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Mafra foi
I JER»a Campeã 'dos

Colégio, pelo vereador Guilherme

Prust, representante do Presidente f

da Câmara de Vereadores de Ca
noinhas.

Com as delegações já perfiladas
na quadra do Ginásio" de Esportes

I

Santa Cruz, e sob os acordes do
Hino Nacional, as bandeiras 'foram

içadas em seus respectivos mastros.

Na seqüência da cerimônia," o
atleta Régis Olímpio Schadeck, pro
cedeu o acendimento da' pira olím
pica, dando uma volta em torno da'

I quadra com a tocha, na penum
bra, já que todas as luzes do giná
sio foram 'apagada�. 'Régis Olímpio
Schadeck é atleta da Seleção Muúi.
cípal de Handebol, aluno do Curso
Técnico em Secretarterío da 2.8. �é
ríe, conquistou O títulO' de earn

peão estudantil da cidade de Canoi
nhas em 1979 e teve ainda 'partici
pação nos Jogos Egtudantis Regio-
"nais do mesmo aR'0.

I

CANOINHAS (CN) Com

participação de aproximadamente
400 estudantes de oito municípios
da Região Norte de Santa Catarina,
componentes da B.a Unidade de Co

ordenação Regional, de Educação
(8.a UCRE), foram reahzadas, no

final da semana passada, nesta. ci

dade, os V Jogos Estudantis Regio
nais (V JER) promovidos pelo Co- _

Iégío Estadual Santa Cruz, Comis
são Municipal de Esportes (CME;) e

Divisão de Educação Física e Des

portos da 8.a Ucre. l)/Lafra foi ti)

grande d��aquê Q �:o,mpe,t�'.
-

.,

Foram . disputadas as modafída
des de basquetebol,' handebol e vo ..

Iibol, eMS$ duas últimas·:tlG. b'lt#ft-
,

'chlino e feminino. Parthdpartlfil �
. munícípíos de Itaíópolís, Uati-a,
Monte Castel>o, Papanduva, PgM,f)

União, 'I�io Negrínhc, São Bento d@
Sul' e Canoínhas. Os j'ogO'5, mais de

50, !oilarn disputados ne ainámo de
�

.
_. I .

:m,SPDlil�. do Santa, CWu,ê, contandQ
com a pr.esoo.ç;a a� 1jrand-Q p'ábl�.

�l'lJRA"

For volta das 19h30miI). de dia

�O de abril, foram iniciadas as ce�
zírnônias de abertura, que tiveram

também a presença da Fanfarra da

Es,cola Básica "Francísco Izabel",
" ,

da cidade de Mafra ..Primeiramente

foram hasteadas as' bandeiras do

Pai�� pelo Prefeito Municipal Ben@-'

dito 'I'herésio de, Carvalho Netto;
do Estado, por Afari Juruá, repre

sentante do Coordenador da 8.a

Ucre; do Município, pelo Presiden-

,,;te da ApP do Colégio Santa Cruz,
, Jair Lessak; da CME e Educação
'Física, pelo Prefeito\ Municipal de

Três Barras, OdÚon Pazda e do

Logo em seguida, � j'ov@m V'al
decil' de FrIi\UG��CG, �r�ltillle4!!,nte as

equipes de Volibol e Handebol da
Cidade de Monte Castelo, proferiu o

Juramento do Atleta, usando a� pa
lavras habitualmente empregadas
nesta cerimônia.

Após o juramento, Afari Juruá,
'

representante do Coordenador da
8,a Ucre, saudou a todos os presen-'
tes, especialmente os jovens atletas
filiados a' Coordenadoria a que fc"tz'
parte, solicitando a todos o 'máxi
mo empenho nos jogos, sem contu

rio, desvirtuar os cr.itér ios d� disci
plina que toda disputa espor-tiva
tem por norma.,

'

A abertura oficial, foi dada pe
lo Prefeito Therézio, que saudou a

todos; cumprimentando-os pelo be ..

I
,

lo espetáculo proporcionado na
. \

abertura dos "V Jogos".'
Por volta das 21h30min, foram

iniciadas as _comp�tições esportivas.

RESULTADOS

o Município de Mafra roi o

destaque I dos V Jogos Estudantis

Regionais, conquistando a medalha

de ouro em três modalidades e de-
, monstrando -que possui os melhores
atletas juvenis da Região. Os. re
sultados finais por modalidade, te
ram 05 seguintes: Basquetebol: 1.0
- Mafra; 2.°: Rio Negrinho; 3.°:

I •

São Bento do Sul: '4.° - Porto

União, cuja delegação foi desolas
sificada pela coordenadora geral da
competição,

"

Etelvina Terezinha

Pinto, por ter 'comparecido com um

atleta em situação irregular.
,

Volibol Feminino: 1.0 - Ca- l ,

noinhas; 2.° - São Bento do Sul;
3.0 - Mafra; Volibol 'Masculino:
1.0 _' Mafra; 2.° - São Bento do

Sul; 3.° - Rio Negrinho; Handebol
Masculino: 1.10 - Mafra; 2.'° - São
Bento do Sul; 3.° Canoinhas e Han
debol Feminino: LO - Mafra; 2.°
São Bento do' Sul e 3.<0 - Itaiópolis.
Estes municípios, de acordo com a

classificação, ganharam medalhas
de ouro, prata e bronze, além dos
troféus de 1.0 e 2)Olugares. Agora,
no' próximo dia 12 as seleções da
8.a Ucre, 'vão a Florianópolis, dispu
tar os jogos, em âmbito .estadual .

I

, ,

Profissão de' técnico agrícola
. ,"��Jf.nP':-...c-� .

� "'�<�será regulamentada.

RAINHA DOS, V JER

Na noite de sexta-feira, dia 2;
foi realizado o Concurso para esco

lha da Rainha, e Princesas dos ·'V

JOgos Estudantis Regionais" da 8.a

,U2RE. I

(Detalhes na página de Lúcio
" Colombo)

cedendo-lhe prerrogativas cons
titucionais. No caso dos têcni -
cos industriais não há' regula
mentação, mas existe lei que
reconhece ii· profissão.

Na reuniao ficou "decidido
1

que, -após 'regulamentadas ai

duas categorias, será, criado
um conselho ínterclassísts para

- propugnar. pelo aprimoramento
profissional de'ambJS os seto

_

res. Enquanto isso, uma comi
ssão �ista aconpanhará a tra
mitação dos projetos na Câma-

I '

:ra dos Deputados ,

Em Belo Horizonte, o encontro
teve .apoio da comissão de En
sino Agrícola do MEC e a

ATASC,- através de, seu . pr�si-'
dente, renovou moção 'par a
que .as onze entidades brasilei':'"
ras técnicos profissionais para
'atuarem nas carteiras de cré
dito rural do Bánco.,

;:JChapec6 O presidente da
Associação dos Técnicos Agri
colas de Santa Catarina. Hugo
Matias BiehI, retornou de Belo
Horizonte onde participou de
encontro nacional da classe,
convicto de que a profissão
'será regulamentada até o fina]
deste ano.

.

Na 'capital mineira, tomou

parte' .do primeiro Encontro
Nacional de Integração entre'

Técnicos: Agrícolas Industriais.
Explicou que a reunião objeti
vou estudar os problemas de
ambas as categorias e. elaborar

projetos-de-lei p�ra regulamen
tação. Os técnicos agrícolas
não têm profissão regulamen-

.

tada e nem reconhecida e, por
isso, decidiram enviar' ao le

gislativo federal, através de
um parlamentar eleito pelas
associações, o projeto' final que
reconhecerá a categoria, con-

----==----------------------------------.-------------------------------

• 1\ �I

Inam'ICa

Na foto, a Escola Margarida de Anunciação Car
valho na localidade de Bela Vista do Toldo, que teve sua ca

pacidade física -ampliada para 5 salas de aulas" para atender
\

150 crianças.
'

A Prefeitura Municipal "'executou a obra, parti-

II cipando ainda com Cr$ 200.000,00, além dos Cr$ 240.000,00,
,
através de convênio com a Secretaria de Educação. A inau- ,

... guração das novas salas, aconteceu no, dia, 30 de abril; em, so
lenidade que contou CO)m a presença do Prefeito Municipal,
Benedito Therézio de Carvalho Netto e seu Vice, Fábio Na
bor Fuck; da Supervisora Local de Educação, Jucy Seleme,
professores, alunos e pais.

.
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'
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Cor I ree, izoQ
CANOINHAS (ÇN) _I A Coral

Empreendimentos e Par ticipaçôes
S . A" proprietária' do Planalto Ho
tel, realizou' na semana passada a

/ assembléia geral ordinária, para
apF'Qvação d-as contas relativas ao

exercício de 19,79.
A. Assembléia, que tev,e por lo

cal Q Salão Nobre do Planalto Ho
tel, decidiu o aumento do capital da
empresa, de .Cr$ 13.075.000,00 para
Cr$ 19.245.092,00. Foram' a;.)rovados '

tan}bém, o aumento do capital so

cial subscrito e realizado, além de
outros assuntos de 'intereSSe da em

presa.

Segundo o Presidente da Coral
Emprendirnentos e Participações,
Hilton Ritzmann, foi apreciado ain
da, o desempenho do Planalto Ho
tel durant.e o ano de 1979" que ini
Ciou suas' atividades em maio com

a ocupação de 331 hóspedes/mês,
encerrando o éxercício com 1.061
hóspedes/mês.

Estes números demonstram o

r,eal crescirrlento da demanda hote
leira em Canoinhas, bem como, o

crescimento da cidÇlde.
O Planalto Hotel, prevê. a am

pliação da oferta de apartamentos
até o final de 1980, para 50%, ela

.capacidade em demanda. Como'
obras prioritárias a serem realiza-

. das no estabelecimento, forram
aprovados a conclusão do luxuoso
bar, já denominado "Bar do Ma
chado", em homenagem ao cidadão
ca,noinhense Orty Machado, e. a

conclusão do 4.° pavimento que
abriga 0:5 apartamentos de lux� cl6
hotel.

São diretores do Planalto Hotel,
HiltlOn Ritzmanh, F'rcsi€lente; Má
rio Gonçalves, Diretor Executivo; e

Miguel Fontes' Procopiak, Hoberto
Ferreira Filho oe Hilton Ritzmann

.. do Conselho Fisc'al.
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Edital de Arrematação
(Extrato art. fiq CPC)

1.. LEIL:ílt): IDia 04 de junhe de 1980, �5 11,0.0 heras

2.- EElUÃü: Dja 25 de junho' �a 1000, à<s 11,00 horas

L6>@AL: Edifício do Fórum Rube.n lVIQritz da Cesta, sita à

Rua Vidal Ramos $"n- Canoínhas-Sfl.

ESMERALDINO M. DE ALMEIDAI

participou do evente, através '••
sua Primeira Dama, Sra. Sinira
Damaso Ribas, e da assessora Sra .

Murilza Silveira Senna, para cons

cientização do lançamento do PrO'
grama Nacional do Voluntariado da
LBA, que objetiva em última aná
lise, mobilizar as lideranças de ,co

munidades para responderem . âo;;
desafios sociais de nossa realidade.
O encontro foi liderado pela exma .

Sra. Eudéa Barretto Bornhausen,
mui digna Primeira Dama Catari
nense com o objetivo geral de, des
pertar o espírito de integração. e

cooperação entre os trabalhos so

ciais realizados pelas esposas de
Prefeitos e do Governador, com o

apoio de toda a comunidade Bar

riga-verde. Resta-nos esperar pe
los frutos que hão de advir de tâe
auspiciosa integração.

CEVAL COM ARMAZÉNS

LOTADOS

Fato realmente impressionante
sem dúvida alguma .é a produção de
Soja e outros cereais já depositados
nos espaçosos armazéns da CEN'AL,
dando uma visão clara e positiva do
grau de produtividade de 119sS0 mu
nicípio. Afim de que não sofra so

lucâo de' continuidade no tocante a

armazenagem do produto, o senhor
prefeito municipal, Nataniel Resen
de Ribas tomou a iniciativa cabí
vel no caso, requisitando armazéns,
depósitos inclusive armazéns das
Cooperativas, e se for o caso até os

salões das Ii�rejas serão solicitados
para a finalidade específica do ca
soo Quem passa pela BR-116, onde
está localizada a fábrica CEVAL,
observa as filas de caminhões, esta
cionados aguardando a vez para a

descarga de seus \ produtos agríco
las. É isso aí, a terra prodigiosa de
nosso município produzindo ali
mentos para os brasileiros.

SANTAS MISS1ÓES DIA 12 OE

JULHO ESTAl{AO
EM PA,PANDUVA
Dia 12 de julho pv. estará em

Papanduva uma equipe de' Missio
nários que virá pregar as SANT:AS
MISSÕES. Muita coisa vai ser feita
em proveito de nossos irmãos. Gra
ças a Deus, justamente nesses dias
incertos e inseguros, que está atra
vessando a humanidade, aqui prá
nós, surge uma luz iluminando o

caminho de nossos irmãos que é a

palavra .da verdade e da fé que
são portadores os Missionários.
Muitas graças receberão aqueles
que estão necessitando da reativa
ção da f� em nosso salvador que é
Cristo Nosso Senhor.

P1\f)GE35G: Execuçâo Físeal n (I)< 1. 2��

1tllftUERENTE: A FAZENDA NAC�ONAL

':AfiJQUERIDO: ABRAHAO S/A

BENS: 1) Uma máquina LOCOMOVEL fabricada em

England por R ..Carret S. Sons Ltda. tipo PE

R6HNCH n." 26.125 (140) ano de fabricação l. 906 dois cilindros,
€10m duas polias de 1,80 de raio cada uma, com 120 BP, avaliada em

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

volante 1,35 n.? 1-F/107 com. carro tipo Fabric. TURBINA 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, V2 BP, avaliado em

Cr$ 50.000,00. 4) Uma afiadeira de serras com motor Arno de
.2 HP, avaliada em, Cr$ 50.000,00. 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 rnotor Arno de 1 HP, avaliado
em Cr$ 10.000,00. 7) Uma máquina de soldar serras, toda, de ferro,
avaliada em Cr$ 15.000,00. 8) Duas máquinas destopadeiras com

:pleta eonjugadas à uma transmissão, avaliada em Cr$ 25.000,00, .

9) Duas máquinas serra circular completa com mesa de madeira
eom transmissão, avaliada em Cr$ 25. OOO,OQ. 10) Transmissão: Um
exí, digo eixo' medindo 5,70 mts., por 3 poI. com 5 poliais, avaliado
fílln Cr$ 50.000;00. 11) Um eixo medindo 2,00 mts, por 1% pol. com
2 polias, avaliado em Cr$ 20.000,00. 12) Um eixo medindo 4,00
mts. por 1 Y2 pol. com 3 polias, avaliado em Cr$ 30.000,00. 113) Um
eixo rnedíndo 3,0'0 in. por 2% poI. com 3 polias, avaliado em Cr$
40.000,00. 14) Um eixo medindo 2,00 metros por 2 pol. com 2 polias,
avaliado em Cr$ 25�000,00. 15) Uma correia medindo 27,60 metros
p,o,r _23 cm. de largura I

com % polegada, avaliado em Cr$ 80.000,00.
-,

l�) Uma .eorreia medíndo 26,OQ metros por 20 cm., de largura com

, � paI. avaliado em Cr$ 60.000,00. 17) Uma correia com 27,60 mts. '

de €!omprimento por 18 cm. de largura com 1 cm., .avaliad., em

�F$ .55.000,00. 18) Um barracão medindo 516,66 metros, situado no

Km 3 da Estrada Canoinhas-Três Barras, coberto com telhas, de
madeira, avaliado em Cr$ 300.000,00. 19) Uma casa de bomba de
água de madeira, medindo 7,40 metros, por 396, coberto de telhas
avaliado' em Cr$ ,30.000,00. ,Somam os bens acima mencionados �
f{,uantia de Cr$ 2.).075>' 000,00 (dois milhões, setenta e cinco mil, cru-

'_ �e}r:Qs). Eu, assinatura ilegível, Escrivão 0 subsereví ,

PASSARELA DA SOCIEDADE
o IRMÃO MISSIONARlO

ONTEM E HOJE

A figura do irmão Missionário
mudou muito. Quem afirma é Ir.
Josué. "Antigamente não se exigia
do irmão nenhuma especialização, a
não ser em poucos casos. Ser ir
mão significa: missionário que sa

be fazer de- tudo um pouco. Hoje
seria lamentável se um irmão não
cuidasse de sua preparação profis
sional, técnica, pastoral, litúrgjca,
catequética de acordo com suas ca

pacidades.

v
: Dia 11 estará aniversariando a

Sra. AUGUSTA EMILIA ALMEI
DA, funcionária municipal. Na
sua festiva data receberá as felici
tações merecidas das colegas e pes
soas de suas relações.

Dia 12 festejando idade nova o

jovem Sr. RICARDO ANT'ONIAZ
ZE, funcionário do Escritório Téc-
nico de Contabilidade Senna. Cum
primentos pontificando em alto es

tilo para o Ricardo.

