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Ruthes' assinou
Secretaria

MAJOR VIEIRA, (CN)
O Prefeito em exercício de Ma
jor Vieira, João Batista Ruthes,
assinou dia 29 último 'em Mafra,
convênio com a Secretaria de
Educação, no valor' de Cr$ 900

.
mil para construção de duas es-'
colas no interior daquele Muni
cípío] além de um convênio no

.
valor de Cr$ 1. 200 . 000,00 para
ampliação da Escola Básica Luiz
Davet na cidade, de Major Viei
ra.

Os atos foram pr'esididos'
pelo Secretário da Ed ucação do
Estado, Antero Nercolini, ria
sede da 8.a UCRE' às 11 horas.

ai PeuleDequech pleiteia
A •

convemos. tom

de Educacáo
,

Segundo o Prefeito, as duas
escolas que serão construídas,
n.:Ttencem à rc..e estadual, s.en

do uma 'delas, a maior Escolas
He .1" idas na I (jí.:alidade de Rio
C' a 10, com duas salas de aula.
A 'l\,J 1'''0, Escola Isolada na

I

Ce-
I

lónia ;'ão Roq I?,'.'. com 'a;l(>na<;;
u lia �;;]a qe aula.

qus a obra te�á início nos pró
ximos 15 dias. Em. contato an

terior com o Secretar ia Antero
Nercolini, João Batista Ruthes
obteve a promessa de Itberação
de mais um convênio de Cr$ ,

240.000,00, destinado ii constru-
.

ção de uma Escola Isolada na

Colônia Ruthes, no interior do
Município. ' \.'

Ao final da entrevista, Ru
,thes 'disse que Companhia de
Telecorounícações de Santa CE
tarina (TELESC),' inaugurará a'
Central Telefônica do Município
de Major Vieira até o mês de'
julho próximo, com 50 terminais
telefônicos, com prefixo "33".

Informou ainda. o' alcaide'
de Major Vieira, que o Ministé
rio 'de . Educação e Cultura

(MEC) _ com sede em Brasília,
liberou verba na ordem de Cr$
371.000,00,. para construção de
uma Escola Municipal ria locali
dade de Rio Vermelho, sendo

, TRÊS BARRAS ... (CN)
Tendo por local, as dependên-

I

cías de sua própria sede, locali-
zada .1).0 Campo de Instruções
Marechal Hermes em Três Bar-

ras, -,o Sindicato Rural daquela
cidade realizou no último dia 27

a eleição de associados qUe com-:

porão os seus órgãos de adminis-

.

tração e répresen�ação.

Rural de 'Três' Barras
I
sua diretoria,

A Diretoria eleita" e que
tomará posse no próximo' dia 4
de : maio, ficou assim constitui
da: Efetivos, José Sawiski, Ger
hard Lubke e Ivo Cordeiro Pa

checo; Suplentes,' Romão Kon
dageski, Francisco M.' Guima
rães e Ivo Adur; Conselho Fis
cal: Efetivos,'Arno Artur Spies,
Clemente. ChupeI e Arolde Gor
seltz: Suplentes,. Alexandre

Sindicato

elegeu

Núcleo
t

CANOINHAS (CN) o
.

Núcleo Vale do Canoínhas, for
mado por Engenheiros. Agrôno-:
mos, congregando 23 profíssio- Romário Martins, que dei-'
.naís de Três Barras, Canoinh{as xou o cargo de Diretor, na opor
e Iríneópolís, reuniu-se no últi-

, ', tunidade fez a prestação de con-
mo final de semana na Sede So,": tas do exercício anterior, ao Di-

_

ciaI da -Embrapa, para a solení- reter eleito, José Rodrigues' de
I

dade de posse da 1}0va Diretoria
eleita dia 18 .de abril.

Adur, Willi Ruske e Amilton V.
Mühhrrann; Delegados Repre
seritantes: 'Efetivos José Sa-

, ,

wiski e Ivo Cordeiro Pacheco;
Suplentes, Clemente Chupel e

,Arno Artur Spies.

A informação, é do Presi
dente do órgão de classe, José
Sawiskí, em nota distribuída à
imprensa no dia 28.

Oliveira, que terá um mandato
de 1 ano, no período 80/81.

Os demais membros. 'da no ...

va diretoria empossados no do

mingo; são os seguintes: José
Centeno, Viee-Dir-etor; Romá
rio Martins, Secretár'i-, e Odone
Bertoncini, Tesoureiro.

.

\

'Inaugurada ampliação
Beja 'Vista doem

CANOINHAS (C].'J)'
,

Com a prese�ça do Prefeito Mu�

nicipal, l?enedito Therézio de

Carvalho Netto; do V'íce-Prefei
, toçFábío Nabor-Fuck; da Super
vísora Local de Educação, Jucy

I,

Seleme, professores, alunos e

seus pais - foi inaugurada no

último. domingo, a ampliação da
Escola Básica Margarida' de

, Anunciação Carvalho na locali
dade de Bela Vista do Toldo no

interior -do Município.

de escola
\

Toldo
Com esta, ampli?ção,· feita

através de, convênio com a Se
cretaria de Educação, e mão de
obra da Prefeitura.Municipal de
Canoínhas, a Escola 'conta ago
ra com 5 salas de aula 'e, capaci
dade para 150 alunos .,:'

.

, /

Filantropia
O Presidente da Fundação

das Escolas do, Planalto Norte
-Catarinense - FUNl;LOC, Dr .•
,PAULO DEQUÊCH, acornpa
nhado do Secretário Executivo
da Entidade, Professor HERCí
LIO MULLER JUNIOR,' estive
ram, no dia 25 último, na Cidade
de Blumenau, na FURB, onde

participaram de uma reunião,
convocada pelo Dr. LAURO RI
BAS ZIMM;ER, Presidente d�
Associação, Catarinense das
F li n dações Educacionais -

,ACAFE -, especialmente con

vocada para tratar do assunto
.

relativo ao reconhecimento dás
Fundações' do nosso' Estado co

mo de Utilidade Pública Fede
ral e, conseqüentemente, se be
neficiarem da isenção do reco:"
Ihimento ao INPS da taxa Pa-

...

. tr'onal., .

Como esta Fundação, diver
sas do Estado sofrem ações de

...

a Funploc
,

,

execução dessa contribuição. que
data desde o início de suas ati-
vidades.

I

, I

Presentes se achavam dois
'causídicos Ilustres do Rio de
Janeiro que participaram da
reunião, a convite do Magnífico
Reitor da FURB, (anfitrião), \

Prof. Dr. JOSÉ TAFNER, ad-I
vogados esses cuj o escritório no

lho atua quase ,que exclusiva
mente na esfera Federal.

Há bastante, otímísmo por
parte das Fundações de todo o

.Estado e particularmente do Dr.

Dequêch segundo o qual, con-
\

cretiza a inscrição no Conselho
. Nacional de Serviço Social, 'a

FUN:PLOC, entidade .filantrópí
ca que é, estará a um passo de
SUa declaração de Utilidade PÚ
blica Federal e, com isto, a so

lução de sua pendência para
com aquele Instituto. '

encaminha

governacJor
Amin projete ae

velerizerpara
I

empresas ,catarinenses I

,.
'

FPOLIS. -\ Atendendo as

reivindicações dos órgãos,' elas
sistas.jespecialmente, a.Associa-

.

ção Catárinense de Eng1enhe\i.,.'
1'OS, ,

o' secretário Esperídião
Amin, dos Transportes e .Obras,
"encaminhou exposição de moti
vos ao governador Jorge Kon
der Bornhausen, no sentido de
dotar Santa Catarina de uma Ie- .

gislação que venha fortalecer' o

empresariado local; nas Iicita

ções promovidas pelo Estado.
Segundo Amín, os estados do
Riolld� Janeiro e Paraná já ado:
taram legislação própria, nesse
sentido.

e Eng nh' lros gr�nomos
,

nov lret ri

Entende ainda o titular da
STO que o projeto de decreto

que será submetido à aprovação\
.

do Governador,. como atendi-
mento aos freqüentes reclamos,
não conflita com Decreto Fede
tal 1'1.0 73.140 de novembro de

- ,

1973, qlJ� regulamenta as licita-
ções e Os contratos relativos a
obras e, serviços de engenharia,
.cuja observância é obrigatória.
pelos estados; Distrito Federal,

municípios e suas autarquias.
O Decreto que" deverá, ser

aprovado e'assinado, pelo, gover..
nadar diz em seu artigo 1.'0, que, ,

nas licitações para prestação de
serviços promovidos pelos ór
gãos da administração direta e

I indireta do Estado, inclusive
fundações,

.

deverá ser'aplicada
redução de 10% do valor de pro-

, I

postas de empresas sediadas em ,

Santa Catarina, para efeito de
cálculo no confronto com, pro'"
.postas apresentadas por empre
sas de outros estados.

/

No seu artigo 2:°, o critério
estabelecido no artigo anterior

. será igualmente aplicada nas Ii

citações para aquisição de bens,
em favor de fornecedores sedia
dos em Santa Catarina, ou que
tenham estabelecimento fabril,
do bem objeto da licitação, loca
lizado no 'Estado. Finalmente,
explicou Esperidiâo Amin, que'
esta medida vem não só estimu
lar os nossos empresários como,
também, valorizar ainda mais a ,

nossa - mão-de-obra.

I,

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE,� 03 de maio de 1980
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O Cartórto 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 timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para eIIfpresas,

/

I
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Prefeitur Municipal
de Cancinhas

-Aviso e Licitacâo
.,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conpecimento dos interessados, qUe se acha
aberta a Tomada de Preços _ Edital n.? 025/80, para "Aquisição
de 100 (Cem) ConjuntosEscolares, a serem aplicados em salas de
aula em Escolas desta Prefeitura", C0111 prazo de entrega das pro- -,

postas até às 10 (dez) horas do dia lê (dezesseis) de maio do cor

rente ano (16.05.80). Cópia do referido Edital e maiores eselare

cimentos, .serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 23 de abril de 1980.

lIUGO ANTONIO PEIXOTO _ Presidente da Comissão
2 li: I

J
\

T a
•

Mauro Luiz ,Kichélil�.slki

(contãnuação do número ante:rio'l')

B - SUPER GALAXiA EST�
ATRAINDO VIA LACTEA

Sob título "FORCA ESTRA
NHA ESTA ATRAINDO VIA LÁC-

.

'I'EA"" foi publicada' matéria neste
sentido no JORNAL DE SANT�
CATARINA do dia 6 e 7 de abril
de 1:980, página 9. "Cientistas norte
americanos afirmam Que a Terra, o

Sol e a Via Láctea estão sendo des
locados através do espaço a milhões
de quilômetros por hora, ao que
parece atraídos pela gravidade de
uma super-galàxia .'

Segundo o. cientista George
Smoot, chegou-se a conclusão de

que nossa galáxia e outras próxi
mas estão sendo deslocadas para a

constelação Virgo a uma velocida
de de 500 quilômetros por segundo.

.
\

O fato é perturbador porque é
dificil de explicar o motivo dessa
alta velocidade e o mais lógico, por
enquanto, parece QU'2 uma super
galáxia nos atrai.

Se existe tal super-galáxia, diz
Smoot, provavelmente há outras, ou
seja, grandes quantidades de maté
r ias em um universo que de outra
maneira seria normal, r� Si u.ve .

, ,.

Smoot, do Laboratório Lawren
ce Berkeley, da Universidade de
Califórnia, disse que a supergalu
xia ainda não foi avistada, mas que
sua existência é deduzida das pro
vas reunidas durante o estudo.
Com informacões obtidas dos ins
trumentos científicos que possui o

avião U-2, que voa a grandes alti
tudes, operado pela NASA, os

cientistas mediram a radiação e de
duziram dela a velocidade dos as

tros. Em' termos mais simples, o

universo costuma ser imaginado
como um globo que se expande
constantemente em todas as dire
('Ses, enquanto milhares de milhões
(1.(" galáxias se distanciam umas das
outras a velocidades iguais.

lVlas Smoot disse que seus estu
dos demonstraram que, ao centrá-
/r io dessa teoria, as velocidades são
diferentes em direção a Virgo. Os
astros que se dirigem .a eSsa cons

telação estão se distanciando da
terr,a mais lentamente que outros
em outras direções, afirma Smoot ,

-:- M,ATERIAIS PAR� COl\ �T-RUÇÃO -:-
r=UCK

AJO c O L O N:I A L

RU4 CAETANO COSTA, 8� FONE 22-0281 - CANOINHAS - se

,
' \

.

\

nele!Ponha Venha dirigi-lo, ele será seu!as
-

maos

a 5
que está, acompanhando a técnica
de raciocínio meu:

1 segundo
2, segundos
60. segundos
quilômetros

Para explicar, esta anomalia,
idealizou a teoria da supergaláxia.
Essa grande constelação deve con

ter milhões de galáxias, cada uma

composta de milhares de milhões
'(1,[: estrelas. O' grupo local, que in
clui nossa. Via Láctea, contém ape
nas 15 galáxias.

A super-galáxia poderia expan
dir-se até dois mil�o/'s de a�o,s.luz
de espaço e chegarrá a ser ate um

par cento de toda a massa existen
te no universo, disse Smoot.

O cientista norte-americano
indicou que os estudos preliminares
poderiam afetar as teorias atuais
sobre a estrutura do universo. Uma
supergaláxia de tal tamanho - se

gundo Smoot teria sido originada
na grande explosão, ou seja, quan ..

do uma enorme massa ígnea explo
diu, supostamente, para formar o

universo que ainda se encontra em

expansão. S1jlloot especula que a ex

plosão poderia não ter sido tão uni
forme como se acredita.

-

Embora o universo permaneça,
em média, uniformemente distri
buido com sua massa quase toda
di spersa em torno, Smoot afirma
que o ,gleba não permaneceu ima
culado. Na. realtdade, diz, par-ece o
corte de uma lanraja, com algumas
marcas aqui e ali, isto é: destroços
do matéria que interrompem sua

regularidade" .

Esta é a íntegra da notícia pu
blicada no jornal citado no início
do sub-título "Super galáxia está
atraindo a Via Láctea".

lVIeu. parecer conclusivo torna
se o seguinte:

Esta supergaláxia existe, e a

Via Láctea está sendo puxada gra
dualmente por esta . Na velocidade

500 quilômetros
1.000 quilômetros

(1 minuto) 30.000

Em 1 minuto a Via Láctea per
corre 30.000 quilômetros, em 1 dia
ela percorrerá: 720.000 quilômetros.
Em urrr ano: 262.80.0.000 (duzentos,
sessenta e dois milhões, oitocentos
mil) quilômetros.

'

Num ano ela percorre isso, eu

pargunto: Desde quando a Via Lác
tea está fora de rumo? Se for há
uns doze anos, ela j á percorreu a

distância de 3.·153. 60Ú. OO() (três bi

lhõen," cento 'cinquenta e três! mi
lhões, seiscentos mil) quilômetros.
(�uas ..... um terço do ano-luz. E, se

for mais? A que distância estará do
seu curso original? Que Distância?

Bem, ÍSSIO e outras perguntas,
quem deverá responder é 'o
SMOOT, afinal, não foi ele que f,�z
esta bárbara observação tão tarde,
tão tarde que talvez daqui a três
ou quatro anos estaremos em coli
são com a constelação Virgo. Pura
idiotice norte-americana, publica
rem um fato horrendo e não darem
solução Pois eu; leigo, darei a úni-
ca solução viável:

..

"Esperar e confiar, palavras
simples, mas de grande valia, num
caso desses". !,

"Sermos dominados e pronto".
"Sermos destruídos sem fazer

uma única pausa para descobrir um
modo de �mpedir a destruição' emi
nente" .

Essas são as únicas soluções
viáveis para vencermos esta amea-

ça.
'

(continua no próxime número)

s. ,A.
Erva

- ,Com.
Mate

Seleme &

Ind., e

Seleme

Exp. de
CGCMF, 83.188.284/0001-19

\
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEIVIBLÉIA GERAL ORDINARIA

Na, conformidade do Artigo 9.0, Capítulo III, dos Esta
tutos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas para se reu

nirem em ASSElVIBLÉIA GERAL ORDINAR1A no dia dez de maio
de hum mil novecentos e oitenta, às 10:00 (dez) horas, na sede SO�·
cial, sita à Rua Eugênio de -Souza 79, em Canoinhas-SC. para deli
berarem sobre a seguinte ordem, do dia:

1. O) _ Discussão e aprovação do Balanço ,Geral, Demonstração do
Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria ref . exer

cício encerrado e111 31 .12.1979;
2. O) Eleição da Diretoria para o Exercício de Abril/80 a Abril/

83',

3. O) _- Assuntos diversos de interesse da Sociedade.

Canoinhas (SC), .22 de abril de 1980.

JOÁO.,ABRÃO SELEME .; Diretor Presidente
2 x

.
\
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'MARiLISA�=- ·15�anos
��_�.��:�--����t�rw

, Os parabéns da coluna de hoje' ao broto.
, Marilisa Fuck, que no dia 1.0 completou seus lin

dos 15 anos. Ela é filha do casal Fábio e Marli

Fuck, ele, Vice-Prefeito de Canoinhas e'Diretor-
'

.

Presidente da Empresa Fuck Automóveis. Hoje
a família de Fábio, comemora o niver de Marili
sa na estação de Aguas Termais, de Piratuba.

_______________O_-_Q �------�

I
GAQD'ENIA

'vENHA CONHECER

leia estacão 8'
·inverno 6arde.ni'iI'

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

Rafaela "Zaniolo
: I

Ainda em festa, o lar do prezado casal, Medes
te Sônia Zaniolo muito feliz I corri a chegada de Ra

Iaela, que dia 2'8 de abril completou um mês de idade.
.

