00
Capital Integralizado: Cr$ 10.587.183,58

Anúncio de Convocação
A Diretoria da Coral Empreendimentos e Participações

S/A por seu Diretor-Presidente infra assinado, convida os Se
nho{es acionistas' para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINARIA a realizar-se no dia 30 de abril de 1980, às 18:00 ho,

ras, em sua sede social, situada à Rua Felipe Schmidt n.? 550, em

Canoinhas,SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA:

1) - Tomada de contas Diretoria; exame; discussão e

votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício fin-
do em 31/12/1979; ,

2) - Fixação dos honorários dos Diretores, de confor
midade com o art, 25 dos Estatutos Sociais, e dos membros de
Conselho de Administração, nos termos do artigo 22 dos Estatutos;

, -

3) - Aumento do limite do capital autorizado, com ba
fe nos índices adotados na correção do capital social realizado, se

gundo o disposto no § 2.° do art. 168 da Lei 6.404/76;

4) - Aprovação da correção' da expressão monetária
do capital social integralizado.

5) _ Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 25 de março ,de 1980.'

HILTON RITZMANN - Diretor Presidente

.

���;��p;�f�·i��'�··;���·�·i·��·�·l
de Vanoinbas I

Agradecimento
0- Prefeito Municipal. de Canoinhas, Beneditc

Therézio de' Carvalho Netto, agradece aos Líderes e ao povr
da comunidade-de Arroio Fundo, pelá recepção e a bonito
festa oferecidas ao Vice-Governador Henrique Córdova e ao

Secretário dos Transportes e Obras, Esperidião .Amin Helou
F'ilho e comitiva _ por ocasião da inauguração da Linha de

.

� Eletrificação Rural naquela localidade no último domingo
..

�i�
. 'iIi"���}!I...lUl..ll.l.. _�UU!-_!il_!!llll.:!:!:iUUUI.u UI.:!._! li � II li II FUUUi . .Il..-'L..I'\Jbr�JUUUIJLH.JI..2..l1�J!_,

Sindicato dos Trabalhadores Rurais
--

de Papanduva- � . (

EDIT, ._L
Pelo presente Edital, fazemos saber que o Sor

teio que o Sindicato .dos Trabalhadores Rurais de P3-
panduva, está promovendo será realizado no dia 1 S
de abril de 1980 pela Loteria Federal, tendo em vista
que 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. OOO,OfJ
(vinte e cinco mil cruzeiros) .

O 2.° prêmio será 2.000,00 (dois mil cruzeiros)
O 3,° prêmio será Cr$ 2.000,00 (dais mil cruzeiros)
O 4.° prêmio será 1.500,00 (hum mil

.

e quinhentos
cruzeiros)

O 5.° prêmio será Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeii'os)'
Papanduva,' 12 de março de 1980.

EULINO BENTO PILLATTI
Presidente

=

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� -----_C_O_R_R_E_IO_'_D_O--N_O_R�T�E�� -s----------------------2-9--d-e--m-a-rç-&--�d!!9-8-0------�..

REGISTRO
NEREIDA C. CORTE, Oficial de,

Registro Civil do 1.0 Distrito de Co
noinhas, Santa Catarina faz saber
que pretendem casar-se:

LIDIO SELENKO e VERA
LúCIA DE' FATIMA SOARES
brasileiros, solteiros, domiciliados �
residentes, ele no Bairro São Cris
tovão ,e ela nesta cidade. Ele mo

torista nascido em Residência Fuêk
rnunic)ipio de Papanduva aos 15 d�
junho de 1954, filho de Pedro Se
knko e Antónia. Maria Selenko.

_ Ela, do lar, nascida nesta cidade
-

110 daos. e novembro de 1961 filha
ã(; Augustinho Soares Fernal;des e
Maria das Dores Soares.

ARNOLDO DE :}3ARROS FRAN
CO e NEREIDA RIBEIRO, brasilei
lOS, solteiros, domiciliados e resi
dtmtes l_lesta cidade. Ele, carpintei
re, nascido em Cochos, município de
l\Iajor Vieira aos L? de dezembro
de 1949, filho de João de Barros
Franco e Julia Lisbôa Bueno. Ela
do lar, nascida em Faxinal d�
Ilhéus-São Mateus do Sul-Pr . aos
22 de outubro de 1957, filha de
Joaquim Soares Ribeiro e de Ceci
lia Carlim.·

ALVINO ISrAEL RICARDO
DE JESUS e SEBAST'IANA APA
HECIDA GOMES DE SOUZA am
bos solteiros, domiciliados e' resi
dentes em Valinhos, deste Munici-
1'10. Ele, lavrador, nascido em Rio
Pretinha, deste Município em 13
de março de 1953, filho de João
Ricardo de Jesus e Maria das Do
I ec Ricardo de Jesus. Ela dd lar
l)�sc�d� .em Rio dos Poço�, dest�
Município, em 20 de janeiro de
1960, filha de Avelino Gomes de
Souza e Rosa Gomes de Souza.

JAYME DE JESUS BUENO �

FLORENTINA PEREIRA VIEIRA.
ambos solteiros, domiciliados e r>2�
sidentes em Campo da Agua Ver
de, .desta cidade. Ele, operário,
uascido em "Canudos, Município de
Major Vieira, deste Estado em 22
de dezembro de 1953 filho'} de An
cré Bueno e Rosa Batista Bueno.
E'�a, operária, nascida em Legeado
Liso, Município de Major Vieira,
deste Estado, em 18 de setembro de
1858; filha de Evaldo Pereira Viei
ra ·e Estacilia Gonçalves Vieira.

ADEMIR RODRIGUES e MAR-'
(:IA LUZIA VERDAN, ambos sol
teiros. Ele, técnico em contabilida
ele, nascido em Canoinhas em 16
-

'

de outubro de 19.54, residente em

Três Barras" desta Comarc'a filho
O.C José· Rodrigues e Odete 'Rodri·
gues. _ Ela, do lar, nascida em Pa
ciência, deste Município, em 13 de
novembro de 1956, residente nesta
cidade, filha de Pedro Benigno
Verdan e Maria Edy Sabatke Ver·
dano --

DERclLIO JOÃO STEILEIN e

MARLENE KITZBERGER,
.

ambos
súlteiros, nascidos, domiciliados e

_,

residentes em Sereia. deste Muni-
cípio. Ele, lavrador, �ascido em 23
de novembro de 1957 filho de

�:ra_nc�sco Steilein :

e C�ara Zipf"
Io..,tellem. Ela do lar nascida em 11
?c f.evereiro 'de 196i, filha de Ben
jamm Kitzberger e Sofia Knets
cki Kitzberger.

