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Tem muita, gente se queixando dais dificuldades que a T'r'e
feitura Municipal, através de seu Departamento de Obras,
está impondo para aprovar loteamentos, desmembramento de
áreas urbanas.

Todavia, achamos ,qu. taíe ,diretriaeJ 'estão absolutamente
corretas.

'

Efetivamente, o crescimento desordenado da cidade, se per
mitido fosse, traria no futuro, grades problemas de infra-es
trutura .para '3 administração dos próximos prefeitos.

Aliás, a permíssívidade de outras administrações, estão hoje"
determinando reflexos negativos.

'

Por esta razão, a comunidade deve se conscientizar � empres- ,

tar o seu apoiamento à atual administração municipal, pois
somente através de um planejamento adequado, Canoinhas
crescerá sem problemas, rumo ao seu grande futuro.

.

.,

Os esforços que estão sendo envidados no. sentido da erra

dicação das favelas localizadas na periferia da cidade, nota
damente próximas às áreas alagadiças, devem merecer a co

operação de todos.

Neste sentido, foi promulgada a Lei n,? l. 568 pelo Poder Exe
cutivo, aprovada pela Câmara Municipal, em 17.10.80, atrs
vés da qual foi efetivada a doação de uma área de )13. 580 mz,
localizada em local denominado "Invernada do Rio dos Po
ços" ao Conselho Comunitário Benedito Therézio de Carva
lho Junior.

Cogita-se também, em uma área, perfazendo um total apro
ximado de 20.000 m2 situados próximos à firma Zugman
nesta

\

cidade.
'

� Cons�lh? Comunitário deverá coordenar um arrojado pro-,
jeto, objetivando o desfavelamento do "Morro da Fumaça",

.
nessa localidade. I

o empreendimento; visa propiciar condições' de vida mais
humana à 120 famílias que alí sobrevivem em deplorável si-
tuação de higiene e. promiscuidade.

'

À frente de tal iniciativa, aglutina-se uma plêiade de inúme
Tas pessoas de real destaque dentro da nossa comunidade -

I

pessoas estas, efetivamente, empenhadas em colaborar decidi
damente, para minorar tanto quanto possível, o sofrimento de
famílias carentes. I

-

,

Entre ela.s, podemos citar: JairCôrte, Wilmar Friedrich, Re
ne Bauer, Níceto .Fuck, Antonio Olíscóvicz, Milton Tormena,
Nelson Argenton, Irmã Veronice, Ivanir Burigo, o senhor Vi
gário da, Paróquia e inúmeras outras pessoas 'mais.

Sabe-se que o prefeito Therézío Netto j á doou os canos ne
cessáríos para levar água tratada até as casas que serão cons- .

truid�s. e a Casan, através. do. senhor Antonio de Souza j á se
prontificou a colaborar com a mão de obra das instalaçpes.
É devéras reconfortante, constatar-se que ainda existem pes�
soas dotadas de senso de solidariedade 'e de despreendimento
pessoal, lançando-so em empreitadas de tal porte.
Na verdade, sempre: existe uma forma ou outra de se cola
borar.

E o Conselho Comunitário Benedito Therézío de Carvalho Ju
nior está, concitando ao nosso povo em geral

.

para procurar
inteirar-se dos detalhes da campanha, engrossandr, fileiras e

conseqüentemente assumindo. cada, um, uma pequena parce
la de luta; pois é sabido que a união realmente faz a força.

'

,

Não podemos construir a história de Canoinhas, somente er..

guendo belas residências: em alvenaria;
I . /

É preciso que os nossos irmãos menos 'favorecidos, possam
também, ao menos viver condignamente, mesmo' dentro de
seus Iimítados padrões de subsistência.' '""

Vamos pois, todos colaborar!
,

GLAUCO J. BUENO'

í imo· em

o REAJUSTE SERA DE 39,49% A VIGORAR A PARTIR DE HOJE. EM SANTA CATARINA,-
. I '

o NOVO MíNIMO SE,RA -DE Cr$ 5, MIL 788, E 800' --

Brasília - ° salário míni
mo será reajustado em 39,49 por
cento a partir de hoj e, pas
sando de Cr$ 4 mil 149,60'
para Cr$ 5 mil 788,80. nos

Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Paraná, SANTA CATA
RINA e Rio Grande do Sul,
além do Distrito Federal, segun
do informou a Assessoria Eeo;.'
nômica do Ministério do Traba
lho.

De acordo com a lei sala
rial em vigor, o salário mínimo.
é reajustado automaticamente
de seis) em seis meses, aplican
do-se a taxa de 110 �or cento
sobre o índice Nacional de pre
ços ao Consumidor (INF:C)' fi-
xado pelo IBGE em

.

35,9 por
cento para o mês de novembro.
a divulgação' oficial do reajuste

. do salário mínimo está previstà
para quarta-feira, depois que o

Ministério do Trabalho enca
minhar os cálculos para \0 Mi-

, nístério do Planejamento .

. ° reajuste do salário míni
mo ,determinará também, auto
maticamente a alteração das:

faixas salariais sobre. as quais
incidem 'Os reajustes salariais
automáticos de todos os traba
lhadores que têm contrato com

base na Consolidação. das Leis
do Trabalho.

A primeira - até três mi-.
nimos - passará de Cr$ 12 mil
448,80 para Cr$ 17 mil 366,40; a

segunda - até 10 mínimos
passará: de Cr$ 41 mil 496,00
para Cr$ 57 mil 977,80; a tercei
ra - até 15 mínimos - passará
de Cr$ 62 mil 244,00 para Cr$
86 mil 832,00; a quanta - até
20 mínimos - passará' de Cr$
82 mil 992,00 para Cr$ 115 mil
776,00.

,

quem ganha entre um e três sa

lários iterá um reajuste de 110.

por cento do INPC '_ 39,49 'por'
cento;quem ganha entre três e,
10 salários será reajustado 'em'

35,9 por cento, mais um acrésci
mo de Cr$ 623,45; quem ganha
acima de 10 salários terá um

reajuste de 28,72 por cento, mais;'
uni acréscimo de Cr$ 4 mil
779,81.

'

Com o proj eto de lei' do ,

Executivo. que altera a política
salarial ainda não foi votada
pelo Congresso, os trabalhado
res, qUe têm sua data base de
reajuste em maio e novembro
terão seus salários reajustados
pela atual fórmula, ou seja:

'1

Esta sistemática de reajus-'
te será alterada a partir de de-

. zembro, caso o Congresso apro
ve o projeto de .Iel do Executivo'
sem alterações. Com a nova sis
temática, quem ganha de. um
a três salários teria um reaius
rte de 110 por cento. 'do INPC;
quem ganha entre três 'e 10 sa

lários terá' um reajuste de 100

por cento do INPC; de 10 -a 15
salários terá 80 por cento' do
INPC; entre 15 e 20 salários,
terá 50 por cento do INPC; e

e acima de 20 salários terá ape
nas o correspondete a esta par
cela do seu :salário reajustado
com base em 50 por cento do
INPC.

I
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ATÉ o QIA ,7 PRÓXIMO, E8TARAO
SENDO RECEBIDAS AS INSClnçÕES PARA
o VESTIBULAR UNIFICADÁO 81 DA ASSO

CIAÇÃO CATARINENSE DAS FUNDAÇÕES
EDUCACIQNAiS (ACAFE)o E,M CANOINHAS,

CAFE:
dia 7

-

,

o POSTO DE INSCRIÇÃO É NA PRÓP'RlA
SEDE DA FUNDAÇÃO. DAS -ESCOLAS DO

PLANALTO NORTE CATARINENSE (FUN-
.

PLOC)� NA. RUA ROBE.R;TO EHLKE S/N.:

(ÚLTIMA PAGINA)

I ,

a a

. CANOINHAS - Os Prefei
tos, Presidentes de'Câmaras de
Vereadores e Presidentes dos
Diretórios Municipais, do Partido
Democrático Social - PDS dos
cinco municípios que compõem
a Associação dos Municípios do
Vale do Canoínhas - AMVAC,
manterão audiência com

\

o Mi
nistro dos Transportes Elis9_U

Resende .duranto o encontro da
,

. Federacão Catarinense dos Mu-
.>

nicípios: FECAM, a realizar-se
dia 6 de novembro na cidade de
Dionísio Cerqueira.

Na oportunidade, eles en

tregarão um memorial conjun
to; reivindicando o asfaltamen
to da BR-280, trecho' Canoínhas,

1-

nlau
. Porto União, com 70 quilôme
tros de extensão .

A informação é do Presi
.dente da AMVAC, Prefeito de
Major Vieira, Claudio Gadotti,

, que recebeu correspondência do
Presidente da FECAM, Prefeíto
de Chapecó, Milton Sander, eon

. firmando á audiêncía 'solicitada
por Gadottá.
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CARTóRIO DO REGISTRO CIVIL - EDIFíCIO DO FORUM

�QUINA MODERNA, E SOFISTICADA "SECRETARY
Ir' - CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - TODOS OS
TAMANHOS _' PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-

RA EMPRESAS - PAPEL VEGETAL, E TODOS OS
I

• IMPRESSOS.)'
'
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CASAN E,M MAJOR VIEIRA

Dentro de poucos dias serão
iniciados os trabalhos dia CASAN
em nossa cidade, tendo o Prefeito
Municipal recebido um telegrama
de Florianópolis nos seguintes ter
mos: "Ilmo Sr. Prefeito Municipal
de Major Vieira-Sf". Comunicamos
VS. que foi entregue nesta data or
dem de 'execução para obras civis
sistema abastecimento de água ci
dade de Major Vieira pt Acy Can
guçú de Mesquita - Diretor Presi
dente CASAN".' Para nós é motivo
de alegria em poder contar com
mais esta obra de' grande utilidade
para Majqr' Vieira. A 'tubulação
nas ruas calçadas j á está pronta,
faltando somente a instalacão in-
terna nas residências.

J

FISCALIZAIÇAO DA SAtrOE EM
MAJOR. VIEIRA

,

Uma equipe da Secretaria da
Saúde esteve na semana passada
em nossa cidade, fazendo uma fis
calização nas casas comerciais, a

çougues, bares, granjas, etc'. Acha
mos' muito importante tal fiscaliza
ção, visto a higiene ser o principal
fator' para a saúde,' a qual muitas
vezes falta; principalmente em a

çougues e granjas. A limpeza faz
parte da saúde ...

Compre
Philishave

um 'bar
e ga he

e or

Fiatum

•\
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Indústria de Madeiras Zaniolo SIDA.
. G .G.C.M.F. 83.187.294/0001-30

EDITAL DE CONVOC�ÇÃ9
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas desta sociedade
para se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia 03
de novembro do corrente, às 15:00 horas, na sede social, situada no
.Bairro Agua Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

- Aumento do capital social de Cr$ 88.314.000,00 para
Cr$ 120.000.000,00 com a incorporação de reservas e conseqüente
,al�eração do Estatuto Social.

Canoinhas, 13 de outubro de 1980.

ALTAVIR ZANlOLO - Diretor

__�__�__�-==-=m==============================,==__=====

,DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

,

C(1}NSULTóRIO: Rua t2 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960

D es I

FESTA DO nlA 26 - GRAU 10

Alcancou sucesso total') a festa
realizada

J

dia 26 último em nóssa
, Igreja Matriz. Grande número de
pessoas dos municípios vizinhos e

de Major Vieira se fizeram presen
tes. Uma ótima banda musical

. abrilhantou a festa. O leilão de bo
vinos que foi a \p,rincipal atração,
tendo sido arrematado o 1.10 lóte
pelo Sr. Guido Davet por Cr$
180.000,00 e o 2.'O pelo Sr. Albaro
Dias de Morais também por Cr$
180.000,00, totalizando 360.000,00.
'No bingo saiu ó 1.0 prêmio de
Cr$ 40 . .000,00 para o Sr. João Val
ter Graboski, o qual doou 50% pa
ra a Matriz e o 2. >O prémio de Cr$
10.0'0.0,00 saiu para O' Sr. João Ba
tista Ruthes que também doou O'

prêmio à Matriz. O resultado Iíqui- _

do da festa informarei no próximo
número.