Ao amigo, "Modestiriho", segue (!) nosso abraçe e es '

�a1;'ah'n5 deste eolunista ,

'

, '

Reencontro feliz
Quem circulou esta semana por nossa ('!dad�,

foi o industrial péar�aense, Severino Bt,H�lbmr��l" ,'an;,l-·
150 particular de lVhguel.1Fo�tes �rocoplêl� �lke �
Ambos travaram conheclm_f.mto ha 10 anos, d�lrante

um l;urso realizado na Alemanha Oci�ental. O reen

contro aconteceu na última quarta,-fen:a no Planalto

Hotel., por ocasião da Assembléia da Cor�l En:pr�en.�
dimentos e Participações SIA., o que d@lXOU N,hke'
muito s,átisfeito em rever o v@lho amigo.
,/

XVII Convenção' 'do' Lions·
Estiveram nresentes no último. final'de semana

em Joinville na '.'XVII 'Convenção' Distrital do Lions

L-lO além dos associa40s do Leo Clube, os Leões e Do

mad�ras do Lions Clube' de Canoinhas,' Ildefonso (He
'nilda Corrêa), Francisco (Sandra) l_{�pôso, L�iz Sa

liba (Bernadete) Davet, Zaiden Er�llhano , (Z?e Wal

.kyria) 'Seleme e Arno (Maria CacIlda) ReczIgel.

-:-

__-=__�����---�---==--=nnw==--�-=-=--=-����---*wrm=�.

A Françoise
está 'bolando pre'sentinhos para «) DIA D'AS

MA'ES, Vai ser um barato, você presentear sua

D'lã(: ��)n as criações' aqui. da cas�: ·Só c.oisas
úteis e baratinhas. Se qUlzer, traga � teCId? e

:nós confeccionamos o nl,oqelo que VOC� .�eseJar.
,

Praça LaurQ Müller, _. Rua Félipe Slhmidt, n.Q 598

üú cio

Colombo,

; .

Baile comemorativo
Encerrando com fecho de ouro as comemora

ções do 28,0 Aniversário do 3.'0 Batalhão da .Polícia
Militar e os 145 anos de exis.tência da PM de Santa

Catarina, o comando daquela unidade, promove no

. próximo sábado, _um �ensa,cion�l baile no Clube Ca- I

noinhense . A noitada, sera abrilhantada pela .conhe
cida "Band Show" da PM de F'lorianópolis, e a renda
reverterá em benefício dos asilos de Canoinhas e Três

,

Barras.

Parabéns André -Luiz
..

'

Quem recebe muitas homenagens neste final,
de semana, é o garoto'André Luiz Hoffrnann, filho de

Sérgio e Heloisa Hoffmann. Ele' aniversariou rio dia
·30 de abril, quando recebeu um grupo de amigui
nhos para comemorar. Do/colunista e esposa, seguem
os cumprimentos ao jovem aniversariante.

J

Clércio e' Mariza

\A' .,�,
no altar

, Subindo hoje o altar da Igreja Santa 'I'erezí-
nha de Itajubá, Minas Gerais, para a bênção nupcííal,
os jovens Clércio TremI e Mariza Bueno da Silva
Ele, .é filho do casal Orlando' e'Lia Mercedes Treml,
e 'ela 'filha de Homero Tomé e Zélia 'Matilde Bueno da
Silva. A c�rimônia religiosa será às 18, horas e, are

cepção aos convidados, no Clube Itajubense .

Marisa aniversariou" \

\., f-

-

\

,

Muitos cumprimentos ,çircularam na se

lnana
\

passada à Marisa Bernadete Hincon Es
kudlark, que comernorou 16 Dnos, de 'vída eln

compcul1ua d".? famlJlar,;,� e cL'culo de amizaCles.
,

Via 'cdluna, seguer�: 02 parabél'l�, C(jm votos ,de)
I ,

nluitas felicidades.

.._._"""""'__-"""""'--""--=-=_--....e-_"""..- .................:---""'..._""'... 'i'i5MIOIIlO.,..._,.._,.....,li.

======a�============�=_==�_============�,�,==========�

DIA. HELOISA S. BERTOHelHI
, CIIRURGIÃ�DENTISTa'': .

, CRO 1091 , ,

.' Cohsultório,: Rua Major.Vieira, '505 _.\ "1.0 àhclar
, ,."

(ao lado do Edifício rva:ussi)
.

"

Fone 22-0439'
.

, ,'" _,

I

. ".

I

Parabéns
, " (,

, ,
-,

,

...
>

"

I.

,
.

I Inaugurando idade' nova amanhã, esta jê
vem, .Eloír Helen.e Patruni, que.foi uma das be-,
nitas e elegantes debutantes do Clube Ca,noi-,
ifherrse no ano passado',' Hoje, ela recebe as f�'li
-citações da coluna, extensivas .,à.: sua mãe, .·Vva.
Sônia Paul Patruní , : : , ,

��
.

,l
�-

.".

� Nasceu .. Claudia
I ' '

-, ,

I
" �' ",. (

Muito felizes e de parabéns, o .casal Arold€l �.
"Virgínia Prust, com a' chegada de CláU:d�a �:ró dia, 28'

-

,

de abril. Da' coluna, seguem os cumprimentos extea- I

sivos aos, avós da bonita menina. '" '.
' .

"

"

,
. "

"

I
•

I.

� ,

JogO.S Estudantis Regi'ô,oa'is
�

_

' t
,

Os "V Jogos Estudantis Regionais." da 3.it
lJCHE, iniciados dia 30' de abri], encerram-se hoje ne
Ginásio de Esportes Santa 'Cruz. Ontem foi' realizado
naquela praça de" esportes, . o concurso para a escolha.
da,Rainha dos "V Jogos", com' a participação das ,�e�
guíntes candidatas: Carmem Lúcia, Piroskí, de Itaíé
polis;" Eliana Bechert, deMafra; Maria 'Helena Pereí
ra, de Monte Castelo; Maria Alice Mendes, de Papan
duva; Liliane 'Raquel :Wille, de" Rio Negrinho; Merí
.Pauli, de São Bento do Sul e Geórgia 'I'eodorovite,
de Canoinhas. Na próxima edição, publicaremos re

portagem completa dos' jogos :e O· resultado/da �l�if[i.
da Rainha. . "

' '

. . . ,� '"

.

Aniversários
\

,
" 'C6m,Plet�,u idade n��à .n,o dia 24: ,d,e Qbr.�,i,: � i8�'
v� A.urea Wagn.er, filha d.e Adelar.'e Vanda War••r.

Dia 2�. aniversaríea e g-arot'. Ar••, iteelr.tri-rl
Nete, filho de Mat"ia·· Ca.cild� e ,;ArDe ',R.eckzi011, ,Ja- '

BU6�.
.

BOJE: Juv�ntina IUn'c�n' ESlkudlarlk:; A.t&�i8 Gr.ils�
kopf., Félix de C08ta Gom.e�,. D.a. Anna ZeJ.-ia,
INlp.osa' 'ds João Batista Buthes, reeiclen,te' eDI.
Major :Vie iA·a; Luiz lR()géri� Michel" Vahl:emr
El,vi1) Novaik, Gíovani Dírschnasel .e Lilld,a,
suês Fink, residente em Monte Casteto. r.

'

AMANHA; 'Ubaldn Ricardo da Silva; J).a Olgi:' ��.�' "

•

1

•

sa de Pedro Tokars,ki;'Pêdr'8 Selutlika; Os-'
valdo Cidràl e Leny, 'espo61a' de 'R•••H•.
Steierlein .. ',. ,�

" i •

DiA .,5:, VMnir Elcio No,vaik; JuÚo çezar; fhlt'; .••
. Amir �_ saleta Rqtes;' Silm.lara,(R�:Jj1la, TII..'

doroviItz, filha de· 'Thomaz Theodo,r8Yiti Fi· ..

lho. ..

DJ� 86: Alyino TremI- e {Zilda Ve�gt, 'FetllaJ.lies; ·r.-'
,

sidénte em Curitiba-Pro '
,

DIA i'z: Alvino BOlauf, Maria Petrihtschuk, La:ar'iei,
TremI. e Amuando Lúcio· Theotlor0Tib..

IHA @�r: Roberto RoiubaCher, Glauco João' :8.... ,
.

Irene Roesler, Ha.rol�o CarloSI 'KoeprP' �" Jair"
Pedro Mendes."

. " r

'. -DIA OfJ: Gilberto Ritzmann; 'Karel, filho de HUg'i., •
Hemengardt PeixotQ; Luiz. ,Kr�ger.

AOS ANIVERSARIANTES, OS 'CUMPRIl\I�N�
, TQS. DO COLUNISTA, COM VQTOS' nE MUITA,S'
FELICIDADES.

,

,
,

",
, '

" .,

I.'
.r'

.

. \.

,E N O E·'- S E
, ':. BÁR'

'

. RESTÂUltÀNTE . "É ,CHURRASCARIA
,

'

..
PINGUIM, por m®tiv8 de lflfiudélRça.

• '1 " ,\ , .. } ,

Tratar no lQcal, etilID ARN®'''

"
Rua F'aula Pereira, 430 -'CAN�HN:OO:A5 - se .
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r 83 de maio de lSS9

Prefeitu ra
Decreto· N,o 035/80·

\

-ABRE CRÉDITO APICIONALI,
I

.

DJ"� Benedito 'Therézio de Carvalho Netto, Pre
'feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições e de con-

formidade com 'o art. 42 da Lei n,". 4.320 de
,

.17/03/64,.! •

DECRETA

Artigo l.Q ,_ Fica aberto Q Crédito Adicional
;tlp valor de 'Cr$ 1.314.370,44, por conta de anulações
constantes do Art. 2.° da Lei 'n.? 1518 de 03/1Z/79, co
,mo segue:

Gabinete do Prefeito
3.0,.0.0,,-, DESPESAS CORRENX!DS

" I'

3 .J .:0 ..0 -- Despesas de 'Custeio,
iLl.:2. O - Material de Consumo
:3.1 .2. L/OO� ,.,._;: Mat. d� Consumo, ,Cr$
,4. O .,Q:O ,:-"- DESPESAS DE CAPITAL

Ilepa:rt�unento -da Fazenda

:.3 .J).. 0-/0 - DESPESAS 'CORRE,NTES
, ,�.:1 ,O. O ,_ Despesas de 'Custeio
3.1" 3 . ° - Servo de Tere, e encarg.
':3 .j'.3,.,lj028 ',"_ Rem. de servo pes. c-s
:3 .1. 9 . O - Desp, de Exerc, .anter,
'3.1,'9.1/0.30 - Desp, de exerc. ant. c.r$
3" 2.0.0 ;_ Transferências Correntes

, � ,

:3.2AL{) � Encargos da Div, Interna
3.2.6.1/031- Juros da Dív. Inter. Cr$
:3.2.6.2/Q32,-- Enc. de outras dív . c-s
3,.2.9,.0 - Reserva de Contingência ,

�3 4') 9 1/O<:?4 R, d' C' r.i ,"
" C.G1'

I

t, .�.' ":" sr. ,'_, es, e on�lngencla "I..p'

�Se."i�&15 de Saúde 'Pública
3. (}'-o..O��, DESPESAS CORRENTES
:-}, 1. Q . .o� Despesas de Custeio
3 .1. '�L O- Material de Consumo
J.L 2. ij/039 --- Material de Cons. Cr$
'3.01. 3�:O --- Servo de tere. 'e encargo
'3.1.'3.1/0,40 ' Rem, Serv . Pessoais Cr$

, .l. '2,.,3 "O � 'Transf. Correntes
3.2.3. 'o - Transf, a Inst. prívatívas
3,2,.3 .1!(}46 - Outras sub. sociais Cr$
4.0.0,{) � DESPESAS DE 'CAPITAL
'4.1.'0 .. .0 -- Investimentos
4.1.2.0 -,' Equip. 'e Mat, Perrn,
,4.1.2.1,1047 - Equip. e Mat. Perm. Cr$
'4.1.1,.O-Obras e Instalações
4.1.1.1/048 _' Obr, e ínst, P. Saúde Cr$
4.1.1/; 1/049..,.;- Obr.as e insto San. G. 'Cr$

Depart'amento de Educação 6 Crutur�
,3.0.,0.0 _" DESPESAS CORRENTES

I '

" ,

;�. 1. O. O - Despesas de Custeio "

�j. L �.O-Pessoal
3. L 1. 3/050a _' Obrigações Patr. Crtl.
3,.1.3. O - ServiçO's de Tere. le enc:
'3. L 3 .1/052 - Rem. de Servo Pes. Cr$
-3. � . O . O - Transferências CO'rrentes

'

3.2.3.1;059 - Subvenções SO'ciais Cr$
'3 .. 2.3,1/072 --- Outras subv. sociais Cr$

,4.0,.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1 . .0.0 - InvestimentO's
4.1. 2 .0- Equíp. e 'MaL Perro:
4.1.2,.1/076 ..._. Equip. e :tyrat. Perm. Cr$
4.2. ° . O - Inversões Financeíras
4.2-: 1. 1/077 - Aquis. de Imóveis Cr$

,Setor' de Fomento Agropecuário
-3 � t) :0,.0 ,- DESPESAS CORRENTES
3.1. O,. O -- Despesas de Custeio
3. L 1. O -, PessO'al
3.1. 1. 1 - ,Pessoal Civil .. .. .. .. Cr$
3.1.'2.0, - Material ,de CO'nsumO' i,

,

I

3. 1. 2 .1/ ,-, lVfaterial de Consumo' Cr$
3.11.3. 0--- Serv. de Tere. e' encaro

, 3 .J� '3,.1}082 '- Rer.llun. de servo Pes,; Cr.$
3.:1.'3.1/083 �� Out;rof� servo e ene. Cf'$

"
"

, .;', /.'. ),

4à . O{}(},�6

30. (JOO,OO

5.000,OD
5.000,00

30',.00000,

10,OOG;OC

9U.650,00

�30 QQO,f}O

100.000,00

45.500,00
1.000,,0-0

50.000,00

5.500,00

80.000,00

10.000,00

9.000;00
32 . 0:00,00 '

Municipal de

:. I

, t
I

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4. 1. ° . ° - Investimentos
4. 1. 1'. ° -_ Obras 'e instalações
4.1.1.1/085 -- Ob;ras e Instalações Cr$ S. 000,00
4,.1.2.0 - Equip. e Mat. Perrn... Cr$
4.1.2.1/086 - Equip. e Mat. Perm. Cr$

,

50.000,00

Dept," Mun. de Estr, de Rodagem
4. O . O. O -, DESPESAS DE CAPITAL
4. LO. O _' Investimentos
4.1.'2. ° ,_' Equíp. e Mat, -Perm .

4,.1.2.1 -- Equip. e Mat. Perm , Cr$ . 300.000,00
4.2 . .0. O -' Inversões Financeiras
4.2.1. O - Aquisição de Imóveis
4.2.1.1/094 _ Aquisição de Imóv • Cr$ 20. QOO;OO

Departamento de Servo Urbanos

4.0.0.0 -' DESPESAs DE CAPITAL
4. � . O, O - Investimentos
4.1.,2. O - Equip. e Mat. Perm .

4.1.2.1/101 _ Equip. e Mal. Perm. Cr$ 190.000)00
Tota, Geral .... Cr$ 1.314.370,44

Canoinhas
3.1.1. 1/270 - Diárias .. '.. .. Cr$
3.1.1.1/271 - Pessoal de Obras .. Cr$
3 .1. 2 . O - Material de Consumo
3.1.2)/277 -', Comb. e Lubrif. .. Cr$
3.1. 2 .1/280 '-, Fardamentos .. .. Cr.$
3,) .2.1/281 _ Ferramentas .. ,.. Cr$
3. L 2 . 2/284 _ Mat. de Construção Cr$
3.1. 2 .1/286 - Peças ,e Acessórios Cr$
3.1. 2.1/287 - Prod. alim. art. cor. Cr$ ,

3.1. 2.3/288 - Outros Mat. de Cons. Cr$
3. 1. 3 . O - Serviços de Terceiros

,

'

3.1.3.1/291 _ Cons. rep. máq. e viat. Cr$
3.1. 3 .1/292 - Fretes e Carretos Cr$
3.2. O . ° - 'I'ransf . Correntes
3 .2.3. ° _ Transf. a pessoas-
3.2.3.1/298 -:- Salário Família .. Cr$
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O. ° _ Investimentos ,

4.1.1.0'- Obras Públicas
4.1.1.1/305 - Início de Obras !. Cr$
4.1.1.1/307 _ Prosseg. de Obras Cr$
4.1.3.0 � Equip. e Instalações

. Departamento de Serviços Urbanos

DESPESAS CORRENTES
3. 1. ° . O-Despesas de Custeio
3 . 1. 1. ° - Pessoal
3.1.1.1/322 - Pessoal de' Obras .. Cr$
3 . 1. 2 .0- Material de Consumo
3.1. 2 .1/326 - Fardamentos .. .. Cr$
3.1.2.1/327 - Ferramentas .. .. Cr$
3.1. 2 . 1./330 _- Matéria Prima .. .. Cr$
3.1.2.1/331 - Material- de Const , Cr$
3.1. 2 .1,/332 - Material elétrico .. Cr$
3,.1. 2 .1/333 - Material de Pintura Cr$
3.l.2.1(335 - Prod. ABm. Art. Cor. Cr$
3.1.3.0/ _' SERV. DE TEECEIROS
3.1. ,3.1/339 - Cons. Rep. de Inst . Cr$
3.1: � .1/241 - Fretes c Carretos .. Cr'$
<> • "

1 r'4·� T' . -

p' 1�1' r<,!t>�:'. 1 . LI. , I <J:"'1: - -L1Umlnaçno no lca Ivr.J?