ANTONIO DE OLIVEIRA FI
LHO e ZENI 'UE FATIMA GROSS··
KOPF, aJ?bos solteiros, domicilia
dos e residentes 'nesta cidade. Ele,
cperário, nascido em Imbuía des
te Município, em 12 de julho de
1959" filho de Antonio de Oliveira
P. Sulina Massaneiro de Oliveira,
Ela, operária, nascida em Canoi
D,has, em 15 de dezembro de 1962,
!�lha de Lauro Grosskopf e Iracy
na Gomes Grosskopf ..

JOSELDE CANDIDO BATIS
TA e NIL,CE TEREZINHA BE
CREL, ambos solteiros, domicilia
(lOS e residentes nesta cidade. Ele.
topógrafo, nascido em Rio dos Po�
ços, deste Municipio, em 15 de ou

tubro de 1957, filho de Francisco
Cubas Batista e Alaide Stelzner
Batista. -Ela, contadora; nascida
nesta cidade, em 11 de março de
1959, filha de João Bechel e Maria
Lucila Ze11ner Bechel .

CARLOS FERNANDES FER
REIRA e SGELI TEREZINHA LO
PES, ambos solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele, mi
Iitar,

.

nascido em Marcílio Dias
peste Município, em 21 de setem
hro de 1958, filho de Marcilio Fer
reira e Cecilia de Lima Ferreira:
FIa, do lar, nascida em Paula Pe
reira, deste Município, em 10 de ju
lho de 1962, filha de Antonio Lopes
e Dautina. Vaz Lopes. I

RONALDO LUIZ BUENO e

ROSELI DE 'FATIMA VIEIRA,
ambos solteiros, domiciliados e re

sidentes nesta cidade. Ele, motoris-
�. ta, nascido em Monte Castelo, des
T0 Estado, em 29 de março de 1959,.
filho de Osorio Bueno e Maria Ju
raci Jungles Bueno. Ela, .comer-

.ciária, nascida em Major' Vieira,
de-ste Estado, em 15 de dezembro de
1958, filha de João Vieira de Mo
rais

/
e Ulidirra S2.n tos Vieira.

LUIS CARLOS DOLSZNYY c
.

NEIVA DE FATIMA KOMOC:HE ..

NA, ambos solteiros, domiciliados c

residentes nesta Cidade. Ele, cp·
merdário, nascido nesta cidade, em
�.f) de outubro de 1959, filho de

.

B(lndon Dolisznyy e Dirce Maria
P-olisznyy. Ela, balconista, nascida
em Agua Verde, desta_cidade, em

31 de dezembró de 1961, filha de
.

Tédro Olavo Komochena e Luiza
G[;pski Komochena.

JOÃO BATISTA DA SILVEI
RA e MARLENE TERESINHA
\-VEIGA, ambos solteiros, operários,
FIe, nascido em Santa Emidia, 'deste
Município, em 24 de junho de 1959,
residente em Campo da Agua· Ver-

_ oe, desta cidade, filho de Braz do.

CIVI L
Silveira e Brazilina Rodrigues da
Silveira. Ela, nascida em Santa Ce
cilia, deste Estado, em 7 de julho
QP 1963,' residentes em Bairro São
Cristóvão, desta Comarca, filha de
José Oady Weiga e' Nair Sasso
Vveiga.

JOSÉ MAURICIO KRAUSS e

�;ONIA BERNADETE KNOREK,
ambos solteiros, domiciliados e re

sidentes nesta cidade. Ele, indus
tr iár io, nascido em Xaxim, Municí
r-10 de Papanduva, deste Estado,
em 18 de fevereiro de 1959, filho
de Francisco Krauss e Maria de
Lourdes Ferreira Krauss , Ela,,' do
lar, nascida em Canoirihas, em 9 de

julho de 1960, filha de Estanislau
Knorek e Nair Iolanda Spies Kno
rek .

LEOPOLDO PEREIRA, OfiCiai do

Registro Civil de Bela Vista do Tel
do - Canoinhas - Santa Cctarlna,
faz saber que pretendem eesor-se..

AVELINO RIBEIRO com IZA
BEL F'ERRAZ, brasileiros, solteiros,
de; lavrador, nascido em Campe
Feio, neste Distrito aos 13 de abril
de 1937, filhó de Estanislau Ribei
ro da Silva e Ernestina Simão de
Oliveira, ela do lar, nascida em Rif)
de Areia de Cima neste Distrito em

04 de janeiro de 1944, filha de Ri
pclito Ferraz e Sofia de Souza.

JOÃO ,MARIA DAS NEVES
com. MARIA MADALENA FE:rt":
FEIRA DA C�UZ, brasileiros, 8012
teiros, naturais deste Estado, ele
operár.io, . nascido em Rio do Tigre
neste Município aos,20 de agosto de
1929, filho de Guilherme Zacarias
das Neves e Joaquina Ferreira ele
Souza, ela do lar, nascida em Per
to União-SC em 10 de setembro €l.e
H;28,· filha de Bento Ferreira €la
Cruz 'e Sebastiana Ferreira da- Cruz. '

- DITAIS

-
'

Apresentaram os' documentes
exigidos pelo Código Civil art. 110,

.

se alguém souber de algum impedi
mento legal, oponha-o na forma da
Lei..

Bela Vista dó. Toldo; 24 Ele mar
ço de 19�0.

ELIZA PEREIRA
Escrevente juramentada

E para que chegue' ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
v presente Edital. Apresentaram 05

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

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

I
Canoinhas 26 de março de 1980.

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

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
do Município de Major Vieira, Co
marca. de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, �a forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

ANTONIO BUENO DE OLI
VEIRA e EÚLALIA MODESKI.
Ele, natural deste Estado nascido
neste município no dia IS' de junho
de 1958, motorista, solteiro, domi
ciliado e residente neste município,
filho de Osvaldo Bueno de Oliveira
e Konegundes Correa de Oliveira.
FIa, natural deste Estado, nascida
reste município no dia 25 de abr il
de 1962, do lar, solteira, domici
Iiada e residente neste município,
filha de João Ambrózio I Modeski e

Barbara Wieczorkievicz Modeski .

