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portes e Obras e ao Governo do
Estado, para que seja apressada
a implantação do asfalto na SC-
477, trecho Canoinhas-Major
Vieira a BR-116. A segunda mo

ção, é um reforço à denúncia
feita anteriormente pelo verea

dor, autor da matéria, ao Secre
tário da Saúde, solicitando íme
.diatas providências sobre a alar
mante doença "Mal de Hanzen"
(lepra), que ora grassa no Mu
nicípio de Major Vieira e cujo
mal ultrapassa a cifra de 100
pessoas contaminadas nas vá
rias famílias' doentes parcial
mente.,

O vereador Alvaro Gaspre,
de Porto União, apresentou rei
vindicação verbal, no sentid� de
que todos os vereadores da
UVEMAC unam-se em torno. da
conclusão da BR-280 no trecho
Canoinhas-Porto União", que
há 20,anos vem sendo alvo de
promessas dos políticos do Esta
do" .

Outra proposição verbal,
foi feita pelo vereador Orlando
Müller de Canoinhas, no senti
do de que os Intendentes exis
tentes no .interior dos Muncínios
não mais sejam "homens de con
fiança" dos Prefeitos, e que as

respectivas nomeações sejam
(feitas através de votacão na Câ-

.,

mara de Vereadores.

PRESENÇAS
Representando o Viee-Go..

vernador, Henrique Córdova,f

qus deveria estar presente ao

encontro, prestigiou ''0 aconteci
mento o Assessor do Governa
dor, Antonio Vitor Lubi, além
de' Walmir J. Benvenutti, Su-

, pervísor das Entidades Vincula
das Ç1.0 Gabinete do Vice-Gover...
nador e Antonio Pichetti, Su ..

plente a Deputado e também
Assessor do Vice-Governador.

O II Encontro Regional de
Vereadores, foi encerrado por
volta das 13 horas, quando todos
os participantes confraterniza
ram-Se com um almoço no Res
taurante do próprio Clube Ca
noínhense, onde desenvolveram
se os trabalhos.

I
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Assinatura Anual Cr$ 350,00 � N.O, Avulso €r$ 8,00
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CANOINHAS (AN/CN) dual e Lei de Organização Mu-
Tendo por local os salões do Clu- nicipal, que de 'direito também,

,
be Canoínhense, realizou-se na para 'o funcionalismo Municipal"
manhã de sábado nesta cidade, possa contar o tempo de serviço
o' "II Encontro Regional �e Ve- prestado às Empresas Privadas,
readores" p r o m o v i d 'O pela para aposentadoria e vice-ver-

, ,

"União dos Vereadores das Mi- sa" .

erorregiões AMPLA - Associa- Também da Câmara de Ca-
..

'

çãó dos Municípios do Planalto noinhas, foi apresentado requeriNorte Catarinense e AMVAC- mento para quesejam enviadas
Associação dos Municípios do correspondências ao Governador
Vale do Canoinhas (UVEMAC). do Estado, ao Vice-Governador

O "II Encontro da UVE- e ao Presidente da Assembléia
.

MAC" contou com a participa- 'Legislativa" manifestando a

ção de representantes .
de sete preocupação dos vereadores, pe

. das nove Câmara de Vereadores lo fato de que até agora a região
.associadas, apenas não compare- do. Planalto Norte Catarinense,
eendo os municípios de Monte ainda não foi contemplada com
Castelo e Irineópolís. cargos de representação junto

'Com 50 minutos de atraso," ao atual governo. "Nós precisa
o Presidente da Câmara de Ve-' mos destas representações, em

readores de Canoinhas, Paulo nível no mínimo. do terceiro. es

Faria, procedeu a abertura dos calão em diante, e apelamos pa
trabalhos, convidando o Presi- ra que as mesmas sejan1 em nú
dente da UVEMAC, João Ro- mero e localização condizente à
márío Carvalho, para dirigir a, representatividade desta re

reunião. Em seguida realizou-, gião", concluiu a matéria.
,

se em recinto fechado, uma reu- Da Câmara de Porto União,
níão da Comissão' de Trabalho, foi apresentada reivindicação no

"

composta por um representante sentido de que seja iniciada o

.de cada Câmara, para análise mais breve possível, a obra de
.das sugestões apresentadas, pa- pavimentação asfá1tica da BR
ora alteração da Lei Orgânica dos 280, no trecho entre Canoínhas e

Municípios. Porto União.

REIVINDICAÇõES. A Câmara de Vereadores

Depois, o Secretário da en- d� ;�afra, érpr�s�ntou men;ori�tidade, Nelson Bayestorf, proce- d;I'lg:do ao, Mlnlstr? da I revi-
deu a

leitur:a.
das

matérias.
apre- J

dêncía Soela� pe.dm?o
estudos

sentadas de autoria de vereado- para concessao de aposentado-
res e- câ�aras filiadas. : Foram ria aos 25 anos de. servi_ços aos

\a:pr�v�s na' íntegra: por \una- m�o:ristas �e Táxi , O veread�rnímídade, sete sugestões por es- .Joâo Romárío Ca:valho" um .d11.)serito e duas verbais.' autores da matéria, em SU"à. JUS-
.Da Câmara de Canoinhas t�icativa explicar q�e "o" moto

foi apresentada reivindicação ao rísta de tá� esta disponlvel, �4
Governo'Estadual, no sentido horas por d!a, para o exercI:lü
'de "dar ao funcionalismo .públí- de s�a funça�, ,CO�O t.odo o' tIpo
co Estadual de se., ° direito de de rISCO,. �az�o p!illClpal �esta

I desfrutar da contagem do tem- nossa relvmdlCaç�o, que, espe

po de serviço recíproco para /
ramos conte tamb�m agora, com.

aposentadoria a exemplo do o respaldo �a UnIa?� dos Vereá

que vem ocorrendo na esfera do . dores das �lçro-regl.oes AMPLA
Governo Federal' e de alguns e AMVAC .

. Estados da Federação, e, quan- A Câmara de Vereadores
to ao funcionalismo Municipal, de Major Viera, apresentou à
seja através dos Deputados Es- Presidência da UVEMAC, duas
taduaís, com aquíscêncía do moções de autoria do edil Cesá
Governador do Estado, colocado

'

rio- Koaski.
'

A primeira, é um
_. dispositivo na Constítuíção Esta- apelo ao Secretário de 'I'rans-

A

A A
CANOINHAS (CN) - O

Prefeito Benedito Therézio de
Carvalho Netto, enviou projeto
de lei à Câmara ,de Vereadores,
propondo a aquisição das� de

pendências do ELITE TI!:NIS
CLUBE, localizado junto ao Es
tádio Municipal, com a finalida
de de instalar órgãos muncipaís
naquele prédio. A construcão
tem 484 m2 e conta com terreno
de 7.200 m2.

'

ELETR1FICA!ÇÃO RURAL

A Prefeitura Municipal e a

Centrais Elétricas de Santa Ca
tarina _' CELESC, através' do
plano comunitário, deram iní
cio na semana passada, à cons- ,

trução da linha de eletrificação
rural, entre as localídades de
Felipe Schmidt 'e Lageado, nu
ma extensão de 4 quilômetros.

Cerca de 15 famílias serão
beneficiadas com esta nova li
nha.

r'

ESCOLAS

'reira Evasa , Também já em fa
se de conclusão a escola munici
pal da localidade de Rio Bonito
que está sendo construída total-
mente em alvenaria.

r
:

s

r

Prosseguindo com o' pro-
grama de educação de sua Ad
ministração, tendo a educação
como uma de suas' prioridades,
a Prefeitura de Canoinhas aca

ba de concluir a construção de
uma escola na localidade de
Campo dos Pontes. Esta nova,
unidade escolar, que atenderá
inicialmente, 50 alunos, foi cons
truída com o auxílio da Madei-

Ec'XPERIÊNCIA

A Prefeitura Municipal,
através do Departamento de

Viação e Obras, está iniciando a

título experimental, o calçamen
to de ruas da cidade com pedras
de tamanho irregular. A primei-

,

ra rua a' receber este novo tipo
de calçamento, ,é a Marechal
Floriano Peixoto" nas proxími
'dades 40 3.° BPM, numa exten
são de 140 metros.

CULTURA

O chefe do Executivo Mu- I

nícipal, autorizou a aquisição de
instrumentos musiçais, destina
dos ao Conselho Municipal, de
Cultura (CMC), .no valor de
Cr$ 200.000,00. Os instrumen-

.

tos são: acordeon, piano é flau
tas.

BANDA

A Câmara de Voadores
aprovou projeto de lei do Pre
feito Therézio de Carvalho, que
autoriza a abertura de crédito
de Cr$ 400.000,00, quantia esta,
destinada a aquisição de instru
mentos musicais para a nstala
ção da Banda Musical Militar
do 3.° BPM.

Comando da

Inspecionou o
CANOINHAS (CN)

Uma delegação do Comando da
Polícia Miltar de Santa Catari
na, chefiada pelo' Coronel AI
vair Batista Nunes da Silva, es
teve nesta segunda-feira em Ca
noinhas, com a finalidade de
realizar uma inspeção ordiná
ria no 3.° Batalhão da Polícia
Militar.

.

O objetivo principal desta
inspeção, foi o de checar a' apli
cação das diretrizes' baixadas
pelo comando, COI!). referência à
instrução, ensino, dificuldade e

conscientização 'da população na

área, do 3.° BPM, do binômio po
lícia/comunidade.

CANOINHAS (CN) - Pro
metendo "lutar constantemente

pelo 'aperfeiçoamento do direi
to, pelas garantias individuais e

pela justiça social", o advogado
Neuzíldo Borba

/

Fernandes. to-

(

PM/SC
a- PM

o Coronel Alvair, veio

acompanhado do coronel Luiz
t. Gonzaga de Souza, Diretor de
Apoio Lojisico da PM; do Te
nente-Coronel" Adilson Hipóli
to, chefe da La' Seção de Pes
soal; do Tenente-Coronel, Car-
los Alberto de Araújo Gomes;
do Tenente-Coronel, Bernardi
no Corsen Geraerd; e do Major,
Alfredo Henrique Fortes, Chefe"
da 5.a Seção de Assuntos Civis .

-

«festão»
-

Barros

\

Neuzildo '8. Fernandes
preside OAB-Canoinhas

Após a inspeção, que
_

. foi
,

realizada na parte da manhã, oI

Comando do 3.° BPM ofereceu
um almoço aos vísitantes, ao

corpo de of-iciais da unidade e a

convidados especiais.

mou posse no cargo de Presiden
'te da Sub-Seção da Ordem dos
Advogados' do Brasil (OAB)
com sede nesta cidade e que
congrega 30 profissionais do
Planalto Norte Catarínense .

(12.& PÁGINA)
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Blusas "sacos..

Esmeraldino M. Almeida

Frio sociação recebeu a Informação de
que uma empresa multinacional
alemã da área de medicamentos vi
nha concedendo generosas bonífica
ções para. farmácias e hospitais,
desrespeitando 'Portaria da Sunab e

Resolução do Conselho Intermínis
terial de Preços, lesando o fisco e

prejudicando os consumidores de
medicamentos. O processo na Su
nab tem uma conclusão - a de
núncia estava correta e conforme
informação da Sunab para a Asso- .

ciação, os documentos serão agora
devolvidos para a Delegacia de São
Paulo para a 'necessária autuação
do laboratório e punição. (ÇL'P.)

se tornou pequeno para aeondlcío..

nar o numeroso volume de veículos
que compareceu, tendo permaneci..
do ao longo das ruas grande número
dos mesmos, inclusive de outros
municípios vizinhos. A comunidade
papanduvense compareceu em gran
de número prestigiando o aconteci
mento religioso. Q' abalizado cal
culo dos entendidos no preparo de
comes e bebes, foi superado pela
comparência de romeiros presenteá
Foi realmente um grande dia, fes
tivo, alegre e descontraido onde
pontificou a alegria dos presentes
'num ambiente festivo e comunica..

tivo. Parabéns a Comissão da .Igre
ja pela grande vitória alcançada.

,PASSARE.LA DA SOCIEDADE'
Dia 22 festejando idade nova ,Q

Sr. ARNO RECKZIEGEL JR., nos
so presado assinante. Cumprimen
tos estarão pontificando ao amigo..

Na mesma data, niver da srta.
MARISTELA, filha do casal. Sr .

Renato (Nilza) Krieck.'Jovem-guar
da em .aprontos para comemorar a

alegre data. .

,

Dia 25 niver do Vereador ISr.
VITOR KACHOROSKJ. Na sua ;f��
tiva data cumprimentos e felicita",

,

ções estarão circulando em alto .

estilo. .

Dia 26 festejando niver o [ovem,
. acadêmico de medicina �ON,

.

filho.do casal, Dr. Rubens (Nivia)
.Tazar. Felicitações em alto estilc
circulando para o Emerson ..

Na mesma data extreando. ida
de nova a srta , JAQUE';LINE, filha
do casal, Hamilton (Jaci) T. Al
meida. Em \ sua residência receberá
amiguinhas onde serão recepciona
das.

Pia 27 festejando .
extréia de

idade nova o Dr. DÉCIO B. ·AL,..
MEIDA, residente em Curitiba, al ...
to funcioriário do Canal 12 e TV
Globo. Felicitações estarão cir
culando em alto estilo para o ani-
versariante.

.

Dia 28' estará aniversariando a

prestativa Sra. LEONOR, esposa
do sr. Aristidio Gruber, nosso pre....

zado assinante. Merecidas homena..

gens lhes serão, prestadas na sua da-
'ta natalícia.

.

I"
Na mesma data, niver da garo-

. tinha SANDRA, filha do casal, Gil
berto (Sueli) Sonaglio, ele propríe...

tário do Restaurante Farroupâlha;
festinha a vista com comes e bebes.

opare
Dr. JOS� �LFREDO
FONSECA

O D::-. José Alfredo Fonseca,
DD. Agrônomo responsável pelo
Posto da ACARESC em Papandu
va, foi transferido para a cidade de
Mafra, merecendo assim justo prê
mio pela correção e honradez com
que desempenhou suas funções em
nosso município. Ao caro amigo e

companheiro, que deixa uma vasta
I relação de amigos, inclusive rele
vantes serviços prestados ao bem
da comunidade, almejamos felíci
dades. na nova praça, que foi agra
ciada com a participação de sua

pessoa. A coluna agradece a valio
sa colaboração prestada .colocando
se ao seu inteiro dispor naquilo que
estiver ao seu alcance.

MlJLTINACIONAL DE
REMÉJlnOS VAI M.ESMO
RECEBER PUNIÇÃO
Um processo de 665 páginas

aportou na Delegacia. Regional da
Sunab durante esta última semana,
depois de ter passado por todo o

Sul do Brasil, com fiscais levantan
do demoradamente notas fiscais e

outros documentos que comprovas
sem a denúncia feita em Curitiba
pela Associação de Defesa e Orien
tação do Consumidor (ADOC). Em
outubro do ano passado aquela As":,,

11-
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DR. ANOR FIORINI
DE CARVALHO

Encontra-se entre nós tendo já
assumido suas funções de' Agrôno
mo da ACARESC, o DT. Anor F'io
ríni de Carvalho, em substituição ao

Dr. José Alfredo Fonseca que foi
transferido para Mafra. A.o novo

papanduvense almejamos uma feliz,
e profícua permanência entre nós
em especial aos agricultores do in-'
terior que muito se beneficiarão de'
seus conhecimentos para. o bom de

sempenho do trabalho na lavoura.

EM SUA VISITA A CURITIBA
PAPA VISI'I'A..RA ]_;"'AVELAS .

O Papa João Paulo II, que che-
ga no dia 5 de julho em Curitiba,
irá visitar duas favelas curitibanas,
segundo confirmação oficial da C'O-·

missão que trata da vinda do. Sumo
Pontífice. A primeira favela a ser

percorrida é a do Pinto, no Capa
nema, por onde O Papa passará.
quando desembarcar no Aeroporto
Afonso Pena. O outro núcleo, em-,
bora ainda não estej a definitiva
mente escolhido, deverá ser a do
Parolim, sendo que ambos, João.
Paulo II irá percorrer a pé o 'local,
mantendo diálogo com 0.5 favelados.
A chegada do Papa, dia 5, será às
16,45 minutos no Afonso Pena.
(G.P.)

,

VACINAJÇAO SUPEROU
},'lR,OGNóSTICO
A Campanha da vacinação

contra a Paralisia Infantil, efe
tuada no município dia 14 do
corrente, superou as expectati
vas. O índice colhido nas pesqui
sas que antecederão a vacinação foi
menor do que o próprio número de
vacinados. Prova cristalina do tra-

I

balho perfeito realizado' em todos os

recantos do município. As equipes
'

se conduziram com impecável de
sempenho nas suas funções especí
ficas, tanto nos postos fixos como

também, nas equipes volantes. No
próximo número daremos informes
mais detalhados sobre o importan
te acontecimento que foi realizado
com -muito amor e patriotismo em

todo o Brasil.

MAURO LUIZ KICHELEs'I{I, rapaz paraplégico,
.oferece seus préstimos para firma estabelecida em qualquer
ramo de atividade. O mesmo tem o curso completo em Se

, eretaríado, boa redação e datflografia, tendo inclusive artigos
. escritos nos jornais "Correio do Norte" e '.'Barriga Verde".

Aceita submeter-se, a testes de aptidão.
Tratar diretamente na Rua Pastor Georg Weger

.
n.� 746, ou marear entrevistas através do fone 22 ..0379, com
Renato.

.

,
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PENSAMENTO DO OlA

O homem não é um ser errante
entre o céu e a terra, mas uma
criatura de Deus em marcha para a

eternidade. (F. Anselmo).
,

Terreno a venda
Vende-se um terreno cen

tral.isituado na Rua Major Viei ..
ra, próximo a YKO -" Materíaís
de Construção Ltda.

,.

Tratar na Relojoaria Seheí
de, na Rua Paula Pereira, 616.

FESTA DE SANTO ANTONIO
GP�U 10
A tradicional festa de Santo

Antonio realizada dia 15 do, corren
te, foi realmente um movimento fo.
ra de série. O vasto pátio da Igreja

,
,
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I

REPRESENTANTE' EM CANOINHAS:

,WaldelDar Knüppel
�"""""",,(7 crn."""'..�,

CANOINHAS Santa' CatarinaRua Major Vieira, 360 _" Fone (0477) 22�0386
,
,



CORREIO DO NORTE 21 de Junho de 1980
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COLOMBO
Associação de Engenheiros

\ Em reunião J
e jantar realizados na última se-

" gunda-fera no Clube Canoinhense, foi fundada a As

sociação dos' Engenheiros do Vale' do Canoínhas , Na
ocasião, foi constituida uma ,Çomissão Provisória, in
tegradà pelos seguintes profissionais: -Guido Schrei
ber, Engenheiro Químico; Adilson Medeiros, Enge..

