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"Urna audiência direta em Bra

sília do 'Governador de Santa

Catarina, Jorge, Konder Bor
nhausen e o Secretário dos

Transportes e Obras Esperidião
Amin .Helou Filho, acompanha:'
dos dos Prefeitos e Diretórios

do PDS da região do. Planalto

Norte com Ministro Chefe 'da

Casa Civil e o Ministro do Pla-

, nejamento, Delfin Neto, poderá
decretar a liberação -de recur

sos extras do Governo através

de uma' reprogramação do
DNER para iniciar ainda este

,ano as .obras da BR-280, no ,tre
- cho entre Canoínhas e Pôrto
União" .

A informação, é do, Prefei
to Municipal de Canoinhas, Be
.nedíto Therézio de Carvalho

Netto em entrevista ao "COR

REIO DO NORTE", depois de

.seu retorno a uma viagem que
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ln as-

neamento (DNOS), apresentan
do farto material fotográfico e

,

completo relatório sobre o gra
ve problema das enchentes nas

partes baixas da cidade, no sen

tido de serem tomadas urgentes
providências para a retificação

do� cursos dos Rios Canoínhas e

Agua Verde.

Outro pedido de Therézío

'ao DNOS, foi o de auxílio fi

nanceiro para dar continuidade

às obras de canalização do Rio

Monj 010 e 'a retificação do cur

so do mesmo, cuj os trabalhos fo
ram paralizados pelo próprio
DNOS em 1968. O Diretor Ge..,

ral do DNOS ficou com doeu...

mentação apresentada por The
rézio e prometeu estudar a fun

do o problema para posterior
mente comunicar a Prefeitura
de Canoínhas sobre as providên
cias qUe serão tomadas para re

solver estes problemas.

realizou na quarta-feira ao Rio

de Janeiro em companhia do

Secretário Esperidião, do Dire

tor Geral do DAE, Francisco de

Assis Filho, dos Prefeitos Odi

lon Pazda, de Três Barras; Ro

berto Batschauer, de Iríneópo
lis; Victor Buch Filho, de Pôrto
União; Claudio Gadotti, de 1\1:a

.ior Vieira e mais o industrial

de Iríneópolis, Sebastião Carnei
ro.

Naquele dia, a comitiva foi

recebida pelo Diretor Geral do

Departamento NacionaI de Es

tradas de Rodagem, Dr. David

Elking Schawartz, em audiência

que teve a duração de uma ho

ra e meia. O Diretor' do DNEH

afirmou aos visitantes que ele é
um dos maiores defensores jun
to ao Governo para que seja
construido este trecho de asfal

to o mais breve possível e que
os Prefeitos e o povo do Planal,

to Norte poderá contar com

seus préstimos para advogar es

ta causa. Depois de (tomar conhe
cimento das nescessidades e

vantagens da construção desta

.obra 'para todo a Estado de San

ta Catarina, David Schwartz ex

plicou aos membros da comitiva

os problemas financeiros do

DNER, inclusive, que tem em

mãos uma 'ordem para reduzir

todos os gastos possíveis e que
naturalmente não teria: recursos

para licitar a obra em 1981, mas,
que através de representação
política' do Partido do Governo.
na Câmara Federal, no Senado

,

e mais a participação do Gover-

nador de Santa Catarina, do Se
cretário do.s Transportes e os

Prefeitos da região, será possí
vel conseguir com o Governo Fe

deral a liberação de recursos

para iniciar os trabalhos este

ano.

•
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A primeira medida concre

ta para os primeiros contatos

com a área Federal, foi tomada
ainda na quanta-feira última,
com uma viagem do Secretário

Esperídião a Brasília, no sentido

de marcar uma audiência com

os Ministros da Casa Civil e do

Planejamento , Agora, Therézio
está aguardando um telefone-

"

ma do Secretário dos Tarnspor
tes e Obras de Santa Catarina,
dando ciência da data desta au

diencia que deverá ser em bre

ve.

VERBAS PARA

SANEAMENTO

Aproveitando a sua estada

no Rio de Janeiro o chefe do

executivo canoinhense apresen

tou um expediente ao Departa
mento Nacional de Obras e Sa-

, s n de 1.0 e 2.0 graus

continua com o PDS
CANbINHAS '(CN) - Os

dois últimos dias que antecede
.ram o da eleição, da 'Mesa-Dire

tora da Câmara de Vereadores
de Canoinhas, for�m de grande
espectatíva e muito nervosismo

por parte dos legisladores na

busca de um apoio e conciliação I

às respctívas chapas em forma-
,�!Il:::", )

'��-.

sua primeita reunião do ano,

uma das mais rápidas, com du

ração de exatamente 19 minutos.

O até então Presidente, verea

dor Paulo Eduardo Rocha Faria,
abriu a sessão, concedendo os 10

minutos regulamentares para a

formação e apresentação das

chapas. Convidando o vereador

Guilherme Prust, o mais idoso

da casa, a dirigir os trabalhos.
'

,
O Partido Democrático Só- Decorrido o prazo, Prust convi-

'CÍ'aI (PDS), que antes contava', dou os vereadores Guido He

com 7 vereadores, ficou agora I ning e Orlando Müller a prece,
com 6, devido a ida de Orlando I der a apuração dos votos secre

- Müller para o Partido Traba- tos.
,

Ihísta Brasileiro (PTB), forma
ra; sua chapa liderada por Ed

mundo Bíttencourt, e tentava

obter o voto de Orlando Müller

para formar a maioria e suplan
tar a chapa apresentada pela
bancada do Partido. do Movi

mento Democratico Brasileiro
(PMDB) ,

liderada, por guido
Henning. Por outro lado" o

PMDB, que conta apenas com 4,

vereadores inicialmente procu
rou um acerto para eleger Or

lando Müller para a Presidência

da Câmara Municipal, mas de

pois voltou atrás em sua decisão

e pediu o apoio do mesmo para
ceder seu voto à sua chapa, na

tentativa liderar a Câmara pela
p'ititneira vez nesta legislatura.

