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Rodovia « Miguel
:.

Inaugurada ontem
CANOINHAS (CN) - A

Rodovia.Miguel Procopiak, tre
cho Canoínhas-Mafra, da BR..

28.0.,', foi inaugurada ontem às 12

horas, sema presença do Minis
tro 'dos Transportes, Eliseu Re
sende, que cancelou sua viagem,
devido às, péssimas condições do"

tempo;' que não permitiram o.

pouso do avião no aeroporto de
Três' ,Barra�, procedente.". de
Curitiba.

/,

,

dio Gadotti, de Major Vieira;
,Milton Sander, de Chapecó e

Paulo Bechert, de Rio Negri
nho e os Presidentes das Câma
ras de Vereadores destes muni
cípios.

. Campos - chefe do 16.0 Dístri
to Rodoviário Nacional de FIo-

"

rianópolís; do, Secretário do
Bem Estar Social, Egídio Marta
rano Neto; do Deputado Esta

dual, Renato Silveira; do Dire
tor Geral do DE�, Engenheiro
Telmo Mattar de Souza; do' Co
ordenador Geral, do DER, En

genheiro João Alberto Nícolaz-
, zi; do'Diretor do FEA.R, 'de FIo-,

ríanópolís, .Engenheiro Ricardo

Procopiak Saporiti, do Chefe da
Residência do DER de Canoí

nhas, Adilson Medeiros;além de
outros engenheiros do DNER e

DER e da empresa BETA; dos'
Prefeitos Benedito Therézio de
Carvalho Netto, de

I

Canoinhas,
Victor Buch' Filho,' de Porto
União; Roberto Batschauer, de

Irineópolís; Odilon Pazda, de
Três Barras; Plácido Gaissler,
de Mafra; Nataníel Rezende Ri
bas, de Papanduva; Damíâó .

Panchiníak, de 'Itaiópolís; Clau-

,O aio, que contou com a

participação de � ,flproximadc:
mente 300 pessoas, entre autorí
dades e populares, teve início às
12 horas, com a presença do Go-'

.

vernador Jorge Bornhausen; do
Yíce-Governador Henrique Cór
dova; do Presidente da Assem
bléia Legislativa, Moacir Berto
li; do Secretário dos Transpor
tes, Esperidião Amin Helou Fi
lho; do representante do'Minis
tro dos Transportes, Ayesío
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- 33 anos a serviço da comunidade""" '

CGCMF, 83�166.033!OOOl-38

1J

,

Assinatura Anu�l Cr$ 350,00 - N.o Avulso €r$ 8;01

P·rocopiak)}
festivamente,
via de 54 ,quilômetros que liga
Canoinhas a Mafra. Encerrada
a solenidade, foi servido por voI-,
ta das 14 horas, uma, churrasca
da na sede .da EMBRAPA 'a

aproximadamente mil convida

dos, entre autoridades e popu-,
lares.

Na' oportunidade, usaram A RODOVIA
dá palavra, o industrial Miguel No dia primeiro de março
Fontes Procopíak, filho, de Mi- de 1970, no Governo Ivo Silvei";
guel Procopiak; o Prefeito de

ra, foi dado início efetivo
.

da
Canoínhas, Benedito Therézio implantação da estrada. Os tra-

.

de Carvalho Netto; o Secretário. balhos prosseguiram no Gover
dos Transportes. e Obras, Espe- no Colombo Machado Salles e
ridiãó Amin :Helou Filho e o (no período compreendido, entre
Governador Jorge Konder Bor- primeiro .de março de 1970 e 28
nhausen. de novembro de 1974,' foram

Em seguida, o chefe do ce- construidas pontes sobre os rios

rimoníal do Palácio do Governo,' Pardo, Barragem São Lourenço
convidou a Viúva Maria Edel-', e Canoinhas, num total de 160

benta Fontes Procopíak, a cor-
.

metros lineares de obras de ar

tar a fita simbólica da Placa tes especiais, bem como 'movi

Comemorativa, com o' nome de mentados 2.003.643,250 metros

Miguel Procopiak dado à Rodo- cúbicos de materiais, tendo sido

concl�ídos os se�íços de tiln-

plantação que custaram Cr$
21.000.000,00. ,

Em 24 de setembro de 1976 '

deu-se início a última etapa pa-.
ra o término da estrada, com 'a

contratação da pavimentação.'
Neste período, de 24 de' setêin:
bro de 1976 até' a conclusão dá
obra ,foram investidos ,Cr$,
291.000.000,00, sendo Cr$ ':... '

92.000.000,00 no �Góverno' Antô-.
nio Carlos Konder 'Reis é Cr$' <

199.000.000,00 no Governo Jor

ge Konder Bornhausen.' p;.. par..
tícípação do Governo -Federal
na execução da rodovia, átravês
de convênio celebrado' 'com 'o
DNER, foi, no valor"" dê" :Gr$
80.000.000,00 .. A. estradá POSSW
54,20 quilômetros de �xteilSáó;"
sendo o projeto desenvolvido-na

categoria primeira classe-região
ondulada e sua pista,' de', .rola
mento foi 'executada 'em concre-

I

to betuminoso usinado à quente, ,

<
'

Eletrificação Rural
.

'atingirá , mals, de mil"
famílias no Planalto Norte

CANOINHA.S (CN) -' A
.ERUSC - Eletrificação Rural
de Santa Catarina, através da'
,CERPLANA - -Cooperativa' de
Eletrificação Rural do Planalto
Norte Catarínense.. está ulti
mando os trabalhos da rede 'de

eletrífíeação entre Canoinhas e

Palmítal, numa extensão de 70
km.

.No município de Papandu
va; Serão iniciados os trabalhos
da linha que interliga o J{.M-66
a Rio da, Ponte, numa extensão
de 40 km, beneficiando' 130 Ia
mílias. No Município' de Itaió

polis, também' terá início a 'obra
da linha entre o KM-28 e Pedra
Fina com 35 km, atingindo 90

,
,

consumidores. 'Tambem em

Itaiópolis, será' construida em

breve a linha ,de eletrificação
rural entre as localidades de'
Colorado e Glei Pomba e Cra-'

'veiro, numa extensão de 85 km,
beneficiando o expressivo 'nú
mero de 480 famílias.

.No seu mais longo discurso
no Brasil, quinta-feira em For
taleza, o Papa João Paulo II dis
se aos. bispos brasileiros : "Vossa

vocação; de bispo vos proíbe,
com clareza total e sem meias

tintas, tudo quanto se pareça
, com partídarismos políticos, su
jeição a tal ou qual ideologia ou

sistema. Mas nâq proíbe, antes
convida a estar próximo e' a ser

viço de todos os homens, espe-.
cialmente dos mais desvalidos e'

, .necessitados , A opção preferen
cial pelas porres não, é um, con

vite a exclusivismos, nem jus
tificaria que um bispo se omi
tisse de anunciar a palavra de
conversão e salvação a talou
qual grupo de pessoas .sob o pre
ttexto de qus não são pobres".
Segundo o papa, a Igrej a "não
tem' a pretensão de assumir co

mo função própria as atividades
políticas. Ela respeita as autori-

. dades constituídas� .. a autori�

(3.a. ,PAGINA.)

, Esta linha 'beneficiará 140,
famílias das :loc�lidades de Sal':'
to d'Água Verde, Arroios, Sal",

,

seiro., Rio da Veada e Palmital,
e será energízada num prazo
máximo de 6'0 dias.

Ao fit;l31 de seu breve r'ela
tório sobre as atuais atividades
da Cerplana e Erusc, Duílio Cor
nelsen explicou que 'a maioria
destas obras já d�veriam estar

. sendo inauguradas pois' a, Em-
, ,

'preiteira ENGECO, recebeu as

ordens de serviço há muito tem

po. "As obras estão co:rn, enotme
atraso, exclusivamente ,-por cul-

pa da, empreiteira, que não dis

põe de pessoal :sllfid�nte para

pr-oceder o andamento 'nqrnial
�os (trabalhos. A/Engeco con�

,tratou muitas 0bras extras comI

A informação é dOi' Presi
dente da Cerplana, Duílio Cor,..

nelsen, 'em entrevista concedida
ao "Correio do Norte" ,esta se-

,mana, acrescentando t�mbém,
que estão em andamento, as

obras das s'eguintes linhaS: Mon
te Castelo à -localidade de Pas

sa Quatro, com extensão de ,20
km, beneficiand.o 120 conswni
:'dores. A de Paraguassú à loca

lidade de Sea'rcedel0, com 10:km
'·de. extftll5ão, beneficiand.o 42 fa-

"

'

JWliàs. Nb município de Mafra,"
;a complemen.tação da linha d�

.

outras empresas, � não está dan
,

Taboâo a Ronda, com a km., .atJ:n,... do eo.:nta do recado nas no�as

...�,,�., .
liü.'" -,ooneluiu €)Pmidete"

;:"��':S:� _; �_

.

dade é necessária" :

,
,

,Destaques
Sociais

\

I
'''SEDE MESTRES,

DA VERDADE"

O, papa pregou a união, na " O papa disse também'que a
, Igreja e, sobre 'evangelização, ,missão de' bispos e �açe:rdo�
afirmou:' "Não viemos procla- "não é a que consistiria em em...

.mar nenhuma' ciência ,hum�na, "penhar-se em lutas partidárias.
mas Jesus Cristo, e Jesus Cristo ou em opções de grupos e, sist,��
Crucificado, pois em meio ao mas, mas i que faz deles y�rd� .

nosso povo não somos peritos de deiros "educadores da _f,é".; Se
política ou de, economia, não so- gundo o papa, "os presbíteros
mos "Tíderes" em vista de ne- "compreendem, de 'mo:do, .gera],
nhurna empresa Itemporal, mas' que faltem ao bispo dotes dead
ministros do Evangelho. Este é, ministrador, de organizador, de

, intelectual, mas sofrem 'i SE; não
,

por assim dizer, o 'ponto mais encontram nele a confiança' de
íntimo' da comunhão entre: os '

um irmão e a segurança, ,im
bispos. Eles podem dividir-se pregnada de afeto, de um pai".

'

diante de opções temporais, mas Para ele, a "catequese é uma

é impossível que não .se. encon- urgência . Só posso admirar os

trem inseparavelmente unidos pastores zelosos que em suas
I

se se trata de cumprir a tarefa Igrejas procuram" responder
,fundamental, do anúncio eVan- concretamente él: �ssa urgênci-a,
gélico de Jesus Cristo. Sede fazendo

<.

da '�áteqUes'e tuna ver..
'

mestres da verdade .. � " dadeira prioridade". '

Federação da,

Agricultura
tem nova

Direto,ria
.'(5.·'PÁ�A)

l .�
,

�'6A CATEQUESE 1;

UMA URG�NCIA" '.

j .:

p�ossegue
dia ".'20'
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Raios X

Rua· Paula. Pereira; 799 � Fone 22-0588
I

" '. "

Dr� Sérgio T. Langer
tHrllrgiio Dentista)r

'.,

"

��_.,_�._....,..,_------_--l----_-__�

J
,

D.R� ZENO ,\IAMARAL, FILHO
I

- CIRURGIÃO DENTISTA.-

��NSULTúRIO: Rua 12 de Setembro -- esquina, com tra

vossa 15 de Novembro

( (próximo à Igreja Matriz) - Fone 22�096(}

"-�

.1

ie i:o'é Walkyrla :Natividade Seleme
._ CIRURGIÃ DENTISTA -

.

- ele 005589159jDEP �

Clfnica dentária de' senhoras e crianças
E'· 1· j,.., .

Od t 1· t
.

,- S]lCClailzaçao em
_

OH. opeura ria. -

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

. r.��1'WM_��"'y,-����u:s:.tJo.�Wi����,Ii.Q,����
'.

'
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Uma casa de madeira em terreno de 800 m2 11112-

,d�() l1x12JU, contendo ,4 quartos, 3 salas, cozinha, banheiro,
#xea ',@ serviço e ,p,0maT. Ótima Iocalízação, preço de ocasião.'

Ru:a ,19milio Scholtz, .zss
,

,'''_ ����

Oh minhas 13 olmos. BenclUos,(
scbídcs e entendidas, a vós peçp pe
lo amor de Deus atendei o meu

pedido. Minhas 13 elmos benditas,
sobídos e entendidas, �

CI vós peço
pelo sangue' que

.

Jesos derramou"
atendei O meu pedido. Pelas gotas
de suor que Jesus derramou do seu

soqrcdo corpo atendei o meu pedi
do. ' Meu Senhor Jesus' Cristo que
vosso proteção me cubra com vossos

braços, me guarde no vosso cora

ção e me proteja com vossos olhos.
Oh Deus de bondade, v6s sois meu

\

advogado .no vida e na morte. Fa-

ço-vos que atendais' meus pedidos e

me livre dos moles e doi-me sorte'
no vida. Segui meus in.imigos, que
os olhos do mal não me vejcrn, cor

tci as forços dos, meus in im igos.
Minhas 13. elmos benditos, sabidas e

entendidas, se me fizer clccnçcr -es

tas graças (pede-se as graças) flcc
rei devota de vós e mcndorel publi
car esta' oração, mandando' tam
bém rezar uma misse.

Cervej as e Refrigerantes,

/
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FESTAS - ANlVERSA..

RIÜS E ICASAMENTOS.··

SKOL

ORAÇÃO DAS

TREZE ALMAS

Pobllcoçõo da noveno por gr'o..

, �; olconçodos
R.D.!?S,.

. A Linha Consul está em nossa IQj�l
, esperando pelos noivos, casais �

enamorados de sempre. Biplex em três
.'

' suaves e sofisticadas cores:
Marrom BarToc�.( Bege-Duna

eOcreDourado, com novo

puxador, novo controle
deslizante de tempera
tura paramanteiga e

interior com detalhes em
brocado dourado e cristal

I

•

fumê .

.

Maxí GranLuxo, 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 na Consul.
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(ao lado çlo Supermercado Novo f�liundo)
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António 'lokarski & Cia Ltda ..
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. ÇOMUNICAMOS 'AOS 'SENHORES f\SSOC�A.. '-

'DOS QUE, SE ACHAM ABERTAS AS INpCRIÇÕES PARA.
o BAILE DE D,EBUTANTES, NA ,SECRETARIA DO CLU
BE CANOINHENSE, DAS 18�30 AS 20 HOR.AS ATlt DIA'
81 . 0:7 .J�O·. \

, \

Clube .1 Canolnhenae

__..... 1 �_"Jlh _ ... ; : '.$;:'.
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FOTOCOPIAS�
\

,
I

/ O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, íns..

talado-no Fórum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação no'Brasil, 'a SEGRE...
TARY II.

,

Faz' cópias símples é dupla face de qualquer tamanho.
-

,

de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas', criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para -empresas ,

.> .

� . _,*"",*_U"iÇ"""""""_"__... """pu"",,t._·"""'._""""""'i!!·...w ._ei_a,i.._.....�.�=:;�

lu! .. Casacos5

P rs o frio
1

a
..

'

.o(...�otm:If��..�.��,....
, _. .....��.�J.M'lf!«-....��,,�

.

..... .. • • e"

:�:9:�:
.

.... . . ..
' ....

.

.

..

····OJ ..A.�.····
• oVe fi .

... . ...
. ...

