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',ENCHENTES EM CANOINHAS
As sucessivas enchentes que atingem as par�es baixas de Can:oi�has
Três Barras e periferias, já de há longo' tempo, estão a exigir da;
autoridades que respondem pela segurança e bem estar social da
'população, medidas tendentes à tentar solucionar de vez. o problema. c

É óbvio, que. as forças l:a' natureza, embora muitas vezes "domadas"
pelo homem, são em verdade, na sua plenitude, Incontroláveís .

TotIavia a técnica e' a criatividade do mesmo, conseguem em deter
minados casos propiciar algumas soluções. paliativas.
Sabe-se por exemplo; que 0$ prefeitos Therézio e Odilon estão viva
mente empenhados em evitar que tais ocorrências, futuramente, se

precipitem de forma .similar a última e oom danosas conseqüências
às pessoas mais carentes.
Assim é que, se manifestam os dois mandatários dos municípios em

foco, absolutamente irredutíveis em não permitir novas edificações
em áreas costumeiramente atingidas. ,

Aliás, já estão com uma perfeita planif'íeação. objetivando a erradio
cação das casas hoje ali existentes.
E o fazem corretamente, merecendo o unânime apoio de seus muni-
cipes.

'

Um objetivo bem mais ousado e que p-orém, demanda no investi
mento de recursos de monta;' seria o desvio ou correção do curso
GOS rios Agua Verde e Canoinhas.

.

I

Aproximadamente 40 fotos aéreas foram batidas e o perfeito visual I

das lamentáveis ocorrências, será encaminhado ao Ministro An

dreaza: com 0 objetivo de sensibilizar aquela autoridade a nos dotar
dos necessários e indispensáveis recursos financeiros.
Ficamos na expectativa, pois efetivamente, algo precisa ser feito pa
ta que, futuramente, novas calamidades com tão tristes conseqüên-
.tias venham a se suceder. '

.

-r-;

ATESTADO DA INCAPACIDADE ADMINISTRATIVA
.' ... ' '

'

É "o óbvio.ululante" do saudoso Nelson Rodriguesl.
Quem administra alguma coisa, podendo investir em imóveis, coloca
dinheiro na poupança a despeito do indiscutível desnível entre a

rentabilidade. e a inflação, €,stá dando atestado d� incapacídade ad-
'minístrativa.

.

É o que está acontecendo c01Yl: 'a atual Administração da Sociedade
Beneficente Operária.
'I'al assertiva, no pressuposto de que, efetivamente, estão se adequan
do à 'Opção, em detrimento de possíveís investimentos em sua sede
social.
'I'odos conhecem Ó estado desolador em que se encontra a enorme

e privilegiada área aos fundos da Sociedade. _

Um "esqueleto" de concreto armado, jogado às traças.
\

.

,

Nem um muro e nem siquer uma limpeza adequada.
Uma cancha de esportes uma piscina ou outras opções de lazer.

.

Nada, absolutamente nada.
Existem as rendas de locações térreas a um restaurante e a um su

permercado.
Existem igualmente, acreditamos, rendas de promoções .sociais.
Para

'

onde 'vai essa "grana"?
-

'

Segundo declarações. de um Diretor, para a poupança, apesar de
uma inflação maior que grassa por aí!

.

Ora, e os associadosr.
Não deveriam merecer usufruir de algo, mais que promoções dan
çantes?
Quadro social este; que hoje carece de uma total reestruturação.
'Atualmente, poucos, muito poucos decidem tudo, por todos.
À, finalidade de origem da sociedade, cómo o está atestando a pró
pria denominação social "Sociedade Benefieente Operária" está com

.
-

,

,
seus objetivos desvirtuados. "

Faz-se necessái ió uma nova IG'oITlposição, que disponha de maior vi

são, mais disponibilidade de tempo e disposição de inovar em ter-

mos de patrimônio •

'

Chega de .constatarmos a deplorável visão de abandono a que ectá

relegada uma .área no coração dia, cidade; onde se poderia edifica:'
" alguma coisa.

ABANDONO E f.RRESPONSABILIDADE
,

.

É o que se constata, nas calçadas de passeio de nossa cidade.
.

� Parece" que, de tanto o povo "gritar" pela preservação do verde,'
estão deixando o inato crescer a vontade.

"Pêra ai" - também não é assim) gente!
QU;2rem um exemplo? I

Nosso querido Agenor Côrte, que andava apavorado, já quase pen

sando em se transferir de sua residência na praça Lauro Mü'ller,
em decorrência de um vizinho muito perigoso, (o encantado trans- ..

formador da Celesc) suspirou aliviado com a, mudança do mesmo ,

.para defronte à Rádio Sànta Catarina.
.

,

Só que, arrebentaram toda' a calçad:a do passeio há mais de três

m,es'es e, até agora, ningué.m se· responsabilizou pelos necess'ários re--
, I

par.os; \ '

D:; nada adianta pintar de branco os "meio fio" e o resto ficar todo

arr�bentado .

E os muros que deveriam ser exigidos para cercar, áreas urbanas.

edificadas .ou não'? ,

Oanoinhas está crescendo rapidamente, isto é :rotário. ,

Mas, timpeza, acabamento, ordem,' sào imperativos paralelos e indis- .

pen�áV'eis:
-" Glauoo João Bueno

'
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CANOINHAS - "Não I existe
paz social sem justiça social. e
não existe previdência social
sem justiça . social. O objetivo
da prevídencia social é garan
tir à todas as pessoas das diver
sas camadas da sociedade, nas

emergências e etapas da vida,
segurança e- tranquilidade' em
face ao futuro. A previdência
se mantém 'através de uma con

tribuição solidária, proporcio-
nal à capacidade contributiva
de cada um. Representa desta

forma, justiça' distributiva de

Um patrimônio comum segundo

em
.-

anulo :as
,

, -
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uma certa proporcionalidade", 7 de novembro de 1977, assina
disse o Presidente do IPESC, do pelo então Gov�rnador, �n
Dr. Albino Zeni, na solenidade tonio Carlos / Konder ReIS, .�. o

de inauguração' da Agência Re- primeiro órgão instalado na"'re
gional do Ipesc realizada terça- cém criada Micro-RegiãQ� do
feira ultima nesta cidade. O ato, "Vale dor CanoinhascrO "Ag�nte
aconteceu às 17' horas: na sede empossado na: ocasião,' ê. o��Sr ..
da Agência, à Rua .Vidal Ra- Lorival Fedalto, nomeado pela
mos, �90, com a presença de, Portaria 164/80 de 2. de dezem
mumeras autoridades dos mu- bro de 1980. Até o .presente mo

nicípios de Canoinhas, Major mento, o Posto Avançado do

Vieira, Três Barras, Irineópolis Ipesc vinha
_

sendo dirigido pela
e Pôrto União. Professora Esmeralda Maria

I Seleme Buchmann, Superviso-
ra Local de Educação.

,

A. Agência Regional do Ipesc,
com sede em Canoinhas, criada
pelo Decreto número 3.697 de (ÚLTIMA PAGINA)

I
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PAPANDUVA (CN) - �
firma construtora C. R. Almei
da, contratada para construir o

asfalto entre Canoinhas-Major
Vieira-BR-116,. começou esta
semana o transporte de cami
nhões e máquinas de Curitiba
para a localidade de Queirnados
no Km 52 da BR-116, no-Muni
cípio de Papanduva ..

'

A informacão é 'do Prefei
to Nataniel Rezende. Ribas; que

" .

;O .....

.

se mostrou muito eufórico com

a perspectiva do início ainda na

próxima semana dos trabalhos
nesta estrada, que é de vital

importância para
:

o desenvolvi-:
mento de Papanduva ,e Municí
pios vizinhos.

zir .o prazo de 24 para 18 meses

para a inauguração do mesmo.

A Prefeitura Já doou uma área.
de terra para a

. construção de
"

.' \;
40 casas qUe abrigarão osfun-

cionários da empresa >.nqquela.
cidade, além de colocar um te

lefone à disposição dos
,.

Enge
nheiros e Técnicos para melhor ..

comunicação . entre' o acampa-,
mento e a matriz em. Curitiba .

Segundo Nataniel, os 'res

ponsáveis
/
pelo grupo de traba

lho da C.R. Almeida que .atua
rá na construção do asfalto,
afirmaram, que pretendem redu-

•
- -

!
\

AA�BB proclamede camp�ã
(,' o,'

dos Jogos
.

da Primav�ta�
CANOINHAS Os V Jo-

gos da- Primavera de Canoinhas,
realizados no início do mês de
outubro de 19-80,. tiveram um

,desfecho inédito e inesperado.
O Colégio Agrícola Vidal Ra

mos, sediado no Distrito de
Marcflio .Dias foi a única agre-

\

miaçâo que participou das 11

modalidades, conquistou o 1.0

lugar somando ,71 pontos, foi

agora desclassificada pelo Con
selho Superiàr de' Julgamento
dos V .Jogos., por ter inscrito e

utilizado de forn1a irregular o

atleta Cleomqr Anesi, residente
em Medianeira, Paraná. A As-:
s?CÍação Atlética Banco do Bra-

.

sil (AABB), que havia ficadó

,em segundo �ugar, cmn 63 pon
tos, descobriu que o· referido

atleta não 'preenchia as C'ondi-'

Q z-

\

ções 'impostas pelo regulamento
.da competição e entrou com re

curso, em _primeira instância,
junto ao Conselho de Julgamen
to. Este aceitou os argumentos
do Colégio Vidal Ramos que
alegou ter o recurso entrado fo
ra do prazo. 'A AABB diante do
caso, recorreu ao Conselho Su
perior de Julgamento, que nu-.

ma primeira .tase, reformou a

decisão do Conselho de Julga
mento e reconheceu a legalida
de do recurso. )

Após a desclassificação do
Colégio Vidal Ramos, a cl�s'sifi
cação passou a ser a seg.uinte:
,Campeão Geral, Associação
Atlética. Ba.nco' do Brais}l, 63

pontos; Vke-Campeã: R'igesa,
'55 pOI\tos e 3.° lugar, �FUN-.
PLOC, com 53 pontos conquista-
dos. -

"
I •

,�' ,}. t' .

féus conquistados em todas as

modalidades.
' I.

:':

o- Sr. �Vnson Seleme!;: Pre
sidente da 'AABB, declarou queI, _

I
"os V Jogos da Primavera de
Canoinhas saíram engrarídeci-.
dos com tal decisão", 'acrescen
tando "que a atuação doi; Dr .

Ivo João Suchek, advogado da'

AA�B .f'oi brilhante e consti
tuiu-se de fator preponderante
no desenrolar dos acont'eclmen-
tos".

Uma semana depois, jul
gando o mérito da questão, o

Conselho Superior de Julga:"
mento, face as provas contun
dentes apresentadas, determi
nou a desclassificação do Colé,-

. gio Agrícola Vida( Ra�os e a

devolução das medalhas e tro-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

"

FOTOCOPIAS�

.

NOVENA DE N. SENHORA
DO ROSARIO DE POMPÉIA

Milagrosa Virgem do Rosário, eu
me agasalho, sob vossa proteção, en
tregando-me por completo a vossa
vontace ao vosso amparo em prova
do meu afeto para convosco; eu vos

ofereço esta luz todas as quintas
feiras em vossa honra.

Vinde ao meu auxílio Virgem Se
nhora do Rosário, favorecei a minha
Iamilra nas necessidades e aflições.

'U�GER & elA. LTDA.

CONHEÇA as maravilhosas
possibilidades dei sua própria
mente. Explore o mundõ�ffiis
terioso em seu interior. Q li-

� vreto grátis "O Domínio da
Vida" \explica como poderá
dominar os problemas diários
da vida e encontrar a felicida
de. Escreva para Escriba
S . E . C. _ Ordem Rosacruz,
AMORC, Rua Nicarágua, 2453
- Caixa Postal, 307 _ 800{)0
Curitiba _' Paraná, Brasil.

I

l,l i, 'I<'

Peço-vos conceder as 3 graças de
que necessito (Pedir as 3 graças).
Reze esta oração durante 9 quin

tas-feiras acendendo uma vela que
deverá arder até o fim. Depois de
obter as graças publicar.

Oh minhas 13 almas. Benditas,
sabidas e entendidas, a vós peço pe
lo amor de Deus atendei o meu

pedido. Minhas 13 almas benditas,
sabidas e entendidas, a vós peço,
pelo sangue que Jesus derramou,
atendei o meu pedido. Pelas gotas
de suor que' Jesus derramou do seu

sagrado corpo atendei o meu pedi
do. Meu Senhor Jesus Cristo que
vossa proteção me cubra com vossos

braços, me gumde no vosso cora ..

çõo e me proteja com vossos olhos.
Oh Deus de bondade, vós sois meu

advogado na vida e na morte. Pe
ço-vos que atendais meus pedidos e

me livre dos males e dai-me sorte

na vida. Segui meus inimigos, que
os olhos do mal não me vejam, cor

tai as forças dos meus inimigos.
Minhas 13 rrlmcs benditas, sabidas e

entendidas, se me fizer alcançar es

tas graças (pede-se as graças) fico-.
rei devota de vós e mandarei publi
car esta oração, mandando tam

bém rezar uma missa.

ORAÇÃO DAS

TREZE ALMAS

.I

Reza-se 13 "Pai Nosso" e 13
"Ave Maria" 13 dias.

EXPORTAÇAO
TELEF0NES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

/

Publicação da noveno por gra-
ças alcançadas Uma Devota

da Linha

CARTó:RIO DO REGISTRO 'CIVIL - EDIFíCIO DO FORUlVi

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
Ir" - CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE _ TODOS OS
T�MANHOS - PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-

RA EMPRESAS _ PAPEL VEGETAL E TODOS OS
IMPRESSOS.

QUALIDADE ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTO.

e uma variadlssima secção
de" profissionais compe

sua colocação.

Frigorífico Canoinbas 8/1
Demec- R CA-200-77 /047

C.G:C .MF. 83.188.110/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA.

Ficam convidados os senhores acionistas do Frigorífico
Canoínhas SjA, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária
a ser realizar na sede social, sita a Avenida Senador Ivo de Aqui
no, 1330 no dia 21 de feveireiro de 1981, às 10,00 horas, afim de
deliberarem sobre a seguinte:

'

ORDEM DO DIA

.

1. o Apresentação, discussão e Aprovação do Balanço
Geral, Demonstrativo da Conta Lucros e Perdas, relativo ao exer
cicio encerrado em 31. 10 . 8'(). ,

2. o Eleição dos Membros do Conselho de Administra-
ção.

3. o Fixação dos honorários dos Administradores,
4.0/Aprovação e destinação da Correção Monetária do

Capital.
5. o Outros assuntos de interesse da Sociedade.

A V'I S O

Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na se
de da empresa, os documentos' a que se trata o artigo. 133, da Lei·
n. o 6.404 de 15.12.76, relativos ao exercício social encerrado em

13.10.80.

Canoinhas, 18 de dezembro de 1980

FRIGORIFICO CANOINHAS S/A.
Agenor Christofoli

Diretor Superintend.
3 x

«\VEG»

Rua Deso Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

,

INDÚSTRIA .: COMÉRCIO -,

WaldelDar Knüppel
'..... � W!L&iLIiO)mr r:.....

, ASSEMBLltIA G�RAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇ,AO
Convoco os Senhores Associados do Hospital Santa

Cruz para a Assembléia Geral 'Ordinária a ser realizada nas de-··'
pendências do Hospital Santa Cruz, no. próximo dia 16 de janeiro,'
de 1981, às 19 horas em 1.a convocação e às 20 horas em 2.a con
vocação, afim de tratar dos seguintes assuntos:

1) _ Apresentação do Balanço e Relatório da Direto-
.

ria referente ao exercício de 1980;

2) _ Aprovação do Balanço e Relatório da Diretoria
referente ao exercício de 1980;

3) _ Eleição da Diretoria para o Biênio 1981 - 1982; ,

4) - Outros assuntos de 'interesse da Instituição.