HOSPITAL SANTO ESTANISLAU

Há interesse por parte da diretoria
da Sociedade Beneficente Santo
Estanislau em fazer a doacão do
mesmo ao FUNRURAL. Ó presi
dente do Sindicato dos trabalhado
res Rurais' de Major Vieira Sr.
Apolinario Tyska esteve na semana

passada em Florianópolis, onde
manteve contatos com a direção

\

FESTAS ANIVERSA-

RIOS E CASAMENTOS.

o
Cervejas e Refrigerantes

•

-:- MATERIAIS ·PARA CONSTRU'ÇAO -:-
FU,C;:K
--Azulejos ':_ Conjuntos Sanitários - Ferragens - Material Elétrico - Pisos. _.. Tubos

, 'e Conexões para água e esgoto - Tintas, Colas e Vernizes, etc.
\

(,nlinua bot, odo para quebrar com soas super promoções:
,� ,CB1WAS DURATEX 0,84 x 2,02 DE Cr$ 226,00 POR Cr$ 185,0.0, A VISTA.
+-- ,CONJUNTOS SANITARIOS CIDAMAR ARABESC, DECORADOS, DE

'

Cx$ 7.604,00 POR Cr$ 6.083,00, A VISTA.
\

.� CONJUNTO SANITARIO DECÁ IPANEMA, DE Cr$ 7.571,00 POR Cr$ 6.435JOO,
A��

. "

tudo o que você, possa imaginar para const ruir ou reformar sua casa, vá e comprove.
tl'u:ek Ms.tE.l1:iais para Construção, agora, op erando com o cartão ELO, para facilitar

ainda 'mais suas compras, em até quatro pagamentos.
RUA CAETANO COSTA, 860 .. FONE 22-0281 - CANOINHAS - se.

estadual do FUNRURAL e infor
mou que nos proxrmos dias, fará
mais uma viagem, juntamente com

o Presidente do Hospital e o Sr.
Prefeito Municipal, afim de manter

.

novo contato e disse que tem a cer

teza que o FUNRURAL aceitará a

doação, pois a diretoria dda\qud:-fl�nosocômio está encontran o 1 1-

culdades em por em, funcionamento
o mesmo, visto não receber verbas
federais e estaduais . Na viagem
que fez a Florianópolis, o S:;_': Apo
linario recebeu da Secretar ia da
Saúde uma grande quantidade de
de medicamentos para, a farmácia
do Sindicato.

FORMANDO DA: CHABACCI
Os formados do Colégio de Ha

bilrtaçâo em Construção Civil de
nossa- cidade já estão se movimen

tando para o grande dia. de suas

formaturas. Já, foi escolhido o Pa-

raninfo, o Patrono e o nome da'
turma. Os mesmos farão uma ex

cursão, provavelmente a Camboriú,
num ônibos "da CATARITUR,. sain-.
do de Major Vieira no 7 de dezem
bro pela manhã e regressando no

dia 13.

ANIVERSARIOS
, ,

Dia 1. o de novembro O' -Sr.
Carlos Muchaloski.

Dia 2: o Sr. Pedro Veiga So�
brinhó.

Dia 3: 10 menino Helcio Krisan.

Dia 4: a Sra.: Arlete;, esposa do'
Sr. João Dziedeck.

Dia 5: a Sra. Leoni, esposa do
SI": Augusto Papes, e a Sra. Iza
bel, esposa do Sr. Ludovico Bu
chinski .

Aos aniversariantes a coluna
envia os parabéns.

� a.__� � rr�N -'

PONHA UM·FIAT NA RUA. ECONOMIA
VA ATÉ A FUCK AUTOMóVEIS LTDA.

Na Fuck Automóveis Ltda. a vantagem é dupla: voeê ga
nha na economia do Fiat 147 e ganha também na economia

,

dos planos Fuck. Venha conferir.

utomóveis 'ttdo.Fuêk
Rua Caetano Costa, 2211

Fone: 22-0007 - CANOINHAS·

Ora. Heloisa - S. Bertoncini
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 10,91

Censultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.e andar
,

- ,

(ao lado do Edifício Mussi)
Fone 22-0439

VENDE-SE DOIS LOTES, MEDINDO 1.600 m2,
SITUADOS NO BAIRRO ALTO DAS PALMEIRAS,. FA
ZENDO FRENTE COM A RUA MAJOR VIEIRA. óTIMA
LOCALIZAÇÃO;

MELHORES DETALHES NESTA REDAÇÃO OU
PELO FONE (041) 262-7015 - 'CURITIBA.

•
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! Prefeitura Mun. de .Trés Barras
.

,
J

Decreto Legislativ Nr. 04-80
/

Autoriza o Chefe do' Poder Executivo a,
ausentar-se do país.

• • I.

JOSÉ BITTENCOURT PACHECO DE MIRANDA, Presi·
dertte da Câmara de Vereadores de Três Bar�as,
Es tado de San ta Catar Lna , no uso de suas a t r i

buições, faço saber a todos 08 hab í tan t e s das
te Município de Três Bar-r-as que a Câmara de

V@reador�s aprovou e eu promulgo o seguinte

\

Decreto Legtalettvo:
Artigo 10 - Fica 10 'Chef·s do Poder Exe cu I tvo

Municipal autor Lzado a ausent,ar
se do Paã s quando por c cas r ão da 3a Assembléia Geral

Ord,inária da Feder-ação, Catarinense de
. Associações de,

Munieípios - FECAM - a realizar-se/no Município de

D+onísio Cerqueira no dia 06 (e e
í

s ) de, no;vembro do cor-

rente,ano. \ '
.

Artigo 2° - Este D�creto L�gislativo'entra em,

vigor na data de sua? pub l í.ca'ção,
�evegadas ás di�posições em c0nt�ãrio;

I .

Câmara de Vereadores de Três Barras (Se), 29
de outubro de 1.980 ... ,

,
,

(asé '.) Jos'é Bi tt enccur t Pacheco de Miranda
Presidente .'� -,

(ass.) Adhemar SchUmacher - l° Sec;etâri�
(ass.) Angelo Luiz Rampan e Ll

í
- 2° Se,cr'etário

\

O pr e s en't s Decreto Legislativo foi registrado
� publicado na,Sebretaria Administrativa da Cãmara de
V�readores de T�ªs Barra�,na data supra.

(ass.) Adhemar Schrimacher 10 Secretário

r c

Juízo 'da Direito da Comarca
\

Edital de' ,CitdÇão com

o Doutor Loaeyr MUJ:.'1iz

Ribas, Juiz de Direito da l.a
\ Vara Cível da Comarca de' Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, ete,

-,

FAZ SABER, aos. que o'

presente edital virem ou dele
, .

conhecimento tiverem, que por
parte de JOÃO ALVES e s/rnu
lher ENEDINA TAVA;RES AL
VES, brasileiros, casados entre
si, ele aposentado, ela do lar,
residentes e, domiciliados em

Canoínhas, se., foi requerida
uma ação de usucapião do se

guinte imóvel 'a seguir transcri
to ; ','Um terreno com ri área de
1.828,00 mz (hum 'mil oítocen
tos e vinte e oito metros qua-:
drados}, situado no Campo da

SANTOS e dos demais interes
sados ausentes, incertos e des
conhecidos, mandou expedir o .

competente edital que será afi...
xado no lugar de costume e pu
blicado na forma da lei. Fican
do . os ,citados· advertidos de

! • r "
•

que, '!ião sendo contestada a

ação presumír-se-âo aceitos co

mo verdadeiros os fatos arti ...

culados pelo autor (art .. 223 §
1.0 c/c .' o art. 285 _2.0 parte do

CPC). Dado e passado nesta ci
dade de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos vinte'dias
.do mês de outubro de mil, nove
centos e oitenta. Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.

'de
)

Santa Catarina

trinte (30), dias

...

,',
J

o m,

Vb,urrascaria
'Pampas,

o VERDADEIRO CHUR
RASCO A MODA
"GAÚCHA". '

Final da Caetano Costa
\ .

,

C/ BR-280. \

B • .

Canoinhas

o 'prezo de
Água Verde, Canoinhas, se.,
com as seguintes divisas e con

frontações: ao NORTE 50,60 m.,
com a rua Otavio Tabalipa, ao

SUL, 31,00 m., com' a rua Adol
f'o Beding a LESTE, 65,50 m.,

,

com Valdemíro Andrade e

Afonso Cavalheiro e, a-OESTE,
42,00 m., com, a rua Feres Cou
ry" . Tendo pelo MM. Juíz de .

Direito sido designado o próxi-
.

mo dia 17 de fevereiro de 1981, '

às 15:00 horas, para audiência
de Justificação Liminar de Pos
se quando, após 'Ouvidas as tes
temunhas arroladas, será prola-

- tada a sentença decidindo sobre
a referida justificação. E para
que chegue ao conhecimento de

todos; bem como dos herdeiros
de JOSÉ GREGÓRIO. DOS

,
,

.

:"_/ :�::·�·jC:�.�:t::ri:::::";�#í;r.�':�·r���.1..�:��� }�;��Jp���·�.t����.��i1�!'W� :"�1'_'t\'.ll-�l'·::'�·::'(;;�'i:1!t?��_::
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\
'

Para .você que é frotista, 'a FIAT
tem um novo lançamento que' vai lhe inte
ressar muitíssimo. FIAT FIORINO, o mais

,

.
novo e revolucionário transporte para car,

'gas leves;

I O . FIORINO é o mais inteligente
projeto da FIAT, com· aproveitamento de

'espaço tão racional que lhe permite trans

portar grandes volumes de. carga,' apesar
de seu tamanho reduzido. A versatilidade
do FIORINO faz com que ele seja ideal

para qualquer tipo de carga: delicada, di
fícil, perecível, longas (escadas por exem

pIo), cargas vivas e muitas outras.

Sua agilidade, manobralidade e fa-
"cilídade de estacionamento fazem do FIO
RINO o transporte ideal para os centros
urbanos e suburbanos. Além de toda essas

qualidades, o FIORINO aida lhe ofer ...ce
muito conforto na cabine dos passageiros,
além de outros ítens, tais como segurança,
economia de combustível e autonomia que
são sagrados para a marca FIAT. Venha
conhecer de' perto na FUCK

I

AUTOMÓ
VEIS LTDA. todos os detalhes do FIORI

NO, o menor caminhão do mundo, proje-
tado pela FIAT para resolver seus proble<

.

mas de transporte 'com muita inteligência.
....___

,

( REVENDEDOR AUTORIZADO

�=========================

I',

,

.

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito

1 x

. -
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EscrUóri� �oca' da EMATER • SC/ACARESC

Feljão e Milho

, '.

O milho sempre desempenhou importante pa
pel na' propeíedaue rural.· Além disso, está assumindo
grande destaque no cenário econômico Nacional, por
causa da sua participação na produção de carne, leite
e ovos,

'

Em Oanoínhas, o milho ocupa a maior' área
'plantada dentre as. Iavouras de .grãos (soja, arroz, feijão,
trigo, cevada, etc) e ,já.alcança boas médlas de pro
dutividade, de acordo com a tecnologia aplicada e das
condições climáticas, .Mesmo assim, a produção não
'ateude ao, consumo do Município, visto que Q surgimen
to de inúmeras granjas de suínos está absorvendo cada
vez mais mílho, matéria príma básica das rações balan
ceadas .

, O plantio de milho visando obter excelentes

I ' índices de produtividade (240 Scs.zalqueíre), deve come

·1 çar por uma correção da acidez do solo - quando ne
cessária /_ preparo do solo bem Ietto; época adequa
da; espaçamento e profundidade convenientes; controle
de ervas daninhas - «mato» - adubação química ou or

gânica suficientes e.' uma semente de' boa qualidade, com
capacidade para atingir altas produtívldades.