3.000,00
1.626,22

'3.618,67
389,00 '

445;00
53.893,23

240,00
4.679,01
3.350,04

1.430,00
26.000,00

Artigo 2�Q - Fica suplementada, por conta das
anulações constantes do artigo anterior, na impor
tância de Cr$ 1.314.370,44' (hum milhão, trezentos e

�

quatorze mil; trezentos e sententa cruzeiros e quaren-
ta centavos), a dotação seguinte: '

'

,Departamento da Fazenda

3.0..'0.0 - DESPESAS COR�ENTES
3. LO,. ° _ Despesas de Custeio
3.1.5.0 - Desp, de exerc, ant.
3.1.-6.1 '_ Despesas Ide exerc. ant. Cr$1. 314.370,44

Artigo 3.° - O Crédito aberto serve para' fazer
face U3 despesas constantes do Decreto n.? 06/79, co
rno segue:

Cnhinete do Prefeito

3.p.O.O _ DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal ,

3.1.1.1/037 _ Repres. ao Prefeito Cr$
3.1.1.1/039 -' Subsídios ao Pref. Cr$
3. L 2. O r_ Material de Consumo
3.1. 2 .1;043 -, Café e Açúcar .. .. Cr$
3 . 1. 3 . O - Serviços de Terceiros
3.1. 3 .1/051 _ Passag , e Bagagens Cr$

Departamento de Administração
3.0.0.0'- DESPESAS CORRENTES
3.1. ° . O - Despesas de Custeio ,

3.1. 2 . O _ Material' de Consumo
3.1. 2 .1,/084 _.Art. de Expediente Cr$

, Departamento, da Fazenda

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES
3.1 . O . O-Despesas de Cu�teio
3. 1.3. O -- Servicos de Terceiros..

3" 1. 3 .1/1.26 � Servo ímpr. encader. Cr$
\

I 2') 47"", 4'"M!.� •

�

i-.J

49.507,35 ,

1. 520,00
..

20.000;00

,

7.805,90

, ,

13'.317,00

7.540,0'0

216.989,3'1
20.000,00
I

411.068,{)O
, 168,00
138,00

50.000,00
730,04

13.107,07
116,80
191,04

2.159,28
5.000,00-
1.563,16

3.1.4.0 _ ENCARGOS DIVERSOS
3.1. 4 . 1/343 - Outros, enc. diver , Cr$

, )

a. 2. O. O -- TRAN$F. COHRENTES
3.2.3.0 - TRANSF. A PESSOAS·
:::.2.3 .1/349 � Salário Família .. Cr$
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O. ° - Desp. Investimentos
4, .1.1. O ,- OBRAS PÚBLICAS
4: 1.1.1/352 - Adjud. de Serviços Cr$ 162.480,00
4.1.2.0 _' EQUIP. E INSTAL.
4.1 .2.1/367 _ Veíc. de peq. porte Cr$ 650,00
4.2.0.0 _ INVERS. FINANC.

3.147,00

I ,

244,20

4.2.1.0 - AQUIS. DE IlVIÓVEIS
4:.2.1.1/375 -Aquis. de Imóv. é Ter. Cr$ 45.000,00
4,3.0.0 _ TRANS. DE CAPITAL
4.3.1. O _' AMORT. DE DIV. ;FUND.I INTER.
4.3.1.1/376 _' Dív. Fund. Int.

Lei n.01281 .. .. .. .. Cr$ 75.819,80,
4.3.1 .1/377 .-.L Div. Fund. Intern.'

.

Lei n.o 1096 .. .. .. .. Cr$ 40.046,40
, !

TO'tal Geral .... Cr$ 1.314.370,44,
.

,

Ar!. 4.° _ Es.te Decreto entrará €im, vigor na
data de sua publicaçãO', apenas para esta finalidade:
r,etroagirá seus efeitos a cO'ntar da data da LeÍ.

Artigo 5.'° _ RevO'gam ..se as d�pO'sições em
contrário. ' '

Gabinete dO' Prefeito Municipal de Canoinhas,
enl 11 de abJ;'il de '1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho' Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado nó De
portmnento Administrativo, na data supra.

Dl'. Fábio Nabo:r' Fucik
Dir. Administrativo,

Vice PrefeitO' Municipal

I

'f ·Wti:::E'mrLWlbM :::::::z::::... .�� M :::a:::::zzs:me:tiJ�='t"'":' 1O,� r.:!�""""""""""",,_

A!ltADÍ� SANTA CATARINA, APóS METICULOSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENTE ATÊ'VOCÊ, O MELHOR DA l\'IÚSICA NACIONAL E j
,

INTERNACIONAL.
f; ® ItESULTADO DE UIV{ TRABAL.HO SÉRIO E J�MPREEN:DEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORES, COMO

RECÍPROCA A UMA SINTO�iA SEMPRE CRESCENTE.' I

" ,

ATRAV1t�, DA BOA MúSICA, DIARIAtV�ENTE PROCURAMOS TOCAR COM <:;ARINHO A SUA SENSIBILIDADE ImISICj\L.
NO SEU LAR; NO SEU ESCRITÓRIO' OU NO SEU A,UTOMóVEL, LIGUE-SE Nfl", RADIO SANTA CATARINA.

VOC:Ê ESTA SEMPRE EM BOA COMPANHIA!

Depa.rtamento de Educação � Culto
3 . .0.0.0 _- DESPESAS CORRENTES
3.1.,0. O�, DESPESAS DE "CUSTEIO
3.1, 2 . O �- Material de CO'nsumo
3.1.2.1/188 ,- Art. de -expediente Cr$
3.1. 2.1/196 _ Mat. gráf. eencader. Cr$
3 . 1 .3 . O - Serviços de terceiros
3.1. 3 .1/207 � Outros. Servo e Enc. Cr$
3.2.0.0 -' TRANSF. CORRENTES
3.2.5.0 - CO'ntr. Prev. SO'cial
3 .2.5. 1/229 _- Prev. Est. - IPESC Cr$
Setor de Fomento Agropecuário

\ 3.0.0.0 _ DESPESAS CORRENTES
3.1. O . O-Despesas de CusteiO'
3.2. O . ° -, Transferêhcias CO'rrentes
3.2.3 . ° _' Transfer. a pessoas
3.2.3.1/261 - SaláríO' Família .. Cr$
Deport. Mun. de :E;str. de Rodag�:rn
3.0.0.0 -' DESPESAS CORRENTES'
3. 1: ° . O - Despesás de Custeio
3. 1. 1. O _" Pessoal

653,50
1.633·,00

21.907,00

20.000,00

720,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE
'

,

SA'LÁ R 10 MfNIM0
BRASíLIA - Será de Cr$ 4.149,60 J& a par

tir deste mês, o salário mínimo em vigor nos Esta
dos de Santa Catarina, M'inas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e
Rio grande do Sul.

O segundo nível de salário mmimo será, de
Cr$ 3.436,80, em Mato Grosso Acre Amazonas Ro-, , .,. ,

raima, Rondônia, Pará, Goiás e Mato Grosso do Sul,
Bahia e Sergipe.

-' ,

três e para o mais alto deles o aumento foi de 41,7
por cento.

'Segundo o Palácio do Planalto, o salário mí
nimo acumulado nós últimos '12 meses teve um au-

mento superior a 70 por cento.
'

Em Santa Catarina, de' acordo com os nevoa

índices, Q salário
I

referência passa de Cr$ 1.825,00 pa
ra Cr$ 2,.306,80. Este valor é válido para todo o Esta
do, incluido como a 18.80 região da Federação.

.0 nível mais baixo do salário mimmo será o

dos Estados do Maranhão, Paiuí, Ceará, Rio Grande
, ào Norte Paraíba, Pernambuco e Fernando de N0-

, ,

renha, de, Cr$ 3,189,60. '

Os novos' níveis foram acertados dia 30 de'
abril, pelos Ministros Delfim Neto e 1\1urilo Macedo
e foram, anunciados pelo Palácio do

_

Planalto. Os

quatro níveis do salário mínimo foram reduzidos ..

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS-SC'
,

/

Edital de 4rrematação
(Extrato art. 687 CPC'�

. -

l.a PRAÇA: Pia 09 de junho de 1980, às 11))0 horas
,

2:a ,PRAÇA: Dia 23 de junho de 1980, às 11,00 horas.
,

LOCAL: ,EdifíCio do Fórum Desembargador Ruben Moritz
da Costa, sito à Rua Vidal Ramos, s/n.o -- Canoi
nhas - SC.

PROCESSO: Execução Fiscal n.o 1.201

REQUERENTE: A FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: OSCAR CAVA
,

B,ENS: 1.0) Um terreno rural sem benfeitorias com a área
,

(
,

.

de 121.000 ril2 (cento e vinte e um-metros quadra-
dos) situado em Boa Vista neste município e Comarca confrontan
do de um lado 'com Djalma J. Flores, de outro lado com o arroio
Santa Rosa, de outro lado com Guilherme Goestemeier Sobrinho, de
outro lado com Ozório Nunes Figueiredo. O título anterior está re

gistrado sob n.? 34.284. Adquirido por Oscar Cava lavrador resí
dence e domiciliado neste município. Transmite�te: Guilherme
Goestemeier Sobrinho e sua mulher Hilda Voigt Goestemeier la
vrador reside.nte e domiciliado neste município. 'I'ítulo: Compra e
Venda. Avaliado eml Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). Eu
Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevi. ,

Canoinhas, 23 de abril de 1980.

ORLI DE ATAlDE ROD-RIGUES - Juiz' de Direito/ 2.� Vara
:1 :1

I

Ia
-

Ferro A utornático

mais

REGISTRO" CIVIL
\

Dores Soares; ela operária, nascida em Três Barras-Se aos: 26 de maio
no Município de Ampére, comarca de 1959, filho de Pedro Euclides' e
de Santo Antoniô-Pr . 'aos 27 de Ana Salvador Euclides. Ela nascida.
junho de 1960; filha de Setembr ino em Pitanga-PR, aos 21 de agosto de
Portella e de Maria Anita Garcia 1954, filha de Miguel Burak e de
Portella.' Sofia Burak, todos residentes neste

WALDEMAR FERNANDES DE' município de T�ês Barras.
ANHAYA com NEUSA MARIA

I
JOÃO FRANCISCO GONÇAL

WARDENSKI, brasileiros, solteiros, 'VES CORDE:IRO e MARIA LACO
domiciliados e residentes neste dis- VISKI HOINASKI, brasileiros, sol
trito; ele carpinteiro, nascido em teiros, ele natural 'de Marretes, Es
Tira Fogo deste Município aos 10 tado do Paraná, nascido no dia 28 de
de março de 1957, filho de José Fer- dezembro de 1956, filho de José
.nandes de Anhaya,' falecido e de Gonçalves Cordeiro e dona Nair Si
Alvina Schermag Fernandes de queira, residentes na Cidade de
Anhaya; ela do lan, nascida em Ti- Santa Cecília-SC. EI� de profissão
ra Fogo deste Município aos 22 de doméstica" natural deste, Estado,
outubro de 1954, filha de Bruno nascida. em Três Barraé-SC, no dia
Wardenski e 'de' Rosa Wardenski . 15 de agosto de 1963, filha de Mi-

AGOSTINHO DA CRUZ FER- guel Hoinaskí e de dona Cecilia La

RAZ com ROSILDA DE CASTRO, coviski Hoinaski, residentes nesta
.

Ii d cidade de Três Barras, sendo osbrasileiros, solteiros, domíci la os e
contraentes também residentes: nes-residentes neste distrito; ele lavra-
ta cidade de Três Barras-Se.dor, nascido em Campo tios Bueno

deste Município aos 3 de maio de ANTONIO SOARES FRAGO-
1955, filho de Arnoldo Ferraz e de So- � NEUZA MARIA DE: SOUZA,

, Adélia ,Iarrocheski Ferraz; ela do brasileiros, solteiros, ele, de profis
lar, nascida em Palmital deste dis- são motorista de táxi, nascido em
trito aos 30 de julho de '1963, filho Xarqueada, deste município de
de Artur Carlos de Castro e de Ma- Três Barras, no dia 03 de fevereiro
ria Auta Ribeiro.

'

de 1951, filho de Carlos Soares Frà,-
JOÃO PEREIRA DE ALME:IDA goso, 'e de' dona Etelvina . Andrade

com CEcJLIA BELINSKI, brasilei- Fragoso, ambos residentes no Bair

rOEI, solteiros, domiciliados e resi- ro São Cristóvão" deste município.
dentes neste distrito: ele operário, Ela: do lar, nascida em Campos N0-
nascido em Paciência deste Municí- vos deste Estado, no dia 21 de ju
pio aos 6 de maio de 1950:, filho d� nho de 1954, filha de Manoel de
Pedro Pereira de Almeida e de Ma- Souza e de dona Aurora do NasCÍ
ria Ferreira de Almeida; ela do lar, . menta, ambos residentes em -Cam
nascida em Ribeirão Raso deste Mu-

'

pos Novos-se. Sendo os contraen
nicípio aos 16 de abril de 1959', fi-, tes residentes no Bairro São Cristó
lha de Ver íssimo Belinski e de vão, deste município. .

Guenha Jucoski Belinski.
I ,

FRANCISCO CARLOS DE
AURINO DA SILVA-com LENI CARVALHO e SONIA MARJA

DE FATIMA IARROCHESKI, bra- JENZURA, brasileiros, solteiros, ele
sileiros, solteiros, domiciliados e mecânico, nascido em Ventania-Ti
residentes neste distrito; ele trato- bagi-PR, aos 14 de dezembro de
rista, nascido em Belchior, Mun , 1958� residente neste município, fi-'
de Gaspar-Se. aos 16 de julho de lho de Geraldo José de Carvallho e

1949, filho de Acásio Domingos da Corina Maria - de' Carvalho. E:.ta.
Silva e de Alzira da Silva; ela do professora), nascida em Três Barras,
lar, nascida em Rio da Areia deste aos 25 'de março de 1959, filha de

, Município aos 5 de janeiro de 1962, José Jenzura e Wladislava P. JeR
filha de Porfírio Iarrocheski e de zura .

Enedina Iarrocheski .

.

NEREIDA C. CÕRTE, Oficial de

Registro Civil do 1." Distrito de Co

noinhos, Santa Catarin� faz saber

qUfj! pretendem casar-se:

JOSÉ OLIVIR DE LIMA com
MARIA DO ROCIO GRUCZKOWS
KI, brasileiros, solteiros, domicilia
dos e residentes neste distrito; ele,
lavrador, nascido em Rio dos Poços
deste distrito aos 24 de fevereiro de
1958, filho de Davino Lourenço de
Lima e de Maria Etelvina de Lima;
ela- do lar, nascida em Paciência
dos Neves deste Município, aos 20
de setembro de 19B1, filha de Albi
no GruvikowS:ki e de Maria Fuck
Gruczkowskí .

_;. I

RAIMUNDO NAZARIO com

IDA KUHN, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste dis
trito; ele lavrador, nascido em Ca
noinhas aos 25 de abril de 1954, fi
lho de Basílio Nazário e de Barba
ra Vardenski Nazár io; ela do lar,
nascida em Canoinhas, aos 19 de
março de 1960, filha de José Kuhn
e de Julia Kuhn.

, ADEMIR JOSÉ SOARES com

MARILDA GARCIA PORTELLA,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele pedrei
ro, nascido em Canoinhas aos ...

14/10/1956, filho de Augustinho
Soares Fernandes e de Maria das

, • ii i ii íi ii ii i • i ila B I i i i i i i • í i ii ii'1i"i'ü"r1'lí a i ti I iii í I ii ii I 'T'fi"iI1f I iiiI] iii�n nU'il'1"i'li'ifia IlillIli1/' ífl'íiii'fi"l íHí'i'ã ii I ii"I í • i'iíliíTrr ,

(

Dormitório de· casal cf· gÍlarda�roupas
de 3 portas: (�r$ 6.9'00,00
Secador. e Modelador
c-s ,2.2·00,00'

(

,

...
,

as maes:

«BR.AUN»

-,

Cr$ 800.00

, ,

CONJUNTOS ESTOFADOS, COPAS, DORMITóRIOS 'PARA CASAL E I

INFANTIL) COZINHAS' AIV[ERICANAS TODESCHINI, TV A CORES

(SANYO, SIIARP, PHILIPS), av PRETO E BRANCO (PHILIPS, PHIL�
CO), FOG<?ES A LENHA E A GAZ, REFRIGERADORES, ARMARIOS
COM PIAS (SIMPLES E DUPLAS), BICICLET,AS ENCERADEIRAS, ,

MAQUINAS DE COSTURA E DE LAVAR, COLCHõES VIOL.oES CAR-
I

' , ,

RINHOS E BERÇOS, RELÓGIOS DE PAREDE, RÁDIOS, ,TOCAFITAS
E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

Crediario próprio e entrega na

\.

,hora,

F Iça-nos u1ma visita e comprave nossos pre<os e facilidades do
,

.
'

pagamento

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

,(

, I
\

. \".
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ARILTO ANGELO PILOTTO
com LUCIA DE, FATIMA MAIA,
br-asileiros," solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade; ele operá
rio nascido em Piratuba-BC. aos 15
de junho de 1960', filho de Darcy
Domingos Pilotto e de Nilsa Mag-

.

dalena Cavalli Pilotto; ela do lar,
nascida' em Canoinhas aos 17 de se

tembro de 1962, fillha de João Ma
ria Alves da Maia e de Maria Cacil- ,

'da da Rocha.