Iiado e residente. neste município,
filho de Ladislau Babiresk� e Ma
ria Babires'ki. Ela, natural deste
Estado, nascida neste município no

dia. 22 de novembro de 1961, do lar,
solteira, domiciliada e residente
r.este município, filha de João de
Deus Bueno e, Ursolina Drancka
Etieno ,

(

CELSO SILVEIRA eLIDIA
LUCACHINSKI. Ele,. natural deste
Estado, .nascido em Canoinhas, no

dia 20 de janeiro de 1956, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
neste município, filho de Vivaldo
Silveira e Anita Artner da Silveira.
Ela, natural deste Estado, nascida
nesta cidade, no dia 30 de setern
bro de 1955, aux. de escritório, sol
teira, dornie'iliada e residente nes

te município, filha de Estefano Lu
cachinski e Getulia Czoupinski
Lucachinski.

Se alguém' tiver eonhectmente
de existir algum imp0di:m@Rta legal,
acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 24 de março de
1880.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

2.° OFíCIO DE NOTAS

Edital d-e Notif icacão
de . Protestos

Por não terem sido - encontra
dos nos endereços fornecidos eu

ror recusarem a tomar ciência, fa
ço saber aos que o presente "EDI
TAL", virem ou dele tiverem co

nhecimento que deram entrada nes-
. te "QFÍCIO", para serem protesta
dos contra ós responsáveis dentro
do prazo legal os Títulos com as'

seguintes características:

DP' N.o 33 998-E(, vencida em

28.02. HO, no valor de Cr$ 10. OOO,Ol\),
Emitida por Aristides Mallon C(1)l1-

-
'

tra: JOAO BATISTA GUZINSKI.
/

:PP N.o, 2538/79-B, vencida em

10. �2. 79, no valor de Cr$ 3. Q42,32,
EmItida por Moreira & Chiocca
Ltda. Contra: VAúDO WILLY.

DP N.o 7097, venc'ida em ....

12.03. BO; no valor de Cr$ 1.207,5e,
F.mitiàa por Auto Mecânica e Peças
Leo Ltda., Contra: BARTOLOMEU
DA CUNHA.

-

Canoinhas 26 de março de U'U.

ALCIDES SCHUMACIIIlJ,Jt
Oficial Maior

ORLANDO GUTT'ERVILL e

lVTARIA ZELIA KACHIMARECK.
E']e, natural deste Estado, nascid(J
neste m:unicípio no dia 02 de se
tembro de 1956, lavrador, solteiro,
c1omíciliado e residente neste mu

nicípio, filho de Antônio Guttervill
c; Antônia Guttervi11. Ela, natural
deste Estado, nascida neste municí
r)io no dia 1.'0 rle setembro de 1961,
c.o lar, solteira, domiciliada e resi�
dente neste município, filha de Ge·
raldo Kachimareck e Juraci Bue-
1":.0 Kachimarek.

JOÃO CARLOS BABIRESKI' e
DEOZI DE DEUS BUENO.. Ele,
natural deste Estado, nascido nes

te; município no dia 23 de dezembro
de 1955, lavrador, solteiro, domiçi ..

LEOPOLDO PEREIRA, OHeia I do

Registro Civil do Município de Três

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

PEDRO MICALOSKI e MARLI.
GUDE, brasileiros, solteiros" ele de
profissão servente, nascido em

- An
tonio Olinto-Paraná, no dia 26 de
março de 1960, filho de Gregório
Micaloski-falecido e de 'dona Geno
veva Kurpiel Micaloski, todos resi
dontes no Bairro São Cristóvão
deste município de Três' Barras.
Ela do lar, nascida em Pinheiros,
deste Estado de SC, no dia 03 de
dezembro de 1961, filha de Alvi
no Gudes-falecido; e 'de dona Ge

ny Andrade de! Oliveira Gude, 'to
dos residentes no Bairro São Crís
tóvão deste município de Três
Barras-Se.

LOURENÇO . CORNELSEN e

MARIA LUIZA BERBIANO, ele de

profissão servente, nascido em Ca
noínhas-SC, no dia 03 de agosto de

1.957,.... fÍlho de Emílio Cornelsen, e

de dona' Maria Julieta Cornelsen,
todos residentes nesta cidade de
Três Barras-SC. Ela do lar, nasci,·
d:1 em Irineópolis, no dia 11 de
2.g0StO de 1959, filha de J050 Ber- ,

hiano e de dona Djanira Cardoso,
residentes em. Irineópolis.-SC, e a

c'ontàlente residente nesta· cidade
('.e Três Barras-SC.' .

Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponha-o na forma
da lei.

Três Barras, 26 de março de
1D80.

LEOPOLDO PEREIRA
'Oficial do Registro Civil

FONES: 22-0360 e 22-0471

,

CONCESSIONÁRIA G�NERAL MOT0RS DO BRASIL S.A• .a!litltll'-

STA., CATARINA

...
,\ i : I" ;

MIGUEL PROCOPIAK

CANOINHAS

'.,
o

.

\

comércIO de veículos' Jtda,

RUA MAJOR VIEIRA, 289

o valor de cJm carro é fácil de conhecer.
Mas quando chega a hora de fazeruma revisão mecâniCtl, ou trOC(1r �lgutll.A peçól.,

é que você vai senti"r o verdadeiro valor de um ConcE.'ssioncirio.
\ Da nossa parte, você pode ter certeza de que seu Chcvrolct será examinado

tintim por tintim, por profissionais especializados, treinJdos na pról)ricl CM.
E tudo com garantia do servic.;o executaclo.

.

Nllturalillcntc, o atendimento também é rápido c honeslo ..

. Afinal, quem tcm Chcvrolct j6 cstc1 .)côstulllc�clo a 'ser bern lratado.

r

. '.

"

r' , i I

, '

,

Marca de valor .

.,.
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t C'ONVITE-MISSA
Os familiares de

Jsa
convidam parentes e amigos, para assistirem a missa' pel.-!
passagem de um mês do seu falecimento, a ser celebrada na

intenção' de sua boníssima alma, no dia 3 de abril (5.a feira
Santa) às 19 horas, na Matriz Cristo Rei. .

/ Pelo comparecimento" antecipadamente agradecem.
ti _. i wc .. MM .'&44 444 ' &AWy·...ewe.··,w

NA "4' *PN ME Mia M 1 ""'F57

t CONVITE ..MISSA
A Pia União de Santo Antonio, mantenedora da

Casa Dr. Rolando L. Malucelli, convida a todos para a Missa
que fará celebrar pela alma- de sua saudosa primeira Presi
dente e grande colaboradora

Isabel Kobler Friedrich (O. Bela)

W5 AWAM

t CONVITE-MISSA DE UM 4NO
."

Os familiares de

Bernardo
convidam parentes e amigos para a Missa de um ano Ode fale
cimento, que farão celebrar em sua memória, no dia 29 (ho
je) às 19 horas, na Capela de São. Bernardo, em Marcílio Dias.,

.