Canoinhas, 11 de dezembro de 1980.

OSVALDO WRUBLEVSKI _ Presidente

,_ I 10 DE' .JANEIRO DE ·1981

1 x

/
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Distribuidores Exclusivos
.

Completa dos Motores
de

\ '

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

Coluna Tridimensional

l,
..

J'

, ,

"

,"

Esquadrias
de

ferro
.

equipe

locado ao pé da coluna a seguin
te importante modificação:

Sugestões e correspondência
para a coluna poderão ser en

viadas para:

Prezado leitor:

•

Canoinhas, 27. de dezembro
de 1980.

, /

vidros, com

tentes para

REPRESENTANTE EM ÇANOINHA-S:

Pedimos desculpas pelo ocor

rido. No jornal datado de 23 de
dezembro de 1980, pulou uma

edição anterior pré datada de
06 de dezembro, na qual era

dado o início, por erro de ím
prensa saiu a coluna do dia 10
de janeiro.

Jornal Correio dó Norte
Coluna Tridimensional
Caixa Postal, 2-D
89460 - Canoinhas - se

Hoje não será, publicada a

coluna por razão. reparativa. Pe
ço desculpas mais urna vez, mas

na próxima coluna será publi
cada a que deveria ter sido dia
23, sem o final que era uma

mensagem de final de' ano,

Hoje, repito aos desavisados,
não será publicado a' Coluna
Tridimensional, e' sim' esta nota

explicatória datado de 27 de
dezembro. Fiz esta, ao' tomar'
ciência do ocorrido e sabendo
do irreparável erro, 'decidi qua
tro dias após. Para maiores
explicações leia' esta e· conten
tem-se com esta' nota explica-·
tória.

(

Na coluna anterior ou seja a

do dia 23 de dezembro, eu afir
mo que trataria das olimpíadas
e do famoso time, fica por ora

adiado para 24 de janeiro. A
coluna do dia 17 vai tratar das
infindáveis escadarias, sendo co-

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

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA
,

VA ATÉ A FUCK AUTOMóVEIS LTDA.

\

Na Fuck Automóveis Ltda, a vantagem é dupla': você' ga-
nha na economia do F'iat 147 e ganha também na economia

.

dos planos Fuek. Venha conferir.
, '

Fuck Automõv·eis Ltda..�

aDDO
Aute>mówNs ....

Rua Caetano Costa, 2211

Fone: 22-0007 _' CANOINHAS

HOSPITAL SANTA CRUZ,

t •
'

•
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'Bacharéis
ide:

em Adminislracão
"

�
,

' ,

Empresas

,

Aconteoo'9- dia 19 de dezembro. no Salão. Nobre
: ,da Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarí-.
nense a solenidade de formatura dos Bacharelandos

, do Curso de Administração de Empresas da turma de
1980, que recebeu o nome do Professor Sérgio Kehler.
O Presidente da Funploe, 'Dr. Paulo Dequêch foi o

, >, Paraninfo e o Professor Norberto Pereira foi o Pa
trono.

Os 32 formandos que colaram Grau, são os se

guíntes: Adelmo José Fuclk, Adir Rusque, Aleeu Tom

poroslki, Artur Romário Betto, Artur Rogério. Bur

gardt, ,Deleídio_ Lulz Bínotto Garle, Díomar AntÔnio

)

I,
,

LUCIO

-'

....::. _",

" • t"_."",.

_� ," .\', .'�' _ "_ .":I-;� '_ V" ... -: ,.,,",_--+(_'J� ..:.:;,.��,6l't,��Ii\l;�,
.. ;;:;..;-:"'I!.::�

...

,W.i:,,1 ...�I:'.'�1,:.lIt.�.\
I

\

Soares, EHas JoéI Zimahn, Eli�abete Àdelaide Ru
,
dolf, Elhnar Alfredo Fíedler, Elza HerbSt Borchardt,

,

Gastou Mario Cazamajou Bojarskí, Heraldo Hírt, Hil
�2', Lucia. ,Pereira, Hilson R,osa, Irene 'I'okarski, Iri
neu Osn,y Brey, Jair João Quint, João Walter Augus
to Sins, �a.se Caries Ferraresí, Leoberto, Weinert,
Marcos Dornelís Burgardt, .Mário Roberto Werka,
,Mauricio Tadeu Feger, Moacir Scheuer, Nelson Ar
genton, Ot� Ameríeo Engeí, Pedro Theodorovitz So

- brínho, l!to�arió Ma.rtins, Silvio Jacó Gornísãd, Soily
'I'erezínha de Souza Lima 'e Sonha Maria de Luza
Medeiros.

'

,..-----------------.-----------------------------'--------------=------------------------------�----------�

GARDEN'IA
Curta suas férias com 116SlS0S artigos de verão:

Bermudas, biquínis, conjunto de short '

e camí-
\

,

' \, ,

seta, sandálias' e jeans WlS melhores marcas,

TRABA4IiAMOS COM CARTÃO ELO

JOvem Psicóloga
Em solenidades realizadas dias' 18 e 19 de dezembro,

I

na' Socíedade Thalia, em Curitiba, a' bonita jovem Marcia

Regina Salfer, graduou-se pelo Curso de Formação, de Psi

"oologia' da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Tuiuti.
,,,-

,. �

Márcía Regina,. é filha d/o oonceituado casal da, sociedade

j6fnvÚense. '.A).ft.edo e Eleusa M. Voi� S�lfer, que c0Il:tam
com a estima de inúmeros amigos e parentes em Ca,noinhas.
Entre os muit9s cumprimentos, récebidos pela novel psicó'
Ioga, um dos mais efusivos ei carinhosos foi, sem dúvida, os:·
de seus avós, Albano e Emília Kohler Voigt, c�sal estimado
e querido em, nossa cidade. Do colunista, seguem as felici

tações à Márcia e seus queridos familiares, pelo belQ acon-

tecimento.
'

, \

\.,

. Desenho I,ndustrial e

Engenharia Civil,
\

Duplos parabéns ao jovem casal, Luiz Cezar e Stella
, I

Maris Crestani Sakr" que neste final de semana formam-

se .pela Univ,ersidade :F1ederal dio Paraná. Stella,' MariS, Cola
,

I

Gra4 �tn De�nho Industr4l1 e Luiz Cezar em Engenharia
•

• , J

t

. CiVlJ.; ,Jtles 'são filhos, dos casais, Reinaldo e Rosélis Maria

s. Ofies�i ,e de Haima e Madalena Uba Sàk.r. Os eumpri
,liairJS ào e4lurus-· ao e�al te :;ws fe-lizés pais.

Formandos do CESC
Foram, 51 jovens que eoneluiram p- Curso de Labora

torísta de Análises Clinicas do Colégío E5tÁdual Santa
Cruz, cuja Turma levou o nome, do Professor Eloi Bona
Do pregrama . de formatura constou o seguinte: dia 19 de
dezembro, Missa e:m Ação de Graças, na Matriz Ct1sto Rei
às 19 horas e às 20 horas, aconteceu a Solenidade de 'Co
!ação de Grau, no Salão Nobre do Colégio Santa Cruz. Da

.

Turma, Matutina; foi Paraninfo, o Sr. Doarei dos· Santos
Machado e Patronesse, Suely Mareofin Da Turma Noturna,
foi Paraninfo, Sr. Jorge Luiz Ramella e Patrone�se Noely
Fischer. Os formandos de 1980 são os seguintes: Angela
Maria Pereira, Arilto Pacheco Scholz, Arilton Luiz' Zattar,··
Arlene Berta Knüppel, Cláudio José Erhardt, Danelíse Te-.
rezinha Burgardt, Denise Regina Vachtel, Edson Luiz
Dambroski, Elon Thien, Eugenia Hanchuk, Francisco Fer
nando Fuck, Gabriel Assis Bonka, qilmar Matias Holler, \

Gregório Heuko, Guido Dams, Hilda Woitechen, Ildomar
Ribei:'c, Jessé Vieira, João Algacir Fontan� Junior; 'João
Mari� AI�es de M�lÍa, João Pionkievicz Neto, José Mareio
Noga, JulIo{ de Jesus Müller, Laides Euclides:. Lauro Luiz
Friedric;h, Luiz Antonio' Kwieeien,. Luiz Ari Friedrich;
Luiz Ro}?erto Holler, Luiz Roberto Müller, Luiz Tito Sco
pel, Márcia Correa Tavares, Maria Goreti Dambroski, Ma-

'

,riá Inês Tadra (Oradora), Maria de LOurdes Ferreira da
Silva, Marilda Neuburger, Marcos Antonio Holler, Marli
Paul, Mauro Konig, l\1'organa Dirschnabel, Raquel Maria
Gritten, Raul, Burgard't, Ricardo Luiz Riede, Rita de Cássia
Reitz, Rosane Krzesinski, Rósane Marià dos Santos - Rossa-

, ,

1}.0 Maria Kook, Sergio NOrberto Schroeder, Veroni Ana
'Ros�ato, Vilma 'Pokriwie'ski, Vimarl Orts, Vivina Margaret
J(,ersten, O colupista agradece o convite dQ participação.

/

Estreando Aliànças
Registro com satisfação, hoj,e, o noivado do jovem

advogado Maurioio José Eskudlark e a bela academica de

,Direito, Angela Maria Bava�esco. filha de tradicional fami
lia da sociedade de São Miguel D'Oeste. O evento acon

I

tedeu dia 19 de dezemhro, pata em que Maurício, colava

gra.u em Direito em Itajaí.

/

Cartões de Boas, Festas.
, Agradeço e retribuo as mensagens que recebi das
seguintes firmas e pessoas: Siderúrgica Catarinense S, ,,A. ,
Florianópolis; Companhia Jornalística Caldas Júnior, PQr·'
'tei Alegre; Rigesa, Três Barras; Esperídiâo Amín Helou�Fi
lho e Esposa; Florianópolis; Dalva Enira Costa, Morretes-

\
Pr ; Diolando José Motta e Esposa, Paranaguâ-Pfi: Francis
co de Assis Filho e Esposa, Florianópolis; Alfredo Salfér e

Esposa, J'oínville: Orty Machado e Esposa, ruo de Janeiro;
Arolde Carvalho e

I

Família, Brasília; Empresas Fuck, C&

noinhas; Basilio Humenhuk Comércio de Veículos, Canoi

nhas; Pia União de Santo Antonio, Canoínhas; Associação
dos Municípios do Planalto Norte Càtarinense, Canoínhas;
.Jorge D'Angelo, Florianópolis e IAiPAS, Florianópoils .

(

JRegina/ Maria
Foi dia 27 de dezembro a _:solenidade doe Cola

ção de Grau da prezada 'Regina Maria Zaniolo dê

Carvalho péla Faculdade Ó2 Direito da" Universidade

Federal" do Rio de Janeiro. O acontecimento teve por
local o Hotel Nacional no Salão Dom Pedro I. Regi
na Maria, ;{filha' do casal Arolde e Pivair' zànid19
Carneiro de Carvalho, residente em Brasília, a, quem

, _..' " I

envio os efusivos cumprimentos.

ÓCULOS DE VERÃO

DAS MAIS FAMOSAS MARCAS ' ,,'

\ você encontra,
/ I,',

na
i,

(ONFI,AN(A
Praça Lauro Muller, 522 -,,Fone: 22-0316

CANOINHAS-SC
, .... ,.

"

Alair e Esrnael
,

'

I'

Com uma bonita cerimônia realizada na Igreja }\4a
triz Cristo Rei ,dia 20 de dezembro" uniram-se pelos lâÇOS
do matrimônio os jovens Alair 'Belarmino da Silveira e ,Es;:.

mael Rosa do Nascimento. Alair, é filha do casal Víetoe
\

Belarmino e, Rosa da Silveira, e Esrnael, filho. do casal
Dorival Rosa e Margarida Traudi Paulo do Nascimento.
Em nome dos funcionários e Direção' da Impressora Ouro
Verde, enviamos os -eumprímentos ao jovem casal.

/ r

Confratemizacão /
I'

Reunindo funcionários e 'familiares, )1 Direção da Bâ
dio Santa Catarina ofereceu um jantar de conftaternJaaçã.o
'comemorando a Festa do Natal. O evento aconteceu rio

'\
'

�.

Restauraste Pampas, e contou 'com a presença do Ptefe,ltó
Benedito Therézio de Car-valho, deste eolunísta, e convida
dos especiais. Agradecemos o gentil convite formulado pe-
10 amigo Glauco, Gerente da Emissora. �

Enlace na Agenda
Subindo o altar da Igreja Mat�iz Cristo,Rei, para -a

bênção nupcial, hoje' às. 18 horas, os [ovena-Amadeú José
dos Santos le Judite Artner , Eles são filhos dós casais Án
tonio Ferreira e Ana Novakisiki dos Santos e de Francisco
Artner' Neto e Hercília Bompei Airtner. Apó's a cerimÔnia
teligiosa, os noivOs recepcionarão'.os padrÍnhos, fam'iliru-es
e convidados com' um ,jantar na Sede Social' da \Paróquia.

, ,
'

o colunista agradec.e o convite de participação, felicitandQ
o jovem par e seus pros.

Ahiv,ersários /

HOJE: yictor\'BorgeS" resi4ente em Major V�eira.
AMANHA: Sra. Laura, esposa de Waldemiro �Chlll-'

ka e Marcia Plothów.
,

DIA __12: Zeno Ri,beiro da Silva.

DIA 13: S\ylvio Ma,yer, Sérgio Carvalho, MaIia E�:
.
lia Borg� de souza, Vanessa Giseli 'Trem1 ei
PerciUano Leandro· Souza.

'

DIA 14: Rafael SchuLka.

DIA 15: Herbert Ritz:rnann e a Vva. Olinda Bu,rgardit.·
"

I

DIA 16� .WaldQmiiro NovaJk e Dlaniela Müller, filha de
Mario e nina Müller, \ ,

.

Aos aniversariantes .da semana, O' colunista en-'
via os melhores votos de felici�des.

,
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10 DE JANEIRO DE· 1981

xam de ler os nossos corriquei
ros horóscopos que, ao menos
até alguns anos atrás, enfeita
vam ou deslustravam as pági
nas de 'nossos jornais. Em ou

tras palavras, o astrólogo meio

apiviIiho e bernío espertalhão,
não foi completamente varrido
de nossos dias, embora boa par- ,

te de suas atividades hajam si
do usurpadas ou avocadas pelos
futurólogos, que também são
uma espécie de astrólogos, em

bora de/tiro muito curto.
I

, O vidente, profeta e astrólo-
go, de maior projeção, foi um

'

francês, de vida misteriosa e

qus deixou um milhar de estro
fes, redigidas numa mistura de
francês arcaico, provençal, gre
go e latim e 'que é conhecido co

mo NOSTRADAMUS. Permita
.0 nosso ouvinte dizer-lhe que,
por uma série de circunstân
cias' ele nos é familiar. Há mui,
to que, nas horas vagas, líamos
seus. versos, aparentemente con

fusos, até que uma afirmação, I

que aparace na primeira centú
ria, nos alertou sobre 0$: aconte
cimentos que realizavam na

Pérsia. Dizia ele que "a fome,
a chuva e a guerra continuariam

:-ri .Ii

�'itfi"i iii ••• d 1111nj"l't'h'ritflfirirrinrii'íi I • d II d 1111 cr • iii •• , •• II ii •
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�'Aristides a lo �

.. I�ç:qJll�ESSIONARIO @
NEC.ESSITA PARA ADMISSÃO IMEDIATA

Mecânicos com 'prática em

veículos' Mercedes- Benz
ENTREVISTAS COM LAURO MARIA .