- I

-:- EXPEDIENTE ',:-
Fundadores: 'AROLDO ·CARNEIRO DE CÁRVÀ,LHQ

. e AGENOR FABIO GOMES

Diretor: GLAUCO J. BUENO
, ,

Redator: LUCXO GOLOMBQ
ADMINISTEAÇÃO:

Rua Getúlio Vargas, 527 -- Fone (0471) 2,2-0971
,

Caixa Postal, 242
COMPOSIÇÃO e Il1PRESSi\O:

Impressora Ouro Verde Ltda.
Rua Paula Pereira, 765 - Fone (0477) 22-0379

Caixa Postal, 2-D
COLABORADORES:

GANOl-NHAS '. Ivanita 'Schivinski, Paule Jl3fiank ;$ 1.is M�
I ria Baukat ..

'

PAPANDUVA : Esmeraldino, MaUl dê ·.Â.lãêiã
MA,JOR VIEIRA: Francisco Krisan
CURITIBA : Pedro A. Grísa

.. I

,
'

,
.

v, ,



\ \
.

t 'CORREIO 'DO NORTE 12 de julho de' 1986
".__.....----__,.------_._-_......_-,,;,,_--------------------..------_,;;;.;...;;.;;....::..;.;;.._..;......;;....---_..

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

,

LUCIO COLOMBO

',:, J

ARNO CQURT HOFFMANN, o novo Pre
sidente do Rotary Clube de Canoinhas, proferin-.
do o discurso de posse no dia 2 de julho no Clu
be 'Cancinhense.

I

I

I

GARDEN'IA_
BOM QOSTO E ELEGANCIA

SOMENTE COM AS EXCLUSIVIDADES
GARD1.:NIA.

Cl\I�as d� veludo, jeans, vestidos bolsas,
sapatos e bijouterlas, - /

l\Uta Paula Pereira .(Praça Osvaldo' de Oliveira)
��------��-===:==================�===-

(!

i\i�$:b·'",. ,',

AGENOR CHRISTOFOLLI, Diretor-Su
pe-rintendente do FRICASA, dirigirá Os. destinos
da Associação _

Comercial e Industrial de Canoí
nhas, até 1982.

'

____
·

,__C & �� � -- .._

r

..

Bar e Res'ta.nrante - Piou,uim
Cardápio À LA CARTE - espeto corrido

--lanches - sorvetes da casa - Aceitamos en�

comendas de, ehurrasce de gado .- carneiro -
,leitão e galinhas assadas. Preparamos festas de
anh.�el'*ios e easamentos, e-ie. .:

Rua PãWa Pereira, 430 (�O Lado do Correto)

NIVALDO

BURGARUr,

urn dos
ídealizadores
do C:OL de
Canoinhas, foi
reeleito no

cargo de
Presidente do
SPC-Serviço

. de Proteção
ao Crédíto.i

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

o casamento de Karin
'. Do companheiro Erlindo Rosa, colunista social do

Jornal do Paraná de Pato Branco, estou recebendo infor
mações sobre o elegante enlace da canoinhense Karin
Scheide e Edson Bianchi, da melhor sociedade daquela ci-
d.ade paranaense , O noivo é filho do éasal Rosimho Luiz
Bianchi/Hilda Maria Cólli Bianchi; e Karin, de Guilherme
Jorge' Scheide/Maria Doracy de Gracia Scheide. A ceri
mônia religiosa teve lugar na Igreja Matriz São Pedro,
que foi decorada inteiramen:te com crisântemos brancos e

rosadas palmas, executadas pela especialista Vasoarte,
que repetiu de. igual maneira o ornamento do Clube Pi
nheiros, jamais vista naquela sociedade.

Foram os padrinhos de Karín, Achiles (Gilda) Colle,
José (Carmem) Garzo Sobrinho, Alceni (Angela) Guerra,
Claudio (Lenita) Barreto, Jandir Antonio (Uliría) Perusso,
Valter .(Regina) CopelinÍl I'JeomaI! (V�ra) Wolf. e João
(Magali) Correa. Na relação dos padrinhos do nOIVO, cons
tou os' casais, Oliden (Odete) Rotava, Clóvis Santo Padoan
e Elisa Colla, Luiz Carlos Bianchi e Neuza Dietrich, Osval
do (Loire) Telles, Benedito (Célia) Borges da Silveira, Je
remias (Sorria) Chiaratti e Roberto (Mariza) Amadorí ,

Depois da cerimônia, aconteceu a recepção a' aproxí
madamente mil convidados no Clube Pinheiros, reunindo
personalidades de grande destaque do mundo social de Pa
to Branco e cidades vizinhas . No Pinheiros, Karin e Edson
dançaram sua primeira valsa sob os acordes do conjunto
Los Cometas. A viagem de lua 'de mel do jovem casal,
aconteceu na região Gramado e Canela no Rio Grande do
SuL

/

enlace de
'9 Diógenes

� Hoje,
Lilian

o

Maria
A Igreja Matri� Cristo Rei, estará engalanada hoje

às 18 horas, para a bênção matrimonial 'de Lilian Mar.ia
F:ôedrich�e Diógenes .Pedrosa,CaIdas. A noiva, é filha de

I

Francisco Wilmar Friedrich/Dirce Wisnjevsiki Friedrich, de
nossa sociedade, e o noivo, filho de Gilberto Pedrosa CqL
das/Carfínda Camargo Caldas, da sociedade de Curitiba.
Serão os padrinhos de Lilian, Dr. .Glaucio Allage e Senho-

ra, Dr ..Alvaro Cararo e Senhora, Ari Wiese 'e Senhora,
Claudio Karan de .Paúla e, Sônia Maria Friedrich e Fran-

\ .

cisco Wilmar Friedrich Junior e Carmem Pazda , Os 'padri-'
n1108 de Diógenes" Dr. Rogerio Berger é Senhora, Dr. Ni-
16 Çairo e Senhora, Dr. Fernando Pedrosa e ,Senhora e

Marcos Pedrosa Caldas e Lindaura 'Ifaques Camargo Batis
ta. A recepção aos muitos convidados, acontecerá no salão
principal do Clube Canoínhense ,

o. jovem e

dínâmíco

Engenhei
ro ·QUíIrÍi
co da

RIGESA;
I fot eleito,

o prímeíro
Presidente

da Asso.

dação dos
. Engenhei...
ros do
Vale do

Canoínhaa

GUIDO
SCHREIBER

) Você encontra na FRANÇOISE, todos OS artigos
'

de inverno. Luvas, meias, jaquetas, eeharpes de...
lã, etc.

I

VENHA VER PARA CCRER, E LEV�.
, ....

Praça Lauro Müller - Rua Felipe Schmidt, 598

/,

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

I I

EDMAR GONÇALVES PADILHA,: foi
reeleito por mais três anos, para o cargo de Pre
sidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
de Canoinhas, em Assembléia realizada no dia'
25 de junho na SBO. /'

I

I
-

Joio / de Souza Vargas
8,

.

Nézia Ev;angelista Vargas>
o casal Presidente do Lions Clu

be
. de Canoínhas, empossado no dia

26 de junho� em concorrido, jantar
festivo no Clube Canoinhense. Leões
e ?omadoras das cidades vizinhas,
prestigiaram em grande. número, o

evento.Ieoníno de nossa cidade.

",. [I'Ff

,l"
.
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Registro Civil
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial de.

,

Registro Civil do 1.° Distrito de Co-
noinhas. Santa Catarina faz saber
que pretendem casar-se:

ANTONIO MARIO OLESíKO
VICZ com MARLENE SCHIMBOS

lq, brasileiros, solteiros, domicilia,
.

d0S e residentes neste município:
ele lavrador, nascido em Valinhos
neste município aos 13 de dezembro
de 1953, filho de Wadíslau Olesko
vícz e de Helena Oleskovicz; ela do
lar, nascida em Bela Vista do TO'l
do neste município aos 19 de junho
de 1957, filha de Pedro Schimboski
e de LigníaJenhak Schimboski .

MIGUEL BARBOSA com DO'"
MCI D� PAULA BUENO, brasi
.leíros, solteiros, domiciliados e re

sidentes neste município; ele lavra
,dor� nascido em 'I'aquarizal neste
município aos 15 de março de 1957,
filho de Pedro Barbosa e de Delfi
na Ribeiro da Silva; ela do lar; nas:-'
cida em .Campo dos Buenos neste
.munícípio aos 29 de maio de 196Üi,
filha de José' B�enO' e dê Ernestina
Bueno.

, ,

WALFRIDO DE OLIVEIRA
.com LANDI TEREZINHA ALVES
DE OLIVEmA, brasileiros, domiei
liados e residentes neste distrito;
ele viúvo, lavrador, nascido em Pal
mital neste distrito aos 7 de março
de 1927, filho de Leopoldo José de
Oliveira e de Lina Grosskopf, fa
lecidos; ela do lar, solteira, nascida
em Felipe Schmidt neste município
aos 29 de setembro de 1958, filha de
Alfredo Alves de Oliveira e de Eli

..sia de' Barros de Oliveira.
, ANTONIO GOMES com MA

RIA LAUDIVINA FORTUNATO,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

.residentes nesta cidade; ele auxi
liar de contador, nascido em Rio
dos Poços neste distrito aos 17 de

.jU.JhO de 1959, filho \ de Dejanira
"Gmnes, ':falecida; ela do lar, nascida
r;m Santo Antonio do Tinib�in.l)_OI,
mun.',Pmtú UniãO'''SC., aos,g de ju
lho de 195,9; filho de Ana Nair For
_tuna�.

VILl\1.AR NISZ c'om MARIA
N�CE LOPES,) brasileiroo., soltei
� dornici1iadoo e residentes nlesil;e
_lhu.nicjípio-; ele encanado.r! nascido'
;e,m.. Santa Cecilia-Se., aos 5 de
'abtil dê 195,6, filho de Abraâo NisiZ
'e, d:e' Djaníra Jun,gles Nisz; ela do
W, l'l:aSCida-em Capão do Herval
nes1?e municipio aos 28 de agosto de
1'.955, filha de João Alfredo LO'pes e
,;de A..1'Tiadina 'Vaz Lopes.

JOAO MARIA DE BARROS
,,'íi.Oín,DIVAHIR BOLLAUF\ brasilei",
,�� MIteiroo, domiciliadO's e rem
�€'1lte� neste distrito; ele' pintor,
::nascido em Rio de Areia neste mu

mcipio aos 22 de out�bro de 1954,
.filho de Jovmo de Barros e de Be
.ned.ita de Barros; ela do lar, nasci
da em Canoinhas aO's 23 de outub:rô
,a-e 1955, filha de Rodolfo Bollauf e

de Eriea Pape Bollacl.

NERI RODRIGUES CHAGAS
com SOILETE DO CARMO RICAR
,DO� brasileirO's, solteiros, domicilia
dos Je: Te$identes neste municípiO';
ele bperá:do; nasc'ido em Cascavel
,Pr. � 12 de setembro de 1961, fi
lho de Luiz Rodrigues ChagéÍS e de
EnO'ina Maria Chagas; ,ela do lar,
nascida em Bela Vis.ta dO' TO'ldO'
x1te-ste município aos 9 de maiO' de
1964� filha de Arlindo Ricardo e de
A,lice CO'rdeirO' Ricardo.

ANTONIO AMIR SOKACHES
;KI com NADffi BALBINA COR
�.A., brasileiros, solteiros, 'domici
�iaêl.O's � residentes em Major Viei-'
ra e neste distrito; ele aperádO',
nascido em Palmital neste municí
piO' aO's 6 de março de 1959, filhO' de
Miguel S\okacheski e de Cristina da
Luz Sokacheski; ela do lar, nascida
em Palmital neste municípiO' aos 27
de �arço\ de 1958, filha de José Os
car CO'rrêa e de Benvinda Ferreira
Corrêa.

12 de julho d. 1980
� .. ��a. �--------------Dm----------a.--=-an----..---------w------ ......

- EOIT A,I,'S I
DANIEL YARENHUK com SE

BASTIANA OLIVA, brasileiros,
solteíros, domíciliados e residentes
nesta cidade; ele militar, nascido
em Canoinhas aos 23 de outubro de
19'55, filho de Antonio Yarenhuk e

de Paula Schreiner Yarenhuk; ela
do lar, nascida em Antonio Olínto
Pr. aos 18 de janeiro de 19'62, fi
lha 'de Marcelino Oliva e' de Diaír
Soares Oliva.

,

IC a
ESMERALDINO,

,

M. DE ALMEIDA

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

documentos exigidos pelo Código
Civil, art. 18,0. Se alguém tiver co.

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

Canoinhas, 09 de julho de 19'80.

, NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil
CPF, 222 o 315". 879-@4

Homenagem ao Papa em Papanduva
foi gloriosa

A Chegada, em Brasília dó Papa João Paulo
Segundo dia 30 pp,' exatamente quando o Sumo PO'n
tífice, pisando pela primeira vez na história da cristan
dade O' solo pátrio, nós aqui em Papanduva, abrimos
as baterias da alegria e da fé, num ribombar de fogos
de artifícios, badalar dos sinos e ao som dos alto-falan
tes Ievando aos ares o som harmonioso da "Ave
Maria". Realmente foi um momento que ficará gravado
para sempre no coracão da comunidade toda. Os co

rações bateram mais' depressa e a fé se apoderou de
I todos numa corrente que só o Criador poderá aquila
tar. Felizes aqueles que ainda tem fé, Jesus

I

disse:
"Filho tem fé e eu estarei contigo".

LEOPOLDO PEREIRA, O-Ficial do
Registro Civil do Município de Três
Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem casar-se, '

SEBASTIÃO HENRIQUE DE
OLIVEIRA e PLACIDINA PEREI
RA DOS SANTOS, brasileiros sol
teiros, ele de profissão lavrador, na
tural deste Estado, -nascído

:

em

Aguas Brancas, Municipio de Bom
Retiro, aos 20 de janeiro de 1928,
filho de: Pacifico Henrique de 0011-
veíra e de Gertrudes Mari a de

�

Souza, ambos falecidos. EJa do lar,
natural do Estado do Paranã , nas

cida em, Pínbão.Comarea de Guara
puava-PR, aos 27 de junho de 19,33,
filha de Maria Pereira dos Santos,
fa1Jedda .

Pl!."DRO PAlJLO RIBEIRO e

DALVA MARIA DE PAULA PA
D1LHA, brasileiroS\, sO'lteiros) ele
de profissãO' operário, natural. �e�
te Est.adc·, nascido neste Munlc.pw
de Três Ba�!'as;/ a.os 17 de outuhro
de 1956, fiIi:w de JO'sé Jus.celim Ri
b2iro e de dona Leonira Alves de
Asounção. ambos falecid�. Ela: na
'turaJ. deste E,s,tadC\, nascId.a, em \ 25
de maio de 19'56" filha de :rv.raria Pi
re�.

Um alerta aos 'íníratores
"Infrator que reincide no trânsito paga mais".

Detalhe que muitos proprietários de veículos desconhe
cem é o de que, reincidirem numa infração das regras
de trânsito, O' valor da multa correspondente e dobra
do. Este é um dos motivos pelos quais O'S motoristas,
ao efetuarem O' emplacamento de seus veículos, mui
tas vezes ficam abismados com o valor das multas a

pagar, uma vez que, de acordo com �eus ' câlculos, a,
importância devida. deveria ser a metade . Assdm por
diante dobrando sempre. "Regulamento do Código Na-

cional de Trânsito". lG.P.)
.