Na segunda...feira às 19h30

.,unindo todos os 11 vereadores, '

e .... MUJJjcipal Mali.mu

Concluida a apuração, cons
tatou-se 6 votos a favor e 5 con

tra '3. seguinte chapa: Presiden
te, Edmundo Bíttencourt

(PDS); Více-Pres., Jair Lessak

(PDS); 1. o Secretário, Orlando
Müller (PTB) e 2.° Secretário,
Paulo Eduardo Rocha Faria

(PDS): A chapa perdedora teve

a seguinte constituição: Presi

dente, Guido Henning (PMDB) ;
Vice-Presidente Waldemiro de

Andrade (PMDB); 1. o Secretá

rio Henrique Krzesinskí (PDS)
e 2. o Secretário, Selma Couti-

, nho Píeczarka . (PMDB).
. ,

COMISSÕES

Depois de declarado eleito

e empossado no Cargo. de Presi

dente da Câmara de Vereado

PeS de Canoínhas, Edmundo Bí-

ttencourt; dirigiu rápidas pala
vras aos companheiros, agrade
cendo a colaboração e compre
ensão de todos, prometendo tra

balhar com dedicação, dando

prosseguimento ao .excelente
.trabalho desenvolvido pelo seu

antecessor. "Procurarei promo
ver um maior entrosamento en-

,tre as bancadas para um melhor
desempenho em todos os setores

do legislativo" - enfatizou Bi
ttencout.

AD encerrar a reumao da

quela noite, o novo Presidente

convocou os companheiros para
uma nova sessão na terça-feira,
para 'a constituição das Comis..

sões Técnicas Permanentes' da

Casa.

1\s cormssoes de, trabalho
ficaram assim constituidas : Jus

tiça e Redação, Henrique Krze
sinski (PDS), 'Guido Henning
(PlV):DB), e Paulo Eduardo. Ro-

.

cha Faria (PDS). Finanças e Or

çamentos, Jair Lessak (PDS),
Guilherme Prust (PDS) el Or
lando Müller (PTB). Educação
e Cultura, Francisco Bueno Si

queira (PDS), Paulo Eduardo
Rocha' Faria (PDS) e Henrique
Krzesinski (PDS) e finalmente

Obras e Serviços Públicos, Or
lando Müller (PTB), Jair Les

sak (PDS) e Guido Henníng
(PMDB) .

FLORIANóPOLIS ',(JSC) - O

novo Plano Estadual de Educação,
para o quadriênio 1980/8�" que

substitui ao Plano de 1969, apesar

de já ter alguns de seus preceitos
orientando as ações da área educa

cional do último ano letivo, só fi

dou concluído na metade desse ano,

foi aprovado ern outubro, pelo Go

vernador do Estado, e surgiu ao pú
blico interessado sob forma im

pressa, bem no final do ano.

Reunindo normas pedagógicas
necessa:r;las' à implantação e ao

cumprimento do Plano de Ação do

Governo na, área da Educação, o

novo plano específico, traz, aliado

aos propósitos de, simplificar e

aperfeiçoar a responsabilidads de

suceder a um plano que foi consi

derado altamente inovador, que

serviu mesmo, de modelo a' poste
rior reforma do ensino brasileiro,
embora tenha deixado distorções
em 'vários aspectos.

Distorções estas que o novo

plano se propõe' a corrigir, impJe
mentando atos objetivos no sentido'

de racionalizar e ampliar os' servi
ços oferecidos na área da Educa

ção _ "Este documento - diz em

certo trecho - pretende ser um

ponto de referência e apoio a to-
,

dos 05 que estão engajados no pro

cesso' educativo, para que o .seu

comportamento em todos os níveis

de atuação" seja orientado, de for

ma integrada, para uma maior efi

cácia e eficiência do Sistema".

DETALHAMENTO

Em 164 páginas, o novo plano,
trabalhosamente elaborado" como

costuma ocorrer a esse tipo de

trabalho .altamente técnico, tem

pontos objetivamente diretos, como
ao encerrar 'as Linhas Prioritárias

Estaduais da Política Educacional,
quando diz: "Os grandes óbices a

,

enfrentar residem no crescimento

acelerado da demanda por matrí

culas, na ausência de atenção pré
escolar no elevado número de

crianças carentes, na inadequação
dos curr-ículos, no aviltamento da

qualidade do ensino, na inadequa
ção da política de pessoal e na ex-

.

oessiva centralizacão administrati-
,

�

va" .

Como tem pontos precisamente
subjetivos, como ao apresentar os

Aspectos Gerais do Estado na Ca

racterização do Sistema Educacio

nal, lembrando que Santa Catarina

está situada, "entre os paralelos
25027'36" e 291021'48" de latitude

Sul e os meridianos 48°55" e 53°50'

de longitude Oeste-GR ... tem uma

porção de terra de, 95.9,58 quilôme
tros quadrados... e ,�ua Capital,

/

Florianópolis, localiza-se na Ilha de

Santa Catarina, centrada sobre: a

costa marítima, que possui 531 qui
lômetros de comprimento".

No mais passa com vagar sobre
aspectos dá educação pré-escolar,
ensino de 1.0 Grau, ensino de 2.

Grau, ensino Supletivo, ensino Su

perior e Educação Especial, não

sem antes expor suas linhas prag

máticas, que são a educação no

,

meio rural, a educação nas perife
rias urbanas, o desenvolvimento
cultural, o planejamento e a moder,

nização técnico-administrativo e a

captação de recursos.

3.:a PÁGINA

-
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Cooperativa .de Eletrificação Rural
do ,P;analt6 Norte - CERPLANA

ASSEMBLÉIA GERAL, ORDINARIA
; I

EDITAL DE CON'ilOCA:Ç,AO
. ,

O Presidente' da Cooperativa de Eletrificação Rural do
Planalto Norte Ltda. '_ CEHPLANA _, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 32 letra "E" dos Estatutos Sociais, resolve:

C O N,V O C A R

A Assembléia Geral Ordinária, dos associados, a rea

lizar-se na Sede Social da Cooperatíva de Produtores de Mate de
Canoinhas, à Rua Caetano Costa, 22t>, no dia 29 (vinte e nove) -de
março, do corrente ano, às 12 (doze) horas, em primeira convo

cação, a fim de tratar da matéria constante da seguinte:
ORDEM DO DIA

1. Q _ Deliberar sobre Balanço Geral; encerrado em 31.12.80,
Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Con
selho Fiscal e Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas;

2 .

o
- Destinação das Sobras;

:3." _ Eleição de novos membros do Conselho de Administração;
: Efetivos e Suplentes respectivamente, para o Exercício de
81/83;

4. Q _ Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, Efetivos e

Suplentes respectivamente, para o Exercício 81/82 e;

5. o _ Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
Não havendo -número legal _ 2/3 _ dos associados pre

sentes em Primeira Convocação, para a instalação da Assembléia,
fica desde já feita a Segunda Convocação, para às 13 (treze) horas
do mesmo dia e local. Se desta vez ainda não houver número lega]
-_ 50% mais 1 _ dos associados presentes em Segunda Convoca
ção, fica desde já feita a Terceira e Última' Convocação, para às 14
(quatorze) horas do dia 29 de março de 1981 com a presença de,
no mínimo, 10 (dez) associados.