/

nheiro Civil; Yoshiro Nagao, Engenheiro Químico;
E�ilio Gazaniga Neto, Engenheiro Químico; Mário
Sant'Anna Júnior, Engenheiro Florestal; Rui Arman
do Madesto de Avilez de Basto, Engenheiro Mecânico;
Oscar Gandolfí, Engenheiro Químico; Nilson J. de,
Aquino, Engenheiro Mecânico e Benedito Therézio de
Carvalho, Engenheiro Civil. Uma nova reunião está
marcada para ° próximo dia 30, quando será eleita a

primeira .díretoría.
- MI ...

,SPC. e 'CD-L de Canoinhas

NIVALDO

BURGARD�"
MAIS DOIS

,

ANOS A

FRENTE

DO SPC.

/

Em reunião realizada no dia 12 ultimo, o
SPC (Serviç�, de Proteção ao Crédito), reele

geu o lojista Nivaldo Burgardt para o cargo ,de
.Presidente por mais dois anos. Na ocasião, tam
bém, com a·presença 4e uma comitiva do Clube
de Diretores, Lojistas (CDL) de Mafra, foi fun
dado o CDL de Canoinhas contando inicialmen-

,

te com 17 associados. Gabriele Susin, Presidente
do CDL de Mafra, é o padrinho do novo Clube,

, cuja primeira diretoria é a seguinte: Presidente,
Vitório Maieskí: Vice-Presidente, Sérgio Trevi-

,

saní; Secretário, Heraldo Sérgio Silva; Teseu
reíro, Heraldo Hírc; Diretor Social, Nivaldo
Burgardt ,e Relações Públicas, Romeu Vier. Ho
je, Nivaldo Burgardt, Presidente do SPC e Vitó
rio Maieski, Presidente do CDL, encontram-se
na cidade de Blumenau, participando do Encon
tro anual de Diretores Lojistas.. ,

,--------------------------------------------

" Festa do pinhão
. Do Colégio AgrfJola Vidal Ramos, estou reeeben

do eonvíte de participação à Festa' do Pinhão, que se

rá realizada nos dias 5 ,e 6 de julho próximo. Aos
I Professores Paulo Faria e Nivaldo João Bráz, segue o

nosso abraço.

Rotary Clube "em'possa
novo ,Conselho Diretor
Está marcada para o dia 2 de julho próximo a

data de posse do novo Conselho 'Diretor do Rotary
Clube de Canoinhas, para o período 19801/81. O atual
Presidente, Olávio Soares, transmitirá o' cargo ao

companheiro Arno Court Hoffmann. Os demais 'Car

gos estão assim constituídos: Vice-Presidente, Osval
do Wrublevski; 1.'0 Secretário, Afonso Schick; 2.'0 Se

cretário, Nivaldo Voigt; 1.'0 Tesoureiro" Walter Isaac
Narcízo; 2.'0 Tesoureiro, Sérgio Hoffmann; Protocolo,
Oscar Agostinho Werká e Diretores sem Pasta, Alírio
Diàs e Olávio Soares.

ST'ATUS CABELEIREIROS
,

Masculino e Feminino � Manicure e Pe,
dicure - Ondulações Permanentes, a cargo de
profissionaits competentes.

"

, Aceitamos rom. kOl'a marcada. das 8 às 21
�'S diariamente. I d

Rua Vídal ij,amos, 705 (Em frente à Far..
mâeía Allage) '.

'

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

Destaque da semana
,

o destaque da coluna de hoj e, é para uma

personalidade muito conhecida e com .grande
círculo de amizade em Canoinhas. Refiro-me ao

Senhor Fernando Rocha, que por muitos anos

foi' gerente da agência do Banco do Brasil em
nossa cidade, e atualmente à frente da agência
de Criciúma. Esta semana, ele foi nomeado pa
ra o cargo de gerente da agencia d� Blumenau ,

Festão no CESC'
\

É hoje à noite, a maior festa [unína do Estado
-dé Santa Catarina. Já tradicional pelo imenso públi
co que a frequenta, a Festa Junina do Colégio Esta
dual Santa CI1UZ promete novo recorde de público e

de renda � No programa, a super fogueira, com 38/me
tros de altura, show pirotécnico, danças, shows, baile
caipira, discoteques, .pescaría, roleta, porquinho da ín

día, doces, salgados, pinhão e quentãd.

GARDE)NIA
DEMONSTRE SEU BOM GOSTO NESTE

INVERNO.

USE"AS EXCLUSIVIDADES GARD:ÊNI�.
I

Bijouterias, sapatos, blusas, conjuntos jeans e de
veludo, camisas e vestidos. '

'

,

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

Neymar de. Barros
..

(
,

o famoso escritor e conferencista, Neymar de

Barros, virá a Canoinhas no dia 17 de julho próximo,
ouando fará uma de suas apresentações. O autor do
Úvro "Deus Negro", falará sobre o tema "Minha
Conversão Diante do Mundo",' uma palestra que trata
do assunto de vida presente, frente aos nossos dias.
Para a conferência, qUe será realizada na Igreja Ma

(triz Cristo Rei, às 20h30 daquele dia, estão sendo con

vidados todos os casais e jovens de rnais de 15 anos,

Lions Clube com

nova diretoria

, ,

Será no dia 26 próximo, o jantar festivo do
Lions Clube de Canoinhas, quando -será empossada a

nova diretoria para o 'período 1980/8( João de Sou
za Vargas e Sra. Nézia Evangelista Vargas, recebe
rão o cargo de casal Presidente, das mãos de Ildefon
so e Renilda Correá. O assunto será destaque na pró-
xima semana.

ACI'C tem nova diretoria
Em Assembléia Geral Ordinária, realizada no

dia. 10 último, a Associação Comercial e Industrial de
Canoinhas - ACIC r: elegeu a nova Diretoria para
o biênio 80/82, que ficou constituída: Presidente,
Agenor Christofolí; 1.<;1 Vice-Presidente, Luiz Fernan
do Freitas; 2.'0 Vice-Presidente, Mark Rossíter Stock
well; 1.0 Secretário, Alfredo Eike Bach; 2.'0 Secretário,
Osvaldo Wrublevski; 1.'0 Tesoureiro, Jair Corte; 2.°

Tesureiro, Roberto ,K. Schimoguiri; Consultor Jurí
dico, Hilton Ritzmann; Conselho Consultivo: Isaac

Zugman, Aristides Mallon, Miguel Fontes Procopiak,
Raphael José Boeing, Lothário Kohlbeek, Antonio

Merhy Seleme, RenêMilto Bauer, Paulo Nagano, Mau
ri Antônio Kaminski, Arno Court Hoffmann, Olimpio
Raulino Schadeck, João Pedrassani, Delby Machado,
Niceto Fuck, ,Olímpio Murara e Moacyr de Paula e

Silva. A transmissão de cargos, acontecerá no dia 1:0
de julho no Clube Canoinhense, quando. Hilton Ritz
mann deixará a presidência da entidade, cargo que
ocupou durante quatro anos.

A Françoise
OLHE na vitrine da FRANÇOISE, a variedade
de artigos. Jaquetas de Brim e Nylon - cami-

• I

setas do jeito que você gosta. Imagine que, até
para quando você levànta 'd� cama pela manhã,

eGm aquele friozinho, temos W1S quimonos
,

quentinhos que dá gosto.

Praça Lauro Müller, - Rua Felipe Schmídt, n.? 59B

Os parabéns da coluna, hoje, ao garoto Carlos
Adriano Prust, que no dia 16 último completou 4 anos

de vida. Carlos festejou a data, reunindo um grupo
de amiguinhos para uma bonita festinha na resídên
cia de seus pais, João Carlos e Amélia Pr�st,

Niver

Nascimento
João Tokarski Neto, é o nome do garoto que che

gou para alegrar o lar de Fernando e Roselís 'I'okars..
ki. Ao prezado casal, as nossas felicitações.

Atasc reune-se em Lages
A Associação dos Técnicos Agrícolas de

Santa Catarina ,(ATASC), reunirá todos os Nú
cleos Associados na cidade de Lages, para uma,
Assembléia ,que será realizada nos dias 9 e 10
de julho próximo. ' O Núcleo Regional' Norte,
com sede em Canoinhas, participará do encon

tro com todos os seus 30 associados. Na ocasião,
haverá um torneio de futebol de salão e Canoi-

,
,

nhas estara representada' por uma excelente
equipe, que está sendo preparada pelo Técnico
Agrícola, Mario César Pereira, mais conhecido
por "Cabacica" .

WALDEMIRO SUDOSKI, PRESIDENTE DO
Nú'CLEO DEI CANOINHAS, CHEFIARA A

,

DELEGAÇÃO.

Aniversários I
BOJE: Jo'ão Batista MedeIros.

AMANHA: srs, Prefeito Municipal, Benedito Tberê
zio de Carvalho Netto e Arnoldo Mew!;
Maria de Lourdes Gross'liopf.

DIA 23: srs. Otmar R.iede e Henrique Artner; Gastão
Rudolf e João Carlos Dreveek. _

, ,

DIA 24: _sra. Maria das Graças, esposa de Florentino
Gevíeskí,

DIA 25: Edeltraudt Knop.
r

DIA 26:sr. Altayir Zaniolo, residente em Curitiba;
sra, Norma, esposa de Alaor F. Campos;
-srta. Edeni de Melo, residente em Paula P'e
reíra,

DIA 27: sra. Ludovína, esposa de Faustino Galeski;, ,

I
Luiz Eral�o Tomczyk. e Ricardo Sobczak.

Aos aniversariantes, / os cumprimentos do COJo<

lunlista.

. ,

\

_ Bar ,8 Restauran 8 Pinguim
C.ardápio A LA CARTE - espeto corrido

- lanches - sorvetes da casa - Aceitamos en

comendas de churrasco de gado - carneiro -
leitão e galinhas assadas, Preparamos festas de
aniversários e casamentos, etc.

-

Rua Paula Pereira, 430 (ao lado do Correío)

, '
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C�G.C.M.F. 82.728.312/0001-80 / ,

,

Relatório da Diretoria
===============================

•

.SENHORES ACIONISTAS.

E:M CUMPRIMENTO AS DISPOSIÇõES LEGAIS E ESTATUTARIAS., SUBMET'E1ViOS A VOSSA APRECIAÇÃO, o BA�
LANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRA:ÇÔES FINANCEIRAS REL ATIVAS AO EXERCíCIO ENCE.RRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979.

'

.PERMANECEMOS A VOSSA INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR QUALQUER ESCL�RECIM}i-:NTO QUE SE FIZER NECESSARIO.
,

DEMONSTR,AÇAO DO RESULTADO DO EXERCíCIO'

Receita Operacional Bruta .. .. ., .'. .. .. 4.871.959,41 ·8.064.109,80'
Vendas de Produtos .. ., .. .. .. .. ..

Impostos Faturados : ... , .. .. ..

Rec�ita Operaeional Líquida .. .. .. ..

Custos dos Produtos Vendidos .. .. ..

,

Canoinhas (SC), 10 de junho de 1980

A DIRETORIA

I

Balanço Patrimonial encerrado' em 31.12.79 .

ATIVO 'p A S S I V o

3111�18 31/12/19

2.471.280,18 3.504.498,36
-

1.681.749,93 2.373.42.8,86
283.601,66 284.634,72
71.417,57 91.199,70
123.843,76 138.44q,08 I

280.324,00 616.790,00
30.343,26 -0-

346.500,00 1.437 . 973,83

-0- . 417.264,99
"":0- 1.020. 70.8,84

346.500,00 -0-

4.698.638,88 8.187.151,28

2.850.000.,00 4.550.000.,00

'1.033/716,28 2.150.282,03

\

1.032. 750,06 2.150..2'82,03
966,22 -0-

814.922,60. 1.486.869,25
------

10.2.679,87 217 . 921,25
712.242,73 1.268.948,00

7.516.419',06 13.129.623,47

4.871.959,41 8.064.109,80
(137.119,21) (58.720.,00.)

4.734.840,20 8.005.389,80
(2.146.555,59) (3.841.855,91)

2.588.284,61 4.163.533,89
'.

(839.099,38) (1.289.996,14)
569.297,33 67.189,70.

, .I

49.267,10 112.679,64
13.095,0.8 916.686,58
20.7.439,87 193.440.,22

1.749.185,23 2.873.537,75
(71.930.,00) -0-
(649.805,66) (921-.0.13,00)

1.027.449,57 1.952.524,75
(280..324,0.0) (616.790,00.)
747.125,57 1.335.734,75
34.882,84 66.786,75
712.242,73 1 � 268 . 948,0.0.

I

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

Nota 1 - Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de
acordo com o Decreto-lei 1598/77, já deduzido O valor do ICl'4;

,

Nota 2 - A Provisão para o Imposto de Renda foi 'calculada após o ajus- ,

·
,

te do Lucro Real para fins tributários; ,

Nota 3 - Os efeitos inflacionários foram reconhecidos pela Correção Mo..

netária do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido de aeor
-do com a Lei 6404/76 e o Decreto-lei 1598/77;

Nota 4 _. O Capital Social está composto, de" 4. 550� 000 ações ordinárias
, nominativas no valor de Cr$ 1,00 cada uma.

.

CIRCULANTE ..

31/12/78
5.050. . 260,98 CIRCULANTE ..

31/12/79

3.405.571,52

DISPONíVEL .. �.' .. ,.. .. ..

INVESTIMENTOS .. .. .. .. .. ..

27.0.24,66 47.965,97

16.385,47 4.770,10.
10.639,19 ,43.195,87

3.654.549,16 856.600,55

890..473,72 1.352.010,33
(648.436,61) (891.886,17)
16.980.,55 ,-0.-
6.394,34 -0-

3.389.137,16 -0-
�O- 396.476,39

1.368.687,16 2.50.1.005,00.

193.136,60 32�.710,47
1. i50. 350.,56 2.148.0.94,53/

25.20.0.,00 25.200,00
,

9.724'.651,9'5,2.466.158,98
'

'19.280,27 659.498,63

'19.280.,27 - 28.378,63,
-0-. 631.120.,00.

2.�46. 877,81 9.064.553,32 ,

3.496.586,34 10..862.201,64
(1.0.49.708,53) (1 . 797 . 648,32)

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

'

..

Saldo a Disposição da A. G . O .

(

Fornecedores
Bens Numerários .. .. .. ..

Depósitos Bancários à-Vista ..

Financiamentos' .. .. .. .. .. .. .•

Obrigações Sociais e Previdenciárias

Obrigações Tributárias . .. .. ..' ..

Provisão p/Imposto de Renda .. .. ..

Diretores e Acioníst as .. .. .. "," ..

r

CRÉDITOS "

Devedores por DUl?licatas .. .. .. ..

Títulos Descontados .. .. .. .. .. .. ..

'

Diretores e Acionistas .. .. .. .. ., . �
Impostos Recuperáveis .. .. '.. .. .."
Créditos em Coligadas .. .. .. .. .. ..

Bancos Conta Vinculada .

EXIGíVEL A LONGO 'PRAZO

Diretores e Acionistas ..

Créditos de Coligadas . ;

Financiamentos .

. .' ....

., ..

'ESTOQUES .

M téri P "ma '

a erIa rI ; .

,

Produtos Acabados .. " .. .. .. .. ..

Pecuária .. 6' •• •• ••

PATRIlVIÔNIO LíQUIDO ..

Capital Social .. ..

:.

RESERVAS DE CAPITAL ....
PERMANENT,E '.. .. .. .. .. .. .

Correção Mone't. Capital Realizado "

I

Correção Monet. Ativo ImobilizadoParticipações p/Incentivos Fiscais .

Participações em Controladas .. .. ..

IMOBILIZADO .. ' .. .. .. .. .. ..

Valor Corrigido .. .. .. �. .. ..

Depreciações Acumuladas '.. ..

RESERVAS DE LUCROS .

TOTAL DO ATIVO .. .. .; .. ..;. 7.516.419,06 '13. �29. 623,47 TOTAL DO PASSIVO .

"

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇõES DE RECURSOS

ORIGENS

Lucro Líquido do Exercício'.. ..... 712.242,73, 1.268.948,00
Depreciações, '.. .. .. .. 89.317,27 747.939,79
Correção Monetária ;. ," .'. .. .. 649.805,66 921.013,00
Redução do Realizável Longo Prazo ., -0- 239.237,00
Aumento do Exigível Longo Prazo .. -0- 1. 20.2 . 810,00

----------.----�-----

1.451.365,66 4.379.947,79TOTAL

APLICAÇõES
Variação do Circulante .. .. .. .. ..

Redução do Exigível Longo Prazo ..

Aquisições do Imobilizado .. ..

Aumento dos Investimentos ...

Lucro Operacional Bruto .. .. .. .. .. ..

DESPESAS OPERACIONAIS .. .. ,. ..

Despesas com Vendas .. .. .. .. .

....

Despesas Administrativas . .. .. .. ..

Despesas Tributárias .. .. .. .. " "

Desp. Financeiras - Rec. Financeiras

Lucro Operaeional Liquido .. .. .. .. . ..

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

Correção Monet , do Balanço .. .. .. ..

LUC1'O Liquido Antes do Imp, de Renda ..

Provisão, pio Imposto de Renda .. ..

Resultado a Dístribuir . .'.. .. .. .. .. ..

.

"

Reserva Legal
'

Saldo a Disposição da A. G , O: .. .. ..

.. �. .. .. .. .. .. ""

139.210,76
283,.500,00

1 .·028.654,90
-0-

322 . 092,36 ,

-0-
3.567.855,43

490.000,0..0
.
TOTAL '

.. 1.451.365,66 4.379.947,79

�EMONSTRAÇ_ÃO DA VARIA'ÇAO DO �IRCULANTE
.....