Baile da Escola Básica
\ foi sucesso

•.. En

A simpática promoção Escola Básíca Alinor Viei
ra Côrte e Associacão dos Pais e Profeasores de nos

sa cidade, promoveu dia 28 do mês de [unho pp. um

grandioso baile [uníno no Salão P::roqu1:::11 o qUGi foi
bastante concorridO'. A presença maciçfl da com,tmida
de e visitantes' superlott")U o grande s::itão. O{ concurso

\
"Sinhzzinha e Sinhozinho". foi O' ponto alto da noitadfl.
sendo vencedor a dupla: Sir,hoziohO', íUho do Cl.'lStIll

Çilbel�to (Sueli) S�nagIio, SANDRO e do casal Olirrl- '

piO' IHuldal Cardoso a �i.nhazinhH SANDRA, portanto,
Sendra e Sandro Of! vencedori�s. O baí:Uio só terminou
com ti rsitl.:r do sol. Parr.béns a belm promoc&o do nos·
!lO principal est:abelecirnentO' de €l1!!!ino.

Coruissão presta Contas
, Nos, festejos prep;\ratívos para :ri ftsta do hospi

tal São Sebastião, que será realjEada �m lO. de ago$to
próximo vindouro, a CO'missão presta con�8 ds 5) pro
moções já iniciadas nesse sentido: 1 ª festa" Buchad'l
reaHza<'ia em 21-05-80, lucro líquido Cr$ 4.200,00, segun
da promoção: Costelada realizada em 21-06-80, lucro lí
quido verificado Cr$'-15650,00. Já com nova promoção
marcada para o dia 23 do corrente com a realização
de um grandioso baile que será realizadO' no Salão
Paroquial �om inicio ás 20 horas, Vamo$ lá minha geo
te colaborar e se divertir ao mesmO' tempo. ComO' •
do ·conhecimento público· o resultado Berà aplicado DII

. I

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial dO' RegistrO' Civil

do para
•,

moveise,m e

conjuntos- estofados. 'copas,

gões a
I

(sírnples
lenha

e duplas),

\

... . ..

..

MIGUEL PROCOPIA:K COM. DE' VEíCUlOS LTDA�

costura e de
,

relógios de
.)

rádios.
infinidade' de artigos.,

'.

construção de mais uma ala do hospital, visto que a
, falta .de ��conroda{;ões' O'S' ,enferrr1o's-'j'á�'iSe'f��· Presente.'

,

"

,-

.Falsáríos de Cédulas são presos'
A Superintendência Regional da potlcia Federal

prendeu em São Luiz-Matrês falsários - dois interes
taduais - que estavam fazendo um derrame de cédu-:
las adulteradas de Cr$. 1 mil. Os agentes encontrarem
em poder de Floriavaldo Martins, Carlos Jorge e Amé-,
ríco dos Remédios Cr$. 900 mil em notas falsas, Cr$.
760 mil em dinheiro autêntíco, uma máquina conheci ...
da corno "guitarra" usada para fabricar cédulas pro,·'
dutos químicos, algodão e papel especial. tG.P.):

Igreja menos Rigorosa,
Na questão da Eutanásía

o Vaticano, advertindo para as ameaças técno
lógicas ao direito de morrer pacificamente, emitiu on

tem novas diretrizes formais sobre a questão .da 'euta-:
násía, que permitem aos médicos e doentes que en

frentam a morte inevitável e eminente" renunciar 80S
meios terapêuticos de sustentação da vida. O doeu
mente reafirma O'S ensinamentos da Igreja, que proí
bem O'S atos de morte piedosa mas esclarece a posi
ção do Vatica-no sobre o prolongamento da vida, por
modernos meios médicos e destaca os problemas dos
custos desses tratamentos. (G.P).

Papanduva com o 10 e 2°, lugar
',..

�

,

Na XXVII Exposição de Canários realizada pele
Sociedade Paranaense de Canarlcuttura e Ornitologia
realizada em Curitiba, ele: 20/06/80 á 29/06/80 cons�
guitam o lº. e 2º IUg'aT respetívamente na categoría
FRIZADO PARISIENSE, os canários do Dr, Rubens'
Alberto Jazar, sócio registrado naquela' entidade .sob.
o nv. 158. Parabéns da coluna ao Dr. Rubinho p.?la
grande vitória alcançada no grande certame d$ Cana
ricultura e Ornitologia na Capital PaT�ma(tâ��.

,.. .,.. -� -rr-,

Passarela da Sociedade

.
,"

_ Dia treze 'festejando nlver o [ovsm arquiteto Dr..
Aristide Sonaglio, abalizadO' Eng,mheiro. Na sua 'fesb�o
va data as mais justas h:>mel1agens recebarÁ de ami-

. , .

gos e jovem-guarda. , �

Na mesma d:.t,� fest�j�n'10 niver" Jovém' 8etüi�r
S�lesio David, industriario &qu! residente, F"@,lÍeita�õe:i
E!!lhr�O' pontlfiCamdo em �Ho �!Jtilo.

Ainda na me&!ma data comemora_nde:> nível' Soo",
Nadyesda, filha do casal Dr, Dino (Nadyesd:?l) AlMeida,
residentes em Curitiba, Felicit�ções circulando em aL-'
ta rotação.

Dia doze aniversihbndo a Srta. AristoclMa" :filha,
do cal!lal OlímpiO' (Hulda) Cardoso. Muita ê\lEliria p®n�'
tificandO' D'a sua fe.!Jtivoi data natolícia. "

'

Dia 15 festejmdo extreilil. de idade nova a $ra.'
Cidonia, �sposq, d:l Sr. Alais K'-\rasinski MD. E�cri\"��
do Cartório. Muit�s serão os cumpriment'1!:l quo rece-'
ben'! a bondosa Elenhora n:'l. sua festiva dat:l.

Pensamento da s,emana

As ilusõeS! !ão para ,2 alma o qu� ai 3;i�'!» d,0
para. o pás�J,ro: seu melhor ponto de �lp·oio. (V. Hugo).

II., "

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
l\'HGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

,

VOC� ENCONTRARA PARA PRONT� ENTREGA:

�o
1973
1974
1975
'1978
1M3

l\farca
1 Op1ála coupê .. .. .. .. •• .. ". .• •. .•

1 Opala 4 pO'rtas .. •. .. .. ,. • I .•
1 Brasili1 '

.. ..

1 Brasilia�' o •

'

1 Brasília •. o' •••

Concessionário General Motors do BraslI S. A.

Rua lvÍajor Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Gatarina
...

"" ! ..
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Se glgu6m souber de algum imft

pedimento le'g01 oponh(l-o 'nó forma '

da feio

Três Barras, Q5 de julho dé 19,80.

ILEOPOLDO PE'REIM
Oficiei do Registro Civi;1

Sebãstião Greín Costa, ESCJ;ivã,o
de, Paz e Oficial do Registro Civil
do Município de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem casal':

NELSON MODE'SKI e E,VA
MARIA COSTA DQS SANTOS.

,

Ele, natur�. qeste. Es!ado, nascido
neste mUhle\�:lo, nO' dIa 04 de de
zembro de 1958, lavrador, solteiro,
domiciliado e resident(' neste' mu·,
nicípio, filho de Eduardo Modésld
e .Tulia Nogecós.ki Modés,ki. Ela,
natural deste E\Stado, nascida ,nest.e
munic:ípio, no dia 27 de junho de
Ht63, do 'lar, solteir� domiciliada e

residente :neste municipio, fiTha de
F.lpidio Costa dos s.antos e Brasilia
Bec..."ker dos Sanrtl.oG o

Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento legal.
acuse-o para fins de direito�

Major Vie'ira, 3'0 de. junho 'de
1980.

-1"ilTHflli ii i jjWífi'ni'ffl'itf1í"iTlr& LI II li i 111M II i. I ii a.I!lI Ihfi1in"i''i'i''i'ili>j a 'li il\ lli-. II li a"'lTri.-rtITta.aa II li !oI.1i d-i IÚr ria i1í 1111. i"n�',

.
. . .

I

dormitórios para casai e infãn-,'
"

til,:�:cozin�as americanas, todaschini. televi,são a cores (sanio
.sharp,1f' phHips), televisão preto e branco (philips, philco)' fo-,.

e a, gáz,' refrigera'dores,
bicicletas.

levar. colchões.

parede.

Crediário próprio e entrega na hora

Faça-OIS' uma visita e compreve nossos pre,os e facilidades de pasamento,,

.

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

o seu lar.

{eletrodoID'ésticos \

, .

armarlos com pias.
.... , -'

deenceradeiras, máquinas
·violões, carrinhos e berços,

I

toca-fita& e uma

I'

I

'\

{



12 de julhp de 1980

, 'FPOLIS. (CN) - Em ato
" ::,,,,,,.L�olene,. realizado às 18 horas de

,! sexta-feira última na Capital,
fOI empossada a nova diretoria
da Federação da Agricultura do

'

,
Estado de Santa Catarina -"

" (FAESC), eleita no dia 9,de ju
nho último.

No cargo de ;Pre$idente� foi
/

a nova
€mpossado' Ivo Tadeu Araujo
Bíanchíni, tendo como Secretá-
'rio, Gentil Bértoli; Tesoureiro,
Oldemar Philíppí; Suplentes:
José António de Píeri, Eloy
Luiz Vacaro e Matias Weber:
Conselho Fiscal: Efetivos, Ludo
vico Mari,o Mangílí, José Wal...

demar Ruthes e "José Retorre;

Suplentes: Antonio Guida Am

bani, Ético Rower e'Otavio Ga,- I

'va; Delegados Representantes'
junto à CNA: Efetivos, Luiz
Osvaldo D'Acapora e Vicente

Bauer; Suplentes: Nelton Rogé
rio de Souza e EWA:yDO ZIP ...

PERER. 1

A maior preocupação na
I

composição dessa diretoria, foi
em primeiro lugar, incluir no ...

vos nomes, renovar, promover e

incentivar a criação de novas

lideranças, além de criar nova

mentalidade entre os' dirigentes',
para conduzir um, órgão tão im

portante como a Federação da

Agricultura; Outro aspecto ob-
1

servado, foi o da escolha de re
presentantes das diversas 're

giões do Estado, na inclusão de.
técnicos e especialistas de reno

me e de pequenos, médios e

grandes proprietários, bem co",

mo de empregados rurais das
diversas áreas de produção agro
pastoril.

Ba.nco do Brasil
bancos

entre os 20

do 'mundo
ções em relação ao ano anterior.

Verifica-se, da m�éria pu
blicada, que as alterações ocor

ridas em relação.às posições ob
tidas no final de 1978 decorrem,
em larga escala, das oscilações
das diversas moedas frente; ao

dolar norte-americano, 'o que

explica, em parte, a melhoria

d� posição de 'bancos. 'franceses
e a queda' ,no "ranking" de bari-

. ,
'

cos J�poneses .

I
Esse aspecto, justifica tam

bém a atual posição do Banco
do Brasil. Em razão da desvalo
rização do cruzeiro, no ano de,
1979, da ordem de 103,5 por cen
to em' relação ao dolar norte

americano, o Banco do Brasil

passou de décimo sétimo para o

vigésimo, lugar.

•

meteres
. •

I{

o Banco do Brasil está co

locado em vigésimo lugar, entre
os 500 maiores bancos do mun

do, em ativos totais, segundo
classífícação anual da 'revista

mglesa "The Banker"
,
em, sua

edição de junho de 1980, com

base'nos dados do ano passado. ,

Por se tratar de uma áná-'
Iíse -de comportamento de ban
cos dê diversos países, 'um as-.

pecto de fundamental importân-.
cia na avaliação é o possiciona
mente de cada organização em,

termos de moeda do respectivo '

país. Por essa razão, "The .Ban
ker" analisa o comportamento
.dos bancos também consíderan- ,

do esse fator, uma vez que ele

.determína, ern . muitos casos, a

elevação ou a, queda de posí-

:Aniversários
HOJE: D.a Cecilia, esposa' de João A,. Brauhardt; Otavio

Herbst, Edgard Knopp e Cristina Maria, filha de Ro-
meu e Jcindira Wagner. '

AMANHÃ: Hipólito Warsdenski Maurici� Komochena, Ha-
-

,

roído Schroeder e Vva. Amélia Voigt Hatsbach,

,DIA 15: D.a Rosinha, esposa de Zeno C. Zippel; Guilherme
, José de Souza, Lenice Marlene Todt e Alda Noga.

DIA 16:, D.a Ana Vogt, esposa de Willy Vogt; D," Gertrudes
,Treml e Virgínia, esposa de Aroldo Prust. '

, �. .

.DIA 17= Luciane; filha/de Nelson e Lindaci Wagner.
, '

' "

I'

,DIA 1.8: D." Verônica, esposa de Miguel Lessak e D.� Gessí,
, esposa de André Doríval Spítzner .:
", .A:OS ANIVERSARIANTES, AS FELICITAÇõES

DA,EQUIPE "CORREIO DO NORTE"."· (

Em termos de cruzeiro, no
entanto" o Banco do Brasil ex-_
perimentou significativo ,cresci
mento em seus ativos, depósitos
e capital mais reservas. En

quanto o.s ativos totais do. BB,
em cruzeiros, aumeritaram 87,,7
por cento, em relação. ao \ano an-
-teríor, o. dos 10 maiores bancos,
em dólares, cresceram 19,86 por
cento. Analisada a performance
do Banco do Brasil em confron
to com o das organizações que
habitualmente disputam as 20

,primeiras posições, verifica-se
que,' em termos de moeda- lpca.l,'
o BB superou a grande maioria
dos demais, ainda que conside
rada a inflação interna dos res

pectivos países.

, Cburrasc,aria
Pampas·

o VERDADEIRO CHUR
RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
Cf BR-280.

\ ,

Pia União de Santo Antonio
I

Agradecim�nto
A diretoria da Pia União de

'

Santo Antonio, agradece, por, es:
te meio, ao Comandante do 3.°

j

Batalhão- 'da Polícia Militar ,
I Tte. CeI. Dinoh Antonio Côrte a

doação' da importância de Cr$
11. 634,00 parte que lhe coube
da promoção realizada em data
,�0/5 em benefício dos Asilos .

,

1

Agradecimento
ps familiares de

AI
sensibilizados, 'agradecem a todas as pessoas que os eonferta
ram durante, a enfermidade e passamento de seu ente queri
do, bem como às Irmãs do Rito Ucraniano, aos ,sace,rdoltes
Frei Ladi e Frei Fabiano, pelo conforto espiritual; ao médi
co Dr. Haroldo 'Ferreira Filho e à Direção e Funcionários do

Hospital Santa Cruz, pelo excelente 'atendimento .que lhe
proporc19naram.

!

I
-

A família enlutada peqe a Deus que recompense a

todos, , ,

'

,

M+f?R&"4 w AS
\

...

/

,.

Veículos
Notificados
Relação dos veículos notifí

cados pelo Pelotão de. Polida
menta de Trânsito - Período de
05 Jun à 07 Ju180.

CA-5700 - MV-0244 - CA..,5418 '

CV-1878 - CA-1878 ..;_ MV-0143
CA-5399 - CA-3637 - CA--5400
CA-5911 - CA-5258 - DÁ-1067

1 .