Para efeito de cálculo 'do "quorum" para a instalação
da Assembléia a Cooperativa possue 1646 associados.

NOTA: As chapas que concorrerão, à eleição, constan
tes nos ítens 3.° e 4.0 deste Edital, deverão ser entregues ao Pre
sidente do Conselho de Administração da Cooperativa até dia 28
(vinte e oito)· de fevereiro de 1981.

. E para que chegue ao conhecimento de todos os asso

ciados, o presente EDITAL será publicado na imprensa local e,
afixado na Sede em pontos estratégicos" bem como 'remetidos aos

" associados, 'na medida do possível.
Canoinhas, 28 de janeiro, de 1981.

DUíLIO CORNELSEN - PRESIDENTE _

Coluna.
Tridimensional

Mauro Luiz Kíehêlesk!

Hoje, dia 07 não aparecerá o

assunto esperado, e sim as notas.

Creio que na semana que vem a

coluna voltará a circular normal
mente como anteriormente.

NOTAS

Faço estas notas no intuito de
dar maiores informações. sobre o

título da coluna e o porque do mes

mo.

-x x-

'I'ridimensional, tecnicamente

significa três dimensões e estas

três dimensões são:

1.0 - defesa dos direitos dos'

paraplégicos,
,

,

2.° - a colocação' do paraplé-
gico na sociedade, dando-lhe noções
da importância dele dentro do es

quema social,
3.° - reabilitação.

Em síntese, norteio-me nestes
três pontos para fazer minha colu

.
na.

U
INDÚSTRIA .

- CO.

Dissertarei agora sobre a AN

DE (Associação Nacional de Des.

portos para Excepcionais).

A ANDE é uma associação que
cuida dos desportos' para Excepcio
nais. Ela tem uma organização per;
feita para atender a todos os jo
gos te olimpíadas para paraplégicos.
Quem quizer saber mais sobre a

Ande escreva para este endereço
sem maiores complicações e fique
sabendo tudo sobre a organização
da mesma. O endereço para a cor

respondência ou um simples pedido
de informação - ANDE.

Associação Nacional de Despor
tos para Excepcionais.

Rua Matta Machada, 126

Maracanã

2'0000 - Rio de Janeiro-RJ

ou pelo fone: DDD 021 284-1341

A nota acima torna-se de suma

importância para a APAE cano i

nhense .

para:

. Correspondência e sugestões

,

Jornal CORREIO DO NORTE

Coluna Tridimensional

Caixa Postal, 2-D

89460 - Canoinhas-se

É CIO - EXPORTAÇÃO
TELEFQNES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores 'Exclusivos
I

.' Completa
.

dos Motores

da Linha

« \VEG»�'

Esquadrias de

de vidros, com

tentes

ferro e uma variadíssima secção

equipe de profissionais cornpe

para sua colocação.
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

'" s·5i(':iqm! =

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

'Waldernar Knüppel
tW Kl mcr;wnn+ ri,..... !1..........�amt:t.m'D3 - :aiiIiiIIII

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

"�}llW4��timi'IDSiI'ilI' '�ll�a:mffllm -_-----I ..

Oração ao 'Divino Espírito Santo .

Espírito Santo, você qu/ine es-
, .

clarece tudo, que ilumina todos os

meus caminhos para que eu atinja
o meu ideal, você que me dá o. dom
divino de perdoar e esquecer o mal

que me fazem e que todos os ins
tantes de minha vida está comigo,
eu quero neste curto diálogo agra
decer-lhe por tudo e confirmar mais
uma vez que eu nunca quero me

separar de você, por maior que se-

ja a ilusão material não será o mí- M.N.AJ.

nimo da vontade que sinto de um

dia estar com você e todos os meus

irmãos na glória perpétua. Obriga
do mais uma vez.

(A pessoa deverá :t�er esta

oração 3 dias seguidos, sem mencio
nar o pedido" dentro de 3 dias se

rá alcançada a graça por mais di
fícil que seja). Publicar assim que
receber a graça.

_C4& Gil ...... OO::W> _

Colheitadeira
New Hclland 4040

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

sistente, 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 tnovações,
a Colheitadei.ra NEW HOLLAND 4040 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, as perdas de grãos,
eliminando as quebras e enviando mais grãos, e grãos limpos;
ao tanque graneleíro .

Mais ágil, mais bonita, mais confortável.

Um orgulho da tecnologia e simplicidade mecâni-.
ca da SPERRY NEW HOLLAND.

-

Conforto, segurança, visibilidade e controles' à
mãe.

VOCÊ TAMBÉM VAI SE ORGULHAR DELA. '

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

MAVEQLJIP
Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda.

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério, Municipal)
Telefone (0477) 22-0261 CEP 89460 - CANOINHAS-SC

__________rmm ,
"

Ajude sua Prefeitura

- Os proprietários dos terrenos urbanos

são obrigados a fechá-los com muros.·

comunidadePrefeitura
todos - �' .

responsaverssao
,

...

.

.... . .
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Edital de Loteamento

CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA COMAR
CA DE CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

EULALIA GLABl\ KOBLBECK, Oficlal do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na' forma da Lei,

�az público, para ciência dos interessados, em cumpri
mento ao dísposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por ANTONIO MARON BECIL e sua mulher MARIA.DE JESUS
FERNANDES BECIL, foram depositados em seu Cartório, memo
rial descritivo, planta e demais papéis e documentos relativos ao

Loteamento "VITOR FERNANDES DE SOUZA" situado na ci
dade de Major Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo ..