,
A lavoura de milho pode ser «solteira» (só mí

lho) ou consorctada (milho e feijão,- por exemplo), A 'es

colha de uma ou' de outra maneíra depende, basicamen-:'
,

te da presença ou não de «mato» na área. Caso o ter
reno seja «praguejado» "liea diHcil· consorciar .milho e

'feijão, Salvo se 101" em área pequena que permita a lim
peza com enxada. Em príuc! ío, � lavouea de milho. con
sorcíada com feijão. aumenta o reudtm ento Iinaneelro
por unidade de área, (hectare, alqueire). Neste 'sistema
existem -díversus maneiras de Iazer a consorcíação: "

P - Duas li�ha3·<:,de feijão le duas de milho',
no -espaçam ento de 50 ceutfmetro's.

, ..

2a - Ouatro linhas de feijão e duas de mílho,.
.no mesmo' espaçamento de 50 centímetros.

'3a - Plantio normal de feijão (50 centímetros
entre linhas) e depois que terminar a floração, semear

müho; com máquina manual ou de tração animal, na ba
se de 3 a 4 sementes por metro, entre as ruas .do feijão,
sempre pulando duas e semeando a terceira.

Neste sistema, após a colheita do feijão, de
ve-se aplicar adubação em cobertura e cultivar o milho.

Como dissemos, a consorciação milho l' e ; Ieí
jao, ou prímeíro feijão e logo depois o milho, depende
das condições do terreno 'e do proprietário.

Sem dúvida, ,� viável e pode agregar cerca de
" 3 000 hectares com a produção de aproximadamente

120000 (cento e 'vinte mil) sacos de mílfto à renda dos
.. produtores Canotnhenses. ·Com o m-ínimo de custo ",e
risco.

'

I
I

I i,

I
I

.

I I

.'

A ssístênela . Vetel'huíl'ia

Os Sindicatos Rurais de Caneínhas e 'Major
.Vleira, em' oonvênio com a 'CID_"J.SC (Companbia Ínte-'
grada, de Des,envolvimento Agdcola de Santa Catarina),,

contrataram o médico veterinário Dr. Oberdan Martiris,
para Qar assü;tência clínica e c{rúrgica aos rebanhos dos
pecuáristas destes dois Municípios.

'

No S'indicato Rural de" Canoinhas, o ate)ldi·
mento será nas terças, quartas e quintaê-!eiras, no! he-:
rário comercial. ' \

, Em Major Vieh"f!, o expediente será nas· se

'gundas e sextaB-feira�3', também no horário cOPlercial.
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CORREIO DO NORTE

\
'

01 de novembro de 1980

Sindicato, I
dos Trabalhadores nas, Indústrias da Construção

, ,

e do Mobiliário de Canoinhas
\

Eleições Sindicais - 'A V ISO
o "Sindicato dos Trabalha

dores nas Indústrias da Cons
trução e do Mobiliário de Ca
noinhas", avisa que será reali-'
zada eleição nos dias 21, 22 \e

23 de fevereiro dei 1981 em sua'
, "

sede à rua Dr. Rolando L. Ma-
lucelli n. o 157, para composí
ção da Diretoria, Conselho Fis
cal e Delegados Representantes,
devendo-o registro das chapas,'
ser apresentado à Secretaria,
no horário das 8 às 11,30 e das

13 às 17,30 horas, no período de
20 (vinte) dias, a contar da pu
blicação deste aviso. Edital de
Convocação da Eleição encon

tra-se afixado nos diversos se-'
tores de serviço desta entidade,
inclusive na portaria, no cha
peiro das indústrias enquadra
das no 3. o Grupo - Indústrias
da Construção e.-do Mohiliário:

Canoinhas, 01/11/80
. ;

HEINZ KANZLER • Presidente

Sindicato Rural \ de Canoinh�s
'Edita', de Divolgaoão do

Resultado do Pleito.

/

" '

Em atendimento ao que dispõe o art. 70 da Portàría
,M�nisterial nº �.437, de 20 de dezembro de 1974,,;tornamos pú
,bh�o_ que no d!8 �7 :de outubro, de 1980, foram .realtzadasjas
eleições neste orgao de classe, tendo, i sido eleitos os seguintes
.assocíados para comporem os seus orgãos de administração e

representação:

. \ Efetivos
DI�ETORIA

Suplentes
Valdemar Voigt - Presidente
David Kicheleski _ - Secretário
Izidoro O leskovicz - Tesoureiro

Vicente Oleskovícz
lcineu Iarrocheskí
Jair Côrte

Efetivos

CONSELHO FISCAL

Suplentes
Estalio Alves

I João A. da Silva Neto
Nicolau Bredun

Jovino Stelzner
Faustino Sucheck
Fermino Fernandes Corrêa,

Efetivos

-,

DELEGADOS REP'RESENT'ANTES .

NA FEDERAÇÃO ÀGRICULTRA'
Suplentes

Ewaldo Zípperer
Wáldemar ",Voigt

-,

Jair Côrte
Izídoro Oleskovícz

Os componentes dos aludidos órgãos serão empossados
Jl,O dia 03 de dezembro de 1980.

Canoínhas, 28 de outubro de 1980.

Ewaldo Zipperer - Presidente

--

r "

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
I

RENTAVEL.
, \

,SE VOCÊ 'AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ·ESTA
CEDENDO VANTAGENS, A SEUS C9NCORRENTES.

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. _ ANUNCIE NA RADIO
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS, REALMENTÉ CA
PACITADOS, IRÃO E'MPENHAR�SE NA DEFESA DE SElT

I INVESTIMENTO. I

\

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

novos tempos,

'o

* "Ao fim de .tudo, ao fim do tem-
po, se ao olhares para trás trou

xeres e deicharcs uma saudade, vai.
em paz. Valeu fi pena viver" ,

* Ontem muitos deram um chego
\ no clube Canoinhense e curtiram
com gente muito' amiga os altos
lances de mais uma boate premo
ção do Leo Club.

* Modi e Arlete garota que são
motivo de muito alegria entre

nós. Apesar de um certo carinha
não notar isso. Não esquentem pois
a opinião dele é o que menos, im- '

porta para nós. V?Ü' em frente e

'não liguem para quem não merece

nem um pingo da consideração de
vocês. \

* Gildo, muito afim de fazer rolos
(como sempre). Vai em frente

- pois se o teu único objetivo na vi-)
da é lesse, continue destruindo tuas
amizades � Aliás quem, não se im

porta em calúniar os amigos, .tam
bém não deve se importar em per-
,der amizades. E 'nós com isso.

* Iso carinha tri legal que pontifi
ca na terrinha. Continue assim

pois ter amigos, iguais à você é óti-
, I

mo para nos.
.

* Calica recebendo os cunprímen
tos de seus muitos amigos no últi
mo dia, 29 _ À você,' nossos para
béns.
'* Também Sônia P. contando ida

de nova desde ontem sendo muito

cumprimentada por seus amigos.
À você tudo de

.

bom .

I

* Geralda garota que esteve mar-

cando presença entre nós no fim
de semana p.p. 'trazendo consigo
um pouco do ar goiano. Muitos
contente com isso né .Saulo?

Cr$ 250.000,00
VENDE-SE um terreno,

pronto para receber contrução,
área de 600 m2/, na rua Uru-:

zuai Loteamento da Família
b , ,

Paula e Silva, lote n. o 44, qua-
dra 158. Informações: nesrta re

.dação .

1 x

DOCUMENTOS
E X T\R A V I A D 'O S,

NELSON LUCACr-UNSK( de-
clara para os devidos fins que -ex

traviou os seguintes documentos:
Carteira de Identidade, Cartei
ra de Motorista, cartão 0.0

, CPF, Certífícado de Reservista, Tí
tulo de Eleitor e Certific'ado Esco
lar. O'S mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.
1 x

Vende, se
Vende-se uma casa de alve-

I

naria, em perfeito estado -de

conservação, situada em local

privilegiado da cidade, na rua

Barão do Rio Branco n.? 158.

Tratar pelo, fone 22-0132.·

,.

o ...
• • •

IH
• e •

.

, ..
•
•
•
•
•

Responsabilidade: J. e C •

. '

/
.

:l< Godov destaque da semana pas
sada batendo o recorde do rapaz

mais coluánvel, Que tal ele muito
bem Gudy .

:1< Marial Clara muito sumida, será
paixão? Que é isso garota, che

gue mais pois você é motivo de ale
gria entre nós:

* Junior Freitas e Régis estiveram
dando um toque muito especial

em Piçarras no final de semana

p .p. Aproveitando o comecinho
de verão hein? Isso, é bom,

* Ana e Márcio casal que marca

presença nos acontecimentos.
E isso a.il.
* Sentimos muito o que aconteceu
com você Shimínho ,e esperamos

.

que se recupere logo , Muita mina
sentindo tua falta.

, I

, \

,� Existem vermes cuj a Ignorância
é tão 19U:'ande 'e a inteligência tão

pequena que é simplesmente impos
sívei acompanhar a mente huma-
na. Mordeu? '/

* "Neste mundo, para que se pos
sa melhorar algumas coisa é pre

ciso antes de mais 'nada, ter a hu
mildaóe suficiente para reconhecer

t
. "

a grandeza de quem a,_ eons ruiu ...

Tchau!

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCÊ. ENCONTRARA PARA PRONTA' ENTREGA:

Marca

1 Variant .

1 Caravan .

1 Opala ,
'

' .

1 Opala luxo - 4 cilindros ., .. .. .. .. ..

1 Caravan Comodoro -, 6 cilindros .,

1 Chevette
'

1 Chevette
1 Brasllla

Ano

1975
19-75
1977
1978
1979 .

1977
.1978
1979 s,

<,

'MIGUEL PROCOP'IAK COM. DE VEÍ,(ULOS LTDA.
� Concessionário General M;otors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS '_ Sta. Catarina

-,

carro
\
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\

Máqui'nas, VeículQs e 'Equipamen,tos Ltda. '

REVENDE:

CBTTrator 2105
o úNICO TRATOR BRAf3ILEIRO COM, CHASSI QUE
ACEITA QUALQUER IlVIPLEMENTO FRONTAL SEM

ADAPTAÇÕES. FAMOSO NA INDÚSTRIA E 'LAVOURA
, DE MÉDIO· E GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTAM
AO SEU LADO, D� 'SEMENTE AO FRUTO., CONHEÇA

E ADQUIHA O "CBT 2105".
.

\ -,

I
'

A COLHEITADEIRA' "NEW HOLLAND 505.0" - É A

MAIOR AUTOMOTRIZ QUE EXISTE.. PROJETADA E,

CONSTRUÍDA PARA OFERECER O 'MAXIMO RENDI

MENTO, COM O MíNiMO DE PERDAS, EM QUALQUER
AREA DE PLANTAÇÃO. 'O SEU POij:TE MAIOR RESUL_ I

TA EM COLHEITA MAIS RÁPIDA E CONSEQÜENTE
MENTE\ MAIORES LUCROS. NO SEU DIMENSIONA
l\I1ENTO FORAM APLICADAS, AS MESMAS TÉCNICAS

,

AVANÇADAS E A MESMA SIMPLICIDADE MECÂN1CA
QUE TORNARAM AS COLHEITADEIRAS "NEW ROL-

, I

LAND" AS MAIS CONCEITUADAS EM TODO'O lV-fUNDO.
A "5050" É UMA RESPOSTA DA "SPERRY NEW ROL
LAN;o" AOS AGRICULTORES QUE DESEJAM UMA

,COLHEITADEIRA PERFEITA E COM MAIS
"

. PRODUTIVIDADE. '"
,

'

,

"NE'\V HOLLAND 5050". UMA COLHEITADEIRA PARA'
MUITOS E MUITOS ALQUEIR�S.

'

�

MAVEQO P
, .

, Rua Duque de Caxias, 720 (Próxima ao Cemitério Municipal)
Telefone (0477) 22-0261 _' CEP a9460 - CANOINHAS _SC .1·

__ ;e.,.,.. ===::cea...!7T1r....,___ ��

.-:-......._--"'7""-
.........",..,_.---....."...."...,......."..............._-""""--- W"'I"'!:

re, Zoé Wa !(yria e Sele e·th,i
- CIRURGIÃ' DENTISTA

- ele 005589159jDEP ,_:_

Clínica dentária de senhoras e crianças'.
, ,

. ,- Especialização em 9dontopediatd� �

HORA M·ARCA:pA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

._

\ I

. \

I
.
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'\

LUC'IO

O"
Cr· ti

I
\

'I

I

\

IZ

Beatriz Cristina e Carlos Alberto, na bonita re
cepção oferecida na Sociedade Ginástica em

Joínvílle,
I,

, "

s

/

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

.. I

r
_.

o DESTAQUE DA COLUNA .DE HOJE, É PARA UM DOS 'GRANDES ACONTECI�,
,

MENTOS SOCIAIS DA TEMPORADA NA -CIDADE DE JOINVILLE, COM o ENLACE'MATRIMONIAL
. I •

.