J'

ERIEL IVO BAHN1UK

1.0 Tenente Comandánte 40
Pelotão de Trânsito

"
/'

,
I

Aguardem
fações do

\ '

para
. agosto

"

JARDIM/.· DE
L

,

II ,Copa' Norte: dia 20 'começa
o segundo turno

CANOINHAS (CN) - Encerrando. oficialmente o

primeiro turno daIl Copa ,Norte; o Três Barras' joga amanhã
em Mafra com o Pery Ferroviário, cuja partida, havia sido
adiada na sexta rodada.

, .

o certame, que este ano está' sendo realizado sob a

responsabilidade da 'Liga Mafrense de Desportos (LMD) le
Liga Esportiva Canoinhense (LEC), está obtendo os melho
res resultados em termos de organização e objetívídade Em

�elação à '''I Copa Norte", desenvolvida em 1979, a "II Copa"
está despertando maior atenção do público, tanto nos jogos
disputados em Canoínhas e Marcílio Dias, como também em

Mafra, e Rio Negrinho. Os méritos deste prestígio' 'popular
aos jogosda Copa Nonte, pertencem em grande parte às equi-
"pes, que ora apresentam-se com melhores elencos, melhor

preparação tática e disciplinar. _

'

Após os jogos do último domingo, ITAIÓPOLIS 1
x 3 COLORADO, IPIRANGA 4 x 1 PERY FEl{ROVIARIO e

TRÊS BARRAS 1 x 1 SÃO BERNARDO, a classificação ficou
sendo a seguinte: GRUPO "A" em 1.°'lugar - SãO Bernardo
e Ipiranga, .com 8 pontos ganhos; 2.° _:_ Três Barras; com 4 e

3.° - Pery �erroviário com nenhum ponto ganho. '.
.

' ',GRUPO "B" - em 1.0. lugar - BOTAFOGO, com
10; em 2,.0 - Colorado comf e 3.° '_ Itaiópolis, com 4 pontos'
ganhos., I

'

SEGUNDO TURNO

,
'A primeira rodada do segundo turno da "II Copa

Norte", terá lugar no dia 20 próxirno com a realização de três
jogos; em Mafra, Iãaíópolís x BOTAFOGO; em Rio Negrinho

I

Colorado x TRÊS BARRA$, e, 'em Marcílio Dias SÃO BE�
NARDQ x Pery Ferroviário.

1 '

Y:.M YU' iii" J '1'1' III' I!' IJ" .. q." I' Im, •• II n. II III "eU I' li" I'" II!! ,JS'!,."" PIM'" "f'
.

r

\

.

/> ... t •

.

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

PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEU
'INVESTIMENTO.

,.,

i E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E"MUITOS LUCROS TAMBEM.

PUBLICIDADE, Ê UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

SE VOCÊ AINDA NAO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS 'A SEUS CONCORRENTES.

/

Oração ao, Divino .Esplrito Santo
de que sinto, de um dia estar, e01l1i
go e todos os meus irmãos, na gló-
ria perpétua. 1 •

1

Agradeço-te uma 'vez, mais ...

, ,A pessoa deverá fazer' esta
oração três dias seguidos sem fazer
o pedido. Dentro de, três dias será
alcançada a graça, por mais 'q.ifícil
que seja.

'
'

Publicada por ter recebido uma
graça

Espírito Santo, Tu 'que me es

clareces em tudo, qU€ ilumina .to-.
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás °

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que emtodos
os instantes de m-inha vida 'está co

migo, quero neste curto diálogo'
ugradecerte por tudo e confirmar

1 uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti. '

Por maior que seja a ilusão ma

teríal, não será o mínimo da vonta- \ R.D.D.5.
!

a inauguração das.

INFANCIA SA,NTA

novas insta-
''', I ,

, ,

T RE_ZINHA

\
"

,
,
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:SENHORES ACIONISTAS:
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FUCK.

. <;GCMF n,? 83,005.884/000h02·

'Relatório da Diretoria
.

"

._ ,., 'l. ,

/

EM CUMPRIMENTO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E ESTATUTARIOS, SUBMETEMOS A APRECIAÇÃO DE V. SENHORIAS
o BALANÇO PATRIMONIAL DESTA SOCIEDADE, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979, ACOMPANHADO DO. DEMONSTRATIVO
DE RESULTADO E D�MAIS' PEÇA� DEMONSTRATIVAS. "

"

,
. ,

.

I, \' l.t"
�ERMANECEMOS,AO IN�EIRQ.,DISPÓR PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE s� FAÇAM NECESSARIOS'.

o

• �.. , I

�ES BARRAS(SC)� IODE ABRI;L DE 1980 ..
. A DIRETORIA

! ':
, ,

,

. ,

Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de

PASS'IVO 31.12.78 31.12.79

'\

Disponível '.0 •• •• '.' • _. 'I' . " .:.. .. .• 1.192.635,96 221.537,99
------------------�-

221.537,99'

çmCUL1\N�E . :
I

� •

Caixa e Bancos .. . '. .. ,.. ..
',
.. .- ". ..

Cr,éditos .. .. ," .. .. .. o. .. ..
.

.- I
."

,

Duplicatas a Receber ... o ,,' " •• ,.

(-) Dupls, Descontadas, Duplicatas
Endossadas e Prev, Dev, Duvíd,

Impostos a 'Recuperar, Adiantamentos
e Outros Yr.s. a Receber •.•.. " ," ..

Estoques " ... '.' ..." ....

\ .

Matéria Prima, Produtos. Acabados
Materiais .Secundáríos '. -. . �. �.� ," '. lO _.

Matas e Florestas \o. • � �. .. 9 •• c. � '. 'O

Despesas do Exercício Seguinte "'. ""

I·

REALIZAVEL Pi.. LONGO PRAZO .' ..

Obrígações Eletrobrãs, Proeape
'Emp-r. Coligadas e Controladas

, '. I

.. :, - • ./.+

'ii -. "

.• ".

9.102.618,76 18.832.740:,18 .

1.192.635,96
.

5.330.642,29 '12.477.642,45
�.130. 518,33 20.675.447,56.

627 .474,2� 11.133.755,51

,2.827.598,60' 2.93,5.950,40

2.468. -;157,09 5.860.370,,94

;2.468.457�09
I

2.932.740,94
2.927.630,00

110.883,42 273.188,80

134.609,45 1.393.617,28

134.609,45 . 416.767,78
_

:9·76 • 849�50

l!ERMANEN'lE '0;0 ," fitLO!)O�306,R8 . Ra.259.570,98

lnvestimentos ��; '.' .... �:> .•.• • _. •• �. 7 .'

Partíeípações Volu.nU�r.ias ... ..'.. ..

Im ])"1'" 'do l:tza o .,. ..'. .. '.. .. .. ..
fio

• o '.. ••

.
.

Valor Corrigido .. .. .. .• ..

(-)Depreciações Aeumuladas .

TOTAL DO ATIVO ....
r

•

,\ \ •

.. ... .. ,'.. ..

,_O 5.269,68

5.'269.,68
5.6.090.806,8B'· ,88.254.301,30
58.371.859.53 95.562.283,98
2.281.052,65 7.307.982,68

.

",' 65, ..328.035,;)0.9' 108.485.928,44

CIRCULANTE
,

.

8 .136 . 965,45
., .. ,

14 .. 101.927,19 '

2.059.149,38

299.911,19
5.249.519,771

7.439,01

. 4.854.512,79

1.533,.103,4,8
, 3.880.332,32

.

" 273.202,50
-1.650'.00.0,00.'

985.360,00' .

472,.844,29'

/

Fornecedores .. .. .. .. .. .. .. .. •.

Obrigações Sociais, Previdenciárias e

Tributárias .. ..' .. .. .. .. ..

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

Representantes .. " ... ; .... : , ...

Notas Promissórias a Pagar r' ••••••

Provisão Para Imp. Renda .. .. .. ..

Outros Valores a Pagar .... : ... " ...

Diretores e Acionistas .. .. .. .. ..

Dividendos Propostos' .. .. .. .. .. .. '452,.-571,81-,

12.230.108,50 13.437.322,88

_.

270,.946,10
'250.000,0.0 '-7 ,

EXIGÍVEL A LONGO PRAZp : '

.. ','

Instituições Financeiras .. .. 12.230.108,50. 13.437 . 322,88"

44.-960.961,1,4 80.-946 o 678,3'7
-------

53.000.000,.00
947.609,00

'

27.536:571,9'3

PATRIMÔNIO LíQUIDO .; '
..

I

Capital Subscrito .. .. .. '.. . -. .. .. .. ,53.000. OOO,DO
(-) Capital a Integralizar .'

.. ; .. " " 11.403: 698,00

.

Reservas de Capital .

Res. 001'. Mon. Cap. Realizado
Res. Cor.i'Mon. Ativo Imobilizado

. ',)
. Reservas 'de Lucros .. .. .. .. .. ..

Reserva.Legal ." .. ..' .. •. ..

Res. p/Resgate Ações Pref . ..

'.'

3 .. 364.659,14
, 2.830.480,42

534. 178,72
26/75.0.314,27

786.257.,66

'-. 271.543,'08

9ü.5í4,36
,181 . 02�,72

-:

1 . 086 .172,36Lucros Suspensos .. .. .. .. .. .. ., -:. '

Lucro à disposição da .kGO' .. '

....
-

, 1.086.172,35
\ '

65.3'28.035,09 108.485; 928,44TOTAL DO PASSIVO .. ..

D.e:monstrativo de Resuftado

RECEITA OPERACiONAL BRUTA . � .,

(-'') Imposto Faturado ,e Devoluçõ'es ':' ..

.RECEITA ,OPERACIONAL L1QUIDA
(-) Custo Pr.odutQS e. Servo Vendidos

I.

)

LUCRO BRUTO '.� ,.•• ",' �

(-) Despesas com Vendas • � .. <O .. � '." '"

Despesás Administrativas •• .. � ••

ImpoSltos e Taxas •. ., . ri .. � �.

Desp. Financ.
.

(-) Rec. Finan.céiras
f

9.017 ...613,64
405 .. 929,29

65.132.840,17
,6 � 326 . -854;66

. �8. 611 . 684;25
.

58.805.985,51
a. 216.576,96 44.842.200,44

395.107,29
. 565.479,17
494.710,01
57.319,91

9.384.506;47 ,

13.963. 785,0�
5.766.380,85
1.781'.178,35
406.338,60

5.583 . 072,25
.

426.815,Ô2LUCRO OPERACIONAL .. .. .. • � ,., • �
. (10.100. 9Q8,27)

" I

Receitas e Despesas Não Operacionais oe

Correção Monetária do Balanço-�. . <O <O '.

Reversão de Réservas' .. .. 10 • ,o •• • � '.� ••

.LUCRO LIQ. ANTES DO lMP. l?E RENDA
(-) Provisão ,pjImposto de Renda . •.

LUCRO LIQ. APÓS O IMP.. PE RENDA

(---) Res.erva Legal � •• ,.... �.. ., ..

'

"" ,....

(�) Dividendos ... • * .. " I.. ..,. ,.;. ..

1-)Fdo. pIResgate Açt>es P.re1� ." ..

". . \

LUCRO A DISPOS1ÇAO DA AGO

tL615.214,90,' 2.368.832,23
3.491.693137

- 2.795.637,25
-.... 985.360,00

--

.

1.810.287,25
--

. 90.514,36
=- ·452,.571;81

'. .� l81.028;7;2 "

1 .086 .172',36

�monstração de Origens e Aplicaçõ,es.de Recursos;
1 - ORIGENS DE RECURSOS .. .. .. .. .." 14-'931.293,12

' -,

,

, . Lucro Líquido do Exercício , .

Depreciação .. .. .. .. .. .'. \.. .. .. .. .. '. <. .. ..

Correção Monetária po Balanço .... , .. .. ..

Integralização de Capital . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Aumento do Exigível a Longo Prazo .. .. .. .. .. ..

. Alienação do Imobilizado' .. .. .. .. .. ..' .. '
..

1.810.287,2.5
:3.374.328,80
(2.247.939,9'8)
10.456.089,00-
1.207.214,38
331,314,27

14. 931.293,7�
,

2 - APLICAÇõES DE RECURSOS .. .. .. .. .. ..

Aquisição de Direito Ativo Imobilizado .. .'. .. .. .. 9.449.510,20
Aquisição de In'vestimentos ..... '.' .. .. .. ..... .. 5.044,20
Aumento do Realizável a Longo Prazo ;. ..' ." .. .. 1.259.007,83" ,

Dividendos Propostos'.. .. .. ..).. .. .. .. .'. "" .. 452. 571,'81 �
Aumento do Capital Circulante Liquido .. '.... . 3 .. 765 .159,68

q &&#.-M2L,ll.g_4... ,. ....GFk,&1_j, .....�cs!!J

.
p.emon�tràçâo . do Céil,pital Circulante. Líquido

Inlcio Final -do '

ExereiciQ
�.

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

Variação
,

. E ' •

'. xerClClO

Ativo Circulante ..

./

:9.102.618�7,6 18.832,.740,18 ". 9. 730.�:21;42
B.l�?9.65;45 .14.1Ql.927,i9 . ,5.. 964.9.81;,74

3. 765 : 159,68

." .',

Passiv.o C�rculante '.

cAp. CIRCULANTE. LtQ.

I ,

/

'.

.'

·1'

I

� I

.
,

.'

. .. .:
•

'1:'1 'it ; r.'; , -." . '.'-f;... r'\

"
,.,..,

'

•.-c

l

Demol1st�acão,.· das Mutações' dO Patrimônio' Líquido 1,

J
,

/ .

\ Patrimônio
Líquido

Lucros
Acumulados

Capital" Reservas
Realizado de Capital

I--------------�--------------------------"----------�--�--------�--------_·

S. 364 ,659,14
24,,171.912,79

,

'Discriminação"
.

/
Reservas
de Lucros

-".-
_.:- 1:4 . 960 . 961,14

24.171. 912,79
.

. I 10.456.089,00
1: 810.287,25" "

'

41 .596.302,00
.

I

.'
I

.�&�

Saldo em 31.12.1978 .. .. .. ... ... .. .. .. ..

Correção'Monetária ..... ;. .. .. .. .. '.. .. �.

Integralização do Capital Social .. .. .. .. .. .. ..

Lucro Líquido do Exercício .,.. , > ••

Proposta Diretoria' de' Destinação do Lucro.
-- Reserva Legal ,�, .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..' ..

--- .Reserva P/Resgate Ações Preferenciais- ..
,-' Dividendos' .. '

.. .. .•. .. .. .. .. .. .. .. ..

-,

I
.

J I:

10.456.089,00' '-.- �:-'
, 'i. 810.287,25

.

(90,,514,36)
(181.028,72)

. (452.571181)
,

(452.571,81)

,�:-:-:-"
\

.

........-.

90.514,36
181. 028,72

, .

.
--:;- . ........,....

-.�.

, i ..

.. :.-

_',--:-'
-

_.

I----------------------------------------------------------------------------�·------------·--------------------�

SALO'Ü EM 31,.12.1979 52.052.391,00 27.536.571,93: 271. '543,08
.

.

, 1.086.192,36
\

80.946.678,37
�--�---- ---- �..-�-- --� ------ -- �--,� -------- ------ -----------------�

'. ','

Notas Explicativas da IOiretoria às Financeiras do Balanço
-:,

Patrimonial' etn,' 31/12/79 .,
..�_. r, I

,

Demonstrações,j ,

,

......