Dia 13 festejando niver a Srta.
DENIZE, filha do casal Dr. Décio
(Vania) Almeida, ele diretor do
Canal J2, ela acadêmica de medici
na. Felicítacões mil circulando em

alta rotação; fron Curitiba.

Quem estará restei anda dia 14
extréia de idade nova é D." IONE
ANTONIAZZE\, alta funcionária do
Posto de Saúde 10c'aI. Na sua festi
va data receberá os mais justos e

merecidos cumprimentos.
Na mesma data niver do jovem

JAIME, filho do casal José (Belin
da) Corrêa, func. federal aposenta
do. A jovem-guarda em .grande for-
.ma para as homenagens de praxe.

CANCHA DE ESPORTES

& CONV:eNIO

Pela Lei municipal n.o, 535 foi
autorizado ao Sr. Prefeito Munici
palf'irrnar convênio com o Governo
do Estado de Santa Catarina, atra
vés da Secretaria de Cultura, Es
porte e Turismo, no valor de Cr$
50'0.0.00,00 para cobertura da Can
cha de Esportes Leonardo. Brey .

Realmente foi de grande valia tal
convênio. Não seria possível a ju
ventude continuar a praticar espor
te em campo descoberto, especial
mente em dias chuvosos, sem <,!S
m .nimas condições da prática, de
vide o piso escorregadio.

NOVA··CULTURA &,

P{)STO DE SAÚDE

Em sessão realizada dia 29 p.p.
p210 Projeto de Lei n.? 534 o Ple
nário autorizou o Executivo Muni
cipal a firmar Convênio com o Go
verno do Estado de Santa Catari
na, através da Secretaria da Saúde,
no valor de Cr$ 400.000.,00 (quatro
centos mil .cruzeiros), para a cons

trução de uma Unidade Sanitária
tipo "D", no Distrito de Nova Cul
tura, neste município. Estão. assim
de parabéns a comunidade toda
daquele progressista distrito. O
colunista se parabeniza com seus

habitantes pelo feliz evento.

H ENCONTRO

CATARINENSE DE
,

PR]n��EIRAS DAMAS

MUNICT.PAIS I

A Liga de Apoio ao Desenvol
vimento Social Catar inense (LA
DESC), promoveu um encontro de
Primeiras Damas, nos dias 29 e 30
de abril pp, na CITUR, em Cam
boriú, onde desenvolveu intenso
programa de atividades. Papandu
va, juntamente com. um número
bastante expressivo de municípios;

.

8a:noinhas, ,2� de abril' de 1986.
f'

.•ALI DE ATAtOE'Í.RODRIGUES - Juiz de DiI1,.it./ 2.a Vara
< UM POR SEMANA,

'Quereis julgar um homem? Ob
servai quais são os seus inimigos ...

\ (Fenelon)

1 x

���==------=----------�=-�-----------------------------.

PUBLI(;IDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO, K', :'
\ RENTAYEL.

,
-:- MATERIAIS ,PARA C(f.)� 1TRUÇA<9 -:-

SE VOCÊ AINDA NÃO O FEZ, CERTAMENTE ESTA "

CEDENDO VANTAGENS A SEUS CONCORRENTES.
-:c O L, O N ,I A r, FAÇA UMA 'EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE, NA RADI6

SANTA CATARINA. PRO�ISSIONAIS REALMENTE CA

PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEr
INVESTIMENTO.

com '20' oIode ' descontoAgora

CONJUNTOS SANITARIO COMPLETO
Modelo ARABESC · Cr$ 3.294/00

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS 'LUCROS TAMBÉM.

.
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Geórgia Teodorovitz, '(Foto João) aluna tio

Colégio Estadual Santa Cruz, é a Rainha dos "V Jo .. ,

gos Estudantis Regionais" da 8.a UCRE, eleita em

concurso realizado na noite 'do dia 2 no Ginásio I de
,

"

Esportes. A La Princesa, Merí Pauli, ê aluna do Co-
. ,

légio Professor Roberto Grant da cidade de São Ben..

to do Sul, cuja graça e beleza foram muito elogiadas
pelos espectadores que lotaram o Ginásio, naquela'
noite de gala. Como 2.a Princesa, foi eleita a jovem
Carmem Lúcia Piroski, estudante do Colégio Esta-

? dual Vergílio Várzea da cidade de Itaiópolís. ODES ....
TAQUE especial da coluna de hoje, para os organi

'. zadores, do ,Concurso, que esteve perfeito e:r:tl; todos os,
sentidos, bem como o bonito desfile de modas, apre-

)

sentado na oportunidade.

'o JURI ,I

A mesa do júri foi composta pelas Senhoras,
Carmem Zarlíng, de Floríanópolis; Eliane Adriano,
de Itaj aí: Paula Seleme Carvalho, Elíete Francí e

Silvia Corte, de Canoínhas, tendo como Secretários,
os Professores, Hermes Brunquell e Etelvina Terezi- .

, nha Pinto, ele também repórter de "A NOTíC�A" e

ela, Coordenadora. Geral da Competição.

, ,
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GÂ�DENIA , \

VENHA CONHECER

I,eia ,eslaçãt, 8 j

inverno 6ardonia
, Rl.ia p'aula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

\
F

Nasceu André

". -,',

:'),-

"�,o

':�:'.:C;':�j ,
.

Radiante de felicidade, o casal Paulo Furlan

(Melania Rechia) Assínk .corn 'o nascimento de. um,
belo garotão no dia 5 último, na Maternidade do Hos- .

pítal Santa Cruz. André' Rechia Assink, é o nome

que o' menino receberá na: pia. batismal. Ao' prezado I.

casal, . �s /-parabéns do, colunista e esposa, que congra
tularn-se com o belo acontecimento"

1

Em concorrida noite de autógrafos na Funda.
çâo Catarinense de Cultura -em Florianópolis, o es
critor cataninense, Manoel Liberato Pinheiro Neto,'
lançou na última quinta-feira, seu livrn de poemas in-:

titulado "Chr íschelle". O autor, atual Presidente da
I

�
Associação Catarinense de. Escritores (AC;ES), pre
tende lançar sua obra em Canoinhas. Os escritores

cancínhenses, Mário Tessarí e Fernando :Luiz Tokars-
.

ki, movimentam-se nos preparativos do evento,I. ,

r.

'Pontificando', "

, ./

,'_ Fiquei sabendo que' provavelmente em ou-

tubro, virá a Canoínhas um dos atores ?a Telenovela

HÁgua Viva". -- Hermes Brunquell, companheiro do
Jornal "A Notícia", fez n1uito sucesso durante Os 'IV

Jogos Estudantis Regionai�H. A ala feminina ficou

"oriçada" com a presença marcante de Hermes.
, ,_,. O's estabelecirnentos de ensino da cidade, já elmi al

tos prepar�fivos p�ra o d?sfil� alusivo ao aniversá

r�o de CanoÍ11has. - Muito elogiado -nos meios espor

,tivos do Planalto Norte, o brilhante trabalho do Pro-
.

, fessor Eloi Bona na organização dos Jogos Estudan

tis. Á equipe colaboradora t51mbéln está de parabéns
pela eficiente assi.:.ssoria ao amigo El<;>i.

,

A
"

.Françó'ise
, e�tá balando presentinhos' para e DIA, D�S
,", . "

'

.fd,AES. Vai ser um barato, voce :pr®sentear sua I

:mãe (om �s criacões aqui' da casa. Só éoisas

úteis e baratinha;� Se quizer, tra·Ífa , tecido e

; nós 'confeccionamos o :m.odelo flue voc,ê d�sejar.

,Praça Laur9 Müller, _' Rua Felipe Schmidt, n.O 59(;)

Pancho Delgado e sua Orquestra Típica, é a

atração do dia 16 próximo na Sociedado Beneficente
Operária, para um sensacional baile que está fazen
do o maiór sucesso no seu giro pelo Brasil. Para o

público que aprecia o som de "metais", será uma noi
tada inesquecível, a exemplo do qUe já tivemos mui

tas vezes com a presença da Orquestra "Cassino de
Sevilha" .

.
,

,

Pinheiro Neto,
lançou «Chrischelle»

A
, o Jornal �'A NOT'íCIA" de' Joinville, com

'

grande penetração no Estado, principalmente no'

Planalto Norte, já conta com luna tiragem diá-'
:r:ia de 15 mil exemplares. Este número deverá
ser ,aumentado para 20 rnE até o final do ano,
segundo informações do Gerenté da Suc'ursal 'de
São Bento do Sul, Luiz Antoníó Cas-setari 'Viei
ra.· Para tanto, a empresa está'contratândó pi"o
fissionais de renom� no jornalismó, pàuIista' 'e
gaúcho, que sem' dúvida darão nlaiorl dinamis'mlo
e objetividade às matérias" a exernplo dos gran
des jornais do país. '�A NOTÍCIA", o 'jornal
diário de menor cus.to que circula eln Canoiphas,
tem uma promoção especial até 31 de maio, com
apenas Cr$ 1.500,00, a assinatura anual.

--=-"_-.--�

ER
I, CIRURGIÃ-DENrrIs'TA

'CRO 1091

\ ConsUltório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22-0439

Jerônimo . Mate,us
.
} Ainda em festa, o lar do casal, Thomaz e Cé-

lia Theodorovitz com o nascimento dia!7 de abril',
, ..

do garoto Gerônímo Mateus, orgulho do prezado ami-

go "Jucão". Os duplos parabéns do colunista ao ca

sal, pois .também são os pais da jovem Geórgia, que
: conquistou o título deRaínha dos Jogos E,stud.antís .

II
.

\

Lions é" Leo Club
Da cidade norte am.erican� de Oak Brocd, 'Es ..

tado de Illinóis, O' Liçns Club de Canoínhas, acaba

de receber do Lions Internacional as "Cartas Cons
titutívas" do LEO CLUB CANOINHAS e' LIONS
CLUB DE MAFRA, recentemente fundados. O Pre ..

sidente do Lions de Canoinhas, Ildefdnso .Corrêa, in..

formou ao colunista" que o Governador do
\
Distrito'

L�10 fará a entrega das Cartas aOS respectivos Clubes
'

em solenidades que estão .sendo preparadas ,para
breve.

Almoço festivo
Com a presença de aproximadamente 40 pes

soas, a Associação Brasileira de Odontologia, 'Secção
de Mafra, promoveu no último domingo no' Clube

Canoinhense, um almoço festivo em: homenagem ao

Dia das Mães. 'Como anfitrião destacou-se o jovem
, ,

Cirurgião-Dentista, Sérgio Thomaz Langer e Senho-
.ra. Dentre os muitos presentes na oportunidade, des
tacamos também Jorge Peters, Rogério Chapeál, Sér
gio Lazzarí, Newton Waz, Braulío Pasternak e Aguí
né .Kochinskí..

Chorinho novo
,

'

Andréa Giordana Oliveira, é o' bonito. nome
.

que recebeu a linda menina que chegou para alegrar
o lar dos- primos, Fernando e Schirley Oliveira. -Ela
nasceu no último, dia 6' na Maternidade do Hospital
Santa Cruz, onde foi, alvo de muitos carinhos dos fe
lizes avós Antonio e Arcangela Scopel e Ottílio e Fa ..

ny Oliveira; Do colunista e esposa, seguem os cum-

primentos ao jovem casal.
'

Glauco
• •

aruversartou
\

Ainda recebendo muitos cumprimentos,' o Di-
retor deste semanário,,'Glauco João Bueno, que no

aia 8 completou mais um 'ano de vida. Para come

morar, Glauco recebeu familiares e amizades' mais,
.chegadas em sua residência, com um gostoso 'coque ...

tel. Em nOlm'e 'das equipes da Rádio Santa Catarina' e
Correio do Norte, seguem via coluna, os parabéns ao

prezado "Chefe".

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

Aniversários
,DIA,05: Silmara Regina Theoderevítz.

\

. '

/ DIA 07: Armando Lúcio The.odOl'ovitz.

liOJE: Arolde Paulo Seleme, Sonía Maria' Cruz e

Alexandre Budant,
\

.

AMANHÃ: Guilhe:rJtlle Mahr, I

DIA 12:' Antonio Merhy Seleme, Martlda Davet, Ce'-
.

zarlna dos santos, BUda 'I'areheski, ,Vitória
.

Czarniak, Lúcia Grosskopf, Iremar Antonio

SOlares, Helder Nácif Seleme e H.a Izold.e,
. esposa de Arlindo Cordeiro.

,

DIA 13: �ntoni�' Vasco Magalhães Teles, Luis 'Car-
.

lo.s Rohrbacher e Cornélio :çoberto Wat�iko.-
, ,

. DIA 14: D.a Tereza, esposa de Ervino TremI, Nelson
I
Ferreira das Cllagas, Irineu AnacI�to ToJkars

, Iki, M:arcelo Ruthes: e Edson Luiz. Budant.

DIA 15� Freder�co 'Wendt, -;ranice Roesler e n�a Ma,

ríanna, esposa de João Slabadack
" .

DIA. l6: Regina, Do:rotheia p.oJomani', Carlos ,R.ogé;iO
Metzg'er e ,Adalvia Maria Ferreira.

I ,
I . I ,

AOS' ANIVERSARIANTES, OS PARABÉNS
DA COLUNA.

BAR, RESTAURANTE E CHUrtRASCAltI&,

PINGUIM, por m@tiv(O, @til, miUfl.r�,ç& ..

Tratar 11" l.ft�l, @•• 'A1tN•.

Rua Paula P€r6Üra; 430.- CANf>INIfAS - 5C.

, c
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10 'de maio de 1980

II

EM CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇõES LEGAIS E ESTATUTARIAS VIMOS SUBMETER A APRECIAÇÃO DE V. SAS., O BALANÇO P'A

TRIMON1l\�, pEI\tTONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXE'RCfCIO, DEMONSTRA:ÇÃO DÁS ORIGENS E APLICAÇõES DE RECURSOS, E DEMONSTRAÇAO
DAS MUTAÇoES DO PATRUiJôNIO LíQUIDO, REFERENTES AO EXERCíCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE Un9. PERMANECENDO A DISPOSI�
çÃQ DE V. SAS. PARA PRESTAÇAO DE ESCLARECIMENTOS. ,\,'

I
' '

'

'

,
CANOINI;1AS(SC), 23 DE ABRIL DE 1980.

CGCMF n o 83 187 930/0001 ..23
'

.,

•

SENHORES ACIONISTAS:
/

RELATÓRIO DA DIRE,TORIA

I,

ClTri i' are'

- ar SCl1 '. '" "'.

A DIRETORIA

1979

208. 031,�'
58.174.789,22

, 1�. 429 . 873,87
1�3 . 993 . 343,05
135.775.657,48
4. SUL 800�2g

88.0055.562,31
200.290'.960;90

·3.029.299,OS
14.233.49

3.599.8157,00
165.406,42

6.808.795,96

2tH . 536.018,,56
76.596.825,80
29.797.100',43,
3. 2tiP. 3'85,04

48.114. 173,,'13
259.581.0'81,88
466.680.838,74

. .

.

�
.

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCíCIO FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 1979 '

, P A S S'I V O
1PfIln"7tCt! -

CIRCULANTE
-

1978
,

24.124.94:9,,69
20.515.219,38
22.166. 595,�7
12.482.118,50

\ 1'0.318.710,00
4.79'9.273,00_
94.406. &65,74

'

1979'
12. 550 � 687,89' I

29 . 429 . 528,,39
43.574.838,37
18.0088.804,36
33.169'.502,00
14.592.167,,65
151.405.528,66

19. 8IQ. Oi7,Ol

7.770.171,35

154.000'.0001,00
80.341.567,�0
,

9.568,010,87

243.909.578,77

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS 'E APLICAÇÕES DE RECURSOS PA

RA O 'EXERCíCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979 .

')

43.776.502,9'5
71.296.704,07
35.70'6.080,69

_ 12.266.0.31,43
10.0-62.954,57
173: 10'8.'273,71

=e=nrmt'Irr=::"na"i'e•.....,_

44.00.0.000,00
3.646.898,13

122.282.593,85
, .3.178.781.,73
-----

173.108.273,71

VABlAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

......._--.._-�.,...,....

1978 1979

466.680.83'8,74
��

._------==��==============�-=�--��==�============,�,==�-===--------�=========-��=======,=======-�-=================================----�

Balanço Patrimon'ial encerrado' em 31 de dezembro' de 1979 \

A T I V o

I -"

eJIR€IJLANTE
DISPONfVEL
Caixa e Bances ..

UALIZAVEL
Bancos C/Vinculadas .

\

Bancos C/Aplic. Finane .
.

C/Correntes InterIigadas .. .. .. .. .. ..

Créditos Diversos .. \ .. .. . .. ,,' ... , "'. I••

Devedores p/Títulos ". _. .. .. ..

(-) Títulos Descontados ' .. .. .. ..

(-) Provisão p/Dev . Duv. .. ., .. .. ..