\
'DOS JOVENS CARLOS ALBERTO H'OFFMANN E BEATRIZ CRISTINA GROSSKOPF, QUE UNIU AS
• I

:
"

.,

,\
',' • •

•

TRADICIqNAIS FAMíLIAS DE JO-?\O <MARIA LU IZA) HOFFMANN, E AFONSO (HILDA) GROSS-

KOPF, CONHECIDAS E ESTIMADAS NO MEIO SOCIAL CANOINHENSE, OR4\. RESIDENTES NA
1

• , •
.

]\1ANCHESTER CATÀRINENSE. A MAGNíFICA 'RECEPÇÃO AOS MUITOS CONVIDADOS, ACON�
,;TECEU N4 SOCIEDADE GINASTICA, COM A PRESENÇA DA MELHO� SOCIEDADE LOCA:Y, QUE

.

. . .

SABOREARAM FINíSSIMOS MANJA�ES DO EXCEtLENTE E CONCEITUADO EGON, SCHEIDE-

.MANN" -AS FOTOS QUE REGISTRARAM O' BELO ACONTECIMENTO; SÃO DO "EXPERT" ANSEL-
, ,

,

.

... _,f,;,t�f..A_�••�..:�ut!I!j;/
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"

Os pais da noiva, Afonso e Hilda Gros!S[kop,f.

.Noivado V,amas patinar nos embales da moda jovem �a,

,GARDI$N A
.

'

Vestidos flutuantes, camisetas, mini-saias,
, jardineiras, calças jeans,

MODI..RIO PRIMaVERa -, VERIO
,A.p�e� só falta voe�.

, J

Trabalhamos com Cartão «ELO.\ J

, I

Cocadinhas &
Pirnenthinhas
Acontecendo '

Francisco Nicolau Fúck Neto, é o nome do
.

,bonit� garotão que veio para alegrar o lar do 'casal
Beno (Eunice Dalla Barba) Fuck, cujo nascimento
ocorreu dia 21 último. Os parabéns com' votos de
muitas alegrias aos pais do menino.

\

Baile do Havai
Na qualidade de Diretor Social do Grêmio

XV de Julho, informo .ao setor jovem de nossa .socie

dade, que já está contratado um dos melhores ,con
juntos musicais de Curitiba para abrifhantar o Baile
do Havai, a realizar-se no dia 15 próximo. Refiro-me

\ ao "GRUPO LATINO", que possuí um, excelente re

pertório para festas db gênero.

- ,

.Merecedoras dos melhores elogios, as jo...

vens' repórteres, qus semanalmente "agitam" as
,

colunas dos jornais "A Gazeta de Canoinhas" e '

I

"Correin do Norte", focalizando-com muita pro-
priedade e certo 'carisma, R movimentação, do
"set Jovem" de nossa sociedade: De estilo sim- ,

ples
-

e original, as referidas colunas conquista
ram todas as camadas 0e leitores habituados em

adquirir nossas folhas. Deste colunista, 'Os sin
ceros parabéns e admiração às prezadas comra-'
d��

,

Nascimento

VIVA UM VERÃO MAIS FELIZ

com os
'DESPA(H�lHTE (DAVEJn.

DE OSMÁRIO DAVET FILHO
óCULOS SOLARES COLEÇAO 81, I
I' '

da

OTI(Â ",(0 ',fIAN(A
11

.
,

Rua Major Vieira, 350 - Telefone 22-0740

\ ,

Cri0deJll.(iJiado ,oob 11.° 291 piara:
EMPLACAMENTO DE v""EfCULOS' - SEGtJ-

\

nos GERAIS -' CARTEIRA 'DE HABILITA ..

ÇAO -.- CARTEIRA DE IDENTIDADE -- CON�, ,

'

FECÇAO ,DE ,PLACAS E PLAQTJETAS.
p;�_ ,Lauro Mü.11�, 622 - F'olta !2...o�H5,

'

eANOINHAS-SG

\

Aniversários
, HOJE: Sra. Dívaír, esposa do DI'. Aroldo Carn.eiro d.

Carvalho; 'Ademir Elias Freiberger, OswaJde
.

' . ;

Fernando Voigi, Vva. Maria Zierhut e Teed�-

'ro Hübner, resÚlen1:e em Curitiba.
•

AMÀNBA: Sra. Elvira, esposa de Antonío Co.rd.ir�; ,

Emillo Lemke; Sra. Nilda, esposa de U-
I

gard May�r; Pedro Veiga Sobrinho, resi-
dente em Major Vieira.

Estreando alianças na mão direita dia 25 úl-
'timo, os jovens .Janice Aparecida Wiese e Gerson
Teixeira Alves, ',ele da sociedade de Formosa" Estado
de Goiás, e ela, filha do casal Ars e' Astríd Wíese,
de nossa sociedade. Da coluna, seguem as felicitações
aos noivos, extensivas aos pais de Janíce que naquela
datá comemoraram mais um. ano de feliz'união matri
monial.

,

DIA 5: Jacôb \Scheuer, Vva. �ia GlinskiJ Ll.d. Car-
-Ios Hauffe, José M. Farias e Sra.' Irís, esP08a

,

4e Milton Mendes. ,(

- \ .

DIA 6: Vva. Gçny Ida Sílveíra e M3l'gareth Cornélia,
Pires.

, I

DIA 7: Luiz Cesar Sakr e Veronice Tomporos!ki, re-,
.

sidente em Guarapuava-Pft,

Aos aníversartantes da s:emana,' os c\lDlpri..
,
I,

mentes do celunísta,

===='_

, ingui,
: Cardápio A LA CARTE - espeto corrido

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

eemendas I de churrasco de gado - carneiro _
leitão e galinhas assadas. PNp.aram.O'II fe..:s ue
amv�rsários e eas'amentos, etc.

'

'

Rua Paula Pereira, 430 (ao ltrdG de> Oorreio)

,

1

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

,

,

eII I

•

C.G.C.MF 'n:o 83.6Z6.416/0001-47

�) -- INVESTIMENTOS

Senhores Acionistas:

-

RELAT'ÓRIO DA DIRETORIA

2.1 -, Unidade 'l'r.ês-Barras: ,

Em cumprimento 'às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da SAFELCA- CANOINHAS S/A - INDúSTRIA DE PAPEL, submete à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financéiras do exercício findo e� 31 'de maio de HHm.
O exercício 79/80 (o seig,undo_da existência da empresa), foi marcado por uma série de realizações, que merecem nossos, destaques:

_1) � ,PRODUç.ÃO - Unidade Canoínhas
,_

_

-

�

_

Em, nosso período anterior obtivemos uma média de, produção de 159 tone Iadas/mês ,

_

I
-

-.
Após uma série de investimentos e modificações em nossa máquina a produção média deste exercício foi da ordem de 180 toneladas/mês onde já conseguimos um acréscimo de 13,2%. ' !
Já �os primeiros �ese� do exe�c�cio que se inicia (junho, julho, agosto e setembro) a média de nossa produção está em 2�0 toneladas/mês, O' que represen ta um acréscimo de 27,8% com relação ao periodo ant�io� e" de 44,7 �obre a próduça<? média do primeiro exercício. Esperamos, no decorrer deste período, obter uma "performance" ainda melhor, de aproximadamente 9'0% sobre o prím eiro exercício e mais d.e 110'% so_bre a produção an�enor a nossa gestão:
Seguindo a nova política governamental, a empresa, com a instalação de uma nova caldeira - à lenha, deixou de consumir o óleo combustível em seu prece sso produtivo, conseguindo com ISSO baratear os seus custos.

,
-

-;.

A sociedade conclulu com, sucesso no final de agosto de 1979, negociações com o BRDE _ Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e, BNDE _' Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico: quando adquiriu a unidade de
papel da J. J. Cararo & Cia , S.A. - Três Barras, e, O' controle acionário da indústria e Comércio Luiz Olsen S/A _,

. Rio Negrinho _ SC _' (atual SAFEL CA OLSEN S/A ..."._ CELULOSE E PAPEL).

)
- Para a conclusão -das 'instalações'da unidade de 'I'rês Barras (ex-unidade de papel J. J. Cararo) , foi necessário � contratação de compra de equipamentos de porte (como o cilindro secador, cuja, entrega Ocorreu �m agosto/Bü), e

de grandes modificações, que retardaram a "posta em marcha" da unidade.- prevemos para meados .de outubro de 1980, o início de funcionam ento dessa unidade com uma produção de 500 toneladas/mês.secagem d� alto rendimento; quando atingiremos a prcduçâo de 600 toneladas/mês.
_

_ Através de diversos contatos ora mantidos, a empresa já tem a ga rantia da colocação da produção total dessa unidade.

A produção' ideal deverá ser alcançada em abril/maio de 198.1, com.3 instalação de um aparelho de

2.2 ___, CONT�OLAnA -_ SAFELOA Õ,LSEN S/À. CE,LULOSE E PAPEL
�

-

"_
I

,

- O desempenho dessa controlada poderá ser avaliado através de suas Demonstrações Financeiras (exercício. findo em 31/05/80), publicadas no Diá rio Oficial-SC, às páginas 21, 22 e' 28� edição ,de 25/09/1980'; cujos _exemplares en-contram-sq à disposição de V. Sas., em nossa Sede Social. -

1-

A administração agradece nessa oportunidade ao Governo do, E�tado de Sa nta Catarina, nas pessoas do Sr. Governador Dr. Jorge Konder Bornhausen, Secre tário da Fazenda Dr. Ivan Oreste Bonato, ao. BNDE -' Banco Na�ional de D�sen
volvimento Econômico, na pessoa de seu Presidente Dr. Luiz Antônio Sande de Oliveira e demais colaboradores. Ao BRDE _ Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul" na pessoa de seu presidente Dr. Ruy �errelIa Borba FIlho,
Superintendente para Santa Catarina, Dr. João Adalberto da Silveira e staff administrativo funcional. Um agradecimento também às Prefeituras Munici pais �e Canoinhas e Três-Barras nas pessoas dos 8rs. 'Benedito Therezío de Car-

-

valho Neto e Odilon Pazda - Prefeitos Municipais � demais colaboradores, bem como, a todos clientes, fornecedores e funcionár ios, pelo apoio e confiança deposItados.,
_

/

, /

Canoinhas-Sf", 31 de maio de 1980.\
-

A DIRETORIA
/

Demonstrações financeiras para - os exercícios ,findos em 31 de. maio de 1980 e 31, de - julhO
_,

de
_

i979
1- BALAN'ÇO PATRIMONIAL
(em milhares de cruzeiros - Cr$M)

AT'IVO

1
31

PASSIVO
CIRCULANTE

31/05/80
18

10.397
2.061
(2.900)
(374)
135

2.930
279

31j07/79
28

2.004

'Caixa' e Bancos .. .. .. .. .. .. .. .., ..-.. .. .. .. .. .. .. .. ..Duplicatas a Receber .. .. .. .. .. .. .. .. .: .. ..

-

.. .. .. .. ..Títulos a Receber por Endossos .. .. .. .. .. .. .. .. " .. . -;--- .. ..(_) Duplicatas iê- Títulos Descontados ;
--

.(_) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .. .. .. .. .. ..Outros Créditôs_e Valores ,

_./.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Estoques .. .. .. .. .. .. .. '.. .. .. ..' .. .. .. .. .. .. .. " .. ..Despesas do Exercido Seguintes Pagas Antecipadamente .. .. " ..

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .." \

REALIZAVEL A LONGO :PRAZO -

-

/

663

-

12.546 2.695

Empréstimos Eletrohrás .. .. .. ,. .. .. .. .. .. ..