, Rua Vidal Ramos, 1036 - CANOINHAS - SC •

Ll.!llll!!llu.. , . , , , "

, . , . , · · . , , , · , """ ' · , , · , , '!'L'" , ••• , '-'-'-' •• • • " ; ,�
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I
I

fiava
Edifício, Planalto Hotel - Loja Térrea N.? 413

Fones: 22-0433 - 22-04'77 - Ramal 6
, -

.

,
\

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

SERVIÇO ESMERADO, RAPIDO E GARANTIDO.
•

PREÇOS ESPECIAIS PA-RA CO;LÉGIOS, CLUBES
\

'

E ASSOCIAÇÕES.,

Consulte-nos sem' compromisso.
Atende no horário comercial, inclusive sábados à tarde.

( (

.

Dia Mundial do Astrólogo
Mário Gardelin

6 de janeiro

São evidentes as razões pelas
<;Juais o Dia dos Reis Magos,
que vieram do Oriente para
adorar a Cristo Menino, em Be
lém; foi escolhido para ser o

Dia Mundial dos Astrólogos.
Os reis orientaram-se por uma

estrela, de características inco-
\
muns, em )s'na jornada, que ter
minou na Gruta do Deus Meni
no. E os' astrólogos, - no pensa
mento do passado, antes' que
entrassem na era do cientificis
mo, fazia como meio de seus es-

) tudos e de suas predições, o

exame das estrelas, dos plane
tas, das conjunções, eclipses,
etc. E, se, agora, muitos de nós,
sorriem daqueles sábios, de par
baças veneráveis, a perslustrar
,os céus, muitos tem uma fé ce

ga em suas palavras e não dei-

Chácara
Vende-se uma chácara me

dindo 2,5 alqueires, situada nas

proximidades da BR-280.

Melhores informações na I

Rua Curitibanos, 364 ou pelo fo
ne 22-0883.

\ 1 '?f

TER'RENO COI CASA
Vende-se um terreno' com

casa de madeira, localizado na

Rua Frei Menandro Kamps,
10�9.

Trat-ar na Rua Rui Barbosa,
1125.

,DOCUM.ENT9S
,

EX.TRAVIADOS
\

MIGUEL RODRIGUES DE
ALMEIDA, declara para os de
vidos fins que extraviou o Cer
tificado de Propriedade do veí
culo Volkswagen Sedan 1300,
ano 1970, placa CA-0526" cor

'verde.
,

O mesmo fica sem efeito
I

por ter requerido segunda: via.
1 x
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Faça SUl visita li

.

LCO-ME HIRT'CI.

, I

•

I

Colheitadeira
New Hclland 4040

'-'

.A Colheitadeira NEW HOLLAND 4040 é forte re-, ,

sístente, durável, versátil,'moderna. Perfeita.
Ela vai mudar o conceito de eficiência na colheita.

Uma garantia da tradição da SPERRY NE'W \HOLLAND em

produtos de alta qualidade.
\

Pelas. suas características e avançadas inovações,
a Colheitadeira NE'W HOLLAND 40�0 coloca-se numa indis-
cutível posição de vanguarda sobre suas congêneres.

Concebida em cada detalhe para 'aumentar os lu
cros da colheita, reduzindo, ao mínimo, ás perdas de grãos)
eliminando as quebras e enviando mais grãos, e grãos limpos,
ao tanque graneleito.

_Mais ágil, mais bonita, mais confortável.
'Um orgulho da tecnologia.e simplicidade mecâni

ca da SPERRY NEW HOLLANÚ. '

Conforto" segurança, visibilidade e controles à
mão.

na Pérsia. Uma fé muito gran
de atraiçoaria o 'monarca e que
aquelas coisas começadas na

França terminariam lá... Por
último, dizia que havia um se
creto desejo quo alguém fosse
poupado ... " Palavras misterí- �

osas, mas que se realizaram
com Khomeini, com a vida tri-·
bulada do Xá, com os extermí
nios e fuzilamentos, com a re

tenção dos reféns. .. E que está
muito longe de haver termina
do. Aliás,' Nostradarnus consi
dera esse fato um dós mais im
portantes e o enfeixou entre QS
trezentos de maior evidência, -

se os interpretes estão devida-'
mente 'acertados' em suas afir-
maçoes.

Em nossos dias,' muitos poli
ticos, enquanto pisam o solo
eleitoral com seus pés, por meio
(de um astrólogo ou adivinho,
contemplam' as estrelas e se

orientam' pelos seus palpites.
Respeitemos. as crenças e as,

I

opiniões alheias. A astrologia
tem muito de mistério, de infan-
til e de espantoso, o suficiente
par� a cumprimentarmos e pas-
sarmos de lado ...

VOCÊ TAMBÉM VAI SE ORGULHAR DELA.

\.

I

,

Revendedora autorizada "New Holland" e "CBT" para a região,

M·AVEQUIP
Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda,

I Rua Duque de C�xias s/n (Próximo ao Cemitério Municipal)
Telefone (0477) 22-0261 CEP 89460 - CANOINHAS-SC .

\

Sindicato
.

dos
Rurais de

___• 'u=- , Q , ._

,

Trabálhadores
(anoinhas

EDITAL DE CONVOCAIÇAO
( Pelo presente Edit�l, ficam convocados os senhores asso ..

dados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canoinhas, em
, \

pleno gozo de seus direitos Sindicais, a se reunirem em Assembéia
.: Geral Extraordinária no próximo dia '12 de janeiro de 1981, às 8 ho
ras em primeira convocação e caso não houver número legal de as

sociados presentes, será convocada uma segunda Assembléia para
,

uma hora após, isto é, para às 9 horas, no mesmo dia é local com
qualquer número de associados presentes, a qual será realizada na

Rua Vídal Ramos n.? 566, para deliberarem a seguinte: ,

I
1/., .

_':- -e R E D I A R I o 'p R '6 P R I o -:-

CONJV;NTOS ESTOFADOS, COPAS, DORMI'rÓRIOS PARA CASAL E INFANTIL" COZI

NHAS AMERICANAS TODESCHINI, TV A, CORE�. (SANYO, SHARP, PHILIPS), T,\
. , '

PRETO E BRANCO (PHILIPS, PHILCO), FOGõES A' LENHA, E A GAS, REFRIGERADO-
RES, ARMARIOS CONí PIAS (SIMPLES E DUPLAS), BICICLETAS, ENCERADEIRAS,
MAQUINAS DE COSTu:áA E DE LÁVAR, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHOS E BERÇOS,
RELÓGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCA-FITAS E UMA INFINIDA-DE DE ARTIGOS..-

\

. ,

CANOINHAS
"

Rua Caetano Costa, 495 - Fone 22-0555·
I.

LTDA.

SANTA CATARINA

ORDEM DO DIA

1.0) Tomada de Posição sobre a Fumicultura.
2 . .0) Assuntos Gerais.

Canoinhas, 05 de janeiro de 1981.
,

\

EDMAR GON'ÇALVES PADILHA - Presidente,
\

I
"

�.·.I��."I��'.!'.Q.�,.,·'.P •• !I�.!I •• I ••••.. I.I.n.a.·' •• 't!'R"!IA'!!'." ••• p ••p.""·".".'.'I'�
.... '" _O_

I
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Você Leitor

Ao. iniciarmos o novo ano,
nosso P:residente JO\ÃO DE
SOUZA VARGAS nos traz mui
ta certeza de termos pela frente
um ano .da graça, porque diz ele,
fará com que as, atividades leo
nísticas sejam levadas a seu

termo, sem as interrupções que
se tem. notado em outros anos, Por não terem sido encontrados
principalmente em época de fé- nos endereços fornecidos ou por re
rias. Assim é que, seu primeiro cusarem a tomar ciência, faço saber

pensamento é dar cumprimento a que o presente "EDITAL" Virem
ou dele tiverem conhecimento queao cronograma traçado no iní- deram entrada neste "OFICIO", pa-

cio de sua gestão, o que aliás ra serem protestados contra os res-'
vem sendo cumprido a risca. pensáveis dentro do prazo legal os

Nosso club., vai em frente, le- 'títulos com as' seguintes caracterís-
ticas: -

vado por mãos que conhecem o

problema Servir, tendo sempre DP N. o 0'46, vencimento 19'.0.9.80,'
presente que a unidade é que

valor Cr$ 8.390',0'0:, Credor Mincal -

Mecânica Industrial' Canoinhasconstitue a nossa força e o corn.,' l.toia Contra: EMPREITEIRA
panheirismo a meta que sem- GLOBO - CONSTRUÇÃO CIVIL-

'pre buscamos.
'

-, CGC 82 730', 532/000.1-49.

DF N .

o 416/0'03, vencimento
30.10.80', valor Cr$ 10.780';0'0, Cre
dor Rafael Dionísio Pereira & Cia
Ltda Contra: EMPRE,IT'E.IRA '

GL6>BO - CON8TRUCÁO CIVIL
CGC 82 730 532/00.0'1-49.'
DíP N. o 416/004, vencimento

28.11.80', valor Cr$ 10'.780.,00' Cre
dor Rafael Dionisio Pereira & Cia
Ltda, Contra: ErMPRE.ITEJRA
GLOBO - CONSTRUÇÃO CIVIL.
CGC 82 730 532/000'1-49.

1981 SERA O ANO

DA GRA'ÇA

NOSSOS

ANIVERSARIANTES

Neste mês de janeiro, regis
tramos prazeírosamente, nossos

aniversariantes, a começar pelo
CL.. -LUIZ JORGE BUCH
MANN que no dia 08 comemo
rou idade nova, com um abraço
de toda turma . Também, no

mesmo dia o nosso CL. HILÁ
RIO LIBL fez' seu aniversário
conclamando seus amigos, para
um aper-itivo . No dia 10, isto é,
em data de hoje, comemora seu

aniversário a D'M. MARLENE
TEIXEIRA e que apresenta seu

novo bebê a toda turma. No dia
29 é a vez da DM. JUCI TERE-
,ZINHA REII:'JHARD SELEME
'que completará nova idade. 'A

, todos os aniversariantes os cum-
primentos do clube de Leões. de
Canoinhas.

/

,
.,

-,

I

Novamente, estamos com você, amigo leitor. Ano Novo,
esperanças mil. Início de mais uma etapa .em nossa vida. Sempre
que surge um novo ano, também nos sentimos com mais vontade de
lutar, com mais ânimo 'para enfrentar a caminhada de nossa existên
cia.

o LEO CLUBE
'(NA LIDERANÇA
Destacamos as atividades

I do Leo Clube de Canoínhas.:

Efl:i nossos modestos trabalhos publicados neste conceituado
jornal) com uma tiragem en9rme, sendo semanalmente, ou mais pre-

-

císamente, aos sábados distribuídos seus números para diversos es

tados, cidades e lugarejos, desse nosso querido Brasil, contamos

sempre com à apreciação dos leitores pari aquilo que fazemos.

" Durante o ano próximo findo, recebemos de diversas 10-
� .' ,

calídades, algumas bem longiquas, cartas, cartões, telegramas e até
telefonemas nos incentivando e cumprimentando ppr este ou por
aquele artigo que humildemente 'escrevemos.

As criticas que recebemos até aqui, foram sernre constru

tívas, de alto valor para nós. '

Muitas informações dados e até coisas pitorescas de nos

sa região, nos chegaram ou chegam as mãos seguidamente, para
que façamos algum artigo: ou crônico e aproveitemos aquilo que
for' possível.

No entanto, quando escrevemos alguma coisa é fruto do

,\ momento, nada premeditado com antecipação Fazemos algo, que
talvez por vocação, já esteja concretizado em nosso' pensamento.

E assim, cá estamos novamente, tentando levar ao leitor,
um pouquinho daquilo que gostamos de fazer que é a ddficil arte'

-

de
-

colocar no papel, aãgo que tiramos do cotidiano da vida ou que
ficou na saudade, mais .que as vezes é bom ser recordado. Muitas

vezes; nós mesmos, .. ,

nos emocionamos com o que escrevemos .. De

pende�do do estado, de espírito em que nos encontramos.
\

Procuraremos neste ato de 1981, p'o menos uma vez no

mês, estar em' contato com o caro 'leitor, ao qual muito prezamos,
pois é este que lê o que escrevemos.

'

, .

.

Portanto, você leitor, . merece todo o nosso respeito, a

nossa' gratidão, pela atenção que dispensa aos nossos. escritos.

Procuraremos de uma forma ou de outra, estar mais pró
ximo. de vocês, pois sabemos que os leitores continuarão a nos'

prestigiar, i não deixando de ler o pouquinho que fazemos, ou me

lhor, escrevemos, mais que é de coração.

"Voc� .leitor é a mola mestre que tanto precisamos para
levar avante o nosso trabalho. -

,

l"iI • i i 1í"i"!'j • iii • ãí í I i. I U .,illI i'i'i'fim ii I ii ii Il jj'Wmi " ... iIl Iii 1111 II ii TII,,�,"";;;,n;:;;�V;;;;:;iiMrii'i'Min�'iriMiiT.'íi:;;;:;;;"Mi'iõi:;n;;:;õ=iii'iW-;r;;=;��

.:
Canoinhas, janeiro d.e 1981. Ivanita Schiviski .

- Empresa Industrial e V,omercial FU�K S$ ,�
.

�--r�- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-

AZULEJOS ELIANE

PISO VITRIFICADO 15x15 '

CONJUNTO SANITARIO PÉROLA DECA

FORRO DURATEX E�I CHAPAS DE O,60xO,60
TINTAS

TUDO ISTO COM 15% DE DESC. ;PARA AJUDAR AINDA MAIS A
voes MELHORAR A SUA CASA, PARA, QUE ESTE ANO 'SE TORNE, TRAN
QÜILO, FELIZ E SEM CONTAS.

VENHA ATÉ NÚS, É AQUI NA CAEr_r;ANO COSTA, 860 OU PELO

FONE 22�0281 EM' CANOINHAS.
<,

MJL!I ".!oI!! 'tI- �'Í! II" -,. 11111�'III)'.!11 'I I l!.:!!:!,iII II I n II II II!'I!"" i II., q. EI, !li II!!! ,'I!! 11l..UJl..V!!l1!'" IIlmll li !I li! !!I Il! I D li IlIlLlI..lI..ft.I..lI.JUI.lIl1', IlIn�

"
'

. ':

porque reconhecemos o poder
, de liderança em nossa Juventu
de Leonística. Confiou-nos sua
Presidente VALDEREZ TABA
LIPA qUe está plenamente sa-

tisfeita com o produto que con

seguiu reunir com as promoções
da Discoteque e. que agora vai

destinar segundo já estabeleci
do em reunião de seu clube. A
diretoria se empenha em retinir
todos os associados,' para a'pro
gramação do 2.°, período' da
gestão 80j81, cujo trabalho me

rece de nós outros o �econheci
mento de um dever cumprido.

,

,.
;' v ,

. 2.10 OFíCIO DE NOTAS

Edital de Notificação de Protestos
DP N .

o 6 131/80, vencimento
04.12.80, valor Cr$ 8.710',0.0,. Credor
Comatol - Cómércio de Máquinas e"

Moto-serras Ltda, Contra: EM
PREITEIRA GLOBO - CONSTRU
çÃO CIVIL - CGC 82 73.0 532/000'1-
49.

DP N. o 37 145/1, vencimento
20.07.80, valor Cr$ 5.126,42, Cre
dor Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda,' Contra: WILSON
FUCK - CPF 249, 093 869'-,04.