E�TOQUES
,

:Est�ques conf. Liv. Reg. Inv, ".' '.. .. .. ..

\ Total do Ativo Circulante .. ." _.. .. .. ..

1'71

5�5.87-4:. 7BO,ü
5.356. 84�,98

560.517.933,51
3t52. 615.018,50

19'7.90'2.915,01

.29.30'4.76'9,60
27.717.591.78
40.714.320,23

36.479,50
3.466.932,89

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

96.�62. 821,01
11.765. 800,�5
1 .552.384,0-4:

_�2._:_���.�31 ,�
94.610.207,89
33.159.502,00 "

'

3 . 0�72 . 035,29
14.592.167,55

....' ............ !WC.v��

43 . 776 . 502.95
mm weom *1'=q_I'·

Bancos C/Empréstimos .. .. .. .. .. .. ..

C/Correntes Interligadas .. .. .. .. .. ..

Contas Correntes .. .. .. .. .. .. . .•...

Obríg . Trib. e 'Sociais .. .. .. .. ..'.. ..

Provo p/Imposto de Renda .. .. .. .. ..

Dividendos Propostos .

Total do Passivo Circulante ..

EXIGtVEL A LONGO PRAZO
Bancos C/Empréstimos .. ..'.. .. ..

VARIAIÇAO,
.

ATIVO CIRCULANTE .. .. .. ..

PASSIVO CIRCULANTE .. .. ..

TOTAIS '
.

135.344.773,9'5 20.0.290'.960,90 64.9'46.186,95
97.408.294,'19 159.175.700,01 61.767.405,22
37.936.479,16 41.115.260,89, 3.178.781,73"
trIW.r.n.��t·�!!ffIIJM !PI '2Wit!G• ..,..!M."'.F�mIjl'AtmI!l'J!'IM&W_...

PATRIMôNIO
LíQUIDO

oa=:=====;;:_======:::::=I=_......_"""""""""""-=-="""""'=:===========�"""""=
..=.""'''=-=--=======--c========-=========""""'="'.""======..=- ""'"""*,

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇõES DO PAT'RIMÓNIO LíQUIDO
--�--_.�,----------------�-----------------------------------"--�.--

.

I I· RESERVAS DE RESERVAS DE I'

CAPITAL
'CAPITAL L,VeROS

�
"

--------------------------------------�------------------------�----�--------------T_------�--------------------�------------------------�----

3.17i.313,9�

719.137,43
25.689.9.05,97
S.2,*5.142,0.1

, '9.073.434,01
102.656.59,2,66
77.388.724,00
3. 079. ti�l7,78

\

61.253.649',72
135.344.773,95

RE.ALIZAVEL À LONGO PRAZO

Obrigações da Eletrobrás .. .. ". .. .. ..

Reeolh. Comp , à Restituir .. . - .. .. .. ..

Aplic. Incent. Fiscais .. .. .. .. .. .. ..

Desp: à Apropr. Exerc. Fut. .

,

Total Rea1iz. Longo Prazo .. .. .. .. .. ..

r' \
PJ;JtMANENTE
IMOBILIZADO

1 .963.485,41
14. 233�49

801.827,0{)
382.351,93

RESULTADO P/EXERC. FUTURO
Receitas Diferidas .. .. .. :3 . 001 . 42�l,0'5

. 204.346.843,27

3. HH .89'7,83

I

'l"écnico Corrtgído .. .. .. .. .. .. .. .. ..

�-) Depreciações .. .. ..'.. .. .. .. .. ..

Refi. ê Outras 'Reservas .. .. .. .. .. ..

�-) Exaustão .. .. .. .. .. ..' .. .. .. ..

INVESTIMENTOS
Participaç. Societárias .. .. .., .. .. .. ..

Total do Permanente \
.. ..

TOTAL GERAL DO ATIVO .

I

143.956.778,77
43.882.065,82
59.142.635,16

278.0'54,33

I
.

1-4:.065.284e94
173 � 004.568,72 .

_ M� lrT'1''''�

,PATRIMÓNIO LíQUIDO
Capital Social Integralizado .. .. .. .. ..

Reservas de Capital '
.

Reservas de Lucros .. .. .. .. .. .. .. ..

Total do Patrimônio Liquido .. .. .. .. ..

LUCROS ACUMULADOS

135 .000'.000,00
51.495.548,00
4.413.344,02

190.90'8; 892,02

.NOTA 1) - As presentes demonstrações -foram ,elaboiradas segundo os princípios ção monetária de balanço e seu produto foi levado ao r-esultado.
, da Lei n.? 6.404 de 15 de Dezembro de 1976.

.

I. G) - Instituições Financeiras: referem-se a fínanciamerltos para . imobilizadc �

NOTA 2) - Foram obedecidas as disposições- do Decreto Lei n.? 1.598. capital de giro.
Á) - Provisão para Devedores Duvidosos; é constituído até o limite de 3% dos NOTA 3) - Capital Social Realizado: é constituído de l5.400.UOO ações ordiná-

créditos de natureza operacional. ' rias nominativas; totalmente Integralizado.
B) - Estoques: estão de acordo com o artigo 14 do DL. 1.59ª., ' NOTA 4) - Tendo a empresa participação relevante em firma coligada, a. ím-

C) :' Encargos do Exercício: Foi' obedecido o regime de competência de exercícios.
" po:rtância �<; Cr$ 8.787.926,35, que excedeu ao. valor do investímento,

,
D) - Imobilizado: é registrado ao custo de aquisição, acrescido da correção' mo- \ fOI contabilízada de acordo com as normas vigentes .

. netária computada com base no uso do livro razão auxiliar em ORTN. A NOTA 5) - Visando a otimização dos recursos disponíveis e consoante a orienta ..

depreciação acumulada, de mesma forma, é corrigida e as depreciações são ção governamental, a empresa .promoveu uma reforrnulação opera-

J computadas às taxas admitidas pela Iegíslação fiscal.
'

, cional administrativa constituindo uma empresa Agro-pastoril por
E) _.Provisão para Imposto -de Renda: é constltuída no exercíeío, obedecendo o 'dsão pru:cia1, entregando a esta empresa S�:t!fl imóveis rurais wa a

regime de competência.
'

exploração das. atívídades agrícolas e pa�tor1s de acordo ,eQID. as m&ia
F) - Correção Monetária de Balanço: Aú final do exercido, pr�eu� a corre- I

modernas técníeas gerenciais e TecnológlcéUI. .

,

Canoinhas(SC),23 de abril d>e 19'80.
' ' ,

ISAAC ZUGMAN - Dir. Gerente c-- CPF 005.585.',0089*87 'LUIZ ALFREDO 'VER,KA - CRC�SC � n.? 9.241 - CPF 249.112.9191.15
i I

3Ú.511.240,50
��

Receita Operacional Bruta .. .. .. .. .. .. 287.757.40'5,16
(-)Devol. e Abatimentos.. .. .. .. .. .. 3.941.738,14 \

,

Receita Líquida de Vendaa . . .. .. .. .. .. 283.815.667,0.2

(-') Custos d05 Prod . Vend . .. .. .. .. .. f94.372.257,33
LUCRO BRUTO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89'.443.40-9,69

Despesas Operacionais: J
'

Despesas de Vendas .. .. .. .. .. .. .. ..

Despesas Administrativas .. .. .. :- . .. ..

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

.Despesas Tributárias ... e ••••••••••••

, Provisão p/Dev. Duvidosos (excl. a rever.)
LUCRO OPERACIONAL .

Receitas não Operacionais �. .. .. .. .. "

Despesas não Operacionais .. .. . '. .. .. ..

Correção Monet. de Balanço .. .. .. .• ..

/

L 'H�RO AN1TES DO IMP. DE, R:ENDA .. .• ..

Provisão p/Imposto de Renda .. .. . � . �\ '.'
Reserva Legal .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Dividendos Propostos ... .. .. .. .. .. ..

�.CRO. LíQUIDO DO EXERCíCIO .. .. .. ..

17 .1�9'. 278,75
12.672.653,25

. 23.780.819,45

_2:.��O. 048,�
33.430.609,94

.

3.48Ü'.351,ti3 I

324.63'(,86
6.570.535,55

29:515.'788,16,
10.31'8.710,00

959 .85�,91
4.799. ,2,7�,OO

== a ..,... •

13.437.951,25
-

SALDO EM 31 DE DEZE;MBRO DE 1978

Lucro do Exercício ..
\

. 13. -437 '. 951,25

\ .

TOTAL GERAL DO 'PASSIVO ... �... 311.511 .240,50'

,

ORIGENS:
Lucro Líquido do Exercício .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Reservas .. .. .. ..1 ..

'

.'. .. .. .. •. •• •. •. •. .. ..' (..

�

Depreciações _o •• •• •• •• .., •• •• •• •• •• •• �. ••.•• .,

Correção Monetária de Balanço .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Aumento do Exigível à Longo Prazo .. .. .. .. .. ..

\

TOTAL DAS ORIGENS .

APLICA(}õES
,

�

Redução do Capital Social p/Cisâo Parcial na' Firma
Agro-Pastoril Novo Hor izcnte S/A .

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

Aumento no Ativo Permanente p/aquisições .. .. .. ..

\
Aumento do Circulante , .

TOTAL DAS APLICAÇÕES." '

' .. , ..

I
'

LUCROS
ACUMULADOS

135.000.0Ôü,OO
63.000.000,00

13'.437.951,25
� 01.437.951,25)

4.413.344,02

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRA'ÇtOES FINANCEIRAS
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MÃESDADIASERV1ÇOS
Rua Getúlio Vargas" 527 :_:_ Fone: 22-0971

I

FARMACIA 'DE PLANTA0: De sábado (10) ri sexta ..feira

(16) _- VITAL - Rua Paula

Pereira, 542

Fone 22-0040,

MlíJDICOS DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência
Fone 22-@083

\ RÁDIO PATRULHA: Fene: 199

PRONTO SOCORRO; Fone: 192

PLANTÃO CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:06 às 12:·@Q

horas e das 14:00 às 13:00 he ..

ras , Aos sábades até às lG;@'

horas.

substancial de alma e corpo, nos

encontramos vivos, nesta terra, al
sim unidos devem ser os pensamen
tos os sentimentos de nossas Mãe.

,

(a da terra e a do Céu) unidos se

jam também nossos afetos de ter

nura e gratidão às duas mulheres

mais queridas do universo: MARIA

e nossa M.ÃE;.

Belas palavras são as que Hum-
.

berto Campos dizia: - "O ouro da

terra pode comprar um título, um

trono, um império, uma situação na
(

política ou um nome notável na

história; não dá porém, jamais, a
\

mãe a quem a perdeu. Se ainda·

tens ,a tua mãe, guarde-a com cari

nho, afeição e amor, dê a ela tud€>

que podes, pois ela é sempre a teu

esteio, o -teu amparo, sacrifica-te,
pois ela também sacrificou-se intei
ra a ti. Reza por ela, peça clemên-

. cia a Deus bondoso.

mais lindas palavras de sua alma,
quem nos ofereceu os mais doces

impulsos de seu coração. Assim;
fazendo' nosso o paralelo de um es

critor francês, podemos dizer, "que
nosso' pai é templo; nossa mãe. um

,

sacrário. Ante o templo nós desce

'brimos; ante o sacrário nos' ajoe
lhamos" ,

O' segundo domingo do mês de

maio nos proporciona um breve re

torno à infância, uma paràda s.en�
timental nos azáfama dei todos os

dias. Esquecemos por um momen

to a nossa. vida com suas tribula

ções para dedicar um pensamento
a quem nos dedicou toda a exis

tência, sem nada nos pedir em tro

ca nem mesmo o reconhecimento
,

de seus sacrifícios. Embalamo-nos

outra vez' com as doces canções do
'berco e as incertezas da vida nos

o ,

parecem menos negras. Isso porque
nos lembramos que nunca estamos
sós. Há sempre alguém que na

imensidão e no silêncio, do seu
amor vela. por nós. Ela, na sua

aparente fragilidade é um baluar

te; é, como o estandarte qUe em

meio ao mais aceso da batalha, con
servando ao alto, nos incita a pros

seguir,

A Mãe deixa de .existir quando
diz o seu "fiat".

Desde toda a eternidade pen
sou Deus em mim, em ti, em todos

nós.

E não podia pensar em nós,
sem pensar em nossa mãe. Foi sua

,

bondade infinita que lhe inspirou
estes pensamentos. Na mente de

Deus, para quem mil anos são co

mo um segundo, sempre existimos
como um pensamento de amor,

E quando chegou o momento
em que atualizou este, pensamen
to de amor" nossa mãe já fora es

colhida pelos desígnios de sua pro-
vidência. E foi assim qus passa
mos do pensamento de Deus para o

pensamento de nossa. mãe que, pri
meiro; nos acolheu debaixo do CÜ'

ração para, em seguida, nos recli
nar no berço. E O mistério do
Amor divino passou a ser O' místé-

,

rio do amor humano, e o amor hu
mano se tÜ'rnOu a participação Ido
amor divino.

ó Deus, na vossa imensa míse-
.

ricórdia, tende compaixão desta
vossa serva, que aqui na terra foi
vossa cooperadora na procriação da

/' humanidade, ela, em toda a sua vi
da, só tinha afetos de amor, por
nós, e sempre proclamou, bem alto
o Vosso Nome. dai a ela o lugar de .

Paz, esta Paz, que só Vós a pode.
dar, fazei que ela, junto com os

anjos e santos, possa sempre, e por
toda a eternidade, cantar: -' SAN
TO/ - SANTO - SANTO é o Se
nhor ...

Ela. se anula para que a cria

tura possa viver. A sua doação é

total e pelo amor de seus filhos ela

ama a todos os que dela- necessi
tam,'

Emprego Procere ..se-

MAURO LUIZ ,RICHELEs'KI" rapaz paraplégico,
oferece seus préstimos para firma estabelecida em qualquer
ramo de atividade, O mesmo tem o curso completo em Se

cretariado, boa redação e datillografia, tendo .inclusive artigos
'

escritos nos jornais '''Correio do Norte" e ":Qarrigá Verde".
i

Devemos festejar, você que
ainda tem sua'mãe, com alegria es

ta .efemér ide . É uma festa toda

nossa, porque é de nossa mãi:. Nós
somos todos dela. Ela nos alimen

tou com a seu corpo: Ensinou-nos
a comer, andar, a falar, a rezar e a

amar., É um coração que semeia

amor, 'bondade, carinho, perdão e

ternura, na atmosfera da família.
Foi nossa mãe quem nos disse as

Duas Mães ampliarão. o volu
me de nossas recordações, de nos

sos sentimentos. Como a união
Aceita submeter-se a testes de aptidão.

Tratar diretamente na Rua Pastor Georg Weger
n.? 746, ou marcar entrevistas através do fone 22-0379, com

Renato.

. EVALDO PLOTHOW'

Sel,eme & Scleme
I

Ind. .

,e 'Exp., de
s. A.- - Com.
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CGCMF, 83.188.284/0001-19
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-

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINA!UA

/

..

•

Na conformidade do Artigo 9.0, Capítulo III, des, E.ta,,.
tutos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas para se reu
nirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA no dia dez de maü.
de hum mil novecentos e' oitenta, às 10:00 (dez) horas, na sede se.,

cial, sita à Rua Eugênio de Souza 79, ém Canoinhas-Sõ. p�� deli
berarem sobre a seguinte ordem 'do dia:

Discussão e aprovação do Balanço Geral, Demenstràçã•••
Resultado do Exercício e Relatório da .Diretaria rei. e-xer�·
cício encerrado em 3r 12 .1979;

,

Eleição da Diretoria para .o Exercício de Abril/I' à A.riil/
83'

. ,

,

Dormitório de casal e] guarda-r()upas
de 3 portas: Cr$ 6.900,00
'Secador e Modelador «BRAUN»
(�r$' 2.200,00

Ferro :A utornático «GE» Cr$ 800.00

---

3.°) - Assuntos diversos de interesse (la Sociedade.

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

JOAO ABRAO SELEME - Diretor Presidente
1 x

'FO TO CO PI AS�
\.

e 'mais
CONJUNTOS ESTOFAI40S, CQPAS, DORMITóRIOS F'ARA. CASAL E'

, ,
,

INFANTIL, COZINHAS AMERICANAS TODESCHINI, TV A CORES
.- ,

(SANYO, SHARP, PHIL!PS), TV PRETO E BRANCQ (PHILIPS, PHIL ..

CO), FOGÕES A LENHA E A GAZ, REFRIGERADORES! ARMARIOS
COIvI PIAS (SIMPLES E DUPLAS), BICICLETASJ ENCERADEIRAS,
lVIAQUINAS DE COSTURA E DE LAVAR, COLCHOES, VIOLóES, CAR-

,

.

RINHOS E BERÇOS', RELóGIOS DE ·PAREDE, RADIOS, 'I'OCAFITAS'
"-

E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

O Cartório do Registro Civil d-e Nereida C. Côrte, íns
talado-no Forum, acaba de 'adquirir a mais moderna e sofís
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 firinas, criando um novo servi

ço "em Canoínhas, a confecção de circulares para empresas.