GRUPO 1978 1979 VARIA'ÇAO
"

1.355.310,54Ativo Circulante 5.050.260.,98 6.40.5.571,52,
I

Passivo Circulante
i

2.471.280.,18 3 . 50.4 . 498,36 1.033.218,18

TOTAIS 2.,578.980,80 '. 2.90.1.073,16 322 . 09'2,,36

Canoinhas(SC), 10 de junho de 1980
\ .' I

Niceto Osmar Fuck
Diretor-Industrial

,
. I

CPF 004.716.239-20

Estevão Francisco Fuck

Diretor-Administrativo
CPF 233.467.289-00

Luiz Fernando Fuc!k
Diretor-Técnico

CPF 028.748.739-34

. José do Nascimento Filho'
Técnico em Contabilidade

Reg. no CRCSC sob n.? 4449
CPF 124.046.40.9-68



( ,CQRREIO DO ,NORTE
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,

�,viso;-Convite··
"I.,

,"
, ORLANDO ,BUBA, avisa ao proprietário ou pro

,�·,epri�.tários qU,e ·tenham 'gado nos terrenos' de sua proprieda
,. ,de, situada-em Lageado -,' Bela Vista do Toldo, que retirem
:1 os.mesmos usando para esta flnalfdade os portões existentes,
':; encontrando-se as chaves dos mesmos, à Rua Paula Pereira,
�.�;,8.QO, em.Canoínhas. �"

,

'
,

'.
Convida. ainda '�, confrontante que, sem, autoriza-

, :ção;'fez" �� portão conh�cido por "colchete", Iocalizado junto
"

ao-cemãtério de Bela VIsta do Toldo, na cerca de divisa de
;,

P.ropri�d�g.es" que elimine tal abertura, pois cerca existe pa
.

'.'�a. delimitar áreas e como tal deve ser respeitada.
.o�o-inh:af;, 31de main de,1980.'

Ass:..ORL.ANDO'BUBA

------------.--------------�---.-----------------------------:

c.> '/'. "
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t'"" "

o Cartório do Registro Civil de Nereida C.' Côrte, .íns
'i.talado no Forum,.acaba cte adquirir a mais moderna e sofís
.: .tícada FOTOCOPIADORA' em operação no Brasil, a SECRE·'
TARY.IL
.' "Faz .cópias simples e dupla face de qualquer .tamanho

t-. de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
,]vegetal e � papéis timbrados de firmas, criando um, novo servi

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

/

Registro
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial de.

Registro Civil' do 1.0, Distrito de Co

noinhas, Santa Cotcrlnc faz saber
que pretendem casar-se:

HENRIQUE SUCHA,RA com

ANA LUCIA MORESCHI, brasilei
ros" solteiros, domiciliados ,e resi
dentes nesta cidade;' ele auxiliar de
administração, nascido em,Timbo
zinho neste município aos 19 de
abril de 1952, filho de Miguel' Su
chara e de Natalia Batista Suc'hara;
ela costureira", nascida em Canoi
ilhas aos 5 de fevereiro de 1950, fi
lha de Nivaldo Moreschí, falecido e

de Ondina Moreschi .

LUIZ CARLOS DE MELO com

'CARMEM DE LIMA,. brasileiros,
,

.solteiros, domiciliados e residentes
,nesta cidade; ele operário, nascido
em Felipe Schmidt neste município
aos \10 de julho de 1958, filho de
Emilio de Melo" falecido e de Maria

,

Paszko de Melo; ela operária, nas-
cida: em Canoinhas aos 12 de abril
'de 19,61, filha de Virgílio Paulíno de,
Lima; falecido e de Laura Elisia de
Lima.

\ NORBERTO' SCHROEDER com
EVA EVERLI FLORES, brasileiros,
'solteiros, domiciliados e residen
tes neste município; ele pro
fessor, nascido em Sereia nes

te município aos 7 de junho
de 1956, filho de, Afonso Schroe
der, falecido e de Erika Slopianka
Schroeder; ela do lar; nascida em

Taunay neste município aos 7 de
'

março de 1962, filha de Djalma Jo
sé Flores e de 'I'ereza Flores.

TAUNILDE DE MELO com

SANDRA REGINA WAÇOASKI
VIEIRtA, brasileiros, solteiros, do
miciliados e residentes neste distri
to; ele operário, nascido em Fachi
nal de São Pedro, município de Le
bon Regls-SC. aos �1.0 de outubro
de 1960, filho de Luiz Melo e de
Maria Leonerita dos Santos Melo;
ela do lar, nascida em Clevelândia
Pr . aos 27' de julho de 1963, filha
de Leonor Tavares Vieira e de Cla-
ra Waçoaski.

.

SERGIO LUIZ MICHELS com

MARIA 'lNIALÉSKI, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes

Quem' casa 'quer Consul.
,

'A Linha Consul está em nossa loja
esperando pelos noivos, casais e' ,

enamorados de sempre. Biplex em três
suaves e sofisticadas cores:

Marrom Barroco." BegeDuna
,

e OcreDourado, com novo

puxador, novo controle
deslizante de tempera
tura para manteiga e

interior com detalhes em
brocado dourado e cristal'

� fumê:
,

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

inteiramente redesenhado.
E outros modelos à sua

escolha. Você vaimorrer
de amores pela Consul.

Põe naConsul.

"

� .. ;�
'.,,,,

"
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neste distrito; ele lavrador, nascido
em Rio das Antas-Caçador-Se. aos

22/11/1960, filho de. José Michels
Junior e de Servina. Michels; ela do
'lar, nascida em Tamanduá neste

município aos 17 de fevereiro de
1963, filha de Luciano Wialéski e de

,
. Julía Lopes Wialéski.

PAULO RODRIGUES' TAVA
RES com LUISA ROSA MOISSA,
brasileiros" .solteiros domiciliados .e

residentes nesta cidade; .ele operá
rio, nascido em distrito de Poço
Preto, mun. Irineópolis-SC. aos 15
de junho de 195't, filho de Aníbal

, Rodrigues Tavares e de Juvita Lau
rentino Tavares, falecida; ela do lar,
nascida em 'I'imbozinho, município
de Irineópolis-SC. aos 28 de feverei
ro de 1955, filha de Teodoro Moíssa
e de Candia Karvat Moissa.

HAROLDO' MACHADO
,.

com

MARClLENE JUSSARA / PIRES,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele tornei
ra mecânico, nascidç . em Palmital
neste municfpio aos ,17 de dezem
bro de 19'56, filho de José Macha
do e de Hildegard Bõger Machado;
ela do lar, nascida em Rio Negri
nho-SC. aos 16 de J2/1958, filha de

,

Olivio Pires' e Marta Alice Pires.

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

documentos, exlqidos pelo Código
C.ivil, art. 180. Se alguém tiver co

nhecim'erito de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.
I �

Canoinhas.-Ld de [unho de 1980.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.,315.879-04

21 dê JunhO' de,1980

EDITAIS
Sé alguém souber de algum im

pedimento legal 'oponha-o na' forma
da lei. ,

, Três Barras," 07 d� �;ijuph:9, de
1980.

LEOPOLDO PEREIRA _

Oficial do Registro Civil'

Sebastião Greín Costa,'Escrivão
,de "Paz e Oficial do Registro Civil
elo Município de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina,' na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

: ANTONINHO BE:CKER e EU -

.

GÊNIA RIBOVSKI. E,le, natural dó
Paraná, nascido em Roncador-Pá
raná, no dia 28 de' abril de 1�631,
'Iavrador, solteiro, domiciliado e re
sidente neste município, filho de'
Domingos Becker e Sebastiana Be-

, cker , 'E.Ja, natural deste Estado,
nascida, neste município no dia 14
de' outubro de 1956, do lar, solteira,
domiciliada e residente' neste mu

nicípio, filha de Edvíno Ribovski e
Ana Maichak.

ARNOLDO FERREIRA TER
RES e DEOCELIA ANA FAHTER.. r

Ele, natural do Paraná, nascido em',
'

Barra Grande-R Negro no dia 017
de outubro' de' 1928, lavrador,,' sol
teiro, domiciliado e residente neste
município, filho de Pedro Ferreira
.Terres e Gertrudes Ferreira T'erres, ,

, ele falecido, ela residente neste mu

nicípio . Ela, natural .deste Estado,
nascida peste município, no dia 24
de fevereiro de 1944, do lar, soltei
Ta, domiciliada e residente neste
município, filha de Carlos Fahter,
falecido e Marta Fahter.

Se alguém tíver : conhecimento
'

de existir algum impedimento, legal,
acuse-o para fins de direito.'

'

Major Vieira, 12 de junho de
1980. /

SEBASTIÃO GREIN COSTA:
Oficial do' Registro Civil

,

RITA FIAMONCINI SCHIESSL,
F�scrivã de Paz e Oficial do Regis
tro civil do Distrito de Felipe Sch
midt, Município e Cnmarea de Ca
noínhas, faz saber' que pretendem
casar: "

�,

EDEVINO DE PAULA .PINT'O
com MARI DE FATIMA DANIEL,.
Ele, natural de Bela' Vista do S,Ul,
nascido, em Bela Vista do Sul no

dia 25 de agosto de 1960, operário,
solteiro, domiciliado em Bela Vista
do Sul e residente em Canoinhas,
filho de Onivaldo de Paula Pinto e"
Maria de Lourdes Grein. Ela; na
tural de Santa Catarina, 'nascida ern
Paciência dos Neves, no dia 14 de
abril de 1963, do lar, solteira, domi
ciliada e residente nesta Vila, filha
de Aristides Daniel e Celestina Car-
dÓ1s!0 Daniel.

"

,

Se alguém. souber ,de algum
impedimento, oponha-o na forma
{la lei.

....

Felipe Schmidt, u de junho "de
19-80.

' ' .

Rita Fíamoncíni Schiessl
Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil CIo Município de Três
Barras - Comarca de Canoinhas-SC:,
faz saber que 'pretendem casar-se:

JOS:É VICENTE DE, LIMA com

MARIA GERCI CHAGAS, brasilei
ros, solteiros. Ele servente, natural
deste Estado, nascido em Bela Vis
ta do Sul-Municipio ,e Comarca de

Mafra-Se, aos 27 de julho de 1957,
filho de JOÃO MARIA VICENTE e

de Isabei Deodoro. Ela, do lar, na-,
tural deste Estado, nascida no lu
gar Barra Mansa-Distrito de Pinhei
ros deste' Estado, aos 17 de setem
bro de 1962, filha de Antonio Ro
drigues Chagas e de Evanira Ribei
ro Chagas.

LUCIMAR COSTA e TEREZI
NHA LEMES GONÇALVES. Brasi
leiros, solteiros, residentes na Cam
pininha, deste município de 'Três

, Barras, ele lavrador, nascido em

Porto União, deste Estado, aos 28
de janeiro de 1953, filho de Osmar
Costa e de Rosalina de Almeida
Costa,' residentes em Cufitiba-Esta
do do Paraná. Ela, do lar, nascida
em Distrito, de Três Barras, deste
Estado, aos 26 de abril' de 1953,. fi
lha de Jorge Lemes Gonçalves e de
.Benvinda Alves, residente a mãe na

Campinínha, deste município.

DR. ZENO 'AMARAL FILHO
� CIRURGIÃO DENTISTA - ,

CONSULTÓRIO: Rua' 12 de Setembro - esquina' cera tra

vessa 15 de Novembro
"

(próximo à Igrej a Matriz)' - Fone 22..09tiG
I ,I.'

.'

Indústria
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAQRDINARIA

CONVOCAÇAO
Ficam convocados os senhores acionistas desta socieda-

, de; para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária,' no dia "

26 de julho de 1980, às 1� horas, nos escritórios da empresa, à RUq
Princesa Izabel 574, em Canoinhas-SC, para deliberarem a S�

guinte:
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.oRDEM DO ,:DIA,

Autorização para alienação de um bem imóvel
Balneário eamboriú�SC, à, Rua 2650-127.

. '.

Cano�as< (Se), lO.de'junha,de:1980.
F,r:aneiseo W�r Friedrieh '�Diretor,Superin'hend,eJ'lM



Cooperativa
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Canoinhas Ltda�
de
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rEdital de (onvocacáo
,� )

,

'ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA:

o Presidente da' Cooperativa de Produtores de Mate
Canoínhas Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o art. 35,
letra "e" do Estatuto Social resolve: CONVOCAR a Assembléia
Geral Ordinária dos Associados, a realizar-se na respectiva sede
social, no dia (26) vinte e seis de Julho de �980, às (07) sete horas,
em PRIMEIRA CONVOCAÇ,AO, a fim de deliberar da matéria
, ,

. constante da seguinte:
,

, ORDEM DO DIA
, '

1 ,_ Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado em 31-05-80, Re-
.Iatório do, Conselho de Administração, Parecer dó Conselho
Fiscal e Damonstratívos da conta de Sobras e Perdas;

,2 - Destinação das Sobras;
,3 --: Ratificar Pro-Labore do Presidente;
'. - Eleição do Conselho Fiscal - Efetivos e Suplentes - para.

•

r

,
O exercício de 1980/1981;

,-5 - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
,

Não havendo número legal - 2/3 - dos' associados

presentes em PRIMEIRA CONV-OCAÇAO, para a instalação da

Assembléia, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para às (08) oito horas do mesmo dia.

, Se desta vez ainda não houver número legal - 50%
roais um - dos associados presentes! em SEGUNDA CONVO
CAÇÃO, fica desde já feita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVO-,
CAÇA0, para às (09) nove horas do dia 26 de Julho de 1980"
com a presença. de, no mínimo (10) dez associados.

_ ,Para efeito de cálculo do "quorum" para a 'instala-
já� 'da .A!ss'embléia, a Cooperativa poss:ue 1.244 associados.

,
,

NOTA -- As chapas que concorrerão à eleição constao
,te no Item n,? 4 deste Edital, deverão ser entregues ao Presidente
do Conselho de Admínístração da Cooperativa, 'até o dia 26 de [u
nho de 1980'.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os aS90-
eíados, o presente EDITAL será publicado na imprensa local, e afi
xado na Sede da Cooperativa e seus Postos de Recebimento, bem
como remetidos aos associados, na medida do possível.

Canoínhas, .22 de maio de 1980.

TOBIAS MUNHOZ DE LIMA - Presidente
2 x

WJ 5&&9 <A'Wt';W+iW..•DM F'M'

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO.DE VEíCULOS LTDA.,

voes ENCON�RARA PARA PRONTA 'ENTREGA:
, Marca

1 Veraneio ..

1 Corcel 77 .

1 Opala SS-4
i Passat LS
1 Opala luxo
1 Brasílía

.. .. .. . .. \"", ..

Ano

1972
1977
'1976
1977
1974
1978

.. '.

Il ••••••••••

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULQS LTDA.
. Concessionário General Motors do Brasil S. A. '

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina
.. "M·iii·Cl�·;. H ......,

r

(30)
.. 'SG.

dias
JuÍ'ZO de Direito, da 2a. Vara da Comarca>

,

Citação com o' pràzo
\

de Canoinhas

de trinta

2 x

,

Edital de
,/'. o'Doutor Orli de Ataíde
Rodrigues, Juiz de Direito da
2.a Vara da Comarca de Canoi
nhas Estado de Santa Caia-rina,,

,

na forma da Lei, etc.

FAZ SAB�R, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por
parte de ANIBAL ANTUNES
sucessor de EMILIO MASSA
NEIRO,Jicando sitados os inte
ressados incertos e não sabidos,
foi requerida uma 'ação de Usu
capião do seguinte Jirrióvel Q. se

guir transcrito: - uma gleba
de terras, com a, área de ..

'

... .-
2.420.000 (dois milhões, quatro
.centos e vinte mil metros qua-
drados) m2, ou seja, cem alqueí
res, aproximadamente,. respei-.
.tando tal imóvel as seguintes
confrontações: por um lado com

terras de Indústria de Madeiras

DOCUMENTO,S
EXTRAVIADOS
A firma TRANSPORTES RE-, ,

PRESENTA!ÇôES E CONSIGNA
ÇôES "IZÊ" LTDA. declara para
os devidos .fins que foram extravia
dos todos os documentos do cami
nhão de sua propriedade; marca
F'ord F'-60Q, ano 1973, cor verde,
placa DA-0793, chassis �7DNlVf-
12766.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerido 2.as Vias.

1 x

,

DOCUMENT@S
EX'TRAVI-ADOS

\

Prefeitura Municipal de ca-
, noinhas, declara para os devidos
fins que foram extraviados os do
cumentos do Carro Marca Belina -

cor amarela, ano 1978, Placa ...

CM-166-6, Chssis n.? lJB4RTE - 59249.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requeridos segundas
vias.

--.-----------------------

DOCUMENTOS
EXTRA-.VIAD'OS
Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, declara para os devidos
fins que foram extraviados. os do
cumentos do Carro Marca Camio
nete Chevrolet, cor verde, ano

1967, Placa CM-1628, Chassis n.?
JD8562B 02746!}D.

Os mesmos ficam sem efeito por
ter sido requeridos segundas vias.

,

2 x'
\

D O C' U M E N TOS
EXTRAVIADOS
Prefeitura Municipal de Ca:'

noinhas, declara para os devidos
fins que foram extraviados os do
cumentos do Carro Marca Chevro
let Perkins - cor azul, claro, ano

1968, Placa CM-1638, Chassis n.O
357BG38 - modelo 357.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requeridos segundas
VIas. .

, .,

, '\
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, "

Ganhe tempo e dinheiro, visite Fuck Materiais para Cons-
" trucão, lá você encontra tudo para a sua casa;

,c'go'r� em, promoção especial:
LAJOTAS QOLONIAIS C/ 20% DE DESCONTO.

PISO LOSA NATURAL A PARTIR DE Cr$ 69,00 O METRO QUA
DRADO.

- FORRO DURATEX EM CHAPAS DE 1,78 M2 QE Cr$ 206,00 POR
c-s 165,00 A PEÇA.

I \

EmDre.scl. lndu�trial e Vome'rcial FUGI S. A.
MATERiAi� :��

.

CONSTRUÇAO

Zaniollo; por' outro lado com
Prudente Nascimento e João
Alves Godoy; por outro lado
com Francisco Alves de Almei-

, "

da e Alfredo Ivo Paul, onde faz
I canto, e, por outro lado com Jp
sé Mattoso e herdeiros' de An
tonio Bonifácio Massaneíro; si
tuado em Taquarízal, deste mu

nicípio e Comarca. Ficando os

citados advertidos de que não
sendo contestada a presente
ação presumír-se-ão verdadeiros
os fatos articulados pelo autor
(art. 223 § 1.0 c/c o art. 285 2.a

parte do CPC) . Tendo peloMM .

Juiz de Direito sido designado o
,

próximo dia' 08 de agosto de

1980, às 1-;1::00 horas, para a au-

'diêncüí de justificação Liminar
de Posse, quando após ouvidas
as testemunhas arroladas, 'será
prolatada a sentença decidindo'
sobre a referida justificação. E
para que chegue" ao conheci
mento de todos mandou expedir
o presente edital que será afixa
do no lugar de costume e7publi
cado na forma da lei. Dado e

passado nesta 'cidade ,de Canoí

nhas, Estado de Santa Catarina, _

aos quinze dias do mês de maio
"

de mil, novecentos e oitenta.' .�,

Eu Zaiden E. Seleme, Escrivão
'

o subscrevi.