'DP N. o 2. 1/2,7 078/B, vencimen
to 16.09.80', Valor Cr$ 15.541,00,
Credor Abrahão Mussi. S/A - In
dústria e Comércio, Contra: OR,T'E:
NILA DrCK CHAVES (LILA)
OPF 092 850' 679'-72.

DP N.o 3 008, vencimento 16'.0-7.80,'
valor Cr$ 1 .185,0'0', Credor Empresa
Industrial e Comercial Fuck SIA,
Contra: ANTONIO FRANCISCO
DE ALMEIDA, - Título de Eleitor
11. o 22 ,6-88.

, '

Canoínhas, 08 de janeiro de 1981 .

,

.

ALCIDES SCHUMACHER
OFICIAL MAIOR

DR. ';,' Z:ENO AM'ARAL FILHO
,

/

- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Ruá 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960

•

Ia

: ,"

Compre
Philishave

um barbeador
.

e ganhe um Fiat

/ .'�

��_n_' '�_-�'m_�_D ��

responsãveis

Ajude sua Prefeitura

Os moradores são

pela limpeza dos

____u emw_AAi_w'_Mi# M_�_@_·00Ü__"8 ·_'ww am__m_WF_�W b��' __
,

Prefeitura
·todos -

sao

"

passeios;

comunidade
, .

respensevers

\ ,
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CGCMF, 83.188.110/0001-56 - SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - DEMEC-RCA-200-77/047
AVENIDA SENADOR IVO DE AQUINO, 1330 - CANOINHAS - ESTA DO DE SANTA CATARINA

RELATóRIO DO CONSE,LHO DE ADMINISTRA'ÇAO
Senhores Acionistas

,
É com .prazer que submetemos a apreciação de V. Sas., as Demonstraçôes Finan-
ceiras, referente ao exercício encerrado em 31 de, outubro de 1980. ;

Atividades Operacionais '.
Graças ao t�abalho desenvolvido, atingimos índices de produtividade satisfatório,
abatemos neste exercício 9,7.576 cabeças de suínos, contra 68.963, suinos no exercí
cio anterior, representando um aumento significativo de 41,49%; por sua vez, nas
vendas houve um aumento de 120%, passando de Cr$ 251.78:8,.436, em, 1979, para
Cr$ 554.292.967 em 198'0.

'

"
,

)

conscientização dos .criadores, através' do nosso / Sistema de Integrados, vó1tadetl
para uma criação de alta qualidade, proporcionando uma oportunidade de um au-

o mente em sua receita, bem: como, trazendo condições de, uma melhor e �ai(),t pro-
dução de Matéria Prima emnossa região.

'

Agra.decimentos
Ao finalizar nossa exposição, queremos ressaltar o apoio financeirc recebido dos
estabelecimentos de crédito, em 'especial ao Banco do Brasil SIA., que deram sua

contribuição financeira para o desenvolvimento de nossa. atividade, e mais ainda,
ao desenvolvimento da suinocultura em nossa região.
Igualmente agradecemos a todos que colaboraram com nossa organização, e vale
mo-nos do ensejo para reafirmar nossa confiança e fé no crescimento desta,

Fomento "'1-" ',.c:.:! ,"":"'FI'�({" :_:;; :'11'," ""r'

A suinocultura. da região, no corrente ano ultrapassou as espectativas, graças a
I

Cánoinhas, 31 de outubro de 1980.

'"',, A ADMINISTRAlÇãO
,

Balanço Patrimonial encerrado em 31JO.8:0'
ATIVO'

cmOULANTE

1980

95.884.571,83

7 . �27 . 082,54'Disponibilidades ....
Caixa e BallC05 .

Créditos '.

Contas a Rec. Clientes ..

(-) Tit. Descontados .. " .

(-) Tit. Endos , a Tere.
(-) Prov. p/Dev, Duvidosos ..

Bancos C/ Vinculada .. ..

Cheques em Cobrança ..

Adiantamentos .. .. .. ..

Dep , a Prazo Fixo ..

Impostos a Recuperar
Outros Créditos

7.127.082,54

54.864.722,55
62 . 020 . 343,86
11.69'5.752,80
,

2.272.316,00
9'30.305,16

1.877.321,69
2.379.025,70
1.491.013,3,2
'279.806,50
10.113,95

1. 705 .471,49

33 .ü66. 219',100

4.237·723,00
18.552.981,40
3.488.438,60

\ 6.787.076,00
&26.547,74

-------_

Estoques .

Matérias 'Primas .; .

Produtos .

Almoxarifados' .'. .. .. ..

Suínos Granj a .. .. .. ..

Despesas Exerc. Seguinte ..

Despesas .Financeiras
Despesas Administrativas . '.

REALIZ,AVEL A LONGO. PRAZO

Dep. Compulsório E'letrob.
Créditos de Coligadas ..

793 '-672',34
32.875,40

1.484.869',74
1. 484.869,74

PERMANENTE .. .. .. .. .. ..

Jnvestímentos .. .. .. :.
Partic . pi Inc. Fiscais .>.

Partic. Voluntárias

.rImobiltsado ..
,
....

Custo Corrigido .. .. .. ".

(�) Deprec. Acumuladas ..

Diferido .

Fomento a Suinocultura

84.878.374,02
----

636 . .032,32
, 542.418,87
93.613,45

82.887.304,14
f){.93. v9!1. 354,69

10.204.0.50,55

1.355.037,56

1.355.037,56
===

TOTAL DO ATIVO 182.247.815,59
___09 ,=--�F-'�----,-=-�--·--------------��--,-------------- , � �---

TOTAL DO PASSIVO ..

( -

PASSIVO

1979

39.664.236,43
2. 24�. 606,76

1980

96.142.52.9,20

60.374:3,74,88
18.929.199,74

349.020,�5
5.371 .590,94
3.850.553,05
2.614.118,00
1.164.179,17
3.489.49'2,47

1979

48.575.375f4!
27.587.573,23
9.658.552,19
1. 971. 201,20
1. 687 .464,17
3.682.159,77 .

1.876.485,00
1. 210,. 748,24
901.191,63 f

CIRCULANTE ..

Fornecedores .. ..

Instit. Financeiras
Diretores e Acionistas
Obrig . Sociais e Trabalh .

Obrigações Tributárias .:
Prov. p/Imp. de Renda
Dividendos a Distrib.
Outros Débitos' .. .. ..

,2.249; 606,76

2'0.491.524,71
24.450.635,27
4.956.971,00

733.51,9,0.6
448.753,95
95.786,94
432.'143,72
279.80:6,50
7.581,10

'

467.307,29

16.180.6.07,31

9.755.932,74
\,,

,

EXIGíVE,L A LONGO PRAZO.

8.673.731,74
1.082.201,00

47.040,00

Inst. Financeiras .. .. . ...

Prov . p/Imp. Renda . .. ..

8. 362 . 563,02
3.222 .. 995,90

.

49. 80B,5'ÜRECE,ITAS UE EXERC. FUTUROS

Receitas Diferidas .. 47.0�,on

44.047.649,10.
\

28.351.0(}{),O'O

11.752.8.69,,68
\

10.057 . 3,32,10
1.695.537.48

49.806,50

74.469.920,97

39.369.20'0,00

23.982,.215,58

21.358.540,89
2.628.674,6,9

11.118.505,39

703. 932,,97
10.414.572,42

I '

3Ô4 . 444,312- .

3. 6:39.335,20

3.747.484,60
9.843.9'54,00
1.135.440,71
1.453.728,00

742.497,65

PATR,Jl\'I!ôNIO LíQUIDO

Capital Realizado .. ..
,

Reserva de Capital ..

,'-

711.625,28
30.872,37

(.647.441,55

Corr. Monet. do Capital
Corr . Monet. Ativo Imobil .

Reserva dê Lucros .. : ...
'

..

618,.851,45
1.028.590,10

61.114.319,29
1.1'03. 810,�8

,
,

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

Reserva p{Aum. de Capital

819.49'0,03
284.320,9'5

58.842 :987,51
64.749.244,15
5.90.6.256,64

1.167.520,80
1,167.520,80

'\ ..............,�= -,,-

,

r

102.425.997,27 182.247.8115,5-9 102.425.997,27

DE1VIONSTRA!ÇAO DO RESULTADO DO EXERCíCIO
-.

DEMONSTRAÇAO DOS LUCROS ACU,MULADOS
.1�0 1M9

\

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Venda de Produtos '
'
..

PteStaçã� de Serviços .. ..

(-'- ) Deduções de Vendas ..
f ,

Devoluções e,Abatim .
,

..

Impostos Faturados .. ..

Jl,ECEITA OPE;RACI0I':T. LíQUIDA
(-) Custo dos Prod . Vend . .. ..

LUCRO OPERACIONAL. BRUTO

(�) Despesas Operacionais ..

Honorários Diret .

Desp. Administrativas ..

Desp , com iIendas .. ..

Desp. Tributárias
Desp. Financeiras .. ..

( -l-) Rec. Financeiras ..

Deprec, ' e Amortização ..

Equ'ivalência Patrimonial, . ' ..

j

<, 1980

·554.292.967,84
__ "

554.280.813,84
12.154,'00

60.388 . 453,30
'----

,5.443.402,58
54.945 :050,72

�93. 904.514,5,4

452.737.645,43

41.166.869,11
36.261.518,66
---

1.647.00.0,00
·3.547.321,15
17.69,2.6,6'5,47

600.752,,24
13.622.946,55
1 .3,0.0 . 845,87
451. 679',12

'. LUCRO OPERACIONAL, ..

Despesas N/Op€raciOnais ..

Receitas N/Operacionais ..

Corr. Monetária do Balanço ..

4.905.350,45
,_....

4.098.577,46
723.365,52 .

5 . 740 . 69'6,20

7.27'0.834,71LUCRO LíQ. ANTES IMP. RENDA
r

,
"

Prov. para o Imp . de Renda . ..

,LUCRO LíQULDO DO EXE.RCíCIO

2.614.118,0.0

4,.656.716,71
0,16Lucro por Ação ..

' I••

e,. i'
r '

4_' MM ia .M

1979

251.788.436,97
'251.554.488,71

233.9L48,26

__1_2�46. 049,27

,

,I 142 . 0.88/íO
48.355,14
58.796,29

4.842.992,95

Saldo Inicial .. .. .. .. '..

Reversão de Dividendos
Correção Monetária .. . i.

Lucro Líquido do Exercício ..

TOTAL .

3. 639 . 335,20
l. 210.748,24
2.304. 7,H7,27
4.656;716,71
11. 811.587,42
1.,397 .'Q15�0{)

r 5.0.92.233,0'8
1 .452.897,8'8

--

242.149;64
1,210..,748,24

.

'3'. 6·39 .335.,20

Distribuição Proposta
Reserva Legal .. ..

Dividendos .. ..' ..

R�erva Para Amn.. de Capital ..
Dividendos por Ação .. I ••••

4.093.409,83
8.552.639,44

239.142.387,70
216.562.30.5.22

122.580-.082,48
19.394. '001,84

- _ _..__

945.00.0,00 "

2.276.89'8,66
7.616.257,55
13'17.364,33

5.734.59.0,24
521.419,16

,2.525.310,22

41.462,00
---

3.227.,,542,64
---

2.083.121,25
,355.626,17

.

6.301.631,39

__�Ol. 678,95
2.958 . 686,00

,4.842.9092,95
0,17

. ,. ' .. 2,32.835,83
1.164.179,17
W. 414.572,42

0,04 '0,04

(
r

.

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE L1QQlQO
-=-=-===--�:=================-===========-============-=�==�

Início do
Exercieão

Final do
ExereíeíoEm 31.10.79 Variação'

Ativo Circulante .. 27.219.261,-72
26.42.0.947,22

39.664.236,43
48.575.375,43,

12.444.974,71 ,

22.154.428,21
.-

Passivo Circulante .

I,. ".'

(8.911.139,00) (9.70.9. 4�3;50)Cap. Circ. Líquido ..

, 79'8.314,50

Inicie do
Exercício

Final do
E�ercí,c.io VariaçãoEM '31.10.80

,

39.664.236,43 .

48.575.375,4,31
Ativo Circulante
Passivo Circulante

95 '. 884.571,83
�'6 .142.529,20

56.220.335;40
47.567.153,77

.Cap. Circo Líquido (257.957,37) 8.653.181,63'I -

E'··

/
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I

DEMONSTRA'ÇAO DAS MUTA'Ç'ÕES DO PATRIMÔNIO LíQUIDO
_______... ....._rn:snmmn.IIIr__ fi. 1 �":ri

Discriminação

\

T-=·---CS-,�
..

�
...

·:-:1-,.--""!r-·--d-!...,':
..

c..,,�-r;-ias
....

tal--
......""!'"'"·......

--d-�.."e-t-�-�
...

ras
....

:-:_r Lucros
Acumulados

Patrtmônío
Líquido

- - ,---� ====:::Ll�

Saldo em 31. 10. 78 · . · . .. .. .. .. .. .. .. .. .. · . · . · . 22.262.9'62,19 8.756,52 44.061,88 142.088.70 22.457.8-69,29.
Correção Monetária Especial .............. · . · . · .

- 6.057.256,77 - - 6.057.256,77
Aumento de Capital .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. · . 6.0.88.0'37,8\1 I:, (6.051.QOO,00) - - 37.037,81· . · .

(
,.

Em dinheiro .. . . · . · .
I � • · . · . · . · . · . · . · . , . · . · . · . 37.037,811 - - - 37.037,81

Com Reservas · . · . · . · . · . · . · . · .
, 6.051.000,00 (6.05,1.000,00) - -

-
· . · . · . · " .. · . · . · .

Reversão de Dividendos · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .
- - \ - 48.355,14 I 48.355,14

Correção Monetária de Balanço · . · . · . · . · . · . · . · . · .
- 11 .737.856,29 , 18.232.,80 58.79'6,29 11 .814.885,38

Lucro do Exercício .. . . .. . . . . . . · . · . · . · . · . · . · .
- - - 4.842.992,95 4.842.992,9'5· .

(1.210.748.,24)Distribuíção Proposta · . · . · . · .. · . · .. · . · . · . · . · . · . · .

- - 242.149,64 (1.452.897,88)
- --

v

Reserva Legal v 242.149,64 (242.149,64)
_

--'
· . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .

- -

.., (1.210.748,24)Dividendos I (1.210.748,24).. · . · . · . · " · . · . · . · . · . · . · . · . · ,
- - -

· . . .. · ,

---

1\ .

3'04.444,32 3.639.335,20 44.047.649,1.0Saldo em 31.10.79 · . · . · . · . · . · . · . · , · . · . · . · . · . · . 28.351.0.00,00 11 . '752 . 869,58
I -

----

_IAumento .ele Capital 11.0W.20'O,00·- (9.9'89.200,00)
I 1 .029.0'00,00· . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .

- -

'.

- -

Em dinheiro .. . . . . . . · . · . · . · . · . · . · . · . 1.029.000,000 - - - 1.029.000,00· . · . · . · .

Com Reservas . . .. . .. •1, · . · . 9.989.200,Ü'0 (9.989.200,00.) - - -
· . · . · . · . · . · . · . · . · .

Reversão de Dividendos .. · . · . · . · . · . · .
- , -

- 1.210.7'48,24 1 .210. 74.8,24· . · . · .

Correção Monetária do Balanço .. .. · . · . · . · . · . · . · .
- 22.218.546.00 166.652,&2 2.304.787,27 24.689.98q,09

Lucro do Exercício .. .. .. .. ... .. .. · . · .
- - - 4.656.716,71 4.656.716,71. . · . · . · .

.
' .

Distribuição Proposta -
\ . 232.835;83 (1. 397 .015,00) (1.1�4,179,17)· . .. · . . . · . · . · . · . · . · . · . . .. · .