Crediario próprio e: entrega na hora

Faca-nos uma visita e (omprove nossos pre,os e fadlida ses de, pagamento. '

,
'. I

"

"

,.

'

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555
-',

CANOINHAS - se." 'I
ii • II! !I! " '!I'u,' 'U" .. I fi UI • II • • • • • • !' • lU 9 !I • I!! I , ! '! !' II • • • U II li , ! • • u � , , • !.!l" r" • I !!III • ... � , m ••• ! • ! • II, • ! II ., GIl "JL!.'! lU I • I IIII�I
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(I a Jorge D·Angelo
Esta Coluna destaca hoje o Primeiro Aniversário. da

FUNDAÇAO NEREU RAMOS PARA PESQUI8AS E ES-,

TUDOS POLíTICOS, de Florianópolis, ocorrido no último
dia 28 de abril e comemorado no dia 29 com uma churras-

, cada de confraternização na Associação dosFuncionários da
BESCRI. Compareceram na comemoração o Governador.
.Jorge Konder Bornhausen, o Vice-Governador Henrique
Córdova, além de Secretários de Estado, Deputados Esta-

.

duais, Diretores de Empresas governamentais" enfim, a na

ta politica barriga-verde.

A entidade tem como Presidente o DOutor Henrique
Hélion Velho de Córdova, e corno Vice-Presidente o Dr.
Onacli Luiz Fabrin, que são os p'Tincipais responsáveis pe

I 10 sucesso alcançado no primeiro ano de existência da fun

dação.

Como atividade, destaca-se: o Simpósio da Politica
Social (em Blumenau); Simpósio Sobre a Regionalização,

/

do Ensino Superior em Santa Catarina (em Chapecó) ; Sim-
pósio Sobre Previdência ,e Assistência Social (em Criciu

ma); e mais um Ciclo de Palestras e Debates Sobre Ciência
Política (em Florianópolis), entre outras atividades tam
bém importantes.

Está de parabéns, portanto, os dirigentes, conselhei
rOE: e colaboradores da FUNDAÇÃO NEREU RAMOS .. ./

---ü---

De 25 a 30 de janeiro do próximo ano estará sendo
realizada em Houston, nos Estados Unidos, a exposição 'de
nominada CONEXPO 81, a qual é realizada a cada 6 anos.

A CONEXPO é a maior e mais completa mostra de equi
pamentos utilizados na construção de rodovias, aeroportos,
barragens, usinas, habitações, indústrfas, mineração e, em

alguns lugares do mundo, até de cidades completas.

Cerca de 200 expositores vindos de diversos países es
tarão exibindo 500 milhões de' dólares em equipamento pa
ra, aproximadamente," 130.000 visitantes provenientes de
ma:s ele 100 nações.

Essa exposição ocupará os 46.500 metros quadrados
-�í' i xc: coberta, ,al�m da €!lorme parte externa do fabuloso

i
"(:l'nr-lexcJ arcuitctônico conhecido corno Astrodomain , É.
r '.= :_O?:j�l�-tà.O pelo P strodome, o Astrohall e a Astrcarena . }

\ i
O t.l.strodome (considerado o TAJ JYIAHAL dos está- �

,

dias) deva sua cob�rtura a �nais de 60 metros do solo, to- I
ralmento dotado de ar-condicionado. O Astrohall é o maior i
centro de convenções do mundo em um único piso. Possui i
salas de repouso com circuito fechado de TV mostrando to-Ida a feira, l,an�honetes e finos resta�rantes capazes {'de Iatender a ate 3.-200 pessoas de uma so vez.

I'

L
A Caterpillar e seus Revendedores, tal como ocorre �

habitualmente, estará coordenando a visita de um grande Igrupo de brasileiros a essa mostra e a suas 'fábricas naquele
pals.·

.

. -

A divulgação do evento, devido a sua importância e

sua larga periodicidade, já está sendo- feita em todo o

mundo.

Ao que tudo indica, a visita do Papa João Paulo II ao
Brasil não será realizada em boa hora. Para os olhos do'
Planalto, a Igreja não está-se comportando bem com rela
ção ao episódio do ABC Paulista, a greve dos metalúrgicos.
Há notícias que Sua Santidade desembarcará ora em Forta
leza, e ora em Brasília, para depois percorrer as príncípais
cidades do País. Florianópolis em nenhum momento en
trou no roteiro organizado pelo CNBB ..

Por outro lado, as prisões, ocorridas no ABC aumen

taram a tensão dos metalúrgicos e da população brasileira.
- LULA não mais voltará para o Sindicato" está definitiva
mente afastado pelo Miinstério 'do Trabalho. Mas por cer
to continuará em sua vida politica. Há quem diga que es
ta última greve foi promovida por LULA simplesmente pa
ra fazer média política com os metalúrgicos - mas aca
bou dando bilhões de prejuízos para as empresas e pará o
G

. �
overno. Tomara que esta greve não perdure até a che-

-;-

gada Papal ...

---,0,---

NAO ABANDONES UM VEI;-IO Aivrrao
, "

POIS O NOVO NÃO O VALERA.

I VINHO NOVO, AMIGO NOVO; I

í É QUANDO ENVELHECE QUE O -BE,BERAS CO� GOSTO II (Ec1e. 9, 14s)
�
�.::oall\�:="'''''II��JI\'l'1ie.FjojjIId'f''''''''''''FQSl'l!;fhm1I't5!:"-;�������

�n:r IM 7F'M"r'nr .....",,:z.l'II"�T'T"?""C..._....-=m__""'''''''''.....::m1! ..,.,,__....._.

Tragédia -Cosmo ea·
E - DISCOS VOADOR,ES" PERIGOSOS OU NÃO?
OS discos voadores podem ser perigosos caso estej am,

tecnologicamente mais evoluidos que nós, isso que tento
demonstrar na teoria número nove, página 37, 38, 39, e 40
do caderno teorico número 1 (um). E., ·transcrevo parte
dela aqui: .

"Pelo mefo princípio da criação, pode-se' conclue
,que a terra não é o único planeta habitável, do universo.
A TER.RA E.M RELAÇÃO AO UNIVERSO É COMO O AT'Q-
MO E.M"RELA!ÇÃO A MATÉRIA".

.

"Numa invasão ao planeta terra por seres arienige
nas nós seríamos aniquilados) caso a tecnologia deles, este
ja �ais desenvolvida que as das super-potências terráqueas.
Quem faz uma nave em forma circular, �111. umá tecnolo
gia, um know-how superior ao nosso, é óbv�o e lógico" ..

"Elea, posso afirmar claramente, estao tecno�og1c��
mente 300 anos na nossa frente". "Eles antes de Cristo ja
andavam por aqui em naves semelhantes as nossas, da atua
lidade" .

EI, na página 36, teoria número 22 do Caderno Teó-
rico n rmero 2, eu reafirmo nestes termos:

,

"Recentemente foi descoberto em um meteoro pro
vindo do espaço exterior, a essência da' vida terrestre ou

seja um aminuácido, estranho para os cientistas terrestres".
Isso, vem a confirmar a tese de que, os arienígenas

provêm de outro em decadência, e podem serem agressi
vos para conseguir a perpetuação da espécie deles, e en

centrarem um solo ótimo para fazerem sua estada defini
tiva. Por isso, temos de ser prevenidos para o pior e não
para o melhor.

CONCLUSAO
_

A conclusão mais lógica e real -é que tudo não está
ainda perdido. Há esperança para o futuro... No bom
tempo do Senher . Isso, que penso, sinceramente dessa si
tuação 'criada pelo homem, uma situação de pânico, te
terror.

.

Tudo resolve-se com essas duas palavras:
"CONFIAR E ESPE'RAR."

BIBLIQGRAFIA
Jornal de Santa Catarina dia 6 e 7 de ahril de

_

J 980, pág. 9. Caderno Teór-ico Número 1 - Teoria número
SI, de 27/09/79, pág ., 37. Caderno Teórico Número 2 - Teo
ria número 22, de 15/03/79

.. págt, 34. Caderno Teórico Nú
mero 1 - Teoria número 14, de 12/10/79, pág. 50 do origi
na] .

(eontínuaeão do número anterior)
C - METEORO
Um .grande meteoro está vindo para o planeta terra

a uma velocidade consideravelmente elevada, segundo ob
servações norte-americanas. Este meteoro que está vindo
para uma colisão com a terra, tem uma velocidade em es

piral, isto é, numa dessas orbitais ele atingirá a terra.
Bem, a única solução viável seria a de apressarmos

a engenharia bélica 'e conseguirmos uma arma capaz de
desviar este meteoro de sua órbita original. :m, isso só será
conseguido com a fabricação da NITRO LI-36-, composto
altamente explosivo e que dispensa detonador. Estarei
"disposto a fornecer a fórmula estrutural, para salvar mi
lhares de vidas que irão. perecer, caso isso venha' a se COl1-
cretizar .

Tenho certeza de que, com auxílio desta fórmula, os
cientistas do globo inteiro saberão usá-la no \ momento
oportuno, ou seja, na hora da colisão. Espero, que com es

sa arma na mão; o homem não cometa a mesma burrice
que cometeu em 5 de agosto de 1945 e 9 de agosto, quando
lancou a bomba atômica em cima da cidade de Hiroshima
e Nagasaki. Pois, Deus não perdoará o homem caso ,ele use

para subjulgar seres humanos, como está ocorrendo no Afe-
ganistão.

'

D - NOVA ERA GLAC:a:AL

Anda-se falando que uma nova era glacial está por
vir, não sei se é verdade ou mentira, a única coisa que sei
e todo mundo sabe que as temperaturas de verão estão ele
vadíssimas, e do inverno, horríveis de se suportar. O que
leva-nos a acreditàr que o astro rei caiu de posicionamen
to nos últimos vinte anos.

Dizem, os mais pessimistas que talvez estas altas tem
peraturas, sejam devido a aproximação deste meteoro da
terra, outros dizem que uma era glacial vem aí, ou sej a, um
outro dilúvio. Eu pergunto: Prá que pensarmos em outro
dilúvio, com as águas cobrindo tudo os continentes, não
restando um, centímetro de área seca para cobrir os' pés
humanos, prá que?

Essa pergunta, como outras que ficam no ar sem

resposta allgúma. Tudo isso prá que, prá provar o que?
Não acredito sinceramente que haja uma nova era glacial
no planeta terra. Caso haja, o jeito é fugir para um outro
planeta, onde possamos prosperar em paz e tranqüilidade. Canoinhas (SC), 15 de abril de 1980.

"
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Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintora. E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render. uma equipe muno. muito eficiente,
E não podia ser de outro jeito: o tempo para Você pára, mas não pára ern vão.

'

nós. como para você. é dinheiro. Você entra na nossa oticina 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 terramenta]
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

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

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

III"'.
r.gular. Que. nas suas próprias oficinas, seriam ociosos

Não deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo.
no ato. Você tira o caminhão da oficina como

t, Não deixa passar nada, porque é uma sai da- casa de um parente: 'achando que
Arl"Str: Jes Mal1�'fI1.lquestão de honra. valeu a pena. 'AR 'IiOJI'iIi.:fI

I� Nosso pessoal foi treinado na Iábrlcs , Da recepção à despedida você tem !
�ua Vidal Ramos, 11'185

• �
II� periodicamente volta lá, para.qarsntir que mesma sensação de que não perdeu tempo. CinQlnlm - se ,31
�

- vai sempre fazer Ur)1 serviço bem-feito. Se você quer ir com o se� Mercedes-Benz . .....-� �",.. �
li:' Um-por um, todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho, �

L���:s� .:�,�:::r: .��. :r�:::�:�:, . :.::� ..�:,:�::: :.:�:::�::;.f:��=:, . , .... '. , . , , . , , " ! , •• li ! , , .. ! •UI • II'nu �

. às nossas oficinas de vez em quando,.

Corno parte da família Melrcedes-B�I)Z,
nós nos sentimos rnuito honrados de 'reen
contrar você, Sempre,

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

Concessionário Mer.cedc$-Benz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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10 de máio. de 1.80

Prefeitura
DECRETO N.o 39/80

APROVA SUBDIVIS.ÃO DE
UMA AREA DE TERRA

, Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni ..

elpal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais c, de confor
midade com a Lei n�o 83.(), de
04/6/68,

DECRETA
Art. 1.0._ Fica aprovada

em conformidade corm o' despa
cho exarado no requerimento
protocolado sob n.? 486 datado
de 12/03/80, e nas respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da
Prefeitura, a Subdivisão de um

terreno urbano,' com a área de'
740,00 m2 procedida pelos Srs.
Waldemar Dambroski e Arthur
Milbratz, sendo parte do lote
n.? 75, carta de aforamento n.?
189 e reg muno n.? 90, ficando

, assim distribuído: o lote n.? 1
com 352,00 m2 de Waldemar
Dambroski e o lote n.? 2 com

388,00 m2 de Arthur Milbratz,
sito as ruas Curitibanos e Joa
quím de Paula Vieira.

,

Art. 2.0 - Esté Decreto en
tra em vigor na data de sua pu ..

blicação, revogadas as disposí ..
ções 'em contrário.

/

Gabinete do Prefeito Muni- ,

cípal de Canoinhas, 28/04/1980.
Dr. BENEDITO TH'f8RÉ�J.O -DE

CARVALHO NETTO
Prefeito Munícinal

;;

Este Decreto foi registrado
e ublícado no Departamento
Administrativo, na data .iupra .

Dr. FABIO NABOU F'ÜCJK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Muncipal

D'ECRETO N.o 40/80

APROVA SUBDIVISÃO DE
UMA AREA DE TERRA

Dr� Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni ..

cipal de Cancinhas, Estado de.
Santa Catarina, 110 uso de .suas

atribuições legais e, de confcr ..
midade com a 'Lei n.1O 830 de

04/6/68,
DECRET'A

Art. 1.'() - Fica aprovada
em conformidade com o despa ..

__

,
.'

Muni(ipal de
Gabinete do Prefeito Muni

cípal de Canoinhas, 28/04/1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO

.......
'

Prefeito Municipal

'cho exarado no requerimento.
protocolado sob' n.? 311 datado'
de 21/2/80, e nas respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da
Prefeitura - a Subdivisão de
um terreno urbano, com a área
de 1.600,00 m2 constituído do
lote n.? '92 do loteamento Emilio
Scholtz, procedida pelo Sr. Ed
mundo Kostulski, ficando as

sim distrbuído: o lote n.o 1 com

800,00 Tml2 e o lote' n.? 2 com

8'00,00 m2, ambos, da quadra n.?
- 169, situados a rua Chile e a rua

Alfredo Bach.

Art. 2.0 _' Este Decreto en

tra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal, de Canoinhas, 28/04/1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETrtO
Prefeito

\

Municipal

,

Este Decreto foi registrado
e publicado, no Depar'tamerito
Administrativo, na data supra.

Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Muncipal

DECRETO N.o 42/80
/

APROVA ' SUBDIVISÃO DE
'UMA ÁREA DE TERRA

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, }li'efeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e, de confor-'
midade com a Lei n." 83.0 de

04/6/68,
DECRETA

Art. 1:° - Fica aprovada
em conformidade com o despa
cho exarado no requerimento
de 25/02/80, e nas respectivas
protocolado sob n.? ,328 datado
plantas pelo Sr. Engenheiro da
Prefeitura, a Subdivisão de uma

área de terra urbana, medindo
1. 3O-9�OO m2 de Francisco

�

Mu
nhoz Maciel e 510,00 m2 de Iloír
A _ de Oliveira, constante do 10-
tp;:::me11to dos aludidos preces
=antes desta subdivisão, sitos a
',rl1�, João Tomachítz, ficando as
"ÜYl. distribuído o lote n.? 4 com
1 .224;00 m2 e o lotê_ n.? 2 com
� )5 00 m2 respectvamente ,

Art. 2.° - Este Decreto en

tr�. en:: vigor_n�data de sua pu
blícação, revogadas as dísnosí-
ções em contrário. .

...

Gabinete do Prefeito Muni..
cipal de Canoinhas, 28/04/1980.
Dr. BENEDITO THER:ttZIO DE

CARVALHO NETTO,
Prefeito Municipal

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

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

.

.

.
'

Dr. FABIO NABOR FlJCK
Diretor Administrativo

.

Více Prefeito Muncipal

DECRETO N.o 41/80_

APROVA RETIFICAÇÃO DE
UMA AREA DE TERRA

.
,

-

Dr. Benedito 'I'herésio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
eiual de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de. sua=

,

I' 8,h',�JHxi�õe�' legai::; e, de confor- I
! m��s,rl.€ C(i"ID, a Lei n," 830 de!
, r4/6/(!S

'

I
, f

1

DECHETA !
Art. 1.0 - Fica aprovada

em conformidade com o despa
chr- exarado no requerimento
protccclado sob n.? 634 datado
(:2 31/03/8D,

-

e nas respectivas
'plantas pelo Sr. Engenheiro da
Prefeitura, a Retificação de um

terreno urbano, com a área de
1.143,75 m2' procedida pelo Sr.
Gustavo Brandes, constante do
loteamento, do mesmo' ficando- ,

assim distribuído: o lote n.? 24
com 673;10 m2 e o lote n.? 25
com a área de 470,65 m2, sito a

'

rua Bernardo 01sen. '

.