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, ra contar da data da terceira
e última publicação do presente Edital .. Findo ri prazo' e não ha
vendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido o

.regístro ..
O processo' encontra-se a disposição dos interessados,

neste Cartório, durante as horas regulamentares.' Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina aos vinte e

.
,

oito (28) dias do mês de janeiro de 1981.
,

EULALIA GLABA KOHLBECK
Oficial do Registro de Imóveis - CPF n.? 249 111 199/34
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CIMENTELA- -
I

TELAS DE ARAl\iE GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMBRADOS, VIyEIROS, GRANJAS DE AVES, ÇANIL.
FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN-

TO E COM ARAME DE' TODAS AS BITOLAS.
'

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcílio Dias - Canoínhas-SC.

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

Novo pia o

de 1.o
mo ifica
e .2.°

PRIORIDADE

Depois de na apresentação o

plano recomendar uma urgente re

visão na situação do magistério ca

tarinense.. de modo a valorizá-lo
econômica e socialmente, "fazendo
com que a sua qualificação seja
fruto não só do desejo do Estado,
mas sobretudo, fruto do estímulo

que 'deve ter o professor para quali
ficar-se", aborda com acentuado

ênfase 'a educação pré-,escolar' le
vantando prioridades e identifican
do metas.

Como prioridades, destaca a or,

ganrzação a nível de subunidade
para o atendimento à educação pré
escolar, a criação de uma Comissão
Estadual especificada, a implanta
ção progressiva de classes nas

áreas de baixo Índice sócio-econô
mico, a promoção de estudos para
a fixação de diretrizes e normas

que regulamentem o funcionamen
to de estabelecimentos envolvidos
com a educação pré-escolar, e o in
centivo, a nível de 2.° Grau, ao fun-
cionamento de cursos' que habili
tem professores para a educação
pré-escolar.

Educação pré-escolar
,

e ponto
. .".

prioritáno
o ponto fundamental do' novo

Plano Estadual de Educação, segun
do o professor João Carlos Pottker,
diretor da Unidade -Operacíonal de
Ensino é a educação pré-escolar, de
que o plano anterior pouco tratava,
Citando-a apenas, sem ênfase. Essa

posição segundo ele - decorre do

próprio entendimento do Governo
Federal, através do Ministério da

Educação, manifesta no' Plano Seto
rial de Educação e Cultura.

"Decorre ainda, podemos dizer,
de toda a politica social do governo,
no momento em que se procura
at'ender mais às populações caren-·

tes . Na base desse atendimento es

tá a criança de zero a seis anos, de

cuja desnutrição e. desfavorável si

tu'áção sócio-cultural refletem-se os

problemas da baixa qualidade do

ensino, pr-incipalmente nos primei
ros anos escolares, da La à 4.a sé
rie."

Pottker esclarece que o atendi
mento pré-escolar ; preceituado com

ênfase pelo plano para o quadriênio
1980/83; naturalmente não é respon.
sabilidade exclusiva da Secretaria
da Educação, desde que aborda as

pectos vários que redundam na fal
ta de condições da criança para
aprender, mas de uma ação int,e
grada entre órgãos co-mo a Secreta
ria da Saúde, a Secretaria do Bem
Estar Social e outros.

ALFABETIZAR
Além de mudar-se o direcio

namento do ensino pré-escolar, que
hoje está voltado apenas para quem
tem recursos, já que as unidades
existentes são, na sua maioria, da
rede particular, o Estado, através

. de ação direta, precisa aumentar' a
oferta, dando prioridade aos locais
de maior ocorrência de ,.crianças
carentes, como os bairros das zo-

nas periféricas.
.

No primeiro grau, o plano não
mudou a posição com relação aos.

avanços progressivos do plano an

terior, apenas procurou corrigir-.
lhes as distorções para evitar que
esses. avanços progressivos sejam
entendidos como promoção auto

mática, figura que, precisamente,
não existe nem num nem noutro

plano. "Promoção automática 'foi
no que se transformou um avanço
progressivo ineficaz", acrescenta o

diretor da UNO}!;.
As distorções, verificadas após

a implantação do primeiro plano de
há 10 anos, que precisam ser rapi
damente corrigidas, são, a defi
ciente formação básica, das primei
ras séries, e a descontinuidade do

próprio 'ensino, bem como a errô
nea colocação' desses avanços pro
gressívos, com séries de recupera
ção após a 4.a e a 8.a séries normais,
capazes de deixar trafegar, quase

e, sou
;ESPECIALIZADO EM CIRURGIA E. TRAUMATOLOGIA PELO CENTRO ORTO

PÉDICO SAO LUCAS - RIO DE JANEIRO.

Diariamente, consultório

no Hospital .Santa

I

particular
Cruz,

mil alunos,
professores, 8 mil escolas

que Iivremente, até a 4.a série urna

criança ainda não devidamente al
fabetizada.

REFOR'ÇOS
A alternativa levantada, para

corrigir essas distorções, foi a da

reorganização técnico - pedagógica
das escolas de 1.0 grau,' trabalho
concluido na área da Educação, e

que se encontra com o governador
Jorge Bornhausen para análise e

aprovação. Essa reorganização, al
terando carga horária conteúdo do
ensino das primeiras séries, faz
com que os .avanços progressivos
sejam efetivamente, a dosagem de

informação na programação do en

sino.
"Já que a colocação de uma 4.a

e uma 8. a séries de recuperação não
aprovou, a proposta é de alteração
quase que profunda no ensino de

primeiro grau, o qual passa a ser

dividido em três fases, as duas pr i
fieiras com três estágios cada uma

e a terceira com dois estágios. O

esforço de alfabetização é concen

trado na base, havendo correlatos

ao primeiro estágio, dois, reforços
de alfabetização, cada um com du

ração de um ano, o primeiro paira
os alunos que precisarão de mais
tempo para se alfabetizar e o se

gundo, já aplicando educação es

pecial.
Ai Pottker explica que, haven

do uma taxa que se avalia em 10:%
de crianças excepcionais, pode
ocorrer que crianças que não estão.
alfabetizando normalmente, pelos
métodos comuns, estejam precisan
do do emprego de métodos espe

.fiais. Outro aspecto que ele de�ta
ca no novo SIstema da reorganiza
ção, é a fusão. maior existente en-

•

.ensmc

graus
As metas são identificar áreas

populacionais de baixo índice sócio
econômico, realizar levantamento
completa das necessidades técnico
pedagógicas das .instituições exis- �

tentes, articular a Secretaria da
Educação com o Sistema Funda
cional para um atendimento direto

.
às instituições de ensino pré-esco
lar, criar condições para que as

instituições de ensino superior as,_ .

sumam a preparação do pessoal do
oente e adaptar as escolas de 1.0 e

2.10 graus às necessidades de aten

dimento pré.escolar, príncipalmen-
.
te nas zonas mais carentes.