• ,.* ; §iB3SWSi#!__*.... @etuwg_ &

t I MMi Amrm S*WMi$.WQ4!MtfAW'ft M4i$S§iJ4iL4$MM &fH'MW4'#P.

t Agradecimento e Convite-Missa
Filhos, genros, noras, netos e bisnetos da sempre Irem

- Maria .Zaika Berezoski
f\

consternados com o seu falecimento, veem de público agradecer a

todos seus parentes e amigos, o conforto e colaboração por ocasião
do doloroso'stranse.

Agradecem também ao médico Dr. Haroldo Ferreira Fi
lho e as enfermeiras do Hospital Santa Cruz o carinho e a dedica
cão que lhe dispensaram na sua enfermidade e - ao Rvdo, Frei Fa
Mano pela assistência e conforto espiritual.

Outrossim, convidam a todos para assistirem a missa de

]'5"� dia que mandam celebrar em intenção de sua alma, no dia -30

I
do corrente, às 10 horas, na Igreja Ucraniana.

IPor mais este ato de fé e caridade. cristã, antecipam 08

seus agradecimentos.
-

-

• •...."•••p*kA'tiHi1BifIInnAMM iQ"M'&WéSaGW;WS_ ;41!"

Indústria e Comércio' Irmãos Zugman S. A.
C.G.C.M.F. 83.187.930/0001-23

A,VISO
Ficam os senhores acionistas desta sociedade avisados

d� 'lUf! se encontram na sede .social, sito à Rua Paula' Pereira, 1.013,
na cidade de Canoinhas-SC, os documentos de que. trata o Art.
133 da Lei 6.404/76 e relativos ao exercício de 1979.

ISAAC ZUGMAN - Diretor Gerente

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

MUSSI - TRANS'PORTES, co
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA ., declara para os. devidos
fins que foram extraviados todos
('8 documentos do veículo de sua

::;I"opriedade, marca Scania-Vabis,
ano 1968, placa DA-1845, chassis
€4,72.

Os mesmos ficam sem efeito
Fer ter sido requerido segundas
vl�S.

DOCUMENTOS
,..

EXTRA.VIADOS
lVIUSSI TRANSPORTESj

COMÉRCIO E REPRESENTACÔES
LTDA" declara para os de;'idos
fms que foram extraviados todos
(JS documentos do veículo de sua

j.ropriedade, marca Ford F-BOa,
8110 1970, placa DA-1804, chassis
K62VA-706017. ,

Os mesmos ficam
.

sem efeito
jor ter sido requerido segundas
VIas.

_____________n� � U_UL_.W__W__W r�

DOCUMENTOS EXTR.AVIADOS
ABRAH.ÃO lVIUSSI S . A .

.

INDúSTRIA E COMÉRCIO, decla
ra para os devidos fins que foram
extraviados todos os documentos
elo semi-reboque de sua' proprieda-

de, ano 1973, placa DA-1847, chas
&15 17908.

Os mesmos ficam sem efeito
r/?r ter sido requerido segundas
Vlas.

)

. PrefeituriJ IMunicipal

3 )(

3 x

LEI N.IO 1.526 DE 24/3/1980

AUTQRIZA AUMENTO
DE SUBVENÇÃO

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefei:o Muni
cipal de Canoinhas, Estaclo' de
Santa Catarina, no' uso de suas

atribuições legais, faz saber que
a Câmara de Vereadores deere
tou e eu sanciono a seguinte

Artigo 1.0 - Fica o Chefe'
do Poder Executivo autorizadc
a conceder um aumento na sub-

" venção anual da Associação Es
pirita "Lar de Jesus", na im

portância de Cr$ 16.000,00 (de
zesseis mil cruzeiros) .

I
Artigo 2.0 - A despesa del/corrente com a execução desta

no dia 30 de março, às 18h30lTI na Igreja Matriz Cristo Rei I
lei correrá à conta da dotação

.'

'. específica constante do orça ..

Pelo' comparecimento antecipa os agradecimentos mente vigente, devendo ser su ..

Mii A ....a * WM'M' ;. $WiW$iw;;gu A +j ........ plementada quando se fizer ne-
cessário.

.

L E I:

Artigo 3.° - Esta lei entra
tá em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Canoinhas, 24 de março de
1980.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito. Municipal

Esta lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Admi
nistrativo na data supra.

ii

NAGANO KANZI & FI
LHOS, comunica aos seus for
necedores para entregarem pe
didos somente com a apresenta
ção da respectiva requisição,
devidamente assinada.

Canoinhas, 29 de março de
1980.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

LEI N.lo 1.527 DE 17/3/1980

DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA O "CONSELHO CO
MUNITARIO BENEDITO THE-

RÉZIO DE CARVALHO
JUNIOR"

Dr. Benedito Theréziu de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de

.

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, faz saber que
a Câmira d� Ve:r,eadores decre
tou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Artigo 1.0 - F'ica declarada
corno de Utilidade \Pública o

"Conselho Comunitário Benedi-
/

to Therézio de Carvalho Junior"
entidade dotada de personali
dade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos com sede e

foro nesta cidade.
)

Artigo 2.° - Fica assegura
da a Entidade referida no arti
go anterior, as prerrogativas e

vantagens previstas na legisla
ção vdgente .

Artigo 3.° - Esta lei entra
rá em vigor' na data de sua pu
hlicação, revogadas as disposi-.
ções em .contrárío.

Comunicação .

, .

ao comercio

de
Canoinhas, 17 de março de

]980.

'29 de marçe de 19S0

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e pu·

blicada no Departamento Adm i

nistratívo na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuc'k
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.IO 25/80

APROVA, SUBDIVISÃO DE

UMA AREA DE TERRA

Dr. Benedito Therézio de'

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

atribuições legais e, de confor
midade com a Lei N.'O 830 de
04/6/68,

I
,

DECRETA

Artigo 1.° - Fica aprovada
a subdivisão de uma. área de
terra em confonmidade com o

Canoinhas
despacho exarado no reque
rimento protocolado sob n.?

. 462 . de 10/3/80 e nas respec
tivas plantas pelo Sr. Engenhei
ro da Prefeitura, dita subdivi
sào foi procedida pelo Sr. J0- .

vino Correa Tavares, de um ter,
reno urbano com a área de
1. 651,12 constituído do lote n ?

16 do.' loteamento de Maria S.
Pabst, ficando assim distribuí
do: lote n.? 01 com 855,50 m2 e

o lote n.? 02 com 795,62 m2, sito
no Bairro Campo d'Água Verde.

Artigo 2.° - Este Decreto
entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
r.ições em contrário.