NOTA 1- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
, I

NOTA 3 _' IMOBILIZADO
"

�

. a)' Apresentação das Contas'

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com
ós dispositivos da Lei 6 . .404/76 e legislação tributária em vigor' .

b) Ciclo Operacional .1
.

_"
.

O Imobilizado é composto de:
--

Discriminação
. Villoi:
Resídua.l

�

.

, Os direitos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo superior a 360
.
díàs, são demonstrados a longo pr:azo. , .

. ,

e) Estoques
Os estoques de produtos estão demonstrados ao preço de custo inferio--
res .ao de sua realização.

.
.

�

d) 'Previsão Para'Devedores Duvidosos
A previsão para devedores duvidosos foi calculada em' 3% (três por.

cento) sobre o saldo dos 'clientes, por faturamento.

e) Despesasparae ExercícioSeguinte - ,

_Esses valores referem-se à reclassificação do Altivo Pendente para o

.Atívo .CirculaJ;ite das despesas' antecipadaspara 0, exercício seguint-e .

J) .Investimentos
.

·O� investimentos estão demonstrados ao custo de aqulslção 'aêreseidos
da correção monetária. '.

' .

.

I \ .'

,g) Imobilizado �
.

Os bens estão demonstrados ao. custo de 'aquisi�ão' e acreseidos de t!OT
.

\

.

reção monetária, sendo a depreeíaçâo computada, .absorvída no resultado.

,.h) Provisão :Para Imposto de Renda

É constituída sobre o lucro tributável do exercício, sendo ealçtilada e

registrada .em conta de resultado, pelo seu valor tÓttàl, e/,inclusão das

,parcel�s a setem aplicadas em incentivos fi�'cals ..
NOTA 2·_ PRATICAS ,CONTABEIS

Terrenos .

Construções .. .. . '.' .. '

..

.

Máquinas e. Equipamentos. ..
M'

.

Ut '1'
I ,

oveIS e ensI lOS .. .. ..

.

Veículos . o •• •• •• •• •• ••

Ferramentas .. I.. •.

Instalações .. �. .. .. .. ..

Moto-Serras .. .. .. ..

'Reflorestamentos .. .. ... ..

.

37 . 44Q . 845,58
'

I
. 37.442.845,58

.' '

31.157.485,77 ,1.966:433,99 . 29.191.051,78
'19.819.442,42 3.710.954,32: 16,.108.488,1.0

350.257,98 23.813,74 326.444,24
5.915.642,25' i. 1. 533 � 247,90

.

4.382.394,35
140.710,78 9. �49,p4 . f31.561,14

,
"'-,

I �91.270,85' 26.467,87 I 364.802,98
316.524,22 'i:' ,: 37.915,22. 278.609,00 '.

28.10,4,13 28 .10�,13

TOTAL" .. ,.., .. 95.562.-283,98, '7.307. 98�,98, . 88.254.301,30
'. '- )--.- .

.' I -

tríbuídos:

\ NOTA 4� INSTITUIÇÕES FINANCEIR�S .

Os financiamentos .quanto à sua destinação estão �im tti", '"

>,

,

0,.:\ " "i ':

. 'I:.

Discriminação Curto Prazo
, ,

Longo PrQU
'i'1

Capital de Giro

Ativo Imobilizado .

316.992,�6
3.563.340.;16

751.QOQ.,OO
12 . �86 .322;88

. ·'TOTAL 3 . 880 � 332,32 13 A37 .322i88
,I. :

NOTA 5-'. "CAPITAL SOCIAL
, .'

�

,
�m óbservâneià da sistemática introduzlda pela Lei 6.404 e

.Legislação f1scal postérior, foi procedida a correção monetária das' contas
do Ativo Permanente e do Patrimônio LíqUIdo, sendo o seu produto líqu.i
do ,credor de Cr$ 2.247.939,98 (dais mi1hõ��s, puzentos e quarenta· e sete
:mil, novecentos e trinta ,e,nove cruzeiros e noventa e úito centa"Zos), credi-
�ados ,nos resultados do exercício.

.

,

,O capital social integralizado é de Cr$ .52 ..052. 3'�i,OO '(6h1-' '> »
quenta e dois milhões, cinquenta e dois mil, trezentoo e noventa e um erui'"

zeiros), composto�de 28.200 .. 000( vinte e oito milhões e duzentas'mil) açõ.es
ordinárias e 23.852.391 (vinte e três milhões., OiitQcentas e cinquentá'e duas
mil e trezentas e noventa e uma) aç,õe,s ,preferenciais, todas com v�lor, �I"
minaI de.Cr$ 1;00 (um cruzeiro) cada uma.' I. ,...... '., '

.,'
,.,,'

, i

NICETO oSMAR FUCE
J Diretor

.. .

I

ESUVAO FRANCISOO FUC�
.Diretor,

JOSÉ DO NASCIMENTO' FILHO

Téc. Oont. 10.&.0'.-8C n.o 4449 \_

I'"

Pare'cer dos A'uditoréS
(

,

JQinville (SC), lO' de abril de 1980.
, ,

A01!/· ..
Administradores ·e·Acionistas de

COMPENSADOS roCK S.A.

.

.
Examinamos o Balanço Patrimonial de Compensados Fuck, I

.S.A., encerrado em 31 de dezembro de 1979! a demons�raç�o ·do resul�ado
do exerCÍcio dos lucros acumulados, das orIgens e aplicaçoes de recursos

e das plutaç�s do patrimônio liquido, 'relativas ao ex'erofcio ,f:indo naquela
data,

dezembro de 1978, que estão demonstradas para efeitos comparativos não
'foram por nós

I

auditadas. , .' _

.

,As demon5tta�ões línaneeir-as d,o e�eroíeio findo.. em 31 de

,'. ...

,
Em nos�a opinião, as demon-str'ações financeiras 'Gtcirrla :refen-

das, r·epres.entam adequadamente a situação patrirhónial e,a posição .finan
ceira de Compenasdos. Fuck S.A., em 31 de d�zeinbro de ,1979, o resultado
de suas' operações correspondentes ao exercício find.o naquela data, de

.

acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitós e aplicadOs·
com u�iformidade.

AUbIT - SERVIÇOS DE AllDITbRIA S/C -' CRC-SC 00524
I .

I

•

I

WlLLIAN KOHL.ER - CRC-SC 5.235 ,

.

I

I (

, N�sso êxame fbi efetuado de acord6 com os' pad!'õe's de aucli-

.toria geralmente aceitos e, eOnSeqüent�m�nte! inclui .
provas ,nos reg�tr.()S

�ntábeis e outros procedimen�ó� de auditorla Cllfe .Julgamos. lleCeSSatlos
. :nas, ,eireunstâl'l,'cias.

".

. 'I

/ .

.,

,

./



CORREIO DO NORTE
'12 de julho de 1980

Prefejt'u ra
" LEI N.9 1.551 DE 02/07/80

APROVA O PLANO RODOVIARIO ,MUNICIPAL
REFERENTE AO EXERCíCIO DE 1979.

Dr. Benedito Therézlo de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San-

ta Catarina, faço saber a todos os habitantes
deste Município que a Câmara de Vereadores

decretou e eu sanciono ...
'

seguinte

L E I :

Total .

ÇNI 416,- BR ,280�,a�ado,..é_apãq.fT,a:u�
, nay .. '

'

' .

CNI ',417 - CNI 413-Matão-CNI 072 .,

eNI' 418 - Boa Vista-Matão-CNI 416 ..

'

CNI 419 - Sereira...CNI411 .. � .....

ÇNI 420 - Sta. Hayde-Colonia Sto. An-
\

'

tonio-Baras-Farturg de Bai-
xo-CNI 430 '. .

CNI 421 - Sta. Leocádia-Sto. Antonio
, CoI. Santo Antonio-Fartura

cm 422,- Paciência - Acampamento ..

" Paciência dos Neves ....

cm 423 - CNI 422-Herval Bonito-Cal.

Campo das Moças:-oCNI 426
CNI 42� - Acampamento-CoI. Campo

das �oças-Felipe Schmidt
CNI ; 42f5 - Bonetes-Paciência dos Ne,-, ,

. ' ves-Lageado-Felip�Schmidt
CNI 427 - BR 280-Figura .. Paciência

dos Neves ... Báras ... Fartura
Sitio CoI. Sto.'Antonio . t ,.

cm 428 - Fartura Sitio-CNI 429 .. . �
CNI 429 _: Fartura de Baixo-Fartura..

•

I
. t

5l,O Km

33,0 Km
4,0 Km

29,0 Km
11,0 Km

7,0 Km '

19;5 Km
5,3 Km
6,0 Km

4,0 Km

42,0 Km

30.,0 Km

,220 Kmb

10,0 Km
10,7 Km
2,0 Km
2,0 Km
7,0 l{m

26,0 Km
2,5'Xm

20,0 Km

f,3,0 Km
7,0 Km
3,0 Km

19;0 Km
7,2 Km
3,0 Km

10,5 Km
,6,0 Km

4Q9�7 Km,
/

24,0 Km·
12,0 Km
12,5 Km
'4,0 Km,'

,30,0 I<tn

, l4,O Km

22,0 Km

93 Km., 'I

18,0 Km

29�5 Km

28,0 Km
'B.,O Km

TELETEM_A. ...
"

CNI 405 .. .. .. .. .. 6�O Km
CNI 430 "- Cerríto-Río do Tigr":13B ,�tlO 18,0 Km
CNI 431 - CNI 429-CNI 416 .. .• .. '7,5 Km,
CNI 432 - CNI 405-CNI 431 ,

/ 4,5 Km
CNI 433 - Caraguatá-Marcílío Dias .. 6,,5 .Km
CNI 434 - Parado-CNI 435 ..

1

•• •• ••

r; 3,5 Km -

CNI.435 - Canoinhas-Marcilio Dias ..

r 6,0;Km
CNI 436 - Canoínhas-Agua Verde . ", 4,2 Km
CNI 437 - Forquilha-CNl 453 .. .. '.. ,3,3 Km

CNI 438 - CNI 491 CoI. Sto, Antonio 2,0 Km
CNI 439 - Entre Rios-Serraria Zanío-

lo-S. José-Dív. Sta. Cecilia 13,0 Km
CNI 440 - CNI 439 Div. Sta, Cecilia 4,0 Km

CNI 441 - CNI 497,-S. Luiz Gonzaga .. 3,5 Km
CNI 442 - CNJ 38�-CNI 393 . ..... .. 215 Km
CNI 443 _' CNI 389-Div. Major Vieira 1,5 Km
CNI 444 � CNI 373,-Rio Barra Mansa 3,5 Km'
CNI 445 - CNI 405-CNI 494 " . 6,5, Km
CNI 446 --- CNI 460-CNI 471 2,5 Km

CNI 447 -, Gralha-Imbuia .. 4,0 Km

CNI 45.0 _' Barreiros-CNI 427 ... . 21,7 Km

CNI 451 _ CNI 426-CNI' 189 .. .. .. 19,00 Km
CNI 452 - CNI 465:.Forquilha-Inferni-

nho-Salto d'Água Verde .. 12,0 Km

CNI 453 _- BR-477-S. Lourenço .. .. 7,5 Km

374,0 K'm

fa�e; O seu domingo ••. mai� felil1
.

I /

o SO�
,,' intesrado 'na' Vida' dê um povo

Total ..

,
.

mw,sicas de
. novelas, '

para

A 'partir das 10:00· horas" na' Rád'io, Santa Catarina

Art. 1.{) - Fica aprovado o Plano. Rodoviário
Municipal, cujas estradas, e

I

respectivas siglas fazem

parte integranto da relação que segue:
, \ cm 058 - Aparecida - Encruzilhada ..

Rio do Tigre .. Bonetes - Fi-
gura' Vàlinhos .. Felipe

.)

Schmídt .. .. .. .. '.. ..

CNI 072 -- Canoinhas - Sereira - Bar-
"

,

reíros -T'aula Pereira .. Pau-
la Pereira Volta Grande ..

CNI 183 - CNI 491 - Pinheiros .. ..

CNI 185 - Diy., Paraná - Lageado .. Rio
Preto-Div. lrineópolis .. ..

eNI, 186 - SC 303 - 'CNI 495 ',' ., ..

CNI 187 - Barra Mansa. .. Tamanduá
Div . Irineópolis .. .. .. ..

CNI Hm ,- CNI 185 - CNI 198 - Div.
I·

, Iírmeopo IS .......•.. � ..

CNI 189 - CNI 424,- Valinhos-Mandu-
ri - cm 198 .. ..

i
•• •• ••

CNI 197 - Rio Preto - -CNI 188 .. ..

CNI 198 - CNI 197 - CNI 185 .. .. ..

CNI 299 r- Dív. Santa Cecilia-Dív-Sta.
,Cecili-a-Div. Sta. Cecilia .'.

:CNI 373 - Dív. Major Vieira-Rio Raso";
Ouro Veide�Col. dos Bue
nos-Tamanduá .. .. ;. ..

CNI 38� :-' Dív. Major Vieira-Serra do
Lucíndo-S. Luiz Gonzaga
Entre Ríos-S, José-Dív. Sta.

. Cecilia �. .. ," .. .. .. :.

. ;CNl 393."- Dív, Major Vieíra-Dív. Sta.
'Cecilia .. ..

'

.. '.. . '. .. ..

CNI �97 -- Div. Major Vieíra-Dív. Sta,
Cecilia .. .. .. .. .. ..

CNI 401 - Paula Pereíra-Taunay ..

CNI 402 -, CNl 401 - CNI 403 ... .. ..

CNI 403 - CNI 401 - Div , Paraná
'.CNI 404 - Taunay-Fazenda .'.. ..

CNI 405 - Caraguatá-Fartura-de Bai
xo...Sta. Hayde-Pinho-Paula
"Pereira , .

CNI 4.05 - Pinho-Div, Paraná '

.. '

CNI 407,- 'I'aunay-Pmho-CNl 421 .

, . CNI 408 - Sta. Leocádia-Cflf 407 .. ..

CNI �409 - Sto Antonio-Dív. Paraná ..

CNI 410 - Cachoeira-Barreiros .....
CNI 411 - Anta Gorda-Cachoeira-Par-

tura ,de Baixo-Fartura .. ..

CNI 412 ._' Cachoeira..Papuã........
.CNI 413 - CNI 418 - CN.I 416 ... , ..

CNI 414 ,- Marcílio Dias-Campo do
Trigo-Turma-CNl 416'

CNI 41� � CN:I 414 - CNI 414 .. ..

/

..

CNI 454 _' CNI 452-S.' Lourenço-La-
, ranjeiras........... . 11,5 Km

CNI 455 _' BR 477-Laranjeiras .. .. .. 5,0 Km
CNI 456 _: Arroio Fundo-Bela Vista do /

Toldo-Arroios-BR 477 .. .:_I'
CNI 457 _ Bela Vista do'I'oldo-Arroios
CNI 458 _ CNI 459-CNI 465 .. .. .. ..

CNI 459 _" Bela Vista do Toldo-Salto
d'Agua Verd-e « •• •• •• ;.

CNr 460 _', SC-303-Arroio..Imbuía .. Rio
Bonito-CNI 493 .. .. .. ..

, ÇNI 461 _ SC .303-CNI 462 .. .. .. ..