.Art. 2.° - Este 'Deoreto e�..

tra .em vigor na data de sua pu ..

blícação, revogadas as dísposí
ções em contrário:

Dl�. FABIO NABOn FeCK

.
Diretor Administrativo'
Vice Prefeito Muncipal

, (

� ,

,U�GER &, CIIA. ·LTDA.
'INDÚSTRIA - COMÉRCIO - I EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23-1771 - Loja atI-H1'

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores

Esquadrias de

de vidros, com

tentes
'

..

da Linha

uma variadtssima secção,
de profissionais cornpe

sua colocação.

ferro e
,

, .

.equipe
para

Rua Des, Costa Carvalho, 41'. 4.4 � UNIAO DA VITóRIA - PR.

,REPRESENTANTE EM CANOIN'HAS:
-

W ldernar KnUppel,
-_....._------�--,�-_.......------

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

Mãe, um! princípio de glória e dor.
A glória porque nasceu a criança;
A dor por ter de perdê-la um dia. .

Sendo princípio dê vida é através de você que recebemos a

seiva que alimenta o coração humano.
Através de você, nos tornamos realidade.
Você é um começo.mâe . '

Tudo que sou, foi em você que eu vi.
Em você qUe eu li.

,

, Não foi nos livros, não foi na multidão.
Não foi no jornal, em lugar algum, antes de ver você.
Você é um fio pequenino que Deus puxou prá minha' história

-,

começar'...
O profeta do tempo não pára, mamãe,
Um cronômetro marca as horas de fará
Mas quem sabe a hora do frio é você.
Ele continua a marcar o tempo,
Mas quem sabe a hora certa' da luz, é você,
Que no seu sofrimento sentiu a escuridão.
Depois que você surgiu, a cidade inteira quis ver seu rosto,
depois do seu mistério de amor ,

.

,Quando o caminho foi aberto no chão,
Que seus olhos contemplaram o infinito,
Nem mesmo o filósofo e o poeta puderarrs deixar de ver em
você a grande beleza fecunda e o mistério das flores.
Depois dos grandes feitos, \

Caminhos percorridos e missão cumprida, quem a poderia
,
esquecer?
Quanto riso e quanto choro. . .

,

Quantos encontros e desencontros ...
Quantas despedidas e longa caminhada .de vida ...
Você é um fio que amarra os fatos, fazendo tudo andar.
Mãe, depois do suor e' do riso e todos os sonhos do mundo ...
Depois de tantas noites e tantas manhãs
Quem poderá negar sua presença constante?
Tanto tempo rolou,
'I'antos casos surgiram ...

O tempo chegou,
'

A criança falou, andou, viu e sorriu.
E:m suas mãos o universo dos homens,
,O poder da conquista,

'

Mostrando a generosidade e o perdão acima de tudo.
O tempo é lígeíro e envelhece tudo. '

'

Mas prá você, mãezinha, a gente sempre é criança
E o seu coração é sempre jovem para amar' o mundo.
No, tempo enorme, os acontecimentos se amarram-e I. dístân-
cía se encolhe como semente" '

Assim é você diante de tantos silêncios em nossa vida.
Prá você, o hoje se mistura ao ontem e se confunde som �
am-anhã.

'

, '

Lá dentro, você nos vê a procura do pão.
Você nos vê assim como nós somos.

Ninguém poderá mudar o seu' sentimento de amor.
Ninguém poderá deixar de chamá-la de Mamãe!
Nós a amamos ...

.
Pelo carinhoso zelo de todos os' dias, protegendo,

ensinando, aconselhando, guiando os passos frágeis .das crian
ças. Pela hora de sono não dormida, pelo instante ,de des-'
canso não tido, pela preocupação constante com a saúde e o

b�m estar e a alegria dos filhos. Por tudo isso, Mãe, neste seu
dia e por tudo mais que as/palavras não dizern; receba hoje a
homenagem e o reconhecimento da

Juventude Católica da Piedade

�" U!!'QUI!!"!"!! r; �� P!!' "!! II JlI!'I"!' n, !l.1AY:Y.'" '1!'!LI!"lI""'!'U p:e !'II'e

- ,

V E N 'O, E -' S E
,r

Uma casa de madeira em terreno de 800' m2 •• -

dindo 11x12m, contendo 4 quartos, 3 salas, cozinha, banheíre,
área de serviço e pomar. ótima localização, preço dé' ocasiãe.

Rua Em'Ílio Scholtz, 239

� R" •• I R IW
-

.. • • II A • '_!.!lI' •• I •• I •••• I" ••••••••• I ••••• I_II • li • , • , , ., " , ' , , ' , , •• 4>

, '

E. . T E L A--

FABRICA DE TELAS 'DE ARAME GALVANIZADO, lU
TODOS OS TIPOS E SQBMEDIDA - ALAMBRADOS PÁ
RA CANCHAS DE ESPORTES _ CERCAS DE DIVER�OS
:MODELOS, EM TELAS 'DE ARAME E PALANQUES, D�
CONCRETO PRÓPRIOS PARA CHACARAS _' ART�FA-

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

Escrítéric: Rua Eugênio de Souza, 188 _ Fone 2�-e741, �ai�a
Postal, 241 - anexo Escritório Cide ,

, Fábrica: Distrito/de Marcilio Dias � Canoínhas-Sfl.

JI ••• III ••• III.I •••• I •• IIUIJI ••••� •• I ••• I •• II •••••••• 1I ••••• iiiiiiiiiii'.�
- c: >_

• •
• •

-
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SeJeme &
Ind. e

Seleme S. Â. - Com.
.Exp. de Erva �atf!

CGCMF, 83.188.2"SVOQ01...IQ

Demonstração do Resultado do Exercício

Período=de 01 de janeiro " 31 de dezembro de 1979
:RECEITA BRUTA DAS VENDAS .

J
'

(-) + DEDUÇ6ES DE VENDAS:-
.

.. , ...

,

.

Cr$ 9.218.934,63

- Pis """'"-' Faturamento .. ..

- Impostos si Vendas .. ..

Cr$
C�$ 538.574,53

32.961,73
505.612,80 (_.. ) Cr$

-

:KECEITA L"tQUIDA DAS VENDAS Cr$ 8.680.360,10
Cr$ .

7. 9�4. 794,07(-) - Custo Prado Vendidos ..... .. ..

- -

LUCRO BRUTO . (+) c-s 735.566,0�
/

(-) .- Despesas cJ Vendas .. .. .. ..

(�) - Despesas c/ Pessoal: " .... :.....

(-) '-- Despesas Financeiras .. .. .. .. ..'.. ..

(�) - Despesas Administrativas ., .. .. .. .. ..

(..L) - Corr , Monet. de Balanço .

(+,) - Receitas Eventuais '

.. ," .. .. .. .. .. ..

. ...

\ Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

756,.644,23
43.699,51
261.474,8.3

.

331. 931,56
327.591,92
175.958,89 (_.) Cr$ 1.545.383,16'

JlREJUIZ0 L1QUIDO DO,EXERCíCIO .. (-) Cr$ (809.817,13)

Balanço Patrimonial encerrado em 31· de dezembro de 1979
,

-'

ATIVO
-.ATIVO CIRCULANTE'

DISPON,1'VEL :-
CãÍ.Xa .. .. :. .. .. .. ,,' .. .. .. .. .. ., .. Cr$' 90.482,55
Bancos cf Movimento .. .. .. ., .. .. .. .. l' . Cr$ 56.873,90 c-s 147.356,45

:REALIZAVEL A CURTO PRAZO:-

.Estoque , .." ..

--

.

Clientes .. .. .. ., --.. .: .. .. .. '.. .. .. .. ..

,.

Cr$ 124.980,00
-- Cr$ 1 .264.032,00 Cr$ 1.389.012,00

Cr$ 1. 536.368,45·TOTAL :00 ATIVO CIRCULANTE ....

REALIZAVEL A LONGO PRAZO:-
Adíantamentos a Fornecedores .. .. .. .. .. .. .. Cr$·
Eletrobrás '. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$
O ..R.T.N .. , ." , .. ;

'

," Cr$
Outras Participações f'.. Cr$, -c,

���------....__------

138.263',40
111,06
495,80

.256.233,54 "Cr$ 395.103,80

TOTAL REALIZAVEL LONGO PRA�O .. 395: 103,80Cr$

PERMANENTE:-

IMOBILIZA'ÇõES 'rÉCNICAS:-
Ó: Terrenos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. ..

.

Cr$
Edifícios ., ., .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

--

Cr$'
Máquinas e Equípt.? .. .. .. .. ... .. .. . �

.

.. .. .. Cr$
Instalações .. .. .. ., .. .. .. .. '.' .. .. .. .. .. .. Cr$

. Móveis & Utensílios -« •• •• Cr$
Veículos ,:.. .. " .. .. .'.'.. '.. .. .. .. Cr$

...._.._-------�-�

91.518,94
'603.415,81
34.682,46

'107.347,16
242 .224;25

--

118.496,00

/

c-s 1. UY7. 684;22

COMPENSAÇÃO:- /

Caução da Diretoria .. �. Cr$ 200,0-0

Cr$ 1 � 197 .884,22
-

Cr$ 3.129.356,47 '

TOTAL DO 'A:TIYO PERMANENTE .,

TOTAL DO .ATIVO .

\
......

P.ASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE,:

CURTO PRAZO:-
Obrigações Tributárias .. .. )" .. .. Cr$ 6.597,00
'Obrigações Sociais �. .. I" •• •• ., ., ••.•• •• •• •• "Cr$ 63.082,18
Jmposto s]. Exportação :. .. .. .. .'- .. . --.

'

.. .. ... 'Cr$ 5'05.612,80
CJC/Credpres .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 2.032,10
Financiamento -- Capital de Giro .. .. .. ,;' .. .. Cr$ 330.,799,68
Fornecedores .. .. .. .

"
.. .. :. .. .. .. .. .. .. Cr$ 720.000,00

-_--:'----

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO.. c-s 1.628.123,76

PATR'Il\1óNIO LfQUrDO:
Capital Registrado .. .. :.
Reservas de Capital .. .. .",

Prejuízo Liq. do Exercício ..

"
I

.

•

••••.
'

•••.• o.

c-s 1.000.000,00
. Cr$ 1.310.849,84
Cr$ (809.817,13) .

. \
'

-

Cr$ 1. 501. 032,71

COMPENSA;ÇAO :-

v Caução da Diretoria . '. Cr$
,

\
·20000,

/ TOTAL DO PASSIVO .. .. .. .. .. ..... .. Cr$ 3.129.356,4'7
51 ....

,. '*tf. .

...

r.:t:=

CanoínhasfSfl) , 31 de Dezembro de 1979.
. .

JOA() AB·MO SELEME
Diretor Presidente

AROLDO ALLAGE
Tec/Cont.-CRC-5274

10 de maio de 1988

Prefeitura Mun, de Canoinhas

A icitscêo
.,

•

I e.
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

. Canoinhas, leva ao conhecimento.dos interessados, que' se aGha

aberta a.Tomada de Preço _ Edital n.? 024/80, para "Aquisição de

3,.000 (três mil) Meio-Fios" Padrão }D.N.E:R., com prazo de en

trega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 13 (treze) de maie

do corrente ano (l3. 05.80). Cópia do referido Edital e maiores
. .

.

esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 17 de abril de 1980.
'

,

HUGO ANTONIO PEIXOTQ - Presidente da Ccmíssãe
1 x

Dia das· Mães-
11 � de
/

I

Presentes que agradam

•

n1al0

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade S�leme .

- CiRURGIA DENTISTA -

- CTC 005589159/DEP .'-
,

I

Clínica dentária. de. senhoras e crianças.
� Especialização em Odontopedíatrta ---:-

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

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

'DR. ZEN:O _ AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro _. esquina com tra
.

vessa 15 de N�vembro
(próximo à Igreja Matriz) - Fone �2-096(}

.,
....

'

r· '

,J Dr.
�
(f

\

Sérgiu . Lanuer
Cirurgião Dentista

'Raios X

Rua Paula Pereira, 79� Fone 2'2-0588

.=====---===============--""==-=' -- ==

AGORA VOCÊ CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

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

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

. .

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS _ TElLET'EllviA TEMAS
MUSICAlS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

E A SEGUIR, -ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE DOS
REIS o MELHOR DA MÚSICA, NA INTERPRETA-

çÃO DOS MELHORES �ANTORES EIVI EVIDÊNCIA_.
DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS NOS

- 30 RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BOM DE
NOSSO INTERIOR.

RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE 'ACONCHEGANTE'
E MAIS PERTINHO 'DE VOCÊ.

, .'
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lO de maio de 1980
.

REGISTRO
I I

NEREIDA C. CORTE, Oficial de,
Registro Civil d� l!) Distrito de \ Cá
noinhas, Santa Catarina faz saber
que pretendem casar-se:

!'
I

LUIS GONÇALVE'S PADILHA
com lVIARINA ANDREKONSKI
brasileiros, solteiros, domiciliados �
residentes neste distr-ito; ele lavra
dor, natural de Serríto deste dis-

. trito, nascido aos 21 de setembro de
1959, filho de Nivaldo Gonçalves

-

Padilha e de Maria Luiza W'oichi
koski Padilha; ela do lar, natural
de Gralha des�e Município, nascida
aos 26 de setembro de 1958, filha de
Pedro Andrekonski e de Olga Sher
meta Andrekonskí .

.

JOSÉ NIVALDO PIRES BA
TISTA com MARIA LUCILDA
MILESKI DE LIz', brasileiros, sol-'
teiros, domiciliados e. residentes
neste distrito e Lageado-Sâo Ma-

I teus do Sul-Pr, ele operário, nas
cido em Canoinhas aos 21 de de
zembro de 1958, filho de Tobias Pi.·

)
\ res Batista e .de Izaldina Gonçalves
Batista; ela do lar, nascida em São
Mateus do Sul-Pr. aos: LO' de maio
de 1958, filha de Lacerdo Borges de
Liz e de Antonina Mileski de Líz .

JOÃo. PEDRO DE LIMA com
MARLI CRISTJNA DA SIL.V.A.. ,

. brasileiros" solteiros, domiciliados e

residentes em São Bento do Sul-SC.
e nesta cidade; ele operário, nasci

. do em Rio dos P020S neste distrito
'aos 9 de outubro ;1e 1959, filho de
José de Lima e de Maria de Lima,
falecida; ela do lar, nascida em Se
reia deste município aos 13 de mar

ço de 1959, filha de Rodolfo 'I'omaz
da Silva e de Anita Dreher da Sil
va.

/

RICARDO ENNES com JENI
FER REQUENA, brasileiros, soltei
ros, domic-iliados e residentes nes

ta cidàde; ele bancário, nascido em

Videira deste Estadó aos 12 de ju
nho de 1958., filho de Roberto En
nes Filho e de Dalzü'a padilhé[ En-

/ nes; ela do lar, nascida em São
Caetano do Sul-São Paulo aos 7 de

abJil de 1961, filha de João Reque
na Olher e de Elza B.arbosa Re

quena.

MIGUEL CEDIVAL ,PIRES
'com TERE'ZINHA CORR�A 'DE

,LIMA, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e resident,es neste distrito;
ele operário, nascido em Felipe
Schmidt deste Município aos 16 d�
maio de' 1959, filho de Avelino Vi-'
rissimo Pires .e de Leandrina PIa
chekl Pires; ela operária, nascida
em MÇltos Costa-SC. aos 30' de

agosto de 1953, filha de João Cor
rêa de Lima e de Placidina Alves

d�' Lima.

C I V.I L
ELOYR WALDMANN com

MARIA DE FATIMA WüNSCH,
brasileiros, . solteiros, domiciliados
e residentes neste distrito; ele ins
trutor agrícola, nascido em Fartu
ra deste distrito aos' 27 de. outubro
de 1958, filho de Silvio Waldmann e'

de Maria Waldmann; ela do lar,
. nascida em Encruzilhada deste dis-'
trito aos 9 de janeiro de 1961, filha
de João Ricardo Wünsch e de Silda

. Schwítzki Wünsch.

ANTONIO . MARQUES DpS
SANTOS com MARIA'APARECI-.
DA VIEIRA, brasileiros, solteiros,

. domiciliados e. residentes nesta ci
dade; ele operário, nascido em Va
linhos deste Município aos 101 de
f.evereiro de 195,9, filho de Vandico
Marques dos Santos e de Lidia
Marques dos Santos; ela do lar,
nascida em Valinhos deste Municí
pio aos 31 de abril de 1964, filha de,
E:uclides Vieira e de Leonilda Viei-
ra. r

•

NEREIDA C. 'CÕRTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315. 879�04

" •• ......