-

-,

�......
< -

Reserva Legal I
v-

232.835,83 (232.835·,83)· . - -
- ,

· . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .

Dividendos . . . . . . - - - (1.164.179,17) (1.164.179,17). . . . . . . . . . . . I.' • . . . . · . . . · . · . I .

, ,
:z:mr:::;nn:J:� =

= -�

39 ;69. 2oo,00�-=1
,

Saldo em 31.10.80 .. . . . . · . · . . . · . · . · . · . · . . . 23.982.215,58 7'03 . 932,97 10.414.572,42 74.469.920,97

NOTA 02 - Práticas ContábeisDEMONS'tRA!ÇAO DAS ORIGENS E APLICAJÇ-ÕES DE RECURSOS
-,

a) As receitas e despesas do exercício estão registradas pelo regime de competência.

b) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis no decorrer do exercício seguinte,
estão classificados como circulante.

c) Os estoques foram inventariados obedecendo as seguintes normas:

Matél'ias Primas: pele preço de aquisição mais recente.

Produtos: pelo custo de fabricação.
Almoxarifado: pelo preço médio de aquisição, com base nos registros perma
nentes.

Suínos: pelo preço corrente de mercado. . �.
Em todos os casos, os preços não são superiores aos que estão em vi�OIr no mercado.

/

d) A provisão para devedores duvidosos foi constituída em 1,5% (um vírgula cin
co por cento) sobre as Contas a Receber de Clientes, percentual considerado
razoável para cobrir eventuais perdas na realização destas contas.

e) Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição, corr-igidos moneta
riamente, com base na variação das ORTNs.

f) Os hens do Ativo Imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição ou cons
trução, corrigido monetariamente. As depreciações foram calculadas pelo mé
todo linear às taxas permitidas pela legislação fiscal, sendo absorvidas como
despesas I do exercício. '

�

15) Os financiamentos sujeitos as variações monetárias eu cambiais, tiveram seus

,
saldos atualizados as taxas vigentes à data dio encerramento de exercício.

h) A provisão para o Imposto de Rend.a foi constituidà mediante a aplicação da
alíquota de 35% (trinta-e cinco) sobre o lucro real do exercício, conforme deter
mina a Iegislação vigente.

19·80

16.809.999,79
-----,--_._ -

4 . 65Ô. 716,,'71
3.010.404,36
502.815,,03

4.405.35'0,96
1 .029.000,00
1.210.748,24

2.766.,50

1.829.626,18
162.571,81

8.156.818,16
--- ._-_._.__ .- - ._-

5.740.69'6,,20
1.164.179,17
1.232.482,,49

19.460,30

1979

4.748.276,08
4.842.9092,96
2.525.310,22
357.380,15
155.517,16
37.037,,81
48.355,14
47.040,00

(3.265.357,35)
\

1. ORIGÉNS DE RECURSOS
Lucro Líq. do Exercício "

Depreciações e Amortiz.
Redução de Investimentos
Redução do Imobilizado .

Aumento do Capital em Dinheiro
Aumento de Reservas .... ..

Var . no Res. Exerc. Futuros
Ajustes Exerc , Anteriores
Aum. Exigível a L/Prazo' ..

Red. Realiz. a Le/P'razo .. ..

2. APLICAJÇÕES Q'E. RE,CURSOS
Correção Monet . do Balanço
Dividendos Propostos
Aquis. de Imobilizado .. ..

Aquis , de Investimentos
Red. Exig , a Longo Prazo ..

Aum. do Real. a LIProzo ....

Equivalência Patrimonial

3. AUM. OU RED. CAP. CIRCo LIQ.

14.457.729,58
--

6..301.631,39
1.210.748,24
1.586.240',ú3

28.815,30
3.864.181,62
1. 424.651,00

41.462,.00
(9.709.453,50)8.653. UH,53

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

NOTAS EXPLICAT!VAS ÀS DEMONSTRAç.ÕES FI�ANCEIRAS
..... m �

,
-

.

NOTA 01 - Apresentação das 'Contas

A.s demonstrações financeiras estão .estruturadas com observância 'das disposições
contidas na Lei das Sociedades' por Ações (Lei 4.404/16, no Decreto Lei 1.59-8/77
e na legislação tributária complementar).

NOTA. 03 - Instituições FinanOOiras
__________�-- ----------------------�----.------.�-=-------------�. �*!_tl !�__, " �� �--_.-- db _

I

I.nstit�ó Ffnanoeíra Encargos GarantiasFinalidade LI .Prazo TotalCf Prazo

.

B:,R.D.E .

.B.R.D.E .

Banco d;e Brasil SIA . .. .. ..

Banco OlO Brasil SIA. .. .. ..

Banco 010 Brasil SIA . .. '.. ..

Banco Brasileiro de Desc. SA.
Banco Brasileiro de Desc . SÁ.
Banco Brasileiro de Desc , SA.
Besc S/Á, ..

I
••••••••••••••

Banco Itaú SIA. .

Banco Bamerindus S/A. .. ..'
Banco Noroeste SIA. .. ., .. ..

1. 741. 870,00 \

9.217.557;02
1 .482.589,00
161.925,00

6.000.000,00
2.002.770,00

568.8,00,00 .

5010.000,00
1 .5'00.0.00,0'0
;3.613.522.,40

2.729,34
500.00Ü',OO

Hipoteca
Hipoteca
Caução

Penhcr/hipoteca
Caução

.

Aval
Caução
Caução
Aval
Caução
Aval
Caução

213.800,00
2.438.797,00
L 48\2 . 589,00
106.192,00

6.000; 000,00
2.002.770,00
568.80.0,00
5'00.000,00

.1.500.ÜOO,OO
_ 3.613.522,4.0

2.729,34
50'0.000,00

1.528.070,00
6.778.760,'02

:55.733,00

Agrícola
Fixo
Giro
Agrícola
Giro
Fixo
Giro
Giro
Gire
Giro
Fixe
Gire

15% aa ,

5% aa + 7%
15% aa.

15% aa.

15% aa.

am

43,2% aa ,

4,3,2% aa.

48%' aa.
49% aa.

\

\ . 15% aa.

-==--=, == =-__-==-========-��_=_===========__�\===___�============================================��_==_=_c=��==�====�===

TOTAL 18.9·29.199,74 27.291. 762;768.362.56·3',02

\

NOTA 04 - Imobilizado
,

'i O Imobilizado é constituído de: "

NOTA 05 - Capital Soeíal
CQntas Custo Oorríg.: Depree, Acum. VI. Residual

=

Terrenos .. . . 5.010.083',42 5 .:0.10.083,42
Construções .. 48.739.941,43 2.745.441,11 45.994.500.32
Maq. e Equip. 21.501.864,88 3.931.610',99 17.570.253;.89
Mov. e Utens. 2.906.013,f1\ 474.280,80 2.431.732,31
Instalações .. .. 12.0'23.153,79 2.3.68.9'58,29 9 .654. 195',50
Veículos �.) .. .. 2.593.788,0'3 683.759,36 1.910.028,6.7
Reflorestamento 316.510,03 "

-r-r-, 316.510,03

Tctal 93.0.91.354,69
, 10.204.050,55 82,887.304,14.. . . . .

WWS *NJiiiWUtX ii' -

o capital social realizado é de Cr$ 39.369.200,00 (trinta e nove milhões trezentos
e sessenta, e nove mil, .e duzentos cruzeiros), representado por 20.4-78.806 (vinte
milhões, quatrocentas � setenta e· oito mil, oitocentos e seis) ações ordinárias no-'
mínativas e 8.901.194 (cito milhões, novecentas e um mil, cento e noventa e qua
tro) ações 'preâerenciais, com valor nominal de Cr$ 1,34 (um c:ruiei�o e trinta e

quatro cent.) cada.

"PARECER DOS AUDITORES"

Examinamos os Balanços Patrimoniais do Frigorífico CanoiÍilias
S/A, em. 31 de outubro de 1979 e 1980, e as correspondentes demonstrações dos
resultados dos exercícios, as demonstrações dos lucros acumulados, as mutações
patrimonais e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos naquelas-
datas. .

Nosso exame foi efetuado consoante padrões reconhecidos de Au
ditoria incluindo revisões parciais dos livros e documentos' de Contabilidade, bem
como 'aplicando outros processos técnicos na extensão que julgamos necessária, se-

d
. � tâgun .0 as ClrClUns anClas, _ ,

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas,
<, lidas em conjunto com as notas explicativas; representam adequadamente a posi

ção patrimonial e financeira do Fr-igorífico Canoinhas SIA., em 31 de outubro de
1980,. os seus resultados, as demonstrações dos lucros acumulados, as mutações do
patrimônio líquido :e as origens e aplicações de recursos correspondentes aos exer

cício fíindos naquelas datas, de acordo com os princâpios de Contabilidade geral
mente aceitos e aplicados com uniformidade em relação aos exercícios anteriores.

Joinville(SC), 03 de dezembro de 1980.

AUDIT - SERVIÇOS DE AUDITORIA SIC. - CRC(SC) 0524
.

C-E,LSO MOREIRA LOPES - Contador CRC(SC) '0.10 0331

ROMANO MASSIGNAN
Diretor Presidente

AGENOR CURISTOFOLI
Diretor Superint.

p,.,NTONINHO IAGUElt
Dir. Gerente

JOAO NILO MAFRA
Dir. Gerente

LOURIVAL-JOSÉ DREVEC'K\
Tec. Cont, CRC-Se-8000

VITOR A. N. ROR,JiTO
. i
Dir , Gerente

\

lHE e •MiA, eMA a_1ft'W'S"H 5 t #

AfiMltiA-"g
/
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Prefeitura. Municipal de Canoinhas

\

Aviso licit (-
, "

_

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi-
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Toma..

·

da de Preço - Edital n. OI 001/81, para "Colocação e Fornecimento de vidros
transparentes e martelados nas bitolas de 2mm e 4mm, para as aberturas
da Estação Rodoviária", com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez)
horas do dia 16 (dezesseis) de janeiro do corrente ano (16.01.81). Cópia
do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada
Comissão.

Canoinhas, 02 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITA'ç.AO

.

AA��!� de �taçãO da�!�i!!��n!pal de ., I
nhas, leva ao conhecimento 'dos interessados, que se acha aberta a 'Tomada
de� Preço - Edital n. o 003/81, para "Sondagem na Cidade de .Canoinhas, no
terreno de propriedade da Prefeitura Municipal, no local onde será cons
truido o novo prédio da Prefeitura, no mínimo com 8 (oito) furos", com
prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 15' (quinze)
de janeiro do corrente ano (15.01.81). Cópia do referido Edital e maio
res esclarecimentos, serão obtidos. junto a citada Comissão.

Canoinhas, 05 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão

\

:: icit ç-O
� Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço ... Edital n ." 004/81, para Fornecimento de Madeírame, a ser apli
cado em Casas da Prefeitura Municipal", com prazo de entrega das pro
postas até às 10 (dez) horas do dia 19 (dezenove) de janeiro do corrente
ano (19.01. 81). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, se
rão obtidos. junto a citada Comissão.

Canoinhas, 06 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO\' ;

Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Porten N.
a». BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado áe Santa Catarina, no

uso de suas atribuições legais, resolve:
.

NOMEAR COMISSÃO DE AVALIA(��ÃO
Integrada pelos funcionários Srs. Hugo Antonio Peixoto

- - ,

José Bonifácio Furtado e Moacyr Budarit, para procederem a avaliação de
um terreno com a área de 600,00 m2, sito a rua Adolfo Badíng, 521 - no
Bairro Campo d'Água Verde, desta cidade; imóvel pertencente ao Sr.
João Antonio Rodrigues e, no prazo de oito (8) dias.

- .

Gabinete do Prefeito Municipal de, Canoinhas, em 05 de jane-iro de 1981.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Net�o _. Prefeito Municipal.
Registrada e publicada a presente Portaria, no Departamento

Administrativo Municipal, em 05/01/1981.
José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Prefeitura' Municipal de Canoinhas

I

RETIFICAÇAO DE LANÇAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE CALÇA�
MENTO DA RUA 3 DE MAIO ... JOl�nal Correio do Norte Edição n," 1601.

de. 23/12/1980.
Onde lê-se Marcelo Fuck, • leia-se Enio Tack.
Frente 17.00 mI. cota 3,20m.':_ 54,40 m2. a Cr$. 415,00 o m2.

Cr$ 22.576,0.0 (Vinte e dois mil, quinhentos e setenta e seis cruzeiros) .

Canoínhas, 29 de dezembro de 1980.

JOAO S. ANDRADE.
. Fiscal de Obras

MM e iii." P*\iiWMtfQ44Y4A MM'· WS1

10 DE JANEIRO DE 1981

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Arquitetura
x

I
Concurso Público de

EDITAL N_'O 002,181
AVISO

A Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, através da Comissão Municipal de Licitação (C.M.L.), comunica
aos interessados que promoverá "Concurso Público de Arquitetura", para
seleção de ante-projeto para seu prédio - séde, em Canoinhas.
Os interessados poderão inscrever-se até o dia 26 de janeiro do corrente
ano (26.01. 81) .

_

r>;

,

O Edital está a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Ca
noínhas, e nas sedes de Micro-Regiões - Associações de Municípios, de San
ta Catarina.

Canoinhas, 02 de janeiro de 1981.
_

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão'

Autorizo:

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

/
�W:1'iü<M�wg;gt44�Ml!B?!2iii&*MNM-9* AMe

,

600.000,00

100. 000,00 .� ·1'"400. ooaoo .�

Prefeitura Municipal de Canoinhas

"
"

,- .

o ..81

..

CF
-; ·l

DT. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições e de acordo com Decreto n.? 104/80 de'
29 de dezembro de, 1980.

'
.

. DECRETA· -

/

,
.

Art. 1.0 - Fies aberto o crédito extraordinário, na impor- c

-

tância de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para fazer face as
.

despesas com os flagelados das enchentes assim distribuídas:
'

I

SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO
3.0.0.Q - DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
3.1. 2. O - Material de

-

Consumo
- 3 .1. 2.1 - Material de Consumo : '.
.3.1. 3 . O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3.1 - Remuneração de Serv . Pessoais .. .:
3.1. 3.2 - Outros Serviços e Encargos . � .,

4.0.0.0,- DESPESAS DE CAPITAL

1 '

�

Cr$

., Cr$
", Cr$

"
.

4.1. O . O - Investimentos
4.1.1. o. - Obras e Instalações
4.1.1.1 - Obras e Instalações .. ."......... ..

4.1. 2 . O - Equipamentos e Mat. Permanente
4.1. 2.1 - Equipamentos e Mat. Permanente .. "

Cr$ 800.000',00
.

100.000,00

.
"

Cr$
Cr$ 2.000.000,00

Art. 2.° - Os recursos para a abertura do crédito em pauta;
correrão a conta de anulação, na mesma importância da seguinte dotação
orçamentária: i

.

.

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

9.0.0.0 - RESERVA
9.9. O . O - Reserva de Contingência
9.9.9. O - Fundo de Reserva Orçamentária .. .. .. Cr$ 2.000.000,00/

Cr$ 2.000.000,00
Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data

revogadas as disposições em contrário. ..

Canoinhas, 02 de janeiro' de 1981.

BÉNEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NET'TO .: Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto, no Departamento

Administrativo Municipal, em 02/1/1981:
JOs.É BONIFACIO FURTADO - Coordenador Administrativo

1
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA UMA AREA DE TERRAS

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, IH)

uso de suas arríbuiçêes legais e, nos termos do artigo 6.0 do
decreto lei 3.365 de 21/0G/1941,

DECRETA
Art. 1.0 _. Fica declarado de Utilidade Públicà para fins de

desapropriação, amigável ou judicial, uma área alagadiça medindo 600,00 \

n12 sita a rua Adolfo Bading, n.? 521 no Bairro da Agua Verde, desta cida
de; imóvel este pertencente ao Sr. João Antonio Rodrigues.