846

o efetivo escolar de Santa Ca
tarina, hoj e, de acordo com dados
da Unidade de Documentação e In
formática da Secretaria de Educa
ção, é de 846.520. alunos, com .....

.39. 193 professores em 8.323' esco
las do pré-escolar, ao ensino uni
versitário, sem computar, apenas, o

ensino supletivo e a educação es

pecial.
O pré-escolar tem 35.579 ma

trículas em 493 estabelecimentos
atendidos por 1 .791 professores, .

sendo cinco unidades, federais, com

21 professores' e 202 alunos; nove

unidades estaduais, com 47 profes
seres e 963 alunos; 219, unidades
municipais, com 610 professores e

12.226 alunos; e 260. unidades par-
.

ticulares, com' 1.113 professores e

35.579 alunos.
O 1.10 Grau tem 6819.514 matrí

culas em 7.494 estabelecimentos
atendidos por 28. 600 professores,
sendo três unidades federais, com

38 professores e 483 alunos; 4.249
unidades estaduais, com 20.6800 pro-

tre a 4.a e a 5.a séries, que ficam
no meio de uma fase, o que per
mite que a criança vá até o 6.° ano
recebendo ensinamentos, de um só
ou dois professores.

.EVASAO

Destacando que'Santa Catarina
é um dos poucos Estados brasilei
ros a empregar a modalidade dos

avanços progressivos, baseados nas

dificuldades individuais e por con-:

seguinte, no ritmo de aprendizado
de cada criança, o. diretor da UNOE
acrescenta que o reforço será a

complementação nececsária à intei
ra alfabetização.

Já' o plano anterior; ao elimi
nar o exame de admissão ao giná
sio e ao fundir ginásio com o prí
mário, criando o chamado 1.0 Grau,
com oito séries, procurou reduzir a

evasão da massa estudantil, verifi
cada em maio!" número. exatamente,
na passagem de um curso para ou

tro. "Hoje - segundo João Carlos
Pottker - temos ainda uma eva

são que, embora reduzida, pode ser.
considerada significativa".

Ele acrescenta que a evasão,
agora verifica-se mais entre a 4.6 e

a 5.a séries, especialmente por cau

sa do meio rural. onde as escolas
isoladas ou reunidas, só têm da 1.6
à 4.a série, precisando, ao completar
a 4.6 série, o aluno transferir-se pa
ra uma escola básica, que tem to
das as séries do 1.0 Grau e onde

estão, portanto, as de que o aluno

engressou das escolas isoladas e

reunidas precisará, de 5.a à 8.a. Pa
ra a, solucâo disso - ele acrescen

ta - a meta é a ampliação dá, rede
de escolas básicas, colocando-as,
sempre que possível"mais próximas
da demanda". .

39, mil

fessores e 508.654 alunos; 3.092'
. unidades municipais, com 5.615

professores e 132.375 alunos; e 150
unidades particulares, dom 2.267

professores e 48.0.02 alunos.
O 2.° Grau tem 95.246 matrí

culas em 316 estabelecimentos aten.
didos . por 5. 852 professores; sendo
cinco unidades federais, com 286'

professores e 3.157 alunos; 91 uni
dades estaduais, com 1979 professo
res e 38. 009 alunos; quatro unida
des municipais, com 46 professores
e 570 alunos; e 216 unidades parti
culares com 3.541 professores e

53.514 alunos.
O ensino superior tem, 26.189

matrículas em 20 unidades atendi
das por 2 . 950 professores sendo
uma unidade federal, com 1 .440

professores e 9.480 alunos; uma

unidade estadual, com 360 professo
res ,e 2.379 alunos; 11 unidades mu
nicipais, com 677 professo-res e .. :
8.618 alunos; e' sete unidades par
ticulares, com, 473 professores e

5.713 alunos.

VENDEM-SE DOIS LOTES, MEDINDO 600 M2

CADA, SITUADOS NA RUA FREDEHICO KOHLER, CAM
PO D'ÁGUA VERDE, DISTANTES 400 METROS DO 'AS-'

FALTO. LOCAL COM ÓTIMA VALORIZAÇÃO.
MELHORES INFORMAÇÕES

ÇÁ0 OU NA RUA NAZIR C,ORDEIRO, 453.

IGREJA SÃO FRANCISCO)

NESTA REDA

(FUNDOS

�
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Esquadrias Santa Cruz S. A.
CGCMF, 83.188.789/0001-83

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA É EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta sociedade,

para se reunirem em Assembléia geral ordinária e extraordinária,
a realizar-se no dia 19 de março de 1981, às 15 horas, em sua se

de social, sita a Rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Ca
noinhas-SC, afim de deliberarem sopre a seguinte ordem do Dia:

1. o -' Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar
as. demonstrações financeiras, relativas ao exercício encer

rado em 31 de Dezembro de 1980.

2. o - Aprovar a Expressão da Correção monetária do capital so
cial, no valor Cr$ 11.933.300,00 e sua conseqüente capi-
talização.

'

3. o - Deliberar sobre .o aumento do capital social de Cr$ .

23.500.000,00 para Cr$ 35.400.000,00, mediante a capita
lização da correção monetária do capital realizado.

4. o - Alteração do artigo 7.0 dos estatutos sociais.

5. o - Outros assuntos de interesse da sociedade.

A V I S O

Avisamos aos senhores acionistas que se acham a sua

disposição na sede desta sociedade, os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei n.o 6.404 de 15. i2 . 76 .