Direitos de Uso Telefone I••• J ••••••••••••••••••••
Depósitos e Cauções .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO I
••••••••••••••••

-

PERMANENTE -

..
" .

819
- 3
10

::>2
1

53

Investimentos
,

Participação em Empresas Controladas (Nota 2)Ágio no Investimento .. .. .. .. .. .. .. -.. .. _.. .. .. .. .. .. .. ,"

179.661
8.754

143.315
6.025

149'.340
13.763

163.103

IMOBILIZADO .. .. .. .. .. .. ..�.. .. .. .. .. ..

188.415
,_

- 128.076

316.491
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE .. ..

.

.... .. _" •• •• l.. •• •• • •
• • <: _'

TOTAL DO ATIVO .. ..

329.869 165.851
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

\

II - DEMONSTRAçÃO-nO RESULTADO
(em milhares de cruzeiroS' _ Cr$MI)�à' �

__�� __

..

\

31l05l8() 31j07l79
RECEITA BRUTA DE VE't ,A ... , , ... 26_321 /

�
.. .-... .-. ...' .

PIS sobre Fa1;ura1'n,ento ,

�
.. '"

"D'evoluções de, v-endas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ", . .. .. .. ..

-

2.04 "':..��...

368 �"J --'

� -_--

2,2.755
24.-867

�_ (2'.112)

21

-REéEITA LíQUIDA DE VENDAS .. ',' .. ..' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

CUSTO DOS PRODUTOS VENDlDOS

LUCRO OPERACIONAL BRUTO-....

2.562
2.295

267

.. .. .. .. .. .. .. ... .. ..

PESPESAS OPEHACIONAIS
Vendas , .

.

Administrativas:.. .- .

1.104
6.340 -

54.052

61.496
6.623

.. .. . -. .. .. �.. .. .. .. .. .. 1
210

6

•• _••••••••••• -e •• I •••••

Financeiras .. ,. .. ,. .. .. .. •. .. .. te. •• •• •• •• •• •• •• •• •• /

217RESULTADO PARTICIPA!ÇÃO OUTRAS SOCI�ADES ..............•...
LUCRO (PREJUÍZO') OPERACIONAL.. . �.- ..........•...RESULTADO DA CORREÇÃO MONETARl� " '

..

_

- LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOST9 DE RENDA .. .. .. .. .. .. .. ..PROVISÃO PARA IMlPOSTO DE RENDA:. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ..

--
-

(70.231).

63.0-40

(7.191)

50

50
18

-

,LUCRO (PREJUíZO) -,LíQUIDO DO EXE�CÍéIO :..• (7.191) 32

/'

/

I

CIRCULANTE
31/07/79

1.295
322
31

31105180
5.665
2.315
1.211

21.1'01
221

4.359
-

159
264

Credores por Fornecimento' de Bens e/ou Prestação 'de Serviços .. ..

Obrigações Fiscais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Obrigações Trabalhistas
.

Instituições Financeiras. - Imobilizado .. .. . � .. .. .. .. .. \. o ••

Instituições Financeiras _ Capital de Giro .-
o.Ações Adquiridas a Pagar .. .. .. " ...

'
.. '.. .. .. .. .. .. .. .. ..Provisão para 13.0 Salário .. .. .. .. .. .. .: .. .. .. .. .. .. .. ..Provisão para Férias .. .. ,.. .. .. .. "". .. .. .. .. o. •• •• •• ••

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ..

EXIGíVEl" A LONGO PRAZO

/'

,

IV - DEMONSTRAç,AO DAS MUT'AÇÕES NO PÂTRIMÔNIO LíQU:1DO
,

-

,�mmiThu9�crureir�-,Cr$M)
�-�'__�_- ��-.-�-----�---------,-------�--..

ReservaS de Capital
ç'orr. Monet* ICap. Realizado

,35.295 1.648

v - NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCE,IRAS------�--------�------�.---=-�----�:�------------------------------__�-------- c � �--
-

-------- ---------------------------------------------------------------------__mE __

-Saldo de Abertura .. .. .. ',' .. .. .. .. .. 'P' ••

Correção Monetária em 31/Julho/19'79 '

( .. .. .. .. .. . .. , .

Lucro Líquido do Exercício .. .. .. -:. .. .. .. . .

Distri'�uição �oposta .. ,' '.. . \ :
.

-

_

.. \
.

SALDCfS EM 31/JULHO/1979 ., 1 4
..

Aumento de Capitar- AGE 0'5/11/79 .,

.., .Reserva Especial de Capital - 12/79
.Aumento' de Capital- AGE' 80/0'4180 .. .. .. .. .. .. .. _ " .. .

Correção Monetária em 31/0�/80 ' ; ..Capital a Integralizar em 31/05/80 �

..Lucro (Preju]zo) Líquido do exercício .. .. .. .. .. .. .. .. .. I •• •• ., •• ." ••

SALDOS EM 31/MAIÓ/1980
.. . /. ... _.. ... .. .. .. ..

----

NO'J'A J. - SUMARIO. DAS PRINCIPAIS PRATICAS- CONTABEI$
a) -_ Os direitos realizáveis e obrigaçôes vencíveis com prazos infe:-iore's a 360 dias estão demonstrados

no ,ativo e passivo circulante; _

- 'Q) -' A provisão para c_iéditos de liquidação duvidosãfoi constituída à basé de 3% sobre OSI saldos de
" clientes e títulos a receber;

Ic) _, Ü'S estoques sã(} avaliados pelo custo médio de aquisição Ou prod�çãó! com observ�nc.ia ?-o' dispostono art. 14 do Dec. Lei 1598/77, não excedendo os yalor'8s de reallzaçao, estando dIstrlbUl1dos em:
Prods. AcabadlOs .' ., Cr$ M 819 Mats. Auxiliares

'

625Próds. em ElabQJ'aç. ' Cr$ M 9 Mats. EI?b?lagem .. .. .. .. .. 56i Matéria-prim·a ... o •• •• •• 1101 AlmoxarIfado....... . .... 320·, d) _ o.s empréstimos da EletrobráS' estãó dem orlstrados ao custo mais correção monetária, calculada deacordo com os Índices oficiais;
. "

"
'

e) - O investimento em controlada está registrado peló método 'da EquiV'alênc'ia�Patrimonia�;f) _. O imobilizado está l'Iegistrado ao custo corrigido de aquisição ou construção. A deprecIação' sobre -

o custo e correcão monetál'ia é calculada às, taxas admitidasl pela legislação vigente;
.- g) - Os encugos sobre empréstimos e financiamentos estão apropri�do� até a data do balanç(l', e os fI

nanciamentos estão atualizados às taxas de corre_ção Cóntratuals VIgentes na data do bal�ço,; ,

NOTA 2 � INVESmffiNTOS _.:.. Cr$ M
Controlada:
Safelca - OLSEN S/A - Celulose e Papel .. .. ..

_

NOTA 3 -- IMOBILIZADO - Cr$ M

179.661- -

,

---

Valor Residual
1980 1979

/'

Depreciaçóés
1980 1979

Contas Custo Oorrigido
1980 1979

Terrenos " •. .. .. .. lo' •• •• ••

Edit�oios e Cónstruções .. .. .-. ..

MáquinaE; e Acessórios'" ..

-

.. .._

Instalações .. .. .. ,. I.. .. .. ..

Ferrª-Illentas .. ..._.. .. .. .. .. ..

Veiculos .. .. .., � � .. :.. .. .. ..

Móveis e Utensílios .. .. .. .. . �

Marcas e ,patentes .. .. �. "," ..

Equipamentos-ElétriGOs .. ,�: /'.. ..'
Semoventes .: .. ,.. .. .. o. •• ••

Outs. Imob.- Andamento . .- ....
, _,

10_233
J,.3.6Ü'2
8.6.24_8
4.894

45
3.764

422
3'0

7.9164
15

'- 358

1.9'28
1.172
9.486

--'
)

1.928
1.172
9.486

10.238
13.661
87.50'6
4.8914

.48\
4.010
446
3.0

8.0'66
1:5

8581

59
1.258

7
211
12.0
201-

8181

3
246
24

211�
120

. 20
818

-'

10,2

I 129.767 I 13'.762 I '1.692 1- I 128.075 I 13.7'62\

/

7

Instituicões Financeiras � Imobilizado .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ações Adquiridas a Pagar .. .. .. .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. ..

Ações Subscritas a Integralizar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .."Créditos de Sociedade Controladora .. .. . -. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

158.352
31.969
12.528
26..210
229.065

315.00n
109.340
6.068

150.408
TOTAL DO EXIGíVEL A LONGO PRAZ0 .-.

PATRIMôNIO LíQUIDO
\Capital Subscrito .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "'. ..

Capital a Integralizar .. t.. .. .. .. .. _ .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. ..

Reservas de Capital .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .; .. .. �.

.Ccrreção Monetária do Capital Realizádo .. ,.. -.. .. .. .. .. ..

Reserva Esp,ecial de Capital .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... o.

Reservas de Lucros ., .. .. .. r. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . O-

Lucros (Prejuízos) Acumulados .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . o

TOTAL DO PATRIM_ôNIO LíQUIDO (o •••••••••••• , ••••••••

10'.70068.602
(10.528)

14.742
4.837

2
(7.146)
65.509

329.869

3.063

13.795

, 165.851
TOTAL DO PASSIVO /

,

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

""_ "" ." ." "" ." ." "" ." ". ""

-,

III - DEMONSTRA:ÇAO DAS ORIGENS E APLIÇA'ÇÕES D'E REC�SOS
(em milhares de cruzeiros - Cr$M)

- \

1 ORIGEN&.
F --- "" - -- - -" _, -

-

aV05l8..
.-
6.62.3

31jMl79
:r --

Resultado da Equivalência Patrimonial .... -

Corr \ao Mo"'" tária Errrpr êstárnoa .•.•..•••..• o ••• o.

:. •• •• ••

Menos: Receitas
"
não Representam Ingressos

Correção Monetária Líquida .. .• .. .. .. .. .. . -. .. . o •• •• •• •• ••

- - /:Correção Monetária -_ Empréstimos Eletrobrãs.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Mais: -

Integralização de Capital por Acionistas .. . o •• •• ., •• •• •• •• ..' ••
Ingresso Novos Empréstimos .. .. .. ;. .. .. .. .. .. ..

_

.. .. .. .. ..

A-umento Empréstimos Controladora
,

.. .. .. .. o' •• o. •• •• •• •• ••

... .. .. ... .. .. ., '".

(63,.040)
(60)

-_,

43.310
124.9,31
20.148

159'.618

144.340
-

144.372TOTAL
•• •• •• •• •• •• •• .." •• •• •• •• • I,

2 _. APLICAÇõ�S
Aumento de Empréstimos Eletrobrás .. .. .. .. �. ..

- .. .. I" ,. •• •• ", ••
, Aumento do Realizável a Longo Prazo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Novos Investimentos.. .. .. ..
_ ,.

'

-

.

Aumento do Imobilizado ao Custo � .

Integralização de Capital em Controlada'
,"

.. .. .. ..

(
•. .. .. I.. o. •• ••

707
12

4.000
78.852
99.843

183.414

53
149'.340-

149.393,

((5.0-21) -

TOTAL .
e., • •• ..... •• •• •• •• •• •• •• •• ••

3 _' DECMSéIMO NO ,CAPITAL CIRCULANTE ..

_

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

� DEMONSTRAÇÃO DO DECRESCIMO NO' CAPITAL CIRCULANTE:

(23.796)r
/

Aumento no Ativo Circulante .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Aumento no Passivo Circulante
.-'

9.851
33.647

(23.796)

2.695
-

7.716,

(5.021) ,

..
"
..

,

L1t:01'OS
(Prejuízos)

_Acumulados

Patrimônio

Líquíd.o

Reservàs de

Lucros

Capital
Realizado Outras

I
-

10.700 10.700
3.062

33
3.0'6,2

1

- 33..
,_('1)

1 J3.795
49.84H
4.000-

10.700
49,.840

4.0'00
3.0-6,2 (3,0'6.2)

1�.742 1 13 15.5913
(l0.528)
(7.191)

(l0.528)
(7.191)

..
--'

.

