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-- CANOINH,A.S (AN/CN)
,o Govemador Jorge Konder
Bornhausen, em cerimônia rea

lizada no dia 11 último, inau

,gurou oficialmente a rodovia
SCT-280, trecho Mafra-Canoí
nhas oU Rodovia Miguel Proco
piak, reclamada pela comunida
de do Planalto Norte Catarinen
se há várias décadas, Em razão
das más condições clirnáticas, o

Ministro dos Transportes, En
genheiro Eliseu Rezende, não
pode comparecer, sendo repre
sentado pelo diretor-geral do
16.0 Dístríáo Rodoviário Federal.
Engenheiro Ayeso Campos, de

Florianópolis .

A solenidade comecou exa-
,

tamente ao meio-dia, com o has
tearnento das bandeiras e exe

cução do Hino Nacional, pela
banda do 62,0 Batalhão de In

f'antaría de Joinví lle. O repre
sentante do ministro dos trans

portes hasteou a bandeira de
Santa Catarina; o Governador
Jorge Bornhausen, a do Brasil e

os PreÍeitos de Canoinhas, Ma
fra e Ti!ê;Barras as de suas ci
dades. No palanque oficial es

tavam os familiares do home-
.

nageado Miguel Procopiak, cujo
filho, Miguel Fontes .Procopiak,
foi o primeiro orador a, se mani-
festar. '

Inicialmente\ ele saudou as

'autoridades, afirmando que
aquele ato era histórico para 'Ca
noinhas . Agradeceu pela horne
nagem prestada ao seu pai, fa
lou sobre os benefícios que a

obra trará, cpnfírmando que ela
começou a ê'er reivindicada a

partir de 1950 e que agora Ca
noinhas tem duas histórias:
antes da estrad.a e outra depois.
"Hoje, todos nós aqui presentes,
como qUe -emergindo, de um so

nho, nos deparamos com a rea

lidade', A esperança tornou-se
um fato, e a aspiração foi con
cretizada, Enfim, Canoínhas es-

,

tá ligada ao resto do Brasil por
uma rodovia asfaltada de pri
meira categoria" - enfatizou
-MigueL

. O Prefeito de Canoínhas,
Benedito- Therézin de Carvalho
Netto, falou também em nome

dos outros dois prefeitos, Pláci
do Gaissler e Odilon Pazda, de
Mafra e Três Barras, respectiva
mente, Iamentando a ausência
do Ministro dos Transportes e

dos três ex-governadores do Es
tado, que tiveram participação
na construção daquela rodovia.
Foi muito aplaudido quando fa
lou sobre a importância do por
to de São Francisco do Sul, que
agora mais do que nunca preci
sa receber serviços de drena-

.;,

gem, porque o corredor de ex-
\

portação do Norte Catarinense
está quase coneluído .

"E agora, nós catarinenses
aqui do norte, não queremos
que o Porto de São Francisco Sê-I
ja alternativa para Paranaguá,
e sim, queremos 'que Paranaguá
seja alternativa de São Francis
co do Sul.

_ Qq���!IDo,S a
I IF480,

\

Na seqüência se manifestou
o Secretário dos Transportes,
li>peridião Amin Helou Filho,
lembrando qU0- parte do grande
sonho do Planalto Narte se tor- Inava realidade. A seguir, co- �
rnentou o significado da obra �
para o Estado, na integração e J

no escoamento de riquezas, "A � j
1 di di,

d b d' '*metro ap au roo sem rzer uma
aju a que rece ernos a area '.�i:única palavra, Ele enumerou
federal é justa para o Estado � \

:í'as dificuldades encontradas paSomos apenas 1,13 por cento da ·1

extensão do Brasil, Somos o
ra a conclusão da obra, que hoje
custaria mais de 500 milhões.

quinto produtor agrícola, o séti-
ITlO contribuinte e o' sexto Esta- ,-

foi aplaudido ao afirmar que

do industrial (aplausos). A es-
vai pedir ajuda 'federal para

trada deve continuar até Porto prosseguir os trabalhos até Por

União, O representante do mi- to União, uma vez que no tre

nistro vai levar este pedido. Até \

cho Mafra-Canoinhas, a ajuda'

outubro, estará concluído o pro-
,do DNER foi 50 milhões.

jeto de engenharia destes 70 "Acredito em nossa terra e

quilômetros (aplausos). A es- nossa gente '(aplausos). Conhe
trada e a. ferrovia vão permitir eemos as dificuldades atuais por
que a produção industrial e que passa a Nação, com impor
agrícola possa ser escoada" tação de petróleo, mas nosso Es
afirmou Amín, esclarecendo que . tado está crescendo e necessita
a importância dos pedidos pode-: . de ajuda, Do passado' para cá
riam ser medidos pelo número nOS8a produção agrícola teve
de pessoas que ali se encontra-

.

um grande crescimento. O so

va, mais de seiscentas. nho do corredor de exportação
para São Francisco do Sul aín-

estrada de ferro que liga Porto
União a São Francisco do Sul,
em atividade e funcionamento?
com tráfego mais: intensivo, A
obra erva-mate, é atualmente o

terceiro produto na' pauta de
oxpor tações do Brasil (aplau
'1.0:':::) ", declarou 'I'herézio, acres
centando que '3 rodovia precisa
prosseguir até Porto Un.ào

(aplausos), Na seqüência, o

prefeito de nossa cidade, afir
mou que seu maior apelo r2 para
que o Governo continue cons
truindo a SCT--280, até a cidade
de Porto União, Agradeceu ('l

ajuda do Governador, a quem
.olicítou a construção de estra

da-; vicinais para os municípios
do Planalto' Norte, como acesso

'2. Itaíópol is e a 'I'rês Barras,

JUSTIÇA

o Secretário dos Transpor
tes promoveu também a assina-·
tura de contrato para a pavi
mentação asfáltica do acesso

Itaiópolís a BR-116; acesso de
Três Barras à rodovia SCT-280,
sendo, outra vez aplaudido Fi

nalizando, Amin disse que já
está aberta a concorrência pú
blica' internacional, com auxílio
do Banco Interamericano de De
senvolvimento (BID), para a

construção das rodovias vicinais
CANOINHÁS - MAJOR VIEI
,RA - BR-116, CANOINHAS
TRÊS BARRAS, via bairro São
Cristóvão, o que é justiça para
o norte afirmou o secretário,
sendo mais uma vez aplaudido
ao lembrar que a democracia e

a justiça social são as legendas
básícas.do Partido Democrático
Social (PDS). O Diretor Gera!
do DER, Telmo Mattar de Sou
za' e o Diretor da construtora

Beta, Aluizio Carneiro de Re

zende, assinaram os contratos.

o Governador Jorge I Kon
der Bornhausen foi o último
orador a se manifestar e o pri-

•

"

da vai ser realidade (aplausos) ,

Estou alegre em participar deste
ato, Estamos cumprindo com

nossa obrigação. Nestes dias

inauguramos várias rodovias e

temos outras para entregar"?
declarou Bornhausen.

"Os 60 milhões de dólares
emprestados continuou o

Governador -. estão sendo mui
to bem utilizados. Nomes como

o de Miguel Procopiak merecem

ser conhecidos (aplausos). V,a-,
mos continuar juntos, com o

apoio dos representantes do
PDS (aplausos)", finalizou o

governador, convidando a viú-
. va Maria Edelberta Fontes Pro
copiak e seus familiares para
descerrar a placa comemorativa
à Inauguração, ao som de "Pa
rabén.s a Você", executado pela

Banda do �2.o BI. ;!
,'.

Por volta das 14 horas,
com a presença de quase mil

pessoas, foi servido o almoço,
na sede da EMBRAPA, a qua
tro quilômetros do palanque ofi
cial, Antes do almoço, realiza
do na EMBRAPA, o Prefeito de
Porto União, Victor Buch Filho,
entregou um memorial ao go
vernador, que o enviará ao mi
nistro dos Transportes. (Leia
este memorial na íntegra, em

página interna) ,

Ainda antes do almoço, fo
ram assinados convênios com .�
Secretaria de Transportes e as.

Prefeituras de- Rio Negrinho,
Mafra e Itaiópolis, além de Pa

panduva, para a construção de
•

I

pontes e bueiros celulares.

Miguel Procopiak
Filho de Anna e Estanislau Procopiak, colonizadores

que vieram da Ucrânia no final do século passado. Nasceu
em Itaiópolis, à' 10 de novembro de 190'2. Em '1926, ainda
jovem veio para Canoinhas, onde iniciou suas atividades
nos setores de produção e comercialização de Erva-Mate,
na indústria madeireira e no comércio em geral, foi fun
dador de várias empresas locais que marcaram o desenvol
vimento desta região. Foi eleito presidente da Cooperativa
aios Produtores de Erva-Mate de Canoinhas em. 20 de ju
lho de 1952, e neste cargo foi reconduzido diversas vezes,
permanecendo nesta presidência até a data de seu faleci
mento ,em 1.0 de agosto de 1970, No mesmo período por di
versas vezes representou a produção e o governo do Esta
do de Santa Catarina, na Junta Deliberativa do Instituto
Naciorial do Mate,

)

Foi eleito vereador no período legislativo compreen
dido entre ·20 de dezembro de 1947 a 31 de janeiro de 1951,
pelo extinto Partido Social Democrático, .

Em 194:3 contraiu matrimônio com Maria Edelbec..ta
Fontes Procopiak, e em Canoinhas também nasceram seus

três filhos,

No o:U.a 25 de junho dle 1980, a Assembléia Legisl�tíva.
dtl' E stado de Santa Catarína, aprovou. o Projeto de Lei n,"
57?1 do Governo, dando nome de MIGUEL PROCOPIAK,
ao trecho da SCT-2� entre os mW1icipios de Mafra. e Ca;
neínhas.

/
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CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra.

r' vessa 15 de Novembro
I

(próximo à Igreja Matriz) _. Fone 22-0966

�II.--�=_=_=_==_=_,..........=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=='=_=:._=_===-�:=Jl__
I Dra. Zoé Walkyria Na.tividadé. Seleme ,

-, EULÁLIA GLABA KOlILBECK, Oficial do Registro �e
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca..

. tarma, na forma da Lei,
,

.

.

Faz público, para ciência dos
�
interessados,

.

em cumpri-
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por GUILHEHME PRUST, foram depositados em seu Cartório;
memorial descritivo, planta e demais papéis e documentos relatí ..

vos aó "LOTEAMENTO BERTA VOGT", situado no Bairro Cam
po D'Agua Verde, nesta cidade e comarca, conforme planta abaixo.'

As impugnações daqueles que se julgarem .prejudícados
. quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas,
dentro do prazo de quínzs (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 Q

registro.
. O processo encontra-se a disposição

.

dos tnteressados,
neste Cartório, durante' as horas: regulamentares. Dado e passadD
nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina . aos nove

.

(09) dias do mês de julho de 1980.
. , ..

,

EULALIA GLABA KOHLBECK
Ofielal do Registro de .Imóveis -.. CPF n.? 24911119..34

DOCUMENTOS

FOTOCÓPI-ASP
,

EXTRAVIAD'OS

A firma CARVALHO & GO·
MES LTDA., comunica para os de
vidos fins que foram extraviad.os
todos os documentos do veículo de
sua propriedade, marca Mercedes
Benz, 1313, cor verde, ano 1971
placa DA-0020, chassis :
34.500.31.500.2905.

.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

(Suchek - rx)

'DOCUMENT0S
E X T R A,V I A DOS

. ELFRJn MOHR, declara par-a
os devidos fins que extraviou todos
os documentos do veículo Jeep Wil.
lys, cor branco e vermelho, placa
CA-021l. .

.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido' segundas vias.

I (Suchek - Ix)'
I

----------------------

DOCUMENTOS

EXTR,AVIADOS'

. .

. _:'_. . •. �',... ',..... '-1I":w.,��: _. '. ' ."_

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

ficada FOTOCOPIADORA em .operação no Brasil, a SECRE.
TARYIL

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

ço em Canoínhas, a confecção de circulares para empresas.

DENIS ENNES, declara para os
devidos fins que extraviou todos üs

documentos do veículo Vol.kswagen
Sedan 1300, ano 19'78, cor verme

lha, placa CA-3134, chassis ... :.:
BJ-7'00.146.

Os mesmos ficam sem efeiÍo
por ter requerido. segundas vias.

(Suchek - tx)

D O C U M E N T' O S

EXTRAVIADOS

DORC:ÉLIO DANTE CRESTA-·
NI, comunica para os devidos fins
que extraviou todos os documen
tos do caminhão. Mercedes-Benz,
cor azul; placa DA-14Ü'9, ano 1974.

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

(Suchek - tx)

FESTAS - ANIVERSA

RIOS E CASAMENTOS.

SKO·L
. Cervejas e Refrigerantes

•

Dr. Sérgio T. Langer
Cirurgião Dentista,

Raios X

•• _,., .Ó:

• �':rr�f.i1l
� .

J

em
.

móveia e�eletrodomésticos
\

conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai e. infan-
I ' ' ,

. \
.

.

til, cozinhas. americanas todeschini, televisão '8 cores (sanio
sharp, philips), tel'evisão preto e branco (philips, philco) fo-

.

t

" � ,
•

gões a lenha e a gaz,": refrigeradores, armários com pias
(simples e duplas), bicicletas, enceradeiras, maquines de

costura e de levar, colchões, violões." carrinhos 1 � berços,

relógios de .parede, rádios. toca-fitas: e . uma
--....

infinidade de. artigos,
-

Crediário próprio e entrega na hora
I .

Fiça-n�s uma visita e comprove nossos pre�os ,e facilidades de pagamento

'"

I
• I

.: RUA CAETANO COSTA, 495 -: FONE 22.0555 ....: CANOINHAS.• SC.
.. . I
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Rua Paula ,Pereira, 799 ... Fone 22-0588

Status Cabeleireiros
MASCULINO E FEMININO - MANICURE E PEDICURE'

- ONDULAÇõES PERMANENTES, A CARGO DE

PROFISSIONAIS COMPETENTES.