CNI 462 - CNI 058-Rio dos Poços-Gra-
,

lha-SC-303 �. .. ., .. .. ..

CNI 463 '_' CNI 058-CNI 450'. .. .. ..

-

CNI 464 - CNI 058-BR 280 .. .. ..

CNI 465 - se 3n3-se 303 .. ..

,CNI 466 ..;_ CNI 465-CNI 460 ., ..

CNI 467 - CNI-468-CNI 188 .
, ,

CNI 468 - BR '280 CNI 470 .' .. '.. .,

..

/C:l�I 469 '_' CNI 467 ...Rio da Areia-Se
,303-CNI 4Q2 .. '.. .. .. ., 14,5 Km

CNI ,470 -- BR 280-SC 303;.Rio Bonito ' 19,0 Km I

CNI 471 - se 303-CNI 462..;CNI, 460
CNI 486 .. .. .. .. .. .. ,24,0. Km

CNI 472 _ CNI 4:56-CNI 485 ..

'

.. .. .. "4,5 Km
CNI '473 -,\ CNI 485�Lagoa do Sul..Dív

Major Vieira .

CNI '474 ._ CNI l85-CNI ,166 .

CNI ,475 _ CNI 456-CNI 473 '� '.

CNI .476 � CNI 456-CNI 4:77 . .. ..

.GNr 177 - CNI 456-CNI 473. .. .. ..

CNI 478 - CNI 456-Veada-Div. Major
Vieira .. , , .

CNI 479 - cm 478-Div. Major Vieira
CNI 480 - CNI 4,56-CNI 479 . .. ., ..

CNI 481 '-, Veada-Div. Major Vieira
CNI 482 - CNI 473-CNI 484 .. .. .. ..

CNI 483 - Lagoa do Sul-CNI 485 .. ..

CNI 484 - CNI 483-Div. Major Vieira
CNI 485 - Encruzilhada-Bela Vista do

Toldo-S. Sebastião CoI. Ser-
ra do Lucindo .

CNI 486 - CNI 485-CNI 493 . .. .: "

CNI 497 ,_ Imbuia-CNI 485 .. .. .. ..

CNI 488 - Imbuia-CNI' '486.JCNI 373
CNI 489 - CNI 488-CNI 486 .. .. .. ",

CNI 490, '-' CNI 373-0uro Verde-CNI
485-Rio Paeíêneía .. 18,0 Km

Total .\. .. .. r.. .. .. 377,3'Km
CNI 491 _:.__ se 303�SC 303 .. .. .. ..
CNI 492 '- SC 303-Col. Sto, Antonio

CNI 462 .. .

'

. .. .
" ,'! ••••

CNI 493 - CNI 186-CNI 373 . '. ., .. ..

CNI 494 - CNI 389-S. SebaE�ião 'Div.
Major Vieira

'

' lS,O Km,
CNI 495 _' CNI493-CNI 473-CNI 497-

, Serraria Zaniolo . �. .. ...

,

.CNI 496 - Serra das Mortes-CNI 186
CNI 497 - Taquarizal-Col. Pinhalzinho

.

'

l CNI 495 .
"
.",.",.', • ,. • ,. • "

cm 498 - Monjolo-Campo dQs Pontes...
,

Div. Sta. Cecilia' .... n l4;O, xm ' .

CNI 499 � CNI 497�Col. Ribeir�CN1

J
-

23,0 Km
16,0 Km
4,3 Km

7,0 Km

26,0 Km
2,0 Km '

29,0 Km
3,5 Km

4,0 Km
6,0 Km
3,O'Km
5,0 Km
3,0 Km

73 Km,

4,0 Km
4,7 Km
4,5 Km I

7,0 Km

6,0 Km

5;0 Km
3'() Km,

2,0 Km
2,5 Km
40 K "-
, . m

4,0 Km

47,0 Km.
-19 O Km

,

60 Km., .

18;0 Km
'5,0 Km

5;_0 Km
8,0 Km

23,0 Km
62 Km�

l-2,O Km

439 .. .. .....
'S.O Kr.n.

\ '
,

TOTAL .. .. \ .. .. .. ' 105,4 Km

TOTAL GER� '

... 1.266,4 :Kiii_ '

. ,

Art. 2.<> - Esta lei entrará em vigor na data

dé sua publicação, revogadas as disposições 'em oon..
,

trárío ,

,

Canoínhas, em 02 de julho de 1980. '

Dr. Benedito Therézio de Carvalho MeU.
Prefeito Municipal

,

Esta lei foi registrada e publicada no l)e�.
tamento Administrativo" na data supra ..

,

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

.

)

•

\
-----------------------

: .DECRETO N.o 62/80

DECLARA CARGO EM COMISSÃO EM REGIME
.

DE TEMPO INTEGRAL

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pro
feitõ Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no 'uso- de suas atribuições legais' e,
de conformidade com o art. 197 da Lei n," 1.149
de 25/4/1974, eombinade com art. �.o da Lei
11.'0 1.241 de 09/,./1975,

DECRETA

Artigo 1.0 - Fica declarado em regime de tem..

po integral, o Carga em Comissão de Coordenador de

Educação Padrão C . C. 07.

Artigo 2:° - As vantagens finaric.eira5' serão
devidas a partir de 1.°/6/80.

'

,

Artigo 3.° - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação,' revogadas às disposições em
contrário.

,Gabinete do: Prefeito Municipal de' Canoínhas;
'em '02 d� julho de 1980. I

,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Nette
. Prefeito Municipal ,

Este Decreto foi registrado e publicado I)jQ t>.",
partarnento Administrativo, �a data supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

PORTARIA ,N.o 49/80
, Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, }'�
feito Municipal de Canoinhas, Estado, doe San:

I
ta Catarina" no uso de suas, atribuições legais,
resolve:

'
,

I 'J
NOMEAR COMISSAO- DE AVALIAÇAO

, Constituída dos senhores Raphael José Boeíng, .

Sérgio Jarschel e Pedro Scheuer, para procederem Q'

avaliação ,de uma Pick-up com Chassis \LB�BPL-37134, ,\

ano 1974, cor azul, com carroceria de madeira, '. de

propriedade desta Prefeitura Municipal; no prazo-de
cinco dias. '

,

, ,

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
0'1 de junho de 1980. '

.

_

'

,
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho, N�tto

Prefeito Municipal
,

Esta Portaria foi registrada e publicada 11:0 .D�
partamento Administrativo, na data supra.

'

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

, :,

PORTARIA N.o 50/80
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
-feito Municipal de Canoinhas Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições ,legais �..

solve:
' '

DISPENSAR DO PONTO SERVIDOR MUNICIPAL,

.' O?r. Miguel Oliscovícz, ficará dispensado da
obrigatoriedade do ponto até o dia onze do corrente
para participar da comissão organizadora do Chur�
rascq à' ser oferecjdo por ocasião da inauguração do
asfalto da BR-280.

Gabinete do Prefeito 'MUnicipal de Cahoillhas1
.

,

em 07 de julho de 1980. '

"

'"

Dr. Benedito Therézio de Carvalho
�Netto '

Prefeito Mun�cipal ,

,

Esta 'Portada' :fói registrada 'e publicada no De..

';par�ento Administrativo, n�data ,supra. t·.'
..

". { José Bonifácio Furtad'o
'

Coordenador Administrati'90

, ,

I

L'

I

:,' ..... "
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Porque esta fio,
,

em perfume
Iemando luis tolkarski

,

Dizia-me à menino Ivo: o

sior Mra futografia co'essa
máqna aí? Tiro, sim - respon
di. Não quer tirar uma? - in
daguei. E o menino Ivo, vítima
vulgar das barbaridades de um

sistema protecionista e falso,
tinha a resposta na ponta da
língua triste de uma boca

_
e

uma face tristes: num tenho díê-

.. {:,;,;::d!�
, v.......J � ",1.r.M .,� ;7'"-.-r;'"!!..� �v".;t�..."'f:�'."'--- �r-P:J'�rr.p�.�

. Cabal, única e real resposl"'
ta a um desejo para ser gravado
em 'preto-e-branco, num simples
clíc da máquina' fotográfica! O

A(

ro,

D, '

Responsabilidade: J. e C:.
"

.. . .

'lf "A sua tristeza não diminuirá
os caminhos. O seu desânimo

hão edificará ninguém. As suas

lágrimas nâo substituem o suor

que você deve verter em bene
fício de sua própria felicidade" .

* . Lilian Maria Friedrich e Bió
< genes Pedrosa Caldas, duas
vidas que estarão se unindo ho
je para 'a eternidade. A vocês,
desejamos toda felicidade que
possa existir ,

* Pinhão, quentão, pipoca e

muita animação' foram pontos
altos ontem à. noite na A.A.B.B.
onde aconteceu uma gostosa fes
ta caipira. Quem. esteve- lá se

divertiu . muito, . parabéns aos

organizadores. '.- \

* Alfeu Budant e Romílda Cos-

* Dia 'sete de julho próximo
passado; Carolina Carvalho

comemorou seu aniversário um

pouco longe dé nós. Ela estava
em Ponta Grossa fazendo vesti':'
bular para Engenharia Civil.
Felicidades e boa sorte.

* Eliane e Evaldo Witt muito
contentes com a chegada de

uma linda menina. Aos papais
tudo de bom.

* Milena e Cristina em breve

passarão. alguns dias aqui co
fiQS-ÇO; Isto é muito bom.
* Dega, muito fofo, marcando
'presença e matando saudades.

* O caminho mais ,çerto '}?Çl.ra
amar" é tomar consciência de

que podes perder esse alguém.

ta, .extreando alianças 'na mão
direità . Parabéns aos dois.
* Ivan e Célia, parzinho fofinho
que surgiu dias atrás. Sem

pre assim.
, '

* Canoinhas . movimentando-se
nestes dias com Os que vem

para cá passar as férias. Isto, é
muito bom, pois traz para junto
de nós aqueles que fazem sem

pre muita falta por aqui, entre
eles, Rita, TitOI Leila e .Luís.
* .Hilár!o B. e Regina P. mais
um parzínho acontecendo e

agradando a todos.
* Mikus,. um grande arrugo co
nosco' neste mês. Sua. vinda

deixa a todos. muito contentes
especialmente a Marli.

(

•

-AD ,e,

Nosso
financiamento rápido
e sem complicàções. Nossos planos
de pagamento facilitados, com o' seu

. ,

pick·up usado, de qualquer marca, como
entrada. Mas venha depressa, porque
a produção do Super Fere é limitada.

, , .

E corn tanta vantagem essim, já viu, né.
Logo, logo,' acaba o nosso estoque.

6. Porte-mepe no painel da porta
.

do motorista
7. Conjunto. completo de luzes de

cottesie.;
8. Lavador de. para-brisa
9. Ventilador/desembaçador
10. Espelho retrovisor externo também
do lado direito
11. Eixo traseiro antiderrapante
12. Pintura rnetálica Prata Régio, ou
branco, ocre, azul ou vermelho.

Recorte este anúncio e venha
conferir conosco. Você vai descobrir
outras vantagens.
A assistência técnica Ford, com

mecânicos treinados na fábrica. ,�

Agora sua Vida vai deslizar mais suave
na ckieoe, no asfalto, no campo. Porque
o novo Super·Série da Ford foi feito para
trazer mais economia, mais contono

.

e mais vantagens para você..
O F·10Qjá é o melhor pick-up do Brasil

em-sue categoria.
O melhor motor, a melhor suspensão,

a maior capacidade de trabalho.
E àgora ele oferece 12 vantagens a

mais, pelas quais você paga bem menos.
1. Conjunto de luxo
2. Faixas esportivas ,

3. Protetores de meoeite na caçamba
4.1 Buzina dupla
5. Banco espectel

.

,

- .

'FORD-- F�100, \

o
�"'''''''''_-'---,--__.....,..'--_.--

( .

Basilio Humenhuk Comércio de .Veículos tda.
. RUA VIDAL RAMOS, 203 ..- FONES 22-0268, 22-0468 E,22..0024 - CAN01NaAs .. se

'

" '
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';1

menino Ivo, sujo, O menínc IveJ
que em vez de íntestínos,: tem
vermes. O menino Ivo, an�lfa..
beto e qu-ase nove anos. Não é
o Ivo dos Ivos e não tem dinhei
ro nem prá comprar um piruli
to Zorro. que dinheiro' terá práI

pagar um retratínho banal, prâ
pendurar prá sempre ,na saU..

.nha chuínha da casa que não
tem?

.

I
Tenho medo que o �ni:n9 .

Ivo seja fotografado amanbã,
como um (troféu desta porca so

ciedade capitalista. Besteira di
zer que teria a simplicidade nos

olhos .' Teria. os olhos
I

cruéis e

vendados, como um criminoso

qualquer.
Poucos conhecem o menino

Ivo. Que importa? Esse Fer
nando Tokarski, como, inventa
coisa! Inventou agorinha o me

nino Ivo porque não tinha outra
coisa prá inventar? Então a ci
dade toda, o síôr doutô prefeito,
o padre, a glamourosa dama
(que' saia, que largue a sauna e

o chá) tejam convidados prá fo
tografar e conhecer o menino

. Ivo, na Vila dos Judeus, no iní...
.

cio da 'nossa transamazôniea,
aqui mesmo, em Canoinhas. Fo
tografem-no, ao menos,. eom

seus olhos impuros.
E eu perguntei ao 'meníno

Ivo se ele j á tinha ido. numa es

reaIa e o menino Ivo respondeu.,
quíría i mais num tem tipo ...

Fotografei o menino Ivo,
antes que ele morra, porque a

sociedade precisa matá-lo, , Sei
que ficará feliz quando receber
sua fotografiazínha tirada ,:n�

.

ma máquina que não sai passa-
I rínho ..

Ca.05.VI�19BO
--------------------------

Oração ao Divino
Espírito I Santo'

.

J

Espírito Santo, Tu que me es
clareces em tudo, que' ilumina �
dos os meus caminhos para que eu
atinja meu ideal, Tu que me dfrs 'I),
Dom Divino de perdoar, e esqueeer
o mau que me fazem; que em todes
os instantes, de minha vida está ee
migo, quero neste' curto diálogf)·
agradecerte por tudo e conf'irmay
uma vez mais que não quere 15epa
rar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão ma

terial, não será 0 mínimo da ventá- ' :

de que sinto, de um dia estar f}OJ),ti-
150 e todos os meus írmãos.i na .Jlô
ria perpétua.

Agradeço-te uma vez mais .. � .

A .pessoa deverá fazer
.

e.
oração três dias "Seguidos sem fazer
o pedido. Dentro de três dias I:I�
alcançada a graça, por maís 'd1'fieil,'

.

que seja.'
,

;'

Publicada por ter reeebído uma
braça.

, Z�H.

VENDE-S,E
Dois Lotes próximo a Igre...

j a do Perpétuo Socorro ...;_ Jar
dím da _Esperan�a �

Ótima -localízação. Preço a
combinar;

Ver e ·tratar eom Lud�
ou Díco Bora, na Rua ,Getúlk> .

. Vargas, f)18· - Telefo.lle )2;.;WStt,
.

�BGULBÓ
O orgulho é a' ron'tê d. t�
das as 'ênfermidad.�, p6l-.
que é a fô:ate de �d6S �
vJtiss. (Santé A�d:f,)\

, ,



J2 de julho d. 198.
_____________·_w'* '_'fl'_'.'�__tt__t .5_· , �-------- � ..