2 (7.146) 65.5094.8375_3.074 14.742

NOTA 4: - RESE,RVA ESIPE,CIAL DE CAPiTAL - Cr$ M 4.837
�

-

-

Trata-se de- ent::rega de equipameno por acionista, para futuro àumento �de c'apital.

NOTA 5 - INSTITUllÇÕE,S, FINANCEIRAS - Cr$ 1\'[

=====_==C=k=C=U=ll=an=t=e====�=P=--?====L=o=n=g=o=fT==a=zo====�II======T=o=t=a=l======-====1980 1979
-

1980 I - 1979 1980 - I 1979

Ativo Imóbilizado ..

Capital de Giro ....

21.322

158.352 179.453
221

179.674158.352

NOTA 5 - Os financiamentos, do imobilizado, estão garantidos por alienaçãQ fiduciária.
Os financiamentos de capital d� giro estão garantidos por duplicátas a receber.
A taxa de juros desses finánciam,entos são as praticadas no mercado financeiro.

NOTA 6 - CAPITAL

O capital é representado por 63.6002 'ações' ordinárias nominativas.
I

PASCHOALINO BUONACCORSO
Diretor Pre-sidiente

ANTONIO FRANCISCO BONACCORSO DE DOMENICO
r

Diretor Financeiro

CARLOS ALBERTQ BONACCORSO DE DOMÉNICO
. Diretor C'ome!!'cial-

RIVALDO DA SILVA LINS
TC � CRC - se 10.681

o
.....

p..
(J)

::s
, o

<:.
(J)

�
�
o

p..
(J)

I-'
'-O
co
o

,
,
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CORREIO DO NOR,TE 01 de novembro de 1980

C�"''''i(
,

���

....

ÇOSS E � V
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

:rARMACIA DE PLANT,ÃO: De sábado (01) -a sexta ...feira
(07)'MACHADO - Rua Vidal
Ramos, 404 - Fone 22-0805.

M1IDI�OS DE PLANTA0: Em easos de extrema 'urgência -
Fone 22-0032

RADIO PATRULHA: Fone: 1eO

PItONTO SOCORRO:, Fone: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

I ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179
( .

JUDIO S4.NTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:09
horas e ,das 14:00 às 18:00 h04 •

ras. Aos sábados até às 16:00
horas.

-------�----------------.,------------------------------_..-----
I

I

2.0 Ofício de Notas

Edital de Notificação
de \ Protestos,

':Por .não terem sido encontrados
nos' endereços fornecidos ou por ce
eusarem a tomar ciência, .faço sa

ber a que o presente "EDITAL",
virem ou dele tiverem

-

conhecimen
to que deram entrada neste "OFí
CIO", para serem protestados con

tra os responsáveis dentro do pra
zo legal os títulos com as seguintes
saracterístícas :

DP N.O 6.671.!B, vencimento
17.09.80, no valor de Cr$-105.00n,OO,
Emitida por Sociedade Industrial e
Comercial Sicól SIA,' Contra: jOSÊ
CARDOSO DA SILVA.

NP N.o 00'4, vencimento 25.09.80,
no valor de Cr$ 6.00.0,00; Emitida
por "ORTENILA DICK CHAVES"',
em favor de Sumie Ikeda dos San
tos.

DP N.b f59 fl75-A, vencimento

90.09.110, no valor de Cr$ 12.693,00,
Emitida por Indústria e Comércio
Retipar Ltda., Contra: ANTONIO

ROB;EJRTO KARVAT.
. I

Canoinhas, 29 de outubro de
1980,

.

ALCIDES SCHUMACHER,
OFICIAL MAIOR

AGORA: VOCE CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

.

É A SUA RADIO SANTA CATARINA, SE�Pl'tB
PROCURANDO DAR MAIS A SEUS OUVINTES.

ACOMPANHE TODO DOMINGO A PARTIJ;{ DAS 07,8a
HORAS, O DOMINGÃO MUSICAL.

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS' -_ TELETEMA ... '

... TEMAS
.

MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13.,00 HORAS, CLUBE DOS
REIS ..... '. O MELHOR DA MÚSICA, NA INTERPRETA

çÃO DOS MELHORES CANTORES EM EVIDENCIA.
'" . DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS Nog·,
50 RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BOM D'E

, NOSSO INTE:RIOR. /

lU..m::f) SANTA 'CATARINA - SEMPRE AeONf!HE@ANIfE
I, E MAIS PERTINHO DE VOCÊ.

.1 "

\ '

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

,U�IGE··I.� &' GIA'.
É 'CIO'co-

-

os
FLORIANÓPOLIS - Se

gundo edital do diretor da Aca
demia de Polícia Civil, da Se
cretaria de Segurança e Infor
mações, já publicado no Diário
Oficial do Estado, estão abertas,
com prazo até 20 .de novembro

próximo, as inscrições ao con

curso seletivo para ingresso no
Curso de Formação de Delega
do de Polícia.

Registro Civil
,

EDI1�AIS
LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil de Bela Vista do Tol
do - Canoinhqs - Santa Catarina,
faz saber que pretendem CaSar-59:

.oRLANDO KRAUSS. com DAR
LI APARECIDA CHOUPINSKI,
brasileiros, solteiros, naturais deste
Estado, ele agricultor;. nascido em,

São Sebastião dos Ferreiras, d-ia 21
de setembro de 1952, filho de Teo
doro Krauss e Maria Conceição
Krauss, falecida. Ela nascida em

Serra .0..0 Lucindo em. 1.0 de março
de 1958, filha de Carlos Choupinski,
falecido e Maria Luiz Choupinski .

SEBAST'IAO MUNHOZ DE LI-'
MA com ANA MARIA CANDIDO,
brasileiros, solteiros, naturais deste

- Estado, ele agricultor, nascido em

Arroio Fundo em 10 de novembro
.de 1953, filho de Francisco Mu
nhoz de Lima, falecido e de Helena
de . Lima, ela do lar, nascida em.

São José dos Pinhais-Paraná em 17
de dezembro de 1960', f'ilha de José
Candido e Laura Lopes Candido.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 1805
88 alguém souber de algum impedi
mento legal, oponha-o na forma da
Lei.

.

Bela Vista do Toldo; 29 de ou

tubro de 1980,
,

ELIZA PEREIRA
Escrevente Juramentada

LEOPOLDO. PEREIRA
'Oficial do Registro' Civil

/

EXPORTAÇÃO,
TELEFQNES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusivos

'Completa dos Motores
y .

Esquadrias de��ferro e

de vidros, 'cem equipe
tentes para sua

da
«WEG»

Linha

uma variadíssima secção
de' profissionais cornpe

colocação.7

\

:Rua Des. çosta Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA.VITóRIA - PR.

\

•

I"

As inscrições dos ínteres
sados poderão ser feitas, no ho
rário das 9 às 12 e das 13 às 17

horas, em todos OS dias úteis, na
Academia de Polícia Civil, à
RuaMax Schramm _- Subdis
trito do Estreito, nesta capital
-� ou o interior do Estado, nas
sedes. das Delegacias Regionais

de Polícia de Joinville, Blume
nàu, Itajaí, Tubarão, Crícíúma,
Rio do Sul, Lages, Mafra, Caça
dor, Joaçaba, São Miguel· do
Oeste e Concórdia.

/

Somente poderão se insere,
, ver os candidatos que, à data da,

. inscrição, tiverem idade compre..
,

endida entre 21 e 35 anos com..

pletos, exceto para os servido..

res públicos, para os quais não
haverá limite de idade.'

.' .

' .

I FESTIVAL DE
GINASTICA ESCOLAR

A 8.a Unidade de Coorde

nação Regional ,de Educação e a \

Supervisão Local 08, promove';'
râo na próxima terça-feira, dia
'4, no Ginásio de Esportes, o "I
Festival de Ginástica Escolar",
reunindo alunos de vários esta
belecimentos da cidade; com a

mobilização e esforço dos pro":
fessores de Educação Física de
nossa. cidade. Os números va

riados de Ginástica serão musi-
, ,

cados, e o Festival será apresen-
tado por alunos de ambos os se

xos de primeiro e segundo grau.
A. coordenação é do Professor
Ricardo Pereira Martins, Admi
nistrador do Ginásio de Espor
teso

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil do Município de, Três
.

Barras - Comarca de Conolnhos-SC;
faz saber que pretendem coser-se.

.

J
ELIDIO KESSIN e IVANILDA

FAGUNDES CORRÊA, brasileiros,
naturais deste Estado, ele viúvo,
nascido na Campinha, neste muni
cípio de Três Barras-Se, aos 03 de
maio de 1934,. de profissão gerente,
filho de Ana Kessin, falecida. Ela"
do lar, solteira, nascida neste muni
cípio de Três Barras-Sõ, aos 27 de
agosto de 1951" filha de João Fa
gundes e de dona Otilia Fernandes
Corrêa, ele falecido. '

Três Barras" 22 -de outubro de
1980.

' . ,

,CME PROMOVERA
TORNEIO ENTtRE
CAMPE'õES E SE�EÇÕES
DOS V JOGOS �

Por ocasião da'
I

solenidade
ele entrega dos Troféus de Cam
peão (geral) e' Vice-Campeão .

dos V Jogos da Primavera, a

CME promoverá jogos entre 'os
campeões das modalidades com

.

as seleções das outras agremia
ções. As equipes selecionadas

, .

serão entregues aos técnícos
Vice-Campeões, que terão a res-.

ponsabilidade d,e. treiná-las e

orientá-las'. Serão disputados
jogos nas seguintes'modalida..

- des: Volibol Masculino,:Hande
bol Masculino e Feminino e fu
tebol de Salão .- 1.a Categoria.

.

ADMINISTRA:ÇAO DO
"GESC" VAI
INCENTIVAR O

TÊNIS DE CAMPO

O Professor Ricardo; Ad
ministràdor do Ginásio de Es..

portes, em contato com a repor...

tagem do CN, manifestou .o in...

teresse da Comissão Municipal
de 'Esportes, em incentivar a.

prática do Tênis de
... Campo, 'es-

. porte bastante difundido em

SC, mas que infelizmente aín...

da não econtrou apoio nos meios
esportivos de Canoinhas. Desta.
forma, comó o Tênis pode ser

'praticado e;m piso de madeira, a
cancha do GESC será demarca..

da com fitas adesivas para a de
limitação da quadra de .tênís ..

'

Informou ainda Ricardo, que
aos interessados, será permitido
praticar aquele esporte, aos: sá
bados no horário das 13h30 às
17 horas.

"

bebe
como

Se você
saiba

"Há seis anos fui desenganado
pelos médicos. Não tinha forçe pra

,
\

andar, botava muito sangue pela
boca, tomava, só. à noite, três litros
de álcool puro, pois es bebidas al

coólicas de um modo geral não me

satisfaziam . Neste estágio de mi"

,
nha vida, renasci quando um ami-

go me indicou o Grupo de Alcoóli-
. '

cos -Anônimos da capital, para on-

de fui e vivo até hoje. De lá para
cá não tornei mais nenhuma gota,
Minha vida sofreu uma transfor-

'maçã'o radical e eu passei a

o mais aceito pela sociedade".

Esse depoimento é de um se

nhor ,de -idade (aproximadamente
.
55 .anos) 'alcoólatra anônimo, que

recuperOu-se, após começar: a fre
qüentar o Grupo Tranqüilidade de
Alcoóli�os Anônimos de Florianó- .

polis, situado à. Rua Visconde de
Ouro Preto, 53, no Centro. Para DS

"companheiros" (assim eles cha
mam uns os outros) que freqüen
tam o Grupo, onde buscam esque
cer definitivamants, a bebida al
coólíca, não 'se trata de uma seita
de milagres; uma casa espírita; ou

mesmo de um. local onde existam
pessoas com poderes sobrenaturais,

........ ...,.......�,... WllW

, AOS MEUS .AMIGOS
I Já que a gasolina .subiu muito,Waldernar Knüppel resolvi comprar um caminhãozinho

__........ ...............",......._......_a_______ e colocar a disposição dos "mui"
I artligos, esp,ecialmente pI levar "ba,.. ,

Rua MajorVieira, 360 - Fone (0477) 22-0386 - CANOINHAS Santa Catarina

I gulhos" à praia .