Art. 2.° - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 05 de janeiro de 1981.

Dr. Benedito Therézío de Carvalho Netto .- Prefeito Municipal
, 'Registrado e publicado o.presents decreto, no Departamento

, 'Administrativo Municipal, em 05/01/1981 .

Jo�é Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, .

1'.(

, .

, CORREIO DO NORTE

I '

/ 10 DE JANEIRO IDE 1981
---------------------------------------------------------------------------------

.
I

I

FRANCISCO KRISAN

TEREZINHA CUBAS· ;DEIXA
A E.S.L.D.

\ -,

A partir do próximo ano letivo de
1981 assumirá as funções de dire
tor da Escola Básica "Luiz Davot"
o Professor João Rosa Mulle:r, em

substituição a Professora 'I'erezinha
') Cie Jesus Cubas que durante vários
anos trabalhou naquele. estabeleci
rnento como Professora e Diretora.
Como é do nosso conhecimento, Do
na Terezinha já conta com 33 anos

de magistério' e está . com todo o

direito de pleitear a sua aposenta-
, doria . O povo de Major Vieira,
principalmente os pais e alunos
sentirão muito a sua falta naquele
estabelecimento mas desejam tudo
de bom a bondosa Professora, que
Deus a recompense por tudo aquilo
que fêz 'a nossa Escola e espera
mos que o novo diretor . seja bem
sucedido: e receba os mesmos trata
mentes que recebeu, Dona Terezi
nha de .Jesus Cubas.

.

\

CHUVAS X ENCHENTES

o final de ano foi de dias lasti
máveis para nossa região devido'

. as fortes chuvas e enchentes. Ma
j or 'Vieü"a -foi pega de sUI,"presa
com forte chuva que alagou uma

parte da cidade, inundando várias
residências, casas comerciais e 'Ofi
cina mecânica que tiveram seus

pertences atingidos. pelas águas. A

Novena Poderosa- ao ..

'Menino .Íesus de Pragd
Oh! Jesus que dissestes: "Pede

e receberás, procura ,e acharás, ba
ta e a porta se te 'abrirá". PO'r in
termédio de Maria' Vossa Santa
Mãe, eu pato, procuro e vos rego
que minha prece seja atendida
(menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: "Tu
do que pedires' ao Pai em meu no

me Ele atenderá". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe,' por
quem "humildemente 'rogo ao Vos
so/ Pai em Vosso nome para que
minha oração seja ouvida, (men
ciona-se o .pedido) ."

Oh! Jesus que' dissestes: "O céu
e aterrá passarão mas a minha PU'"'
lavra não'" passará". Por intermédio

.

de ]\/faria Vossa Santa Mãe, por
quem rogo que minha oração seja
ouviqa (menciona-se o pedido).

Rezar três I Ave Marias e uma.

Salva Rainha. Em casos urgentes
essa novena deverá ser feita' em

nove horas.
.

,Mandada
'cançado uma

"-

publicar por ter aI-
gracla. ')

J
/'

, UMA DEVOTA

e
cultura de feijão é que fSi mais
atingida, pois nas. áreas mais bai
xas a á'lgpa permaneceu por. 'vários
dias estragando quase que comple
tamente ..

Muitos boeüros e pontes foram
destruídos e as estradas . ficaram

_ quase intransitáveis. Agora nosso
Prefeito terá que muito gastar para
por tudo em dia, Resta esclarecer
aos munícipes que a tragédia não
foi somente em Major Vieira, pois
em outros municípios o problema
é bem mais grave, -e só ter um pou
co de paciencia que tudo volta:::á
ao normal.

..... I.". da, a iii. d •• '''1 D' I ••••• 1.1.11.111 Di. D D I iii I. I lIa ii II. ·1111 i 111111 ii 01111'" rrll U li II B BT;.
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.�. O carro que une razão. e emoção! in,
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Colun·a Agrícol
Escritório 'Local da EMATER - SCIACARESC.

-,

. INSETIÇIDAS PARA SOJA

Na edição deste jornal, em 08.11.80, nos referimos,

ao manejo de pragas na lavoura de soja. Hoje, vamos; trans
crever as recomendações de inseticidas para utilização na S'O>

ja. É um comunicado técnico do Centro Nacional de Pesquisa
-

. de. Soja, Londrina-PR, e que pretende, com 'isso, .auxiliar OS

sojicultores a reduzir as populações de pragas da soja a um.

nível abaixo do considerado como' causador de danos eco-
A • ,

nomICOS.
-

Além dos inseticidas referidos, outros também
possuem efeitos sobre as pragas da. cultura. Porém, por não
preencherem determinados pré-requísítos, (efeitos sobre ini
rnigos naturais _. toxicidade _ efeito residual e eficiência
inicial) não foram incluídos na recomendação.

A decisão de qual inseticida a empregar, vai de
pender da espécie d€j inseto encontrada-na lavoura.

De qualquer forma, a aplícação de inseticida' deve
ser assessorada pelo técnico que orienta a 'propriedade r

, . O Centro ,Nacional de Pesquisa de Soja, recomen-
da como preferenciais os seguintes inseticidas:

1) Para lagarta da soja: (Anticaraiagemmatalis)
Carbaril (exemplo _ SEVJN 80)

.

Diflubenzuron (exemplo _ DIMILIN)
Endossulf'an (exemplo _. THIODAN)

\
)

Tr'iclorf'on (exemplo _ DIPTEREX)
Bacillus thuri:pgionsis (exemplo � DIPEL)

2) Para falsa medideira: (Pseudoplusia includens)
Carbaril

, Endossulfan

3) Para broca das axilas: (Epínotía aporema)
Clorpirifós etil (exemplo _ -LORSBAN)

- I I.

4) Para percevejos: (Nezara viridula.,e Píezodorus (guildin-
nii)
Endossulfan
T'riclorfon

I

Sugere-se que' sejam utilizados, dentre os produtos
preferenciais, aqui citados, os de menor, custo por hectare.

,:- I
\ ".

..

APLICAÇÃO DE:DEFENSIVOS
. i .Ó:

.

As agências do Banco do Brasil, em todo. o país,
passaram a liberar os financiamentos de defensivos agrícolas/
somente com a apresentação da recomendação assinada ror

. Engenheiro Agrônomo. '
"

Reuniram-se em Mafra, no dila 13, agrônomos do
Planalto de Canoinhas, para debater o receituário agronômí
co com o presidente da Associação Estadual de Engenheiros
AgrônOlTIOS de Santa Catarina (AEASC). '

.

A este 'encontro; compareceram, representando
Canoinhas: José Rodrigues de Oilveira (presidente do Núcleo
Vale do Canoinhas) ; Benedito Antonio Gomes (Coopercanoi
nhas); H,ilário Antonio Liebl (Agrotop) e José F. Centeno
Carvalho (A'CARESC).

\ .

\ ,

NOTA: 'corl"espon'dência cont�ndo perguntas ou sugestões de
veI,'ão" ser enviadas para: Jornal "Correio do Norte"

(CQluna Agrícola), Caixa Postal, 2-D

.

'. 89460 - Canoinhas-SC.
1

'.
',' l�
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CTG LAGO AZUL PROMOVE
RODEIO

o CTG 'Lago A�ul promoverá
(nos dias 24 e 25 de janeiro mais
um grande RODEIO CRleULO em

sua cancha localizada na fazenda
do mesmo nome pertencente a fa
mília Davet . Grandes preparativos
estão sendo organizados bem como

estão sendo expedidos' convites pa-'
ra 'todos os CTGs da região e temos

'

certeza que o sucesso' será total
sendo que grande baile gauchesco
está na pauta das festividades abri
lhantado pelo famoso conjunto "OS
REGIONAIS" da cidade da' Lapa.
Conforme informou, o Patrão do
CTG Lago Azul, parte do lucro do
Rodeio será destinado a Matriz de
Major Vieira e o mesmo pede a co

laboração de todos.

RESUMO 'DAS ATIVIDAHES
I DÀ CAMARA DE

VEREADORES

AQ visitar a sala das cessões da
Câmara de Vereadores de Major
Vieira o Presidente Sr. Adir Fran
cisco Veiga, informou-me.. que no

exercício de 1980 a Câmara obteve
'47 reuniões sendo 40 ordinárias, 6
extraordinárias e 1 solene, e o com

parecimento . dos.
.

senhores verea

dores foi o seguinte: Adir Francis-
00 Veiga 'e' Luiz Ferreira Térres
'com 46 comparecimentos seguidos
de Augusto Papes com 43, Cezario
Koaski com 41, Nereu José Henníng
e Zezefredo Paulitiki com 40 e Mi

guel Schumacher com 39 compare-
.

cimentos. No exercicio de 1980 fo
ram apresentadas 55 indicações e

123 proposições sendo 2� do poder
executivo \ 4 do legislativo, 7 pro
jetos legi�iativos, 5 resoluções e 23

requerimentos, e sendo que ;so uI'l1:a
\

J resolução, a de n .

o 03/80 fOI regel
tada.

A PEDIDO'

O Sr: Geronimo Krull (Paraplé
D'ico) vem através da coluna pres
tar seu profundo agr;adec�men�o. ao
Prefeito Municipal de MaJor VleIra,
Sr, Claudio Gadotti a cadeira de '.

rodas que conseguiu em Florianó
polis para que o Sr. Geronipio pos
sa locomover-se .

f

Muitos 'fiéis 'de",nossa cidade es-
'tão reclamando á falta dos sinos
em nossa Matriz que a 3 anos ses-

'

saram de tocar. A comissão escla
rece que dentro de pouco tempo
será, construído um campanário
para os 3 sinos e -eles voltarão 'a

\
ser tocados para a alegria da comu-
nidade.

.

-j
SOCIAIS

/

Aniversár'ios -' Dia' l.o de janei
rb .os Senhores Ricardo Ribeiro e

Albino Gonc'horovski. Dia 2 o jo
vem Adilson Schermak Peil, Dia
3 a Senhorita Inez Salete Bósse,
Dia 4 a Senhorita. Vani Sehiessl e
a Sra Edvirges Adamczeski. Dia 5
o garotinho Edmir Borek, dia 6 o se

nhor Victor. Lavandoski. Dia 9· 0,5
senhores Aíairton Maron e Vlctor
Borges e a Senhorita Cristina Vié�
ra, Dia 11 os jovens" D�naldo KrI
san e Eugenia Bosse , DIa 12 o Sr.
David! Sudoski e dia 13. os jovens
Maria de Fátima Muk e Antonio
'lVlaron Filho. Aos aniversariantes
a coluna envia os parabéns.

\
,

NOIVADO

Contrataram matrimônio dia 1.0
de janeiro os jovens Mário Vitório
Ferrari filho de Moíses e 'I'eodolin
da: F'en:ari, -e Lizete Mariza de Oli
veira, filha do casal Licio e Terezi
nha de Oliveira. Aos nOIVOS te seus

familiares vai os .parabéns da colu
na.

Ora. Heloisa

CASAMENTO'

Realiza-se hoje o enlace matri-
. monial dos jovens Pedro Ruthes e

Judite Barankicvicz, sendo o- noivo
filho do casal Lauro Ruthes e Sra.
'2 a noiva fi-lha do casal Teodoro e

Rosalina Barankievicz - A coluna
cumprimenta os nubentes bem- co
mo seus pais pelo feliz acontecimen
to.

Recebí e agradeço as mensagens
de boas festas e ano novo das se

guintes pessoas e firmas. Casa Er li
ta, Casas Trevisani, Fuck Materi
ais para Construção Ltda, Denelar,
NIallon -& Cia, Antonio Oliskovicz
e Famslia, Adir Thadeu Gequelim
(: Família, Prefeitura Municipal de
Major Vieira, Câmara Municipal de
Major Vieira, Moacir Bertoli e Fa- .

mília, Miguel 'Maron & Cia, Simão
Maron João Batista Ruthes e Fa-

, ... \,
.

mil.ia, Marcelino Ruthes.& Cia, �,Q-
jas Roberto Novack, Carlos Alvíno

Wagner e família, Farmácia Sant,o
Antonio, Carlos Felix Muk ·e faml
]ja OTivaldo Corrêa de Siqueira e

Es�,eraldino .

de ,AImeid!a e famjaia. /

A todos os. meus sinceros agrade-
cimentos.'

-

CIRtrRGIÁ.:DENTISTA

CRO 1091
\

Consultório: Rua Major Vieira,' 505 - 1.0 andar

(ao lado d� Edifíci:o Mussi)
Fone 22-'0439

s. Bertoncioi
, .

;;yrtlilfiilifilfai"h.l. UI 1111 II g ui II •• í ••h. 81.1 •••••• 111 •• ií i iimfiíi ii iIÍi 111-.,'" li. I"

_ . CIIVIENTELA -

TELAS DE ARAME GALVANIZADO :PARA CERCAS,
ALAM;B,RADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES" CANIL .

,

FAB,RICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN

TO E COM ARAME DE rOD'AS AS BI'JiOLAS.

ARTEFATOS ·DE .. CONCRETO EM GERAL'
\

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

Escritório: Rua Eugên�o de SOllza, 188 - :fone 22-0748, Caixa
Postal 241 '_ Anexo Escritório Cide Contabilidade
,,"

I
.

\.
,. '1.1 ••••••• 1.1. i a I. B i illlI ii j lU III ••

'

••• i ••• i i 11'1. i.i I. i ii".'. i.I •• i •••• i í i .II�" �

I .'......
\

\

Colégio Comerciar informa: Matriculas a' partir . de fe-verei>ro ,de 1981

\
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/Oracãozinh'8
. I

,
.

fernando luis tokarskí
(

\

Tou rezando esta oraçãozinha,
meu Deusão,

\

pensando' no porre

que não tom.ei ontem, nem. tornarei

amanhã, porque na minha heróica

profissão décimo-terceiro não há .�
o meu salariozinho todo mês é be

neaganizado pra pagar a. prestação.
Ficarei a seco neste último dia do

ano, a exemplo do Nordeste. Mas

agradecerei do mesmo jeitim, se

você não fizer chover na minha rOí
ça no ano que vem. Afinal sou

brasileiro e sou' omisso. Tudo o
.

que acontece é porq�:e .você quer e

apenas devemos agradecer, embo
ra que na minha t,erra bem nutri
dos neste natal só ficaram os rios.

p*

Basilio Humenhuk Comércio
I

de' Veíoulos Ltda."