.Ó: Aceitamos com hora marcada, das 8 às 21 horas diariamente.

Rua Vidal Ramo.s, 705 (Em frente à Farmácia Allage) .

REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA DE CANOINHAS
ES'.rADO DE SANTA CATARINA

Edital de Loteamento
(
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�UA PROJE AO A,'

l� �REA O?S LOTES
.A REA DE RUA
TOTA\..

LOTEAMENTO GUILHERME PRUST •
I

2248190M2
7.173 '5M2

29·65505M2

-

.

CIRURGIÃ 'DENTISTA -
- ele 005589159/DEP .-

Clínica dentária de senhoras e crianças .

- Especfalfzaçâo em Odontopediatria �

HORA MARCADA .; Pça. Lauro Müller '494 - Fone 22-0461
, .
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O. CASAMENTO DE
/

LILIAN ... MARIA E .DJOGENES

A.
. Igreja Matriz Cristo Rei, decorada e or

namentada pela Floricultura de Alceu,
no último sábado, às 18 horas. :

com

crisântemos e samambaias desidratadas,
fitas brancas e velas em castiçais de pra-I

ta entre' os bancos e um longo tapete
que ia da entrada do templo ao altar mor,
foi o local do. elegante casamento dos . jovens,
Lilian Maria Friedrich e Diógenes Pedrosa Cal- \

das Neto,' filhos dos casais Francisco Wilmar

(Dirce Wisnievskí) Friedrich e Gilberto Pedro-
sa ,(Carlinda Camargo)" Caldas.

A noiva, bonita e graciosa, .conduzída por
seu pai ao aliar, num ambiente romântico à luz

.,_
I

de velas e seguida por um refletor trajava um

, '� vestido branco perolado, com uma longa cauda

e fartos babados plissados, com detalhes de ren-
o

da francesa, rebordada de pérolas, com' modelo
da conceituada costureira Rute Schmidt . Sobre

,

I' .

a cabeça, usava um voilette em estilo antigo,
\ confeccionado pela ,Senhora Idê, da cidade de/
Curitiba. O penteado de Lilian, .foi do estilista
José GanenFilbb.'·

' Lílian Maria e Diógenes recebendo a bênção
matrimonial.

• t-

OS. PADRINHOS. A RECEPÇÃO
Foram padrinhos da noiva:

Claudio Karam de Paula e Sônia Ma
ria Friedrich; Dr. Glaucio (Roselís)
Allage, Dr. Alvaro (Solange) Cara
ro, Sr. Ary (Astrid) Wiese e Fran-
.císco 'Wilmar Friedrich Junior e Car-.
'mem -Pazda , Do noivo, foram teste
"munhas: Dr.' Rogério' (Maria Ange-
ia) Berger, Sr. Fernando (Lurdes),
Caldas, Dr, Nilo Cairo e Sra.; Marcos
Pedrosa Caldas e Lindaura Taques
'Camargo e Sr. Batista (Carmem)
.Bona.

I ,

O'Jocal da bela recepção foi o salão principal.
do Clube Canoinhense, também com decoração de
Alceu. Na mesa do "buffet" do -ecônomo Jacy, ao

centro, � belo ornamento com' crisântemos brancos,
fitas e velas brancas em vários casticais. As mesas

.:.

também decoradas com crisântemos, e velas. Após
todos os .convidados estarem em suas mesas as velas
foram acesas e as luzes do salão foram desligadas pa
ra -a entrada do jovem casal, seguido de seus pais.
No trajeto da entrada do Clube para sua mesa, Lilian
e Diógenes foram recebidos com aplausos, seguidos
por luz d'e um refletor, som da bem afinada aparelha
gem de Jakson Padilha.

PRESENÇÁS· ,..-� __.,.,. _�' _....-_
_ �_�•• __�_._.�._,_ •. _......... _�.,._.. ....- _ .. _ ....- ',--I-- �'__'.. _. __

r.-

)

Dentre' os muitos convída-'
dÓIS; destaco; .Dorival (Rosane)
Scardueli, Zeno (Malude) Ri
beiro, Anastácio (Isabel) Buba,
Robin (Valéria)' Voigt, Adernar
(Vanda) Murara, João (Zulmi
ra) Pedrassani, Luiz Fernando
(Tânia) Fuck,

.

Grimaldo (Ze
nair) Furtado,' Adauto (Ceci)
Allage, Mario (Olga) Ferraresi,
Cide (Beti) Abdalla José; Ma
rio (;Evi)' Sprotte, Adir (Irmin
garda) Prohmann, José (Ruth)
Schmidt, Silvino (Carmem)
Voigt, . Aluir (Eline) Jensura,
Guido '(Márcia) Fuck, Niceto
(Rose) Fuck, Jair (Nereida)
Côrte,

.

Jaime . (Suli) Selerne,
Paulo Eduardo (Eliete) Rocha

Faria, Wilson (Regina) Seleme,
Nivaldo (Dirce) .Roeder, Onélío

I

(Zani) Wísnievskí;Moacir (Ma
riliz) Mussolin, Oscar (Edla)
Conceição, Enio Queirós e.Sra.,
Fernando Gomara e Sra., Erma
no Caldas e Sra., Francisco Za
získí e' Sra., Nilo Cairo e Sra.,
Osmar Koller e Sra., Sra. Mariaf '

Lucia Caldas, Cintia Almeida,
Lauro Bahls de Almeida. e Sra.,

I Vera, Sônia e Luiza Helena Car
rano, Nélvio Wisnievskí, José

... .

I Oro noivos na recepção no Clube Canoinhense, juntamente
, .

com seus pais, Gilberto Pedrosa (Carlínda Camargo) Caldas
.

e Francíseo Wilmar (Dirce Wisnievs��i)' Friedrich,
,

r '. I
J

Ganen Filho, Lícéia Keller Or-
.

ty Machado, Cesar e Stela Ma

ris, Sérgio e Isabel Seleme,
Charles e Goreti Zaníolo e Ta
deu Trevisaní ,

Os noivos seguiram viagem

de -núpcias, seguindo roteiro, tu
rístico .por Gramado, Canela e

demais cidades pitorescas do
Rio Grande do Sul, para depois

,
fixar residência na Capital do
Paraná.

IilfI1!f1i:!!!!Y'!!!!Eu l4E!UIe:�;iE!:'&l!i!I: -�"9'_ "8.i_';'-i1("'jl!\)pAn41�"_��e:_,!l'�,!5__��JIljj·
I

Jakson e Magna 'Celí
, . Um acontecimento lindo nesta sexta-feira, à�

19h30 na Igrej a Matriz Cristo Rei, foi a bênção nup
'cial de Jakson Padílha e Magna,Celi Pangratz Gon...

,

din, filhos dos casais, Jacy e Maria lnácia Padilha e
Paulo Gouveia e Elizabeth Pangratz Gondim. Ap6s
a 'cerimônia religiosa, os noivos recepcíonaram os pa
drinhos e familares em festa íntima no, Salão Prínci

pal do Clube Canoinhense . Na próxima edição, con
tarei os detalhes deste evento social. ,

1

,

,GARDENIA
BOM GOSTO E ELEGANCIA

SOMENTE COM AS EXCLUSIVIDAD_
.

, GARDÊNIA. ,

( .)
.

I
,

Calças de veludo, jeans, vestidos, -bolsas,
sapatos e bijouterias.

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Olíveíra)

Parabéns Dona Helena
, I

Quem' recebeu muitos cumprimentos e carinho
de seus familiares, foi a Senhora Helena Rupp Bastos,
que na última terça-feira completou mais um ano .de
vida. Dona Helena, é avó do prezado amigo Miguel
Fontes Procopíak, e foi homenageada pela filha Ma
ria Edelberta Fontes Procopiak, netos e bisnetos. Do

colunista, seguem as felicitações com mui�as flores.
.\

.

, \

Bar ,8 Restaurante PinguiDl
Cardápio À. LA CARTE - espeto corrido

....:.. lanches - sorvetes da casa - Aceitamos en

comendas de churrasco de gado - eameíre -

leitão e galinhas assadas. Preparamos :festas de
.. ,.

t 4.
I

amversarros e easamen '08, ese,

.» Rua Paula Pereira, 430' ('30 lado do €O:t'Teio)
=

Chorinho novo
. Muito feliz e de parabéns, está o casal Adernar

Luiz' e' Sonia Maria Drugos, corri o nascimento de

Adson Cesar Drugos no dia (7 último. Via coluna, se
guem os cumprimentos ao jovem casal.

Dra. Heloise S. Bertoncini
CIRURGIA-DENTISTA

,
,

eRO 1091
. .

Consultório: Rua Major Vieira, 505 -- l.e andar

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22-0439

I Nasceu Bruna
Ainda em festa, o lar de Décio Luiz e Clíomau ...

ra Wiesie, com a chegada de uma linda menina no dia

30 de junho último. Bruna Bojarski Wíese, será o: no

me da netinha querida dos' avós coruja, Darcy e.

Norma Seleme Wiese e de Francisco Timóteo e Leo
nor de Paula Bojarski. '

\

I'ANCOISE
Você encGntra�la FRANÇOISE, 'todos 05 a�gos
de Inverno. Luvas, meias, jaquetas, eeharpes de

lã, etc.

VENHA VEE PARA CRER, E LEVAR.

Praça Lauro Müller - Rua Felipe Schmidt, 598

I

Rosana
. . .

aruversanou

Ainda recebendo cumprimentos neste final de
semana, o broto Rosana Sukmanoskí, pela data nata
lícia transcorrida ontem .. Para' comemorar, ela reu

niu amigos e familiares para uma festinha íntima na

residência de seus pais. Da coluna, seguem as felici .. ,

taçijes.· .i
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I

·Edita
.

,

de Citação (30 dias),
.

o Dbuto't ":Wilson Augusto
do Nascimento, Juiz, 'Substituto
em exercício na Comarca de
Canoínhas Éstado de Santa Ca-

, , '

tarína, na forma da Lei, etc.,
, "

FAZ SABER Aos que o pre-
sente Edital virem, ou dele co

nhecimento tiverem, que por
parte de JOAO PEREIRA DA

CRUZ e sua mulher ROSALI
NA MAiRIA PEREIRA, brasilei
ros, casados, ele lavrador e ela

de prendas domésticas, residen
tes no lugar denominado Fartu

ra, deste município e Comarca,
foi requerida uma ação de Usu

capíão do seguinte imóvel a se

guir transcrito: Um terreno ru

ral com a área de 89. 523m2 (oi
tenta e .nove mil, quinhentos e

vinto e três metros quadrados),
situado no, lugar denominado

"FARTURA", com as seguintes
confrontações.- ao norte 'com

.

terras de Aroldo Kohler, numa
extensão de 365,00 metros; ao

sul COIU terras de Manoel Gon

çalves Guimarães, numa exten
são de 337,00 metros; a� leste
com terras do requerente, num,a,
extensão de 282,00 metros; aQ

oeste com Iterras d,e Mário Prust,
numa: extensão de '248,00 metros;
Ficando os citados advertidos
de que não sendo contestada a

.presente 'ação presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fa
tos articulados pelo autor (art.
223 § 1.0 c/c. o art . 285 2.a

parte do C, P . C . ) . Tendo O' MM,
Juiz designado o dia 08 de agos
to de 1'980, às 16:30 horas, para
a audiência de Justificação Li
minar de Posse, quando após
ouvidas as testemunhas arrola
das, será prolatada a sentença
decidindo sobre a referida jus
tíf'icacâo . E para que chegue ao

conhe"cimento de todos'mandou
expedir o presente edital que
será afixado no lugar de costu
me e publicado na forma da lei,
etc. Dado e: passado nesta cida
de de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, aos três dias do
mês de julho de mil, nov�ce�tos
e oitenta. (1980). Eu, Zaíden E .

Seleme, Escrivão, o subscrevi.

. '.

WHson Augusto do Nascimento
Juiz Subst.? em exercício

, 2.a Vara Judicial

/
\

19 de julhó de 1980

Brasília - A abertura' dos
X�II Jogos Olímpicos, dia 3q
próximo, em Moscou, será mar-

. cada pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos com '0 lan
çamento de três selos, retratan
do o tiro ao alvo, remo e cíclís
mo. Seu valor facial será de Cr$
4,00 e a tiragem de 2,5 milhões
de

_

exemplares, cada. A autora
das artes�foi ;;Maria.:Clara iR. de
Moraes. Haverá solenidade de
lançamento em Brasília, Rio e

emBão Paulo.

A emissão, de sel� do tiro ao

alvo teve o objetivo de come

morar o, primeiro título olímpico

_,,,,_ tI.��

Cburrascaria
Pampas

. o VERDADEIRO CHUR
RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
. C] BR-280.

"

,

-
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r CORSU).s
. A LinhaConsul está em nossa lo�
esperando pelos noivos, casais �

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

Marrom Barroco." BegeDuna
eOcreDouraao, com novo

,
.

puxador, novo controle
deslizante de tempera-
tura paramanteiga e

interior com detalhes em
, brocado dourado e cristal

fumê .

.

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

inteiramente redesenhado.
E outrosmodelos à sua .

escolha. Você vaimorrer
de amores pela Consul.