JOSÉ DE JESUS 'pERE:IRA
com MARIA TERESINHA THO
MASZECKI; brasileiros, solteiros,
'domiciliados e residentes nesta ci
dade; ele operário, nascido em Rio

dos, Poços neste distrito aos 21 de '

março de 1961, filho de Vitor P�
reira e de Maria Rosa Pereira; ela
operária, nascida em Faxinal dos
Ilhéos, distrito de São' Mateus (lo
Sul-Pr , aos 19 de setembro de 1961,
filha de Salvador Thomaszecki e de
Leonora Bronoski Thomaszecki .

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

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

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

Canoinhas, 30 �e abril de 1980.

NEREIDA C. CÕRTE
Ofici�i do Registr@ Civi,j

CPF, 222.315.879-84
/

LEOPOLDO PEREIRA, Oficiei! do

Registro Civil do Município de Três
B(!uros - Comarca de Canoinhas·'SC.,
fClz saber que, pretendem casar",se:

MANOEL EUCLIDES E TERE
ZA BURAK, brasileiros, solteiros,
ele operário, ela do lar, ele nascido

- E,O ITA IS

. ,

CALIR NIZER eLIDIA JON
KO, 'brasileiros, solteiros, ele car
pinteiro, nascido em Divisa-PR, aos:

.23 'de junho de 1939, residente na

Divisa-São Mateus do Sul-PR" filho
de Miguel Nizer e Maria da Gloria
Nizer . Ela professora, nascida em

Três Barras, aos .1.0 de maio de
1951, filha de Paula Jonko e Maria
Jonko, todos residentes neste muni
cípio de Três Barras-SC.

Se a!guém souber 'ele etlwu'm im

pedimento legCil! .,penh"-e na f.rm.
da lei.

I

�rês Barras. 29 de abril de H}ID,.

LEOPOL00 P�RIH�A·
Oficial di) r<@@istre Civil

LEOPOLDO PER.EIRA, efici.1 ••
Registre Civil

'

de BelCil VistCII ti. r.l ..
ciG - Ccneirihas .:. Senta Catarina,
faz seber que pretendem casar-se:

ORIDES MASSANEIRO DE
LIMA' com SUE L I I Z A B E L
SCHIESSL, brasileiros" solteiros,
naturais deste Estado, ele agricul
tor, nascido em Imbuia, neste Dis
trito em 20 de dezembro de 1955, ,

filho de, João Massaneiro de Lima e

Dorvalina Massaneiro de Lima, ela
do lar nascida em Gralha, neste Dis
trito em 22 de março' de 1964, filha
de Eurides Schiessl e Rosi Bialeski
Schiessl.

Apresentaram os document8s
exigidos pelo Céilige Civil art. 116,

; se, alguém souber de algum iJllJ)eili
mento legal, oponha··€) na forma da,
Lei.

Bela Vista do T«'Jlrl0, 29 de abril
de 1980.

ELIZA PEREIRA
Escrevente jurarnentaia

"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Edital de Arrematação'
(Extrato art. 6�7 CPC)

1.. LEILAO:. Dia 09 de junho de 1980, às 10,00 horas.

2.e LEILÃO: Dia 23 de junho de 1980, às 10,00 horas.

LOCAL: Edifício do Forum Desembargador Rubem Mo
ritz da Costa, sito à rua Vidal Ramos, s/n.o - Ca-
noinhas - Santa Catarina.

'

PROCESSO: Execução Fiscal n.° ,13.004.
REQUERENTE: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

\ '

REQUERIDO: ANESTOR JULIO
BENS: Uma máquina Xanfradeira de calçados, marca'

BORENI n.? 1.341 com 2 motores trifásicos com

,Q,5 HP cada um, em bom estado de 'conservação, avaliada em Cr$
35.000,00 (trinta e cinco mil, cruzeiros). Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão o subscrevi.

Canoinhas, 14 de abril de 1980.

ORLI DE ATAtDE RODRIGUES _ Juiz de Direita/ 2.a Vara
1 x
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Associação
Contabilistas

, �

Edital de

Profissional dos
de Canoinhas

,

Conyocação

'3 x

s Mãe�s
f'

11 de
•

nlalO

TI
'I'iradentes, o mártir, seineou a

semente da liberdade nos corações
dos brasiteiros . Deu exemplo de vi

da, de amor e de verdade. Teve o

maior amor pelos' seus compatr io
tas, pela sua Pátria, sacrificando
se em favor dos mesmos. Amou

verdadeiramente sua 'terra, seus
.

concidadãos; amou principalmente
a liberdade. .

I
'

GIA. LTDA.

.

Herói dos heróis!

Tiradentes, este bravo brasilei
ro lançou a semente da liberdade,
que caiu em terra fértil e brotou.

Hoje a semente colocada outrora
na terra com carinho, vicej a e dá
seus frutos de exemplo e liberda
de.

D E T' E S
José Joaquim da Silva Xavier

- o Tiradentes, seu nome será
sempre lembrado com carinho e

amor, corno exemplo de devoção,
patriotismo, por todos nós brasilei-

Tiradentes, mártir sublime da

paz e da liberdade. Pelo seu exem

plo temos hoje uma Pátria livre e

ros.

feliz.

Oh! Herói! Deste seu sangue
pela Pátria!

Morreste! Mas viverá p·;;tra.

sempre no seio .desta terra � n� ce

ração dos brasileiros!

I
,

Gilmar Matias, Holler

Luis Roberto Holler

Alunos do curso de Datilografia de

SE;SI SERVIÇO SOCIAL DA
INDúSTRIA

.
-

REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA DE CANOINHAS

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA,

AREA DO
AREA DA

ÁREA TO

PROPRIET

Prese adam

Edital Loteamentode
_
EULALIA GLABA l{OHLBECK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, !!2 forma da Lei,
I Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri-
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por LEôNIDAS TABALIPA, foram depositados em seu Cartório,
mernorial descritivo, planta e demais papéis e documentos rela
tivos ao "LOTEAJVIENTO JARDIM BERENICE", situado nesta

cidade, nas proximidades do Hospifal Santa Cruz, conforma plan-
ta abaixo. ..

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da terceira
e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não 'ha-'
vendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido ,o

registro.'
-

O processo encontra-se à disposição dos interessados,
neste.Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,

, aos dezesseis (16) de abril.de 1980.

EULALIA GLABA KOHLBECK
Of. do Reg. de Imóveis _. CPF n.? 249 111 199/34

;z:a:wsaa:a are i"

INOO'STRIA ,- /EXPORTAÇÃO

V I S O
Oficina PHILIPE Especia

lizada em máquinas de escrever

e Eletrônicas . Avisa aos seus

Clientes que a pantir do dia
05-05-80 estará atendendo em

_
novas instalações à Rua 12 de
Setembro, 437 Esquina Rua Cae
tano

.

Costa. Fone 22-0272
CANOINHAS.

3 x

Novena Poderosa ao

Menino Jesus' de Praga
Oh! Jesus que dissestes: "Pede

e receberás, procura e acharás, ba
ta e a porta se ,te abrirá". Por in
termédio de Maria Vossa Santa
Mãe, eu bato.. procuro e vos rogo
que minha prece seja atendida
(menciona-se o pedido).

'

Oh! Jesus que dissestes: "Tu
do que pedires ao Pai' em meu no

me Ele atenderá". Por intermédio
de Maria Yossa Santa Mãe, por
quem humildemente rogo ao Vos
so Pai em Vosso nome para que
minha oração seja ouvida (men
ciona-se o pedido).

I .

Oh! Jesus que dissestes: "O céu
e a terra passarão mas a minha pa
lavra não passará". Por intermédio
de Maria Vossa Santa. Mãe, por
quem rogo que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido) .

Rezar três Ave Marias e uma

Salva Rainha. Em casos urgentes,
essa novena deverá' ser feita em

,nove horas.
.

Mandada publicar per t�r al
cançado uma graça.

'

C. S. L.

Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoinhas,
.

Três Barras e Major Vieira para se reunirem em Assembléia Ge
ral Extraordinária, as 19 horas do dia 22 de maio próximo vindou-

,

ro, no Clube Canoinhense na Rua Major Vieira, 345, para tratar
da seguinte Ordem do Dia:
1.0) --i- Unificação dos honorários contábeis;
2.°) - Outros assuntos de interesse da classe;

Canoinhas, 23 de abril de 1980.

AFONSO SCHICK _ Presidente

------------,------------�-=-----------------------------

.,'
�

•

COMÉRCIO-

\
.

TELEFONES: Escritório 23-1770 - LOJa 2�-2Q14
- /

'Distribuidores, Exclusi VOS
\ .

"1

Completa dos Motores
Esquadrias de

de vidros, com

tentes

ferro e uma

equipe de

da
-

Linha

variadtssirna secção'

compe-profissionais
colocação.para sua

Rua Des, Costa Carvalhc, 4i e 44 - UNIÃ� DA VITÓRIA - PR.

./ ,REPRESENTANTE EM 'CANOiNHAS:

.

Wald-ernar Knüppel
������."""_'- '_ '""

Santa Catarina

A PREFEITURA MUNICIPAL OE ,MAJOR VIEI�A,
torna público para conhecimento dos interessados, que, encontra
se aberta a "CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL .N.? 04/80",
para aquisição de um Automóvel _ OK _ Modelo 1�80 _ MOTOR
A GASOLINA _ CAjlA<CIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS,
com entrega das propostas até as 15:00 horas do dia ,06/05/80, na
Secretaria Municipal. Melhores informações e cópia do Edital, po
derão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal no horário de ex

pediente.

��-=--"--------------------==----------�_.--------"----------------�

Rua Major Vieira, 360 _ Fone (0477) 22-0386 _ CANOINHAS

__m� '

,
'

Prefeitura Municipal
Major

de

Major Vieira, 17 de abril de 1980._ Ir

JOÃO BATISTA RUTHES _ Prefeito em Exercície

, Uma casa de madeira em terreno �e 800 m2 me-

dindo l lxlZm, contendo 4 quartos, 3 salas, cozinha, banheiro,
área de serviço e pomar. Ótima localização, preço de ocasião.

Rua Em>ilio Scholtz, 239

: x

._....._,..,.,.

, \

Rua .Benj. Coristant
I
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p:;
Rua João da C. Kreil�ng ,

S LOTES . . . . .. . . . . . . . . · . 8.910.00 m2
RUAS . . . . . . • I· • · . 2.490.00 n12

TAL .. . . . . . .. . . . . . . . . · . 11. 400.00 m2

ARIO: LEONIDAS TABALIPA
l.._ "' El!Jmll I =

Vieira

'Aviso Licitecão
�

,/
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03 de maie de 1980
,-'

CN SERVICOS
I

'

•

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0S71

FARMACIA DE PLANTÃO: De sábado (03) a sexta-feira

(09) - SANTA CRUZ - Rua

Felipe Schmidt, 365 - Fone

22-0447

MjDICOS I)E PLANTÃO:, Em casos de extrema ur:êneia-
Fon�1 22-ee�3

RADIO PATRULHA: FeRe: 1�ti)

PRONTO SOCORRO: Fone: 112

PLANTÃO CELESC: Fene: 19i

ESTA'ÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-917�

RADIO SANTA CATAR,INA: Divulgações das 9S:0El às 12:8'
/ '

heras e das 14:00 às H3:00 he-

ras. A�s sábades até às 16:8�

heras.

Prefeitura Mun. de Canoinhas

Aviso de Licitecãc
1

A Cemissâo de Licitaçãe da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço -, Edital. n." 024/80, para "Aquisição de

.3.000 (três mil) Meio-Fios, Padrão D. N. E.R., com praz? de en

trega das propostas até às 10 (dez) horas dodia 13 (treze) de maio
,

,

do corrente ano (13.05 :80). Cópia do referido Edital e maiores

esclarecimentes, serãe obtidas junto a citada Comissão.

Canoinhas, 17 de abril de 1980.
• I

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

_____-------------------=�---ann--------M-----------------------

PUBLI{;IDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

SE voes AINDA NÃO O FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENr:n��s.

FACA UMA EXPERIÊNCIA. -. ANUNCIE NA RADIO
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE CA�

I

PAC:ITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEr
INVESTIMENTO.
.'

.

E IST{P, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

, E l\iUITQS LUCROS TAMBÉM.

/

rUl , ossa

Assim, com júbilo, vsmes pas
sal' mais uma data de nossa pa.--:
droeira, a qual festejaremos nãe
só materialmente, com feita exter-

Como é natural, toda cidade
tem sua história. Canoinhas, nas

ceu às margens do Rio Canoinhas.
No início do povoado foi dado o no

me de Santa Cruz de Canoinhas .

Mais tarde chamada de Ouro Ver
de e finalmente levado à catego
ria de cidade, com o nome expres
sivo de Canoinhas.

. Aos poucos a cidadezinha foi

crescendo, caminhando na estrada
do futuro e do progresso. ' Muitos
sacríf'ícios foram feitos por . lieus

valentes desbrayadore�.
. A luta foi árdua, mas nunca

esmorecida por aqueles que acre

ditavam, neste torrão bendito. Es
tradas foram abertas, abrindo as

sim, caminhos para novas con

quistas . Nada foi fácil para aqueles
que acreditavam, no. futuro desta
terra, hoje denominada "Princesa
do Planalto".

na, mas, de joelhos diante da Cruz,
pedindo proteção para esta terra e

,

seus habitantes.

mas nossa gente, cada. vez mais, �le
vará bem alto o nome desta terra

querida, não esquecendo nunca lU",

padreeira que é a SANTA CRUZ.

Caneinhas, Maie de 198(}.

Como não poderia deixar de
ser, Canoinhas, também tem a sua

padroeira, que e a SANTA CRUZ ,

cuja data, hoje, festejamos.

Para nós outros, apesar de 'não
sermos canoinhenses de nascimen
to, somos de COlação e amamos" ;I

terra em que nos acolheu e onde
\

nasceram nossos irmãos.

Temos a .Santa , Cruz, abrindo
seus braços, para acolher todos os

canoirihenses e os que aqui vieram" ,

tomando como sua, esta terra
abençOada.

Três de Maio, data' significati
va para todos os que habitam este'
solo querido. Dia de festa,· dia de
alegria.

\

Voltando os olhos para a coli-
na sagrada, podemos vislumbrar a

capelinha erguida em homenagem a

Santa Cruz de Canoinhas, cuja cruz
de madeira" mesmo que um pOU20
estragada ,pelo fogo que atingiu a
mencionada capelinha há anos

atrás, ali permanece apontando pa
ra o infinito, como pedindo prote
ção para todos nós.

Somente a Cruz de Crista nes

salvará, ela é paz e amor.

lVANITA SClllflNS.Assim, podem passar es anes

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINRAS-IStC'

Edital de' Arrematação'
.

(Extrate art. 6j87 CPC)
1.0 LEILÃO: Dia 04 de junho de 1980, às 11,00 horas

2.0 LEILÃO: Dia 25 de junho de 1980, às 11,00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Ruben Moritz da Costa, sita à
Rua Vidal Ramos s/n - Cansinhas-SC.

PROCESSO: Execução Fiscal n o 1.233

REQUERENTE: A FAZENDA NACIONAL
REQUERIDO: ABRAHÃO S/A

BENS: 1) Uma máquina LOCOl\Í[OVEL fabricada em

, England por R. Carret S. Sons Ltda. tipo PE
ROINCB n.? 26.125 (140) ano de fabricação l. 906 dois cilindros,
com duas polias de 1,80 de raio cada uma, com 120 BP, avaliada em

Cr$ 700.000,00. 2) Uma máquina Serra Fita marca Langer com

volante 1,35 n.? 1-FI/107 com: carro tipo Fabric. TURBIN,A com 5,00,
metros avaliada em! Cr$ 500.000,00.3) Um guincho modelo ALFA,

"

para carregar toras n.? 116-62 com motor de 7, Y2 BP, avaliado em

Cr$ 50.000,00'. 4) Uma afiadeira de serras com II1:0tor Arno de
2 HP, avaliada em Cr$ 5'0.000,00. 5) Um esmeril de mesa com

motor marca Búfalo de 2 BP, avaliado em Cr$ 10.000,00. 6) Um
cilindro para chanfrar serras com motor Arno de 1 BP, avaliado
em. Cr$ 10.000,00. 7)·Uma máquina de soldar serras, toda de ferro,
avaliada em Cr$ 15.000,00. 8) Duas máquinas destopadeíras com

pleta conjugadas à, uma transmissão, avaliada erp. Cr$ 25.000,00.
9) Duas máquinas serra circular completa com mesa de madeira
com transmissão, avaliada erru Cr$ 25.000,00. 10) Transmissão: Um
exi, digo eixo medindo 5,70 mts., por 3 pol. com 5 políaís, avaliado
em Cr$ 50.000,00. 11) Um eixo medindo 2,00 mts. por 1 % pol. com
2 polias, avaliado em Cr$ 20. 000,00 � 12) Ufi eixo medindo 4,00
mts. por 1 Y2 pol. com 3 polias, avaliado em Cr$ 30.000,00. 13) Um
eixo medindo 3,00 m. por 2 Y2 pol. com 3 polias, avaliado em Cr$
4.0.000,00. 14) Um eixo medindo 2,00 metros por 2 pol. com 2 polias,
avaliado em Cr$ 25.;Q00,OO .. 15) Uma correia medindo 27,60 metros
por 23 cm. de largura com % polegada, avaliado em Cr$ 80.000,00.
16) Uma correia medindo 26,00 metros por 20 cm., de largura com
% pol. avaliado em Cr$ 60.000,00. 17) Urna correia com 27,60 mts.
de, comprimento por Ü3 cm. de largura com 1 cm., avaliado em
Cr$ 55.000,00. 18) Um barracão medindo 516,66 metros, situado li€)
Km 3 da Estrada Canoínhas-Tr ês Barras coberto com telhas de.