Canoinhas (SC), 03 de Fevereiro de J981.
ANTONIO TRELA - Diretor Comercial

Agr�decimento o Yoga"termoA Pia União de Santo Antonio,
mantenedora da Casa Dr. Rolando
L, Malucelll, a Associação Espirita
«Lar de Jesus» desta cidade e a

Casa São João Batista de Três Bar
ras, servem-se deste, meio, para de
público externar os seus mais sin
ceros agradecimentos' á Direção das
Casas Pernambucanas, na pessoa de
seu digno Gerente Sr. Eraldo Sérgio
Silva. pela generosa doaçao da im
portância de Crl$ 10.000,00 feita. a
cada uma das casas de assistência
aos menores carentes. Na oportuní
dada ressaltam o nobre espírito de
solidariedade humana que move os

dirigentes da. referida empresa, -bern
como a grande valia para as enti
dades contempladas por essa oferta,
A sua grata retríbulcão num sin

cero «DEUS LHES PAGUE.>.

ktí Parvati. O peixe, através
da prática de Yoga, tornou-se
homem. Com esta lenda perce
bemos .que com o Yoga -pode
mos unir nosso aspecto

. mate
rial com o espiritual; nossa

personalidade superficial com a

profunda e desta forma atingir
mos a consciência absoluta. Pa
ra isso, é preciso uma prática
t regular de Yoga, que leva o

Yogín a atravessar uma série
de estágios que mais adiante
serão relatados.

.

Calcula-se que a . cerca ., de
três mil anos o Yoga dividiu
se em varias especialidades.
fragmentando sua, estrutura Ín

tegra e perfeita apesar, disto

agrada-nos saber que todos .os

ramos existentes, Raj a Yoga,
Hatha Yoga, Jnãna Yoga, Man
.tra Yoga, Laya Yoga;: -dentré
tantos outros 108 ramos; .no
Brasil existem 23 'tipos, todos

conservara� o objetivo primor
dial através dos tempos, que é

levar o homem á UNIÃO.

Yoga em sânscrito significa
jugo, elo, união, sabedoria, so

ma. Trata-se de uma prática,
um treinamento, de um esfor
ço para moderar e vir-a-ser ou
antes, para o ser «se realizar»
O esforço solitário do ser para
sua libertação, meio para dorní-
-nar o Eu e o Ser, para equilí
brá-Ios, harmonizá-los, tendo
como objetivo uma melhor in
tegração de personalidade.
Como poderemos ver o Yoga

é uma filoso�ia geral de, vida.

Yogin é o praticante de Yoga.
Yogini é a praticante, portan

to a mulher praticante de Yo
ga é Yogini.
Existem várias lendas rela

tando-nos como surgiu 6 Yoga
Uma das mais antigas é uma

lenda Hindu, que nos diz o se

guinte: Quando Matsya (peixe
primordial forma de vida na

terra) assistiu ao Deus Shiva
(para o, hinduísmo - aspecto re

novador, para nós Cristo), que
ensinava os ásana a sua Sha-

Novena Poderosa ao

Menino Jesus dOe Pra'gd
Oh! Jesus que dissestes: "Pede

e receberás, procura e acharás,' ba
ta e a porta se te abrirá". Por in
termédio de Maria Vossa Santa
Mãe, eu bato, procuro e vos rogo
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 a terra passarão mas a minha pa
lavra não passará". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por
quem rogo que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido).

Rezar três Ave Marias e uma

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

I nove horas.
.

Mandada publicar por ter al

I cançado uma graça.
UMA DEVOTA

�--------------------------.------------------,----------�
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carnaval está aí !
NA IMPRESSORA OURO VERDE LTDA. VOCE ENCON-,:
TRARÁ SER,PENTINA E CONFETE PARA BR�NCAR E SE·

DIVERTIR. .,-

FIAT - O c.AaRO MAIS ECONÔMICO DO BRASIL

FUCK - MUDOU PARA FIÁT - MUDE VOCE TAMBÉM,

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA.

A GASOLINA OU A ÁLCOOL; 'O 1.0 FABRICANTE DE
.

MOTORES A ALCOOL NO MUNDO.
Ouro Ltda.VerdeImp essora

rock Automóveis Ltda.
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379 - Canoínhas-Sõ

�J'Ul..l'i..A . .l..j1 PI' i! IR'" IZ! fi" e";M R Iii pt I II g ç!ll!" [III 'PI 1M iii I n R...I.P ",11""'" li !li' '" n R 'I'" ')'�'LOração ao Divino

Espírito Santo

Rua Caetano Costa, 2.211
Fone (0477) 22.-0007
CANOINHAS - se FUCI< , ,

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS' DE,
1\1IGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA., :

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

, ,

Espírito Santo, Tu que me es··

clareces em tudo, que ilumina' to
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás o

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

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

Por maior que seja a ilusão ma

t-erial, não será o mínimo da vonta
de que sinto, de um dia estar eonti
go e todos os meus irmãos, na gló-
'ria perpétua.

Agradeeo- te uma vez :mai� ...

A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem fazer
'

o pedido. Dentro de três dias será
alcançada a graça, por mais difícil
que seja.

, '-

Ano

1974
1976
19·76
1977
1976
1975'
1980

Marca

1 Opala de luxo - 4 portas
1 Chevette SL .. .. .. .. ..

1 Kombi : .

1 .Chevette .. .. •. ..

1 Opala Luxo .. .. ..

1 Opala Luxo .. ..' ..

1 Corcel Luxo .. . -; ..

, �

Plástica .. ,Oleo - Vernizes
&I

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE' VEicULQS
-

lTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S�, 1;\." ,

•

t :1

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina \

Publicada por ter recebido uma
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Basilio' Humenhuk -Comércio
de Veículos Ltda.•
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I Revendedor FORD I·
1981dosVolkswagenA lança carroo 33 ANOS, ..

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

DISPO�IBILIDADES DA SÉMANA:
1 Ford Landau - cinza executivo metálico .. 1978
1 Belina LDO - azul ancorado metálico .. .. 19'79

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da região .

Visíte-nos sem compromisso, em nossa lojà' à
Rua Vidal Ram'1:>s, 2Ó3 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024·

emoção!o
_'

razaocarro eque, une
• ••

ri
• •
· .
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Evento de caráter social da mais alta reper

cussão, foi o enlace de Maria Jurema Dambroskí (fi.