•,.. ..IIR_.,�BlIl.mi!ID�,m·m,··iBlmwi1:m.ll_��������mIiI!Bm'I1fiBi1-" .. CA-6 o 700 LUIZ

Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponho-o nó forma.
dÇi lei.

•

.

\

ser

demais,
evitar

"Nesta casa, como em muitas
outras existentes erri todo, Pais� o

"slogan" predominante é: se seu ca

so é beber, -o problema é seu; se

seu caso é parar de beber; ° proble
ma é nosso" - explicou um dos
alcoólicos anônimos, momentos an

tes de coordenar as tradicionais
reuniões com outros 'companheiros,
que acontecem durante toda ar 1Se'

mana .

Esse mesmo senhor de idade,
que hoje .mantém um ótimo rela-·
cionamento com sua família, prin
cipalmente .com seus oito filhos que
o apoiam' bastante em reconhecí
mente à sua recuperação, disse que
"em todo Estado existem de 50
Grupos de Alcoólatras Anônimos.
O primeiro fundado em Santa Cal"
tarina, foi o "Grupo Benvindo", de
Blumenau, em 1967".

Nos seis anos que passou a con
viver dé perto corri pessoas, que ti.
nham o mesmo tipo de problema o

. '
"

velho companheiro garanta que le-
vou muita gente 'para dentro' do
Grupo, �á que "queria retribuir O
favor que me fizeram quando me
trouxeram para este lugar sagrado,
não há imposição, não há determi
nação, não há. ameaças nem' intole.

rância por parte das pessoas. A,
única ,c'oisa que a' gente procura fa-

.

zer é-evitar Ó primeiro gole uma'
,..

' ,

espécie de' lema que existe entre os

companheiros" .

o
•
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01 de novembro de 1980

.

JUíZe DE'DIREITO DA COMARCA DE CANOINH,AS_'�'�

rr t
(extrato 'art.' 687 do CPC)

O Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de, Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na- for
.ma da Lei, etc.,

1.a PRAÇA
2.30 PRAÇA
LOCAL

Dia 27 de novembro de 1980, às 10 horas:

Dia 18 'de dezembro de i980, às 10 horas

Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo
ritz da Costa, sito à Rua Vidal Ramos, s/n -
Canoinhas...Se.

PROCESSO Execução n.? 7.876

,REQ,UERENTE: NAILOR AYRTÓN MUNHO:i

REQUERIDO : ARMANDO MüHLBAUER
B- E N S : "Uma casa de madeira, coberta de telhas, com se-

"

te janelas dé vidro, pintada de verde, medindo
., x 11 ou seja 77 metros quadrados) em bom estado de conservação,

,

situada no Bairro Agua Verde, saída para Major Vieira, construí
da em terreno do sr. Alfredo Groskop, pertencente ao'executado
sr . Armando Mühlbauer . .Avaltado em Cr$ 46.200,00' (quarenta e

seis mil, duzentos cruzeiros). O QUE CUMPRA - Dado e passa
do nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte
e um dias do .,mês de outubro de mil, novecentos e oitenta. Eu,
Zaíden E. Seleme, Escrivão, o' subscrevi.

,

LOACYR MUNIZ RIBAS � Juiz de Direito

CIMENTEL-

TELAS DE ARAME GALVANIZADQ,. PARA CEa�CAS,
, ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.
<, I

'FABRICAMOS EM' QUALQUER ALTURA -E COMPRIMEN-
\

"

TO E COM ARAME DE TOPAS AS' BITOLAS.,
'

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

Fábrica:' Distrito- de Marcílio Dias - Canoinhas-SC.
"

Escritório: Rua Eugênio. de Souza, 188 -, Fone 22 ...0748, Caixa
, '

.

Postal, 241'-, Anexo Escritório Cide Contabilidade

r.(�llhií'jli lha l!Iíli Li la III!! iii il8 6111111 tnorrrm III1i III iIEIa!il" iii SI." d 15'm"" 1181 iIllllllllli!ll ílWI i11i15i1i�
\

,
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EJ'meraldino iI1aia de Almeida

NOVA COMISSÃO
TOMOU POSSE

Dia 19 dó mês pp, a nova Co
missão Executiva da Igreja Matriz
de São Sebastião foi empossada nas
suas funções específicas. A soleni
dade foi presidida e ministrada por
sua Excelência Dom Gnores' lV1ar
chiori, Bispo da Diocese de Caça
dor; ficando a nova Comissão assim
constituida: Presidente Antonio
Thiessen, vice-presidente - Fernan
do Reusing , 1.o Secretário -) João
Gualberto Wiliczinski, 2.0 Secre
tário - Nelson Simões de Oliveira,
'1 .'0 Tesoureiro - João Pulczvinski
.2 .

o 'I'esôureiro - Esmeraldino Mai�
de Almeida; Conselho Fiscal: Gil
berto Sonaglio e Waldemiro Pontí
celli. A atual diretoria terá seu
mandado pelo prazo de 3. anos.

,

I

GOVERNO NÃO, QUER
RACIONAMENTO

'

O óleo diesel, o gás de cozinha,
.

a nafta petroquímica e o querose
.

ne .de aviação terão seus preços au

mentados em 10.0 por cento, num
,

prazo de seis meses, caso a decisão
,

'

venha,a depender do Conselho Na

cional do Petróleo. A revélacão
foi feita ontem? em Curitiba, pelo
presidente do CNP, General Oziel

I Almeida, que. considera as preces
desses 4 derrvados corno "alÚnne'n
te subsidiados pelo Governo". A
respeito do prazo para a substitui
ção do "fueloil" por lenha ou car

vão nos secadores de \grãos, Ozíel
foi categórico de que não haverá
mais prorrogações, afirmando que
se as cooperativas não providenci
aram a até agora "é porque não
querem", adiantou que, O Governo
Federal não pretende implantar o

racionamento de combutíveis no

Brasil, como forma de economizar
petróleo. (G . P . ) .
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Completa seção 'de Brinquedos -

I

Relógios "ORIERT n

p,a,ra bom:em 8, mulber - To_o para o see lar

em
, .'

moveis\
e eletrodomésticos

\

conjuntos estofados. copas,' dormitórios para casal e infan ....

tiJ, cozinhas americanas todeschini, televisão a. cores (sanio
'sharp, .philips), televisão preto e branco (phílips, phílco) fOi
gões ,a lenha' e a gaz,' refrigeradores, 'armários com pias
(simples 9' duplas),' bicicletas, enceradeiras, máquinas de
costura e da lavar, colchões, violões, carrinhos e berços,

relógios de parede, radias, toca-fitas a uma

infinidade' de artigos. \'

,I

Em cadà compra, um belissimo
,

brinde p�ra
'A,

vote

Crediário próprio e entrega na hora

I

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

'

' ,

_'l.

\

a 15 e 16
Comunidade' Evangélic,

v

ut· r

t�
NOMES INTERNACIONAIS
NA FESTA DA GLAl\10UR

GIRlL 80

go. O decreto assinado pelá presi
dente Figueiredo criando o feriado
do dia foi baixado no dia 30 de -ju,.
nho último, quando da \ visita do
'Papa João Paulo II ao Brasil. Este
era .um feriado já esquecido por
muitos ou ignorado por tantos ou-

tros. (LP.).
'

ENLACE ARLE'l'E ALTAIR
,/ Realizou-se dia 25 do mês de
outubro pp. á enlace:matrimonial '

da senhorita, (Arlete) filha -do ca

sal André (Sra. Carolina) Schico-.
ra com o jovem Altair, filhó do ca

sal Vitor \ (Sra. Maria) Ferreira,
Após a Cerimônia os convidados
foram recepcionados na residência
dos pais da noiva.

Começa a contagem regressiva
para a maior festa do planalto:
eleicão da "Glam.our-Girl do, Para
ná 8:0" que este ano coincide com

os 25 anos da coluna "Dino Almei
da Informa". Faltam 6 dias. Corno
acontece todos os anos, na premo
ção de Dino Almeida-Gazeta do
Povo-Diário' Popular-TV Canal 12
- nomes nacionais e internacionais
oferecendo seu patrocínio para
.maior brilhantismo da festa : de
eleição da "Glamour-Girl do Para
ná": Quem for ao Curitibano, para
a festa da "Glamour 8'0" , podená
ganhas uma moto Ronda CC-125
(Grupo Pão- de Açúcar), uma pas-

, salg�m de ida e volta a Miami, e

outra de ida e volta ao México -

Acapulco - Los Angeles � Las�Ve
gas, Havai, São Francisco e Nova
York . (Pan-Am e Omnitur). Este
ano, a grande noitada da sociedade
paranaense conta com a presença
do Banco Bamerindus do Brasil,
Brasholanda, Citzen do Brasil
,(Bamblu Representações Comer
, ciais), General Motors do Brasil
1(8. Picoli Veículos), Grupo Pão
'de Acúcar (Jumbo) , Helena Ru
.binstein, Mahavius Boutíque, Milit.
ta do Brasil, Pan-Amecan ' Aiways
e Omnitur, Shell do Brasil - Petró-

'l�á e Shopping Center Pinhais
MondeC'. ..

EMPOSSADOS MINISTROS

DA EUCARISTIA

Outra importante .solenidade
religiosa celebrada por sua Exce
lência Dom Oneres Marchiori, no
decorrer de sua visita a Papanduva
foi a tomada de posse das pessoas
credenciadas a ministrar' a Santa
Eucaristia aos fiéis. Foram esco

lhidas as seguintes: João ' Pulczvi

niski, Aleis _AdJolfo Werka, Lauro
Taborda e Gilberto Sonaglio .

TRABALHADORES,
.

,ATENÇÃO!
Neste ano 10 calendário não CO'-

laborou muito e o mais novo feria
do nacional, o 12 de 'outubro, dia
de Nossa Senhora Aparecida, Pa
droeira do Brasil, caiu num domin-

PASSARÉLA DA SOCIEDADE
,

Festeiando extréia de idade
nova hoje,.a srta. Beatriz, acadê
mica de medicina e filha do casal
Albaro (Donilda) Morais. Felicita
ções circulando em alto estilo.

'I'ambém dia 1. o niver do Sr.
Jackson Krieck MD,· Agente dos
Correios e Telégrafos de Papandu
va. Cumprimentos na ponta da li
nha.

Dia 04 'extreando troca 'de ida".
de nova a Sra. Leonor A. Sona
glio, virtuosa esposa do Sr., João
Sonaglia. Na sua festiva data os

mais merecidos cumprimentos cir
cularão.

Düi 05 niver da senhorita Ma
ria Lucia· filha do casal, João, (Me
lania) de Lima, ela funcionária do
Sindicato dos Trabalhadores Rú.
rais.

Igualmente na mesma data .ní
ver da Sra. Rosi Carvalho, esposa
do Srgt. J'amir Carvalho residentes
em, Florianópolis.

.

Dia 66 completando 3 aninhes
. o jgarotão Alexandre Miguel, filho
do casal, Irineu (Sra. Celi) Gra
bovski, ela prof.a Estadual'. Festi
nha na berlinda.

UM POR SEMANA
SIMPLICIDADE

E curioso notar que quase tCJ.
dos os homens que valem muito
têm maneiras bem simples; e que
quase sempre as maneiras simples
são tomadas por inicio de pouco
valor. (Leonardi) .

, ,/ .

Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N? 413
( Fones: 22-0433 - .22-0477 - Ramal 6

-,

/

, '

'EXECUTA-SE TODO TIPO DE LAVAGEM, INCLUSIVE
UNIFORMES E CORTINAS.

SE.RVrçO ESMERADO, RAPIDO,É GARANTIDO.

PREÇOS ESPECIAIS PARA COLÉGIOS, CLUBES \

E' ASSOCIAÇÕES.

Consulte-nos sem" cotnpr�misso.
, . \

'Atende no ,horário comercial, inchlsive sábados à tarde.