Põe na Consul,

'Su rer Loião ovo Mlmndo /

I

"

\ j!:

conquístado pelo Brasil, há 60 .

anos, na Antuérpia. A façanha
coube a Guilherme Paraense,
um dos 21 atletas que compu
seram a primeira delegação bra
sileira

_

a participar' dos jogos
olímpicos.·

, Origem dos 'Jogos
Há informações de que ,os Jo

gos Olímpicos iniciaram-se, na

Grécia, em 776 A.C." e foram
realizados de quatro em quatro
anos até o ano de 394, quando
Teodósio Imperador Romano, or
denou, seu -fírn, Inicialmente, os
jogos resumiam-se a uma cor

rida de um dia, da qual podiam
participar apenas cidadãos gre
gos e atletas de colonias gregas
do Mediterrâneo. O território do

Olimpo, sede das competições
que se realizavam nas encostas

-

do Monte Kronion, era conside
rado neutr . a qualquer disputa
armada em andamento na oca

sião. Com o tempo, ampliaram-se
,

as modalidades de' esportes co

mo o lançamento dp. dardos e

discos, luta e pugilismo, salto,
corrida de carros, pentatlo e

outros. Aos vencedores dos jo-.
gos era dado um ramo de oli

veira.

-

saram até que, em 1896, os Jogos'
Olímpicos fossem reiniciados co- ,

mo atividade periódica. Tudo se _

deve ao Barão Pierre de Cou
bertih, educador francês, que,
em 1894, juntamente com re

presentantes ern I nove países,
lançou as bases dos Jogos Olím
picos, num congresso na Sorbo-

.

.

nne de Paris. Dois anos depois, .

Atenas era a sede dos primeiros :'
jogos da era moderna. De lã pa-,

.

ra cá, a tradição de
. realização'

dos jogos de quatro em quatro
anos só foi quebrada três vezes, .:

durante as guerras mundiais,",
em 191.6, 1940 e 1944. Africa�
foi p único continente a não

abrigar olimpíadas. Na América
Latina, apenas o México pro-'
moveu a competição em 1968.

\ �

I Sã0 do Barão de Coubertin
as palavras que se tornaram
lema das olimpíadas: "O essen-"
eial não é vencer" mas c mpe
tiro com' lealdade, cavalherismo
e valor". Dele também é o sim

boJo dos jogos. Num fundo bran
co, cinco argolas entrelaçadas,
representando por cores os con-.

tinentes: 'Europa' (azul), Asia
(amarela), Africa (preto), Aus-.
talia (verde)

r

e América [verme-"
lho). A bandeira das Olímpia ..

,

das foi hasteada, pela prímeíra
I

vez em 1920. .

,

'

rI

Dois mil anos'
Mais ele 2 mil anos se pas-

..

para

eseces

'o Frio

,

I
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, .

carro
-

mais

econômico do Brasil.
FUCK

Concessionária Autorizada,
I

Fuck Ltda .

RUA CAETANo COSTA, ,2211 - fONE 22-000'7

CARROS NOVOS E USADOS
�.--�-- � m 2 ,&_== �-- �

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

Para um bom '. chimarrão

preFira '

«BOM-DI »

. ,ji I---------___.__-.' .- .=:��.��

(ao lado do Supermercado Novo Mundo)

Antonio Tokarski & Cia Ltda.
.

\ , I..
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A RADIO SANTA CATARINA, APóS METICULOSe,4. PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENTE AT.i1! VOC:m:, O MELHOR DA MúSICA NACIQ..
NAL :tE . INTERNACIONAL.

\

,

, ,,'

�, O RESULTADO DE UM TRABALHO S�RIO E EMPREE�EDOR, QUE ENTREGAMOS AOS. NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORESt
. COMO' RECIPROCA A UMA SINTONIA SEMPR,E CRESCENTE.

I

ATnAVÉS DA BOA MúSICA, DIARIA�ENTE P��CURA.MOS T�C.AR COM CARINHO .A. SUA SENSIBILIDADE MUSIC��
NO SEU LA�,' NO SEU E5C.RITORIO OU NO SEU .AU'fOMÓVXx." LIGtJ&.SE' NA RADIO SANTA CATARINA.

VO� m-rA. SEMfBJE El\I BÇlA COMPANWA:!'
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'€âmara ,;tv1uni'ci'pal
de Canoin'has

. \

,
.

ColonosMensagem aos
,

. ;

.\

.

, I

,A vocss, o CALENDARIO RESERVOU UM·�1A -

ESPECI!\L, MAS A CADA UM, TODOS OS�DIAS SAO IMPORTANTES.
,

AO AMANHECER, QUANDO :PARTES C1:-LERE PARA, o BATENTE,
, ,

-
- , ,/, .

SABES QUE TENS UM CO;MPROMIS�O COM 1\ ÇOMUNIDADE, E COM

TWJS ENTES QUERIDOS.

f
'

,
"

J, .

RECEBAM, .POIS, o NOSSO FRATERN.t\L ABRAm

ÇO, NA CERTEZA DE QUE UM DIA VIAJÁREl\lOS NA MESMA W;RE- \ '

Ç,AO _E COMEREMOS NA MESMA :MS�A".,
'...

,..

PAULO .EDUARDO ROCHA FARIA - PRESIDENTE' '\

FRANCISCO BUENO DE SIQUEIRA ,ORLANDO MÜLLER

EDlYIUNDO BIT,TENCQURT HENRIQUE KRZESINSKI

GUILHERME PRUST STELITA P. COSTA

GUIDO HENNING

JAIR LESSAK

SELMA C. PIECZARKA

'WALDEMIRO ANDRADE-

/'

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

I,

.
\

,
" I '

(ooperatiya . de, Eletrificação
Rural do Planalto Norte
Ltda., ,- , CERPLANÀ"

-

J,

\ ,

\

de, J ul ho
\

'

,

'O ono
j ,t.;I ,

'Ao colono, artífice ,9 suporte da
,

economia \ nacional. ,

/

As homenagens, merecidas da
"

'\ -

'

DUILIO C'ORNELSEN - Presidente
,

.,
I

, ,

- .;lm =-z

,Mensagem
'"

ao
. r Cclcnc.

I I , '

PELA,PASSAG;EMOODIA DOCOWNO, 25 DE JULHO, A PREFEIrrURA MUNICIPAL DEICANOINHAS, ATRAVÉS,DOS 'GA�
,

.

:nINE�.ES DO PREFEITO E VlCE-PREFEITO,-VEM PQR ES':('E MEIO SAUDAR DE PúBLICO, ESTA VALOROSA CLASSE, 5US�
.

,

'

.
."_

.

," .'
'.

,

. ". I

"TENTACULO' MAX!MO ,DA' ENCONOMIA E, DO ,DESENVOLVI I\iENTO DE tJM 'POVO.
•

"'. • •. ' - •
• ' • - I

POR 'OUTRO LADO," SAÚDAM TAMBÉM A CLASSE DOS MbToRiSTAS, CUJO DIA TItANSCOItRE NA

.

,
.' .-

MESMi\. DATA, ELEVANDO SUAS P-ItECES A ,8.AO CmSTóVAO, PADROEIRO DOS MOTORISTAS, PARA QUE OS PROTE

JAM!'lA SUA TllAJEroRlA PELAS ��RJU)l\S DE:ST� IMENso BRASIL, .ATBA'V:ÊS DAS QUMS TltANSPORTAM NOSSAS,

,\ �QP�S. /

' .' ,

, ,

',Benedito ·Yherézio de Carvalho
Prefeito

tt
Municipal

\

,

1 '

I

, ,

"

.

abor ." F ck

,
I "
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Prefeitura
,

PORTARIA N.o 51/80
1

•• '_

(.j,'

Dr. Beiíedito Th�tézio de Carvalho NettO', Pre
. feito' Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no "Uso de suas atribuições Iegais,
resolve:

'COLOCAR FUNCION.ÁRIOS· A DISPOSIÇÃO
a) A Prof." Tereza Leoni de Barros, lotada no

G. E.. Pres..· "Castelo Branco", a disposição da Coor;'
denadoría Municipal, como, Auxiliar, no período de

.1.°/3/80 a 28/2/81;
.

b) A Prof," Efígênía Badaz Alves, lotada na

EI de Cerrito a. disposição do G.E. Pres , "Castelo

Branco", na função de professora, no período de

1.°/3/80 'a 28/2/81;
': .c) A· Prof." Elízabeth Zorek, lotada ná . E. I.

de Arroios, a disposição do G.E. Jardim Esperança,
na função de professora, no período de 1.°/3/80 a

28/2/81;
;.1,

I
, d) A Prof.a Esmeralda de Fátima Correa, 10-

tada na E,T.'de Salto d'Água Verde, a disposição do
G;�E.· Preso "Castelo Branco", na função de Auxiliar,
n� período de 1.°/3/80 a 28/2181;

.

e) 'A Prof." Iraci Luiza Ríske, lotada na E.I.
de Capão do' Erval, a disposição do G. E. Ja:di� Es

perança, na função de professora, no período de

1.P/3/80 a 28/2/81;
. ,

.

_ f) A Prof." Roselí 'I'erezinha Lisboa, lotada na

E:!I. de Rio do Tigre, a disposição dO,J .1. Bernardo
Olsen, na função de professora, no período de 1./3/80

\
a�,28/2/81;.r

:� g) A Prof.ê Maria Luíza Moreschi lotada na

E:: I . .de Tira Fogo, a disposição do G.E. Jardim Es ..

perança, na função de professora, no período de
1.P/3/80 a 28/2/81;

h) ,A prof.ê Jussara Maria Santos, lotada, na
E � I. de Lajeado, a disposição do G.E . Jardim Espe
rança, na função de Auxiliar, no período de 1.°/3/80
a 28/2/81;

.

i) O Prof. Norberto Schroeder, lotado na E.I.
de São

-

Roque, a idisposição da E. I. de Cachoeira,' na
função de professor no período de 1.°/3/80 a 28/2/81.

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
em 08 de julho de 1980.

.

,

I \ ,

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
. Prefeito Municipai

.

Esta Portaria foi registrada e publicada no De

partamento Administrativo, na: data supra.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
..Coordenador Administrativo"

PORTARIA ,N.o 52/80

Dr. B.011edito Theréeío de Carvalho .Netto, Pre..

·

.

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
,

.

Catarina, no uso de suas atribuições legais,
reselve:

.

CONVOCAR '

.
a) IRACI .�UIZA RISKE, para substituir a'

professora Clecérra Baluta, no período de! 11/06/80 a
21/06/80, no G.E.M.' "Jardim Esperança".

b) IVETE DO NASCIMENTO VARgJAO
MAYER, para substituir à professora .Iussara iM.
Santos' Barboza, no período de 02/05/8.0 a 22/08/80,
no G. E . M. "Jardim

IEsperança" .

.

'c) WALQUIRIA THEODOROVITZ, para subs- ,

tituir a professora Paula Maria Pecharka, no período
de 26/0�/80 a 22/10/80, no G.E.M. "Presidente Cas-
telo Branco".'

.

.

.

.

d) tNELLEZINHA HAENSCH, para ,substitUIr'
a profess9r� Paula Maria Pecharka, no período de.
2f5j06/aO a 22/10/80, no'G.E.E. "João José de Souza.
Cabfál".

'

.

'.

<, e) VANIA FRANK, para substituir a profes
sora Brígida Lovatel Moreschi, no p�r�odo de, .....
11/06/80 a 30/06/80, no Jardim de .Infância "Ncernia
Rauen Romaís". .

I
.•. ,;

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
em. 10/07/&0.
, f "

1)1'. BENEDITO "THE.RÉZIO DE' CA'RVALHO NE,TTO
Prefeito Municipal '

• : ,Ir f

-.

�s�a' Portaria foi registr.ada e publicada·no De�
paíltaI'tlent9 Administrativo,' na data supr.a.

.

,

JOS� BÔNIFACIO FURTADO •
.' Coorderiador Administfàtivo"" . ,... .,'

Municipal de
PORTÀRIl). N)O 53/80

Dr. Benedito Therézio de Carvalho. Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuíções legais,
resolve:

.

CONCEbER LICENÇA
�

de acordo com os artigos 131' e 134 da. lei n.o 1.149
de 25/4/74, .

a) A prof." Clecéría Baluta, 10 (dez) dias de

licença para tratamento de saúde, a partir de .

10/6/80, conforme. requerímento.e atestado, médico
incluso, protocolado sob n.o 1.404 datado de lO/7/80;

I

b) A· prof." Brígida L. Moreschi, (30) trinta
.

. dias de licença para tratamento de saúde, a partir de.

12/06/80,
.

conforme atestado médico incluso no re-'

querimento protocolado sob' n." 1.405 datado de ., .

10/7,/80.
.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas, /'
em 10 de julho de 1980.

(

'Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
( Prefeito Municipal

I

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

:JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

PORTAiRIA N.o 54/80

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Muníeípal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas àtríbuíções legais,
resolve:

DISPENSAR A PEDIDO

Zenon .Márío Píeczarka, do cargo em Comissão
de Inspetor Escolar, Padrão, C . C. 05, a

.

partir de
'30/06/80.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em 16 de julho de 1980.

. Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

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

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

PORTARIA N.o 55/80

Dr. Benedit» 'Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito 'Municipal de Caneínhas, Estado de Santa
Cataeína, no uso de suas atribuições legais,
reselve:

CONCED�R LICENÇA'
De acordo com os artigos 131 e 134 da Lei D.•

O 1j4�
de 25/04/1974,

\

A funcionária Ligia Schivinski (60) sessenta
dias de licença para tratamento de saúde, conforme
laudo médico incluso no requerimento protocolado
sob n.? 1421 datado de 14/07/80, a partir desta' mesma
data.

I

, 'Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
.

em 16 de julho de 1980.
. ! .,

Dr. BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NE'l�TO
Prefeito Municipal

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

JOs.É BONIFÁCIO FURTADO
Coordenador Administrativo

PORTAR.IA N.o 56/80

Dr. Benedito 'I'heréaio de Carvalho Netto, Pre ..

feito,Municipal de Canoinhas, Es.tado de Santa
Catarina, "no USO' de suas

.

atljbuições legais,
resolve:
DISPENSAR FUNCIONARIO DO PONTO,
O funcionário Jose Bonifácio Furtado, ficará

dispensado da obrigatoriedade do registro do ponto
>1110, 2.° expediente de' hoje e no 1.0 expediente do dia
'. 211,,7/80, tendo. em vista a inscrição de> mesmo 110

..
. Cohcurso .de Fiscal de' 'Tributo� Estaduais, a realizar..
se em Florianópolis.