' ,
( ,. ,"'

madeira, avaliado em Cr$ 300.000,00. 19) Uma casa de bomba de
águ� de madeira, medindo 7,40 metros, por 396, coberto de telhas,avaliado em Cr$ 30.000,00. Somam os bens acima mencionados a
quantia de Cr$ 2.075.000,00 (dois milhões, setenta e cinco mil �u
zeiros) . Eu, assinatura Ilegível, Escrivão o subscrevi.

'

'.'
, "

.

Canoinhas, 29 de abril de 1980.

.
ORLI DE ATAíDE RODRIGUES - Juiz de Direita/ 2.& Vapa

-_._---_._-------------�\

, MIGUEL PROCOPIAK,
comercio de veículos Itdo .

"""i!=mu ..

,.

Rua Major Vieira.,
C A N O I N. H A', S

-- Fones:

.

CONCESSJIONARIA GENERAL MOT0RS 10 BRASIL S.A,

\ '

XilG' mr _'V"Oc_.._-"""",,--�
..

_
_

.
-.

-

�e nisso na hora de cQmp�ar um ci;lrrousado.
d·'· i r a um bom carro, também valoriza quem sabe CUidar de �. 'asas check-ups de mecânicos espeCializados

.Qudem
a va ossos vefcu\os de qualquer marca ou ano" passam pOI ngur

,

�. .:To os os no '

d f '1'
.

d ,Y'IS E 2aranba no

d h r às mãos do compra or. "

o financianlento p�rca ao llar ain a I, Ict. o
I

,antes e cega . - detalhada, nós oferecernos vantagens n .

E além dessa revlsao �'. .

"

, 'branco. _. ta ens qu� você tem d!r�lto.
.papel, P���:Sde fechar qualquer negóCio, venha conhecer to�;ra�um carro conosco é começarvld���lrW .........s::z:. nAEC4iCUJl' • D" '"

MP
CC"......._•.ti'llW "C;••0·A� ii)1WU �����'�'.�1t._a��'��

22-0360 e

SANTA

22-0471

CA'T"ARINA" Marca de valor

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



í

) r

13 d••aio de 19S0
- .--------------------.-------�--------�..----

eOOBm. :U. MeR.
im-.!!W'ftlfGflijii!t7Eii'l'N7'*!ri!!lP ••J!_iIIIIJ'iIt"lP. . ar VI' �..JI.\M'O'�ztr 41!'!fMl1'���IiIJ!Z.WJaiIJ:t!fli1lmej- d 6.�ijw

-

·iIdIS:·· ••••
-

IN

•'.

CGCMF n.? 83.187.930/0001-23 .... ,.......

, ,

'RELÁT(lRIO DA DIRETORIA /

MA

5ENHORE'S ACIONISTAS: ,_'

EM CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇõES LEGAIS E ESTA TUTARIAS, VI,MOS SÜBMETER A APru;;CIAÇ,ÃO j)E V. SAS., o: BALANÇO PA-

1�Rlro/IONIAL, DEMONSTRAÇAO DO RESULl'ADO DO EXE'RCfCIO, DEMONSTRAÇAO 'DAS ORIGENS E APLICAÇõES DE RE:CURSOS, E DEMONSTRAÇÃO
DAS MUTAÇÕES DO PATRIMóNIO LíQUIDO, REFERENTES AO EXERCíCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO'DE 19,79. PERMANECENDO A DISPOSI

ÇAO DE V. SAS. PARA PRESTAÇÃO DE ESCLÁRE'ClMENTOS.
CANOINHAS(SC), 23 DE ABRIL DE 1980

,

" A UIRE,TORIA
'

, '

I

Balanço 'Pat�imonial encerrado em 31 de 'dezembro de 1979
PASSIVOA T I VO

CIRCULANTE,
Bancos Cz'Empréstimos
C/Correntes, Interligadas ., .. ..

Contas Correntes .. .. .. .. .. ..

Obríg . Trib. e Sociais .. .. .,

Provo p/Irnposto de Renda
Dividendos Propostos .. .. ..

Total do Passivo Circulante ..

1979'

12.,550.68.7,89
24.531.908,39'
43.574.838,37
18. n88. 804,36

,

33.169'.502,00-
14: 592.167,;65

146.50'7.908,6,6,

1978 -

24.124.949,'6,9
20.515.219,38
22.166.595,17

I 12.482.118,50
"10.318..710,00
4.799.273,00

94.4'06.865,74

'197& 1979GIRCU�Tl\:
DISPONíVEL

- Caixa e Bances ..

lltEAIJIZAVEL
r 1.175,.333,9'3 14.124.818,,55. .......

Bancos CfVinculadas, . . ..... -: .. .. ..

Bancos CfAplic . Fínanc �
,

.. .. .. .. . .

C/Correntes Interligadas .. :". .. .. ..

Créditos Diversos ., .. .. ., .. .., .. ..

Devedores p/Tftulos .. .. ., ..

(-) -Títulos Descontados: .

(-) Provisão p/Dev , 'Duv. ..

ESTOQUES
Estoque conf. Liv. Reg. Inv.
Total do Ativo Circulante ....

719.137,43
25.689'.905,9'7
8.245.142,01
9. <Y73. 434,01

102.656.592,66
77. 3a8 .724,00
3,.079.697,78

t51 "253,.649,72_
135.344.773,95

208.031,�7
58.174.789,22

,16.429.813,87
163.99'3.343,05
135.775.657A8
4.919.800�29

E..."'{IGfVEL À LONGO PRAZO
Bancos C/Empréstimos ..

,

� .....
19. 819. 057,019. 75�.lo.2,44

RESULTADO P/EXERC. FUTURO
Receitas Diferidas .. .. ..

88.055.562,,31
200.290'.960,90

7.770'.171,353.001.429,05

PATRIMôNIO LíQÜIDO
'Capital' Social Integralizado
Reservas de Capital ..... ,

Reservas de Lucros .. .. ..

Total do Patrimônio Liquido

,

':RJEALIZAVEL A LONGO PRAZO

Obrigações da Eletrobrás .. ., .. .. ..

Recolh. Comp. à Restituir .. .. .. .:' ..
\ Aplic. Incent . Fiscais .. .. .. ..

Desp , à AprlÚpr. Exerc. Fut,

154. 000' . 000,00
80.341.567,90
9'.568·0'10,87

243.909.578,77

, 135.000.0'00,00
..

/ 51.495.548,00
4.413.344,02

190.908.892,02

1. 9�3 .485,41
14.233\,49

301.327,00
382.351,,93

, 3.161.89'7,83

,3 ,0'29.299,05
14.233�49'

:3 . 599.8157,00
165. 4�'6,4�

(i. �,()8. 795,9,�
I

Total Realis , Longo Prase

/
PEJU'\'IANENTE
IMOB1LIZADO
T-éenico Corzigíde .. .. .. .. .. .. ..

�-) Depreciações .. '.'. ' .

, RefL "e Outras R@ervae, .. .. .. ..

�) Exaustão '.' .. ..

I
'

"JWVESTlMENTOS /

Partícipaç , Societárias ..

'

.. ..

, \

Total do Permanente .. .. .. .. .. ..' ..

, TOTA.L GERAL DO ATIVO .

LUCROS ACUMULADOS '

Lucro do, Exercício 13.437.951,25 �'. 776.502,95

148.95t5.778.,77
'

43.88:2.065,:82
'

59.142.635,16 '

278. o-t54,33

, 261. �3�. 018,OtS
76.596.825,80
24 .899. 480,43
3 . 259' . 3tli!S,04

48.114. �73,73
254.683.461,88
--

461.783.218,7'4
---

14.065. 28�94
173.004.568,72' ,

�_;o&;A,_.... _�
- ..

, 461.783. 218,7�
1JWIi,l,1g=' m...... ;'lPliPi09

311 .511 .240,50 ,

..... r ........
TOTAL GERAL DO PASSIVO311.511.240,50

w �

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇõES DE RECURSOS PA·
,

, ,

: RA O EXERCíCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE nEZ�MBRO DE 1979

, -

DETh1íONSTRA'ÇAO DO RESUL�ADO DO EXE,RCtCIO :FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 1979 I

ORIGENS: '

Lucro Líquido do Exercício .. .. .. ..

__
I" •• ••

Reservas .

Depreciações' e
.

Exaustões .. ','

Receitas Diferidas .. ., .. '.. ..".. .. ., ....

Realização do Capital Social ..".. .. .. .. .'.
,

, Aumento do Exigível à LOI)..go Prazo .. .. ..

TOTAL DAS ORIGENS .. ", .. . .

r

AP'LICA!OÕES
Aumento do Permanente .. -. . .. .. .. .. ..

Aumento do Realizável a Longo Prazo .. .. .. .. ..
_
..

Redução de Capital por Cisão Parcial .. .. ., .. ..
i ••

•• ••

, , ,

TOTAL DAS APLICAÇõES .. !' ••••••

Aumento do Circulante .. .. .. " .. ..

I

\

43.77,6,.502,9,5
201.562.735,34,
) 35'.70'6. O,s.O,69

-, 4.768.742,30
63. OQO. 000,00
10".062,954,57

177.877.0'15,85
'!"'""T""'Mftm-, ........ , •• tnt'

565.874.780,49
5.356.842,98

560.517.933,51
362.615.018,50
197.90'2.915,01

287.757 A05,15
3.941.73lli

283. '815.667,02
�' ,

194.372.257,,33
----,----

89-.443.4'0-9,69

Receita,Operacional Bruta ..

( ........)Devol. e Abatimentos ..

Receita Líquida de Vendas ..

(-) 'Custos dos Prod . Vend.

LUCRO BRUTO '

.

Despesas Operacíonaís:
Despesas de Vendas .'. . � .. .. ..

Despesas Administrativas .. .. ..

Despesas Financeiras .. .. .. .. .. :.

Despesas 'I'ributârias ..
"
.....

'
..

'
.. r .•

''Provisão -p/Dev.: Duvídoses (excl. a rever.)
I"DCRO 0PERACIONAL .' ." .

«,»
. "

! •

17,.179',278,75
12,.672.653,25
23.780..819,45

�: 380.:.Q.��
, 33 . 4'30.609,94
3.480': 351,6,3
824.637,86

«> .ElO . 535,�?_
2�. 515_. 78.8,16

29" 304.769,60
27. 717 .591�78
40.714.320,23

36.419,5-0
_�. 46��_?,89-
98.662.821,01
11 .785.802,35
1.552.384,04

_)2.:J.,��J>.,�1,4:�
94.610.207,89
33.1'59>.502,00'
3.072.035,2Q
14.592.167,65
--

,�3. 776. 502,�95
--

117.384.973,85
3.646.898,13
44.000,000,00
-_....__,.._,_.-

165.0'31.871,,98
•
12.845, H3',87

�1IeY"'fll���� _

,

f

'Receita5 não Operacionais .. ", .. ..

Despesas não Operacionais .. .. .. ..

Correção Monet. dr Balanee .. .. ..

L"W'CRO ANTES D'0 {MP. DE· RENDA

,

TOTAL GERAL
-

.

'

..

177. '8f77. 015,85
....""...,.,..,... , =moo be'cp' lI!rIlfJAl

j

r
=-='""=' m=,",••,'=,.""',,....,.."'=>�''''''!le3SlI!'''''''''''''''''''''==================

, VARIAÇJW DO CAPITAL CIRCULANTE LíQUIDO�
1 ,\ ,

,

1 <Ó,

1978 '19'79 VARIAiÇÁO
\

. Provisão p/Tmposto de Renda .. .. ..

Reserva Legal .. .. .. .. .. .. .. ..

Dividendos Propostos .

Ll.(CRO LiQUIDO DO EXERCfClo

....
\ �O.318l.71Q,OO

", .. 959.853,91
.... .._,L�1�2;..

13.437.951,25
1II'J2!I!I�" .a_

135.344.773;95 200.290'. 960,9ü; 6-4', 94e .186,g5
9� . 406 . 8�?,7.4_,1�ô . B07 . 908._�_U.�.:..� O 1

...:,.o4���
40.937.90S,;21 53.783.052,08, 12.845.143,87

!

= .. .-wAM""i'+���_u.;��,= =m".., liWPy-,,�

ATIVO CIRCULANTE
.

PASSIVO CIRCULANTE ..

\ ,

CAPITAL CIRCo LíQillDO

/DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇõES DO PATR,IMIÓNIO LíQUIDO
"--,_","_'-...._____---------

I/ "

-

/

RESERVAS DE,
LUCROS

RESERVAS DE
, CAPITAL

LUCROS·
ACUMULADOS

I PATRIMôNIO
LíQUIDO

CAPITAL

, /

SALDO EM 31 DE' DEZE:MBRO DE 1978' .. 13? 000.000,00 51.495.548,00
\

Aumento de Capital cf aprov.' de Reservas ,.. .. .. .. .. .. .. 63'.000.0'00.00 (49.562.048,75)
" ,

Reserva. decorrente de Bonificação 6,0/.> si reflo.rlil1i''t-amGU'to .. .. .. .. .. �. 935.649,52 - \ 9'35.549,52
Correção Monet. do Patrímônío Liquido.. .. .. .. .. .. .. .. 72.671. 711,87 2.082.631,55 74'.754.343.,43,
:Redução de Capital por Cisão Parcial .. .. ., .. .'. .. .: (44.00'9. QOO.{)�') (44.000.000,00.)I

Ar;(Jes Bonificadas .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

I lá. 876,,33 ·15,876,33
Correções Monetár-ias de Ativos Próprios .. .. .. .. .. .. . . . . 896.954,77 , '895.954,77
Reserva de Redução de Imposto, de Renda .. .. .. .. t. -. ••

I
• • • , 3.888. 87�16 ' :3.8188,.876,,16

Resultado Final do Exercícío ': .. '
;. .. .. .. .. .. .. .. .. -

I 43.776. 502,g5 43.776.50'21,95
Apropriação e Distribuição .do Lucro Líquido de 19'79 (RneTva-Le-gal) .. ·3.072.035,29'"

_

3.072.035,29 �_�
�--;;-� 31 .�� DE�BRO �E 1979' .. .. .. '.. .. .. .. ," -::'.. '���l154, 000 ,.()I)Q,oo.1 80,341.567,90 1-9. 56S,010,67, I . 43,776, 50í!,95 I 2SÚ86, OSl,72
"l'!'WnL"'!ift��IM(l�'!ll:lr.�.CI:rl'!f'..ml."'���iR1f�� ..���...�� ..

�����nu��=="rr=;:rrtr"'O::· • :JZ::::.._���====r"" �=",,=="'..,,===,fJ, I , � I '

NOTAS EXPLICATIV,AS SOBRE AS DEMONSTUA'ÇIOES FINANCEIRAS

4.413.344,02
? "

13,.437.9'51,25
'

, (13.437.951,25)
'. 204.346.843,27•••••• 1" •••.•

NOTA 1) _. As presentes demonstrações foram elaboradas segundo os principtos
da Lei n,? 6.4014, de 15 de Dezembro de,.1976.-......

NOI'A 2.) _ .. Foram obedecidas as disposições do Decreto Lei n,? 1.59,8.
A) -.:., Provisão para. Devedores Duvídosos« é constituído até {,} limite de 30/e dos

créditos de natureza operacional ...
�) ,_- :f,;}stoques: estão avaliados de- acordo com o artigo 1,4 do DL. 1.59-8.
r') -1' Encargos do Exercício: Foi obedecido o regime' de competência de exercícios..

-

D) ---' Imobiltzado: é registrado ao custo de aquisição, acrescido da correção mo-

netária computada com base no uso do livro razão auxiliar em OR'l'N. A
depreciação acumulada; de mesma forma, é, corrigida e as depreciações são
computadas às táxas admitidas pela legislação fiscal.

'
'

E) -� Provisão para Imposto de Renda: é constituída no exsrcíeio;' obedecendo o

-regime de competência.
-F) -- Correção Monetária de Balanço: .Ao final do exercício, procedeu-se a corre-

.

Canoinhas(SC), 23 de abril 'de 1980.,
ISAAC ZUGMAN - Dir. Gerente - CPF 005.585.,089-87 ;LUIZ ALF1:tEno WERI{A - GRC-SC - n.? 9.241 - CPF 249.112.919"'15

-,

ção monetária de balanço e seu produto foi levado ao. resultado.
G) _ Instituições Financeiras: referem-se a financiamentos para imobilizado �

capital de giro .

1'JO'rA 3) r-r--« Capital Social Realizado: é constituído de 15. 40Ü'. 000 ações ordínâ-
rias nominativas, 'totalmente íntegralizado .