. ,'I,,'

": \ "I· Revendedor FORD ·1
�J' I

1948 32 ANOS' \1980,
r r

Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

, I

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

'1 Brasilia - azul .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1977

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à'

,

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024
,

I

Mi e....i ....iMl!Y8§ÍW§wep,1dwtC4fi'4M�.g_..,_

Rezo, ó meu Bom,Velho, pelos
que não vêem lágrimas de tristezá,
mas apenas sorr-isos de esperança:
Se quizer (deixo a seu critério),
perdoe em nosso nome aquele que,
deu. fim à economia nossa', tirando .

o. pretinho do prato vazio, fazendo

subir o pão; a carne, o to;mate, o

cigarro, a càchaça..a. gasol�a,. a luz
e a água, levando aos pés-de-fogo
tudo o que há e não há nesta ter- Sinhor, 'cumo .bão brasileiro, te
rita, onde bem pedindo tudo se dá. improro prá remetê por, quarqu'·

, viajero arguns Iivrós qui, ·é: poc-aiIs
. Rezo porque você matou Len-' criança apresdê arguma . c'ôiS� do

non, fazendo assim o maior bode biabá i dais aritímétlca i dotras
prá juventude brasileira em úiten·. modernage diojindia i qu i d.�nhlil
ta, Fê-Ia esquecer as anuidades es- '. num tinha i riois vivia prâ beÍn de
colares (pela hora da morte), a fal- mais mior. Vais Mecê tamém pôde
ta, de escolas, a falta de livros, a garrá i mandá umas bóia qui' aqui
fata de líderes" a falta de sonhos é o que 'farta i poete' mandá 'hmto

Rezo também pela Abertura do
I

melhores que um simples sonho proque só ivro a gente não come i
meu país, meu Camarada, embora acabado, Mas eu acho que você, teim veiz qui intlé um serzínho
que eu mal consigo ver o 'buraco A t

.

devi h
.

iti h' \"", » >

.meu s tO evia ac (ar um jei
.

nr o custa pra cavá .', ,

da fechadura e não sei quem per- mais democrático prá acabar co'esse '
'

deu a chave E por falar em Aber- socialista engajado" que mesmo Eu te ben�go, :Vossa Exêelên�
tura,' meu Bom Zé, ainda bem que morto inda pede uma chance à paz, cia, pelo cartão de natal que man
você, dizem, é brasileiro, Se não,' essa mesma' que você também tanto .dou pelas mãos 'dum políâico da
nem você Onipotente ,e Governo de sonha e quer" terra, embora 'que eu nem devia
todos os governos, escapava da

, me f�zer simplista' fi , agradecer.
nossa Lei dos Estrangeiros. E fica- Eu te agradeço, meu Grande I

Ftti . eu" quem p�gou' esse cartão, �(.
iab h tc vê-I 1 d

. Corintiano, aquela derrota. nas se- . .,
" .' J\�'na em c a o ve-ro expu so aqui, selo e o cansaço do carteiro. �l'Ul..

a trouxinha nas costas, a pezito em mifinais do Paulistão, porque seria
nal de' contas, pago meus impostos

direção à Bolívia, cantando Prá heroismo demais se levássemos 'no
em dia e eu, 'mesmo, na ':falta dê Ou"

N- D" Q N'-
I
FI',J F1'

, peito dois canecos seguidínhos ,

' -

...ao izer ue ao a ei UJe
. ores, tro recurso, ajudei, a botar esse .LU-

-

d
r • Como você sabe, somos humilérr i- , ,

a sua cançao o exílio. lano em seu puleiro; digo, cadeira .

mos ,e lembramos que nem só o sol
senatorial. Deve ser .p(!)r isso que

é prá todos e os desfavdr-�cidos tam-
.

.. I

ele mandou seu cartãozinho de-felia
bém merecem uma vezinha,' Mnatal e próspero ano novo.'

"

as,

isso não é é bem assim; pois corno
você vê meu' Deusito, nem só' de

,
. \

promessas VIve o homem!

DOCUMEN·TOS

EXTRA'VIADOS
,

.

HUGO ANTONiO PEIXOTO eomu

nica que extraviou todos os do:
cumentos do veículo Chevette, ano

·1980, placa CA 4655; chassis
5ENAKG146854,

I'

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerido ,2.I1S vias,

2 11:

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

VOC� ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
Marca Ano

nas Indústrias I

da
de

--- - m -

I

1 Opala de luxe> - 4 portas ., ., ..

1 Variant " ..

1 Opala SS 4 .. .. .. '. :.,., ., .'

2 , Chevette SL .. .. .'

'

..

3 Chevette . . .. ',. ,.

2 Opala Luxo .. " ,"

. 1 Corcel II LDO ;. ..

1 Volkswagen 150'0 "

. 1 Volkswagen 1300 .,

1 Volkswagen 130O,-L.
'1 Chevette., .. .. ,.

1974
.. 1975

1975
1976
19,77 (

1977
. .197.9
1972
1975
1977
1980

Canoinhas
/

o exercício de 1981�
('

1

j

HEINZ KAN�LER
Presidente' I·

AFONSO SCHfCK � Contador
Reg. no C.R.C. sob n.� 3878

,MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA.
I

,;:.,
-

\

CONTAS'
,

TOTAL
/

CódiOQ Cr$ I
Cr$CONSIGNA'ÇÕES -

1

/
���qi!!D!lEtO .�

I RENDA TRIBUTARIA
111 Contribuição Sindical (Att. 597) ,

.- 1.000.000,00· . · . . ... . . · . · . · .

"
-

RENDA SOCIAL
121 Mensalidades \ \

-

i 2.400.000',00. . ...
-
... . . . .. · . · . · . · . . . '.' · . · , · .

-

,
\ RENDA EXTRAORDINARIA

141 Donativos .. I 15.000,00. . , . . . . . . . . . i. " . · . . . . . . . · . · . , ,

I

143 Infrações
'

.

)

.1 lV;Iulta Móra. S/Contribuição Sindical (Art. 60'0) 2.000,00
,

· ,

,

.2 500,00 \17.500,00\ Multa Móra SI Outras Contribuições (Art. 545) · .

, = ,
,

TOTAL DA RECEITA Cr$ )
.. · . · . · . 3.417.500,00,

! .

: Concessionário General Motors do. Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta, Catarina

Sindicato dos Trabalhadores
Construção e do Mobiliário

-
, Ilf-h� "",' ,',

.

l�sQmo -da Proposta Orçamentária para
RECEITA

\

-

, (

CONTAS \ POR CONTA POR CONTA TOTAL�

\ ,

COdigo
-

.DA DE ,

Cr\$
I

'U E S I G N A IÇ IÔ' E S �/�INDICAL
'

R,/P,BóPltIAS ' .

,
.

,

=-

I
,

Administração Geral .. 1.856.815,11 1.856.815,11· . . . · . · . · .

,

Contribuições Regulamentares · .
I 400.000,00 400.000,00-

· . \
/

325.000,00 168.000,00 493.000,00Assistência Social .. . , · . . . · , · , · .

Outros ·Serviços Sociais . . · . · . · . 80.000,00 5.000,00 , 85.000,00
,.,

1.000,00
,

,Despesas Extraordinárias ',' 1.000,00· . · . · .

===
,

TOTAL DO CUSTEIO - Cr$ ( 806.000,00 2,029.815,11 2.835.815,11. . · .

I

EXCEDENTE PREVISTO - Cr$ I 196.000,00 ,385 : 684,89 581.684,89
;

3.417.500,00TO T A L -, Cr$ • 1.002.000,00 2.415.500,00. . .. · ,
,

· . · . · . I

. "'RPP'�

,"
.\

\ '

I

PEDRO GROSSKOPF
Tesoureiro

agrad'e�er
/)" . ,

Tem assistido as novelas, a, Oari'a
,

Pesada, 'a, Malu Mulher, o Chaerí
. nha? Então é por isso que a coisa

.

\

aqui não tá nada legal: você deve

andar meio baratinado, tão assim
como os nossos milhões. de tere-eva

sivos deste país que. ninguém Vir'
outro��ual, 'e onde cantava o ,ab_;
antes do último tiro.

Imploro a você, Rei da Criação,
<; pra que dê uma mãozinha na tele

�visão brasileira, essa tele-evasiva.
" '

•

Drà. l'oé Walkyrla Natividade .Seleme,
'_.' CIRURGIA DENTISTA .2..

, CIC 00'5589159/DEP
Clínica- dentária de senhoras e crianças.

-. Especialização em Odontopediatria -. . .y

HORA-MARCADA - Pça. Lauro 'Müller, 49'4 � Fone- 22-0461

) "',

Estamos atualiza,ndo o -CADASTRO �OCIAL de

nosso' semanário. Divulgaremos 'com prazer e sem pagarne:n:..
t'o a data de seu aniversário, d� sua esposa, de seus filhos, - ..

.

e�fim, de todos os seus fam4iares. Pedimos que preench,à
com clareza todos os ítens constantes no (s) CUPON (s) abal_

_. xo, para 'poq�rmos redigir detalha'damente O'S nomes' e datâs�'
.. ,

Recorte e remeta-nos o (s) cupon (s) preenchido (s), para iJ

JORNAL CORREIO ,DO NORTE- Caixa Postal 2-D - 'cA:
DASTRO SOCIAL - CEP 89460 - Canoinhas-SC, ou peSi
soalrnente na nVrPRESSORA OURO VERDE, à Ru�. Paulia .

Pereira n.'o 765. I

i t �\
.

,I

Nome: � :. � �_, ;. :_. , �\,� _:�_: � :: ,',
• o-o

•
\

- .;" ,
, ." .

.

ti' ,',

Data do Nasclmentc) : - - _: -- -- � --- - - _o. --�. - - --,-'--- -"'- -,-
- - - - -- --- - - - ::�- - - - -. -- - - __ -'o ..

'

',_
í'

.

\ I. ",�
I 'i"

Nome .do .Pai: -- -- - -- -- -- - ---- - - ---'--- - --- - --- ,-------.-.----�'- - -- - ::.-----.-' '

Nome da' Mãe: - -:---�- --- - ----- - ----,;- - -------- -'-- __ o. ,_ -

.

. - - - .•.�;�...,
, ,

Esposo{a): < • -'----- --- - �--- ----- ----- - --- - - - --- --- :--.-'- -�-.-- -- - -','
"

I ,

Endereçá: -

0
__ - - -

.

- __

,
__ - ----,_ - :------ - -- -- -.---- - ----- - - - ------ -'0 -'-'("-'-'---".-'�-'

Cidade :
' .

.

__ : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -'- - - - .. - - -.- - , ..

..

.

I

Estado: ,

--
'" _,._

-'[-" \

Nome: .

,
.....................................

�--
-- ..l,_ ; : -,.-

-- - -_

�_ ,:_
0; ":' -_

"," f.�<
Data do Naschriento: . • ------ --------- - -- . .�..

Nome do :í?ai: - -- - - - - - - -- - -' - - -- -- - �- - - - - - ---- - - - - -

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

--'t"'
-- - - - - - - - -.-. ".�" - _'o ,

\' .t· ,,' , _

. Nome da, Mãe :--------�-------.-------�-�:7--7----.;�---:·--------'---------.";.-.;.-.:-- ..... ---.-.�
.

, ! t,' ; .

Esposo (a): -' - - __ - - - - - - - __ - - - - - _. -

�_
- - .._ - - o'. __ , • __

,'�"
- - --o - - - -

_,�
_. ,

.

Endereço: .

'

'_:. - - - -- - - - - - � - - _ �'�'� __ -. - - - - - -- - - -- --

,Cidade: _ � . . - - - _ - -. - - - -. - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -. - -. ,

, �. . ..

Estado: . , � __ � :"' � -- - -- - -- -:- - - - -- - - -_ -�. -:- - � __Y'

(Por gentilezâ, preench�r ia m.·�quin� eu � 18*rs àe fttrmà:}
"" "

OBSERVAÇÕES ': L_ ••
'

•••• __ • :.
'

• • __ •• :_'.. ••• .,, . I

. . -'.', ".
;- - -- -- ---- .. ---."'1 - - - -- - .. -"'-- .. - ..--- ..---- - -- ,.,.-- ......,.-.•-�,,- ,,("!�-._ ..-f_ ..,._ - , ..

"

(
.

_'

,
\

I'

( .'

.' �

" '\- ,-,�. ,

I
\ \

\
,

.','

I
"-.

,
�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.\

CORREIO DO NORTE 10 DE .JANEIRO DE 1981

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Portaria N�o 90 ..80
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO,

Prefeito Municipal de Canoinhas.. Estado de Santa Catarina, no USo de
suas atribuições legais, resolve:

I

CONCEDER LICENÇA
De acordo com os artigos 125, 131 e 134 da Lei n. ° 1.149 de

25/04/1974,
A funcionária Ovidia Alvina Witt, 15 (quinze) dias de licen

ça para tratamento de saúde, conforme requerimento protocolado sob n. o

2466 datado de 22/12/80 e laudo médico incluso, a partir de 12/12/80;
•

,
A servidora supra, mais (120) cento e vinte dias para trata-

mente de saúde conforme laudo médico incluso no requerimento protoco
lado sob n .

° 2460 datado de 22/12/80, a partir desta mesma data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
Em .22 de dezembro de 1980.

Dr. ;BENEDITO THER;ÉZIO UE CARVALHO NErrro
Prefeito Municipal

Registrada- e publicada a presente Portaria no Departamen
to Administrativo Municipal, em 22/12/1980.

(
.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
�

Coordenador Administrativo

H.o 91-p rtari
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO,

Prefeito Municipal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, no uso de

_. suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA
De acordo com os artigos 125,131 e 134 da Lei n .? 1.149 de

25/04/1974,
Ao Professor Nivaldo Machado, (60) sessenta dias de Licen-

ça em prorrogação, para tratamento de saúde, conforme laudo médico
incluso no requerimento protocolado sob n. o 2471 datado de 23/12/80, a

partir-de 23,/12/1980.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
Em 23 de dezembro de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

, 'Registrada e publicada no Departamento Administrativo

Municipal, em 23/1-2/1980, a presente Portaria.

JOSÉ BONIFACIO FUn'TADO '

Coordenador Administrativo

Portari H.o 92..80
Dr. BENEDITO THERÉZIO 'DE CARVALHO NETTO,.

Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no USo de,

suas atríbuíções legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA
De acordo com os artigos 125, 131 e 134 da Lei n. o 1.149 de

25/04/1974,
A Professora Nilza Mello Marques, (90) noventa dias de Li-

cença em prorrogação, para tratamento de saúde, conforme laudo médico

incluso no -requerimento protocolado sob n .? 2488 datado de 29/12/1980, a

partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
Em 29 de Dezembro de 1980.

Dr. BENEDITO THE1tÉZlO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada no Departamento Administrativo

Municipal, em 29/12/1980, a presente Portaria.
JOSÉ BONIFACIO FURTADO

" 'Coordenador Administrativo
I

'

Portaria H.o 93-80,
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO,

-"-. Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no UDO de

suas atribuições legais, resolve:
'

·NOM.EAR COMISSÃO
Constituída das professoras Jenny Maria Ribeiro Isphair,

Leni de Almeida' Rossato e Tereza Leoni de Barros Pereira, para presta
rem atendimento aos desabrigados da enchente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
Em 30 de Dezembro de 1980.

Dr. BENEOITO THE.R;ÉZIO. D/E CARVALHO' NETTO
Prefeito Municipal

I Registrada e publicada a presente Portaria no Departamen-
'to Admínístratívo Municipal em 30/12/80.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

/'
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Prefeitura Municipal de Canoinhas

, < ,

Decreto N.o 104-80
DECLARA ESTADO DE EMERGÊNCIA

Dr. BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas,

atribuições legais e,
'

Considerando, as intermitentes I chuvas que assolam toda a

região norte do Estado, principalmente o Município de Canoinhas, causan
do sérios prejuízos, tornando situação calamitosa,

DECRETA

Artigo 1.'0 - Fica declarado estado de emergência em toda a

jurisdição deste Município, pelo tempo necessário .

Artigo 2.'0 _ Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.
_

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 29 de de-
zembro de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NET�O
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento
AdministrativoMunicipal, em 29/12/1980.

.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

Decreto o 105-80•

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA ÁREA DE TERRAS.
Dr. BEN�DITO THERÉZrO ,DE CARVALHO NETTO,

Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei n. 'O 830 de 04/6/1968.

DECRETA
Art. 1. o - Fica aprovada a subdivisão de uma área de terras,

medindo 2.880,00 m2, procedida pelo Sr. Evaldo Gonchorovski, constituí
do do lote n.? 77, carta aforvn .? 103 e Reg. 92, situado no Bairro Alto das
Palmeiras _ Estrada Dona Francisca, nesta cidade; ficando assim distri
buído: o lote n. o 61 da quadra 115 'com a área de 1.811,25 m2; e o lote n.

o

02 da quadra 116 com a área de 373,55 m2 e a área de 69'5,20 m2 destinada
. a abertura de ruas, em decorrência do despacho exarado no requerimen
to protocolado sob n. o 2495 datado de 29/12/1980 e nas respectivas plan
tas, pelo Engenheiro da Préfeitura Municipal.