REGISTRO 'DE IMóVEiS DA COMARCA DE CANOINBAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CORREIO DO NORTE

Cooperativa' Agro.- Pecuária .

Canóinhas Ltda.

, ....

de 2.° O;FíCIO DE NOTAS

Edital de Notificação
de protestos

.

.
,

.'

�.... .,. n.- J.':litlIiIr I.�It· , t _.. •• • •• ••__

•••••••• e ·Ili._'l�&·,.•••,_ �9$'�• .., r�.�� ••••• .._.� fJ _ ••• e •••• iii •••o••••• .,.�.��•••• e ••••••••• tII ••••••••0•••• - "

.o�'r'..
.w.

,

ff-\<t .......... lIt& . '" av'f ....... __••• .."'�.;:e* _ .. -1--.. 0l1li ....--...........
,

........

_li"._.'�
...

,

' '.. .

t· .. .
.

r I
" ".

.

ao
• •

�,
...
•

i
j
e
•
..

:
n

,;, '0 carro
.

-

ção !
- iH que une razao e emo ...

'1
• • • • • II

'� .

Mallon·. & Ci a , J
;;:,"

'

CANOINHAS' -� SANTA CATARINA ;:�

,!�\�
,

,

'..

,.�li]�.�.,#�_ú. _.. e e _ _.. __ .... ... .. .._e. ../".0 .

,(t
:,.... .�·.e �•• ét�.s • .,.'l'ft".'Il""� • .,.,.'.,.ft·$ e e e e e e QlO ••• Q.(lO.D�CJQ:;CI •• O(J 9 1f.."' ••• t,I() .f).1'1-O.1I'J,,".4f.'.«•• "�." "elle"." •••• tl •• (';••••••• �.� •••• SIiU••• c. ••••••• ,.. &....... ·

...__.. " .._-_.,'.--_.._ 1-··· ·--..--""- ....-----.......�-II.�.. �"'�""'. .....".

-==============================�========================-=:=================================---===================================b======

A RADIO SANTA CATARINA. APóS METICULOSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENTE A� VO� O MELHOR DA M'OSICA NACIO"
NAL E INTERNACIONAL.

!

Ê o RESULTADO DE UM TRABALHO SÉRIO.E EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS
COl\IO RECíPROCA A UMA SINTONIA SEMPRE CRESCENTE.

ATRAVÉS DA BOA l\roSICA, 'DIARIAMENTE PROCURAMOS TOCAR COM CARINHO A SUA SENSmILIDADE MUSICAL.

,.' .
NO SEU JAR, NO SEU ESCRITÓRIO OU NÓ' SEU AUTOMÓVEL, 'LlGUE-SE NA B4.D1O �A CATA.RlNJ1..

".. _" __ ''''- ";' . ,'.-, VOC:t ESTA SEMPR� EM BOA COMPANlllA!
.

•. ( 'i"

A COOPERATIVA AGRO-PECUARIA DE CANO!·

,�J'T:fIAS; LTDA., avisa os seus Cooperados, e demais agricultores da
...... '<""";t�gião de' que já está aceitando pedido de Sementes de: Feijão,

" Arroz" Milho, e Soja, e comunica os preços de Fertilizantes, que

:s,�o:os,mais baratos da região.
,F{,RMULA ,

5�'20-10 .. .. ., FEIJÃO
"5':30.-10 .. .. .. ..' .. MILHO '. $ .;; .'

. 4�33-l2 .. .. ..'.. .. SOJA ... � •. ; "

./1;3'0-:1O •• .• •• •• •• ARROZ f' •• ••

URÉIA SCS 'C/50 KGS .......• ,.
, -.

' '.' ;.

Cr$ 697,00 p/saco
Cr$ 912,00 p/saco
Cr$ 978,00 p/saco
Cr$ 926,00 p/saco

_. Cr$ 926,00 p/saco

Canoinhas, 09 de julho de 1980.
------------------------------

Cruz'Plásticos', Santa A./

CGCMF, 83.188.771/0001-81
-

' ti
•

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINAJUA'E'EXTRAOROINARIA

CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores acionistas desta sociedade para

se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária,
à serem realizadas no dia 21 de agosto de 1980, às .14 horas em sua

sede social sita à rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Ca
noínhas (SC), para deliberarem sobre a seguinte

.

,
.

' I
\ .'

ORDEM DO DIA
.: �'

Assembléia geral ordinária:

':1)';_ Examinar, discutir e votar as demonstrações' financeiras, o
.

. .relatórío da diretoria € demais, documentos referentes ao

exercício findo em 31 de maio de 1980.
....-1' ,

:.2).' ,- .Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a
'.. .

.

. 'distribuição de dividendos. ,

3) -. Aprovar a correção da expressão monetária do capital so-
.,

'

cíal ,

:-,� J

A)' -- Eleição da I

nova diretoria para ç período de 1980:/1982 e a

,

.:
.. fixação dos seus honorários.

5)" - Outros assuntos de interesse social.

Assembléia geral extraordinária:
. ,

1) ..;_ Deliberar sobre o aumento do capital social de Cr$ ... , ..

, t " 12.000.000,00 para Cr$ 20.000.000,00 com a incorporação
-; ,'.'.' .das reservas livres, da correção monetária do capital e a

conseqüente alteração do artigo 6.° dos estatutos sociais. I I
•

. � !

:2} .-'7' Outros assuntos de interesse social.

Aviso: Acham-se à disposição dos senhores acionistas na, sede da

empresa à rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Ca
[ ',' noínhas (Se), os documentos de que trata o artigo 133 da

..Lei n," 6 .-404/76 de 15/12/76, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de maio de 1980.

,

'�anomhas(S�), 09 de julho de 1'980;
f·

'

. 'ANTONIO TRELA - Diretor Gerente
I'

en
Volkswagen lança o

tempos -.novos

'
...

":.z� '''_' ...,,,

.

..f:
"

'", ��,.:�� .. ,I I, , ' '

Por não terem sido encontra
dos nos endereç-os fornecidos ou por
recusarem a tomar ciência, faço
saber a que o presente E;DITAL,'
virem ou' dele tiverem conhecimen
to que deram entrada neste OFíCIO
para, serem protestados contra os,

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

I

DF N.'O 5376fB, vencimento
15.05.79, no valor de Cr$ 1. 283,00,
Emitida por Auto Mecânica e Pe

ças Leo Ltda'j Contra: ZA:CARIAS
DINIZ.

DP N.o 15472-11 vencimento
20.09,79, no valor de Cr$ 5,5.0;,00,
Emitida por Tokarski & Cia. Ltda,
Contra: PEIDRO 8ANTOS VEIGA.

DP N.o 5824, vencimento ., .
30.07 ,79, no valor de Cr$ 7,ge.,:OiQ" .

. Emitida por. Auto Mecânica e Pe

ças Leo Ltda., Contra: CERINEU
DE OLIVE1RA.

'DP N,o 8 42Q, vencimento
lO .12,78, no valor de Cr$ 3.294,60.,
Emitida por Azíz José Seleme &
Cia. Ltda., Contra: CARLOS FER.
NANDO DE ALMEIDA.

Canoinhas, 0.9 de julho de �980 .

ALCIDES SCBUMACHER
OFICIAL MAIOR
CPF 00'5 58� 669-34

Terreno Rural
. Vende-se' ..

Vende-se ,um terreno com a

área de 81.70.0 m2,
. servido de

eneraia elétrica, localizado em

Salt; da Agua Verde.

Tratar com o proprietário
Lourenço Novak, na Rua Nery
'Waltrick, 325�
1 x

VEN:DE -'SE
Vende-se uma casa de ma-

-

deira com 120 m2, para ser reti
rada do local, sita na Rua Flo
rentino de Souza, no munícípío
de Major Vieira.

Tratar com Licio de Olivei
ra- fone 22-0240,.

carro dos

1 x

• ••

IH
• ••
· ..
•
·
o
•

,Edital de Loteamento
EULALIA GLÁBA KOHLBECK, Oficial do Begístro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da ILei,
Faz público, para ciência dos' interessados, em cumpri..

mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, qu_e
por GUILHEHME PRUST, foram depositados em seu Cartório"
memorial descritivo, planta é demais papéis e documentos relati
vos ao "LOTEAMENTO BERTA VOGT", situado no Bairro Cam

po D'Agua Verde, nesta cidade e 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
vendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido O

registro.
.

,

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

(09) dias .domês de julho de. '1980.

EULALIA GLABA KOHLBECK

Ofícíal do Registro de Imóveis - CPF n.? 24911119-34

'-
'

.
\

DOS LOTES 2249190M2 I

DE, RUA 7. 113 l� M2
TO TAlo 29,65505M2

LOTEAMENTO GUILHERME PRUST 'dJ

\

,PreFeitura Municipal de Canoinhas

.

Aviso - de. Licitação
/

A I

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, qus se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 038/80, para "Aquisição de
Móveis Escolares",' com prazo de entrega da's propostas até' às 10

(dez) horas do dia 21 (vinte e um) de Julho do corrente ano

(21,07.80), Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos"
serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 09 de julho de 1980,

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão'
� --�-�------_._�-,_._._.-----------------------------

Municipal de Canoinhas

Licitação:
Prefeitura

Aviso de
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

'

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 037/80, para "Aquisição de
Óleos Lubrificantes, a serem aplicados em viaturas desta Munící
palidade", com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) no
ras do, dia 17 (dezessete) de julho do corrente ano (17 ;07 .80). 06...

pia do referido Edital e-maiores esclarecimentos, serão obtidos
junto a citada Comissão.

Canoínhas, 07 de julho de 1980�

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
. ,

NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORES,
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CORREIO DO NORTE'

,
. ,

12 de julho de 19S6 .

__------------------------�,_••_·'�·H!�Mumr ._p ��--------------

SERVICOS
� �

,
.

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

.fARMACIA DE PLANT,AO: De' sábado (12)� a, sexa-feira
\
.'

"

(18) MACHADO - Rua Vidal '

Ramos, 40.4 - Fone 22-0825

M:iDICOS DE, PLANTA0: Emcasos de extrema urgência
Fone 22-(}023

BÁ'DIO PATRULHA: Fene: 19f3
•

PRONTO SOCORRO: Fone: 19�

PLANTA0 CELESC: Fone: 196
,

'

.
.

ES'TA'ÇAO RODOVIARIA: Fone: ,22-1179

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:09

"

horas e das 14:00' às 18:00 ho�
ras. Aos sábados até às 16:00

heras.

'. \� --__--.�wm---�-��----��.--.--'------ �

PALANQUES DE VARAL (FORNECEMpS CO:LOCADO) -- I

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL - TELAS DE

ARAME GALVANIZADO FABRICADO CONI\ORME'PE
DIDO E SOB MEDIDA _I ALAMBRADOS COM PALAN
QUES E TÁBUAS DE CONCRETq TIPO CERCAS INDUS-

TRIAIS COM CAlDA (FORNECEMOS MON:x'A.DA).

DOCUMENT-OS
EXTRA'VIADO'S

A firma CARVALRO & GO
MES LTDA., comunica para os de
vidos fins que foram , extrayiados
todos os documentos do veiculo de
sua propriedade, marca Mercedes-
'Benz 1313, cor verde, ano 1971,
placa DA-0020, chassis .

34.500.31.50,0.2905.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

(Buchek - 2x)
__,--------------------

DOCUMENT�S
,

EXTRAVIADOS

ELFRID MORR, declara para
Os devidos fins que extraviou todos
os documentos do veículo Jçep wn.
Iys, cor branco e. vermelho, placa
CA-0211. .

'

>' Os mesmos ficam sem efeito
flor ter requerido segundas vias.

, ,.

(Suchek - 2x)
---------------------

DOCUMENTas

EXTRAVIADOS
t

DENIS ENNEs, declara. para os
devidos fins que extraviou todos os
documentos do veículo Volkswagen
Sedan 1300, ano H),78, cor Vlerme-'

lha, placa CA-3134, chassis .

BJ-7'00.146.
"

-Os mesmos fieam sem 'efeito,
por ter requerido segundas vias..

-

(Suchek ,- 2x)

-

DOCUMENTOS

E,XTRAVIADOS

DORC�LIO DANTE CRESTA
, NI, comunica para ps devidos fins

lliõ que extraviou todos os \ documen..

E itóri 'R E
A'

d S 138 F 22 0748 C·
t-' tos do caminhão Mercedes-Benz,

. ser! orro: ua ugenio e ouza, . -. one -, '

aJXa�.
eor azul, placa DA-14D'9, ano '1974.

'Postal, 241 --- Anexo Escritório Cide Contabilidade o' f'
..

,

s mesmos icam sem ereíto
, .'

'

por ter sido requerido 2.'3.s Vias.
.ljr"ffii'i'j'j"i"h'.IIi1iurnnv��nullh1ífl'ffi"lí"i'iinf� (Suchek - 2x)

Fábrica. Distrito de Marcílio Dias - Canoinhas-Sfl.

, .

'ffi'iifriiií I Ii. 1111 a •• 'í , ti j�ftYnTjll " 111 ifiV'innr íffi"'in"'1h'---;Zif"llli!1l"8'ii"ii?ii'ii"ii�ií'\t'ri'�1I"1I'1.I'1t:ii=il'ii";R;i'ri"'ri'i1"i':iii"'i.rii:;;;:;,ii"!II"D-lfFlrj:;;;:;;a.;:;O::j;;;o;;1!li:1õ'ir'i',fir;qli�d!l"iiiíq;;;UilRi'i'""'íhfi;;:;;.'fi"ii'ri��Ii-i1iii'ii�;:;;:;"On"hififinnnr�

Ganha tempo e, dinheiro•. visite ,F�ck Materiais para Cons-.
trução, lá você. encontra tudo para a sua casa:

Agora em promoção especial:

-- PISO J-dOS.A �ATIJB,AL A PAETm DE Cr$ 69,00 O .METRO QUA-
DRADO. ,I ,

.

,

'

.

, ,

,-, FORRO DURA�:X EM CH.t\PÁS DE J�78 M2 DE ('J.-$ 206,06 POR
C14$ 165,00 A PEÇA.

'
,

.

,

._ LAJOTAS COLONIAIS C/ 20% �E DESCONTO. I

Empresa 'IndustriaL e Comercial FUel S. A.

UNGE

1 FU'CIC
'__;.:- ,MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO �-

& CIA. LTDA.

.
RUA CAETANO COSTA; 860 - FONE 22-0281 ._ CANOINHAS • SC.

/.

���w...allJ".�'MhUQ�ll!!I'"ei!t....��������!.AiW��!!!dY!.'�

, I

,/

I�DÚSTRIA -'. COMÉRCIO .
- EXPORTAÇAO

da Linha

r» ,

\.

TELEFGNES: Escritório 23-1770 - Loja' 2;3-2014

.

'fiW'

Esquadrias de�ferro � uma

de vidros, com equipe de profissionais
,

I
' ;

tentes. para sua colocação.

variadíssima secção

compe-

Rua'Des, Cesta Carvalho, 41 e 44 - UNIA() DA VITÓRIA _,

-

PR.

Distribuidores Exclusivos
, \..

,

\

'Completa,' dos Motores
,

I

REPRESENTANTE El\f CANOINHAS:

,
.