Canoinhas, 26 de março. de
1980.

Dr. Benedito Therézio de
,

Carvalho Netto .

.

Prefeito Municipal

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

Dr. Fáhio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Licitacão·
.,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas., leva ao conhecimento. dos interessados, que se' acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 018/80, para "Aquisição de
Postes, Luminárias, Cabos e Conexos, para iluminação externa do
pátio da Futura Estação. Rodoviária; inclusive mão-de-obra", com

, prazo de entrega das propostas, até às 10 (dez) horas do dia 17-
.(dezessete) de Abril do. corrente ano. (17.04.80). Cópia do refe
rido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a ci
tada Comissão

Canoinhas, 25 de março de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 019/80, para "Aquisição de
Postes de Concreto, a serem aplicados na Rede de Eletrificação
Rural Felipe ·Schmtdt-Lageado", com prazo de entrega das' propos··
tas, até às 10 (dez) horas do dia 08 (oito) de abril do corrente ano

(08.04.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos,
serão obtidos junto a citada Comissão.

'

Canoinhas, 25 de março de 1980.
I

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidenteda Comdssão

.Aviso de

Licitação

Licitacão
.,

A 'COluissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao. conhecimento dos. interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 020/80, para "fornecimen
to -de Urnas Funerárias para indigentes, com entregas parceladas
através de requisições", com prazo de 'entrega das propostas, até
às 10 horas do dia 22 (vinte e dois) de abril do corrente ano

(22.04.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos,
.

serão obtidos junto a citada Corrríssão.

Canoinhas, 25 de março de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Corrrissão

Aviso de

Licitacâc
,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas,' leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 021/80: para "Calçamento

. a Lajotas, nas dependências internas da Estação Rodoviária. com
fornecimento da Lajota e Mão-de-Obra", com prazo de entrega das -,

propostas, até às 10 (dez) horas do dia18 (dezoito) de abril do cor
rente ano (18.04.80).

-.

Cópia do referido Edital e maiores .esda
recimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

2 x

Canoinhas, 2,7 de março de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Corrrissão

Aviso de

Aviso de
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Juízo de Direito
..

.

Edital de
de

Citação com o

Trinta (30)' diasprezo
.'

o Doutor O:di de Ataíde Rodrigues "Júlz di'
Direito da 2.a Vara dos Feitos da' Fdzenda d;
Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital vire� ou de
le conhecimento tiverem que, pelo presente cita a

_sra. ECILDA LUZ pE SOUZA, brasileira, estado ci.
vil ignorado, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, com � prazo de 30 dias, para responder aos

lermos da açao de Execução Fiscal, que se processa
neste Juízo, movida pela FAZENDA NACIONAL.
podendo contestá-la sob-pena de revelia no prazo de
15 dias, ficando o citado advertido de que não sendo
contestada a ação presumir-se-â., aceitos como ver.

. dadeiros os fatos articulados pele autor (art. 223 § I' o
clc o art. 285 2,° parte do CPC), que correrá em Car
tório, após a terminação do' prazo do edital,' e de
acordo com o despacho a seguir transcrito - R.h. R.
e A

.

Cite-se com as formalidades legais. Em 14 .11. 7�i
(as) Orli de Ataíde Rodrigues - .Juiz de Direito. 'F
para que' cheguem ao conhecimento dos interessados
e não possam de futuro, alegar ignorância, expedi c
presente e outros iguais que serão publicados e afi
xados na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, aos vinte e cinco dias do mês de fe·
vereiro de mil, novecentos e oitenta. Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivâo que o 'subscrevi I

01q.JI DE ATAíDE RODRIGUES . ..:.:- e.1 uiz de Direito

Edital de A rrematação
.
(Extrato art. 687 CPC)

.

ta PRAÇA: Dia 10 de abril de 1980, às 10,00 horas
2.a PRAÇA: Dia 25 de abril de 1980, às 10,00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum' Ruben Moritz da

Costa, sito à Rua VidaI Ramos, s/n
- Canoinhas-SC.

,
PROCESSO: Execução Fiscal n.? 1.218

REQUERENTE: A FAZENDA NACIONAL
1

RE.QUERIDO: LAURO SCHELBAUER DE LINfA

BENS: Um
.

automóvel marca Chevrolct

Opala, cor verde, ano de fabricação
1973,. placa CA-474f:l, categoria particular, capacidade
05 pessoas, 89 HP chassis n.? 5N69 CÇB-I09454, sem

reserva de domínio, ....em perfeito digo regular estado
de conservação, avaliado em Cr$ 38.000,00 (trinta c

oito mil cruzeiros). Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivào,
o subscrevi.

Canoinhas, 22 de fevereiro de 1980,
I

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES - J,.üz de Díreíto

Ed ita] de Arrematação
(Extraio art. 687' CPC)

1.a PRACA: Dia 08 de abril de 1980, às 10,00
'"

horas
2.a PRACA. Dia 23 de abril de 1980, às -10,00

"

J

horas
'

,

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador
Ruben Moritz da' CosIa, sito, à Eua

_I Vidal Ramos S/N - Canoin}ws-SC,

PROCESSO: Execução Fiscal 1. 20i
..__

R.EQUERENTE: A FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: OSCAR CAVA
,

BENS: 1.0) Um terreno rural se1ll ben�e�to;
rias) COlll a área de .121 .80 J n1�

(cento e vinte e um mil imetros quadrados)· situago
em Boa Vista neste município e Comarca, co�frontan·
do de um lado com Di alma J. Flôres, de outro

lado COIll o arroio Sa�ta Rosa, de outro lado

Com Guilherme Goestemeier Sobrinho, de outro

a a nOIo ,r
.Tado com Ozório . Nunes Figueiredo. O titule
anterior está registrado sob _ n.? 34.284. Ad

quirido por Oscar Cava; Iavrador residente e

ricmíciliado neste município. Transmitente: Gui-
,
Iherrne Goestemeier Sobrinho 'e sua mulher Hilda'
Voigt Goestemeier, lavrador, residente' e dornieiliado
neste município. Título: Compra e Venda. Avaliado
ern Cr$ 50.000,00 (cinquenta rnil cruzeiros). Eu Zai
den E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

.

Canoinhas, '25 de fevereiro de )980.
On:LI DE ATAíDE I�ODRIGUES

Juiz de Direito - 2.a Vara

Edital de �f\ rrernatação

c

(Extrato art. 68'1 do CPC)
,

'

1.a PRt.:ÇA: Dia 28 de abril de 1980, às 11,OCi
.

horas

2.a PRAÇA: Dia 19-- de maio de 1980, às
horas

.