í

I '/I
,

fe ta da

,

:,e,Pi1lHiM,_dtfllíi i)���,"-rj1!ii!. i' --.1'
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Vestib a

I

, Atê o dia 7 próximo, esta-
1M sendo recebidas as inseri

f6es para o 'Vestibular Unifica-:
a:ã<> '81 da Associação Catari
nense das Fundações Educacío-

, naís ,(ACAFE). Em Canoinhas,
Q posto de inscrição é' na pro
pría sede da Fundação das Es
reolas do Planalto Norte Catari
nense ,(FUNPLOC) ,

na Rua
, Roberto Ehlke s/n.

. .Estão sendo esperadas 17
mil ãnseríoões em todo o Estado
�, os interessados 'deverão ínicí
almente procurar uma agência
do BESC, pagando a taxa de
Cr'$ 860,00, quando então rece..

berão o manual do candidato,
som todas as Instruções ' neces

�Q�. Ele deve ser lido, atenta-
'

mente �, preenchido () rascunho
de .requerímento de inscrição.
.De posse da cédula, de identida-.
de, único 'documento aceito, de
acordo com a portaria número,
,7}filO do MEC, e do comprovan.

a

Receit Or
" u

I CANOINHAS - o Prefei
to Municipal Benedito Therézio
de Carvalho Netto, enviou Pro ..

, [eto deLei à Câmara de Vereá

dores, 'que 'estima a receita e fi..

xa a despesa para o exercício de
1981 do Município de Canoí
�"

I

;A informação é do Direto!'
da 'Secretaria da Fazenda da
Prefeitura, Reinaldo Crestaní,
'ael"escentando qué com relação
'à previsão do ano anterior hou-
1{,6 um aumento de 81% na re

seíta orçamentária para o pró
ximo exercício, totalizando Cr$
138 milhões e despesa fixada em

igual valor. As rubricas que
mais Influíram para tal aumen
to, estão representadas pelo Im

posto de Circulação .de Merca-

, te do pagamento da taxa, lO can

didato deve procurar o posto de
, inscrição localizado nas. cidades
sedes de Fundações Educado- ,

naís, quando então deverá 'ser

preenchido o requerimento de

inscrição definitivo.

Em Canoinhas, somente a

Agência do BESC, localizada na

Rua Paula Pereira, 494, está re

cebendo õ pagamento da taxa.
Nos dias 17 e' 18, os candidatos
deverão retirar o cartão. de con

firmação de inscrição no posto
onde efetuaram suas inscrições.
Caso esteja incorreto. deverá
ser corrigido pelo candidato nó
momento e devolvido ao posto
em seguida.

Depois de retificado, o car

tão será entregue às 7 horas. do
dia da primeira prova. Entre
18 e 2� .de novembro estarão
sendo 'realizadas as verifica-

ções de habilidades específicas
exigídas para os cursos de Edu

cação Física da FURB de Blu

menau, da UDESC de F'loria-'

nópolis, da FURJ de Joínville
e formação de Oficiais da Polí
cia Militar do Estado. Todas as
provas serão iniciadas às: 8 ho
ras e a primeira, que será de

Comunicação e Expressão, ocor
rera no dia 13; Ciências I (Físi
ca ,e Matemática), dia 14; Estu
dos Sociais (História, Geogra
fia e OSPB), dia 15 e Ciências
II (Química e Biologia) dia 16.

______________.,._...._;---..!..-..�..................----- ....w.......--........-_= ,,"" _

Já está depositado no Ban

eo do Brasil, para repasse, as

cotas da Fundo Rodoviário Na

cíonal, relativas ao primeiro
trimestre do corrente exercício.
Segundo fonte do 16�o Distrito
Rodoviário Federal, o valor to-

tal dessas quortas é de Cr$ :-..

'29;226.192,75, envolvendo 164,

municípios? .cujas prefeituras se'

encontram devidamene habili
tadas.

I

dorias (ICM) e Fundo de Parti

cipação dos Municípios (FPM),
com Cr$ 71 milhões e 500 mil e
Cr$ 28 milhões e 100 mil respec
tivamente.

,
(
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agua
Nas próxhnas semanas a.

C o m p a n hia Catarinense, de

Aguas e Saneamento - CASAN,
dará início às obras do Sistema
de Abastecimento de Agua no

M,unicípio de Três Barras. Esta
's��j) o Prefeito Odilon PruI..

.

Por ordem, são os seguintes
os valores a serem detinados
para cada setor de acordo com
as prioridades: Câmara de Ve
readores Cr$ 5.700.000,00; Ga-
binete do,Prefeito, Cr$.: .

8.424.000,00; A d m i n istração,
Cr$ 13.400.000,00; Fazenda, Cr$ �

13.200.000,00; Educação e Cul
tura, Cr$ 21.373.000,00; Saúde
Pública, Cr$ 2.700.000,00; Fo-

.

mérito Agropecuário,· Cr$ ....
1.300.000,00; Departamento Mu
nicipal de Estradas de Rodagem,
Cr$ 46.582.000,00 e Serviços
Urbanos, Cr$ 25.320.000,00.

Dos cinco municípios que
compõem a AMVAC - Associa-

. ção dos Municípios do Vale do

Canoinhas, a menor quota cabe
ao Município de Major Vieira,
Cr$ 84.458,78 e a maior ao mu

nicípio de Canoinhas, Cr$
412.229,52. Os outros três mu

nicípios estão na seguinte or

dem: Porto União, com Cr$ .,.

267. 389,39; Três Barras, ,com

Cr$ 90.524,31 e Irineópolis, com
Cr$ 88. 644�3 .

I A

res,

A cidade onde farão as pn1-
BRASÍLIA A Receita

vas deverá ser escolhida no ato Feder�l está intimando 197.200

da inscrição podendo 'ser em contribuintes, entre empr�sas e'

CANOINHAS, Blumenau, Flo- pessoas físicas, que estão em ..

rianópolis, Lages, Joinville, Cri- atraso há mais de dois meses

ciúma, Itajaí, Chapecó, Caçador,' com o pagamento dó' imposto de

. Curitibanos, Rio do Sul, Videi- ,renda e imposto sobre produtos
ra, Concórdia, Mafra e Jaraguá industrializados (IPI)". a faze

rem o . recolhimento total dosdo Sul, e Joaçaba , débitos em 30 dias, sob pena de

cobrança judicial.

r ( t
I

Com respeito às despesas,
as unidades que mais se benefi
ciaram foram as seguintes;' em
relação ao exercício anterior:

.

Educação e Cultura, com 112

por cento; Transportes e Obras,
com 89 por cento e Serviços Ur,
banos com 52 por cento.

A receita orçamentária, tem-I
o seguinte desdobramento: Tri- I
butáría, ,Cr$ 14.70'0.000,00; Pa
trimonial, Cr$ 90.000,00;, Indus
trial, Cr$ 100.000,00; 'I'ransfe,
rências Correntes, Cr$ .

92.780.000,00; 'Receitas Diver
sas, Cr$ 2. 520 .,000,00; Operações
de Crédito, Cr$ �4. 000 . 000.,00;
Alienação de Bens 'Móveis' e
Imóveis, Cr$ 200.000,00; Trans
ferências de Capital, Cr$ .....

23.610.000,00..
'

--

ereo

A maior parcela dos 197

municípios do Estado, cabe a

Florianópolis, com um total de'

Cr$ 2.052.224,47, seguida de

Joinville com .c-s 1.664.172,55
e de Lages com Cr$ 1.591.982,40 ..
As menores quotas são dos, mu
nicípios . de Pinheiro Preto, Cr$
21.253,40; Nova Erechim, ç:r$

.

; 26.020,92 e Atalanta, com Cr$
28.180,03.

f'

da, foi informado à-. respeito
'através de corréspondência do
Presidente do órgão, Ary Can

. guçu de Mesquita.

o Chefe do Executivo Mu

nicipal Tresbarrense, de'verá

dentro de alguns dias, entrar

em contato com o Chefe do De

partamento de Obras, da Ca�
san, Engenheiro Alseu Pacheco,
para tratar dos assuntos refe

rentes ao in.ício dos trabalhos.

•

Segundo informou' o Secre,
tárío da Receita, Fernando Dor

nelles, todos os devedores estão

sJ�eito.s a multa de 30 por cento.
do valor do imposto devido e

mais correção monetária. Além

disso, observou,' o atraso. de

mais de dois meses implica no

pagamento em uma só vez de

toda a dívida, já que, nesse caso,
o contribuinte perde, o direito

'2,0 parcelamento do imposto.

, Dornelles disse que a ín

tenção da receita é executar

com o máximo rigor, até dezem...

bro, a .cobrança de todos-os iro..

postos em atraso, "de preferên
cia amigavelmente, mas através
da �ustiça, 'se necessário". Da
mesma maneira como vem ia....

J
'

•

zendo com as 107 mil empresas
que não' apresentam declaração

.

de renda este ano,' e que taro..

bém estão sendo intimadas pe.
la receita, o prócedimento ini-

,
cial é sempre o de procurar o

contribuinte para que ele regu
larize espontaneamente sua si
tuação, afirmou.

, Do total dos contribuintes
em atraso, 118.151 são pessoas
físicas que, não recolheram 'o

imposto de renda dentro. dos
prazos -estabelecídos, todas no

exercício de 1980 num valor
,

aproximado de Cr$ 700 milhões ..

\

CanQ}inhas, Nov�rhblt'o 1980.

..

Durante o ano, diversas datas são festejadas ou eomemo

radas, algumas com alegria" outras com tristeza.
I '

Necessariamente para nada preeísa ter dia determânado
ou que estelja a marcar o calendário. . !

Sentimento não tem data, nem hora marcada, E própriO
de cada pessoa;.

No entanto, amanhã" estaremos vivendo o dia. de Finados,
dedicado aos mortos, àqueles que nos precederam e partiram, desta
vida, para, o encontro eom;o pai, �a, vida eterna, Não quer di:Zleil" so

mente p-or ser Finados que estaremos lembrando de' nossos entes

queridos. Pois aqueles .que nos Sião caros, jamais serão esquecidos,
não precísando de dia certo piara serem lembrados.

Mesme assim, estaremos também, prestando nossa homena

gem, deposítande no t�mulo silencioso" as flores de nessa saudade.

Lá\g�r':imas por I certo estarão caindo de nossos olhos, olhando cada

pétala de nu'r que humâldemente eoíoearemos na campa fria, onde
descansa em pas, alguém de nossa família que já se foi, ou mesmo

de um amigo querido.

Dificilmente, encontraremos um ser 'humano, que já �ã.o
tenha 'um día, com a maior dor no eeração, prestando seu último
adeus a um membro de sua familEa.

Ama,:nhã, mu.itos estarão sem ]Jlaiavras pal"a expressar
al[fillUO que vai nO' mais iutinl@ dei SC1ll ser. No Cam,po SantJ1), as p�s
�ma§ num vai te vem incessante, a cada ]l,asso se deparam lllInias c.om
as outras, e ai9 cl!nneçam as recmrdações i1lltermlináveis, tendo cada

um em parUcular a,ligo mildt� p-J("of1!1lndl() que a faz sof:re[" ainda mais,
diante daQluele tlÚlm:ado, oKD.de replO'usam (}s restoo mortais de alguém
que há mu.üt'll> ''PlarUu� dcsita paíl"a a outra vida.' ,

P�:r ce'Jfto faltarão palavras adequadla,s para 'expressar, ,

toda a angústia que a saudacle traIrá naq,üele morriento.
-

Até o coraçãc\ mais fEio ao lembrar da Jllles:soa quel'l'ida
que já 'se rói e :não 'voltará jamais" amolece e volta a ser humano'
outra vez. '

A mm'te é ceda, p,nr is�o devemos viver meUl!or com nos..

sos irmãos, nã,o espezinhando tanto o. nosslO prq:ximo e sim p�ocu�
-

rand'lí) viveil" d� mãos dadas.

'Amanhã em cada cruz de um túmulo estará uma saudade
e em cada saudade, mna cruz .

Municípios da A vac rece

cs ·943.246,42 do

.

Ivanita Sobiviaski
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