.Orlí de Ataíde Rodrigues
� Juiz de Diieit0/2.a Vara:"

. ".

.2'%

'- .... ': ...

,

JUíZO DE DIREITO'DA COMAReA DE CANOINHAS-S4iZ I.,
I'
I'
,>

Edital de Arrematação
(Extrato art. 687 CPC) .

,

1.a PRAÇA: Dia 04 de agosto de
1980, às 10,00 horas.

2.a PRAÇA: Dia 20 de agosto de
1980, às 10,00,horas.

LOCAL: Edifício do Forum De

sembargador Ruben Moritz
dá Casta, sito à rua Vidal
Ramos, s/n.o: Canoinhas-SC

PROCESSO: Execução Fiscal
n.? 1.219

REQUERENTE: A FAZENDA
NACIONAL.

,

REQUERIDO: ORLANDO
l\1ULLER.

BENS: Um terreno urbano, com
a área de 740 m2 (setecentos e

quarenta metros quadrados), si
tuado nesta cidade, nas proximí
dades do Grupo Escolar Irmã
Maria Felicitas, nos fundos 'do
imóvel que o outorgante possue
à: rua Agenor Fábio Gomes, ter
reno este constituído pelo lote
n.? 3 da subdivisão pelos outor-

"

gantes de 27 metros com terras
-

do outorgante ORLANDO

MULLER, de outro lado numa :

extensão de 43 metros com ter- ;

.ras d� IlmoWelnfurter e Rufino :'

dos Anjos, de outro lado numa i
extensão dê 10 metros com ter..' ':
ras de Nabir João Nader e de ",
outro.lado numa extensão de 40 ':;
metros com os lotes n,? 132 da ;:,
referida subdivisão respectíva= ;
mente de José Tischler e Filo-

"

mena Bastos. Havido pelo títu- :;,

lo aquisitivo transcrito sob' n.() ;1
32.803, fls. 89, livro �:AG, no

'

Registro de Imóveis desta Co
marca. O referido terreno en..

contra-se registrado 'no Cartó ... ,

rio do Registro de Imóveís desta
Comarca sob n.? :2.274, às' fls.
283 do 'livro n.? l�A., avaliado-s
em Cr$ 51.800,00 , (cinquenta \·6

,

um mil e oitocentos cruzeiros).
'

Eu, Zaiden E., Seleme, Escrivão
o subscrevi.

Canoínhas., 06 de junho de
1980. ,-

I

Orli de Ata:íde, Irodripe&
Juiz de Dtreíte

aa Vara
1 lr

Municipal de

Lici�ação

".,
, ' ,>,

Can'oinhas' :>

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos Interessados, que se acha'

"

aberta a Tomada de Preços .- Edital n,? 032/80 para "Locação de .

01 (uma) Máquina Copiadora, elétrica 220 volts"; com prazo de
entrega das propostas até às 10 (dez) horas, do, dia 26 (vinte e seis), ",
de junho do corrente ano (26.06.80). Cópia do referido Edital e
maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

'

Canotnhas, 11 de junho de 1980,.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Corniss'ão
1 :J

, ,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ,

Canoínhas, leva ao' conhecimento-dos 'interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 033/80 para "Aquisição de
Instrumentos Musicais, para composição de 01 (uma) Banda de
-Música, conforme relação em poder da Prefeitura Municipal" com'
,pra�õ de entrega das propostas .até às 10 (dez)

\ horas do dia 03
(três) de julho do corrente ano (03.07.80). Cópia do referido Edi
tal e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Co-
missão.'

. ,

Municipal de (anoinhas

Licitação

Prefeitura
\

Aviso de

Prefeitura

Aviso de

RUA CAETA.NO ·COSTA,-860 � FONE 22-028t-�' CA OINHAS - se.
, '

:,' .', '- ", Canoínhas 12 :d' :jUnn�d;' '1(\0,0.

_ _ ,I, •. I .Ó: 3 e IV � .V(J •

, "
.,.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comíssão <
", ' , , -' "

.

--"., .",_

,
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA ACIC
Referente ao período 'de 19 de julho de 1978 _ a 10 de junho de 1980

/

. ,

\

Com a presente temos a satisfação de apresen
tar ao quadro de associados da Associação Comercial
e Industrial de Canoinhas, '0' relatório das atividades.
da entidade referente ao período de 19 de julho de
1978 a 10 de junho de 1980.

Os assuntos abordados no presente relatório fo..

raro todos objeto de discussão e aprovação. nas reu

niões ordinárias da entidade.

1. - PROBLEMA ENERGÉTICO.: ..:.... Oficiado
à Centrais Elétricas de Santa Catarina SA. - CE
LESC ...-, solicitando providências a respeito do pro
blema energético, mais precisamente no tocante. aos
constantes cortes, originando vários transtornos às
indústrias, e conseqüentemente prejuízos de monta.
(ofício n.? 516/78. 03/08/78).

.

2. - POLO DE DESENVOLVIMENTO: -

Reiterado 'expediente datado de novembro de 1977,
com relação à fixação do Polo de Desenvolvimento em
Canoínhas, no qual foi dado ênfase à necessidade da

cráaçâo desse novo Polo , (Ofício n." 0528/78 de

13/09,/78),
.

3� _:_ ENERGIA EL.ÉTRICA: - O problema
dos cortes de energia elétrica novamente objeto de
debate. Foi sugerido .aos empresários prejudicados
mover ação contra a Celesc, visando o' reembolso dos

prejuízos advindos da falta' de' energia elétrica na

cidade. Endereçado expediente à Celesc, solicitando
a inclusão no plano de prioridades de 'Obras,' da ins

talação de um circuito secundário, o que viria em be-
- ".llefício e também em' garantia do normal fornecimen

.

to de energia elétrica aos canoínhenses. (Ofício n.?
523/78 de 22.08.78).

4. _' HOSPITAL SANTA CRUZ: - Com a

presença em reunião de diversos membros do ,Hospi
tal Santa Crúz de Canoinhas, foi debatida a situação
em que se encontrava aquele nosocômio, principal-:
mente as suas necessidades:" Seu presidente Sr. An
tonio 'Olescovícz, disse da necessidade de ser amplia
da R sua instalação, para poder abrigar novos equi
pamentos, entre eles os aparelhos de' Raios X, recebi
dos do Governo Federal sob forma de doação. Tendo
prazo determinado para a instalação desses aparelhos,
o Presidente do Hospital Santa Cruz, concluiu dizen
do que para resolver o problema havia a necessidade

,
. de investimento de vulto e o referido Hospital não ti ...

, nha as minímas condições .para isso. Assim, estava
solicitando o apoio da'ACIC, para que junto' aos em

presáríos canoinhense, colhesse subsídios e que e:sses
seriam revertidos em favor da ampliação do Hospi
tal. Assim, atendendo a reívíndícação do presidente
do referido estabelecimento hospitalar, a ACIC se
prontificou a colaborar na medida do possível, pro
movendo uma campanha entre seus associados para
levantar uma soma em dinheiro ou material de cons

trução para o mencionado hospital , Essa campanha
foi promovida pela ACIC .no período de outubro/78 à
feverEüro/79 cujo trabalho resultou numa arrecadação
'de Cr$ 130.400,00, que foi entregue ao Hospital, à tí

-

tulo de colaboração para a execução das obras neces

sárias. .

,'; ,I
...,'

�
.

•

.; 5. _j MICRO REGIAO: - Através do Decreto
n.? 5856 de 1.°/10/78 foi criada pelo Governo do Esta
do, a 'Micro Região do Vale do Canoinhas, com sede
em Canoínhas. Pela providência adotada, foi aprova
do pela Diretoria, voto de congratulações ao Exmo .

Sr. Governador do Estado, Dr. Antonio Carlos Kon-
. der Reis, fazendo-se constar em ata.

/
.

'

6. - Pelo falecimento do Sr. Rubens Ribeiro
da Silva, foi aprovadoVoto de pesar, tendo sido trans
mitido aos' familiares enlutados, e feito constar em

ata.
,

J

7. - AGRADEOIMENTO: _' 'Oficiado ao Sr'.
Governador do Estado, agradecendo seu 'empenho
junto à Secretaria da Indústria e Comércio, tornando
efetivo o serviço de autenticação de livros mercantis
através das Associações Comerciais, facilitando sobre
maneira o empresariado local com esse atendimento.

8. - MENSALIDADES:'- Em reunião de
16/08/78, foi .alterada a taxa das mensalidades . co

bradas pela Associação.
.

.

9. -·1J'ELESC: - Atendendo convite da ACIe,
esteve em Canoinhas o. Dr. Douglas de . Macedo de
Mesquita, Diretor Presidente da T.elecomunicações
de S_anta 'Catarina - TELESC. l'fa oportunidade foi
lhe entregue memorial contendo reivindicações, entre
leIas as Iseg�ntes: - ampliação do númer'Ü de canais
de ligações interurbanas - atendimento até as' 24 ho-

:r� nO' posto telefônico da Telesc - ampliação da re
.. ".''_ :_-:. ?�_ telefôniea de Oan()inhas - mstalação de wstos

. r

�.

. (

telefônicos nos povoados rurais - interligação do
sistema telefônico de Três Barras à Central de Ca
noinhas ..

10. - VISITA DO GOVERNADOR: - Em 1.0
de outubro de 1978, o Sr. Governador do Estado visi
tou Canoínhas, tendo sido homenageado com um al

moço no Clube Canoinhense. Na pportunidade fize

ram-se presentes autoridades representativas das ci-
. dades vizinhas de Porto União. Três Barras, Major
Vieira e Irineópolis, cidades essas atingidas pelo ato

governamental' que criou a: Micro-Região do Vale do
Canoinhas fixando a cidade de Canoinhas como Pelo

, \

de Desenvolvimento. Na ocasião foi-lhe outorgado
pela Associação Comercial e Industrial de Canoínhas,
o título de Sócio Benemérito da Entidade. .

,/
11. _. ,CIPAS: - Atendendo convênio firmado

entre a ACIC e o SENAI, foi' realizado dias 6 e 7 de

outubro/Zê, o curso sobre Organização e funciona
mento das'CIPAS,e· sua nova sistemática. Do referi
do curso participaram 32 inscritos.

.

12. CEAG-SC: - O Centro de Assistência Ge
rencial de Santa Catarina -, CEAG-SC, através seus

representantes, participou de uma reunião da ACIC.
Na oportunidade, através o seu setor de Estudos e

Pesquisas realizou-se o i1:rabalho intitulado: Análise
.. ,

da Estrutura Econômica de Santa Catarina, sobre as

linhas de ação em Canoinhas. Os dados colhidos pela
referida linha de ação em Canoinhas foram baseados

. nos problemas existentes na região e foram assim
classificados: - Falta de estradas (pavimentação) .
Falta de pequenas e médias empresas - Falta de in
fra-estrutura - Energia rural - Carência de assis
tência técnica rural - Falta segurança na linha de I

transmissão de energia - Falta de postos telefônicos
nos distritos ---J Falta de Telex- na cidade - Falta de
coesão das. lideranças empresariais' - Carência de
mão .de obra especializada - Insuficiência da bacia
leiteira (instalar uma usina leiteira) - Insuficiência
da atividade avícola - Problemas na comercializa
ção .

dos produtos agrícolas - Retorno do incentivo
fiscal paI,'a reflorestamento (lei n.? 5.106/66) - Falta
de apoio govemamental no sentido de promover' a
erva-mate (diversificar a Industrialização) - Cons
trução de uma maltaria -. Aumentar grau de indus
trialização da madeira na região - Diversificação do
parque fabril- Falta implantar artesanato - Juros
dos recursos financeiros muito altos � Baixos preços
p�a a comercialização dos produtos agrícolas. .

13. - OPERAÇõES DE CRÉDITO: - Envia
do telegrama ao Diretor da 6.a Rel$ião do Banco do

. Brasil SA., Senador Mattos Leão, tendo em vista a

medida adotada pelo Banco do Brasil SA. suspen
dendo as operações de crédito até janeiro/79 e libe
ração, apenas de 50% das baixas e novos descontos.

,
.

14 ..
---..i DECRE1fO 2810 D,E 13.06.77: - Expedi-

do ofício ao Secretário da Fazenda Dr. IvanOreste
Bonato, tendo em. vista o texto do parágrafo único do
artigo 278 do Decreto 2810 de 13.06.77,' que estava
dando margem à interpretação errônea tanto. pela
Fazenda Pública como .pelos contribuintes " O referi
do decreto foi reconsiderado

.

tendo sido assinado no-
, '

'vo- Decreto pelo Sr'. Governador do Estado, que to-
lTIOU Q n.? 6.098 de 13.11. 78 favorecendo os empresá
rios atingidos pelo decreto 2810.'

15. - DELEGACIA REGIONAL DE POLíCIA:
_' A ACIC endereçou expediente ao S�. Governador
do Estado pleiteando a urgente' instalação em Canoí
nhas da Delegacia Regional de Polícia.

\
_

16. - UNIUAD,E MóVEL DO SENAI: - Na
reunião da ACIC de 1.°/12/78 esteve presente o' Dr.
João Paulo de Machado, Diretor da Divisão de Ensi
no do Senai. Na oportunidade disse o referido Sr.
que o, Senai pretende atender Canoinhas através de
uma unidade móvel que venha 'a qualificar a mão de
obra mais carente na região. Isto dependeria tão so

mente de se conseguir o local que possa oferecer as

condições necessárias à instalação e funcionamento
dessa unidade móvel em Canoinhas. Em conversa
com o Diretor 'do Ginásio 'Santa Cruz, Sr. Eloi �'Üna
e a Diretora da Agência do Senai de Mafra D.a Léa
B. Santos, ficou aceritadó o uso da� instalações daque�
1e Ginásio pelo Senai. Na oportunidade foram soli
citados .os seguintes cursos profissionalizantes :parg_
Canoinhas: - eletricidade - soldador e afiador de
serras. De início ficou acertado a vinda dos seguintes
cursos: - Mecânica Geral --- que englQba: torneiro
nlecânico ajustador e afiador de serras. Em feverei-

, ro de 1979 foram iniciados os Cursos de Mecânica Ge
ral, na un.{dade volante do Senai. A primeira turma
fot.mada de 44 participantes, concluiu o curso em 13

,
.

21 de Junho de 1980
I

•

anOI,n as
I,

, I

\

de junho. de 1979, tendo recebido o diploma de apr�
veitamento . No' segundo semestre de .1979 e no pri
meiro de 1980 foram realizados novos cursos.

. /
'

.

17. - CURSOS DE SUPERVISORES DE SE

GURAN'ÇA NO TRABALHO: - Em reunião da

ACIC de 13/02/79, foi aprovado pleitear o curso de

Supervisores de. Segurança nb Trabalho,
A �ara ser

realizado rem Canoinhas. .. Assim, em convemo com' a

FUNDACENTRO e o SENAI, a ACIC realizou em

nossa cidade o primeiro Curso para Formação de Su

pervisores de Segurança no Trabalho. Do referido
CUI1S0 participaram 23 candidatos, de diversas ampre..

sas de Canoinhas e Três Barras, tendo os mesmos

recebido o campetente .certificado, reconhecido pelo
lVIinistério do Trabalho.'

18. - PLEITEADO MAIS CURSOS PARA
CANOINHAS: - Oficiado ao CEAG/SC - pleitean
do os seguintes cursos para Canoínhas: - I.C.M. -

para o mês de maio/79 e Legislação Trabalhista para
setembro/79.
I

.

19. _ AMPLIAÇAO DOS CANAIS INTERUR .

BANOS: - Oficiado ao Diretor Presidente da Telesc,
Dr. Douglas de Macedo de Mesquita, solicitando in
formação sobre a ampliação dos canais interurbanos
da Telesc, conforme ficara decidido em encontro man

tido em outubro do ano passado, quando pelo mesmo
foi afirmado que a Central -de Canoínhas seria dotada
de 60 canais. .

.
\

.

20 - TELEX: - Com referência ao sistema de
. comunicação Telex, cuja programação para Canoi
nhas, data de junho de 1977 e ainda sem solução, fi
cou aprovado oficiar ao Dr. Egino Edson Silva, Eng."
de Operações da Embratel, solicitando um pronuncia-
.mento a respeito, do, quo ficou acertado quando. de ,.

sua visita realizada .à Canoinhas.

21: _. 2.a VARA CIVIL: _. Em reumao da
.ACIC, com a presença do Dr. Loacyr Muniz Ribas,
no. Juiz de Direito da La Vara, Dr. Orli deAtaide
Rodrigues, DD .. Juiz de 'Direito da 2.a Vara e o Dr.
Odil José da Costa, DD. Promotor Público da 2.a Va'·
ra, foi dado conhecimento aos presentes pelo Dr.
Loacyr Muniz Ribas, da instalação da 2.a Vara Civil

.

em Canoínhas, marcada para o dia 08/03/79, às J4,00
horas. Disse o referido senhor. que esse acontecimen
to viria de encontro às reivindicações da ACIC, uma
das batalhadoras e também em .beneficio da comuni ... ·

dade, Finalizando, convidou a Diretoria da ACIC pa..

Ta participar das' solenidades e pára o almoço que se
realizaria no Clube.

22. - SECRETARIAS DO ESTADO: - A
ACIe participou das solenidades e m homenagem aos,

empresários que assumiram as seguintes Secretarias
do Estado: .- Secretaria da Fazenda, Secretaria da .

.

Indústria e Comércio e Secretaria do Plane] amento,
dia 08/03./79, em- Florianópolis. O Consultor Jurídico .

'da Entidade, Dr. João Nilo Mafra, 'representou :a As-
soeíação ..

,

23. - SECRETARIA DA FAZENDA: - Esti
veram reunidos na sede da Associação Comercial e

Industrial de Canoínhas. na reunião de 30.03.79
a.lém da diretoria da mesma, os Prefeitos Municipais
de: Porto União, Mafra, Três Barras e Itaiópolis, Se
cretário da Ampla, o Presidente da Associação Coml.
Indl. de Porto União e os srs. Tarquino Morillas de
Pádua, assessor da Secretar:ia da Fazenda e o Sr.
Enir José Cecconí, assessor de Imprensa da Secreta
ria da Fazenda. O objetivo da reunião era exclusi
vamente para contatar com as lideranças locais e mu

nicípios vizinhos, 'em caráter preliminar, objetivando
colher subsídios para a reunião realizada dias 16, e
17 de abril/79� quando da VInda do Secretário da Fa
zenda à Canoínhas, Dr. Ivan Oreste Bonato.