11 Oli�,
J

.LOCAL: Edifício do FórUlll Ruben J\t1oritz da

Costa, sito à Rua Vidal Ramos, s/nY
- Canoinhas-SC.-

PROCESSO: Execução n.? 1.166

EXEQUENTE: BANCO HEGIONAL DE -DESEN
VOLVIMENTO DO EXTREl\10
SUL -'BRDE

EXECUTADO: ABRAHÃO MUSSI S/A _. INDÚS ..

']_1RIA E CÚl\'1ÉR.CIO

BENS: "Um prédio de alvenar-ia e estrutu-
. ra de cimento armado destinado i1

fábrica de compensado, medindo ,�43,50 x 109)/; TIl.,

perfazendo a' área total de 4.763,25 m2, aval.ado ctrr

Cr$ 651. 950,00.

2;) Um prédio de alvenaria e estrutura de cimento
armado destinado à casa das caldeiras medindo

15,50 m. x 15,30 m. perfazendo a área total de 237,15
m2, avaliada � Cr$ 76.040,00.

'3) Um prédio de alvenaria e estrutura de cimente
armado destinados à fábrica de laminado medin

do 22rOO x 50,20 li. eriais dois anexos em estrutura
de cimento .arrnado destinados aos tanques de cosi
mento de toras medindo o primeiro deles 7,05 III x

L.3,40· m. e, o segundo 6,60 x 20,20
-

m., perfazendo O

" prédio com seus dois anexos' as áreas parciais d;�
1 :104',40 m2, 164,97. m2 e 133,32 m2 respectivamente

,

e com: a-área global de 1.402,69 m2, avaliado em Crê
] 00.000,00.

4)
. Um prédio de madeira constante deum pavimen-
to térreo e mais três (03) pavimentos sobrepostos..

coberto de telhas .de alumínio, destinados' à secagem
de lâmina de madeir�,. medindo _

cada pavimento 52,5:':
01. x 16,10 m. e tendo co'mo área 845,25 il12, avaliado
em Cr$ 150.000,00.

' ,

.

. .�

5) Uma tesoura guilhotina ll1arca OMECO, de ma·

de ira, na :medida de 2.600 mm., com rnDtor de :1-
hp,

.

avaliado em Cr$ 6.300,00.
(j) Uma chave compensadora de 60 cv. avaliado em.

Cr$ 1. 687,50.
-

7) UIU transformador ,marca TRAFO, n10delo' 2..2;;/
15.60 hz. com capacidade de 225 Kw. avaliado enl

Cr$ 8.14"8,00.

8) Uma chave compensadora WATIN 75 w., 380 V.
60 Ez., avaliad? em Cr$ 2.280,00.

9) Uma pren:::'a hidráulica a quente, marca INDU-

MEC, com rfledida útil de 1.800 x 8.550 mm., fOf(;a
total de 600,00 Kg. com quatro cilindros, COln 18 cha

pas aqueced-oras a 17 vã()s de pre}1sage1ll, COIT1, 08
atmosferas de pressão, avaliado em Cr$ 209 ..990,00. "

�O) Duas' talhas elétricas de elevação p;tra 05 tonela

das, com motor elétrico de 7,5 cv., avaliado em

Cr$ 8.400,00. -

,;

11) Uma plaina moldureíra marca R.AIT1'v1ANl'J,
com 05 motores, modo D5 4m n.? 46752, avaliado

em c-s 46.200,00.

12) Uma 1 'xadeírn invicta, com motor de 03 HP. ava-
liada eln Cr$ 2.300,00.

.

'

'['1_.) 1)
. , K • , , f) '''Of)1.<, OIS carregauores meCé1111COS .CC111 curso ue /..J :Li' iJ

mm., com motor OlVIECO avaliado em Cr$ ....
21: 000)00.

J 4) Dois exaustores marca SOl\,llVIEL com motores

elétricos avaliados em Cl;$ 4.132,00.

15) Uma serra circular esquadrejadeira quádrupla
de marca Ol\1ECO,' com quatro motores de cinco

(05) HP, com comando automático; avaliado em Cr$
14.070,00.

] 6) .Duas passadeiras de cola de �. 750 111111., motori-
zada marca INDUMEC, avaliada em Cr$ "-

26.870,00.

.
.J 7) Um secador marca Ol\t1ECO dez câmaras corn

capacidade de 2,5 m 3/11, para lâminas molhadas,
.

avaliado en1 Cr$ '550.000,00. .

.

18) Um torno automático, hidráulico, marca .THOJVIS
E BENATO, avaliado para madeira, avaliado em

\ Cr$ 200. OO�,OO.
'

�9) Dois caminhões marca Mercedes Benz sendo um·-
deles de fábrica 1973, cor azul e preto, com chas

bs de n.
° 344. 133.170.0038, com 6 cilindros e 145 HP

f- o outro caminhão de fabricação 1973, de cor azul M,
CClTI chassi n.? 344.133.170.005.77, "com 6 cilindros.
145 HP, ambos com capacidade de- 12.000. Kg. e com

placas DA-0531 e DA-0711, avaliados em Cr$ ... : ..

_1.85.570)00; CRV 11.°· 379363 e 00342B5, respectivamen
te.

20) Uma canllo:nete Pick-Up Ford F-75 de fabricação
1973, de cor verde angra, com chassi n.? ..... .,'

LA-3BMY-06895 com 6 cilindros e 90 HP, com capa
cidade para 1.000 Kg e placas CA-141H, CRV n Q

379369 avaliado em Cr$ 22. 758,00 .

-'21) Um lote. de terras de propriedade da firma
ABRAHAO lVÍUSSI S/A - INDÚSTRIA E CO

]\![ÉRCIO; situado no lugar denominado Xarqueada,
municipio. de Três Barras e Comarca de Canoinhas

�:C., designado per lote rural n.? 01 COIU área de
:] 5.896,00 m2, confrontando por um lado com terras
de Joãe _.P. da Silva, por outro lado nas de Ana P ..

Ferrari, pela frente na estrada de Três Barras por.
outro lado com o lote n.° '02 de Sinésio P. da Silva e

fundos. com 'b Rio Canoinhas, transcrito no registrc) .

de imóveis da Comarca de Canoínhas (SC), sob n."
:::,7.942, fls. .175 do. livro n.? 3-AL, gravada com ônus .

real em e especial Hipoteca ao BRD� e avaliado em

Cr$ 50.000,00.. .