Art. 2. o - A área destinada a abertura de ruas, fica automa-

ticamente doada ao Patrimônio' Municipal.
' I

Art. 3. o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 31 de de

zembro de 1980.

Dr. BEN�DITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

'

Registrado e publicado o presente Decreto, no Departamen,
to Administrativo Municipal, em 31/12/1980.

JOs.É BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo
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Prefeitura Municipal de Canoinhas

Lei . N.o 1.576 de 23-12-80
,

AUTORIZA o CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONV:Ê
NIO COM o GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRE,TARIA

ESTADUAL DE EDUCA/ÇAO.
o Senhor Benedito Therézio-de Carvalho Netto, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câ-

m:=!ra Municipal decretou e eu sanciono a seguinte.
.

L E I:

Artigo 1.'0 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a

firmar Convênio com o Governo do Estado,· através da Secretaria Estadu
al de Educação, para a ampliação do Grupo Escolar "JULIA B. ZANIO
LO" o Grupo Escolar "JOÃO JOSE DE SOUZA CABRAL".

Artigo 2.0 _ As despesas decorrentes da presente lei, corre
.

rão a conta da dotação específica do orçamento de 19'81.

Artigo 3. o _ Esta Lei entrará eIl1 vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. '-

Canoinhas, 23 de dezembro de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e publicada no Departamento Admi
nistrativo Municipal, em 23/12/1980.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

........................I..m _ •
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A SOLENIDADE

Inicialmente a Professora Es
meralda Buchmann convidou 'o

V igárío da Paróquia Local,
Frei Olivo Dondelo a proceder
as bênçãos das instalações. Em
seguida, a mesma foi a primeira
pronunciar-se dizendo e s t a r

plenamente satisfeita e feliz
com a instalação da Agência
Regional do Ipesc em Canoi
nhas, por obra e mérito dos go
vernos municipais que inte
gram

.

a Associação dos Municí
pios do Vale do Canoinhas.
"Aliás, sempre foi nosso propó
sito, batalhar para a implanta
ção de organismos estatais em

nossa cidade, cobrindo uma re

gião, em que Canoinhas figura
como . polo geo-político-econô
mico-educacional de Santa Oa
tarína. Se, como Posto Avan
çado nesta cidade o. Ipese pres
tou inúmeros benefícios, agora,
como agência, com autonomia

,própria, gozará de uma ampli
tude 'igual a que foram alcan
çadas pelas demais. Nesta opor
tunidade, agradeço ao Dr � Al
bino Zení, pela confiança que
depositou em minha pessoa em

dirigir este setor do IPESC,
até esta data, e se não foi possí
vel.mais, foi devido ao cargo
que exerço dentro do setor de
ensino, porém, creio, ter aten
dido a todos quantos tenham se

valido da qualidade de associado
para candidatar-se a algum be
nefício. Agradeço também, ao
Sr. Julio Cesar Juttel, na quali
dade de Agente na cidade de
Mafra, que -nâo mediu sacrifí-'
cios 'para orientar-nos na nobre
missão frente ao Posto de Ca
noinhas" - finalizou Esmeralda
Buchmann.

Na seqüência, falou o

Agente empossado, Lorival Fe
dalto, -dizendo: "nesta data sig
nificativa não só para Canoi
nhas, como 'também para os Mu
nicípios que compõem a AM-

_

VAC, quero valer-me desta
oportunidade para apresentar I

meus
.

agradecimentos 'sinceros
a todos que depositaram con

fiança em minha pessoa e ofere,
cer os servicos do Instituto de

.:.

Previdência do Estado de Santa
Catarina _... Agência Regional
de Canoínhas, e 'Os meus pró-

a
A

g.en
•

a

a
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E agora, no ultimo Congresso
dos Institutos de Previdência
Estadual realizado em outubro
passado em Curitiba, nós assina
mos um convênio global com 15
Estados presentes, também com

reciprocidade médico - assisten,
, cial para atender qualquer um
dos nossos associados e depen
dentes em qualquer emergência
que PQr ventura surgir no setor
da saúde". Finalizando o Presi-

, ,

dente do IPESC declarou que o

órgão aplicou em 1980 em Ca
noinhas, I r i n e ó polis, Porto
União, Major Vieiera e Três
Banras, a, quantia de Cr$ ...

� . 756 . 600,00, atendendo um to
tal de 1.639 previdenciários e

4. 9J. 7 dependentes, somando um

total geral de 6.556 beneficia
dos.

PRESENÇAS
Prestigiaram a solenidade

os Prefeitos Benedito Therézio
dê Carvalho Netto, de Canoi
nhas; Odilon Pazda, de Três
Barras; Roberto Batschauer, de
Irineópolis e representantes dos
Prefeitos de Major Vieira e

Porto União, além de Julio Ce
sar Juttel, Agente do IPESC de
Mafra; Lycurgn Aleixo Nora,
Diretor da B.a UCRE; Hercilio
Nolli, Delegadó Regional de c».
noinhas ; João Hereczuch, Dele
gado da 13.a Delegacia do Servi
ço Militar; Floriano Grosskopf,
Delegado da Comarca de Canoi,
nhas; os vereadores Henrique
Krzesinski, Francisco Bueno, de
Siqueira; Regina Seleme, Presi,
dente da APROVAC; Dr. Os
valdo Segundo de Oliveira;
Agenor Christofoli, Presidente
da ACIC; Capitão Capanerna,
representante 'do Comando do
3.00 BPM; Hercílio Müller Ju
nior, Diretor da 18.a UCJi,E;
Adilson Medeiros, Chefe da 16.a
Residência do DER; Francisco
Zaziski, Exator Federal; Adil
son Fontana,

I

Exator Estadual,
Rimon Seleme, Secretário Ge
ral do PDS de Canoinhas e no
de Matos, Gerente da Agência
do BESC local, além de diver
sas professoras e beneficiários
do IPESC.

prios, a todos e a cada um em

particular, visando sempre, o

bem comum e o progresso de
noss? Micro-Região". -

o Professor Hercilio Mül
ler Junior, Diretor da J.8.a
UCRE, com sede nesta cidade,
foi o próximo a manifestar-se
dizendo que Canoinhas, a Capi
tal da Erva-Mate, hoje sede da
Micro-Região da AMVAC, está
de parabéns, em especial o fun
cionalismo público, que depen
de desse órgão previdenciário.

"

Os Presidentes dos Diretórios
Municipais' do PDS dos municí ...

pios da AMVAC e todas as pes
soas envolvidas no Processo Po,
lítico Catarinense, estão .de pa
rabéns, pois a instalação da
Agência Regional do IPESC,
representa um marco indefor
mável e Irreversivel de conquis
tas para o povo de nossa micro
região". Em seguida, foram ou

vidos os pronunciamentos do
vereador ,;Henrique Krzesinski.,
representante do Presidente da
Câmara de Vereadores, Paulo
Eduardo Rocha Faria, o Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho
Netto, o Diretor da 8.a UCRE
com sede em Mafra, Professor
Lycurgo Aleixo Nora e por úl
timo, o Dr. Albino Zeni, Presi
dente do IPESC.

Ladrões foram presos em flagrante
pela, ..

Guarda Noturna
CANOINHAS (CN)

"Joâo Maria de Almeida, solteiro,
19 anos, residente no Bairro do

, Sossego, foi .preso em flagrante'
na, madrugada de dom.ingo últi
mo pelos guardas noturnos 'Lau
to da Silva e Francisco Soares,
quando furtava bebidas através
de um buraco feito em uma das
janelas do Supermercado Aldi,
localizado na Praça Lauro Mül
ler.

João Maria estava acomp'a
nhado de outro elemento . des-

.conhecido que fugiu ao ser dada
a voz de prisão. O primeiro,
tentou resistir puxando de uma

faca, mas foi dominado pelos
guardas e levado, para a Delega
cia .onde permanece preso
aguardando abertura do inqué-

: rito policial pelo Delegado Flo-
riano Grosskopf .' ,

Sebastião Lourenço Lemos,'
casado, 31 anos, residente no

Bairro Campo da Agua Verde,
foi preso em flagrante pela
guarda noturna, quando tenta-

va furtar um toca-fitas de um

caminhão. O gatuno já havia
arrombado a fechadura de uma

das portas e j á tinha retirado
todas as fitas que guardara em

uma sacola.. Foi levado para a

delegacia para Os devidos escla
recimentos.

Um voto de louvor ao Di
retor da Empresa da Guarda
Noturna, Velocino Amancio da
Cruz e aos guardas que real
mente zelam pela tranqüilidade
dos Cidadãos canoinhenses ,'
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Loteria Federal' aumenta'
A •

premios
BRASIL�A - � partir de

sábado, na extração n.? 1.759,
cujo bilhete tem corno estampa
a Estátua dos Bandeirantes, em
Goiânia, a Loteria Federal 'pa
gará prêmios maiores e a 'Sua

grande atração; O primeiro prê,
mio, que distribuirá Cr$ 16 mi-

Ihões em quatro séries de Cr$ 4

milhões, passará para Cr$ 24
milhões em quatro séries de Cr$

I 6 milhões.

i Além do aumento do valor
dos prêmios, outras 'modifica
ções foram introduzidas no pla
no de sorteio da Loteria Fede-

ral: a criação dos prêmios de
milhar; centena e dezena. Deri
vados dos 6:0 a 10.0 prêmios. A
criação do prêmio correspon-

. dente a dezena invertida do 1.0

prêmio e ainda a fixação de

prêmios correspondentes as '

aproximações diretas dos 6,0 ao

10.0 prêmios.

..."",'1\' "
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Funploc divulga datas
para ·'matrícu Ias Ie o
inicio· do iestibular 81
CANOINHAS _ A Fundação,

das Escolas do Planalto Norte
Catarinense (FUNPLOC), abre
a partir do dia 12,' quinta-feira,
as matriculas para os 2.'0,3.°,
4.'0 e 5.'0 períodos e 4. a série do
Curso de Administração de Em

presas, estendendo-se até o dia
16. As matrículas pàra o 1. 'O pe
ríodo serão realizadas entre os

dias z e 6, de fevereiro vindouro.'

VESTIBULAR

A primeira etapa do Vestibu
lar Unificado 1981, da A/cafe, se
rá realizada dia 13, terça-feira,
em todas as entidades educacio

nais, . informou o serviço de re

Iações públicas da Funploc. Em

I

Canoinhas, igualmente, as de
mais etapas s'e desenvolverão
nos dias 14, 15 e 16, com a par
ticipação de 375 candidatos con

correndo às \ diversas disciplinas
oferecidas pelas 18 Fundações
da Acafe em todo o Estado. Pa
ra disputar as 60 vagas ofereci..

,das'pela,Funploc na área de Ad,
mínístraçãode Empresas, estão
irl's,critos 230 candidatos. O Pre
sidente da Entidade, Paulo /De-
quêch, afirmou que tudo já está,
preparado para a realização des,
te vestibular, que terá, a exem
pIo do que já aconteceu em ju
lho de '1980, questões objetivas
e discursivas.

L
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Albino Zeni enumerou os

b e n e f í c i o s prestados pelo
IPESC, tais como Pensão, Pe
cúlio por Morte, Auxíilo Nata

lidade, Auxílio Reclusão, Auxí
ilo Funerário, bem como a As
sistência Financeira, engloban
do Empréstimo Simples, Em

préstimo Odontológico, Emprés
timo Saúde, Empréstimo Médi
co-Hospitalar e Empréstimo Ha
bitacional - "para os quais o

IPESC não pode -deixar de cum,

prir de qualquer forma, de
qualquer meio, ele precisa ter
recursos para cobri-los . De

qualquer forma, a Previdência
Estadual, atinge seus objetivos
nos benefícios e nos serviços.
Além dos beneficios já mencio
nados, quero comunicar aqui
aos nossos associados, que já
mantinhamos dois convênios de
reciprocidad., médico-assisten-", O ato foi encerrado com. urn

cial com o Estado do Paraná e o coquetel no Salão Nobre do Pla,
,

Estado do Rio Grande do Sul. nalto Hotel às 18h30m.

st
CANOINHAS - Os' efeitos do

longo período de chuvas que
assolou a região do Planalto

• Norte do Estado, se fazem sen-
'

tir também nós municípios de
Monte Castelo e Papanduva
com prejuízo de' elevada monta

,

para as respect,ivas prefeituras.
Em Monte Castelo, segundo o

Prefeito Waldemiro de Jesus
, Meister, Os prejuízos estão orça
dos em 4 milhões de cruzeiros já
que houve estragos considerá
veis em todas as estradas, muni
cipais que ,demandam o interior,
inclusive com deslizamentos de
barreiras e a queda de urna. pon
te sobre o rio da serra na es

trada dê acesso à localidade de
Arigolândia, a 40 quilômetros
da cidade, isolando cerca de 200
famílias. Com o transbordamen,
to dos Rios Canoínhas, Bonito
e da Serra, a produção de bata
ta e feijão sofreu grandes per
das e os produtos' que ,já esta-

. va.m sendo colhidos naquela lo
calidade, estão 'sendo transpor
tados por via ferrea, o único
meio de transporte que restou

após a queda da ponte.

,O Prefeito Meister, informou
ainda que nenhuma residência
foi atingida pelas' águas e os

prejuízos limitam-se ao setor ro
doviário. A equipe de recupera
ção das estradas e pontes, está
mobilizada e todos os veículos e

máquinas disponíveis estão tra
bálhando intensamente para a

recuperação de bueiros, retlr�
da de terra do leito das estradas
e construção de novos ponti-

, Ihôes. No início desta semana,
o Deputado Moacir Bertolí, so

licitou ao Prefeito um levanta
mento total dos' prejuízos, em
resposta à solicitação de ajuda

nos'
- '.

,

onte
,

duva
financeira feita pelo

I

Prefeito ao

Governo do Estado.
I,

_',

:
Por outro làdo, o .Prefeito de

Papanduva Nataniel Rezende
Ribas disse que emseu municí
pio houve a queda de quatro
pontilhões de madeira sabre o

Rio São João, os quais já foram
recuperados. Nataniel lamen-

, tou o prejuízo que teve com as
,

estradas do interior, já que esta
vam todas em 'perfeito estado
com a conservação constante, e

agora estão- completainente in
transitáveis. Declarou ainda o
Prefeito qus não solicitou ajuda
ao Governo já que os prejuízos
até o momento são de apenas 1

.milhão de cruzeiros e a reFupe-
'ração das estradas, bueiros e

pontilhões pode, ser realizada
com recursos próprios do muni
cípio.

o caso'mais grave mencio
nado por :N"ataniel é o da ·loca...

Iidade de Craveiro, no Municí
pio de Itaiópolis, uma das mais
ricas em agricultura da região,
que está completamente isolada
com a queda de duas pontes, no
Rio Itajaí-Açu, com vão de 30
metros cada uma, cuj a recupe
racão é demorada e difícil. A-,

única saída é através do muni-
cípio de Papanduva e' mesmo
assim está sendo dificultada por
caminhões de toras de diversas
firmas que retiram madeira' da
quela localidade, provocando
grandes estragos no leito .da es

trada, além de ficarem quebra-_
dos' ou atolados no trecho' de
maior aclive da Serra dOI Cra
veiro. "Se o tempo nos, a.Ôudar,
pretendemos recuperar as estra
das completamente dentrr, dos
próximos 60 dias" - concluiu o

Prefeito,
'
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