. 24. - FE.RIADO 3 DE MAIO: - Depois do.
assunto ser debatido por várias vezes em reunião da
ACIC, mereceu consideração por parte do Executivo

l\tlunic�pal, que transferiu o feriado de 3 de maio pa
�a' o dia 12 de setembro, aniversário da cidade, atra-
vés do Decreto 1.505/79. \

.

.

251• _. REUNIÃO DA FACISC: - Em data de
24 de março/79, o presidente da entidade Hilton Ritz
rhann, participou da reunião da FACISC que realizou ..

se na cidade de Agrolândia. .

.
.'

26. �'CURSO 'DA CIPA: - Sob os auspícios
da ACIC e em convênio com o Senai, realizou-se mais
um curso sobre Organização. e FunciO'namento da
CIPA - .Comissão Interna de Prevenção de'Aciden
tes, dele participando 32 inscritos;

(continua no próximo, número)
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Relatór'io da Diretoria

SENHORES ACIONISTAS:: \

EM CUMPRIMENTO AS DISPOSIÇôES LEGAIS E ESTATUTARIAS, SUBMETÉMOS A VOSSA APRECIAÇÃO OS BA

LANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS ,DOS EXERCíCIOS FINDOS EM-31 'DE DEZEMBRO DE 1978 E 1979.
PERMANECEMOS A VOSSA INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA PRESAR QUALQUER ESCLAEECIMENTO QUE SE FIZE� NECESSARIO.

,

CANOINHAS (SC), 12 DE JUNHO DE 1980.,
A DIRETORIA

r
I I

',Balanc,? Patrimonial encerrado em 31.12.79 '.

,

-

ATIVO PASSIV'O'

ESTOQUES �. :. .. .. .. .. .. .. .. ..

31.12.78 31.12.79

21. 050 . 006,67 27.477.651,17

411. 598,62 ,

'

1.665.069,54
-,

100.100,90 154.165,02
311.497,72 1.510,904,52

13.440.007,90 15.463.647,35

15.045.583,20 '19.192.031,61
2.910.693,39

' ,

4.637 .991�53
451.367,50 572.760,95
76.206,76 -'0-
-0- 72.781,00

291.658,84 479.177,57
941.805,42 -'0-
-0- 147.420,00

,446.814',57, 782.989,65

7.116.065,33 10.279. i78,34
2. OJ5 .153,00 3.121.214,20
2.105.998,04 3.348.397,26
2.404.823,11 2.989.180,20
590.091,18 , 820.386,68 -

82.334,82 69.755,94

,82.334,82 69.755,94

48'1.662,42 938.095,91
356.089,38

I

505.500,81
,-0-, 149;034,67
125.573,D4 , 35.565,33 ,

-0-'/ 247.995,10 ,

51.696.364,44 73.573: 892,46
'

- "

29.976.955,68 41.250.174,13

29.664.270,72 -r- 40.602'.657,70
35.890,04

'

85.484,43
276.794,92 '562.032,00
,

21. 719 . 408,76 32.323. 718,33
28.402. &66,93 43.241. 736,48
6.6'83.458,17 10.918.018,15
73. 228 � Q33,53 101. 989.639,54 ./ ...

/
31.12.7.8

11. 426 �242,36CmCULANTE " . CIRCULANTE ..

I

EXIGíVEL A LONGO PRAZO" '" "," ' 14.077.279,34,----------�---------

, I

Instituições Financeiras '.. .. . ', .. ',' 2.693.528,08
Empresas, Coligadas e Controladas -7.777 .425,97
Diretores e Acionistas .. .. .. 122.325,29
'I'ítulos a Pagar . t •• '.. 3.484.000,,00

PATRIMÔNIO LíQUIDO .'.' ',' .1. •• •• •• 47.724.511,83
,...._.._----------

J
,

"Capital Social ., .. ",
., ." .. ., 10. 500 �000,00

'RESERVA� DE CAPITAL .. .. .. .. .. 8'.115.515,06
----,------�--�---

. ,. .. ..
-'
". . �

D(ISFONIBILIDADES .. .. .,. .. .. ..

Bens Numerários .. .. .. '"

Depósitos Bancários a Vista .. ..

CRÉDITOS .. .. ..'.. .. .. ..' ....

Devedores p/Duplieatas .. '.. .. ..

(-)Duplicatas Descontadas .. .. .. ..

(-)Provisão p/Devedores Duvidosos, .. ,.
Adiantamentos '

.

Impostosa Recuperar .. .. .. . .'

Bancos c/Vinculadas .

.�. C/C Devedoras ..

'

.. .. /.. .. ..

Depósitos p/Incentivos Fiscais '. .. ..

Outros Valores a Receber �.

Fornecedores ., .. .. .. .. ..'.. .. ..

Obrigações 'Sociais e Trabalhistas ..

Obrigações Tributárias' ',' .. ..

Instituições Financeiras .. ., .. .' . ..

Títulos a Pagar ..... , ..

'

..

'

.

Provisão p/Irnposto de Renda ,., ,

Representantes, ',' .. .. .. .. \ .. ;.

Outros Valores a Pagar .. .. .. .. ",

4 .191. 060,68
986.978,4'2

1.504.097,92
1.881.430,75
1.882.550,00
900.904,00
-0-,
79.220,59

'

Matéria Prima .. .. . '. .. .. .. ..

Produtos Acabados .. :. .. " .. ..

'

Produtos Adquiridos p/Revenda ....
Almoxarifado .. .. .. .. .. .. .. ..

"

DESP. DO EXERCíCIO SEGUINTE' Reserva de Cor. Monet. Cap. Realizado
Reserva Cor, Monet, Ativo Imobilizado
Reserva p/Manut. Cap. Giro Próprio
Reserva de' Investimentos ., .. ..

\

3 . .805 .200,00
4.014.844,56

,

295.470,50
-0-

24.957.118,72

Despesas a Apropriar '

..

REALIZAVEL A LONGO PRAZO ..

'

Obrigações, da Eletrobrás .. ..
'

..

, ",Diretores e Acionistas .. .. " .. "

Outros Valores Realizáveis L. Prazo
Depósito p/Caução ..

'

.. .. ..

" '

, ,

, .

PERMANENTE .. .. .. .. ..'. '. .. ..

,
'

� .

INVESTIMENTOS ..
""

'

'

.

RESERVA DE LUCROS, .. .... '

..

,

Reserva Legal, ..
'

.. � ... , .. ..

Reserva DL. 1. 260 .. .. .. ..

Reserva p/Aumento de Capital ..

,

'LUCROS SUSPENSOS, ,.'.. .. 4.151.,878;05
--�--�---��------

4.151.878,05

73.228.033,53, 101 � 989.639,54

\

490.224,36
22.515.445,86 '

1,951.448,50

Lucro Líquido do ExercícioI

Panticíp em Empresas CoI. e Cont.
, -Par'tícipaçôes Voluntárias .. f>.'. _

••••

Participações p/Incent . Fiscais

;IMOBlLIZADO '.. ., .. .. ..

"

"

Valor Corrigido, .. .. . '. .. .. .. ..

, (''''7'"')Depreciação Acumulada
,

,

"

. .'

TOTAL DO ATIVO ,'o •

" DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLIÇAÇÕES DE RECURSOS

J
TOTAL DO PASSIVO ..

I
'

DEMONSTRAÇAO DE,RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAL-BRUTA .... 58.627.732,09

(
,

1. ORIGENS DE RECURSOS
Lucro Líquido do Exercício '.. .. .. .... 2.246.714,44
Depreciações e Exaustão .. .. ..,'..

I 2.809.'302,18
Correção Monetária do Balanço .. .. .. .. .. .. (1.817.547,90)
Formação de Reservas

/

� 147.420,00
Alienação de -Direitos do Imobilizado .. .. ., .. ..,,' 1. �17. 662,61
Resultado Negatívo em Participações Societárias 2.618.612,37
Ajustes do Exercício Anterior .. '! •• •• •• 319.8?0,14
'Total das' Orlgens .. .. .. .. . � .. .. .. ., 7.442.043,84, '

,
,

, ,31.12."19
I,

24.622,986,98

10.004.848,81
,1.762.715,58
2.212.758,43
3'.370'.839,20
4.091..050,40
2.544.895,00
417.186,,00,
218.693,56

5.064.'62�,42
475.251,04

2.189.374,38
.--0-'

,

2 .400 . 000,00

72. 302� 027,14

47.000.000,00

22.333.751,46

22.1.79.300,00
-0-,'
7.031,46 I

147'.420,00' ,

,I •

721.561,24 '

'721.'561)24
-0-
-0-

2.246.714,44'

2.246 . 714�,44'
."\�

,

I

93 . 938 . 325,511..... ,

RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA'.. 56.207.836,06 80.908.284,51

(-)Despesas Administrativas .. ..

'

3.805.292,53 ,6.231.993,29
I

(-)Despesas c/Vendas.. .. .. .. .. .. 4.975.880,19 2.51Q.068,14
(-)Desp. Financ. (-) Rec. Financeiras 888.813,74 1.031.971,90
(-)Result. Negat. em Partic. Societária -0- 2.618; 612,37
(+)Result. Posit. em Partic. Societária 2.097.150,72 ,�O�

\
'

,

"

':\ "
'

,

LUCRO OPERACIONAL LtQ�UIDO'.. .. 4.359.367,34 ,l.357,.623,O�"
(+ )Receitas não Operacionais:. .. .. .. 1.547.708,46 1..804.381,86
(-}Des.pesas não Operacionais . � .. .. ..'

" 167.259,97 1'87.943,41
Correção Monetária do Balanço.. .. ,(578.890,24) 1.817.547;9Ô .:

LUCRO L1Q.' ÀNTES DO IMP. RENDA .5.160�925l.59 '�,.�9l.609,44�'
(�)Provisão p/Imposto de Renda .. �. .. 900.904,00 ',2.>54�.895,OO,
,LUCRO L1Q,. Após O IMP. DE' RENDA 4�260.021,59' 2.24:6.71-4,44'>

Venda de Produtos p/Merc , Interno
Venda de Produtos p/Merc. Externo
Revenda de Mercadorias I.. •• •• •• ••

Prestação de Serviços .. .. .. .. ..

'

..

, Incentivos à Exportação '
.. .. .. ..

, ,

(-)Devoluçõea. . .. .. .. .. .. .. .. ..

(-) Imposte Faturado .. .. '.. .. .. ..

34.251.170,53
,

1.953.708,00
9.10'2.225,20
12.908 . �79,36

412.449,00 '

334.740,10
2.085.155,93

, ,

2. AP�lcAÇÕES DE RECURSOS'
,

Aquisição de Direitos do Ativo Imobilizado ..
' 4.360.193,28 '

Aumento dos Investimentos .. .. .. .. .. 152.352,94
Aumento do Realizável a Longo Prazo .. .. 456.433,49
Redução do Exigível a Longo Prazo .. .. .. .. .. 9.012.653,92
Dividendos, Distribuídos ..

,

..
,
... .. .. .. .. .. .. 22'9.510,33

----�-

Total das Aplicações .. , '... .. .. .. 14.2�1.143,96

,

(-) Custo dos Produtos, Mercadorias e

Serviços Vendidos .. ," M' •• •• ••

.,

LUCRO OPERACIONAL BRUTO ..

44.275.632,98
�

11.932.203,08

, \

3. REDUÇÃO DO' CAPITAL CIRCULANTE LíQUIDO (6.769.100,12)
.

'

DEMONSTRA'ÇAO DO CAPITAL'CIRCULANTE LiQUIDO
" '

1978
'

1979 ,

I
GRUPO

,
\

ATIVO, CIRCULANTE ','

PASSIVO CIRCULANTE

., '

2L 050.006,67 27.477.651,17 6,427.,6,44,50
11. 426.242,36 24.622.986,98 13.196.'744,62 '_,

,

,

C:APITAL',CIRÇULANTE LíQUIDO .'..
'

... ..

,', (6.769 ::IOO,12):
,

f
) "

,._, "UW

55 . 902' .932,37
2.900.451,93 '

17.303.931,73,
17.406. 694�03

424.315,47
" 1.039.363,'27
11'.990.677,75

67 .158 .,015,7�
13; 750 . 268',79 '

-, .. .'-."

�\
, '. '.,�', .:."

� '." ;,:,
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'COM ERCIAL
I'

FUCK. .'
.

•

..... s•

Demonstração d·as Mutações do Patrirnô,nio Líquido
,

Capital Reservas de Reservas de
Social Capital Lucros
-
/

, '. 10,.500.000,00 �.8 .115.515,06 24.957.118,71
-0- 22.181.,554,33 . 231.3'36,88
--O- 147.·420,00- I' -0-,

,
36.500. OOO�OO (8.110.737,9'3) (24.466.894,35)

\

I 1,-: (
\

.......().-----(),...... -&-- I'

-O- -'O- ..-.{}..-.

47.000.000,OO,! 22.333.751,46 721.561,24

(229.ôlO,33)
2.246.714,44
2.246.714,44

Patrimôn'Iu
Líquído

Lucros

Suspensos
Discriminação ,

(229.510,S3)
2.246.714,44

'72.302.02J,14

..

------�--------------�--,�--�------�------------_,_---------·----�I
,

,

Saldo em', 31 .12.78 ., 4. }51. 878,05
I
_'O

-O-

(3.922.367,72)

.....

•

-:47. 724�511,82
:22.412,.891,21

147 :420l00
, ........(}__.

,_ .Correção Monetária do Balanço ", . ( ..

Formação de Reservas __. .. . .. ,.. _. ..

.Aumentos de Capital c/Reservas .. .. .. ..

Demonstrações do Lucro;

Dividendos ... , ... , ..

Lucro Liquido do Exercicio .. .. ... .. .. .. .. . .

Saldo no Final do Exercício _. .. .. .. .. .. .. ..

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
. NOTA i PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS NOTA 2 -' IMOBILIZADO

..

I

a) A��esentação das Contas I

, (

,

.

,As demonstrações financeiras foram estruturadas em' éon..

formídade com os :dispositivQS da Lei n.o 6.404/76 e, modificações introdu-
·1 .zídas 'ria legislação tributária;

b) Ciclo' Operacional
Os direitos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo su

perior ,a.360 dias, são demonstrados a .longo prazo;

c) . Estoques
Os estoques de produtos acabados foram avaliados segundo

QS precei�os do artigo 14 do Decreto-Lei n.o 1. 598/77 .

,

' . Os' demais produtos são avaliados ao custo médio de aqui- '

síção, líquidos do IClVI; .

'

d) Provisão para Devedores Duvidosos

A provisão para devedores duvidosos é constituída respei- \

tando 0, limite legal p�ra efeitos tributários, sendo suficiente para cobrir
',as perdas julgadas prováveis; ,

e) Despesas do Exercício Seguinte .

Referem-se às despesas pagas antecipadamente, e estão sen
do apropríadas proporcionalmente aos períodos de competência.

-, .. , :,
,

Os encargos financeiros estão 'apropriados até a data do en'"

eerzamento do exercício:
f) Investimentos

2' ..877 .528,56 -

493.31.0,64
''_�

475.251,04

Tem sua composição da 'seguinte forma:

Discriminação
/, Valor neprec�ação Valor

'Corrigido Acumulada Residual

11.541.969,29 -O-
I

11.541.969,29
8.273.873,61 -0- .8. 273 � 873,61
7.882.467,47 3.698.335,61 -4.184.131,86
9.326.242,65 6.683.144,81 2. 643\, 097,84/

1.273.803,92 422.694,24 851.109,68
250.678',17 113.843,49 136.834,68
8.866,07 -0'- 8.866,07

2.809.311,44 -0- 2 _,309: 311,44
1.278.292,86 -,0- � .278. 292,?6

,

596.231,00 .

/ -,O-' 596.231,00

Terrenos.. . .••

"1
••

'Edifícios .. .. .. .. .. ., ..

Máquinas e Equip . .'. ..' ..
Veículos .

Móveis e Utensílios
'

.

Ferramentas .. ..'.. .. .. ..

\

Semoventes .... .. ". .. ..'

Reflorestamentos .

Reservas F'lorestais .. ..

Construção em Andam.
, .

Total
'

'

.. 43.241. 736,48 10.918.018,15 32.323.718,33
=====��===================================================

-

NOTA 3 - INSTITUIÇõES FINANCEIRAS
/

Em 31.12. 79 os financiamentos apresentavam
características:

,

Discriminação Curto Prazo Longo Praza

..
,

" ,

.

- 'Os investimentos são demonstrados pelo valor corrigido mo-
netariamente. Os considerados relevantes foram avaliados pelo método
da; wlJ.i:val�n�ia patrimoJ?ia!, ..

cujo montante de Cr$ 2.618. 6r2,�7, foi agre-
:�ado ;ao resultado do exerciero;

,

g) Provisão par� Imposto d� Renda,
A provisão para Imposto' de Renda é eonstítuida .segundo o

·.egi)ne ae -eompetêneía, incluindo os irroentivos fiscais a aplicar; ."
h) Imohillaade

,

_

'

Os bens destinados à manutenção das atívídades da empresa,
são demonstrados ao eusto de aquisição ou construção, acrescidos da' cor-

_.,

t'
.

reçao mone aria ,

Capital, de Giro
, Ativo Fixo ..

3.370. �39,20.Total .. 475.251,04

NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de Cr$ 47.000.000,00
dividido em 47.000.000 de ações ordinárias, todas com valor nominal de
Cr$ 1,00 cada uma ..

Canoínhas (Se), 31 de dezembro de 1979.
\ \

/

A depreciação é constituída pelo método linear e absorvida
.

no custeio da produção e no resultado, 'conforme 'aplicável; /

NICETO OSMAR FUCK _ Diretor Industrial
/

.
.

ESTEVAO .FR)\NCISCO FUCK - Diretor Administrativo

LUIZ FERNANDO FUCK _ Diretor de Engenharia
,JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO- - Técnico em Contabilidade

Reg. no CRCSC sob n.? 4449
CPF 124.046.409-68

1) Efeitos Inflacionários
.\

'

Os reconhecimentos .dos efeitos ínflacíonáríos sobre as de
monstrações financeiras, com base nos índices de variações das OiRTNs
no período, resultaram num valor líquido de correção de Cr$ 1.817.547,90,
agregado aos resultados do exercício.·

,

. , Parecer dos Auditores
I

Ilmos. Srs.

Diretores e Acionistas da
"

\

EMPRESA INDUS'TRIAL E' COMERCIAL FUCK S.A.
__

.