'

NOTA 4) - Tendo a empresa participação relevante em firma coligada, a im-
. portância de Cr$ 8.787. 9'�6,35, que excedeu ao valor do investimento,

.

fç>i contabilizada de acordo com as normas vigentes. -I '

NOTA 5) - Visando a otimização dos recursos disponíveis ,e consoante a orienta
ção governamental, a empresa promoveu uma reformulação opera
cional administrativa constituindo uma empresa Agro-pastoril, por
'cisão parcial, entregando a esta empresa seus imóveis rurais para a,

exploração das atividades agrícolas e pastoris de acordo com as mais
modernas técnicas gerenciais e Tecnológicas. '

• "r
" 4' 'At....a. 'AMe· == " .......•@ .·s,a • .fi' "�f &k�! '_.. a, ;w EM

/

I I
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ÉS,MERALDINO
M/DE ALMEIDA

,
- :LIONS CLUBE E PREFEITURA

VERSUS PLACAS IN,D-ICATlVAS
Idéia que tornou-se realidade lançada pela Prefeitura

Municipal e Lions Clube, foi a colocação de placas indica
tivas nas principais ruas. da cidade. Agora pode-se locali
zar com facilidade a rua desejada.com a indicação das men

cionadas placas: colocadas nas esquinas das principais ar

térias da cidade dentro do quadro urbano. Realmente em

boa hora foi introduzida essa oportuna medida de 'iniciati
va do.Lions Clube e 'Prefeitura�Municipal. É isso aí; cami
ilhando [untos, longe iremos e os obstáculos venceremos.

FERIADO MUNICIPAL

DIA 11 OE ABRIL - LEI N.tO 5331
O senhor Prefeito Municipal, Nataniel Resende Ripas

pelo decreto municipal n.1O 533 de 23-04-80, aprovado pela
Câmara Municipal, sancionou a mesma que considera fe
riado municipal o dia onze de

\

abril, data em que foi insta",
lado o município de Papanduva. A mencionada Lei entrou
em vigor na data da sua publicação'. Portanto, no próximo
ano nossa cidade .deverá comemorar mais condignamente a

data da emancipação política de nosso município, cujo p<ri�
melro prefeito foi a humilde pessoa deste colunista.

SINAL DOS TEMPOS

/lO Papa João Paulo II deplorou ontem o que diz. ser
'Um desejo no mundo de 'hoje, a "morte de Deus", e.exortou
a humanidade a depositar sua confiança em Cristo. O Papa
celebrou a Missa Pascal diante de 350' mil pessoas', na Pra
ça São Pedro. Em apelo "a Cidade e ao Mundo", o que fói

\ feito em 32 línguas, incluindo pela primeira vez o hebrai
co, ele pediu a todos que rejeitem a guerra e o terrorismo
e aceitem Cristo. No momento em que João Paulo falava,
um grupo de €squ:=rdistas italianos tentou realizar uma ma

nifestação pela paz 'e contra a. enengia nuclear, mas a pol
í

..

cia impediu-o de penetrar na Praça São Pedro. (G.P.)

MAlS UM PONTO DE TAXi

Por ato do Sr. Prefeito Municipal foi criado o Ponto
de Estac'onarnento de Automóvel' de Aluguel 11..0' 5, locali
zado na Rua Jorge Lacerda" entre as Ruas Basilio Heuko I?!

J03<2 Reva, nas proximidades do Hospital São Sebastião,
nesta cidade. Assim sendo, agora contamos com 5 pontos
cl,.:::- táxi localizados em pontos diferentes da cidade o que:
vem favorecer os usuários que não possuindo telefones po
dcrão .se .benefícia..T dessa acertada medida. O ponto primei
ro está localizado em frente ao BESC (centro), o seaundo rra

margem da BR-116, o terceiro nas proximidades do Hospital,
o quarto em Matinho e o quinto no Passo Ruim.

HOJE BAILE HCTG TR.OPEIRO VELHO"

Marcado para 'hoje o monumental baile tradícionalís-
ta, promoção do "CTG Tropeiro Velho", a realbar-se no

magestoso Salão Paroquial. A música responsável pela anJ

mação não poderia ser -melhor, trata-se do fomoso conjun-
-to "Os Garotos de Ouro", um dos mais solicitados con

juntos do Rio' Grande do Sul para tocar no baile de boje.
Assim sendo o sucesso está garantido. O entusiasmo é

grande e o fandango será o maior. Aqui fica � convite pa
ra quem gosta de um bom baile com boa música para ca-

denciar a noitada dançante. '

\ I

NtJPCIAS ROSELIS E OELSO

Hoje, logo mais às dezenove horas, na Igreja Matriz
São Sebastião, passarão a usar alianças na mão esquerda a '

senhorita Roselis, filha do casal senhor Raul (Odete) Fur
tado Bueno e o jovem Celso, filho do. casal Estefano (Rosa)

\

Kozicvtck residentes em Itaiópol is. Após as cerimônias re-

J igiosas, os convidados serão resepcionados na Sociedade �tL
Recreativa Papanduvense . O colunista agradece o convite
recebido. ,

PASSARELA DA SOCm.DADE
.

,Em vista a seus familiares e pessoas de suas relações
sociais esteve em nossa cidade a, senhora FRANCISCA AL··

MElDA MAIÁ, esposa do sr. Candido Ma.ia residente em,
Curitiba. Ela é figura de destaque n� Society paranaense.

Dia 04 extreando idade nova o sr . ORLANDO S.

VIEIRA DD.' Gerente da CELESC. 'o prestativo cidadão
,

na sua festiva data receberá, os 'merecidos cumprimentos r

Na 'mesma data niver da srta. MARILE'TE, filha do

casal Miguel (Elza) Mathroski . Muita alegria marcará a

alegre data natalícia da Mar ilete .

Dia 5 aniver�ariando o sr. ,LUDOVICO KEL.ICHEK,
..,

residente em SãO' João Mirador, nosso prezado' assinante,
F'plicitações na ponta da linha para o aniversariante. \'
'\ Dia 7 festejando niver a srta. MARCIA REGINAo
faha do casal sr. J'osé (Belina) Correia, ele nos.so pro
c-urador e funcionário fedf.:J;al aposentado. Cumpnmentos
reia para a ]\lárc1a. \

.

Di.a 9 comemorando niver a srta. lVIARIANE, filha
do casal Paulo (Teresa) Almeida ,Cruuargq, residen�es em

Cuxitíba. E�m sua residência receberá suas coleg'..-!lnhas.

Di.u 10� dnta importante. para a família Cunha �a.l.
mo,,,!' estará comemorando maIS um ano de sua prestativa
exí;téncia o honrado e prestativo cidadão ANTONIO D�
CUNHA RAMOS. As mais mercciçlas homenagens pontl-
lles,nrlü.

{1M POR SE,T�iANA \
,�

Sorria mesmo que seu' sorrisO' seja triste, porqu,e
mais triste que um sorriso triste, é a tristeza d� não saber

sO'rrir. (Anônimo).

tici e M [or Vieiras
FRANCISCO KRISAN

sua terraplanagem pronta e sua construção n,. será rápida;
As escolas de Pulador e Toldo de Cima também estão para.
ser inauguradas recentemente.

Na última terça-feira o Prefeito assinou convênio
com/o MEC para a construção de -rnais uma escola em Rio
Vermelho. Também está sendo construido em Lageado Liso
mais uma ponte de concreto armado sobre o Rio.Bonito . O
calcamento das ruas da cidade estão em ritmo acelerado e

assim por diante, todas as obras municipais não estão.' so ..

frendo problemas de paralizaçâo .

A coluna cumprimenta o Sr. Prefeito€> João Batista
Ruthes por sua ótima administração.

"TEATRO CARLOS GOMES EM MAJOR VIEIRA"

Num patrocínio da Prefeitura Municipal e da Asso

ciação de Pais e Professores. da, Escola Básica Luiz Davet,
domingo último, se fez presente em Major Vieira, a equipe
Vira Lata do Teatro Carlos Gomes de Blumenau . '

Com 5 anos de experiência em teatro amador,' atin
.gindo o público infantil do Vale do Itajaí, e após o curso

"Gira Mundo" de Belo Horizonte, os membros do Carlos
Gomes resolveram criar a equipe vira-lata.

I

Entidade que se dedica ao' teatro infantil em todo o

Estado, desta forma contando com o apoio da I Sociedade'
Dramático Musical Carlos Gomes, passou a equipe Vira-La-

, ta a funcionar em caráter profissional a partir de março de
1978, 14 pessoas passaram a atuar exclusivamente e em ho
rário integral a arfes cênicas.

Desta forma, o grupo conseguiu sua auto-suficiência
'e a experiência adquirida muito irá.ajudar na conquista de
novos:' mercados para o engrandecimento do teatro em San
ta Catarina. Na peça apresentada em Major Vieira. Com o

título de "O menino e o palhaço", atuaram os seguintes ar

t istas com seus personagens: Aldo Serpa "Pimpão", Arno
Gruner "Joãozinho", Sergio Seders "Chicotão", Berriadete
Rios ,"Ritinha", Clarle Ramos "Dona Zebra", Francisco Lo'
ran "Macacão", com efeitos musicais de Valter Reis. A di
reção da E.. B. L. D. agradece a APP e a .Prefeitura Muni
cipal em patrocinar esta apresentação, do qual todos, os

participantes gostaram muito. /

"AD�INISTRAIÇÃO DINAMICA"

O Prefeito em exercício de Major Vieirà, Sr. João
Batista, Ruthes.cestá dando amplo prosseguimento na' ad
ministração municipal. Todas as estradas municipais estão
sendo patroladas e encascalhadas com a colaboração da pa
tr'ulha mecanizada. O módulo esportivo também está com

NOTAS DIVERSAS

,
\

\ I

Hoje, 3 de maio, será realizada uma ultréia do grupo de
cursilhistas da paróquia de Major Vieira e é bom infor
mar que o grupo está muito-unido e aumentando consi
deravelmente.

_. Dia 25 de maio nossa, cidade viverá mais uma vez a fes
ta �o Padroeiro da Paróquia' "DiviÍlO Espírito Santo",
MUltas atrações estão sendo. preparadas. Compareçam.

_- Está novamente entre nós a irmã Blandina Catoni con-:
gregação das irmãs catequistas franciscanas. A �esma
irá trabalhar como auxiliar na catequese .. À irmã Blan
dina, as nossas boas vindas e feliz restada entre nós.
Numa Indicação do verador do P. D. S.� Sr. Cesár-io
Koaski, foi aprovado' pela Câmara de Vereadores e será
c�:mcedido a? 'Pr., Esperidião Amin Helou Filho� dignís
simo Secretário dos Transportes- e Obras o título de
"Cidadão Honorífico", cujo título será en'tregue em sua
primeira visita. a este Município.

- O Conselho Comunitário de Major Vieira está promo
vendo uma campanha de agasalho para as crianças ca
rentes de nosso município e dia 11 de maio será realiza
�o um bingo em benefício do mesmo. Qualquer dona
tivo deverá ser entregue na agência do BESC Prefeitu
ra Municipal, Casas Comerciais dos 81's. Joã'o Batista
Ruthes e Marcelino Ruthes ,

\ i);
\ I

.
,

"�

g se
iao�

"

avisar

Nós sempre ternos tempo para você, funilaria e pintura. E todos juntos formam I'

porque nós fazemos o tempo render. uma equipe rnurto. rnurto eficiente.
E não podia ser de outro jeito: o tempo para Você pára, mas não pára em vão,
nós, como para você, é dlrlheirro. Você entra na nossa oficina e vê que só

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

Muito menos dinheiro, recome(lda.
. .

O se� Merc.edes-Benz entra e uma equipe I
Tanto assim que até'frotistas com oficinas

mt(lJlr.!1 Cei em cima dele.' próprias usam nossa assistência técnica
Não deixa p«lrafusG frouxo. \ para çertos tipos de trabalho que exigiriamN�h) Qeixéa desregulad€J (ii €IU@ li para investimentos em pessoal e equipamentos

r�!lular. '\ que, nas suas próprias oficinas, seriam ociosos
Nilo deixa péir.-J depeis e t!lUI p�@!e fêZ!r a maior parte do tempo.

ne �to. ",,,"' Você tira o caminhão da oficina como
Não deixa passar nadél, Jl)OrllUe é uma sai da casa de um parente: achandp que

eJuestão de honra. valeu a pena. '

Nosso pess@)éll foi treinado 'na fábrica e Da recepção à despedida voçê tem a

pe_riet\llicamente volta I@, para garantir �U� mesma'sensação de que não perdeu tempo.
vaJ semf3re fazer Uryl serviço bem-feit®. ", Se você quer ir com o seu Mercedes-Bem:

.

Um per um, t®@ÍIDS sã® Qs��cialistas. Em '1-_ pra'mnde a estrada levar. aceite um conselho.
I

freJos. Em m0tor. Em transmissão. Em ...t;:��i..,_, Cons�l�o de parente: faça uma visita
,/ J ,

1,4! II II "m1I����auu: �JUU! "�,a.BLJL�LJUU11.J!JUU1� LI" a",1 I IIII.!.II::!:UU'LY,' ••• "" 11��lI.I' a II 'U!..Y.!' I' � ... I'"
, ' \

às ndssas oficinas de vez em quando,
Como parte da tarn.lia Mercedes-Benz.

nós nos sentimos muito honrados de reen
contrar você Sempre,

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

Concessianário Mercecles-Benz

ARstidesMalle.
Rua \(i t'!la I '1..il,mClS. 1€)35

!élnernhiis - SC
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t. Agradecimento
E,sposa, filho's, sogra, sogro, cunhadas, eunhades, lob:;d

nh�,s M sobrinhos �o inesquecível
. ,

(I
\pô"')T�·'ltl:I,

isslli r Y�t rr:. I,);.
. �.. ',. ,

.. ()-t "'\

�.;I':'\�)

SiI
l!1D

elr .
I

ímpossíbílttados. de' agradecer a todos pessoalmente, o
\
fazem. por

intermédio deste jornal, externando sua profunda gratidão pelo. au
xilio e pelas Inúmeras demonsteações de ,solidariedade recebidas

:PQ'n." ocasíãõ r1'1 enfermídade e do' passamento desse ente querido:
,

.

Agrad.ecem tarobém ao médico Dr. Marc.elo. J, Fuek, pela
assistência prestada; aos revdos. Freis' Obvio, Luiz" Fabiano. e La

die6.ni e ao. sr, Frederico Sachweh, que o confortaram espiritual
mente; agradecem ainda pelas flores e coroas enviadas e aos que o

l�,r,�an�<l'.UhàF'am
até a derradeira morada.

Canoínhas, abril de 1980.
/ �

���!lI'�rnmi'R12ID��m.mIR11i�mm_:!JU

fDn�ação das Escolas do�Planalto H�rte Càtarinense - funploc
<,

Edital de Licitação
..

TOlVIADA DE PREÇ?S N.o 01/80

o Presidente. da FUNDAÇAO DAS ESCOLAS DO

PLANA�TO NORTE CATARINENSE - FUNPLOC, Dr. Paulo

Dequêch, de acordo com os preceitos legais vigentes, torna público
que às 15 horas do dia 15 de maio de 1980, na Sede da Funploc, si
�a a rua Roberto Elhke s/n, na cidade de Canoinhas SC, reunir-se-á
� Diretoria da,lt'unploc para ,receber Propostas de Projeto e Exe

eução para Obras de Ampliação da Sede Física €Ill uma área de

tHJ2,10 Ta2 de área coberta.

. O detalhamento necessário no que tange às especifica
ções, Cópias do Edital, ou qualquer outro esclarecimento e ínfor

mação, poderá ser obtida pelos interessados na Secretaria Executi
va da Funploc, à rua Roberto Elhke s/ri - Canoínhas Fone

22-0436, das 13,30 às 17,00 horas de 2.a a sábado.

.,. PAULO. DEQUÊCH - PRESIDENTE

Basilio ·Humenhuk Comércio
de V eículos�Ltda:

.g;,
�l'C;'8i1i'.&\'JMlía·"''''''' r.._ - Mi........1Y-l·--�-

- -- .

-'---'-TZiõiíi8'iiiu� �

"-;,,_..:.!.t'C.-'"'��...ii!
-----

r , I 'R.8v�ndedor FOOÕ j',
,-

........_"""' .,:10 ...�_�·_I ... , _,� ....�

I I 32 ANOS 'l9'80
Fazemos sempre h) melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca,

DISPONIBILIDADES DA SEl\iANA:

1 �)pala eoupê luxo - vermelho e preto .. .. 1974
\

Adquira seu veiculo' com a mínima entrada.

Vviculos inteiramente revisados,' de boa procedência, aos
melhores preços da (região. ,

,

<, Visl-te-nps sem compromisso, em nossa loja à

J '. Ihia Vidal Ramos, 203 - Fone� 22-0268, 22-0468 e 22-0024 I
t�W;:f.'l.m.���������

xo DEPA1r1TAl'VE:ENTO .DE VEíCULOS USADOS DE
3 , \

MJGUEL BHOCOPIAK COl'I{[ÉI{CIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOC]f,' El'f�CONTRAnA PARA PUONTA ENTR,r�GA:

l\hóll·ca
1 Pick-Up - (labine dupla· ..

.tbo
1969

1-970

1973
197-1
19'75
1977

1978
1978

1 ",\reraneio.. ..' ..

1 O�ala .

1 Opa la 4 portas' . .
,
..

1 Bra.s:ilia.. .. .. .. .. .. .. . .

1
.

Varii1nt .

1 Fusca : .. .. .. '[. "
.

1 Chevette·.. .'. .. .. .. : .. ".". ..' .. .. .'

MIGUEL PiO(OPIAK COM. DE VEíCULOS LrDA.
... _-_._--.-" .. � ..._--_.-- ....._----""- '--,-�---_ .... _ ..._-----._-

Concegsionário General MotOl'S do Brasil S. A.

,Rua Major Vieirq, 289 - CANOINHAS -- Sta. Catarina
,

.

Duplicata n,? 016257-6 19 -

Vencimento: 31/09/79 -- Valor: Cr$
1.158,00 (Hum Mil, Cento e Cin
coenta e Oito Cruzeiros) - Credor:
HERMES MACEDO SIA - Dev.GI
dor. AMILCAR OZORIO ERZIN
GEH.