LEOPOLDO, PEREIRA, Oficillill. ele
Registro Civil de Beta Viste!' do Tol
do - Canoinhas - Sente

.

Cororlne,
faz saber que pretendem casar-se:

JOSÉ MÁRIO GLEVINSKI
com MARIA TRINDADE DE LIMA,
brasileiros" solteiros, naturais deste
Estado, ele agricultor, nascido em

Pinheiros, neste Município em 03 de
outubro de 1956, filho de Leonardo
Glevinski e Sebilia Senchaki Gle
vinski, ela do lar, nascida em Im
buia, neste Distrito em, 30 de maio
de 19'59, filha de Adão de Lima e

Olinda Hortes de Lima. '

JOÃO TADEU PRESTES com
MARIA ELZA ANDRECOVICZ;
brasileiros, solteiros" naturais deste
.E:stado, ele nascido em Rio dos PO'

ços, neste município em 0'7 de ou

tubro de 1957, plfofissão lavrador,
filho de José IPrestes e Elfrida de
Lima Prestes" ela do· lar, naseida
em Gralhai, nest.e Distrito em

\
04' de

julho de 1962, filha de Paulo An
drecovicz

\
e Terezinha de Jesus An

drecovicz.

Apresent�ram .

�s documentes
exigidos pelo Código Civil axt. 1399
se alguém SGUOM dtt alg1'1m im.ll�dj
mento legal, oponba··� na forma àa
I...ei.

Bela Vista do Toldo, 05 de m?io
de 1980'.

.
. ''I

ELIZA PEREIRA
Escrevente juramen�ada

/.

Prefeitura Municipal'
Canoin,hasde

Aviso Licitac�o··
, \ �

'A Cômissão de LiC±tação da Pr,efeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecünento dos interessados, qUe se acha
libérta a Toma.da· de Preços - Edital n.o 025/80, para "Aquü;icã(1)
de 100 (Cem) Conjuntos Escolares" a serern aplicados em' salas'>de

\ aula em Escolas desta Prefeitura", com prazo de entrega das pni)
postas até às 10 (dez) horas do dia 16 (dezesseis) çle maio do COf

rente tino (16.05.80). Cópia do referido Edital'e m.aiore-s e:stlar�
cimentos, 3erão obtidos junto a citada C�rmi$sio.

,
I, '

I CanoÍJIlhas, � de ábril Qe HUUL

IWSO ANTONIO PEIXOTO, - Pre�\idente 'da Cemissã.
1 x

- EDIT
\\

\

, "t,{.,'
LEOPOLDO PEREIR.A, Ôficial do

Registro Civil do Municípie de Três
Barras -= Comarca de: Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem coser-se:

IS

LAÉRCIO ANTONOWISKI e
.

ILDAIR MARIA IMIANOVSKY,
i brasileiros, solteiros, ele, lavrador,
natural deste Estado nascido em

Paula Pereira-mune. de Canoinnas,
aos �4 de agosto de 1956, filho de:
Julio Antonowiski e de Marial Lui-.
za Antonowiski; residentes em Tau

nay, Ela do lar, natural deste Esta
do nascida em Três Barras-Estado

.

de' S. C., aos 26 de maio de 1960,
filha de: Hildegard Imianovsky e

de Nair da Cruz Imianovsky, resi
dentes na Divisa-Paraná.

Se alguém souber fie Gfl!lum lrn

pedimente legal eponhQ-o nCi fGrm�
da lei.

Três Barras, 06 de maio de
1980.

LEOPOLDO PE·RElrtA
Oficial do RegistrEi,) Civil

Sebastião Greín Costa, Escrivão
de Paz e·Oficial do Registro Civil
do Município' de Major Vieira,' Co
marca de Canoínhas, Estado de,
Santa .Catartna, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

ADOLAR MALAKOSKI e IZA
BEL JUKOSKI. Ele, natural des
te Estado, nascido neste' município
no dia 22 de agosto de 1956, operá
rio solteiro, domiciliado e residen
te neste município, filho de Esta
nislau Malacoski e Theodozia Kon

.dras 'Malakoski .. Ela, natural. des
te Estado, nascida neste município
no dia 02 de agosto de 1954, do. lar,
solteira, domiciliada e residente
neste município, filha de Sergio Ju
.koski, falecido e Estacilia Jukoski .

Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento -íegal,
acuse-o para fins de direito.
(. (

Major Vieira, 300 de abril de
1980.

.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

,
/

.-_mm

JAC!RA EMILIA PAUL COR
RÊA, Tabeliã. e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoinhas,' Estado de
Santa Catarina, faz saber que P'l'C-
tendem casar:

.

LAURO DOBRIKLOPE 'e ·AN-'
TONIA GLEVINSKI . Ele, natural
de Canoinhas, desta Comarca, nas

cido em .0.2 de agosto de' 1960, agri
cultor" solteiro, domiciliado em Rio
dos Pardos, deste Distrito, filho de
Teofilo Dobr iklope e Anna De lfina
Dobriklope. Ela, natural de Tim
bozinho, deste Distrito, nascida em

29 de abril de 1959., do lar, solteira,
domiciliada em S.erra da Lagoà,
deste Distrito, 'fillhá. de Valentim
Glevinski e Mariana GlevinskÍ.

.-'

CLEMENTINO LIS e CIRLE:-
, NE GARCIA CARIOLATTO .. �le,
natural de Timbozin ho, deste Dis
trito, nascido em 10 de setembro oe
1957, agricultor, solteiro, domici
liado em Barra Mansa, deste Dis
trito, filho de Eduardo Lis e J\fi.
gue)ina Kavalchuk .Lis, Ela, natu
ral de Braga, Rio Grande do Sul,
nascida em 07 de maió de 1960, do
lar, solteira, domiciliada 2m. Barra
Mansa, deste Distrito, filha de 1:10-
rival João Ca:riolatto e Ledi Garc'Ía
Cariolatto.

. pAULINO RODRIGUES' RI
BEIRO e MARIA LUIZA DE FAU-
rLA. ,Ele, y\atural de Caxoeira, deste
Estadq, nascido em 26 de janeiro de
1954, operário, solteiro, domicilia
do em Taquarizal, deste Distrito,
filho' de Pedro Ribeiro e Luiza Ro
drigues Ribeiro. Ela, natural de

Taquarizal, deste Distritu, nascida
em 12 de setembro de 196,3, do lar,
�olteira, domiciliada em Tacruarizal,
deste Distrito, filha de Pedro de
Paula e Hilda Alves de Paula.

Se ,alg;uém souber dti algum im

pedimento, oponba,-e na forma da
l(ti.' \

.

I

Pinheiros" 0'6 de maio de 1980.

Silwete Dani Paa1 Cards§@
Escrevel1lte Juramftntill-da

.c"''''''n__'' ..__

s�CULTURA

INinguém por mais instruí-
de que seja, pode ch?-mar-
�'e de hOlnem enquanto
existir eptre seus estudos
e sua maneira. de

. viver
vm vazio irreduzível.

.

(J. C. Powys)
......__...,1Z1ft'D....... ._._Q'IlIiI!JIY_� ..�:.IlIIIBIÍIII

I

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS - se.

Edital de Leilão
Extrato '(Art. 687 do CPC)

L° LEIL.ÃO: Dia/J8 de junho de 1'980� às 11,:00 horas

2.0 LE'IL.ÃO: Dia 30 de junho de 1980, às\ 11:00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mor'i�z'
da Costa, s/n.o._ Canoinhas - SC.

AUTOS N:o: 580 de'Execução
REQU'ERENTE: ALFREDO, SCHOLZE

- ,PAMEN�OS S/A.
REQUERIDO: SILVIO ALMIR. DAVET

. VE'ÍCULOS E EQUI-

BEM: "40 (quarenta) toneladas de Calcáreo à, granel em.
bom .estado de conservação, avaliado em Cr$

, 28.000,00 (vinte e oito mnil cruzeiros). Eu, Zaiden E. .Seleme, Es
crivão, o subscrevi.

Canoinhas, 24 de abril de 1980.

ORLI DE ATAÍDE RODRIGUES _' Juiz de Direito/S." Vara,
2 x

JUÍZO DE DIREITO DA l.a VARÃ DA COMARCA
,

\ '

DE CANOINHAS - SC.

Edital Citação com
trinta (30)

de o

dias
�10 metros lineares, e por ;últi
mo corrr terras dos Suplicantes,
numa extensão de 380,10 metros'

/

lineares. Ficando os citandos'
advertidos de que, não sendo
contestada a presente. ação pre
sumír-se-ão aceitos como verda
deiros os fatos articulados pelo
autor (art. 233 § 1.'0 cJc art. 285
2.a parte do CPC). Tendo pelo
MM. Juiz de Direito sido desig
fiado o próximo dia 17 de se

tembro de 1980, às 14,00 horas,
para a audiência de Justificação
Liminar de .Posse, quando após.
ouvida as. testemunhas arrola
das, será prolatada a sentença.
decidindo sobre a referida justi
ficação. E para que chegue ao

conhecimento de' todos mandou
expedir o presente edital que se�

rá afixado no lugar' de costume.
.

e publicado na forma da Iai ,

Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina. aos trinta dias do mês dei
abril de mil, novecentos e oiten
ta. Eu, Zaiden E. Seleme, Es"
crivâo o subscrevi.

'LOACYR MUNIZ' RIBA�S
.

,

Juiz de Direito} 1.a Vara

NELSON DE LIMA com THAíS
FÁTIMA CORDEI,RO,. brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade: ele desenhista topo
gráfico, nascido em Canoinhas aos

19 de setembro de 1957, filho de
Severiano de Lima e de 'Itelvina

ORLANDO BORGES DE' LT- dos Santos de Lima;' ela estudante"
MA 'com \MARILDA JOSET'E: PEc- nascida em Canoinhas aosD de se'

REIRA, brasileiros, solteiros, domi- tembro de 1963" filha de Nei Mül
ciliados e residentes neste distrito; ler Cordeiro e de Maria Rudey Cor-

. ele operário, nascido' em Canoinhas deiro.
.

aos 13 de novembro de 194.7, filho ,I

de Primitivo Borges de Lima e de E para que chegue ao conheci-
Maria de Lourdes Vieira; ela do lar; mento de terceiros, mandei publicarnascida em Canoinhas aos 3.0 de .

dezembro de 1963, filha de Ercilio -' o presente Editol. Apresentaram os

Nunes Pereira ,e de Rosa Sebastião' documentos exigidos pelo Có�igo
Pereira.

.

-Civil, art. l80.· Se olquém tiver co-

OSVALDO $CHVEICZVSKl com nhecimento de algum impedimento
MARIA OE LIMA, brasileiros, 801- legal, oponha-o na formo da lei.
teiros, 'domiciliados: e 'residentes
neste distrito; ele lavrador, nascido Canoinhas, 08 de maio de 1980.
em Encruzilhada deste distrito aos

18 de março de 1959, filho de Alfeu
Schveiczvski .e de Rosalina Mayc
viz; ela do lar, nascida em Km 6
deste Município aos 28 de março de
1954, filha de Eugenio de Lima e

de Marcilia Silveira.

prazo de

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

i

AVISO'

o Doutor Loacyr
.

Muniz

Ribas, .Juiz de
.

Direito dá l.a
Yara da Comarca dei Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, 'na
forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por
par/te de ADOLFO BODDEM
BERG e sua mulher ELISA

, \

BOJf)DEMBERG, brasileiros, ca-
sados entre si, ele proprietário e

ela' do lar, residentes e domíci-
. Iiados nesta cidade, ficando ci
tados os interessados incertos e .

não sabidos, foi requerida uma

ação de Usucapião do seguinte' .

imóvel a seguir transcrito: urna
: área de terras com 4L789,58 m2

(quarenta e um mil, setecentos
e oitenta e nove metros: e cin
coenta €'o) oito c e fi t imetros·
quadrados),' situados nos' subur-

. bios desta cidade, com as seguin
t e::: confrontações: - por um la-'
do com uma estrada numa ex

tensão de 107 metros lineares;
por .outro com o Loteamento
Marcinichen numa extensão de
401 metros lineares; de outro
ladG com O Loteamento Adolfo

'. Boddemberg numa extensão de

.Oficin� PHILIPE Especia
lizada em máquinas de escrever'
e Eletrônicas' . Avisa aos seus

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

t

novas iristalaçõe� à !tua 12 de·

SetemQro, -4:37 E,squÍna Rua ·Cae
tano ,Costa. Fone 22-0272
CANOINHAS.

2 x

\
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,

N6 DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
,

lUISUEL'PROCOPIAK COMÉRCIO DE> VEíCUL8S Lr_rJ)A.,
V�CÊ. ENC<JNTRARA PARA PRONTA ENTRE�A:

. \

l' Opala ....
1

.

Opala � pertas .. .. .. .. . _ ..

t Opala coupê luxo .. .. .. .. "," .. ".._
.

1 ' Bràsilia .. .. .. .. :. .. ..... .. ..

1 Opala coupê .. .. .. .. _. .. .. .. '_."

1 VariaIit .' _ _ .

l' Fusea .. ',' .. . _ '. ..

'Marca
1 Veranei8

Ano
.

1�7'

1�7�
,

1!974

197-4:

..1975.
19'76
1�77
1971

MIGUEL PROCOPI K· COM. DE' VEíCULOS LIDA.
Conce'�siônário General Motors do Brasil S. A.

'-

Rua MajQi' Vieira, 289 _ CAN®INHAS _ Sta. @éltarina
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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10 de maio de 19S0

•

aI
I

PORTARIA N.o 28/80
,

Dr. Benedito Therézio de 'Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Can!J'inhas, Estado'de San
ta Catarina, no usn de suas atribuições legais,
resolve:

DESIGNAR

a) O funcionário José Bonifácio, Furtado, Co
ordenador' Administrativo, como Encarregado da Mo-

'

vírnentação de PessoaL no qUe se refere aos.interesses
funcionais dos mesmos;

.

\

.

b) Atribuir ao Funcionário em apreço, na au

sência do Diretor Administrativo, os encargos devi-
,

dos a este. ( ,

-

Gabineto do Prefeito Municipal de Canoinhas,
Q2 de maio de 1980.

'

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

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

"

PORTARIA, N,? 29/80
-

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoínhas, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais,
resolve: ,

"-

CONCEDER LICENÇA
D. acordo com os artigos 131 e 13i da Lei 1.149

de 25/4/71,
a) Reinaldo Crestam, lotado no cargo em co- I

missão de Diretor da Fazenda, 30 (trinta dias) de

licença para tratamento de saúde conforme atestado

médico, anexo ao requeriment9j protocolado sob n.?
790 datado de 22/4;/80, a partir de 18/4/80;

b) Leoni V. Kovalski, Prof." Não 'I'itulada, 60

(sessenta dias)' de licença para tratamento de saúde
conforme laudo médico incluso no requerimento pro
tocolado sob TI.o 880 datado de 02/5/80, a partir' de
24/4/80; "

'

,

'

c) Jussara Maria Barbosa, Prof." Ginasiana,
120 (Cento e vinte dias) de licença para gestação,
conforme laudo médico' incluso I_l0 requerimento pro
tocolado ·sob n.? 879 datado de 021/5/80 a partir de

25/4/80, de acordo com os .artigos n.os 1'34 e 136 da
lei 1.149 de 25/4t/74.

'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
f)õ de maio de 1980.

Dr. Benedito The'rézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

.

Esta Portaria foi registrada e publicada no De-
partamento Administrativo, na data supra. J

iós;é Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

i .

- DECRETO N,? 39/80
APROVA ,A SUBDIVISÃO DE UMA

I AREA DE TERRA
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atríbuiçêes legais e,

I

de cOnf01;'lnidade com ,Ia Lei n," 830 de 04/6/68,
DECRETA

r Art. 1.0 - Fica aprovada em confonmidade
eom {) despacho exarado no requerimento protocolado
sob n.? 486 datado de 12/03/80, e nas respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da Prefeitura, a Sub
divisão de um terreno urbano, com a área de 740,00
m2 procedida pelos Srs. Waldemar Dambroskí e Ar
thur Milbratz, sendo parte do lote n." 75, carta de
aforamento n.? 189 e reg. muno n.? 90, ficando assim
distribuído: ° lotei n." 1 com 352,00 m2 de Waldernar
.Dambroskí e o lote n.? ,2 com 388,00 m2 de Arthur
Milbratz, sito as ruas Curitibanos e Joaquim de Pau-
la Vieira. .

'

Art. 2.° - Este Decreto entra em vigor na da
ta de,Sl�a publicação, revogadas as disposições em'
ecntrário .

, "/
'

\ Gabinete- do Prefeito Municipal de Canoínhas,
28/04/1980. I

'

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

'Este Decreto foi registrado e publicado no De
partamento Administrativo, na data supra.