«WEG»' ,

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

E' I i te T 'ê n i s E I u II e

EDJTAL
Ficam convocados' os senhores acionistas do Elite' T�

.

nís Clube para a Assembléia- Geral Extraordinária a realizar-se :n,�
dia 27 de julho de 1980, às 8,00 horas em priimeira convocação, ,?is
9,00 horas em segunda e as 9,30 horas em terceira e última convo
cação, na sede social sita no Bairro da Aparecida; com a se,gúillte>
ordem do dia:' \

.

, a) Discussão e aprovação dos estatutos sOêl.àis
,

b) Assuntos Gerais
!

Canoínhas, 20 de junho de 1980 ..

C lu be
,

Comunicado
Comunicamos a quem interessar possa queetl 'a�

o imóvel seguinte:
a) Um terreno urbano com 7.200 m/2 sendo 40 x 180, fazendo frea.

te com a Rua Senador Felipe Schmidt e fundo COI:n 9- Rua Ge
túlio Vargas, de um lado com o Estádio Municipal e outro com
quem de direito.

. '

I

b) Uma área construída de 43.3 inJ2 no imóvel acima descrito. ,

Os interessados deverão entregar suas propostas no dila
'15 do corrente às 20,00 horas na sede do Clube, no Bairro da. Apa-
recida (Antigo Clube de Bolão Fantasma)'.

.

,

A'ComisSh .

FIAT '., O carro
I mais,

\

econômico do Brasil.
'

Concessionária Autorizada
, Automóveis Ltda

RUA CAETANO COSTA, 2211 - FONE 2�

CARROS NOVOS E USADOS

Status Cabeleireiros
MASCULINO � FEMININO .- 'MANICURE E PEDICuaZ
- ONDULAÇõES PERMANENTES, A CARGO DE

PROFISSIONAIS COMPETENTES�

. Aceitamos com hora- marcada, das 8 às" 21 horas diariamtlt)w:

Rua VidaI Ramos, 705 (Em frente à Farmácia AUage).

AGORA VOC� CURTE UM -

.

DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!
!

,

E A SÜA RÁDIO SANTA CATARINA" SEMPRE
PROCURANDO DAR MAIS A SEUS OUVINTES.

ACOMPANHE TODO DOMINGO A PARTIR DAS 07,08
HORAS,.O DOMINGAO MUSICAL.

DAS 10,ÓO AS 11,00' HORAS - TELETEMA TEMAS
, 'MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PR:EFERIDAS.

" "

\ ' , ,

E' AI SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS"CLUBE DOS
REIS O MELHOR DA MÚSICA, NA INTERPRETA�

çÃO DOS MELHORES CANTORES EM EVIDÊNCIA.'
.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS NCOS,
,80 RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E ROM iJE

.

NOSSO INTERIOR.

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

'

Para um bom chimarrão

'prefira, ,- .

.. .

...

<- ",�., .

1.:.

,
/

\

i \

... ". ,I

,":
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j, •

... , ...,fé'

finallente I
asfalto chega

(d coluna de Rubens Ribeiro da Silva, mantida
em homenagem à sua memôria.)

. Ano XXXIV
N�() 1579
12-07-80

..

Re.rptJn.rli"el: GLdUCO J. BUENO
Tema político de várias décadas,
arrulhos de promessas em tri...

bunas, palanques, rádios, revís
tas e palmadinhas nos ombros
- tudo isto está chegando ao

fim.
'

Acontece que, quando a família É o povão com um brilho de

é numerosa (quantos e ,quantos alegria nos olhos.

míníatros, altos funcionários, Tristeza para os fabricantes de
etc, etc) e desandam a fazer tra- molas, amortecedores, pneus e
vessuras, é óbvio que a energia outros componentes mecânicos.
e o pátrio poder acaba se dete-
rtorandc. . Afinal, o tão esperado asfaltá

interligando Canoinhas /Mafra
chegou. Sem querer rimar co

mo o Vinícius de Moraes (que
morreu; infelizmente) é a re

denção de uma' região.

E, nunca, ém época e círcuns
tância alguma, um governo de
teve tanto poder nas mãos, co
mo esse que nos rege.

"Crise de competência"
nA grande crise brasileira atual

é, na realidade, uma crise. de
competência para gerir a coisa

pública.·
E necessário analisar friamente
essa constatação, quando se no

ta o evidente enrrbaraço dos go
vernos da União e do Estado em

lidar com os problemas admi
nistrativos, normais e naturais,
como aqueles que os afligem
agora".

.

Esta, foi a observação "do ex..go
vernador do Estado de São Pau
lo, inserida no jornai do mesmo

nome, edição, de 06 do corrente,

E é, efetivamente, uma, dolorosa
.e írretorquível verdade que,

. aliás, bem poucos tem a' cora

gem e o patriotismo de reconhe
cer e propalar 'em' alto e bom
som.

Lá chegando, fui informado que
era exigência básica, a apresen..

\.

tação do Certificado de.Quita..
I

ção da Obra, junto ao, INPS.
(casa residencial; construída no

terreno) .

Fui até o pomposo I N P S
(INAMPS) recebendo a w()l*.
m.ação de .

que era·· necessário
apresentar a comprovaç'ãb,·pela
firma construtora da ""ebra; ·dôS,
recolhimentos" efetuados pela
mesma; ao Instituto. '

.r

muitas coisas para serem ditas.
Como alguns, tendencíosamen
te, já estão desconfiados que. ,es-.
tou virando a casaca.

Aos primeiros, agradeço e aos

segundos, digo apenas que, di·
zer a verdade não é privilégio e

nem prerrogativa da, oposição.
,

É questão de se ter ou ganhar
uma ,(}.porttmidade e opção de
quem herdou já de berço, o gos
te gel� verdade.

Falar a verdade, é uma condi
ção que herdei de meu pai' (que
deixou-me há apenas dois me- .

ses, infelizmente} e que a qual
quer ll,reço e sacrrfício vou pro
CUraI" preservar .' ,

E é por isso que, absolutamen
te, não é verossímil e aceitável
que tantos desmandos, erros ad
ministrativos, inépcias pessoais,
sejam creditados ao petróleo
(hoje, bode expiatório para tu

do) .

E chega ao que me parece, na
hora certa; no momento .propí
cio. No momento em que nossa'
região e, mais precisamente Ca
noinhas, passa por uma trans
formação calcada num 'crescen

te progresso. Como diria' o

Adhemar de Barros "desta vez,
- vamos".

Até' porque, antes mesmo do. ad
vento da tão decantada crise pe
trolífera, este gigante qUe dor
me em berço esplêndido, com to
da a: grandeza física de seu ter
ritório de. terras férteis, já Im
portava feijão do México, carne
do Uruguai, rtrígo da -Argentina
e tantos produtos outros que,
necessariamente, teriam que ser

aqui neste chão produzidos.
Seria mesmo, a tal chamada

. "Crise de Competência"?

,
..

,

Já pensando que o . famoso Mi..
nistro da Desburocratização .. (a
exemplo da SUNAB não conhe...

.

ce Canoinhas)
-

desloquei-me 9,t&
a firma construtora.

'
.

Lá chegando, fui ÍnformàdÜ"pe
lo titular da mesma "q1i:e,'

'

�ao

tempo em que minha' casa" :foi
construída, por Lei, .não' .havia
essa exigência. '

E a (J.po:rtuni.dade, ganhei·a· do
patrono deste jornal.

Mas, não o foi por acaso.

Ao -longo de oito anos, sempre
procurei tornar-me digno da
sua eonfíança..

.

Sem forçar, sem bajulações ..
Hoje, tenho a honra e o privilé
'gio de dizer o que penso, funda
mentado sempre na verdade e,
assumindo total responsabílída- .

.

de.
'

Se um dia esta condição _:-que é
primordial para que possam�
enfrentar o sacrifício gostoso d�
se fazer um jornal no Interior,"

. me for tolhida (pU .meSlno . ce�

ceada em parte, não mais e8(!�: •
VOe

Reconheça - se, igualmente, a

bem da verdade; que as' dificul
dades advindas dos altos custos
do petróleo, 'criaram sérias difi
-euldades aos países em desen
volvírnento '. e mesmo àqueles
considerados desenvolvidos.

São agora, exatamente quinze
!_)ara a meia noite.

Amanhã, bem cedinho tenho de
entregar estes meus escritos às
máquinas do nosso querido
"Correio do Norte",

\
A rua Getúlio VargaS) onde re ..

siq-!o, está às escuras já desde às
nove horas e trinta minutos.
Dois "Fuscas" segundo informe
que obtive da Celesc, participa
vam alegremente de um "ra
cha" em nossos calçamentos
elameado:s e escorregadios.
UJ},l deles bateu e abateu, um
poste,

A casa havia sido
. , /

doze anos atrás.
lvLas, dai a_se "credittar ao proble-

.

ma do .petr§l00" toda uma série
de desacertos que se verificam
dentro -do governo, é realmente
llraa her-esia. .

Afinal, 'n�o � lícito .

e de bom
senso, .mudarem-se sempre o
nome 40 Presidente é continuar
a mesma equipe de trabalho

.

que, ao longo dos aros) compr-o
-vadamente, deram sobejas pro
vas -de Inépcia, com raríssimas
exceções. De qus estranha for-
1;3 se 'tornam investidos esses

homens que, se
.

tios afiguram
como que pedras' Jnarredáveis,
entravando' o perfeito funciona
mento da máquina governamen
tal,. bem como o livre e natural
inc�mento do processo político

" br,asileiro. .

'-;"' .. ",

Naquela época, os recolhimentos
ao instituto eram efetuados-de
maneira global '"e não por opra·
específica.

'

.

Convênio Prefeitura-Celesc
gera protestos

Concluindo: Enquanto '.0 govar:r
no gasta fortunas pregado a -dee:,;J
burocratização pelos meios pu
'blícitártos, simplesmente 0-
INPS, agência de' Canoínhas, es
tá exigindo um documento que' \

na época em que construi, a pró-
pria Iegíslaçâo não, o exigia, em

. tais moldes.

Diversos ou mais precisamente
a maicria dos- vereadores com...

ponentes da Câmara Municipal
de Canoínhas, tem manifestado
abertamente, o arrependimento
por haverem concordado com a

eelebraçãs, do contrato entre a

Prefeitura Municipal e Celesc,

Dizem -que, com a sua anuência
a tal contrato, embora na época
estrihada na intenção de 'benefi
ciar a população, hoje a mesma I

manifesta profundo desagrado.·

Paulinho, .receba este comercial
grátis, você que é meu amigo!
O Paulinho, para quem não ·sa-
b ,,, d�, e o coman ante" da agên-
CIa Velkswagen em Canoinhas.
Olha amigão - agora tenho que
acreditar, na robustez do pr�du
to qUe você rev,ende. - Onde já
se viu um carrinho tão pequeno
abater um poste e deixar'·me à
escrever "na marra" com duas
velas assentadas em minha má,,:,.
(!uina de escreve'r?

.

-

Até lá, ratífteo este meu ponto
de vista:

Dizer a verdade, não
� 'depende .

politicamente de centro," direita,
ou esquerda, oposição ou situa�
ção.

N- ,

f' ?
\
ao e o un ..

Agora, já estou com me'd,� que
rne s'ej a exigida a certidão dO
nascimento de Jesus Cristo,.

Todos aqueles qUe c�nstruirà�
antes de 19.68, cortem ',o riscg d,(:,;
C011'1o eu, verem bl'Oqu'�a<i�s
quaisqueT possibilidades de :'��, ,.

crlturar um imóvel edificado ...: .

.

"

".:. .,.

, E, segundo consta, at� mesID6
U '''b' .

d"
'

'M ' m a alxc-aSSlna o já foi re-J.�estes longos 16 anOG ao depois, cebido t d .� .,

.da "santa revolução" ainda per- tUI"as.'
con en � mUhas asSIna-

. manece,m, com poucas exceções,
a!1l lueSlnas figuras - mudando-
se eventualmente os cargos, más
nunca � hom,ene.

..

É, antes de tudo, uma questão
de princípio, da t!f)JlSciêncià
cada um.

O�c':ll':r:e que, todos pagam a taxa
de iluminação p,ública - TlP,
lançada :,ll:ltomaticamente nas

faturas correspon.dentes aó' COou
sum(!l de energia elétrica - po·
l"ém

-

nUDlerossissimos contri ..
buiníes pel·ma:ne�em C0111 suas

ruas �s escuras. Ora, ou muito
nos enganamos ou, juridicamen
te quando uma das partes que
firmam um contrato, não. cw::n;'
pre o qUe foi estipulado no.mes
mo, é pe:deitamenie � cabível
ação de distrato.

"Ministérios dos
absurdos"

:B.1as proponho-me C(}�:ntâr c

seguinte: Enquanto isto, quase que diii.r-ià-:' ,

\
" I"

rnente, os grandes jornais do

pa�s 'estampam, coisas re;almentê·
revolta·ntes e que felizmerite
para nós, acontecem nas gran-I
des metrópoles.

IVIas, agora, dlzein;, estão' fécha:n'"
do as portas!

"

AIgu:çls, somente sairam. pOr for
ça da interveniência da· morte
- ocorrênCias estas, que evi
déntemente� lamentamos.

'

Um governo sem mutações na

turais, sej a ele pautado por
qualquer regime, tende a se

desgastar.

Em decorrência da forma libe
ral cOlm que tenho escrito mim
nhas "notas esparsas" compro·'
metido apenas em enunciar a

verdade, tenho recebido até 'te
lefe,nemas inrentivando.:m,e a

prosseguir.

E eu pensei que isto fo�'Se coisa
do "Planeta dos Homens"· da
Rede Globo.

Mas, fui vítima do mesmo, aqui
em Canoinhas.

a �AIguns dizenl que já estavam
capsados de jornal "água conl·

açúcar" e que Canoinbas' tenl

Há algum tempo, precisei regis
trar uma escritura no. CaTltório'
ç.e Registro de Imóveis local.

SARAVA. .. tomara qUe sej aA p:r�pria hist6ria nos (tem pro--
vado lstO.

.
.

,

A falta de motivação e os vícios
. �é: Í>êtpet�am e a" Nação paga
pesados onus em decorrência
des,sas anom.alias.

verdade!Pelo menos, em prime1ra análi ..
se JiWS pare ice ser este um dos
ftmdameníc5 básico';)" evidentes,
mente sem conhecc'r na íntegra,

. (D teor do instrumento em paut�.

,
'

Clube des Reis... o melhor da

interpretações de seus

,
.. , . ..

mUSica, nas malares,
, ,

'

ídolos' preferidos.
,

.

Rias, 'em sendo procedenté as

redamaç�es do "povão",. senho..

res vereadores, começem a tra"

balhar, pois se o tal contrato é
hoje "um pepino" quem (} colo-
cou para "azedar" foram vossaS

excelências.

I Se estão ao .1ado da galera que
grita, estalDos com os senhores

...; b' ,-e· �ao a; rImos.·

Portanto, as afirrnaçõ�s do ex

governador paulista Paulo Egy-·
dio Marrtins, se revestem de

grande importância.

Não que se tenha algum,.a pre
venção contra um governo mi..

lUar.
,

Até acho que, ;para ter

uma casa em ordem, torna-se

ll�ç�ssári9 um'·p_�i e�r:gi��9"

,; " ../:

domingo, as 11 horas',·( na RÁDIO
'SANTA CATAKRINA."'·

'

,_
o,, : • • ,

•

Todo

.
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