Duplicata n.? 016257-6 J ·10 -

Vencimento: 31/10/79 - Valor: Cr$
1.158,00 (Hum Mil Cento e Cinqüen
ta e Oito Cruzeiros) - Credor:
HERMES MACEDO S/A - Deve
dor: AMILCAR OZORIO ERZINGER

CARTóRIO PAULA S. CAR.
VALHO - 1.0 TABELIONATO

Edita r de Notificacão
de Protestos

\

Por não ter sido encontrados
pessoalmente no endereço a, mim
fornecido, ou por recusar a tomar
ciência, faço saber aos, que o pre
sente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, . de que deu entrada
neste Ofício para ser protestado
contra o responsável dentro do pra
zo legal o título com as seguintes
características:

Duplicata n.1O 016257-6 K-11 -

Vencimento: 31/12/79 - Valor: Cr$
1.158,000 (Hum Mil Cento e Cín
coenta e Oito Cruzeiros) - Credor:
HERME'rS MACEDO S/A - Deve
dor: AfvHLCAR OZORIO ERZIN
r..ER .

Canoinhas, 3.0 de abril de 1980.

PAULA S. CARVALHO
OFICIAL DE PROTESTOS

CPF n.? 246975329-53

�--------------

Lotes
Vende-se

,

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

Jardim Esperança, próximos ao
-

asfalto. ótimos para ehácara.

Preço de ocasião.

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

,

2 .x

Telefone - Vendo,
Informações pelo fone 22-0287

ou Rua Paula Pereira, 3'78

______________,_G� == l' __

DQCUMENTQS

EXTRAVIADeS
,

RAPHAEL JOSÉ BOEING, de
clara para os devidos fins que fo
ram extraviados todos os documen
tos pertencentes ao veículo de sua

propriedade, marca Ford Corcel
Belina II L, cor amarela, placa CA-.
4110, chassis LB4NX-P-9'8828.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

.

, 2 'lr

mrea ..,.

,

DOCUMENTQS

EXTRAVIADOS-

LUIZ MUENSTER declara para
08 devidos fins que extraviou sua

Carteira Nacional de Habilitação e

Carteira de Identidade.

Os mesmos ficam sem efeito
por t€T sido requerido segundas
vias.

, '

�.rJ'�1:l1I�f!eOlO':••!f'�1!ím!""IM':"""""'''''''''''''''' '*_lto:::::::t::L!iO---

BA.NQÚEIRO
Recite o ato de contri-

- ,I

çao e pense que as suas

boas 'ações' serão .

am

plamente recompensa-
"
das lá no alto, enquan
to que as más ...

Não estou correndo n�,.

nhuro ris,co, pa:are: as
má� .ações eu já vendi
todas! SEBASTIAO G&EIN COSTA

Oficial do Registro Civil
.

BofaFogo Esporte
(

Clube
Assembléia Geral Ordinária de Eleição

, ,

Edital de Convocação

TITULARES

1. Pedro Ossovski
2. Pedro Allage
3: Acácio Pereira
4. Adauto Allage
5. Agenor Corte
6. Egon Jarschel
7. �rico 'TremI
8. Clemente Dambroski
9. Antonio Simões
10. Vicente Dambroski

"

o Dr. Neuzíldo Borba Fernandes, Presidente, no uso

de suas atribuições e na forma do que dispÕe o estatuto do Bota
fogo Esporte Clube, CONVOCA, os membros do CONSELHO DE-

'

LIBERATIVO, abaixo relacionados, para uma Assembléia Geral
. Ordinária a realizar-se no dia 18 de maio, domingo, às 10:00 horas.
na sede do Bolão Misto, no Campo da Agua Verde, nesta cidade,
para a seguinte ordem do dia:

1 _' Prestação de Contas da atual Diretoria
/ (

2 - Eleição dos cargos de Presidente e Vice-Presidente
do Clube para o próximo triênio e Conselho Fiscal.

3 -- Outros, assuntos de interesse da entidade
'

F'icamr desde já convocados os seguintes Conselheiros:

1 X

, Canoinhas, 28 de abril de 1980.
, '

Dr. NEUZILDO BORBA FERNANDES - Presidente

SUPLENTES

Jair Pedro Mendes
Maurício Nascimento
Fernando Fraíberger
Luiz Divair Shimoguiri
Luiz Milton Suchek
Pedro Scheuer
Adilson Fraiberger
João Dirschnabel
João Wendt
Luiz Carlos Allage

3 x

2.0 OFíCIO DE NOTAS

Edital de Nctificação de Protestos-
.

Por não terem sido encontrados
nos endereços fornecidos ou por re
cusarem a tomar ciência" faço sa

ber a que o presente EDITA�, vi
rem ou dele tiverem conhecimento
que, deram entrada neste OFíCIO,
para serem protestados contra os

responsáveis dentro do prazo legal
os títulos com as seguintes. caracte
rísticas:

DP N.o 397, vencida em 15.0'2.800,
no valor de Cr$ 780,OO,/Emitida por
Nelza Procópio da. Silva, Contra
ANTONlO NATALINO DQ8 SAN
TOS.

DP N.O PS-300 41, vencida em

30.09.79, no valor de Cr$ 4.186,50,
Emitida por Comercial Pedrassani
Ltda., Contra: LAURO ADEMIR
BALÃO.

DP N.o PS-29951,' vencida em:

09.09.79, no valor de Cr$ 1. 600i,00,·
Emitida por Comercial Pedrassani
Ltda., Contra: LAURO ADEMIR
BALÃO.

Registro
" \

,Sebastião. Grein Costa, Es�rivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
do Município de M�jQr Vi�ira, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei,
faz saber 'que pretendem casar:

JOÁO·.RODECZ e D.a ROSANI
DE FATIMA MALAXOVSKI. Ele,
natural, deste Estado, nascida: neste
município no dia 03 de fevereiro de
1953, lavrador; solteiro, domiciliado
e residente neste município, filho de
Antonio Rodecz, falecido � Júlia
Kauva . E1a,. natural deste Estado,
nascida neste município, no dia 12
de novembro de 1960:, doméstica,
solteira, domiciliada e residente
neste município, filha.;5:l,e A16es Ma":
lak.óvski ·e Luiza BulÍger Malakóvs
ki.

EVERALDO URBANEK e SIL
VIA MALACOSKí. El.e, natural
deste Est�do, nascido neste municí
pio no dia 05 de julho de 19530 la
vrador, solteiro, domiciliado e r,e
sidente neste município, filho de

Zigmut Urbanek, falecido e Sibila
Niespodzinski . �la, natural deste
:Estado nascida neste município no

dia, 03 de novembro de 1959-, do la'r,
solteira, domiciliadá e residente
n.este município, filha de Dam'azio
Mala:coski e Matilde Verônica.
Wieczorkiévicz.

Major Vittira. 24 de abril de'
198'0.

:Se alguém tiver cQnhecimento
de existir algum impedimento-legal,
acuse-Q para fins de direito..

.,

DP N.IO PS-30 327, vencida 'em
15.12.79, no valor de Cr$ 10.414,00:,
emitida por, Comercial Pedrassani
Ltda., Contra: LAURO ADEMIR
BALÃO.

,

DP N.o PS,.30233, vencida em

14. 11. 79, no valor de Cr$ 1.779,20,
emitida por Comercial Pedrassani
Ltda.; contra: LAURO· ADEMIR
BALÃO.

DP N.o PA/1714-1, vencida em

28.02.80' no valor de Cr$ 18.863�OO,.
emitida !Sor Mallon & Cia. " Contra
LAURO ADE'MIR BALAO.

DP N.o 13167/2,.v�ncida em
25.. 12.79, no valor de Cr$ 660,00,
emitida por Denelar -Comércio de
Eletro Dômésticos Ltda., Contra
ANTONIO VILMAR PA ROCHA.

Cheque n�o 192-722 K-93-5., emi
tido por LIDIA P\YSKLYVICZ
MULLER, no valor dê c-s 13.00'0,00',
datado de 08.02".8p., ..

Canoinhas, 30 de abril de .19·800.

ALClDES SC'HUMACUER
·OFIClAL MAIOR

-

JACIRA EMILIA PAUL COR
n�A, Tabeliã e Oficial do. Regtstro
Civil do. Distrito. de Pinheiros, CQ
marca de Canoínhas,

:

Estado. de
Santa Catarina, ,faz saber que- .pre- '

tendem casar: !

...

FELIS WELEWSKI e �LSA·
INIEDZIELSKI. Ele, natural de Rio
dos Pardos, deste Dístnito, nascido.
em 18 de maio de 19580 agricultor,
solteiro, domiciliado em Rio dos
Pardos, deste Distrito, ·.filho de Da
vid Welewski e Natalia Krull Vv.e� I

lewski. Ela; natural de Serra. :das1)
Mortes ;deste Distrito, nascid,a, em

25. de nove�?�o de 1956" �o "Iâ;rr �.q�-:;;.
telra domIcIlIàda em Serra" das

, '

,
' .,., ,- . '. -, r'·

Mortes, dest'e Distrito, ,filha'·' "de'·
Carlos N:�edzielski e Berl1arda,Nied�

.

1 k'Zle ...S 1. ( / ,

.

,
, �-.

Se alguém Slouber de algum im
)tl'Bdimento, oponha�4> na forma da
lei.

Pinheiros, 28 de abril de 19'�O.
Silvete Doarei Paul Ca.r(loso
,EsCrevente J-qramentada .

PAIS

Nas
.

aglomeraçõ�s hUIn?l:-
l'as, nãQ são as crianças
que se perdem d.os pais}'"
lnais sim os pais que se
perdem das crianças.
(Rômulo Emílio. Telari�o)
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CORREIO no NORTE 03 de �aio de 1980
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JUíZO DE DIRErrO DA t.a VARA DA COMARCA DE

CANOINHAS - SANTA CATARINA,'Concessionária Fiat para Canoinh 35' a \ região
Fuck Au,tomóveis Lrda,

, -;··�--�r�> "1:,-->,-,
,

'

,
CQnctlssíoilBrill'

I

Rua Caetano Costa, 2211 (BR-280) - Fone 22,..0007 _ CANOINHAS-SC

o conceito

cada vez
I

A referência ao consumo mínimo, motivado pe
la crise energética e pelo elevado preço da gasolina,
em particular, está impondo uma reformulaçâo total
dos automóveis em todo o mundo.

\

Mas não para a F'iat, que' apesar da compres
são sofrida pelo mercado automobilítico nos últimos

anos, espera aumentar este ano e,fi 3 a 5 por cento

as vendas' do 147 no mercado interno e em 15 a 20
por cento o total de sua produção, que deverá ser es

coada em grande parte no mercado externo, de acor

do com Alberto Fava" o novo diretor Comercial, da
Fiat Automóveis.

Para Alberto Fava, que ultimamente exercia o

cargo de diretor de Marketing e Planejamento da
Fiat Motors, nos Estados Unidos, "a F'iat sempre foi

especializada em veículos médios e pequenos de -Ii-I

nhas sóbrias e modernas com reduzido custo d� ma-
'

nutenção, o que valeu. à empresa a posição de desta

qtl.€ que hoje ocupa na Europa".
I

"Fazer carros pequenos e bem feitos não é coisa
no;a acrescenta Fava, mas fazê-los 'com dimensões

,
.

reduzidas e amplo espaço interno, com o desempenho
e conforto só encontrado nos carros maiores atenderl-'
do 'um .público que na verdade não deseja' realmen
te carros pequenos, isto sim é bem mais difícil".

Um problema que tem levado UIY1a preocupação
constante às indústrias automobilísticas de todo o

mundo, mas não para a Fiat, é a adaptação necessá

ria' às novas condições impostas pela crise de com

bustíveis.
I

.Já em 1936, a Fiat construiu um carro econô-

mico para' quem "não tinha dinheiro a desperdiçai".'
Era o "Topolino" 500, conhecido c0l1!0 Fiat "Pulga" no

Brasil, e que transportava 2 pessoas e 50 kg de ba-

'ga(gemp com um consumo 'surpreendente para, a épo
ca, de apenas 16 qüidômetros por litro.

Especificações
1 - MOTOR

Dianteiro, transversal, de quatro cilindros em

linha, quatro tempos refr iger'ado a água, com circu.to

selado.
Diâmetro x curso cilindros (mm)
Cilindrada total (cm3) .. ..

Taxa de compressão .. .. ., ., ..

Potência máxima CV (SAE) ....
Regime de potência máxima (rpm)
'forque máximo Kgm (SAE) .. .,

Regime de torque máximo, (rpm)

76,0 x 71,5
1297,4
7,5
61
5400

9,9
30.0.0

,
I

Comando no cabeçote acionado por correia den-

tada; válvulas de admissão e escape no cabeçote.

Alimentação: carburador de corpo único inver-

tido.
Gasolina indicada : comum

/

2 - TRANSMISSÃO

Embreagem mecânica; câmbio de 4 marchas à

íre�te mais ré, alavanca no assoalho.
;

l.a 4 . .091

2.6. 2.235
3.a 1.4.54
4.6. .0'.959
Ré 3.714
Diferencial: 4,08 : 1 (53 : 13)

\ 3 - SUSPENSAO
DIANTEIRA: Tipo Mc Pherson, com braços

oscilantes e barra estabilizadora formando o tr'iàn

Gulo inferior amortecedores hidráulicos telescópicos6 , , ,

e molas helicoidais.
" '

,

TRAZEIRA: Independente, com braços trian-

gulares inferiores, mola semi-elíptica transversal e

amortecedores hidráulicos telescópicos.

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
\ conhecimento tiverem, que por

Em 1974, a Fíat lançou na Europa o 127 (147 parte de VICENTE LECH e si
no Brasil) para quem "não tinha gasolina a desper-· m. LICE LECH, ambos brasi
diçar" ,sempre fiel, ao seu conceito de construir car-

I leiros, casados entre si, ele la
ros que reduzissem ao mínimo qualquer desperdício, vrador e ela do lar, residentes e

mesmo já tendo se transformado em uma das maio- domiciliados em Irineópolis,
res indústrias do mundo, produzindo automóveis de Estado de Santa Catarina, fican
luxo, caminhões, ônibus, trens, navios, aviões e sa- do citados os Srs. TOBIAS SIL-:
télites. VA ROCHA e OT.AVIO TEI-

,XEIRA DA ROCHA, residentes
em lugar incertos e não sabidos,
foi requer ida uma ação de usu
capião do seguinte imóvel a se,.

guir transcrito:- duas glebas de
terras com a área total de ....
294.780 IDI2, sendo: a) a primei
ra, com à. área de 266.800 m2,

/
situada no lugar denominado
Rio do Tigre, deste município e

Comarca, dentro das seguintes
confrontações: 'por dois lados

cqm terras pertencentes a Aquil

do Fiat
•

147/
atualmais

o SEGR,EDO DE UMA FÓRMULA

REVOLUCIONARIA: 80% x 20%
I

Com 80% do espaço interno reservado às pes
soas' e à bagagem e·destinado 20% para a mecânica,
incluindo o estepe sob o capô e mais recentemente Q

macaco, o Fiat 147 foi lançado no Brasil em novem

bro de 1976, não somente como veículo econômico;
\

' '

mas também como um automóvel compacto que pu-
desse satisfazer todos os desejos do público quanto à

segurança, desempenho e estética, 'oferecendo, prin
cipalmente, lugar de sobra para' toda a familia ,

o motor original de quatro cilindros, 1050 cc e

57 cv, colocado tranversalmente entre as rodas dian

teiras (de tração), permitiu que a parte mecânica

ocupasse um volume de apenas 20% da carroçeria,
enquanto a tração dianteira, aliada a uma suspensão
independente nas quàtro rodas (com pneus radiais),
viria atestar uma das maiores virtudes do carro: a

estabilidade fora do comum

Uma fórmula mecânica que deu ao Fiat 127/
\

147 'o título' de "Carro' do Ano" na Europa e no Bra-

sil e que finalmente está adaptando 00 automóvel à
:

sociedade, depois que 'il sociedade se adaptou durante
tantos anos ao automóvel.

Além disso, o Fiat é um carro que está ficando
cada vez mais econômico" à medida que o preço da

gasolina vai subindo

, .

tecmcas Gl�S
4 - CARROCER.IA

Carroceria tipo autopor tante e estrutura dife

renciada, estilo "Semi-Break", com 3 portas, CInco
,

lugares.

5 - .DIMENsõES (mm)

Comprimento total .

,I ,.

Langura maXIma
:..

.. .. ..

Altura , .. , .

Distância entre eixos
Altura livre do solo ..

Bitola dianteira .. ,.,

Bitola traseira .. ..

-,

3734

1545
- 1350..

2225

140.

1270
. . 1280

,

.1.

e - FREIOS
\

A. disco na frente, e a tambor atrás, com acio-
namento hidráulico e corretor de freadas ..

�' - PESOS E CAPACIDAHES

Em ordem de marcha (Kg)
Total com plena carga (Kg)
Radiador de água .. .. .. .. ..

Reservatório de combustível .. ..

óleo do motor (carter) .

,810

1210

5,8 litr,os
38 litros

.

3,5 litros

3,15 litros

0,14 litro
365 litros

Câmbio -1-. Diferencial '.. ..� .. o. •. o.

Caixa de Direção .. '.. .. .. .. '.. .. . .

Porta-malas .. .. .. .. .. .. . .....

Porta-malas corn. o banco abaixado
acima de 1070 litros

g _. PNEUS

145 SR 13 Radiais

9 - RODAS

De aço estampado com aro 13" € tala' 4"

10 - DIRE'ÇAO
Mecânica do tipo pinhão - cremalheira.