.

Gabinete do Prefeito Municipal de CanoinhM,
em 1'8' ;d�"julhb ·d�';1980 .. ,.".' "", ,. ," .....

Canoinhas
.

"
.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal,'.

,

Esta Portaria foi registrada. e . publicada no

Departamento Administrativo, na data supra.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
·
Coordenador Administrativo �

• 1

n'EcRETo N.� 6,3/80

Dr. Benedito Therézio de Carvalho' Netto,.Pl'&-
'

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas a�rlbuiç�s e de ator ..
do com o inciso n Artigo 5.Q da L� .n,? 1.514 de
'15 de outubro de 1979:

DECRETA:

I

\

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito suplementar
por conta do excesso de arrecadação verificado até o

mês de março do corrente na importância de 'Cr$
468.687,19 (quatrocentos e sesenta e oito mil seis
centos e oitenta e sete cruzeiros e dezenove centavos),
para suplementar as seguintes dotações orçarnentá..

. .

,

rias:
I

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.0.0.0 - DESPESAs CORRENTES
3. 1. O . O - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1/001 - Pessoal Civil ..

3 . .1.3. o - Serviços, de Terceiros e

Encargos
3.1. 3 . 1/004'- Remun. de' Servi

'ços Pessoais ..

3.2. O. O - TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

Cr$ 440.936,79

Cr$ 9. 44e,40
'

3 .2.3. O � Transferências a Pessoas
.

3.2.3 .1/07�. Salário Família Cr$ 18.304,00

',TOTAL .. .. .. '1' Cr$' 468.687.ís
Art. 2.° - Este Decreto é baseado no Ofício

.n.? CM�SA85/80.
,

.

'Art. 3.° -"Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as dísposíções em

contrário.

Canoínhas, 16 de julho de 1980.
-

.

(

Dr. BENEDITO THERÉZIO,DE CARVALHO NETTO
,

Prefeito MUnicipal
-'

.

Este decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra. .

\

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
· Coordenador Administrativo'

·
. .

APROVA: SUBDIVISÃO' DE UMA AREA
DE TERRAS

Dr. Benedito Thel'ézio. de 'Carvalho Netto, pre .. '

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa.
Catazina.. no uso de suas atribuições legais e,
de eonformidade com aLei n," 830 de "64/�/G8,

, ',I

•

'. 1 '.'

Art: 1.0 - Fica aprovada em' conformidade
com o despacho exarado no requerimento protocola
do sob n.? 1. 252'datado de 18/6/80 e nas respectivas
plantas, pelo Sr. Engenheiro da Prefeitura, - a sub
divisão de um terreno urbano, com a área de 1.600,00
m2, procedida pelos Srs. Oscar A .. Werka, Alzira W.
Bannack e Osvaldo Antônio ·Werka., . constituído das
datas n.vs 183 e 185, cartas afor , n,<>s 247 e 248 e re-

.

gístros- munícipaís n.os 293 e 294,' ficando assim dis ..
tribuído: lote n.? 01 com 600,00 mz, lote n.? 02 com
500,00 ln2 e o lote n.? 03 com 500,00 m2, situados a'

Rua Major Vieira esquina com a Rua Barão do Rio
Branco, nesta cidade.

Art. 2.° ....... Este Decreto entrará em vigor na
data. de sua publicação re�ogadas as disposições em
contrário.

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
em 16 de julho de1980.'

'

,

Dr. BENEDITO THERÉzlO DE.CARVALHO NETTO
Prefeito, Municipal

Este' decreto foi :registrado e ,publicado no De-,
pàrtamento Administrativot !.Ia data. supra, ,1 ..

JOS:É:.BONIFACIO roK�AOO
Coord�w·��tfw

! I

�.
)

\
.

, '



I CORREIO DO NORTE

2.° OFíCIO DE NOTAS

.

\
:Edital de Notificação de Protestos
r

.

• '.1

Por não ter sido encontrado no

endereço fornecido ou por recusar

a tomar ciência, faço .saber a que
o presente "EDITAL", virem ou

dele tiverem conhecimento que
deu entrada neste "OFfCIO" para

ser protestado contra ó responsá
vel dentro do prazo legal o título
sern a seguínte característica:

Dp N.o 9886, vencimento com

apresentação, no valor de Cr$
3.681,00, Emitida por Azíz José Se
leme & Cia. Ltda., Contra WAN
DERLEI DOS SANTOS JACINTO.

Canoinhas, 16 de julho de 198.0.

ALCIDES SCHUMACHER
. OFIetAL MAI6R
CPF 005 589 669:-34

I Concessionário General Motors do Brasil S. A. {

Rua Major Vieira, 289 - CAN,OINHAS - Sta. Catarina

NO
.

DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.g
'vocr ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

t '. ' •

',,'i
• � 'o••

Marca �o

'I Opala coupê .. .. .. .. .. .. .. .. ., '1973
1 Opala 4 portas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1974
1 --Brasilia .. ., .. " .. .. .. .. .. ., .. ,. 1.978
1 Brasília .. .. .. .. .. ," ., ., .. .. .. .. 1978

,

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA.

.'

'

.. �m.Aq;';..;i::;J4M§ii4••9!MWU-"!d"*tlflMM&ai&Mt....ME.id-te=

=::::=::.=:=:=�::=:::�::::::::::�::=:: :;::::::�::::::::::::=::�:::�::::::: :::::::::::::::�::::�:
" . ,

. "

" .

"

! Acir Dequêch fi
ii ., '" '

ENGENHEIRO, CIVIL ii
II

---::

::
' , ::

==
PLANTAS - PROJETOS -, EXECúrÇAO ii

,1= CóPIAS HELIOGRAFICAS ,/ ;;
.:

a.

h
9

••
••

ii \, R�a 12 de Setembro, 1083 - .Tel. a2-0561 - Canoinhas - SC U
=:.IH,:!.az=�===::G=H::=I::=:: !::::::: :=::::::�::�=::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::

-

l' de juJlloc de 19881

/Desencenne
no Encontro

-;
José Adir Padílha

Em minh'alma de poeta
Vivo nas noites do além'
Não sou Deus nem profeta
Sou do mundo do porém ...

Olhares que mimam
Mãos te descrevem
Frases que rimam
Poemas te revelem ...

A' lâmpada acendeu, eu vi
Nasceu

Os lábios emudeceram, eu. vi
Viveu

, Os olhos se fecharam, eu vi
Empalideceu

As mãos desjuntaram-se, eu vi,
.

Adeus ...

Canoinhas 1�/07/80.
,.

_____W"_' ----------------

DOCUMENTO EXTRAVIADO

JOAO DOS SANTOS, declara
para os devidos fins que extraviou
sua Carteira Nacional de Habilita

ção, de n.? 369. 60I-Se, expedida
em 16-02-76.

'

A mesma fica sem efeito
ter requerido segunda via.

DOCUMENTO ;EXTRAVIADO

.JAIR SANTOS VAZ comuni
ca para os devidos. fins que extra

viou o Certificado de Propriedade,
do veículo Ford Corcel luxo, ano

197!Q, cor vermelha, placa CA-1689;
4 cilindros, chassis OB27D130670,
ficando o mesmo sem efeito por ter

requerido segunda via.

por

1 x

uens Clube
\

'
,I

,"
.I.

de Canoil1has
A PRESIDÊNCIA VIf\JA

Nosso Presidente cr, JOÃO

DE. SOUZA VA.RGAS e DM.

NÉZIA, aproveitando tempo dis

'ponível, se acham na Capital,
realizando curso de aperfeiçoa
mento. Antes da Partida, disse

nosso Presidente que, tão logo
esteja .de retorno, realizará reu

nião de Diretoria, para aprimo-
.

rar o esquema das metas' tra

çadas para sua gestão. Tal reu
nião se realizará na sede da

AABB na penúltima 'Semana do

corrente, mês. Estamos aguar
dando.

I REUNIÃO DISTRITAL

Entrementes, nosso Presi

dente e DM. estão, hoje parti-
.

,

cipando da I Reunião Distrital,
em araguá do. Sul, sede de nos-

,

sa Governadoria, gestão 80/81
com o CL. Joâo Lucia da Costa,
DD. ·"Gov€r.nador do Distrito.

Juntamente c'om. nosso presi
dente, estarão presentes mem

bros de nosso clube, para hon

rar sempre mais a vivacidade

de nossa participação, no seio

da família leonística .

Nosso Secretário CL . LUIS

1 x SALIBA DAVET, comunica que
, ,

ASSUNTOS DA

SECRETARIA

,

recebeu material de 'Lions 1n- .

temacional e que interessa de

perto a todos os CCLL. e

DDMM. Já na primeira reunião

festiva, ,dará· conhecimento pó....
blico da matéria recebida, trans
mitindo o que for útil para àpli-'
cação imediata. Nosso clube es�

.

tá presente a todos os eventos
.

que interessam nossa comunida-'
.

. ,

de e assim temos a certeza que
estamos propugnando para que
'O lema de Servir, seja uma COl)S"

tante em nosso clube.

CURIOSIDADES

Às l5h53min 'de 9/7/78
éramos 4 bilhões de habítan..

tes na Terra. A cada ano a

população mundiai aumenta

em 73 milhões. Até o ano

200'0 esse adicional de huma

nidade equivalerá ao total de

habitantes na época da Pri

meira Guerra Mundial.

.'IEm 1976 o mundo gastou
60 vezes mais equípãndo um.

soldado do que educando uma

criança' - disse o presidente
Cartel" na ONU .em 1978,.

Prefei ra
DÊCREtO N.o 65/80 '

-
'

"i' ,
.

:' "_,.,,, ',', '

.

.

APROVA'SUJ3DIVISAO DE UMA AREA

"DE TERRAS

nlc ai de Canoinhas
II ..

t.

LEI N.o 1.552 DE 18/07/80
,

'

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO FIRMAR CON.

VÊNIO COM A SECRETARIA DA EDUCA!ÇÃO DO

"GOVERNO DO ESTADO .DE SANTA"CATARINA;",·

_ DECRETO N.o 66/80

APROVA SUBDIV1SAO 'DE UMA AREA

DE TERRAS

Dr. Benedito Therézió de Carvalho Netto, Pre
feito MuniCipal de Canojnhas, Estado de Santa \

Catarina, no uso de suas' atribuições legais, e
. de �onformidade eem a lei n," 830 de 04106/68,

. � ... 1.-' � . � �

Dr: "Be�e.dito' Therézio de Carvalho Netto, Pre� ,

feito Mliniepal' de Canoinhas, EStado de Santa

Catarlná,"no uso de suas atribuições legais, e,
at••eaformídade CQm a leIi B�o 830 de 04/06/68,

DECRETA:
DECRETA: J.

. . . .

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho' Netto, Pre
feito Munidpal de' Canoinhas, Estado de Sant'à
Catarina, faço saber a todos os habitantes deste

Município, que à Câmara de Vereadores decre

tou e eu sanciono a seguinte
. L E I:,

, .]

Artigo. LO _. Fica o Chefe do Poder Executivo,
autorizado a firmar convênio com a Secretaria da

Educação ,do Governo do Estado de Santa Catarina,
através da Unidade de Construções e Instalações,
objetivando a ampliação de 02 (duas) salas de Aula

na E.I. Agua Verde, no. bairro Agua Verde, nesta

cidade.
.

Artigo 2.00 - A despesa decorrente com a exe-
,

cução desta lei, correrá por conta da dotação': Dep ,

,

Educação e Cultura - 4. O . O. Ü' Despesa de Capital -
4.1. O. ° -- Despesa de Custeio _, 4.1.1. ° Obras e Ins

talações, e no caso de insuficiência orçamentária, po�
.

derá o Executivo 'Suplementar por decreto a impor
tância que se tornar necessária .

Artigo 3.° - Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

w
'

.

I

A.rt. l.() - Fica aprovada em conformidade

eom o despacho, exarado no' requerimento' protocola
do sob j1.:0' 12.50 datado de 18/06/80 e nas respectivas
plantas pelo Sr.' Engenheiro da Prefeitura Municipal,

'

a subdivisão de um terreno com a área. de 1.040,00 m2

constituído das datas n.<>rS 309 e 311, eartes da afor,
n.? 108 €i 109 e registrbs munícípaís n.os 72 e 73 pro
cedido ,pelo Sr.

'

José Teodorovicz, ficando assim dis- .

tríbuído: o lote n,? 01, com 637,00 m2 e o lote n.? 02

com 403,00 m2 situadosa Rua Caetano Costa, esquina
com 'q RuaFrei Menandro Kamps.

.
'

Art. 1.0 - Fica aprovada em conformidade
eom, o despacho exarado no requerimento protocola
do sob n.o 1129 datado de 02/06/80, e nas respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da Prefeitura Municipal,
a subdivisão de um terreno com a área de 1. 507,25
m2, constituído do lote n.? 01 do loteamento Alfredo

Kellner, _:_ procedido pelo . Sr. José da Luz Alves,
ficando assim distribuído': q lote n.? 01' com 922,25
m2 e o lote n,? 18 com 585,00 m2, situados na. Estrada

do Parado.

• 'I

.

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

contradas.
.' ,

,

Art. 2.° - Este Decreto entrará, em' vigor na

'data de 'sua publicação revogadas as disposições en-

contradas.
.

� ..

,

/ Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
I

'

em 18 de julho de 1980.
Gabinete do Prefeito Municipal de. Canoínhas,

em 17 de julho de '1980. .

.

Dr. BENEDITO THERÉZIODE CARVALHO NETTO
,Prefeíto Municipal

Este decreto foi' registrado e publicado. 'no De-'

partamento Administrativo, na data supra.
., " , JOSÉ BONIFÁÇIO FURTADO.

. Coordenador Administrativo '.