22) Um terreno rural com a área de 4.885.420 n1'2.
situado em Paciência, Fazenda São Sebastião do Bom
Retiro ou Valões, lTIurlÍcípio' de Canoil1has, dividindo
tnn duas glebas a saber: - un1a área à_e 4.40.1.420,0(:
m2, devidamente· demarcada e confrontando com her··
iieiros de Inacio Oliscovicz, Jõão Burgardt, Cipriano
Neves, Francisco Pires' Batista, Augusto Neves, Joãp
Neves de Barros, Fidencio Rodrigues, Jlfvencio Lei

te, herdeiro de Cristóvão Fuck José Antonio Fernan-
. ,

. de3, Luiz Scholze, José Luiz, Cecilia Luiz, Salvador

CardOE:o, Sebastião Ferreira, Joaquim Cardoso e Ni
colau Leite, e 9utra área, com 484.000 m2, devida
mente demarcada e confrontando cOm a estrada do.::

)

Neves e Santa Leocádia, Rio Paciência acima, trans
.

crito no Registro de Imóveis' da Comarc.a de Canol.-:
nhas (SC) sob n.o 41.152 do livro 3-AD, gravada de.
ónus real e1TI primeirà e especial hipoteca ao, BRDF.
E' avaliado, em Cr$ 385.000,00.'

,

.

Dado e passado nesta cidade de Canoinhàs, Es·
tado .de Santa Catarina, aos vinte e um dias do mê��
de março de mil, novecentos e oitenta (1980): ,Eu,
Zaiden E'.' 'Selcme,�Escrivão, o subs�revi.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES
Juiz de Direito - 2.a Vara

�k��_��_"mm �_=_.__'
__

.
'
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. Rua� Caetano Costa, 2211 .- Fone 22-0007 � - esquina com a> BR-280 - Canoinhas - Sta. Catarina
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(A coluna de Rubens Ribeiro da Silva, mantida em

homenagem à sua memória)

Responsdoel: AROLDO CAR VALHO

VANTAGENS DA DIVERSIFICAÇÃO
O grupo "Heeíng", genuinamente catarinense e que tan

to orgulha 10 nosso parque industrial, está completando um século
de atividades.

Durante oitenta e cinco anos, aproximadamente, dedicou
se às indústrias têxteis, projetando-se internacionalmente com os

seus produtos. De quinze anos para cá resolveu diversificar e acer

tou em cheio
.Fundou a CEVAL que compra, processa e exporta o soja

� sub-produtos e já rivaliza com as multinacionais do setor, Ulti

mamente, associou-se à "Siemens" e adquiriu o controle de uma

indústria paranaense que fabrica componentes eletrônicos. .

Agora, numa comemoração simbólica a passagem do cen

tésimo aniversário, parece, adquiriu -ocontrole do Frigorífico Seara,
na cidade do mesmo nome, no: meio-oeste catartnense e vai Ingres
sar, vigorosamente, no mercado exportador de aves rrígnrtrícadas

É uma potência a grupo "Bering". Cresceu, prosperou e

gerou novos empregos, graças à visão dos seus diretores que e1.U

'.mlpo hábil partiram para a diversificação.

ESPERANÇAS DO PMDB DE CANOINHAS
Desde a sucessão do ex

Pre,feito João Colodel o gru-.

pf'i político do PTB depois
MDB, hoje PMDB está afas
-t ado da administração muni-

cipal . Entretanto, tem como

certo que voltará a conquis-
-

-

tar a Prefeitura no próximo
pleito, seja em 80 ou e:r;n 8,2.

r al e histór ico, além de CÇ)'1-

fiar na penetração e habili
dade dos seus candidatos na

.urais, Klempous ou Antônio

Costa, isoladamente ou em

dupla de candidatos a Pre
re ito e a Vice.

A unidade parti:inna e o
.

vigor com que se ati-arem à

campanha suas mais autênti
cas lideranças, definirão o

pleito.
Espera' .beneficiar-se da

retatividade, processo natu-

POSSíVEL CONVOCAÇÃO DE ZANI GONZAGA
Tem-se como certo nos círculos políticos da Capital d-u

Estado que os suplentes de deputados federais Abel Avila e Zani.
Genzaga serão convocados para o exercício do mandato de depu
iado� federais. -Ó,

Para permitir essas convocações, os suplentes Angelinü
R,Ma e Pedro Colin, devem ser nomeados para o Tribunal de C011"
ta! ou Procuradoria da Assembléia Legislativa.

O Governo e as lideranças - do. PDS estão ajustando 05

úUim.� detalhes da composição, restando apenas acertos finais.

"SEU ALBARO" - O Rei do Soj a
.A Admirável figura hu-

_ pelo ideal de servir. Dai c-U-
numa de Albaro Dias, exern- fundir e propagar a cultura
ple de dedicação ao trabalho" do soja entre pequenos c

desponta no Planalto Norte Grandes agricultores.
corno um dos maiores produ-
tores de soja, cultura a que Sustenta Albaro Dias'

l'-i� entregou com entusiasmo
(; na qual vem obtende, para
alegria nossa retumbantes
êxitos.

NO' momento está colhen
f1.0 uma das maiores safras
ea região verdadeiro estí.uu-:
10 a novos cometimentos.

É um altruista iluminado

com a experiência que tem,
.

que todos os lavradores, mes
mo os pequenos proprietá
rios, de glebas de meio aI,·

queíre, ou de' um ou dois
podem e devem plantar o so

ja, cultura de alta rentabili
dade mesmo em pequenas
áreas.

MAJOR VIEIRA -- Fortaleza do Governo
O prefeito Cláudio Gadottí, uma das revelações do últí

w.:,1JI pleíto municipal, de inegável capacidade administrativa, polí
tico hábil, afeito ao diálogo e à conversa de "pé de ouvido", pela
íidelidade e respeito que sempre devotou às lideranças mais tradí
eíenaís, dos Maron, dos Veiga" dos Ruthes dos Davet dos Costa e

, .
, ,

p�la. sua afeição pelos colonos de todo o interior, está fazendo do
p�ql!eno município um dos prlneípaís redutos polittcos dó Governo
Q_ tcda região Norte,

'

Sabe ouvir com paciência as reclamações dos seus muni

6ipM � procura atender a todos,
Na Capital sabe pedir. Com toda humildade p,ercorre ga·

biRete8, !!-obe e desce escadas faz e aceita convites. Já construiu 11

i:r.marem d� Prefeito altamente reivinrlioante em favor da sua terra
te do povo do ��u municíplio.