.})1". Fábio Nabor,Fucik
/

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Munioipal

DECRETO N.o 40/80
A�ROVA A SUBDIVISÃO DE UMA

.

ÁREA DE' TERRA
Dr. B,e�n,edito Therézio de Cali·valb.o Netto, Pl·� ..

feito MuniCipal de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atr�b1Ulições legais e,
de conformidade com a Lei D.o 830 de 04/6/68,

DECRETA

) ,

• •

n
J

I

Art , 1.0 - Fica aprovada em conformidade
com o despacho exarado no requerimento protocola
do sob n,? 311 datado de 21/2/80, e nas respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da Prefeitura -, a Sub- I

divisão de um terreno urbano, com a área de 1.69°,00
m2 constituído do lote n.? 92 do loteamento Emilio

Scholtz, procedida pelo Sr. Edmundo Kostulski, fi
cando assim distribuído: o lote n.? 1 com 800,00 m2 e

o lóte n,? 2 com 800,00 m2, ambos da quadra n.? 169,
situados a rua Chile e a rua Alfredo Bach �

,

Art. 2.� - Este Decreto entra em ",rigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições t

em

contrário.
.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
28/04/1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho t.J�tto
Prefeito Municipal

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

" Dr. Fábio Nabor Fuek
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

DECRETO- N.o 41/80
,

APROVA EETIFICAÇÁO,DE UlViA
AREA DE TERRA

Dr. Benedito Therêzio de ,Carv�lho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San

, ta Catarina, no uso de suas atribuições. legais e,
de conformidade com a Lei no.? 830 de 04/6/68,

DECBETA
Art. 1.0 - Fioa aprovada em conformidade

com o despacho exarado no requerimento protocolá
do sob n.? 634 datado de 31/03/80, e nas respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da Prefeitura, a Retifi

cação de um terreno urbano, com a área de 1.143,75
m2 procedida pelo Sr. Gustavo Brandes, constante

do loteamento' do mesmo, ficando assim distribuído: '

o lote TI.o 24 com 673,10 m2 e o lote n.? _25' com a área
de 470,65 lffi\2, sito a rua Bernardo Olsen.

Art. 2.0 - Este Decreto entra em vigor na da
I ta de SUa publicação, revogadas as disposições em

contrário.
'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínlias,
28/04/1980., \

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra./ ,

Dr. Fáhio Nabor Fuck
t Diretor Administrativo

\ Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 42/80

APROVA A SUBDIVISÃO DE UMA,
AREA DE TERRA

Dr. Benedito 'I'herézlo de Carvalho Netto, Pre
.;
feito Municipal de Canoínhas, Estado de Sat;t ..
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais e,
de eonformddade com a Lei n.? 830 de 04/6/68,

DECRETA
Art. 1.0 - Fica aprovada em conformidade

com o despacho exarado no ,requerimento protocola
do sob n.? 32& datado de 25/02/80, e nas "respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da Prefeitura, a Sub
divisão de

I

uma área de terra urbana, medindo ...

1.309,00 m2 de Francisca MunhoaMaciel e 510,00 m2
de Iloír A. de Oliveira, constante do loteamento dos
aludidos processantes desta subdivisão, sitos a rua

, .Ioâo Tomachütz, ficando assim distribuídos ° lote
n.? 4 com 1. 224,00 m2 e o lote .n.? 2 com 595,00 'm2
respectivamente.

Art. 2.0 -:- Este Decreto entra em vigor na da
ta de' sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
28/04;/1980. {

Dr, Benedito Therézio de Carvalho. Netto I

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado ;no De

partamento Administrativo, na data supra.
Dr. Fábiio Nabor FLlc1k
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 43/80
, I

HOMOLOGA TERMb DE AVA�IA:ÇÁO
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto9 PIre
feito MunicipaÍ de Canoinhas, Estado de Sm�
ta Catarlna9 no USo de suas atrlbuições e �a
tmllormidade do item XXIX do art. 70 Ida Lei
Complementar N.o 5 de 26/11/75,

DECRETA

•

aos
,

,

Artigo 1.0 -, Fica homologado o Termo de
Avaliação elaborado pela Comissão constituída pela
Portaria n.? 16/80 referentes a área de 10.695,50 m2,
pertencentes ao Sr. Arthur Bólduan, �rhóvel situado
em Campo d'Agua Verde, nesta cidade: ,

.

Artigo 2.° - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas 'as disposições .em
contrário.

' /

, Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
02 �e,rnaio de 1980.

Dr. Benedito The'rézio de Carvalho Netto "\,

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no De ..

partarnento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor F�ck
, "Diretor Administrativo

, Vice Prefeito Munícípal

j,_�

(
,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, leva ao conhecimento dos inte

ressados, que se acha aberta a Tomada de Preço -
Edital n.? 026/80, para "Serviços de Mão-de-Obra
'na confecção de Piso de màrmorite - mosaico, a ser

aplicado na nova Estação Rodoviária", com prazo de

entrega das' propostas até às 10 (dez) horas do dia
16 (dezesseis) de maio do corrente ano (16.05.80).
Cópia do referido Edital' e maiores esclarecimentos,
serão obtidos junto a 'citad� Comissão.

, Canoinhas, 06 de maio de 19'80.
\

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão

f!iI III 4II1Ilt

O
A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni

cipal de Canoínhas, leva ao conhecimento dos inte
ressados, que' se acha aberta a Tomada de Preço,
- Edital nQ, 027/80, para' «MÃO-DE-OBRA de

Ajardinamento no Pátio da Nova Estação Rodoviá
ria, com Fornecimento de plantas, mudas e árvores
ornamentais», Prazos de entrega das propostas até
ás 10 (dez) horas do dia 20 (vinte) de maio do cor

rente ano (20,05.80)� Cópia do referido Edital e maio
res esclarecimentos, serão obtidos junto' a citada,
Comissão.

'

Canoinhas, 07 de maio de 1980.\

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão

Terreno - Ven e-se
Vende-'se' um terreno, localizado no Jardim

Esperança (próximo do asfalto), plano, com 600 m2.

Tratar' com DIRCE ELIZABETrt FER�EIRA,
na Rua Paula Pereira, 1013 ou pejo .fone 22-0047.

Automóv I -' Vende-se
, Vende-se um automóvel; marca Chryslsr, cor

verde, em .ótímo estado de conservação. ,\

Preço de ocasião.

Tratar na Relojoaria Scheide, na Rua Paula
Pereira, s: 6.

2.° OIi'tCIO DE NOTAS
' I

.Edit�1 de Motificação, de Protestos
Por não terem sido encontrados nos endereços forne

cidos ou por recusarem a tomar ciência, f3ço saber fi que o

presente EDITAL, virem ou dele tiverem conhecimento que
deram entrada neste OFl2IO, 'para serem protestados con

tra: os responsàveís' dentro do prazo legal os títulos com as

seguintes características:
,

"

\

, DP Nº 6/3 372, vencida em 10.02.80, 'no valor de, Cr$
2.500,00, emitida por Placas dQ Paraná, contra: OTACtLIO'
VEIGA.·

.

DP Nº 66/80, vencida em 20.03,80, no valor de Cr$
15.200 DO, emitida por Basílio Humenhuk Comércio de: Vei,,;,
c,ulos �tda., C'ontra: JOSÉ GONÇALVES.

I

DP Nº CC 353/79-6, vencida em 15.03.80, no valor de
Cr$ 6.900,00, emitida por Ediba Ele'tro Diesel Battistella
Ltria" contr,a :. ARTUR TRIBESS.

.

:

NP, vencida em 30.11.79, no valor de Cr$ 20.380,00.
credor ,Soci.edaq,e Industrial e Comercial SicoJ S/A, contra·
MARIS!A J. STEIDEL.

Canoi)lhas, 07 de maio' de 1980.

TEREZINHA CARARO - Oficial Maior
CPF 154 068- 300-53
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CORRElO DO N9RTE

Associação
Contabilistas
Edital' de

dosProfissional
doe Canoinhas

, I

.I

Convocação
\

,

Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoínhas,
-Três Barras e Major' Víeh-a 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) _' Unificação dos honorários contábeis;
2�t) Outros assuntos de interesse da classe;

Canoinhas, 23 de abril de 1980.
-

-

AFONSO SCHICK - Presidente

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

-JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE- CANOINHAS-SC

Edital der Arrematação
(Extrat. art. &17 CPC)

].a PRAÇA: Dia 09 de junho de 1980, às 11,00 heras

2.8: PRAÇA: Dia 23 de junho de 1980, às 11,0;) horas.

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Ruben Moritz
da Costa sito à Rua Vidal Ramos s/ri." -- Canoi- .

nhas - SC.
f

PROCESSO: Execução Fiscal n." 1. 201 '

REQUER�NTE: A FAZENDA NAqIONAL
,

REQUERIDO: OSCAR'CAVA
I

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

de 121.000 m2 (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 Caim o arroio
Santa Rosa, de outro lado com Guilherme Goestemeier Sobrinho, de
outro lado-com Ozório Nunes F'igueiredo , O título anterior está re

gistrado sob n.? 34.284. Adquirido por Oscar Cava, lavrador resí
den.e e domiciliado neste município. Transmitente: Guilherme
Goestemeier Sobrinho e sua mulher Hilda Voigt Goestemeier, la-'
vrador residente e domiciliado neste município. Título: Compra e
Venda. Avaliado em Cr$ 50.00.0,00 (cinquenta mil cruzeiros). Eu

. Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevi.

Canoinhas, 23 de abril de 1980.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES _ Juiz de Direita/ 2.8. Vara
1 x

'
'

BotaFogo Esp'orte Clube
Assembléia Geral Ordinária da Eleição

Edital de Convocação
o Dr. Neuzildo Borba Fernandes, Presidente, no use

de suas atribuições e na forma do que aispõe 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 hor ..s,
na sede do Balão 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 Fiscailo

3 .-, Outros assuntos de interesse da entidade

Ficanr desde já convocados os seguintes Censsêheires:

'TrrULARES .SUPLENTES
1, Pedro Ossovslei . Jair Pedro Mendes
2.' Pedro Allage Maurício Nascimente
3. Acácio Pereíra _

Fernando Fraiberger I

4. Adauto Allage Luiz Divair Shimoguiri
5. Agenor Corte Luiz Milton Suchek
6. Egon Jarschel

.

' Pedro Scheuer
. 7. Erico 'I'reml Adilson Fraiberger'

, 8. Clemente Dambroslei João Dirschnabel
9. Antonio' Simões João Wendt
10. Vicente Dambroskí Luiz Carlos Allage

Canoinhas 28 de abril de 1980 ..
, �

Dr. NEU�ILDO BORBA FERNANDES _.' Presidente

\

10 de' maio de' 198()'

Segurança
I'

Àté alguns anos atrás.' o conceito popular de se

gurança era qlie- um carro- precisava ser grande e re

sistente à investida de um outro veículo, devendo so

fre�' um mínimo. de deformações rium eventual im
pacte ,

Mas isto não � bem verdade. U:ma carrocer-ia

monobloco, como 'a do Fiat 147, te)ll uma estrutura

deliberadamente diferenciada, com uma espécie de

"gaiola" reforçada de aço em volta do habitáculo,
devendo deformar-s� controladamente nas extremi-

-

.dades, para absorver iii. energia cinética do impacte,
protegendo sempre os ocupantes do carro.

Testados em violentos choques contra barreiras

de concreto no Centro de Segurança da Fiat em Or- .>

bassano, perto de Turim, e resistindo .a impactos la

terais nas portas de um imenso pêndulo de aço, re

produzindo o que seria a batida de um outro veiculo
em sentido perpendicular e diagonal, o Fiat 147 aten-

de às mais severas normas de segurança:

o carro destaca-se também em: função de sua

segurança ativa, podendo enumerar-se, por exemplo, .

o comportamento neutro nas curvas, devido às bito-'\
'las largas, à suspensão independente 'nas quatro ro-

aCima de tudo
das e aos .pne�s radiais, comprovadamente mais ade

rentes e seguros; o sistema de freios a disco nas re

das dianteiras, com duplo circuito hidráulico; a agi
lidade com que o carro pode desviar-se em emergêa
cias nas ultrapassagens ou em armadilhas de trànsite,
devido ao bom desempenho do pequeno motor e' i

resposta rápida da' direção de pinhão e cremalheira,
além do bom posicionamento do motorista nos bancos

anatômicos de encosto regulável, com todos os prin
cipais comandos bem à mão na coluna de direção. As

lanternas, muito mais visíveis, também são uma cen

tribuição à segurança ativa.

Entre os itens de segurança passiva, deve enu

merar-se ainda a coluna de direção dividida em três

troncos, que evita a sua penetração no interior do

habitáculo em caso de batida frontal; as fechaduras

e os trincos das portas embutidos - interna e exter

namente - que não se abrem sob impactos'; as alças;
no teto para servirem de apoio dos passageiros, o

painel de instrumentos alcochoado para absorver chs-

_ ques; os cintos de· segurança, incluindo os de três

pontos nos modelos GLS ,e Rallye; os apoios regulá
veis de cabeça nos encostos dos assentos (GL, GLS);
e o espelho retrovisor externo, tipo "bandeira" e a,

abertura do capô do motor no sentido c�nttário.'

Especificações T écnicas Rallye�

Concessionaria Fiat para Can:nh:-:�a�"""0--'"'""=1
Fuckf Aut��mó,veis· Lida.

LOTES

renciada, estilo "Semi-Break", C'0m 3 pertas, ciace

,lugares.

5 - DIMENSõES (mm)
Comprimento total·

Largura máxima ..

Altura .

. Distância entre eixos ..

',
..

Altura livre do solo ",','
.Bitola dianteira .. .,

Bitola traseira ..... .• ..

3734 \
1545

1350

•

r
2225>

140'

1270'

12�8

6 - FREIOS

A disco na frente)' e a tambor atrás, cem, a@i.�
namento hidráulico e corretor �e ye·adas. ,: ',.

7 - PESOS E CAPACIDADES
r

Em ordem de marcha (kg) ..

:; ,"

Total com plena carga (kg) .

Radiador de' água .. .. ..

ReservatÓrio de combustível
óleo do motor (carter)
Câmbio +. diferencial .. .. . c

.

Caixa, de direção .. .. ;. ..

Porta-malas .

Porta-malas com o banes abaixaâe

810.'
1210

5,8 • Iitres
38

.' Iií.res
3�5 -Iitrss

3,15 litrf)�

1,14 Iitre
365 Iitres

1- MOTOR'
Dianteiro, transversal," dê quatro cilindros em

'linha, quatro tempos, refrigerado a àgua, COrri cir-

cuito selado.
-.

"

Diâmetro x curso cilindros (mm) 76,0 x 71,�
I

Cilindrada total (cm3) .. .. 1297,4
Taxa de compressão ... � .. .. .. 7,5 : 1

Potência máxima CV (SAE,) '.'.' .'.' . . 72

Regime 'de potência máxima (rpm) .. 5800

'I'orque máximo ,Kgm (SAE:) .. .. ,. 10,8
Regime de torque máximo (rpm) 4000

Comando no cabeçote acionado por correia den

tada; válvulas de admissão e escape no cabeçote.
.

Alimentação: carburador duplo corpo invertid•.
-Gasolína índicadar-comum ,

acima de 117. Iitres

2 _' TRANSMISSAO
Embreagem mecânica, câmbio de 4 marcha� à

'frente mais ré, alavanca no assoalho.
. (

1.a .'
"

.

'

2.2- .

3.a ..

-

..

4.a .. "

..

Ré ..

-

..

4.091
2.235

1.454

0'.959
. i

.,... 3.174

'8 - PNEUS'
, 145 S1t 13 Radiais

9 - RODAS

De aço estampado com aro 13" e tala 4,"

.10 - DIRE'ÇAO
Mecânica do tipo pinhão - �remalheira

.

. /

-��'JUIIIIml..... ........S'il.,.., �����
"

'2 x

Diferencial: 4.08 : 1 (53 / 13)

3 - SUSPENSÃO'
DIANTEIRA: Tipo Me' Pherson, com braços es

cilantes e barra estabilizadora formando o triângulo
inferior, amortecedores hidráulicos telescópicos e me

las helicoidais.
'

,

TRAZEIRA: Independente, com braços trian-'
guiares -infer iores, mola semi-elíptica transversal e

amortecedores hidráulicos - telscópícos.
.

,

4 -, CARROCERIA

Carroceria tipo autoportante--e estrutura àife-

\

Rua Caetano Costa, 2211 (BR-280) - Fone 22-0007 -, Canoinhas - S C

Vende-se €l@is lotes, árabes

(;�m 15x6®' R1, Iscalizades l'll�)

1 .J' E
r •

dar\!ll. ; speran�:a, proximes ae

asfalte . ÓtÜ�_8S para chácsaa .

Preçe ele ecasíãs .

Tratar cem @ sr. Ludovico

.Bora, no Armazém Santa T�re
.

zinha, na Rua Getúlio Vargas
.

"

n 0 118 ou pelo fone 22-E)§35.