,
'

Dr. BENEDITO THE.RÉZIO DE CARVALHO NETTO'

Prefeito Municipal

'Este decreto foi' registrado e publicado no De�
partamento Administrativo, na d�ta supra.

. ,I .

'. ' j

JOS:É BONIFACIO FURTADO'

"

Coordenador'Admínístratívo

Canoinhas, 18 de julho de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito' Municipal

..

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

.JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo.

. ',;

,
.

'

Aguardem .. ·para agosto inauguração das novas insta-

lações do JARDIM "'DE'�:':;INFA;NCIA ',SANTA' TEREZINH'A
. .. ,.� ;f.' ".i ........... �, .�

\ ," ,. f""
<,

I
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'c'OC./MF 83.188.771/0001 ..81

,

�.Relatgrio da Diretoria
I

.

SENHORES ACI' )NISTÀS
,

-
.

)
,

- '

CUMPRINDO o DEVER LEGAL E ESTATUTARIO, TRAZEMOS PARA A DEVIDA APRECI,A_ÇAO o BALANÇO PATRIMONIAL, DEIMONS
TRAiÇAO DO RESULTADO DO E7�ERCíCIO, RELATIVOS AO EXERCíCIO SOC IAL, ENCERRADO E1VI 31 DE MAIO DE 1980. NUMA RAPIDA APRECIAÇÃO'
DOS VALORES PODE,M SEI" co:r ISTATADOS OS RESULTADOS DAS DECISõES TOMADAS PELA DIRE:TORIA, N:O DECORRER DO EXERCíCIO.

ENTRETANTC), COLOCAMO-NOS,AO.INTEIRO DISPOR DOS PREZÀD'OS ACIONISTAS, , PARA os ESCLARECIMENTOS QUE FOREM JUL.
GADOS OPORTUNOS E NECES�:ÁRIOS E, 'ESPERAMOS PODER, NO PRóXIMO EXERCíCIO MELHORAR o ru;qUL'rADO DE NOSSAS OPERAÇõES. I

a,dlCANOINHAS, (SC) 09 DE JULHO DE 1980.

ANTONIO TRELA - DIRETOR
,

Balanço 'Patrimonial .... Encerrado em 31 de maio de 1980
:.'

cmCULANTE .....
'

...

DISPONíVEL .. .. .. ..

Bens numerários .' oe ,. •• •• ••

Depósitos bancários a vista ." ..

Bancos - conta especial, .. .. .. ..

l$78/79 19791.

8,527.572,93 15.137.195,25 .

29'8.207,46 359.994,96
28.385;66 20.291,115
225,223,70 178.609,60
44.598,10 161.0�,61

8.229.365,47 14.777 .200,2.9
6.099.401,72 9.180.131,92

182.982,00 275.400',00
2. 5017 . '960,70 ·4.128.896,47 ,

10.300,00 38.300,00 I
737.606,O! 3.418.230,29
55.991,47 135.874,56

394-.471,92 '651.50'5,40
3. 521.69�70··,. 5.515.904,29

100.837,35 '

241·.553,30

221,77 221,77

1978/79 1979/8Ó

5.649.671,00 9,.131.658,22,

753.810,43 2 . 225 . 206,42
110.678,10 216.345,00
45.974.,36 140.674;,90
323.898,51 494.218,62
6,5.409,95 ·82.831)32

279.705,99
'

271.504,56
1 .733.578,33 1 .412.214,42
1,183.651,19 1. 3!(}3. 955,72

77.597,40 299.778,00
609.839,74 1.681.755,26·
465. 5�271,00 1 . 003 . 174,0{)

..._

12.719,336,44 20.973 . 332,01
\

12.000.0-00,008.500.000,00
t ,

3.036, 125,00 6.70'5.600,00

3.036, 125,0:0 6. 705 . 600.00,

236.322,018 278.464,56

127.698,94 92. 821�52
54.311,57 92.8·21,52
54.311,57 92.821,52

\

1.989.267,45946.889,3,6

18.369.007,44 30 . 104 . 990�23

cmCULANTE == CURTO PRAZO
'

..

• u·

Fornecedores Nacionais ., .. .. .. ..

Salários a pagar .. ., .. .. .. ., .. .. .. ..

Adiantamento de clientes .. ., .. .. ... .. .. .. ..

Credores por serviços .. .. ..,.. .. .. .. .. .. ..

Contas Correntes Credoras .. ., .. .. .. .. .. ..

'Créditos ae Acionistas ',. ,

Empréstimos e Fi:p.anciamentos .. , .. .. .. .. "

Obrigações tributárias .. ..'.. .'. ., ., .: ..

Obrigações sociais .. . .

Obrigações diversas .. ' .'. .. .. .

Previsão para imposto de, renda .. .. .. .. .. ..

REALIZAVEL - CURTO PRAZO ..
,
.. &'� .,. ••

Devedores por duplicatas .. .. .. ..

(-) Provisão p/Devedores Duvidosos ..

(-) Duplicatas descontadas ..

Empréstimos a empregados .. .. .. " " ..

Devedores diversos , " .'

Eletrobrás Lei 4156 .. .. .. .. ..

Duplicatas de Terceiros a Receber
Estoques .. ... .. .. .. .. .. ..' ..

Despesas de exercício seguinte ..

,

PATRIMóNIO LíQUIDO .

Capital realizado .. .. .. ., .. . .

...... '" .......

RESERVAS DE CAPITAL : .....REALIZAVEL - LONGO PRAZO .. .. .. ... " ..
. ) ,

Correção do Capital realizado .. . '.Adicional BNDE e Fundo de Garantia d(() Tempo de
'

Serviço Não Optantes ,.. .. .. . .

, ./

PERMANEN'l'E -.. '. .. .. ..' .. ..

Investimentos .. .. .. ., .. ,. .. ..

Participações de Investimentos ..

Imobilizado - valor corrigido
(-) Depreciações acumuladas

221,,77 221,77

9.841.2il2,74 "14.967. 573,g.1 , .,

Fundo de 'reserva legal.. .. .. . •

Fundo, de reserva especial .. .. . .

.Fundo de reserva para aumento de instalações

RESERVA.S DE LUCROS ....

'

...
'

.. 601.176,�91 888.629;26
661.640,94 831.222,58

10.960.646,21: . 17.443.633,15
.

2.382.251,10 4.195.911,78

18.369.007,44 30 .104.990,23

LUCROS ACUMULADOS .. .. ..' ..

TOTAL DO PASSIVOTOTAL DO A:;rIVO ..

,

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERClCIO I .

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇ()ES DE RECU�SOS-

Període de 01 de .Junhe de 1979 a 31 de Maio de 1980.
, \

ORIGENS DE 'RECURSOS \.

Lucro liquido dó exercício ., . "
.. ., .. ..

Forma�õe� de reservas .. .. .. .. .. .. .. \o.

Depreciações .. .. ., .. .. .. ., .. .. .. '-.

Correção monetáría, do Balanço .. .. ... .. ..'.. ..

Alienação de Investimentos e Direitos do Ativo Imo-

.bilizado .. .. .. .. .. .. .. .: .. .. ..

1.577 .965,81
278.464,56

1.163.9'55,98 J

969.634,68

140.791,41
4.130·.812,44

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Venda de Produtos p/Mercado Interno
Prestação de serviços �. .. . .

(�. ) Devoluções .. .. .. .. .. . ', .. ..

(-) Impostos sobre vendas .. .. ..

30'.237 . 178�70

30.016.311,60
220.867�10

. 471. 510�OO
3.883.922,99

25.88L74�71 \

Total, das origens .. .. .. .. .. ..

\
AFLICAÇõES DE RECURSOS

Aquisição de Direitos do Imobilizado
Aumento de Investimentos .

Dividendos distribuidos .. .. .. .. .. .. .. ..

Total das aplicações I•• I
•• , •• , ••••••••••

AUMENTO DO 'CAPITAL CIRCULANTE LíQuIDO

RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA
(-) Custo dos produtos,'· mercadoríus e serviços

vendidos '. .. .. .. .. " .. .. .. .. 9.428-. 684,17' ,

16.. 453iOOl,54
1.193.734,00
4.929.421,:49
2 .852.485,91

. 1.404.768,91
1.16i.9-5f),98
St>�375,99
,39,628.,83 DEMONSTRAÇAO :QO CAPITAL CIRCULANTE LtQTjmo

266.499�37
'26.677,97
,710.0QO,OO

1. 003 � 1.77,34
.3.127.635,1-0

LUCRO BRUTO OIPERACI0NAL ... ..

(�), Despesas administrativas .. .. .. . .f' .-.

(-) Despesas com pessoal .. '., .. ..

(-) Despesas com vendas .. .. '.. .. .. ..

(-) Despesas financeiras ,

(-) Depreciaçõ'es .. .' .. .. .. .. .. .. .. ..

(_) Despesas gerais ". .. .. .. ,. .. .. ..

I

(__;) Despesas tributárias .. .. ..... ,: ..

,--------------------------------------------.------------------

LUCRO LíQUJDO OPERACIONAL ..... .. . �

( �I-) Receitas não operacionais . ', .. ., .. .,. ..

(-) Despesas não operacionais .. ... .. .. .. .. ..

( +) Reversão do Fundo para devedores duvidosos
(-) Formação do Fundo p'fl'a Devedores Duvidosos
(-) Correção Monetárí a do Balanço -.. .. .. .. ..

( : .

VAruAÇAO1978/793.906.690,43
'\

"- 1979/80,GRtTPO

17.080,50
2.110,88

182.982,00
275.400,00
969.634.68

Ativo Circulante 8.527.572,93 15.137. Í95,25 6.6009. 622�32
s. 649.671,00, 9.131. 6,58,22 a.481. 00'7,22Passivo Circulante .. ,. ..

Capital Circulante Líquido 3.127.635,10
______________________----------------------.aa . _

HESULTÁDO.DO EXERCíCIO ANTES DO IMPOSTO
DE RE:NDA , " .

(-) Previsão para imposto de renda ",.. ..

DEMONSTRAÇAO ,DE LUCROS ACUMULADOS ';
. 2.859. 60�.37
1.003.174,00

1 .856.4201,37
,

946.889�3�
(-)227.552,92
(-)710.000,00'

9.3'36,44

Sal,d,o do exercício anterior " .

.Aumento de capital .

'Distribuido aos acionistas ..

, RESUL'fADO' LíQUIDO DO EXERCíCIO . .. ..

'(.
x ai!! I Lg .,:; ;

V,glor por ação do Capital social
)'_

O�7735
..

, Saldo ....

NOTAS EXPLICATIVAS AS OEMONSTRAIÇõES FINANCE,IRAS

NOTA 1 - a) Apresentação de contas

As demonstrações financeiras foram elaboradas em contormídade
com. os díspoeitivos da Le! 111.0 6.4:04176;

,

.

\

b) Estoques "
,

,

Os estoques foram avaliados ao custo médio doe aquisição" Iíqurdos,
'do ICM;

. r

c) Provisão para Devedores Duvidosos .',
a provisão para devedores duvidosos, foi constitlJ.ida 'dfintro dos Ií
mítes permitidos pela Iel vigente;

d)i Provisão para Imposto de Renda
. .

'

.

.

,

A provisão para Imposto de Renda foi constituída, obedecendo o

regime de competência, íncluindo os incentivos fiscais.

Dlserimlnacâe
'

, -

,
Valor

Corrigido
Depil"eciação Valol"
Acumulada Residual'

NOTA 2 - IMOBILIZADO - Composição da seguinte forma
=

Terrenos .'. . . 893.100,64, -Qt:- 89';3I.100,�4
Construções .. .. .:- .. .: 3.854. 5�,05 '- 427.694,60 3.'4:26.849,45
Maquinário e Inst . . , . . 11. 8S0. 426,87 3.557.9'35,36 S. 322.491,51'"
Móveis e Utensílios.. .. .. .. ..

) 346.485�66 8L966�91 264.518,75
Ferramentas, ,' I"

" 9'1. 7�6�15 2.7.729,23 64.036,n2
Veículos .. ,.. .. .. .. .. .. .. ..'.. 2611. 262;76 100.585,68 180. 677�08
Marcas e Patentea . . .. .. .. .. .. .. 96.047)02 --O- 96.047,02
Total '.. .. .. .. .. .. .. 17'.443.633,15 4.195.911,78 13.247.721,,27
NOTA 3 - CAPITAL SOCIAL '

O capital socíal subscrito e integralizado é de Cr$ 12.000. oon,oo (doze
, milhões de cruzeiros), dividido em 2. {OO. 000 ações' de C�'$ 5,00 cada,

ordinári.a.e nominativas.
.

�------------�--------------------

, I

CanbLtiliae, «sei 00 de JUlbõ de 1980.
,

:ANTONIO lRELJ\ - Diretor Gerente i-- CPF 010.139..200,·,� .. .;.. ,: "

ARGEMIRO DUl\!KE _. Técnico em Contabilidade
. :Reg��o no ,C�G/�Ç .,:l1;� �. 0t?4 � ,CPF 004.711.789--34

.,. ' .... ,. :.,., i.,

... '.'
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"

CN SERVICOS
, �

, �

..

r Rua Getúlio Vargas, 527 -]fone: 22-0971I ';'
r
'" ,

,FARMACIA DE PLANT,AO: De sábado (19), a sexta-feira
/

;; (26) ALLAGE - Rua Vidal

Ramos, 684 .: Fone 22-0416

MÉDICOS DE PLAN,TAO: Em casos de extrema urgência -
/

Fone 22-0033

�DIO PATRULHA: Fone: 190 . I
PRONTO SOCORRO: Fone: 192

I
J

PLANTÃO CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA:, Fone: 22-0179

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

horas e das 14:00 às 18:00 ho ..

raso Aos sábados até às 16:00

horas.