�. Ó T I C A

'I R: prazos
. � ".,.

ao serao

pror
BRASíLIA (AJB/CN) - A Se:
cretaria da Receita Federal ad
vertiu sexta-feira que em hipó
te�e algutna os prazos para ,en

trega das declarações 'do Impos
to de Renda serão prorrogados.
I

Por outro lado, a SRF en

fatizou, em nota distribuída .1,
imprensa, que os contribuintes
que não entregarem sua decla
ração até o dia 4 só terão direi
to a receber a restituição depois
de todos os outros que a apre ..

sentaram dentro do prazo. Pa
ra quem têm imposto a pagar, o

prazo é 7 de abril, para os isen

tos é- 15 de maio e quem está no

exterior, a trabalho ou a estu

dos, terá' prazo até o dia 30" de
maio.

Ainda sexta-feira, a Recei
ta Federal decidiu disciplinar a

.

utilização do plantão telefônico
que presta informações sobre c

preenchimento da Declaração
do Imposto de Renda. _A medi
da foi adotada, segundo o fisco

para evitar o excesso de consul
tas que cresceram muito com a

aproximação do prazo fatal pa-

os

I

ra entrega das declarações COm
direito a restituição.

o esquema de funcioM_
mento do plantão telefônico da
Receita Federal passa,' desta
forma, a obedecer aos seguintes
'horários: Capitais e áreas me.

tropolitanas - sábado e domí-,
go das 14 às 21 horas e na�.
gunda-feira das 10 às 21 horas,
.Nas outras cidades, o atendi.
m.ento será das 10 às 17 horas
dias úteis e das 14 às 18 horas
nos sábados e feriados.

•

e mun
interessados deverão procurar o

órgão Local do lAPAS onde serão
devidamente orientados, mediante

apresentação dos seguintes formu

lários:
. 'a) Pedido de Parcelamento

b) Demonstrativo da Dívida
ambos poderão ser adquiri

dos em papelarias
c) Confissão de Dívida Fiscal

que será fornecido pelos próprios
orgãos

-

Locais do lAPAS.

o Presidente do Instituto de

Adrninistração Financeira da Pre

.vidência e' Assistência Social, .Io
sé Ferreira da Silva, assinou Reso

Iução na qual os Estados. Munici

pios e suas respectivas' autarquias,
bem como as Entidades de Fins Fi

lantrópicos poderão obter, até 17
de abril próximo, parcelamento
dos débitos de contribuições previ-

• denciárlas, inclusive os de quota
de previdência, em até 120 meses.

Esta Medida faz parte das pro
vidências adotadas pela adminis

tração do Ministro Jair Soares, no
. sentido de facilitar, aos contribuin-

-,

tes em débito, a regularização de

.

suas obrigações para com a Previ
dência Social.

De acordo ainda com as orien

rações do Presidente do lAPAS, as

Entidades de Fins Filantrópicos
também poderão parcelar sua dívi
da eI!?- fase judicial, não alcançada
por sentença, desde que efetuem o

pagamento das despesas. custas,
multas e honorários advocatícios,
quando devidos, para que o Insti
tuto promova a suspensão do pro
cedimento judicial.

No caso das Entidades Filan,

trópicas, além desses documentos,
deverão apresentar Certificado de

Filantropia e respectivos Estatutos

para comprovar que seus Diretores
ou sócios não percebam remunera-
- di�D,O nem usufruem e vantagens ou

benefícios.

o parcelamento será concedido
em até 120 meses consecutivos, ob
servando-se que as parcelas nao

poderão ser inferiores a duas ve

zes o maior valor-de-referência vi

gente no País. Para as Prefeitura:",

Municipais o lAPAS concedeu 2.

'"Vossibilidade de escalonarem o pa

gamento de seus débitos, desde que
o valor da parcela inicial seja su

perior a duas vezes o maior valor
de-referência vigente no País. Es-

II

ras
ara o

PARCELAMENTO

Para obter parcelamento, os

estados
20 meses

guns aprovados no fim .do ano

, passado - com financiamentos
no-valor de Cr$ 1.671 milhões?
para produção de 277 milhões.
de litros/safra de álcool.

Este total, somando as ou

tras operações do' proaleool an
teriormente realizadas, repre
senta financiamento de Cr$ 1('1
bilhões até agora, para produ
ção de três bilhões. de Iitros /sa
fra, após atingida a plena caprl.
cidade das destilarias.

Atualmente, estão em exa-·

me na Diretoria de Crédito -In-

te escalonamento consistirá na dt

visão total do prazo requerido em

cinco partes:
a) primeira quota parte _ 10%

b) segunda _. 15%

c) terceira _ 20%

d) quarta _ -25%
e) quinta e última quota _ 30%

•

o principal da dívida será con·.
solidado com os juros de mora e s

correção monetária devidos na da·
ta da apresentação do requerimen
to, não cabendo qualquer atualiza

Ç§,Q moratória nem juros vincendos,
A DATAPREV elaborara os cál

culos, fará a emissão das guias e

acompanhará o cumprimento do

acordo, . com base nas informações
prestadas pelo próprio declarante.

INADIMPLtNCIA
.

A Re olução, que levou a nú-
mero 57, determina que, ocorrendo
a falta do pagamento de três par

.oelas, consecutivas ou não, ficará
caracterizada a inadimplência, c

que implicará na atualização dos

juros de mora e da correção mone

tária, incidentes sobre o saldo de
vedor do principal, apurado me

diante apropriação do valor das,

"parcelas quitadas.
-- --------------,---------------_....._------------"""
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.
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.
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Pr�ça 'Lauro Müller, 514
Fone: 2!!-0316
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BRASíLIA (AI/BB/CN)
O Banco do Brasil aprovou'

de janeiro até a primeira quin
zena de março deste ano, nove
projetos do Programa Nacional
do Álcool (PROALCOOL), re

presentando emprésti!mos de.
I Cr$ 1.576 milhões, .para uma

produção prevista de 168,7 mi
lhões de litros/safra de álcool.
A informação é da Diretoria de

Crédito Industrial do BB.

Ainda este ano, já foran1
contratados pelo Banco do Bra

sil, 11 projetos - incluindo al-

,

roa cno
dustrial do BB, 42 projetos in
dustriais .para instalação/am
pliação de destilarias, com ca

pacidade prevista para 1,1 bi
lhâo de litros/safra. Para faci
Iitar a solução de pedidos de :E�
nanciamentos - que são mUl-
tos - com base no programa, o

Banco montou um esquema ca

paz de simplificar a análise eco-

11omíco-financeira dos proj etos
dando especial átenção 'à capa
cidade a tradição empresarial
dos responsáveis Relo empreell-
d,im�nto, assim como a sua ca�
pacidade financeira.

.

Canoinhas
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