.

Iha do casal Janete HumenhUlk Dambroskí/Industrtal

Clemente Dambroskí) e Milton Augusto Bedondano

-Junior (filho do casal Ruth Bossan Redonda11loJMiIt�n

Augusto Redondano "from" São Bernardo do Cam

po) ocorrido no último sábado. Na decoração da Igre

ja Ma,triz Cristo Rei tinha corno ponto alto o requin
te que combinava com muito bom gosto com toda a

ernamentação do templo. A 'música suave que domí-

nava o ambiente, teve seus acordes intensificados às

dezoito horas e trinta minutos quando a noiva ad.en

trava elegantemente o templo, conduzida por seu pai .
'Maria Jurema, bonita e graciosa,. vestia um longo em

organza com grandes rosas aplicadas, arrematado

por faixas de cetim ricamente bordado, de confee

çâo da conhecida modista D. Mina.

A mãe da noiva, Sra. Janete Humenhuk Dam

bresk], destacou-se pela elegância e bom gosto, so

bremaneira pelo seu belo traje.

Padrinhos
Diante do altar foram as padrinhos dos noivos,

Eraldo 'de Paula e Silva (Maria Zilda)-, Hamilton Hu

menhuk (OUvia), ' Raimundo Dambrosiki (Arlete)

Saulo. José. Buthes (Sueli), Gilmar Dambroski e Ma-

.·ria de Lourdes, João Almeida dos Santos (Marlene)

e ..Renato Amaro dos Santos (Marli). No casamento

no civil, que aconteceu no "hall" do Clube Canoí

nhense, foram padrinhos de Maria Jurema e -Milton

Augusto, Vicente Dambroski (Noldina), Valdir Neu
mann e Sra , Valdemar Dambroski (Valdecí), Anto
nio Kato (Bosires) , Antonio, Pizzani (Maria Eltza

beth) e José Roberto Lugo (Laura).
�
'--c::Iõi:-

"

NA MESA

�RINCIPAL,
OS 'NOIVOS '.

LADEADOS

POR SEUS

PAIS, MILTON
AUGUSTO

1

(RUTH
"BOSSAN)
REDONDANO

.E JANETE·

HUMENHUKj

CLEMENTE
DAMBROSKI.

t ,
Recepçã.o

o Iocál da elegante recepção foi o aristocrático

salão do Clube Canoinhense, com decoração ideali

zada por Ganem e executada pela "Susi Flores", on

de p'redomínou os tons 'rosa e branco, marcante' em
" ,

todos os detalhes da recepção .. O excelente "buffet",
sob a direção do ecênomo Jacy, esteve magnifico em

todos os pratos servidos, merecendo muitos elogios

dos, presentes os "Dourados Recheados", que convem

citar,foram apanhados pelo pai da noiva em sua úl

tíma excursão ao Mato Grossó.

Entre minhas anotações, consta o toque espe

cial da mesa de tortas disposto originalmente com

frutas naturais, quebrando o estilo tradicional das

sobremesas. O som ambiente esteve muito bem sele

cionado com música de fundo a cargo de Jakson du-
-

rante o jantar. Presença marcante, sem dúvida, foi

a. do conjunto Wiegando Olsen, que inícíalmente exe

cutou a valsa dos noivos, momento em que foram

muito aplaudidos pelos convidados.

Presenças
Dentre os muitos convidados, a presença de

casais .do mundo social dos Estados do ,Paraná, São

Paulo Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Ge-
, .

. raís e Rondônia. Da Sociedad,e canoinhense anotei,
Antonio -Seleme e Sra., Glauco Allage e, Sra., Mario

Mussi e sra., Miguel Fontes Proeopíak e Sra., Jair

Côrte e Sra.. , Carlos G. Olsen e Sra., Esilton Budant e

Sra., Henrique Krzesinski e Sra., Carlos Heínz Sa

chweh e Sra., Antonio Seleme e, Sra., Ary Wiese e

Sra., Zeno Amaral e Sra., Erico Treml e Sra., João

. Linzmeier e Sra., Anildo Dalpízzol e Sra., Haroldo

Ueyse e Cirene Linzmeier, João Engelbe�·tto Linz

meier e Carmem Pazda, Norberto Vieira da Silva e

Rita Stocikler Pinto, Silvio Scopel e Joyce de Fátima
'.

Wiese, ,Janice Aparecida. Wiese, Juoeris Maria Wiese,

Joeely Wiese, Norma Dambroski, Iraeí Costa e Hen

rique Ramos, Raquel Costa, Celia Theedorovlz Ilda

Pereira, Moacir Pereira e Norma Dambroski, Paulo

Ossoski e Sra., Solange Ronkoski, Sandra Dambros

,ki, Maria Goretí Dambroskí e Mozara Carvalho.

Maria Jurema e Milton Augusto, seguiram
viagem de Lua-de-Mel para as cidades do Rio Gran

de do Sul, deliciando-se com os pontos turísticos de

Gramado, Canela, Balneário de Torres, Porto Alegre
e Pelotas, além de - Laguna em Santa Catarina. De

pois o jOlvem casal fixará residência em São Bernar

do do Campo, São Paulo, onde Milton Augusto clini

cará em sua especialidade que é Ginecologia e Obs,_

tetricia..

ROSE MARIE E PAULO RENATO
-

Foi um casamento cheio de ternura e graça o casa-

.
menta de Rose Marie Fischer e Paulo Renatto de Freitas,
ocorrido dia 30 na Igreja Luterana de Canoinhas, perante
os parentes e amigos jovens (muitos) que confraterniza

ram com o jovem casal. Rose Marie estava vestida com um

modelo confeccionado pela modista, D. Carmem, todo em

renda francesa em estilo justo e origirial, ostentando boni

to penteado executado por Ganem Na recepção do Clube

Canoinhense os convivas foram surpreendidos pela origi
nalidade e graça da decoração, também de Ganem," feita
com materiais naturais e típicos da região: Como não po
deria deixar de ser, a presença do "set jovem" deu ao am

biente um clima descontraido, prolongando a festa até as

primeiras horas de sábado.