J

Juízo �e, Direito da ,Comarca' de Canoinhas • se

Edital de Citação com
de trinta (30)

, o Doutor Wilson Augusto
do Nascimento, Juiz Substituto
em exercício, na '- Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca-
,'tarina, na forma da Lei, etc.,

,

'

,

FAZ SABER aos que o pre ..

sente edital virem, ou dele. co
nhecimento tiverem, que, por

, partede WALDEMIRO PEREI
, RA, brasileiro, viúvo, agricultor,
residente no Bairro Alto das
Palmeiras, nesta cidade, foi re-

, querída uma ação de Usucapião
do seguinte imóvel' a seguir
transcrrto.- "Um terreno rural
com a área de 653.606,00 m2

, (seiscentos e'cincoenta e três
mil, seiscentos' e seis metros

quadrados) situado no lugar de
nominado .Ribeirão : Razo, da
medição Lagoa do Sul, distrito
de .B�la Vista do Toldo municí-

,

pio e Comarca de Canoinhas
se., com as seguintes confron
tações:- ao norte com Tomaz
Mazarkevicz, Carlos Wichoke
vícz, Miguel Etemicoski e An
Itonio Woidela com 1.694;00 me

tros; ao sul com a Rigesa, Celu
los�, Papel e Embalagens. Ltda.,
e Augusto Iachíekí, com 1.21Q,00
metros; ao leste com Antonio
Tyska, Anastácio Wogínhak e

Antonio Woidela, com 968,00
metros e ao oeste com a Rigesa,
Celulose, Papel e Embalagens
Ltda. com 914,00 metros. Fican
do os citados advertidos de que
não sendo contestada a presente
ação presumir ..se ..ão ac-eitos co

mo verdadeiros os fatos arti
culados '-pelo autorf art. 223 §
1.0 c/c o art. 285 2.a parte do
c.r.c.i, Tendo o MM. Juiz de
Direito sido designado"o dia 24
de novembro de 1980, às 14:00

horas, para a audiência de' Jus
tificação Liminar de Posse,I

quando após ouvidas as teste-

munhas arroladas, será prolata
da a sentença' descidindo sobre
referida justificação. E para
que 'chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir o presen
te edital que será afixado no lu
gar de costume e publicado na

'forma da lei, etc. Dado e passa
dó nesta cidade dé Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, aos

sete (07) dias do mês de julho
de mil, novecentos e oitenta
(1980). Eu Zaíden E. Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

'

Wilson Augusto do Nascimento
Juiz Subst.? em Exercício

'-,
'

I
/

• AS CASAS PERN;Al,\iBUCANAS, COMUNICAM SUA DI8-
,TINTA CLIENTELA, QUE AGORA ESTA ATENDENDO

PROVISORIAMENTE A RUA VIDAL RAMOS, 494"
, (PRA:ÇA LAURO MÜLLER). '

, - '

'-1' !

PUBLIC�ADE, E'UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

SE VOC� AINDA NAO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS A ,S�US CONCORRENTES.

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA nADIO \

SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REA�MENTE CA"
PACITADOS"IRAO EMPENHAR-SE"NA DEFESA DE SEU

,

INVESTIMENTO� .

E iSTO., VAI LHE PROPORCIONAR,�UlTAS ALEG:RIAS .••.'
" "E MUITOS LUCROS TAMBÉM� ",

'

\

r

ESMERALDINO

M. DE ALMEIDA

Luz' para Lagoa Seca vêm ai

Por' ocasião ria inauguração do trecho da 'SCT�
,

280, Mafra-Canoínhas, este colunista teve a oportuni-,
'dade de manter contatos com o Senhor Walter Schul
tz, DD. Diretor da CELESC na região Norte, com sede
em mafra, ocasião em que o ilustre Senhor íntormou
me que as obras para a instalação de luz na localida
de de LAGOA-SECA, .terá seu .ínícío brevemente e

, sua Senhoria vrá pessalmeníe para dar andamento
nos trabalhos específicos de, sua competência. Portan
to, o novo' de Lagoa Seca, a exemplo do que já acon

teceu recentemente em Santo Thomaz receberá corp
alegria a boa nova que o Diretor da CELESC tran8�
mitiu pessoalmente a este colunista.

.' J

. I

Santas Missões Já em Papanduva
Encontra-se em nossa cidade desde o dia lOdo

corrente, a equipe das Santas Missões, que veio assim
constituída: Pe. Sadi (Coordenador geral), Pe. Benicio,
Pe. Ludovico, Pe. Nilo, Irmã Enendina, Irmã Clementina,
Es.tud1antes João e Joeé Antonio. Tendo em seguida a (

equipe se deslocado para 'o, interior do município, ini
ciando suas pregacões nas Capelas de Nova Cultura,
São João do Mírador e Lageado dos Greins, prosseguin
do daquela localidade em direção a sede que culmina
rá com a chegada no dia 23 às 18,00 horas quando será
solenemente iniciada a abertura das Santas Missões na

Matriz que terminará dia 27 às 16,00 horas com gran
diosa procissão. Um bem elaborado programa está sen

do distribuido a comunidade a fim de melhor informar
os interessados.

I

Governador Inaugura SBT. 280
Com a presença do E:x;mo. Senhor Governa-

I

dor, do Etado, Dr, Jorge Konder Bornhausen, Vice-Go
vernador-Henrique Cordova, Secretário dos Transportes
de Obras, Esperidião Amin Helou Filho, Diretor Geral
do' Departamento de Estradas de Rodagem de Santa

Catarina-Erige. Telmo Fernando Mattar de Souza. O
Chefe do 16º. DRlt'/DNER-Engº. Ayeso Campos e os

Prefeitos Municipais de Mafra-Placido Gaíssler, de Três
Barras, Odilun Pazda e Benedito Terézio de Carvalho
Neto de Canoínhas, foi inaugurado dia 11 -do corrente

9 trecho da S�T·2BO, Mafra Canoinhas, "Rodoviâria
MICUEL PROCO-PIACK". Uma multidão para mais de
800 pessoas se fizeram presentes ao faustuoso aconte
cimento que teve seu início no dia 1º de março de 1970
e finalmente teve o seu termino, graças aos esforços
do Governador antecessores e hoje terminada a ma

gestosa rodovia pelo Governador Dr. Jorge Konder
Bornhausen dando assim novo Impulso &0 pl�nalto
norte catarinense.

Polícia apreende dois milhões em,

Cédulas falsas
,

A Polícia Federal desarticulou em Cuiabá, Mato
Grosso, poderosa quadrilha de' falsificadores de dinheiro,
em cujo poder foram apreendidos mais de 2 milhões
em cédulas de 1 mil. Esta foi a segunda maior-apre
ensão já verificada no país, mJS conforme peritos, é a

, que apresenta maior grau de per feição 'nas .nctas. Far

to material gráfico também foi apreendido em poder
de João de Brito, um �also jornalista, Serlandez Fer

nandez SOUZ:l Machado e José Maria Gcrjão da Luz.
este responsável pela distribuição. (G.P.).

Mobral faz -entregas de, Certificados
A Comissão Municipal do Mobral de nosso, Mu

nicípio, em solenidade simples realizada no recinto de

aulas da entidade, com a presença da Coordenadora

de Aréa Sra. Roselí da cidade de Canoinhas e Coorde
nadora loca-l, inclusive auxiliar e Presídente da enti

dade, fizeram a entrega do Certificado de Pintura em

Tecido. Foram 17 alunas que receberam seu "canudo"
por terem frequentado com, aproveitamento o curso.

Após foi servido um coquetel oferecido pelos próprios
alunos. Foi aos presentes.

I

Passarela da Sociedade
Dia 2 o níver do jovem estudante OINO JOS�,

filho do casal, Dr. Paulo (Teresa) Almeida Camargo.
Felicitações circulando em alto 'estilo para o jovem
Dino.' '

'

, Dia 22 quem festeja extreia de idade nova é a

Sra. BELINA. prendada esposa do Sr. José Antonio
-Correía nOS:lO procurador. Muitos serão os cumprimen
tos que receberá na sua alegre data.

Dia 25 niver do jovem estudante OLIMPIO. filho
do casal O Iímpío (Hulda) Oardoso, A jovem guarda
estará potíttcando no acontecimento social.

Dia 26 testejando troca idade nova o 'Bioquimico Dr.
JOSÉ RUTHES. residente em Santa Cecilia. Cumpri
mentos e felicitações

I

estarão circulando em alta rota- ,

ção ao prezado senhor muito estímado eII\ Papandnve,

Exército lança concurso sobre

'Serviço Militar
Com o tema "O jovem, o Serviço Militar e o

Futuro do Brasil", o Exército brasileiro está promo
vendo concurso de nivel nacional e regional, destinado
aos estudantes de 2º grau. Na 5ª. Região Militar, Co

mandante General Joffre Sampaio deu posse aos novos

membros do Conselho de Justiça, para o 3Q• trimestre

de 1980. (G.P.).

, -

O Papa. falou e disse:
Suplico de joelho que vos )sfasteis do caminho da via ..

lêncía e que volteis para as :vias da paz.
'

•• I.li, ••• il ••uDilil.I.I.I.iUil.i.IUi ••• iKWrililliUlill.1.IWiii ••• I •• I ••••• il.iii •••••• iiiW� ••• iaii •• i •••••••• i'
,

'

,
'

.Ganhe .ternpo e dinheiro,' .visite Fuck Materiais' para Cons
trução. ,lá I você' encontra tudo para a sua casa:

Agora em promoção .especíal ':

LAJOTAS COLONIAIS c/ 20% DE DESCONTO.

PISO LO�A NATURAL A PAR,TIR DE Cr$ 69,0� O METRO QUA-
DRADO.

'

FORRO DURATEX EM CHAPAS DE 1,78 M2/,DE Cr$ :206,00 'POR
Cr$ 165,00 APE,ÇA.'

\

Empresa Industrial 8 Comercial rUCK S., A.
I FUCI( ,

-:-- MATERIAIS PARA CONSTRp-'ÇAO __.:-

, I
,

RUA CAETANb COSTA, 860 - FONE 22-0281 - CANOINHAS - se.
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-------------------------

19 de julho de 1980

,�======�=========,===�=-:e==============-===-===-m��-----=�

/'

. REPRESENTANTE DO FUNRURAL DE CANOINHAS,
I

NESSE pIA 25 DE JULHO, DATA DO COLONO,' O PRO-

DUTOR DE NOSSA RIQUEZA AGRíCOLA, ENVIA MEN-

,

S.AGENS DE CON"GRATULAÇ'õES E ESTíMULO.
,3,

, '

,Salve �5 de julho I

• I :.

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

" .

.
, \

AO NOSSO' VALOROSO COLONO, ESTEIO PRINCIPAL

DA ECONOMIA DO l\lUNICíPIO.
/

NOSSA GRATIDÃO,

NOSSO 'RESPEITO,

NOSSA HOMENAGEM

Sindicato Rural
e (anoinhas,

\,

. EWALDO ZIPPERER ---- Presidente

, OI

:1��--!--------------�----------------------
.v ,

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

FACA YOGA
,
.,

DO YOGA NASCE O ÇONHECIMENTO,
DO CONHECIMENTO NASCE O VOGA.
PARA QUEM POSSUE YOGA E CONHECIMENTO,
NAO HA MAIS NADA ,A OBTER.

PROCURE-NOS

MARLI B. 'FUC'K
'-

Licenciada pela União Nacional de YOGA.
(a partir do dia 28 de julho)

,

____,___________ _ . _�..JRD.

Co ..,Mi sa
ia

OS FAMILIA�ES DA SEMPRE LEMBRADA

9 wski•

r
CONVIDAl\i PAltENTES E PESSOAS AMIGAS PA,RA A

lVHSSA'QUE SE.RÁ CELEBRADA EM' INTEN'ÇAO DE SUA
BONíSSIMA ALMA, DIA 22 (TERÇA-FEIRA), ÀS 19 ,HU ..

�AS, NA IGREJA MATRIZ CRISTO REI.

,CANOIN�AS� JULHO DE 1980.

\ '

Gostaria
Gostaria que o sol sempre bri-

, lhasse em meu coração, mesmo
nos dias chuvosos, para que eu

pudesse também fazê-lo brilhar
nos corações alheios.

Gostaria que a chuva viesse,
'

não como algo desanimante, mas
sim, como algo que lavasse mi
nha alma, me permitindo assim,
ver melhor as coisas e as pes
soas, julgá-las melhor, e assim,
com ânimo e esperanças reno

vados, partir para a eterna luta
'na tentativa de melhorar o

mundo.

Gostaria que as pessoas" fos
sem mais puras, mais calmas,
mais humildes e pacientes.
Gostaria de não ver tanta co

biça nos olr os do rico, e tanta
tristeza' e revolta nos olhos do

pobre.
Gostaria que a paz fosse mais

,forte que a guerra, o amor mais
forte que o ódio e a esperança

'

mais forte que a opressão.
Gostaria que o homem traba

lhasse para melhorar o mundo,
e não apenas para ganhar di
nheiro ou sobreviver.

Gostaria que fosse dada às cri

anças uma boa verdadeira edu

cação, para que elas éonseguís
sem reerguer nossa civilização.
Gostaria que a política voltas

se, a ter o seu sentido inicial de
vida em comunidade, em socie

dade, e não de luta desumana

pelo poder e, pela riqueza.
Gostaria que o progresso con

seguisse humanizar novamente
, o homem, ao invés de transfor
má-lo muma . máquina sem sen

timentos.

Gostaria que ° 'amor voltasse
a ser puro e belo, e não' conti
nuasse a ser deturpado.
Gostaria que as pessoas tiras

sem a venda do egoísmo, e con

seguissem ver que não estão
vivendo sozinhas' neste mundo.

Gostaria que os homens real
mente se amassem, se ajudas
sem, se compreendessem, e se

aceitassem como na realidade
são.

Gostaria, acima de tudo, que
8S pessoas tomassem concíêncía
de que são seres humanos, filhos
de Deus, e assim vivendo, com
humanidade e amor.