. C;ANQINHAS - SC \

Examinamos os Balanços Patrimonais da Empresa In
dustrial e Comercial Fuck SIA., em 31 de dezembro de 1979 e 1978, as

correspondentes demonstraçôesvde resultados dos exercícios
-

findos na-.;

quelas datas, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplica-
, ções ,de recursos do exercício findo em 31 de dezembro de 1979.,.

.,

quadamente a posição patrimonial e a situação financeira da Empresa In
dustrial e Comercial Fuck SIA., em 31 de dezembro de 1979 e 1978, os resul
tados das operações dos exercícios findos naquelas datas, as demonstra
ções do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos do exer...

'.

cicio findo. em 31' de dezembro de "1979, de acordo com os princípios de
contabilidade geralmente aceitos e aplicados com uniformidade ·em rela-
ção ao período anterior. i

. ...('
,

l .

" Nosso exame foi efetuado consoante padrões reconheci-
'dos de auditoria, incluindo revisões parciais dos livros e documentos de
Contabilidade, bem como aplicando outros processos técnicos de audíto
tia na extensão que Julgamos necessária, segundo as circunstâncias.

,

,

'I
,

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima

referidas, lidas e,Dl conjunto com as Notas Explicativas, representam ade-

,

Joinville(SC), 03 de junho de 1980.

AUDIT - SERVIÇOS DE AUDITORIA �/C
CRC ..SC 0524 _'WlLLlAN KOHLER _' Contador Reg. C�Ç(SC) 5235.

. ,: ..' . -

.
'. .' ,..,..� ....

\
. -

-

, /
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Prefei'tu ra
LÉI N.ó:�1.543 DE 04/6/1980

"

AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS'
MUSICAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dr. Benedito Therézto de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina; usando de suas atribuições legais, fa
ço saber a todos os habjtantes deste MUl\icípio
que a Câmara de Veradores decretou e eu

sanciono a seguinte
L E I.:

_ Artigo 1.0 _
-.

Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a adquirir equipamentos musicais neces

sários a formação de uma Banda Musical, até o valor
'de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros).

"

) ,

. Artigo 2.° -. A despesa decorrente com a exe-

cução desta lei, correrá por conta da dotação: Depar
tamento de Educação e Cultura' 4. O . O . O - Despesas
de Capital- 4.1.0 .. 0 - Investimentos - 4.1.2.0 -

Equipamento e Mat. Permanente - 4.1 .2 .1/063-A, -
Equipamentos Mat. Permanente.

Artigo 3.° - Fica o Poder Executivo autoriza
do a abrir crédito suplementar do valor supra, por
decreto, caso haja insuficiência orçamentária.

Artigo 4.° - Está o Chefe do Poder Executivo,
àutorizádo a entregar o. referido-equipamento'musical
à 'guarda do 3.:<> Btl. de Polícia Militar sediado nesta
eídade, sob cautela, que encarregar-se-á da fundação
da respectiva Banda e conservação do instrumental.

Artigo 5,'°_' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições, em con-

trário.
'

Canoinhas, 04 de junho de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal /

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

\
José Bonifácio Furtado

.Coordenador Administrativo I

LEI N.o 1.544 DE 10/06/80
-, I

ISENTA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA:
DO HjOSPITAL SANTA CRUZ,

) O Pr�f�ito Municipal de Canoinhas, Dr. Bene
dito Therézio de Carvalho Netto, no uso

.

de
suas atribuições faço saber qUe a Câmara de'
Vereadores decretou e eu asnclono a seguinte

L E I :

Artigo 1.° - Fica o Chefe do Poder :IDxecutivo
autorizado a isentar o Hospital Santa Cruz do débito
de ·Cr$ 263.224,70 (duzentos e sessenta e

I
três .mil e

duzentos e vinte P. quatro cruzeiros e setenta centa
vos) a que foi tributado, relàtivo a contribuição de
melhoria (pavimentação .asfaltica) ;

Artigo 2.° - A presento lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Canoínhas, 10 de junho de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto \
.

Prefeito Municipal
.

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

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

,

,

LEI N.o 1.545 DE 1,0/06/80
,

z .

AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE UMA AREA
DE TERRAS

'

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto Pre
feito Municipal de Canoinhas, E,stado de' San
ta Catarina, no uso de suas atribuições faço sa

ber a todos os habitantes deste município, que
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancio
no a seguinte

L E I:

Art. 1.0 - Fica o'Chefe do Poder Executivo
autorizado a adquirir do sr. ARTHUR BOLDUAN,
uma área de terras medindo 10.695,50 m2, 'sendo que

,

a 'área de 7.200,00 m2 foi atingida pela' abertura de
uma rua sem denominação; e 3. 495,50m2 ficará como

área disponível; pelo valor de Cr$ 320.86,5,00 (tre
zentos e vinte mil, oitocentos e sessenta 'e cinco cru

zeiros); sito no Bairro Campo d'Água Verde, corri as
_,

seguintes confrontações: - Ao sul dista 209,00 ml

�1 de Junhol de, 1980

com A. Scultetus; Ao norte dista 220,00,ml com uma

rua Projetada; Ao leste dista 34,70ml com Arthur
Bolduan é a Oeste, dista 34,70 ml com uma rua, Pro-

I jetada.
Art. 2.° _' A despesa decorrente com a presen

te lei, correrá através de dotação específica - De

partamento de Serviços Urbanos 4.2.00 - Inversões
Financeiras - 4.2.1.0/107 - Aquisição de Imóveis,
do orçamento vigente, ficando o Chefe Ido Poder Exe
cutivo autoriado a suplementá-la quando se fizer ne

cessário, utilizando-se dos recursos disponíveis con-

.forme o que estabelece o artigo 43 §§ e incisos da lei
n.Q 4.320/64.

, '

Art. 3.° - Esta lei entrará ém vigor na data
de sua publicação, revogadas as -dísposíções em .con-

trário.
.

.

,

Canoinhas. em 10/06/80.
Dr. Benedito" Therézio de Carvalho Netto

,Prefeito .Manícípal
Esta lei foi registrada é publicada no Departa

mento Administrativo, .na data 'supra.
, José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

\

LEI N.Q 1.546,DE 10/06/1980

ALTERA DISPOSIÇõES DA LEI N.o 1.14� DE 25 DE
ABRIL DE 1974, QUE�BAIXOU O ESTATUTO DOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DO MUNICíPIO DE

CANOINHAS.

·Dr. BeneditoTherézio de Carvalho Netto, Pre-'
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, faço saber que a CâÍnàra de ,verea
dores decretou e eu sanciono a seguinte lei:

,� .

"Artigo 1.0 - Os proventos de aposentadoria
.serão:

I - integrais, quando o funcionário:
,

a) contar trinta e cinco anos de serviço, se 'do
sexo masculino, ou trinta anos de serviço, se do sexo

feminino;
. b) se invalidar por acidente em serviço, por

moléstia profissional ou grave, contagiosa ou incurá
velo, ,

II - proporcionais ao tempo de serviço, quan
do o funcionário contar menos de trinta e cinco anos

de serviço, salvo o disposto no parágrafo único do ar-

tigo 107.' -,

'

.
.

.

'

.

Parágrafo único - A aposenatdori� do fun-
cionário ocorrerá ainda:

,

I - com as vantagens do cargo em comissão ou

função gratificada em cujo gozo se achar, desde que
o exercício abranj a, sem interrupção, os cinco anos

anteriores;
, ,

II - Com as vantagens do cargo em comissão
ou função gratificada 'mais elevados, se exerceu mais
de um cargo em comissão ou' função gratificada, des
de que o .exercício, ininterrupto ou não, abranja os

dez anos anteriores e que o exercício do ,cargo ou

função mais elevada não tenha sido inferior a dois
anos". ,

Artigo 2.° - As despesas decorrentes da exe ..

cução .

desta lei, correrão à conta das dotações pró
prias do orçamento vigente.

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trárío .

'

Canoinhas, 10 de junho de 1980.

Dr.: Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

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

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

PORTARI1\, N.o 42/80
Dr. Beneditn 'I'herézio de 'Carvalho Netto, :Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso d'e suas 'atribuiçôes legais,
resolve:

' ,

CONCEDEH LICENÇA
_ De. acordo, com os artigos 125, 131 e 134 da Lei n,"

,
'_ 1.149 de ,25/04/1974. ,_"

.

--

,

a) _-- Ilda Banhara,' funcionária municipal,
por mais noventa '(90) dias de licença par� tratamen....

" .�.
� .' ,

.

'. Ir •

.
'

. . , . ,

�(

Canoinhas
_.,

to de' saúde, conforme laudo médico anexo ·'ao. reque
rimento protocolado sob n.? 1155 de 06106/80, a par
tir de 06/06/80.

b) -. Nilza Mello Marques, professora muni

cipal, por mais sessenta (60) dias de licença para tra..
'.

tamento de saúde, conforme laudo médico incluso no

requerimetno protocolado sob n.? 1164 'de 09/06/80, a/
partir de 09/06/80.

-r

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
em 10/06/80. "

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

'

Esta Portaria foi registrada e publicada no De ... '

partamento Administrativo ,na data supra.

José Bonifácio Furtado '

-

Coordenador Administrativo'

DEC�ETO N.o 52/80
APROVA SUBDIVISÃO DE UMA AREA

DE' TERRA·
' . "

,

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

de conformidade com a Lei n,? 830 de 04/06/68, .

DECRETA:

Art. L? -- Fica aprovada em conformidade
com o despacho exarado no requerimento protocola
do sob n.? 1.049, datado de 23/05/80 e nas respectivas
plantas pelo sr,. Engenheiro dai Prefeitura Municipal
a subdivisão de um terreno urbano, com a área de
1.940,00m2 constituído dos .lotes n.?s 35-36-49 do 1,0-'
tearnento de Henrique Schmidt, procedido pelos srs',
ANTONIO,TRELA e PELAGIA KOT'E; ficando assim

'

distribuido _a área de 1.468,00 em 03 lotes e a área de
,472,OOm2 para a abertura de ruas, situado à rua Ruy
Bârbo.sa.,

"

Art. �.° - A área destinada para a abertura
de ruas ,deverá ser doada a Prefeitura Municipal, me..
diante escritura pública, sem ônus para a municipa ..

'lidade. "

Art. 3.° - Os proprietários ficarão isento .do
imposto territorial urbano por três anos de confor
midade com a legislação vigente.

Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor nà
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

.

�. . : .

,

, Gabinete do Prefeito Munícípal de Canoínhãs,
em 12/06/80 '. "",,: ..

'

...

"

.r , : , ...

.
. ,

Dr. Uenedito Therézió, de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

,

'Es�e Decreto foi registrado' e publicado nb b� ...
·;

partamento Administrativo, na data supra.

.José Bonifácio Furtado
Coordenador Admínístratívo �:,'

,

)

E O I T A "L
• ,I,'

A Prefeitura, Municipal de,Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, solicita o comparecimento do Se-',
nhor Francisco de Souza, Portador dá C. T . P . S ., n.°

48.631 - série 371r no prazo de 72 horas, para regu
larização de sua situação' funcional junto a esta Pre
feitura, sob pena de caracterização d,e justa causa, se
gundo o arVgo 482, letra I, da consolidação das leis
do Trabalho - CLT. .

Canoinhas, 16 de junho de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho' Netto
Pre�eito Municipal

, \ "

.

,

' A Prefeitura Municipal de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, solicita o comparecimento do Se...

, nhor Jorge Rodrigues, Portador da C . T . P . S . n.°

48.637 -,Série 371, no prazo. de, 72 horas, para regu
larização funcional junt,O a esta .Prefeítura, sob pena
de' caracterização de justa causa,' segundo o' artigo

\

.

48,2, letra I, da conoslídação elas leis do -, trabalho.r-c-
,

'CLT.
",-'

, ,

. Canoínhas, 16 de junho de, ,1980";
• •

.,l" '.' ,

Dr': Benedito Tberézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal,

:""'".� . ..'

,
I
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SERVICOS
, \�

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

F�RMACIA DE PLANTA0: De sábado (21) a sexta-feira
I (27) - ALLAGE - Rua Vi

dal Ramos, 684 _' Fone 22-0614

MÉDICOS DE PLANTA0: Em casos de.extrema urgência -
Fone 22-0033

RADIO PATRULlIA: Fone: 190,

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179 ,

RÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:Qa
horas e das 14:(:)0 às 18:00 ho-

raso Aos sábados até às 16:00,
I

" horas:

/

EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa -Ca

tarina, na forma da Lei,
,

Faz público, para ciência dos, interessados, em cumpri
mento ao: disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por LUIZ STOCLOpKA, foram depositados em seu Cartório, me
.moríal descritivo, planta e demais papéis e documentos relativos
ao "LOTEAMENTO KM 2", situado no KM 2, cidade de Três Bar-:
ras, desta comarca, conforme planta abaixo.

,

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da terceira

, e última publicação do presente Edital., Findo o prazo e não -ha

\'end� impugnação' de terceiros ou deste Ofício, será procedido
o registro. "

"

,

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

nove (29) de maio de 1980.
'

EULALIA GLABA KOHLBECK
Ofícial do Registro de Imóveis - CPF n.o'249 111199/34

, REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

\

Edital de Loteamento

.10S1;. POLANSKI

CI

Z
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AREA DOS LOTES

A�EA DE RUAS ..

POLIGONAL' ..

.. 12.592,80M2
1.065,00M2

13.657,80M2
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PUBLICIDADE, :É UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

SE VOC1t AINDA NAO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. - ANU,NCIE NA RADi'o'
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE CAw
PACITADOS, IMO EMPENHAR;.SE NA DEFESA DE SEr

INVESTIMENTO .

.-

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUlTAS ALEGRIAS ...

,E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

"

use
Por todos os seus títulos de

benemerência como catequista,
professor, fundador de cidades
e de colégios, Apóstolo do Bra
sil, Taumaturgo do Novo Mundo,
poeta e autor teatral, o venerá
vel padre José de Anchieta de
há .muíto deverá estar canoni
zado. Sua vida' foi um contínuo
transcorrer de obras pias, prega
ção do Evangelho e até milagres
'realizou, dada sua prodigiosa
força espiritual.
Nasceu 'na ilha de Tenerife,

arquipélago das, Canárias, em

1533.
,

Seus pais eram ricos e vir
tuosos.

Desde a mais tenra .idade,
Anchieta revelou-se hábil na

leitura e escrita e em conheci-
mentos de gramática.

"

Ingressou na Companhia de
Jesus, como padre Jesuíta aos

18 anos.

Aos 20 anos" foi enviado para
o Brasil.
/Anchieta transcorreu a longa

viagem marítima com os olhos
voltados para o céu, pedindo a

Deus inspiração e amparo para
a cruzada que ia iniciar.

Chegou a Bahia a 13 de julho,
após 64 dias de viagem.
Foi logo mandado para o sul,

onde encontrou o padre Manoel
da Nóbrega e outros.

Os jesuítas eram muito pobres.
Viveram a princípio em uma

choça àe palha, de pau-a-pique,
de quatorze ,passos de comprido
e doze de .largc, e ali tiham
escola, enfermaria, refeitório co

zinha e despensa. As camas eram
redes 'que os índios teciam e o

cobertor, o fogo que os aquen
tava, guardanapos eram folhas
de bananeiras e comiam frutas
sívelstres, peixes, farinha e algu
ma caça do mato.

Anchieta revelou-se professor
ímpar. Ele mesmo escrevia os,

cadernos, à falta de livros, e mui
tas vêzes a madrugada o vinha
encontrar de pena na mão.

Contam-se vários milagres do

Taumaturgo, confirmados por
Nóbrega, seu superior.

,

Os demais padres ajudavam
na doutrina, a ler, a cantar, a

escrever, e os discípulos mais
adiantados vinham a ser mes

tres. E ao rim "das aulas, todos
cantavam as Iadaínhás, e à tar

de, hinos à Nossa 'Senhora.

Os batizados sucediam-se e

os costumes se moralizavam,
\ '

passando a surgir a noção de
família.

Mas José de Anchieta não era
s6 professor. Muitas vêzes ser

viu de barbeiro, médico e até

cirurgião.
Os comandantes 'portugueses

estavam assombrados pois os

primeiros jesuítas foram devo
rados pelos índios. Não havia
dúvida, o Padre José possuia
um encanto sobrenatural.

Na revolta dos tamoios, teve
destacada e corajosa atuação.
Ficou meses na, praia como re

fém entre os índios, enquanto
Nóbrega parlamentava, com os

portugueses. Foi feito então o

armistício de Iperoig, um com

promisso de paz entre tamoios
e, portugueses.
Enquanto esteve preso, An

chieta criou seu poema, em la

tim, consagrado à Virgem de
4130 versos. Escreveu na areia

, I

branca, com um pau. Os índios
curiosos olhavam o bondoso pa
dre e admiravam-se ao vê-lo c

riscando a areia.

Durante o período .
em que

Anchieta ali ficou, operou várias
curas, consideradas prodigiosas.
Sua figura simples, e ao mes

'mo' tempo magestosa, desarma
va os mais violentos.

.Em 1569 foi nomeado reitor
do Colégio de São Vicente e

mais tarde, provincial do Brasil.

. Visitou todos os colégios de
então. Por toda parte pregava,
moralizava, divulgava' seus co

nhecimentos, seus escritos na

lingua brasílica. E tamanha era

sua bondade que os próprios
selvícolas o adoravam. Procu
rava pessoalmente, as tribos
mais I indóceis e parecia hipno
tizá-las com sua fala mansa e

convincente.

Morreu num. domingo, a nove
de Junho de 1597, após 44 anos

de ação' no Brasil.

Os indígenas carregaram-lhe
o corpo às costas, durante 3
dias a quinze léguas de dístâ n
cia de'Reritiba (hoje Anchieta)
e depositaram-no na capela da·
igreja dos Jesuítas, de onde foi

depois transportado para a Ba-
'hia. A cidade de São Paulo
ainda reclama os restos mortais
do seu grande co-fundador e

que tanto fez por ela.

Segundo Simão de Vascon

celos, em A Vida do Venerável
Padre José de Anchieta, inúme
ros' foram os milagres operados
pelo Taumaturgo, na maioria
confirmados por outros padres
e documentos históricos da Ca-
'pitania de São Vicente.

São Paulo nas comemorações
de seu IV Centenário de Fun ..

dação, editou as poesias comple
tas do Santo Padre e erigiu-lhe
um belo monumento na praça
da Sé, em frente da' Catedral.