"

A partir das 10:00 horas,
T E �_ -E TEM .� • • •

Edital de Citação com o prazo
de (30) trinta dias

_'
... a__!' , •• s.W

-

• • , , , • n I •• !l •• , , • 'I' , • , , , li ' II ••• I ••• , •• I' ' I. '" I ' .', , , , , , , , •u

'!
.

FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO) EM
TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA _ ALAMBRADOS PA
RA CANCHAS DE ESPORTES _ CERCAS DE DIVERSOS
MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

ÇONCRETO PRÓPRIOS PARA CliAéARAS '_ ARTEFA-
TOS DE CONCRETO EM GERAL.

o Doutor Loacyr Muniz Ri

bas, Juiz de Direito da 1.a Vara

da Comarca de Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina, na forma

da Lei, etc.

Takahashi; de outro 'lado coa

Estrada Municipal que vai ��
Encruzilhada, à Fartura e além
desta com Adalto Cubas e final
mente de outro lado também
com terras de Adauto Cubas. b)
a segunda, com área de

_

27.980

m2, situada em Rio do Tigre,
deste município e Comarca, de
vidamente demarcada e dentro
das seguintes confrontações: de
um' lado com Eduardo de Sou
za; de outro lado com a 'viúva
Isaura Ferreira Souza; de outre
lado com João G. da Rocha e de
outro lado com Isaltino de Sou
za e Irmãos Mulhmann. E para
que chegue ao conhecimento de
todos, mandou expedir o pre
sente edital que será afixado ne

lugar de costume e publicado,
, na forma da Lei. Dado e passa
do nesta cidade de

-

Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, /' aos
dezessete dias do mês de abril
de mil, novecentos e oitenta
(1. 980). Eu Zaíden E, Selejae,
Escrivão o subscrevi.

LOACY� MUNIZ IUBAS
Juiz de Direito/ 1.a Vara

1 x

- C I.M E NT E' L A

Escritónio: Rua 'Eugênio de Souza, 188 _ Fone 22-e748, Caixa
Postal, 241 _ anexo Escritório Cide.

I

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias _ Canoinhas-Sfl ,

\

�Yililal.3ImUi'S •• 'I.uullill'II'.'dIBUII •• II.DI.' ••W.as.I'lli.i •• i.I., ..• ��
-

1
.

�.

/

-

DR.· ZENO 'AMARAL FILHO
_ CIRURGIÃO DENTISTA _I

fazer o

CQNSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro _ 'esquina cem tra

vessa 15 de Novernbro

(próximo à Igreja Matriz) _' Fone 22-996C·
\

=============C==============================================�

músicas de novelas, para

na Rádio Santa -(atarina

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

Dra'. 'Zoé- Walkyria Natividade Seleme
CIRURGIÃ DENTISTA'

CIC OP5589159/DEP
Clínica dentária de senhoras e crianças.

,- Especialização em Odontopediatria _

"BORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-@,4il '

,

,
I

Dr. Sérgio T. Langer
ii Cirurgião Dentista .,

,

Raios ,X
I
\,

Rua Paula Pereira, 799 Fone' 22-0588

"

seu domingo' Imais

integrado na vidao som

feliz!

de um povo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, I

CANOINHAS (CN) - Em

pleno andamento os jogos do

Campeonato:Municipal de Fute
bol de Salão, que agora entrou

na segunda fase. A competição, \

é uma promoção da Comissão
Municipal de Esportes CClVIE) e

Administração do, Ginásio de

Esportes, dirigidos por Eloi Bo
na e Ricardo Pereira . Martins,

-_ I

··P�'\ scti lr·tV't.�nto'1,-'::'1'::"'" • C:-, -Jt� .. \.....

, HO,�t�, divulgamos os rcsul

tados da I
..

r.. .fase, O'IE' contou
com·a participação de :}4: equi
pes.

Dià 22" CAVR 1 x 3 Plásti
cos Santa Cruz; Hospital 4 x 3
Plásticos Santa Cruz; Zaniolo °
x 3 AAGR Zaniolo.

.

2.� FASE

A segunda fase do campeó
nato de futebol de salão, come
çou no dia 24 com três jogos:
Cooperativa 2 x 8 AABB; Ope
rário 1 x5 AABB (Veteranos);
Hospital 3 x 2 Dobermans.

.
I I

,

\.- J

Dia 29, AREP 3 x 4 O. Re-

cord; AREP 1 x 1 Hospital (Ve
teranos); Colégio Vidal Ramos
.9 x 3' AAGR Zaniolo.

l.a FASE

Dia '15, Doberman perdeu
para o Operário por WO; Ope
rário 6 'x 4 AREP; Hospital 3 x

'.

6 Santa Cruz.
Dia 17, Botafogo 9 x O

AREP; Botafogo 1 x ° AABB
. (Veteranos); 3.'0 BPM 8 x 4 Or
ganizações Record ,

/.
O certame tem prossegui-

mento na próxima terça-feira,
dia 6, com os seguintes jogos:
Botafogo x Santa Cruz, Plásti-I .

cos S,ta. Cruz x, Botafogo (Vete--
ranos) e 3.'0 BPM x Plásticos
Sta. Cruz.

��JI"-Iais duas
'.

Três
escolas
B rrss

TRÊS BARRAS (CN)'
t O Prefeito Municipal de Três

.

Barras, Odilon Pazda, esteve na

última terça-feira em Mafra,
oportunidade em que assinou
dois convênios com a Secretaria
de Educação, cujo ato realizado
com a Presença do 'titular da

Pasta, Professor Antero Nerco
Iini . \ ,

Y

cisco Rocha no interior do Mu-.

nicípio. O segundo convênio
. (aditivo), no valor de Cr$ : ..

1.460.770,00, será empregado na
I

conclusão das obras da Escola
Básica F'reí Menandro Kamps
no Bairro SãO' Cristóvão.

Acompanhararm o Prefeito
Tresbarrense, R Diretora da
Escolas Reunidas Francisco Ro
cha, Professora Daisy Souza
Maciel e o Presidente da AFP
do estabelecimento, C a r los
'Mayer.

, ,

O primeiro convênio, na or

dem de Cr$ 607.320,00, é desti
nado à construção do novo pré
di,� das'Escolas Reunidas Fran-

28.0
BPM

•

Alusi vo
do 3.0

). ,

aDI versario
Para comemorar o 28.0 aniversário' da instalação, da

Companhia de Polícia Militar de Canoinhas, e 145.0 aniversarIo da
Polícia Militar de Santa Catarina, o 3.0 EPM já tem a progralma
ção para o próximo dia 5:

ROTEIRO

, .

C· ,

(
, I

,

OTICA

. \

I

N'OTAS'lESPARSAS

..

:

'

ai a ,a ,e�

.(

(A coluna de Rubens Ribeiro da Silva
·mantid:,>. em homenagem à' sua memÓria.)

'..

) -

I Responsável: ARpLDO CARVALHO

Palestra que proferi na COnfel·êncial Bo
táría do Distrito 453. realizada em Araxã
MG, -nos dias 24, 2� e 26 de abril último:

10,00 'horas - Jnício das sole�i(lades
- Recepção à Bandeira Nacional
- Entrega de'Medalhas de Serviços Prestados. '

-- ,Leitura do Boletim Especial alusivo a data"
Canto da Canção da Polícia Militar.
PassagelTI siIJ.lbólica do Comando do 3.0 Batalhão de Polícia Mi-\.
litar ao vencedor do concurso literário.
Desfile em cOl1.Í\inência às autoridades.

!
- Após as solenidades" haverá coquetel no Cassino dos Oficiais,

oferecido às autoridades presentes.
, .

\
. .

(
.

"

. "
,\ \
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(1 O N·'F' I' A" N .ç A Pr�.ç�:: Lau�o ·M'Ünet� 514 \' Canoinhas ��'ti ,
.

.
Fone: 2:!-0316 .' ,

• I •
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/

. Excelentíssimas Senhoras e Senhoritas,
Damas Rotárias

Eminente Governador Gildo Cancela;
Convidados,
Companheiros rotarianos.

, ,

Estimular e fomentar a aproximação dos pro
fissionais de todo o mundo, visando a consolidação
das boas relações,' da cooperação e da paz entre as

nações, eis o ideal de servir de Rotary Internacional,
que se expressa onde existe liberdade individual, li
berdade de pensamento, liberdade de palavra.. e de
reunião, liberdade religiosa e de aspirações materiais,
ausência do medo, da perseguição e da agressão.

Respeito aos direÚos humanos, fiel observância .

à palavra empenhada, o culto à: verdade, à justiça.I'à
liberdade,' eis princípios rotarianos que integram o

legado de Paul Harris, essenciais à paz e à ordem in
ternacionais/e ao' progresso da humanidade. .

( c'

Em poucas palavras, condensamos a finalidade
.

dos serviços internacionais da entidade que integra
mos com tanto orgulho, nascido do idealismo e do es

pírito humanista de um pugilo de homens de escol,
hoje universalizada

'

e empenhada em todos os qua-,
drantes da terra no cumprimento de tão nobre missão.

,

v

. Durante setenta e cinco anos de existência de.
Rotary do tranqüilo alvorecer do século vinte áOS I

dias trepidantes' de hoje verificaram-se, talvez, ás
mais impressionantes. transformações vividas pela hu
manidade: da revolução industrial às grandes trans- ,

formações sociais; das invenções. que mudaram a fa
ce da terra à conquista .da lua e dos espaços siderais;
da liberação da força do átmo ou cogumelo que ater
roriza e à energia nuclear, sem dúvida necessária
mas ainda ameaçadora e preocupante; do Quatqrze
Bis do nosso patrício Santos Dumont, ao' "Concord",
da mais sofisticada técnica; das incipientes máquinas
de calcular aos computadores que quase superam o

cérebró humano; do rádio de'Marconi aos satélites
de comunicação e às transmissões instantâneas de
som e imagem que reduziram o mundo à dimensão
de aldeia.

E conquista .após conquista, beneficiando-se do
efeito multiplicador dos instrumentos 'já existentes,
cada vez mais se acelera o progresso, a ponto dé que,
os avanços obtidos em um ano dos. dias atuais', supe
ram o progresso alcançado. em décadas anteriores e

I de que as: últimas décadas 'registram conquistas mais
significativas que as de séculos.

E nesses setenta e cinco anos de existência de
Rotaryi menos .de um século, 'que comparado à eter
nidade, na definição do admirável Van Loon, se cons-.

titue numa fração qúase impossível de ser medida,
que o gênio do extraordinário vulgarizador da his
tória comparou a uma montanha de cem quilômetros
'de base, por cem quilômetros de altura, do mais du
ro granito, na. qual um passarinho, de milênio em mi
lênio, tocasse 0'\ seu 'pequeno, bico; quando por força
desse atrito houvesse 'desaparecido a montanha, teria
decorrido um minuto da .eternidade ,

,

Nesses' 'Se tenta e cinco anos de existência de
Rotary, houve guerras envolvendo a humanidade to
da. Houve mortes. Civilizações foram destruídas. A .

barbárie aflorou, desencadeargio paixões e levando a

dor.. o luto e a tristeza a milhões de, corações huma
nos. Pobres vítimas inocentes foram trucidadas pelos
poderosos.

Com a destruição do meio ambiente, a poluição
do ar" dos mares e dos .rios, estamos pagando pesado
tributo ao progresso e deixando para os nossos filhos
e para os filhos de nossos filhos, legado que não nos

recomendará ,bem.
I

Contrastando de maneira chocante com os

avanços d� ciência e da· tecnologia, um olhar de re
lance pelo Imundo. para quem tenha olhos de ver, ha
verá de convencer-nos. da gravidade da situação.

Mais de oitocentos milhões de seres .humanas
são permanentes vítimàs da fome, como registrou de
maneira dramátioa a Chefe de Estado Indira Ghandi,
em recente pronunciamento, na abertura de c'onferên
cia das Nações Unidas em Nová DellÍ.

Contam-se aos milhões, tamb�m, os subnutri.,.
dos, os' doentes, ,o� miseráveis e carentes, sem casa

:para morar, sem- escnla] sem nada, marginais da vida,
à espera de um aceno que traduza pálida esperança.

A poucos instantes do terceiro milênio - que
esses vinte anos vão passar num abrir e fechar de
olhos - tetemunhamos estarrecidos à tragédia dos re
fugiados do sudeste asiático, faminto 51, esqueléticos,
navegando meses a fio por mares ignotos, sem encon

trar porto que os abrigue e nação· que os acolha.
São peças da, "bomba-reI6gio-humana", c'ujos destro
çós poderão atingir todos nós, corno detectou ai rar� .

sensibilidade do nosso Presidente James Bommar
Junior, cidadão 'do mundo, cujos predicados 'estão à
altura das tradições do nosso fundador, Paul 'Hazris!

!
.'

I
..

.
Estamos vivendo, .

neste fim. de século vinte, a

era do confronto: do medo tocando as raias do pavor
pânico. Por inacreditável que pareça, a luta racial.
e religiosa incendeia corações e supera as marcas que,

I
a História registrou na Idade M.édia.

, ,

'. O terror, os seqüestros e a violência deixam. to
dos .os dias os seus estigmas, chocando consciências e

confrangendo corações.
"

.

As grandes potências se assentam à mesa. das
conversações,. mas estão entregues à co-rrida arma
mentista e nela gastam bilhões de dólares que: pode
riam saciar a. fome 'de milhões e custear

'

progr�mas
,de saúde'e educação em escala mundial.

'
. .

" ,

Q custo de uma aeronave supersônica, armada
para .a destruição, 'corresponde

'

ao de quarenta mil
pequenas farmácias ou à construção de salas de au
la para trinta mil crianças.

O investimento exigido para a' fabricação de
alguns tanques de guerra, ou de um -submarino atô
mico, ou de, um porta-aviões, supera a despesa total
de uma campanha de vacinação contra a paralisia in-
fantil em todo o mundo. ' ,

� _! I

,Neste quadro que pintamos sem exagêros, mas

com as tintas negras e rubr-as da realidade, 'o nosso

Rotary Internacional, nascido do' idealismo e do es

pírito . de fraternidade que norteou toda a vida de
Paul Harris, avulta como imprescindível à humani
dade, para que prevaleçam os ideais que inspiraram"
.os nossos fundadores.

floram setenta e cinco anos de nobilitante [or
nada e de fidelidade a ideais tão elevados. E: temos
consciência de que cumprimos a "nossa missão, ílumi
nando caminhos, aproximando homens e nações, ser
vindo à comunidade mundial.

Universalizamo-nos, crescendo na proporção" bí
blica: estamos em cento e cinqüenta e, quatro-países:
somos dezoito mil trezentos e setenta e quatro clubes
e oitocentos e cinqüenta e três mil rotarianos.

'

, ,

Há ainda, muito que fazer. 'Em toda parte.
Aqui e lá fora. ,..,

.

Persistem os desafios; imensa é a tarefa e poú
cos são os obreiros, mas o extraordinário legado de
Paul Harris impõe responsabilidade a cada um de

I .'.

nós.

(
A atração irresistível da prestação de serviços à

comunidade - misto de patriotismo, de amor' ao

meio em que vivemos e de fraternidade - conduz os

rotarianos a essa larga avenida:

"Testemunhamos, diariamente, ú drama dos re

tirantes - mais de trinta milhões de brasileiros são
migrantes, vivem fora dos seus Estados; a aflição dos
flagelados das nossas. enchentes, sensibiliza. O grito
dos que choram a dor e a fome nas nossas comuni
dades, toca a nossa

/

sensibilidade e soa como apêlo à
- \

açao.

Enquanto isso, às vezes' somos menos sensiveis
às tragédias que se abatem sobre outras' nações e re

legamos a plano secundário a avenida de serviços in
ternacionais, também cheia de desafios. Descuramo
nos da ação visando ao' desenvolvimento da compre
ensão, da boa vontade' e da paz; internacionais, corno
se fosse' possível a uma nação qualquer isolar-se da
comunidade mundial.

.,

Programas rotarianos de alcance mundial exí
gem nossa mais devotada ação, como aquele. Iançade
pelo ex-Presidente Clem Renouf, dos: três .!'R"
(Health, Hunger and Humanity) _. Saúde, Fome �
Humanidade..

'

Serviços à Comunidade Mundial, Projetos .Prô
Juventude Internacional, a Fundação Rotária e a�
bolsas de estudos .pós-graduação., pré-graduação, o

intercâmbio de grupos de estudos, de trednamentd .

técnico, bolsas de jornalismo e bolsas (para professo
res de excepcionais, mentalmente, fisicamente'e edu
cacionalmente, são campos .de atuação que exigem a
colaboração dos rotarianos de todo o mundo.

'perdoem-me as companheiras e os companhei-J .,

TOS o tom áspero de certas palavras.
'

-

(
.

I ,

, Aqui .na amorável Araxá, tão ac'olhedora e am.i"
ga, repositório �de todas as trad·içôes de hospitalidade
da boa gente mineira, nesta reunião rotária que mar

ca um dos pontos culminantes da gestãO' do nosso Ge- /

.... vernador Gildo Cancela, renovemos solenemente I o

propósito de servir à causa' da fraternidade humana.
. '.

,

I Seja esta a nossa mais s.ingela" :mas a mais pura
e a mais sincera, comemoracão de uma data tão cara
aos nos:�;es corações. O septuagésimo quinto aniv.er··
sário de uma obra imortal: a fundação de ROTARY
INTERNACIONAl.,..

Aroldo Carneiro de Carvalho

(Presidente eleito 1980/1981)
Rotary Clube 'de Brasília
TlÍstrito 453'· o'
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