ROJ'e JlJari HoUen
.- --

Lar 'de Jesus
I •

Agradecimento'
, \

A Diretoria e Crianças do

"Lar de Jesus" vem de público
expressar seu agradecitnenlto ao

'Tte. 'CeL Dinoh Antonio Côrte
bem 'como a todos os membros
do 3.° Batalhão da Polícia Mili
tar pela doação na importância
de Cr$ 11. 634,00, parte da renda
da promoção pela passagem do

aniversário do Batalhão "Januá
rio Côrte'" em benefício dos asi
los de nossa cidade.

Hilda Ostrosk.i: - Presidente

---------------------------------

'VENDE - SE
Dois Lotes próximo a Igre..

, ja do Perpétuo Socorro - Jar
dim da Esperança.

ótima localização. 'Preço a

combinar.

Ver e tratar com Ludovico
ou Dico Bora, na Rua Getúlio
Vargas, 618 -'Teleione 22-()'935,

JOÃO MARIA DOS SANTOS
com MARIA CLEtJSA ANDRADE
DE SOUZA brasileiros, solteiros, LUIZ GONÇALVES DO RO

domiciliado� e residentes neste dis. SARIO e TEREZINHA CARVA._

trito; ele operário, nascido em Cur i- LHO. Ele, natural de Barra Man .

tibanos-BC. aos 28 de novembro de 'sa deste Distrito, nascido em 25 de
1956 filho de Luiza Maria dos fe�ereiro de 1949, agricultor, sol
Santos, falecida; ela do lar, "nascida teiro, domiciliado e� Barra Manaa,
em Curitibanos-SC. aos 12 de ou- deste Distrito,' filho de Antônio
-tubro de 195:8, filha de Otaviano Goncalves do Rosário e Lidia Mas-
Andrade de Souza e de Trindade saneiro Mendes, falecidos.' Ela, na
Candido Veloso. • tural ,de Taquarizal, deste Distrito,

nascida em 4 de julho de 1952, do
lar 'solteira, domiciliada em, Barra
M�nsa, deste Distrito filha de os
valdo Carvalho e Carmelina Mar-

WILMAR WAGNER com MA�
RIA' ROSI MENDES,. brasileiros,
solteiros" domiciliados e residentes
neste distrito; ele supervisor de

segurança, nascido em Bela Vista Se alguém souber de algum, 0»,.do Toldo neste município aos 21 d�", pedímento, oponha-o na forma da
junho de �957, filho de Glaucio 1·

'

er,
'Wagner e de Emilia Krauss Wag-
ner; ela do lar, nascida em Fartura' Pinheiros, 15 de julho de 1980.
neste 'distrito aos lO de julho de
1962, filha de Alinor Mendes e de Silvete Darci Paul Cardoso
Rosa de Souza Mendes. . E5�revente 'Ju;ramin,tada

Registro Civil
NEREIDA C. CORTE, Oficial de

Registro Civil do 1.° Distrito de Co

noinhas. Santa Catarina faz saber

que pretendem casar-se:

WILMAR CARLOS DAMS
com BERNADET'E KUTEL�, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele moto
rista, nascido em Curítiba.Pr. aos
18 de janeiro de 1956, filho de Emi
lio Carlos Dams e de Hildegard
Dams: ela do lar, nascida em Mar
cí1io Dias neste município aos 11
de junho de 19'610, filha de. Alexan
dre Kutelak e de Rosa Miranda
Kutelak.

GERALDO TRAPP com MAR
LÉNE GRE:IN, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste dis
trito; ele operário, nascido em Ca,
noinhas aos 2 de fevereiro de 1968,
filho de Alfredo 'I'rapp e de Marta
Sokaeheski Trapp, falecida; ela do
lar nascida .em Canoinhas aos 5 de
ma'rço de 1957, 'filha de Alfredo Al
ves Grein e de Margarida Alves
Grein.

SEBASTIÃO GONCALVES
FERNANDES com IRACI\, BEIL"
brasileiros solteiros, domiciliados e

,
.'

residentes neste distr ito; ele moto-
rista nascido em Salto Canoinhas,,

distrito de Major Vieira nesta co

marca aos 18 de janeiro de 1967,
filho de Antonio Gonçalves �er
nandes e de Malvina de Paula Re
zende Fernandes; ela do lar, nasci
da em Salto da Água Verde-Cá
noinhas aos 6 de maio de 1957, fi
lha de Guilherme Beil e de Gisela
Becker Beil.

F'ELIX MORE:JRA com ZUL
MARA A'PARECIDA ROSA, brasi-
'leiros, solteiros, domiciliados ,e. re
sidentes neste distrito; ele militar,
nascido em Rio dos Poços neste dis
trito aos 5 de agosto de 1944, filho
de Pedro Barboza Moreira e de Da
vina Pereira Moreira; ela do lar,
nascida em Canoas, município de
Bom Retiro-SC aos 8 de abril de
1958, filha de Adair Vaz Rosa e de
Maria Thives Rosa.

'

ADEMIR ANTONIO FERREI
RA com ROSELY TEREZINHA
WOEHL brasileiros, solteiros, 'cW
miciliad�s e residentes nesta cida
de; ele detetive, nascido em Felipe
Schmidt neste município aos 31' de

agosto de 1959', filhó de Adauto
Ferreira e de Iracema Chaves Eer

reira; ela do 'lar, nascida em mu!,!L
cípio de Três Barras aos 19 de Ja
neiro de 1960;, filha de Paulo
Woehl e de Mathildes de Lima
Woehl,

JOÃO MARIA FERREIRA DE
'SOUZA c/ GLORIA APARECIDA
CHAMPOWSKI, brasileiros, soltei
roe, omiciliados e residentes em

Fartura neste distrito; ele Iavrador,
nascido em Canoinhas aos 26 de
junho de 1959, filho de Ovid�o Fer
reira de I Souza e de Infancía Fer
reira da Cruz; ela do lar, nascida
em Encruzilhada neste distrito aos

8, de setembro de 1957, filha de
Carlos Champowski e de Dursulina
Ferreira de Souza. falecida,

ALV1NO FERREIRA ROSA
com DORACI GONÇALVES ,DE
FREITAS brasileiros, solteiros, do-

,
,

micíliados e residentes nesta CIda
de; ele motorista, nascido em Santa,
Cecilia neste Estado aos 13 de no

vembro de 1960, filho .de Estanislau,
Rosa e de Alzira Ferreira Rosa, fa
lecida; ela do lar, nascida em Bone
toes neste município aos 25' de maio

ele 1959, filha de Ernesto Golçalves
de Freitas.,' falecido 'e de Rosa, Pa
dilha Vaz de Freitas,

- EDITAIS
EDVINO ADAMCZESKI com

MARIA 'SOBCZACK, brasileiros"
solteiros, ele motorista, nascido .ern

Major Vieira nesta comarca aos 13

p'e jtilho de 1960, filho de Daniel
Adamczeskí e de Apolónia Iankos
ki Adamczeski ; residentes e domi
ciliados em Major Vieira; ela do
lar nascida -em Rio Novo-Major
Vi�ira aos 26 de agosto de 1961, re ..

sidente nesta cidade, filha.de AI.
fonso Sobczack, falecido e de 'Lú ..

cia Drósdeck.

E para que chegue ao ecnhecí
mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram Q5

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

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

Canoirihas, 16 de julho de U�80.

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

VITOR PAULI, Oficial. dó Re

gistro Civil de Abdon Batísta, mu
-nícipío de' Camp?s. NovOS-��., faa
saber por Intermédto da; OfICIal do
Registro Civil desta .cídade que,
pretendem casar:

HERMENEGILDO' CZERNIAK
com VERA LUCIA PALAVRO. bra,
sileiros, solteiros; ele viajante. nas

cido em Santa Catarina aos 30 �e
outubro de 1958; residente e domí-
'ciliado nesta cidade, filho de Eligio
Czerniak e de � Margarida. Müller �

Czerriiak ; ela, dó, lar," nascida em

Santa Catarina, aos' 8 de agosto de
1956 residente e domiciliada em

Abd�n 'Batista, município" de Cam
pos Novos neste Estado.; filha de

Domingos Pa'lavro e de Maria An-
, gelína Palavro ,

E para que chegue, ao CQDhe
cimen'to de 3.os, mandei publiçar o

presente Edital.
,

Canoinhas, 16 d� 'julho de' 1980.

NEREIDA C. CôRTE
, Oficial do Registro Civil

Sebastião Grein Costa, Escrivão'
'de Paz e Ofidal do Registro Civil
do Município de Major, Vieira, Co
marca de' C,anoinhas, Estado de
Santa Oatazinà, na' forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

,

ORESTES':'FRANCISCO WOZ�
NIACK e' Í'RENE MULLER. Ele,
natural deste Estado' "nascido no

município de' Papanduva no dia 08
de setembro de, 1958, .lavrador, 501-
teíro, domícifiado e residente neste
município, filho de' 'Izi�()ro W,(YL
niack, falo e Julia Wozniack . "Ela,
natural deste Estado, nascída: em
Mafra-SC no dia 19 de [aneiro de
196.0, do lar, solteira, '?�mici.liada e

residente neste mumcrpio, filha de
Zilfrit Carlos Muller e Joséfa Te
ehaiga Muller.'

\

Se alguém tiver eonheeímento
de existir algum impedimento leg1l,
acuse-o para fins de direito. '

Major Vieira, 0.9 de julho fie
1980,

S,EBASTlAO GRElN COSTA
Oficial do Registro Civil

JACIRA EMILIA PAUL COR·
RÊA Tabeliã e Oficial do Registro
(:ivU' do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que pre
tendem casar:

\

-ques ,
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€ORREIO DO NORTE 19 de julho de 1980

Plásticos Santa' Cruz
CGCMF, 83.188.771/0001.81

ASSEMB�IAS GERAIS ORDIN:ARIA E EXTRAORUINARIA

CONVOCAÇAO

2 li

Carta à.
\

Redação

s. A.

Com a presença da produ
toras rurais, pesquisado
res. extensionistas e té
cnicos de cooperativas,
per fazendo um total de 25

pessoas. raal izou - se nos

dias 24 e 25 de junho cor

rente. no município de Vi·
dei r-a , SC a r sun rão de Re,.
visão dos sistemas de pro
dução de feijão para o Es·
tado da Santa Catarina.

.
'. Convidamos os,�enhores acionistas desta sociedade para

Se reanírem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
a 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
noinhas (SC), para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

Assembléia geral ordinária:

1) - Exan;i:r:ar, dis?utir � votar as. demonstrações fínanceíras, o

relatório da diretoria e demais documentos referentes ao

exercício findo ,em 31 de maio de 1980.
, 2) - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a

. distribuição de dividendos. _

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

.,

4) ,- E.�eiç�o da nova direto�ia para o período de 1SS0/1982 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$ '
.

12.000 .000,00 �ara Cr$ 20.000.000,00 com .

a incorporação
das re�.ervas hvres,_ da corr�ção monetária ·do capital e a

conseqüents alteraçao do artigo 6.° dos estatutos sociais.

2) - Outros assuntos de interesse so�ial .

/
.

,
.

Aviso: Acham-se 'à disposição dos senhores acionistas na sede da
empresa à rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Ca

. no�h� (SC), os documentos de q�e 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.

Canoínhas (SC), 09 de julho de 1980 ..

ANTONIO TRELA __: Diretor Gerente

----------==---------------

Canoínhas, 11 de julho de 1980.

Caros.Companheiros:

Após breves vistorias pelos
setores vários do jornal COR
REIO DO NORTE pude obser
var um conveniente padrão edi
torial deste semanário canoí

nhense, ajustado aos moldes
culturais do povo norte-planal-

I tino. Equiparado a seus similares

regionais,
.

o correio de todos os

nortistas catarinenses é à única
folha jornalística a orientar, nar
rar e documentar unanímente

os fatos que constroem a, história
dos nossos conterrâneos.

Sei perfeitamente que as no
vas características introduzidas
no CORREIO PO NORTE são
culturas desenvolvidas pelo es

mero, I dedicação e aprimora-
.

I

mento do companheiro Lúcio-
Colombo, jovem integrado I às
necessides da evolução comuni
cativa imposta, por consequên
cias, ao meio em que vivemos.

Como existem glórias, existem
falhas. A perfeição é sobrenatu
ral. Entretanto, algumas poderão
se corrigir, revolucionariamente
ou com indiferença. Corno já
dizia um editor norte-americano
do século dezoito, a perda da
liberdade de imprensa conduzi
ria a supressã I geral, o que é
ídnarníssível. Todo jornal popu
lar deve conjugar-se com o po-

5-20-10 .'. FEIJÃO .. .. Cr$ 697;00 p/saco vo, sob todos os aspectos. A au-

5-30-10 .. MILHO ..... Cr$ 912,00 p/saco to-censura mata a criatividade,
4-33-�2 .. SOJA.. .. .. Cr$ 978,00 p/saco extermina ídéías e ideais ascen-

4-30-10 .. .. ARROZ Cr$ 926,00 p/saco dentes.
URÉIA ses C/50 KGS .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 926,CO p/saco '

Cordialmente,
Canoínhas, '09 de julho de 1980.

lernando I. tokarskii

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

Coope-rativa Agro;' Pecuária
. Canoinhas Ltda.

AVISO

de-

A COOPERATIVA AGRO-PECUARIA DE CANOI-
,NHAS LTDA., avisa os' seus Cooperados, e demais agricultores da
região de. q-ue já es�á aceitando. pedido de Sementes de:' Feijão,
Arroz, MIlho, e SOJa, e comuruca os preços de Fertilizantes que
são os mais baratos da região,

'

F'óRMULA

3 :a:

UNGER & C!I,A'. lTOA.
IND.OSTRIA - COM,ÉRCIO EXPORTAÇAO-

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014
,

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores

,da Linha

Esquadrias de

de

ferro e
. -

equipe

uma variadíssima secção
de profissionais, \ compe

colocação.
vidros, com

tentes' para sua
\

Rua Das. Costa.Citrvaiho, 41 e 44 ....... UNIAO DA VITÓRIA - PR.
.