O antigo Caminho do Padre
·José, de Santos a São Paulo,
tomou seu nome, e hoje é a

maravilhosa Via Anchieta, li

gando a velha Piratininga ao

litoral.

OBRAS
Poema em Louvor da Virgem

Marcia. Arte de Gramática da

Língua mais usada na Costa
do Brasil. Vida dos Religiosos
da, Companhia dos Missionários
no Brasil. Conversações ou Co
médias. Dissertação Sôbre a His
tória Natural do Brasil.

, ,

em
, .

moveis e

, \

/

Tudq para o seu lar

eletrodomésticos

conjuntos éstofados, copas: dormitórios para casai e infan

til, cozinhas americanas todaschini, televisão' a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto e branco \ (philips, philco) fo-

,
,

gões 'a lenha e, a gáz, refrigeradores. armários com'

(simples e duplas), bicicletas,
costura e d� levar, colchões,'

relógios de parede, rádios,
\

,

infinidade 'de artigos.

enceradeiras, máquinas
violões, carrinhos e - barcos.

toca-fitas '9 uma

.

pias
dê

. \

Crediario próprio e entrega na hora

FIça-nos u�a visita e comprove nossos pre,os e facilidades d� pagamento
'"

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC. . I
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CORREIO DO NORTE

,Neuzildo. .Fernandes ne
(continuação) vador, Promotor Público e re

presentante do Procurador Ge
ral do Estado Hany Kruger; Eny
Tomazelli, Juiz de Direito da
Comarca de Mafra; Wilson Au
gusto do Nascimento, JUIz de
Direito da Comarca de Itaiópo
lis; Orly de Athaide Rodrigues,
Juiz de Direito da 2.a Vara dé
Canoinhas e Rivadávia Ribas
Corrêa, Presidente da Associa
ção dos Advogados de Canoi
nhas,

Em. seu díseúrso de posse,
Neuzildo Borba Fernandes ' de
clarou que "ao advogado com

pete a defesa da ordem jurídica
e da Constituição do País, rea

firmando e exercitando sempre,
os princípios inegociáveis da De
claração Universal dos Direitos
Hum�nos": Ao finalizar o Pre-

o ato solene que foi reali
zado no último sábado no salão
nobre' do Forum de Canoinhas,
contou com a 'presença das se

guintes autoridades: Sadi de Li
ma, Presidente da OAB' de San
ta Catarina; Ticho Brahe Fer
nandes Neto, Desembargador
Presidente da 1.a Câmàra Cri
minal e representante do Tribu
nal de Justiça de SC; LoacyrMu
niz Ribas, Juiz de Direito da La
Vara .e Diretor' do Fôro de Ca
noinhas; J06é Ramos Schaeffer ,
Presidente do Instituto dos Ad
vogados de SC; Benedito Theré-,
zío de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal; Alberto Russi, Presi-
dente da Caixa de Assistência
aos Advogados; Raul Santo Sal-

CAR'I'�IO PAULA S. CAR
VALHO - 1.0 TABELIONATO

Edital de, Notificação
de protestos

I

'Por não, ter sido encontrado
pessoalmente .no endereço a mim' Por não ter sido encontrado no.

fornecido, ou por recusar a tomar endereço fornecido ou por recusar
ciência, faço saber aos que o pre- a tomar ciência, faço saber a que
sente Edital virem ou dele tiverem o presente EDITAL, virem ou dele
conhecimento, que deu entrada tiverem conhecimento que deu' eu
neste Ofício para ser protestada trada neste OFíCIO, para ser pro
contra o responsável dentro do pra- testado contra o responsável den
zo legal o Titulo com as seguintes tro do prazo legal o título com a

características. seguinte característica:

Duplicata n.� A' 03236/2 � Va
lor Or$ 11.0'24,83 . (Onze mil, vinte e

quatro cruzeiros e oitenta e três,
centavos) _. Vencimento: 10.08.79.
-- Emitida por Indústrias Luchsin
ger Madorin Si/A contra: GODO
FREDO MARTINS.

2.0 OFíCIO DE NOTAS

DP N.IO 5972, Vencimento .',
15.09.79, no valor de Cr$ 1.461,00,
Emitida por Auto Mecânica e Peçás
Leo Ltda., Contra: "WILSON CAR
LIM DO PRADO".

Canoinhas, 18 de junho de 1980.,

Canoínhas, 18 de junho de 1980.
i
PAULA S. CARVALHO
OFICIAL DE PROTES'FOS
CPF n.o 246 9>75 329-53

ALCIDE.$ SCHUMACHER

OFICIAL MAIOR

Prefeitura Municipal'
de Canoinhas

•

SPesq
. /

ESTAMOS ENCETANDO NESTE JORNAL, UMA PESQUI
SA DE OPINIÃO PÚBLICA. "QUAL O LOCAL QUE VOC�

INDICARIA PARA CONSTRUIR1VIOS A NOVA
PREFEITURA MUNICIPAL?"

. QUADRA: "' .. .,. .. "" 1ÓWW
·

� " _ � •• � ..:.o\�_ ••.. tI '
.. .: ", .;. .. ,.. rlI w ..

BAIRRO: �� � .:
'

.

Preencha e 'entregue este cupom na Prefeitura, ou endereçado
ao "Correio do Norte", Caixa Postal, 418 - Canoinhas - SC .

k==--===================================:===== ========

,

Dra, Zoé Walkyria. N�tividade Seleme
- CIRURGIÃ. DENTISTA '''_

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização. em Odontopedíatria -

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

I

,

Pára um 'bom chimar'rão
preFira
- «COMPADRE»

,

."
r

21 .de Junho de 1980

presidência da OAB' de Canoinhas
,

.

sidente disse que "a instalação
da Sub-Seção, da OAB em nos

sa região planaltina, nos enche
de alegria e festa, mas sua prin
cipal finalidade, porém, consis
te numa afirmação de união da
classe em torno de seus princí
pios e na defesa do Estado de
Direito, sem o qual a profissão
perde o' sentido e a beleza" .

Em seguida, pronunciou-s:e
o Presidente do Instituto dos
Advogados de Santa Catarina,
José Ramos Schaeffer, que fa
lou em nome do Presidente da
·OAB/SC Sadi de Lima. Num
dos trechos de sua alocução,
Schaeffer destacou a figura do
Dr. Rivadávia Ribas' Corrêa,
que durante todos esses anos é o

Presidente da Associação dos: Ad

vogados de Canoinhas, entidade

embrião do novo órgão que terá
\

.p

à sua frente o Dr. Neuzildo

'Borba Fernandes, "que -, com o

voto e a confiança de seus ilus
tres pares, assume o idealismo .e

espírito público e de classe, as

funções de primeiro Presidente
da Sub-Seção". Depois, referiu
se à personalidade qus foi o ci
dadão Ivo D'Aquino, "que tan
tas raízes tinha em Canonhas,
pois aqui advogou e daqui foi

. prefeito. Tendo prestado os

mais assinalados serviços à cau

sa pública do Estado, notada
mente no Senado da República,
viveu seus últimos anos' como

atuante membro do Conselho
Federal da OAB, no qual,. pon
tificando as mais altas expres
sões. da advocacia nacional, foi

aí sempre ouvido com admira

ção, respeito e acatamento, por
sua inegável cultura jurídica e.
seu

\
acendrado espírito público".

I
f

Também' foram empossados
na ocasião em seus respectivos
/ cargos na Sub-Seção da OAB de
Canoinhas, 'Os advogados Saulo
Carvalho, Vice-Presidente; An..

'

tônío Weinfurter, Secretário e

Aldo Pedro Dittrich como T�
sourerro ,

Após a solenidadJ, as auto
ridades convidadas, membros e

diretoria da Sub-Seção de C'a.,.
noinhas, foram recepcionados
com uma churrascada na ' sede
campestre do Elite Tênis Clube,
no,Bairro Nossa Senhora Apare..

cída ..

da Comarca de. Canoinhas

prazo, de tr'intá

- se

(30) 'dias
Direito sido designado o dia 27
de outubro de 1980 às 14:00 ho-
ras, para a audiência de Justífí
cação Liminar' de Posse, quando
após ouvidas as testemunhas
arroladas, 'será prolatada a sen...

"

tença decidindo sobre referida
justificação. E para que chegue
ao conhecimento de -todos man..

, ,

dou expedir o' presente .edital
que será-afixado . no -lugar. de
costume e -publícádo na 'forma
da lei etc. Dado e passado nesta

.

cidade de Canoinhas, Estado- de
Santa Catarina, -aos três dias do
mês de junho de mil, novecen..

tos 'e oitenta. Eu Zaiden E. Se
leme, Escrivão o' subscrevi ..

o Doutor Loacyr. Muniz
Ribas, Juiz de Direito da l.a Va
ra da Comarca de Canoinhas,
Estado. de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.

"um terreno' com a área de 4.800
m2 (quatro mil e oitocentos me

tros quadrados)" situado na ci
dade de Três Barras, neste E�
tado e Comarca, dentro das se

guintes confrontações: - do la
do esquerdo 'Com propriedade
de' Roberto Alambék, a direita
segue o prolongamento da rua
10 de Novembro, aos fundos se

gue no prolongamento com a

Rua Carlos Müller e: em fren-

te, com a rua B1;"as'iI". 'Ficando
os citados advertidos, de que não
sendo contestada a presente
ação presumír-se-ão aceitos co

mo verdadeiros OIS "fatos arti
culados pelo autor (art. 223 §
,1.0 C/C o art. 285 2.a parte do

CPC). Tendo pelo MM. Juiz de

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito/Lê Vara

- 3 x

Ordem Auxiliadora das Senhoras [vangélicas
Agradecim�'nto·

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por
parte de JOÃO HORSKI e sua

mulher' ANGELINA SAWINS
KI HORSKI, brasileiros, casa

dos .entre si, ele aposentado' e

ela do lar, residentes e domici
liados em Três Barras, nesta

Comarca, ficando citados os her
deros de Roberto Alambék, bem
como os interessados incertos e

não sabidos, foi requerida uma

ação de Usucapião do seguinte
'imóvel a seguir transcrito:

A Ordem Auxílfadora das Se-
\

nhoras Evangélicas, (p.A.S.E.)
agradece sensibilizada a família
Mussi, por ter cedido o prédio
para a realização do "Bazar dos

Cacarecos", a Comunidade Ca-

noínhense por ter enviado 'ruu
doações aÇ> referido Bazar e a

Imprensa Escrita e Falada pe
las divulgações alusivas.

A Diretoria

Canoínhas [unho de 19�m.·

AGORA VOC� 'CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

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

ACOMPANHE TODO DOMINGO A PARTffi DAS 07,00 .'

HORAS, O DOMINGÃO MU$ICAL.
, I

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS - TELETEMA ..... '. TEMAS
MUSICAIS DAS SUAS NOV�LAS PREFERIDAS .

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE ,DOS
R�IS O MELHOR DA MÚSJCA, NA INTERPRETA-

çÃO DOS MELHORES Cf..,NrORES EM EVID�NCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEyAMOS NOS
SO RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BOM DE

-

'" NOSSO INTERIOR.
RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE ACONCHEGANTE

E MAIS P;ERfINHO DE VOC:t.

Dr� :Sérgio T. Lanoer'
Cirurgião Dentista

Raios IX

Rua Paula Pereira. 799 - Fone 22-0588

Pick-Up VW
Vende-se uma Píck-Up

Volkswagen, ano 1976, em óti
mo estado de conservação.

Tratar na Rua CeI. Albu
querque n.? 945 ou pelo fone
22-0081.

.

3 lt

Associação Espírita
«Lar de Jesus.

Agradecimento,
A Diretoria e Criancas da

ASsociação Espírita "L�r de
Jesus" vêm' de público agrade....

cer à Sra . Paula Seleme Carva- .

lho� Vice-Presidente da APAE
,

S
'

e a ra. Nereida Cherem Corte
. ,

Presidente do Asilo "Dr. Rolan-
do Malucelli", o gesto 'dê nobre
za e solidariedade na venda' de
ingressos da peça teatral "O
Contrato Azul", cuja renda, Cr$
1,0 . 620,DO, fOL inteiramente re
vertida à entídade .

J

Tal atitude bem demonstra
o alto espírito comunitário des

sas senhoras que tanto traba
lham pelo bem estar do Excep
cional e do Menor de Canoinhas.

Na mesma oportunidade re
gistram o sincero agradecimen
to ao sr, Marcos Süssenbach,
Presidente da SBO, que gratui
tamente cedeu as dependências

.

do Clube.

.

E ao' povo 'em geral, que
prestigiou essa promoção bene

ficente, o imorredouro agrade
cimento e que "Deus lhes pa-

,

gue".
HILDA OSTROSKI

Presidente
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PORTARIA N.o 43/80
.

'

Dr. Benedito 'I'herézio de CarN�!qo Netto; Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San"
ta Catarina, no uso de suas, atribuições legais,
resolve:' ,-'

,

'

,CONCEDER LICENÇA

"

"

" -

,

De '8;e&rdo' com 08 .artigos 131 e 134 da Lei 11.° 1.1(9
, '

, ,

de 25/04/1974.
. �EONARDO R. FERREIRA, funcionário pú-
bfíeo municipal, por 60 (sessenta) dias de licença pa
ra tratamento de saúde, conforme laudo médico in
cluso no requerimento protocolado sob n.? 1.206" da.. ,

'tàdo de 16/06�80, a partir de 1�/06/80. ,

,

'Gabinete do' Prefeito Municipal de Gano,inh:as,
en 17/06/80.

I" Dr. Benedito Therêzto de Carvalho N'etfo
.' Prefeito Municipal

:msta Portaria foi registrada e publicada no De

partamento Administrativo na data supra.
"; , José Bonifácio Furtado

Coordenador Admínistratívo
'

.... - "

"

PORTARIA ,N.o 44/S{)
Dr' Benedito' Therézio de Carvalho Netto, ,PI'"
feito M�cipal de Cancinhas, Estado de San..

t� Catarina, no uso de suas atribuições legais,
resolve;

i
"

; �
, CONVOCAR

"
" \

'"

a) - MARÍSA TE�EZA LEITE FRA:GOSO,
não .títulada, para reger uma classe no 1.0 grau na'
E'.LM. "Campo dos Pontes", no período de 20/05/80
a<28j02/?1" '

;'
<

b) - DORLEA ALVES, ginasíana, para reger
uma classe no Centro Comunitário - Cohab, no pe..

ríodo de 02/06/80 a 29/09/80.
"

.:»

c) ,- ZILMA SANTANA, não titulada, para
réger uma classe no 1.0 grau na E �LM. "Entre Rios",
no período de 01/06/80 a 28/02/81.
_, d) -'�NTONIO VIEIRA MACHADO, �oti-
tulsdo, para reger uma classe no 1.0 grau na E. I.M .

"Paiol Novo", no período de 28/05/80 a 25/09/80.
. e) _. ROSEMARY MARTINHUK, normalista,

para reger uma classe na E.B.E. "Manoel, da Silva
Quadros" em Mareílío Dias, no período de 2,.6/05/80,

,., ,
,

, ":23/09/80.q
,""

, ,

,f) - IRACI LUIZA RISKE, normalista, para
, r�ger uma classs no 1.0 grau no G.E.M. "Jardim E5-
peFan�i:iH, 'no período de 30/05/80 a 0�/06/80.

.

- g) -::- ANAMARIA NEPPEL, nãó titulada, pa
ra reger uma classe no 1.° grau na -E,I.M. "IPE", no
pé�iodo :de 02/.otvaO a 3·0/,08/80.

,
Gabinete do .Prefeito Municipal de Canoínhas,

··e-m l8l06j;8D.
J:lr. ,B�:nedito 'The:rézio de Carvalho Nett�

,

Prefeito Municipal f

, --._

'Esta Portaria foi registrada e publicada no De
p,aJiamento Administrativo na data supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

PORTARIA N.o 45/80

Dr. Benedito 'I'herézío de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, �st�d.? de Sa�
ta Catarina, no uso de suas atribuições legaIS,
resolve:

EXONERAR :A. PEDIDO

Conforme o item I, § 1.° do artigo 92 da lei .n.o 1.�49
de 25/04/74, .

,

.

Crístiane Sabbagh, do 'cargo de professora mu-

nicipal, na categoria de Normalista, Padrão C.E. 04,
a partir de 02/5/80, conforme requerimento protoco
lado sob n.? 1.244 datado de 18/6/80.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas.
em 18/06/1980. \

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no De

partamento Administrativo na data supra.
,

José Bonifácio Furtado
Coordenador' Administrativo

DECRETO N.o 53/80
'Dr, Benedito Theréaio de Carvalho Netto, Pre ..

feito. Municipal de Canoinhas, Estado de San
, ta Catarina no uso de suas atribuições e de

, ,

acordo. com o inciso II artigo 5.o. da Lei n.o' ,

1.514 de 15 de outubro de 1979:

'DECR'ETA:

Art. 1.° - Fica aberto o crédito por conta do
excesso de arrecadação verificado até o mês de mar

ço do corrente, na importância de Cr$ 890.000,00 (oi..
tocentos e noventa mil cruzeiros), para suplementar
as seguinte dotações orçamentárias:
03 _..:. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, I

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
'

3 .1. P . () -- Despesas de Custeio,
'3. L 3 . O - Serviços de Tere. e encargos
,3.1.3.1/022 - Outros servo e encargos Cr$ '200.000,00
05 - DEPART. DE EDUC� E CULTURA
4.0.0.0 _' DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.'0 -' Investimentos
4.1.1. O - Obras e Instalações
4.1.1.1/063 - Obras e Instalações. .. Cr$ 500.000,00
06 -'SETOR DE SAÚDE E SAN.·
3.0.0.0 '_ DESPESAS CORRENTES
3.1. O . O - Despesas de Custeio
3. 1.,3. O - Serv. de Tere. e Encargos
3.1.3.1/069 - Outros Servo e' Enc. Cr$ 100.000,00
07 ....... SETOR DO FOMENTO AGROPE'C.
'3.2'.0.0 � TRANSF. ,CORRENTES
3.2.,3. O _' Transf. a Instituições ..Privadas
'3.2.3. 1 -, Subvenções Sociais _.
3.:2.3.1/089- Esc. Agr. Vidal Ramos c-s 90.000;00

Total Geral .. .. .. .. .. Cr$ 890.00'0,00
Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na '

.

'data de sua publicação revogadas as disposições em

eontrârío.
.

' ,

\

,
. Canoinhas, 17 de junho de 1980.
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- ..