�.=__==�__=7-.�'--==--__=---======�==�-=-e===-�=====�-===========================================================================��============�============9

A RADIe SANTA €ATARINA, AP�S METI@!ULOSA PES�UISA, TRAZ CARINH�SAMENTE ATÉ V.CÊ, � MELH®R DA MÚ$ICA NACltDNAL E
, ..

INTERNACIONAL.
f; 0 RPJ(i,ULTAI)f) DE UM 1JRABALH8 SÉRIf!} E J�MPREENDEDf)N, QUE ENTREGAM�S A0S NOSSOS 8UVINTES E PATR0CINAD0RES, C®M,0

,

RECíipR�CA 'À UMA .SINTONIA- SEMPltE CRESCENTE,
/ ATRAVÉS 'DA B8A MÚSICA,/FHARIAMENTE PR�CURAM9S T�CA:R C@M CARINHO A SUA SENSIBILIDADE MUSICAL.

Nf> SEB' LAR, Ne SElJ /ES�RITÓRIe 8U N� SEU AUT,(�MÓVEL, LIGUE-SE NA RÁil!i> SA�TA CATARINA.

VOCÊ ESTA SEMPRE EM BOA C0MPANHIA!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOT
(.A eoluaa i:e !WlJens' Ribe.il'Q d& Si.!,a ,

')
mantid3 em homenagem à sua memôrta.)

Re.r;pon:s-âve1: AROLDO CARVALHO

A. NOSSA CIDADE
]I] AS CRECHES

Não disponho de dados preci
�3 sobre o número de mulheres

que trabalham em estabelecimentos
eomerciaís ou industriais em nossa
eidade ou na sua periferia. Entre

tanto, a julgar pelo movimento que

ee ebserva, 'sobretudo nas grandes
indústrias, um levantamento que
se procedesse haveria de registrar
a existência de mais de 2. 000 tra

balhadcras , Dentre essas, pelo me

nos 1.000 casadas e mães de filhos.

Da, a nossa preocupação com'

as creches, indispensáveis e com

relevante missão a cumprir.
Ar Consolidação das Leis Tra-.

balhistas trata do assunto em sua

secção V - "Da proteção à Mater

nidade", 'dispondo com' toda clare
za: "Os estabelecimentos em que
trnbalharem pelo menos 30 mulhe

r-os com mais de 16 anos de idade,
terão local apropriado onde sej 8,

J;�n:miiid:o às 'empregadas, guardar
sob vigilânsis e assistência os seus

fll:!J:on no período de amamentação",
E�a disposição ê eomplementada
'.@OT outras que admitem o convênio

. fltlm -entidades públicas ou privadas.

flEpmE> as disposições atinentes
a� liefe'itóri:o.s, essas relativas :às
e:roQhoo são solenemente descum

pridas pelas empresas e nã-o há

qualquer fiscalização dos. iuspeto
:res do lVlinistério do Trabalho, o

que é profundamente lament.:1vel.
,

O problema, generélllzad0 DO

j),ús, vem as!mmindo aspectod tão

gritv.nt.es g�.!..e já �omeça:m a surgir
soluções çle emergência. Uma delas

i:n�pirada pelo próprio MinislTo de

Trabalho, q{l€ vé� '�al�te�do en

t,endimentos com o srl! colega do

Interior, vis,1. ob1.sr do BNH que to

dos 0.."1 conjnntos habitacionais cons

ttuíd.oo doravante, sejam equipa
r7-QS de cr�ches 111(' :,üendaJn aos fi
P,\()llI dos morador(�:i,

\

Outra solução,' inspjr2.da pela
,

boro. sen�:o e pela objetividade d'ê
;:w"l,tn,;,:üstradores loc'a:);s' - solução
flUf,' CaY1o,inhas P'Üderia "dotar
". --

\

evidentes vantagen� - é, a

eREC:T!ES DOMICILIARES,

I

I
corn i
dasr I

",A,. 8 eharriáâá� ·'inães,,:crecheiras", Iqn� pe-rmanecem em' casa durante
1iOQg @ h,oráno d� trabalho das fá

hriêal!l" toma.m Qonta de· até' qeis

�!';!a.t�sas, filhas de famílias vizinhas Ie'llljas mães trabalham fora.
, I

As "mães-crecheira3" são sema- I

na.\mente assistidas e orientadas
por visitad.oras sociais, que obse:r
va.ro -aspecto�· .relacionados à ali

mentação, higiene e recreação. Pe

riodicamente, há reuniões das mães;
v>-e:rda.deiTas eom as mães-crecheiras

.

e as visitadoras,. para avaliação do
d:B5!0mpenho e troca de eX9E:'riên-
�]iU3 adquiridas,

A "". t... "�O ""I' '.

_3 maeg··creCHelnlS sao pagas
�la� empresas ou pelo p{)der pú
tIi,c€l, �, bE:s,e de Cr$ 800,00 mensais

por criança, sendo Cr$ 300;0.0 para.

:.:'rnlent�ç'50 dessas e o s.._qJdo à ti
luJo de pagamento do trabalho,

1'_.'5 Vfu"'1tg,gens do sistema são
rnai� que evidentes: a "CRECHE

DOMICI.LIAR", situada na VIZI

n.hança 40 lar da criança, evita o

problema do transporte;' intensifi":

E
ca-ee a relação adulto-criança e

\
-� Vão tirar-nos a sede do 5.° Dis-

criança-criança, pelo convívio diá-. trito Naval.

rio; o ,processo de controle das vi-
- Estamos sob jurisdição do Tri�

sitadoras é muito facilitado; há con-.
bunal do Trabalho do Paraná. ,

siderável redução no Investimento

p s

necessário, visto que, caso se optas-
,

se pela creche tradicional, O< aten-

dimento de 1.600 crianças, por

exemplo, exiginia quase cem mi

lhões de cruzeiros para a constru

ção de 10.000 m2 de área., O custo
per-capita numa creche tradicio

nal é da ordem de Cr$ 2 .000','00
mensais, podendo ser reduzido a

Cr$ 800,00 na creche domiciliar. A

última.' grande vantagem é que a

creche 'domiciliar assegura empre- I

go também para a mâe-crecheira ,

Vamos pensar no assunto e fp.
zer alguma coisa pelas nossas cr ian

ças?

.

Etc., etc., etc .. ,

Agora, pOI_' último, o Governo
Federal cuida do transporte hidro
viário urbano, visando economisar
combustíveis e baratear a vida do

povo.

A alternativa hidroviária,
mo transporte nas áreas UI'banas, é
válida e altamente conveniente.
Pena que mais 'uma vez o nosso

Estado e a .nossa Capital fossem es

quecidos.
O Rio de J'aneiro, Vitória, Sal

vador, Belém, Aracaju e até a cida
de do Rio Grande e a Baixada San
tista serão contemplados no pro

grama do Governo Federal que vai
consumir cinco bilhões de cruzeiros
na implantação e consolidação des-

co-

s

o PARANA VAI'

]IMPLANTAR MAl"TARIA

CP Governador Ney Bi'a&'a, d.q
Paraná, conseguiu mais uma vitô- ;

:Tli:r; para o seu Estado. O Banco .Na-
• , E'

I -

oionaí de nesenvolv)lm2�(o Jt.cono-

lnico, BNDE, aprovou financianien
t�, de Cr� 240.805 mil para a ComI"

panhia Antártíca e Coopw?Jl."ativa
Agrál'R2 'Mista Entre R,los implan
tarem uma maltaria em Gnarapua,-

.

'ia, visando ao aproveitamento da

p,:, oduçãc locil· de cevada.
'

O Brasil gasta, anualmente mí

lhões de dólares com a bnportação
d.'� malte e lúpulo, neeessarsos à

.p:r.ad11\ç�o de cervejas cU30 eonsu
� cresce vertiginosamente. Daí o

i:nte:r�ss:e �o pode}· _p'i�biic� ne i.n�

Icl'e:rn.1','!dc1 a prüdacao nacwnaL

Ano passado houve uma tenta- I
t-hra e estudos iniciais no vizinho I'u:mnicipl0 de Mafra, cujas terras

I

tmb�:m se lT.restal11 ao p,lantio da I
e® 'ada. Dtesco:n:he�o (I§ :res,ult�uJ.os
das pr�,m2k'3s gestões que fo,ram
dcs:envohridas.

C::"llsideral1do que, també:síl :nó�,
pra-tiuzll3l1os cevada e temos' inúme,
rOr:; colonos de- as�emHncja polone
sa, ucraniana. ou alemã) que m�Il

tém, a tl.'adi�ão dessa cu!tura,� além

�18. do cr:.nteio, n.io seria o caso da

�,f.!!1;5�. CG,ID!H�l'ativa A.glr�cola., d ina·

r,i:i.T,f;:[]�, ]ileXo espirito empreenderl'.!'Il";
ri,o r-:R'es�Je:.:1te Lui:?! Freitas, partir
Í)�u'a um r�(fjefo idêntico, vinculan-

.

d� ·Sf.r à Bll"abma que a!)abolll de ad

qu;;,ri:r tó-das aIS fábli'icas da "'SK.ol" e

detém CHca d,e sd�nta porcento do

2I'JJ,::?;· .:�.t.dijl consumidor?'

se transporte.
I

Será que em Florianópolis, en-

tre as Baías Norte e Sul, interli
gando bairros distantes ou ligando
os ao centro da cidade não seria pos
sível a alternativa do transporte hi

droviário, desafogando um pouco o

congestionado coração da nossa be
la capital?

Para o Rio de Janeiro estão
previstos investimentos de 3 bilhões
e -o ousado plano prevê o transpor
te de 360 mil passageiros por dia
já em 1982,

o r !1U'ogresoo ,@.a, nO;�sa' terra, a

nooê1.���r,dpl.de de criarmos um seUl
, ,

l\!.t�m<e'r<!} de novos empregos e d<e an-
m",:m.t�:rm'PS a ru'recadar-ã,o do ICM,
.e_�igem �;rlid.atiavs de pode., lirlera�
�a§ pm' homen.s de muita garra.

)
Em Vitória do Espírito Santo

serão aplicados '231 milhões. Para
Salvador estão programados gastos
de 84.n milhões. Em' Belem serão
é!.plicados quase 30'0 milhões.

,

Em· Florianópolis, cuj d mar não
de,,:e se prestar à navegação, o Go-
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"ZERO'" PARA
_ ,

SANTA CATARINA

o '

nosso querido E:stado, da
Santa e mártir tão gloriosa, c'onti-·
TI'_li1 sendo vítima de discriminações., I

Seria fastidioso enumerá-las, mas

tcntemos alinhar algumas:
I

-- Em ma,is de 50 anos não saiu,
ainda, a Siderúrgica.

..-

-- Ag obras ferroviárias estão co�-

pletamente paraIísadas.
- As rodovias federais são feitas

pelo Estado.

- A Estrada de ferro Santa Cata
rina foi desativadà.

\

- Perdemos para o Paraná a Re-jfinaria de Pétróleo.

ve::rno vai gastar "ZERO"!
'\

AGORA QUE MAIO CHEGOU
,

.

N-
I

Tao cf,mheço bem a raiãfJ\, tal-
vez po:a'qu<e nascido no inverno,
§empre g'ostei desta épo�a do ano.

fi,e,je vivell1do bem distante, no Pla
nalto Central, ieInbro-�e de maio
em Canoinhas. N{ütes claras e es

trelas hi"H-hantes. O vento frio pre
n'!.mcian.do ge�"da.s. Acendem-se as

la:2.'ehoas e � fumaça. sobe e:mpinada
()ID direção ao eéu. Sent�-se no ar o

ch1>.iJi"Q d�s :primeiros "sapecoo". A
®rva mate queimada perfuma as

:n.oite§ f.ri�.

Mruo, mê5 de Maria e do "Cor
lr�io a·:(;, NtlJI'te" também. Velho de
3,� 3.)1108. Selllpllre à :gel'vi,?i1' da n\Yi!Js.a

tf'lt'!l"a. Nasceu de hispir<b.'Ção :uo�sa:
'

fi, �en�r Oomes, Gwlhe:rtIrle Varela, l
Si1vÜ!J M;:tye.r 'e eu.-No momento da
m:.derlaRhaçãü da idéia, fui a são
I'aMll() cctn]).ral' a oficina gráfica.
Aux.íUou-no-s um espanhol, velho
am}go de Age�or Gemes _. D�iel
GuiU.,:'n.

1\{as é sobre Age.nor Gom� que
desejo escrever.

I

\
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inesquecível pai e o apoio dos eon

terrâneos, fui mandado para a Ca

pital, eleito representante do povo.
Canoínhas votara'no "filb,o do' seu

Dito".

Ele e sua adorada "Marichen"
"

'

compunham a paisagem humana de

Caneínhas, A,genOl', de boa e vefha

cêpa tijuquensc, navegou pelos ma

res desse mundo de Deus como
\

ba,!['beiro de bordo das embarcações
do L�ide Brasíleíro, Veio' aportar
às margens do Rio panoi:nhas. Aquí

) ancorou,
viveu e morreu.

Observador arguto, ]1,i'ofullldo
II ensaãcr, ria sempi..e

_

do mundo e

da humana espécie e punha na bo-'

ea da sua finada avó quadrinhas de

profunda sabedoria. Um aut�.nUco
fHóSfifo.

Figura sempre lembrada. Ami
I ge dtl'nossa ter.rra_, f,r<tcurou se:rvÍ�I�
em tod(l�: os setores. Deu-nos {}

I "Cine Teatro Vera Cruz". Tomou a

,. ülicüativa da "Tecelagem Canoi
nb3,s". Não havia cursado' o ginásio
mas fe:E tudo para (\]lUe tÍ'vesslemos

. mn. Baia.lhml pela, im.1:]ilantar.ã� d�s
f:E:'f,:m,€'h,'os td�f(1,nes. F3i p.recurss1oll.'
ela &soci�çãQ C.om,e:rdat, Illsplrou
]J!'ef�jf,c-s e palt''tjcipou de d1retól'ias
Jfl�)�.itiCC'[;. S�1J.npre lutou com deno
do p'BI.as candidatu.ras dos amigo§.
Nad�, pleiteoou para si.

CONVITE HONROSO

A exemplar Professora .Antonia
Schveiczrski, Diretora' da / 'Escola,
Básica "Margarida Anunciação de

/
, ) "

Carvalho" ,\ endereçou-nos honrosa.
convite.para as festividades de

, inauguração de novas dependências
do estabelecimento, realizadas dia

27 último. Nossoss agradecimentos,
A viagem que empreendemo. l

Araxá ímpediu-nos de atender ao
convite, tão simpático, que permí...
tiria o nosso reencontro com a co

munidade de Bela Vista I do Toldo,
à qual vinculam-nos liames tã0
profundos.

Permitindo-nos Deus, em breve
estaremos revendo todo o nosso in
terior e visitaremos, então, a tradi
cional Escola.'

FQi um dos articuladeres da

minha eandidatura a Deputado E3�

tadual, Guardo até hoje, como teli
quia muito cara, o prímeírc cartaz

fle campanha eleitoral minha: uma

pequena faixa ,impressa, de oito por
vinte eentimetros, com alguns di,..
zeres e um cliché de três por quà
tro, Iniciativa de Agenor Gomes.

Cem a pequena propaganda
eleitoral, muita ternura de meu.

r
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Associação, esportiva
e Recreativa

.. .. ,':

.... ',.' .

Way Ke Ké
.1

C.G.C.M.F. 83.627 .000;00Q1-43'

ASSEMBLÉIA .GERAL ORDINARIA
. ,

,

Pelo presente edital a Associação Desportiva e Re..

creativa Vlay'Kem Ké, estabelecid� enl Canoinhas i se te� o

prazer de convidar seus Associados para a Asselnbléia Geral, Or ..
dinária él. realizar-se no dia 24 de n1aio de 1980, na sede social da

Igreja lVratriz Cristo Rei, com o ,início n1arcadü para as 20 (vin
te) horas em. prin1eira convocação e na falta' de quorum legal, as

(20:30) vinte e trinta hora? em segunda 'convocação, com a se..

guinte orden1 do dia:
- ,

1.0 Prestação de contas' da gestão ant�rior;
2.ú Eleição da no-{,a Diretoria e Conselho Fi5C�;
3.° Assuntos diversos.

r

Canoinhas (SC), 07 de n1aio de 1980 ..

''IVANDERLEY JOSÉ "VOITEXEN - Presidente,

. .

"

Ag"adecimento- e Convite-Miss@

de SOllzal,Maria �>ranco
\

pn;,,fundamente consternados cem o s�u passamento, agradecem :E,en,;'
dbiH.zados a t«J)d{}s que os ccníarta_ am nesse dc-loIroSO transe,

Outrm::,�im convidam para a l1/ns�m de 7:0 dia q,ue será ceIe.

brada em inten�ão de sua alma, hoje (dia 10) às 19 horas na Matriz
Cristo Rei.

,
'

. , \', I \
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ou sem
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