\

REPRESENTANTE EM' CANOINHAS:

Waldelllar 'KnUppel
,

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

o Sistema de produção é
um conj un to de normas téc
nicas e r-ecomendação que
visam orientar os agric'ul.
tores e empresários rurais
nos cuidados da plantio,
tratos cul tur-a

í

s, colhei ta
e armazenagem das princi
pa

í

s cul t.uras vegetais no

Estado.

Na reunião foram defini·
dos dois s

í

s t ema s de pro·
dução: um par a fei'j ão sol·
tei r o e outro pa r a :te i j ão
consorciado. Ficou demons
trado que o sistema de p ro

dução de feijão consorcia

do com milho apresenta
grandes vantagens ao pa

queno produtor rural. em

ràlação à cultura soltei·

ra. 'Além de o ferecer mais

segurança ao ag r
í

cu l t o r ,

propicia uma dimiunição no

a taqua de pragas e uma maior

renda líquida por unidade

de área.

Por out r o lado. o Eng.
Agr. Moacir Schiochatt do

Depar tament o de Di fusão, de

Tecnologia da EMPASC - Em

presa Ca t a r í.nan s e de Pes

quisa Ag ropscuâr
í

a S.A .•
Coordenador da reunlao.
Ln rormou qua os técnicos e

agricult0res presentes ao

encontro apr-ovar-am a uti

lização do estarco saco de
a�es em substituição par
cial ou total à adubação
qu imi ca do feijoeiro. A·
partir de 2 (duas) tonela
das per hectare de cama de
aviário o agricultor já po·
de produzi r e ficientemante
o feijão, bastando s6 .uma

complementação oon adubo
'potássico, nos solos que
.forem deficientes deste
elemento.

o agrônomo esclareoeu
que esta recomendação está
basaada em 3 (três) anos de I

pesquisas Ln
í

nte r ruptas da

Estação .
Experimental da

EMPASC em Chapecó. se.

Canoinhas, 20 de junho de 1980.

- -

Elite Tênis GI'ube
•

,EDITAL
Ficain convocados os senhores' acionistas' do Elite> Tê

nis-Clube para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no

dia 27 de julho de 1980, às 8,00 horas em primeira convocação, às
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 seguinte'
ordem do dia:

a) Discussão e aprovação dos estatutos sociais

b) Assuntos Gerais'
.

/

\
.

A Comissão
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PreFeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal �

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 038/80, para "Aquisição dê
Móveis Escolares", com -prazo de entrega das 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.

Canoínhas, 09 de julho de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

PALAN�UES DE VARAL (FORNECEMOS COLOCADO) _
ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL - TELÂS DE

ARArv.rE GALVANXZADO FABRICADO CONFORME PE

DIDO E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS COM PALAN

QUES E TABUAS DE CONCRETO TIPO CERCAS INDUS-

TRIAIS COM CAlDA (FORNECEMOS MONTADA) .

.

Fábrica: Distrito de Marcílio Dias - Canoinhas-SC.

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caíaa
Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade

Uma casa de madeira em terreno de, 800 m2 me
dindo l1x12m, contendo 4 quartos, 3 salas, cozinha, banheiro,
área de serviço e pomar. ótima localização, preço de ceasíão.

Rua .Emilio Scholtz, 239



Cd coluna de Rubens Ribeiro da Silva, mantida
em homenagem à sua memória.)

Responsdoel: GLAUCO J" BUEl!0

I

Usuários ,da Reunidas
reclamam

vencerá de que o transporte 'co

letivo não é um ótimo' negócio.
Pois até o governo 'tornou-se
uma ótima agência' publicitária,
concitando o povão a viaj arI .

sempre de ônibus.

Conselho este, obviamente dos
mais válidos, ninguém o ques
tiona, em absoluto!

Mas se os empresários usufruem
deste comercial grátis, à nível
nacional e inserido nas grandes
cadeias de TV,' deVeITI propor
cionar a recíproca. Procurem
servir melhor o ,público, que é
e deverá ser um mercado certo
e dos melhores - autêntica
"galinha dos ovos de ouro".

A resposta, j á podemos dar:
"agora, j á temos estradas".

É coisa antiga!
Já de longo tempo mesmo, que
o grande número de passageiros
que se vê premido pela contin

gência de, necess�riamente" fa
zer uso da prestação de serviços
da Reunidas SiA Transportes
Coletivos, está' sendo tratado
com 'um descaso imerecido e

digno de repulsa.

Alguém tem que tomar prOVI
dências imediatas.

Afinal, se 0 passageiro adquire
o seu bilhete de passagem, pa
gando no ato religiosamente o

preço estipulado, tem que. s�r
respeitado. ,

Mas, não vamos nessa de ficar
esperando entre umae duas ho
ras ônibus de Porto União.

'_i • ,

Os horários jamais são respeita
dos.

'

. Já se tornou "piada" perguntar
se: I A que horas parte o' ônibus
das oito e trinta para Curitiba?

Os coletivos estão se deslocando
com mais de uma hora de atra
zo - em determinadas ocasiões,
até quase duas horas.

Quando perguntei ao responsá
vel pela agência local porque
não era respeitado o horário
marcado no bilhete de pa�sa
gem, .

ouvi em. tom jocoso, a se

guinte resposta: "quando tive:r
mos estradas, o horário será
cumprido" .

Pois agora quem viaj a à Curiti
ba, São Paulo, etc. - partindo
de Canoinhas, tem que partir
no horário.

Não somos obrigados a esperar
ônibus de Porto União.

Enquanto. pisava 'o acelerador
do carro, quase que com �m
misto' de alegria pelo prazer de
viajar descontraidamente e tnis
teza ao lembrar o preço da ama.

relínha (pinga não, gasolinaI

mesmo, hode 'mais branca pela
mistura de álcool), ' comecei a

pensar:

. Porque necessariamente Q Pi
nus?

faca de dois gumes·
/

Semana
oportunidade
ges.

Em decorrência, me foi enseja
da a oportumdade de presen
cial" vastíssimas áreas floresta
das ou reflorestadas com Pínus
IHÓÜs.

passada, tive a

de. viajar até La-

Incalculáveis áreas deste pais,
apresentam uma _ paisagem ver-. !
dejanre, Iinda mesmo.
M:as, pelo que já ouvi, este qua
dro préocupa.

, . (

Está na hora das autoridades
responsáveis pelo resguardo do
direito do povo, apresentarem
soluções. Parece que e brasileiro está

obsecado por este plantio!I

unidos,, Senhores vereadores,
mãos à obra!

A .empresa depositária da con

cessão para.'explorar o trecho
Canoínhas-Mafra-Curítíba, de
verá' .díversífícar os horários
com partido inicial de Canoi
nhas,

Sim, cresce rápido e proporcio
na lUCl;OS também rápidos. '.

Porém, este imediatismo, este
.

comodismo ao procurar o mais

fácil. não será uma faca de dois

gumes?

Aliás, com as contínuas altas
que se verificam e verificar-se
ão sempre mais e mais no preço
da gasolina, ninguém nos con-

=======-==========- . """ ..= =t.

Clube dos Rels.�. o melhor da

interpretações de seus

música,
ídolos preferidos."

Dizem que a terra que antes se

prestava ia uma lavoura díversí- ,

ficada, depois de coberta pelo
manto verde de Pinus, paga sé
rio e pesado ônus..

Confesso, tecnicamente, não sou

a pessoa indicada a opinar.
.

Todavia, se t�l assertiva for
verdadeira, o alerta será válido.

O brasileiro não deve permitir
ser auto sugestionado, não d'eve
ser uma "Maria vai com as ou-

.'
tras' - é necessárto que se ta

,çam. pesquisas no sentido de
apurar o que é melhor para o

nosso solo.

Ou será que' depois do soja, ain
da vamos comer papel e' outros

• .l'?derlVUIi.1\OS.

Mais infôrmaçóes
.

A reportagem deste .semanárío,
no decurso de palestra informal
com o senhor prefeito munici

pal, recebeu a promessa de que,
doravante o trabalho no .que
tange à informações, será faci
litado.

Therézío, que sabe do valor de
uma imprensa sadia e com. o

propósito de dar curso à fatos
relacionados com a nossa comu

nidade, prometeu proporcionar
melhores condições de trabalho
aos jornais da 'cidade ..

Efeti�amente as atribuiç6€s do -

chefe do executivo municipal o

absorvem de maneira bastante
,cansativa, não lhe proporcio
nando maior elasticidade de

tempo hábil para a/tender à re

portagem.

Achamos que um relações pú
blicas realmente capacitado,
ser-lhe-ia de muita utilidade.

Enfrentar filas enormes para
receber informes por vezes im-.

precisos" nos tolhe a oportuni
dade de informar corretamente.

Aliás, aproveitamos a oportu
nidade, para concitar à -:iodas as

entidades de classe, clubes .de

serviço ou mesmo autoridades,
ou repartições, que procurem
colaborar de alguma forma com
a imprensa da cidade.

.a;
-.

Reclamacões bem fundamenta
das, poderão ser analisadas e

€nrocadas por este jornal, sem

compromisso politico ou pessoal
- apenas na salvaguarda dos
interesses da comunidade'.

À CIDASC é uma Empresa l' cola, na área de certificação e

de Economia Mista, constituída 02 110: set?r administrativo.
em, 21.l�. 79 e' est� �inculada a

A equipe da CIDASC em

Secreta�la da Agricultura e d.o .Canoinhas é composta dos se-
Abastecimento .�e Santa C�tarl:- guintes eleInentos:

..

na, atua na reglao de CanOlnhas
'., ;

(municípios de Três Barras, Eng.o Agr.Q Wa�demlro BubnIa,k .

IVIajor Vieira, Monte Castelo, (Chefe da EqUIpe)
Papanduva, Mafra e Irineópoa.

/ Eng.o, Agr.'o Carlos Guilherme
I lis), na áre� de Certific�ção de de Carvalho
Batata - Semente Certificada,
Alho,-Semente e. Cereais, ,'com
seu- escritório instalado à Rua
Paula Pereira n'.o 1571 e conta

"
' l

atualmente com 07 funcionários

a;3,sim distribuídos: 04 Engenhei-,
.

ros Agrônomos 01 Técnico Agrí-
,

.1 -.,
"

•

nas malares

= �;

Todó' 'domingo, ás 11 horas, na RADIO
SANTA ..CATARINA.

,

• ...-.ri" SAI

.

,

O bom funcionanlsnto de sua prefeitura depende
\

também de. "vocE))
.

Não, compre LOTE de loteamento CLANDESTINO ., qualquer in�
formação procure 8 Prefeitura Municipal.'
Ao comprar seu· LOTE, exija a escritura registrada na hora.

-

Por ocasiao da inauguração da Rodovia "Miguel Proco

piak", trecho Mafra-Canoinhas, no último final de semana, o Rota

ry Clube de Canoinhas entregou correspondência ao Governador

Jorge Konder Bornhausen, cujo texto transcrevemos na íntegra:

Senhor Governador,

Na oportunidade 'em que se inaugura a BR-28Q., trecho

Maílra-Canoinhas, o Rotary Clube de Canoinhas irmanado à toda co

mun.dadc do Fla�alto Norte Catarinense, festivamente agradece a

,V. Excía . pela conclusão de tão significativa obra, marco impor-
t�nte para (> desenvolvimento racional de nossa economia, otimizan
do o escoamento de nossa, produção agropecuária e industrtal .

, ..

, .

Neste momento tão importante para a comunidade ca-
\

noinhensc, deseja ainda o Rotary Clube, transmitir o anseio de nos..

s povo no que tange à área de transporte, ou seja, ver o prossegui- ' ,

mente da construcão da BR.-280, trecho Canoinhas-Porto União e a�.
.

�

implantação da rodovia Canoinhas-Major Vieira-BR,-116',.· benefi-
ciando diretamente os municípios de Canoinhas, Iríneópolis, Porto
União e Major Vieira e indiretamente toda região norte de Santa
Catarina. . I \ ,

Ag-radecidos e vivificados em nossa &onfiança) em seu 00-
verno, 'dizemos de nosso Irrestrito apoio, desejando pleno êxito na

dificil missão de governar a nossa terra,

Ano XXXIV' I

N.'Ü 1580

19--07-80

__-=----------�-_----h_m----,--=----w.--r--------.------.-------__�

as

rt e

. Saudações' Rotárias

ARNO COURT HOFFMANN - 'Presidente
\

NIVALDO VOIGT - Secretário

Visita Consul

Iftb

A. redação e oficinas do

.
"Correio. do Norte", recebe

ram no último final de se

mana, a. grata visita do Con

sul do Paraguai no. Rio de

Janeiro, Dom Ricardo Julian
. Marcos Galeano (foto). Tam,

bém no' domingo, o Rotary
Clube de Canoinhas, recebeu
Dom Galeano no Salão Nobre

do Planalto Hotel, f quando'
foi realizada urna pequena
conferência .' Na ocasião, fo
ram tratados interessantes.

assuntos, pzincipalmente so-

bre o intercâmbio comercial c

cultural entre Brasil e Para

guai. '

Um dos temas abordados

pelos rotarianos 'e o diploma-
'.

ta paraguaio. .foi sobre o

grande empreendimento que

é.Ttaipú . Ao despedir-se 'dos
novos amigos,' Dom Ricardo,
Galeano, entregou ao Presí,
dente do Clube, Arno -Court
ricffrnann, a bandeira nacio
nal do Paraguau- 'para juntar
a panopla do Rotary.

VI ASe -

volvi ti' o
rompaubia de Desen··

e
.

�. ânta Catarina

Eng,'O Agr;O João Lu'iz Zanatta

Eng.o Agr.o Rodolfo Zupperer
Téc. Agr. Claudio José Ribeiro
da Silva

.

Oscar Alcides da Conceição.

.�' .

,

,Ana Luzia Ziemann

\

, ,