.' PALANQUES DE VARAL (FORNECEMOS COLOCADO) '_
,

,

'
' , f

,ART�FATOS DE,CONCRETO E� GERAL - TELAS DE
ARAME GALVANIZADO FABRÍCADO 'CONFORME PE-

,
,

'DIDO E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS COM PALAN-

/QUES E TABUAS DE CONCRETO, TIPO CE,RCAS INDUS
TRIAIS COM CAlDA (FORNECEMOS MONTADA).

, Fábricag, Distrito de Marcílio Dias -' Canoinhas-SC.

E�crit.ório: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - Anexo Escritório Cíds Contabilidade '

,.,li"liui .. Ini.. til II' I" 1.11ii ii I ii .. I ln I i •• I i i 11.111.1. i II 11111 ií.,

V,E N O'E - S E
\:.L, "

Uma casa de madeira em terreno de 800 -m,2 me

c;Undo llx12m, eontende 4 quartos, :3 salas, cozinha, banhsíro,
\áféa 'de 'serv;iço 'e pOrr)..à'r. ótima lõcalizaç�6, preço, de õcasíão.

RUa Em.il�& Se�ol�z, 239
'I" '

.......
'

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

Este Decreto foi registrado e publicado no De ..

partamento Administrativo, na data supra.
'

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

DECRETO N.o 54/80
Dr. Benedito Theré�io de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, E�ta�o""de San·'
ta Catarina, no uso' de suas atrlbulçoes e de
acordo com o Artigo 1.° da Lei n,? 1.526 de' 24'
de março de 1980:

D E C R E_T A,:
-Art. 1.° - Fica aberto por conta do excesso de

arrecadação o crédito suplementar na importância de

Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros) a seguinte
dotação orçamentária:
06 - SETOR DE SAúDE E SANEAMENTO
3.2.0:0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
'3.2.3. O - Transferências a Instítuíções Privadas '

3,,2.3.1 - Subvenções Sociais,
'

3.2 .. 3.l/071-,Assoc. Esp. Lar �e Jesus Cr$ 16,.000,00
Total Geral Cr$ 16.000,00

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

contrário.
. '

Canoínhas, 17 de junho de 1980.

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

Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento, Administrativo, na data supra.
José Bonifácio Furtado

Coordenador Administrativo

DECRETO N.o 55/80
APROVA SUBDIVISÃO DE UMA AREA DE TERRA

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre-
'

feito Municipal de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribuições Iegaís
e, de conformidade com a Lei n.? 830 de 04/6/68,

ri E C,R E TA:

.
Art. 1.° - Fica aprovada em conformidade

com o despacho exarado no requerimento protocola
do sob n.? 1. 214, datado de 16/06/80 e nas respectivas
plantas pelo sr. -Engenheiro da Prefeitura, a subdivi
são .de um terreno urbano, com a área de 1.080,00m2
procedida pelo 'sr. 0rAV10 TEODOROSKI, sendo

. parte do lote n.? 51, quadra n.? 05 do Loteamento de
João Sabatke, ficando- assim distribuído: - lote n.?
51 com a área de 56,OOm2 o lote n.? 59 com a área de
520,OOm2 sito a rua Major Vieira.

,

Art. 2.° - Este Decreto entra em vigor na da
ta de sua publicação .revogadas as dísposições em

contrário. ,\ \

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
em 18/06/80. '/

.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
,

Prefeito Municipal'
Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra.
José Bonifácio Furtado

Coordenador Administrativo

Oração ao Divino

Espfrito Santo

, \

Fundação Educacional de Santa Catarina - FESC

COLÉGIO AGRíCOLA "VIDAL RAMOS" DE CANOINHAS

A Comissão de Licitações do Colégio Agrícola "Vidal
, Ramos" de Canoínhas faz saber a todos quantos possam interessar
que acha-se aberta à Tomada de Preços, Edital n.? 01/80, destina
da a selecionar propostas para aquisição de Equipamentos para
panificação, devendo os mesmos serem entregues, instalados, na
Padaria do Colégio.

.

Por maior que seja a ilusão ma

terial, não será o mínimo da venta-
ele que sinto, de um dia estar conti- . Maiores informações e, cópia do Edital, poderão ser ob- ,

go e todos os meus irmãos" .na gló-
I

... tidas na Secretaria do Colégio, situado no Distrito de Marcílío Dias,
l'iía pe.rpQtua. Caixa Postal, 87 - Fone 22-0324, local onde deverão ser entregues.

,

. as .propostas até às 15:00' (Quinze) horas do dia 15 (Quinze). eleÂ�dQfó- te uma vez maIS; ..

julho de 1980.
'

,

Espírito Santo, Tu que me es
clareces em tudo, que ilumina, to
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás e

Dom Divino de psi doar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co

migo, quero neste curto diálogo
agradecerte por tudo e confi-rmar
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

A pessoa deVe:i-á. fazer esta I

(ira�ão três dias se-guido� 5eln laZer
'

o pedido. Dentro de i:f.ê� dias será

aleáRçada a ,g:r�ça, p�r mais tlif!dil
que seja.

·Publiéàda }:Ior t.ét te�bido uma
,-raça . J. L. F.

I

f '

A V' I S Q.
f

Tomada' de Preços N.o 01/80I ,

Canoínhas, 14 de junho de 1980.

A COMISSAO
'

V 1ST O

Pr()fe�Sor
.

Paulo Eduardo Rdcha Fa�ia ..
'



(d coluna de 'Ruben.r Ribeiro da Silva mantida'
em homenagem à sua memória.)

Responsável: GLAUCO J. BUENO

Palavras -atitudes· sigla's
,coisas que viram mo da
Leitor assíduo, que sou, do I

jornal O Estado de São' Paulo - I
"O Estadâo" como se tornou
mais conhecido, vislumbro qua
se que diariamente inserido em

suas páginas, o sistemático
enunciado de Comissões Parla
mentares de Inquérito - CPI.

São tantas e, como à pala
vra "boicote" hoje tão proposi
tadamente evidenciadas, que já
se estão tornando moda no país.

'

Ainda -há bem pouco tem

po, se não me engano, acontece
ram cinco CPIs, somente para
apurar as causas da violência
urbana.

Ora 'senhores? tenham pa
ciência, porque não saem às
ruas e não procuram auscultar
o povo no cotidiano. da sua la
buta pela sobrevivência?

Não fiquem dando uma de
Robin Hood moderno e tentando
ocupar páginas de jornais e ví
deos de TV!

Mirem-se nos exemplos da
própria natureza, pois ela é
verdadeiramente pródiga . em

no-los fornecer.
O "Tigre de Angola" consi

derado um dos felinos mais fe
rozes que se conhece, não ataca
o homem quando já. está com

a sua fome saciada.

-Povo de barriga cheia, será
seguramente gente feliz e pací
fica.

Se porém um chefe de fa
mília muitas vezes sem empre
go para prover o sustento da
mesma - na desesperada con

templação de seus filhos depau
perados pela desnutrição, pela
carência de assistência médic-a
e, se ainda for detentor de um
mínimo de percepção das coisas
que o rodeiam, vê a iniqüidade
prosperar mais e mais, constata
que as falcatruas proliferam
dentro dos próprios órgãos que
deveriam amparar e zelar pelo
bem estar do povo - enfim, um
homem, destes, não se tornará
obviamente um revoltado um

violento?
'

Quantas CPIs mais preci
sam argüir para tal constatação?

Não chegaremos ao cúmulo
de justificar a violência.

Mas, procurá-la através de
tantas e .tantas .Cf'Is, quando tu
do, está tão' à vista, realmente,
se os fatos não fossem tão sérios ,

seria para, �e achar graça mes

mo.

,Centro da cida de :�. canil,
é depósito, de lixo
Aos fundos da Sociedade

Beneficente Operária, frente pa
ra a rua Coronel Albuquerque.:
existe uma grande área vaga,
antes limpa ,e útil, visto que,
existia uma bem cuidada e bem

�d�inistrada cancha de futebol
de salão. Hoje, ao depois de se

atirar às traças o dinheiro pú
blico, ali existe um horroroso
"esqueleto" de concreto, daqui
lo- que seria uma quadra cober
ta. Arrasaram aquilo que estava
feito, funcionando muito bem e

tudo foi abandonado. Mais tar
de, em clichê, estamparemos
uma foto do "monstrengo" de
concreto armado.

E, para pioI'ar a coisa, a di
retoria da SBO locou sua sede
térrea, à um, restaurante. O
atendimento do-mesmo, é de pri
meiríssima qualidade, Infeliz
mente, o zelo pela limpeza da
área em pauta, aos fundos, li' de
se lastimar. Por ali grassa uma

tremenda criação de vira-latas
e o lixo é geperos.ament� larga
do "à Migué", como diria um

amigo meu.

Com a palavra: Direção da
SBO, Direção do restaurante,
Direção da Saúde Pública, De
partamento de Limpeza Pública
(acho que chega, alguém tem
que resolver) ..

da

Proprietário do cinema
local, herói da, ci�ade

Garanto que, se ao acender
as luzes, esses marmanj os forem
levados à Delegacia e posterior
mente seus pais chamados à

responsabilidade, ,a depredação
do único cinema da cidade vai
acabar.

'Ano XXXIV
-�

Sim, minha gente... o ho
mem é mesmo um herói!

I
' I

Descobri isto, uma, noite
destas, mais precisamente num

sábado, quando resolvi ir ao ci
, nema, participar como expecta
dor, deste evento chamado séti
ma arte.'

O quo presenciei, realmente
deixou-me revoltado.

Será que já entrei para o

ról dos "quadrados" ou será que
não tive infância?

Não. .. asseguro-lhes meus

queridos leitores, que ao tempo
da minha juventude, havia edu
cação e deve haver ainda hoje,
não vamos generalizar.

Mas, Juro que vi marman

jos "filhinhos de gente" muito
boa mesmo" meter os dois pés
,para arrebentar 'as cadeiras.

A grande preocupação, era
depredar tudo o que se deparava
pela frente.

Contou-nos o senhor Relíleu
Feijó (proprietário) que as ins
talações sanitárias são 'destrui
das deliberadamente e, pasmem,
até o cordão da descarga dos sa-

.

nitários são intencionalmente
sujos com determinada matéria
orgânica, para que não possam
ser tocados. - Chocante, há que
se convir!

Sugiro qUe o senhor delega
do, ou mesmo o Comissário Levy

I Rosa Peres, jovem policial civil
dos mais ativos e competentes,
passe '3. fiscalizar de perto. Afi
nal, um cidadão que não é nas

cido em Canoinhas, vem para
aqui, acredita na cidade e no seu

povo - se I estabelece co-m a fi
nalidade de nos dar uma sala de
entretenimento das mais sadias,
paga seu alvará de funciona
mento, recolhe seus impostos em

dia, paga seus direitos autorais
para exibição; aqui passa a vi
ver como .cidadão exemplar,
constitui família e depois .tem
que passar pela sanha selvagem
de moleques e não encontra am
pa�o de ninguém?

Muitos deles são sobeja-.
mente conhecidos" bem' como
sabe-se quem sãos seus país,

Estão muito à vontade:

Com a palavra, as

autoridades!

Caso contrário, senhor Re-.
lileu, largue .tudo e vá criar ga
linhas ou porcos, pois às vezes,
tratar com animais é bem mais
gratificante, acredite.

nossas

Deixe de bancar o .herói!

OITV • a al,egria
vila (como pelé)

Todos o sabem.

Q,uando Orty de Maga
Ihães Machado, o nosso Qrty
abandona as deliciosas loucuras
da borbulhante cidade do Rio de
Janeiro e vem para a sua queri
da Canoinhas - a metamorfose
é deveras notória.

Qu&.ndo "pinta" na praça
Lauro Müller, no bar Pérola ou

no PÍpo, grande parte da comu

nidade passa a viver um clima
diferente.

'''O ORTY CHEGOU" ouve
se em vários timbres de vozes,'
mas sempre com expressões de
alegria e expectativa.

Nunca se sabe o que o Orly
vai aprontar, para alegrar seus

inúmeros amigos. Sabe-se Isto
sim, que a tristeza segurameQ,te
vai levar um ponta-pé no trasei- ,

ro e se mandar para o mais lon
ge possível.

Afi'nal, corno é que ela iria .'

encontrar clima propício para se

alojar nas imediações, na área
de ação do homem?

De jeito algum!
'

, ,

Ao redor do Ony,
não tem vez.

tristeza

í

Ao reencontrar seus amigos,
seus olhos adquirem um brilho
inusitado. �, ao falar em sua Ca�
noinhas, então?

Reminiscências sem fim,
gostosamente curtidas, palavra
a palavra.. '

, Algum dia, sorrateiramen-,
te, como um detetive, ainda vou

tentar cronometrar ouanto tem
po o homem leva à pé, do ponto
de táxi aqui defronte à Prefei
tura, até a Farmácia Machado,
seu paradouro.

Quero checar quantas vezes

pára, durante .esse . trajeto, para
apertai- a mão de' um amigo (e
quantos e quantos o são).

Seus cabelos 'grisalhos seu
�,

,

anuar erécto, seu garbo e fina
educação, sua cultura - atrfbu
tos pessoais que ninguém jamais
Se atreverá à questionar,

.

sob
pena e risco de enfrentar logo, .

logo, alguém' que se dispõem a

"pegar a parada pelo Orty".
O homem sempre foi assim.

Aureolado por uma simpfi
cidade Ímpar, rodeado de ami
gos sinceros.

A. última 'vez que aqui
"

-

aportou" trouXe um 'monte de
camisas do Flamengo.

.
A principio, fiquei "melo

eahrero", como bom vascaino,

Mas, corno Pelé com a bola,
Q Orty com a sua fleuma, tem o

dom de unir todas as torcidas.

Já pertence ao nosso folClo
re'- é "cosa nestra",

N.O 1576

21-06-80

A

Porque não ficam rasgan
do 'os sofás de seus pais, em ca

sa?

Talvez cuspindo nos tapete:"
ou na tela dos ricos TVs à cores?

Que vão extravasar seus

'recalques (se é que já oIS tem,
com essa idade) .

- RETORNO -

"
,

------) isis maria baukat

Esta Coluna é terra nova. Para o plantio da palavra. ,

Esta coluna tem voz amena, mas não deixa, de ser convo
cação. Esta coluna dirá do lírico da vida, embora não se alheie à

realidade do árduo ofício de viver.

Ah! Eu queria um "clima" de Pablos, para esta coluna! ...

Casals, Picasso. Neruda, sobretudo. \

Esta coluna pr'opõe um Encontro. De Amigos.
partilha das idéias postas sobre a mesa astral dos ideais.

Esta .coluna vem com humildade, pedindo a chance .de

Para .a

I

perrnanecer .

Esta coluna chora. Esta coluna Ti. Até gargalha.
Esta coluna é uma criança. Acaba de nascer'. I E pede

passagem.

"Pediram-me' que eu me definisse
num' poema
e eu lhes disse que não me defino,
que sou como as nuvens,
existo de longe,
numa visão abstrata" ...

Também não há como definir esta sensação gostosa de re-: "

'

torno aO "reino da palavra", esta impressão de "volta ao lar" que é

estar novamente escrevendo para um Jornal.

Escrever. .. o modo mais intenso de amar a Solidão... a,
maneira mais simples de aconchegar multidões entre os dedos.

Hoje, escrevo para convocar os amigos. Esta coluna 'es

pera por eles. Ah! Os amigos!
... Shead, pigmeu restrito ao continente e ao mar, na velha ilha
onde passei meus sonhos, onde fomos as crianças dos pés descalços
e dos olhos.Timpos onde deixamos guardada a última ciranda já
com jeito de adolescer! Você contínua' imenso, pequeno Shead!
... Edson, que escrevia poemas sem dores e Tia do amargo-diário-
peixe-pobre posto sobre a mesa com nenhuma variaçã<:_>', ' \
· .. Graça, que me ensinou como se rompe o cerco das pressões ex

ternas e se assume a vida a partir do que é anseio' e, grito dentro em

nós. A lição não poude ser seguida inteiramente, amiga. -' Faltou
coragem.

"

· .. Celso, que me amou criança, apenas grandes olhos, fixos,.. e um
r

silêncio ainda não quebrado, corno quando me ofertava doces em

vez de rosas ... ,e me seguia pelos' quintais' de unia ínfância que,'
Celsinho, acho que ainda não perdi.
· .'.Margô, dividida entre ambição e misticismo, de quem

. guardo
poemas tão bonitos quanto "o' olhar que Os pastores .troéam nas'

estradas" .

Tinto ... que partiu muito jovem rumo ao Shangri-La dos

nossos sonhos. Conosco Você, Tinto, o seu espírito que tinha a' di
mensão da alegria e o poder de emprestar grandeza a nossa pequene�.

Hoje, escrevo para convocar os amigos. Há os que não
cito, porque permanecem por perto.

" .

-

. .

Todos sãonec'essário, para que esta coluna se firme e se

amplie. A proposição é fazer o que todos sabemos, de afiguma for
ma, como artesões da palavra: rabiscos. 'Rabiscos que digam das
cores do mundo, do clima diário nosso e sobretudo do nosso irmão
de Raça e História, rabiscos que formem' um mosaico bonito desses
flashes de vida que a nossa sensibilidade sabe tão bem captar ..
,

A proposição é restabelecer o vínculo de ternura, tão ne

cessário entre o que escreve e o que lê, para que não se perca, na

memória, a mágica lembrança dos 'vôos em formacão.
A proposição é fazer desta coluna a quentura de' um

abraço amigo, um motivo a mais para romper aqueles silêncios.
ponteagudos que distanciam corações, um momento de lirismo
que paire influente sobre as nossas horas. de 'intenso competir.

, ' (

Que possamos,' enfim, inventar uma ciranda que com

porte não só o canto e o passo, mas também o' reencontro da mais
.gratifícante das emoções que é a partilha dos caminhos nessas an

danças pelos labirintos internos de nós.

Pois bem: os amigos foram convocados, as proposições
formuladas, a crença .nesta coluna passada à Iimpo, sem exitação,
sem podas.

Que estas águas cresçam e se' imponham 'como aquele
rio.�rasgó-aberto-no-peito-da-terra .. ; coberto de pontes para o

Diálogo.
' ,

3.0 Batalhão de Polícia Militar'

Comunicáçãô
o Comandante do Terceiro

Batalhão de Polícia Militar, se

diado em Canoinhas, comunica
aos interessados, que encon':'"
tram-se abertas às inscrições
para ingresso na Polícia Militar

(Soldado), até o dia 10 de Julho
de 1980.

Quartél em Canoínhas, em
1.9 de junho de 1980.,

'

,
ERIEL IVO BAHNIUK ,

1.0 Ten eh do SERJ? do 3.oBFM
..� """","" 'H ... J_