1.0 ANIVERSARIO

.
O Núcleo Regional Norte dos Técnicos AgrÍIColas,

eom sede nesta cidade, que congrega mais de 50> associados
.

dá'. região de Planalto Norte, comemora este mês, o seu

primeiro aniversário de fundação. Em pauta, um grande
almoço à base de churrasco de coelho a realízarse dia ;t.o
de março, cem a presença do Presidente da Associação dos

'I'écnícos Agrícolas de se., Hermorgenes Balena, o eslu-
nísta agradece o convite.

'

Organizações R ecord

Estamos em novo eD,dere�o
Rua Frei Menandro Kamps, 311

(Próximo ao SESI)
.

Fone 22-0266)
.

"",==:'-""""_=o=aoo=============s:z===ICE:lI====

APROVOU
De parabéns o jovem Luiz Amaro da Silva, que apro

vou na vestibular de Direito da Faculdade Federal de So

rocaba, São Paulo. Muito eufóricos estão seus pais João
Amaral e Elma Nunes da Silva. .J

NIVER NA ILHA \

O nosso abraco à garotinha Lilian Dalla Barba da

Silva, que amanhã �comemora em Flortanópolis os seus 3

aninhes de' vida. Uma bonita festinha está programada
com seus amiguinhos na parte da tarde na residência de

seus Fiais, Neroci (Luci Aurea DaIla Barba). da Silva no

Bairro da Trindade.

.. TRÊS ANIVERSARIOS
o registro especial na coluna de hoje, para o aniver

sarro de três personalidades de nossa sociedade neste ini

cio de fevereiro. Dia 3 comemorou idade nova a Sra. Rosi
Zaniolo Freitas, esposa do industrial Luiz Fernando Frei

tas; dia 5 foi a vez da Sra. Esmeralda Maria Seleme Buch

mann, esposa do prezado amigo Luiz Buchmann e dia 6,
completou mais um ano de vida a Srta. Renatte Riede.

ÓTICA (ONFIANCA
:I

TEM:

MODERNO LABORATÓRIO ÓTICO
SERVIÇO ESMERADO E GARANTIDO

GRANDE.VARIEDADE DE ARMAÇÕES
CREDIARIO PRlõPRIO

Praça Lauro Müller:, 522

(Piliada à Associação do Comércio Óptico de Se)

NEUZILDO ANIVERSARIOU

Ainda recebendo cumprtmentos pela data natalícia
ocorrida. dia 2, o jovem advogado NeuziIdo Borba Fernàn
des. Ele foi 'o primeiro Presidente da Sub-Secção da Ordem
dos advogados do Brasil, de Canoínhas, e acaba de transmí
tir o cargo ao seu colega, Dr. Hilton Ritzmann.

ANIVERSARIOS
HOJE: DIA DOS GRAFICOS

Inauguram idade nova: Sra. Ernestína, esposa de
Vicente Novak; Sra. Frida, esposa de Jovino Rôes
ler; Ivete Madalena Bollauf, Carla Roberta Sa

chweh, Leandro Luciano Vier e Sr. Elísio Preiss
ler.

AMANHÃ: Bernardo Metzger e Guilherme J. A. de So�
za; Sra. Ester, esposa de Félix Rudolf.

DIA.09: Isabela Murara, Rossana Ribeiro da Silva, Alfre
do Salfer, residente em Joínville e Everton César,
filho do casal Evaldo (Tecla Kobil) Gonchorovski.

DIA .Iü: Vva. Chimone Seleme, Francisco Bollauf, Pastor'
Günther Rückert e Eitor C. Costenaro. \

DIA. 11: Jayme Seleme, Dietrich Siems e Alexandre de
Paula e Silva.

DIA.12: Sra. Sônia de Fatima, esposa de Altair 'I'ilgner; re,
. sidente em Porto União, Dirce Roesler e Marcelo

Schulka.
DIA 13: Vinicius Marcus Allage, residente em Joinville:

Osmar Rogério Pereira, Regina Sandra Marques,
Jefferson CarIo Marques" Marcos. César Sonaglio,
filho de Lucinda (Herminia) Sonaglio, residente
em .Papanduva.

OS CUMPRIMENTOS DA COLUNA AOS ANIVER�
SARIANTES DA SEMANA.

GARD�NIA
Curta suas férias com nossos artigos de verão:

Bermudas, biquínis, conjunto de short e cami- ','

seta, colâ e jeans das melhores marcas.

TRABALHAMOS COM CARTÃO ELO E

CHEQUE OURO.
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Agro- ec
, .

I
,
,

Relatório d'o "Conselho de AdministraçãqI'

SRS·. ASSOCIAD0S
.

.

. É com praz�r que submeterrmg à apreciação de V. Sas .

o Balanço Geral, 'DemonstratIvo de Resultado 'ê Parecer do Conselho F'is
cal, relativo ao exercício financeiro encerrado, 'em 31 de Dezembro, de. 1980 . _

A'l'!VIDADES OPERA .CIONAIS

. Agradecemos a todos, qrrantos colaboraram dando seu

trabalho. e apoio a nossa Administração.
'

Agradecemos especialmente ao Corpo Associativo, que.
compreendeu o nosso objetivo e atendeu o nosso chamamento, conseguin
do o resultado espelhado nesta prestação de Contas.

_ __Com 0_ apoio de todos, certeza temos, que em breve sere

mos um dos maiores potenciais da Agropecuária do Estado.

Canoinhas, 31 de Dezembro de 1980

A DIRETORIA

Balanço: Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1980
�------------------�--------------------.--------------------��-----------------------------------------------------.....------

_------��-�A-'���I-V�'_O__��=��_��I�-==���===P=A===S===S=I=v==o���=_�

Reconhecemos a exatidão dó presente Balanço Geral,
somando tanto o Ativo como o Passivo a importância de Cr$ 173.689.408,05
(Cento e'setenta e três milhões, seicentos e oitenta e nove mil, quatrocen,

. tos e oito cruzeiros e cinco centavos) . O presente Balanço Geral e o De
monstrativo da Conta de Resultado acham-se devidamentes registrados às
folhas 104 a 109 do Livro Diário n.

o 06 registrado na Junta' Comercial do
Estado sob n. o 175'9 em data de 19/06/73.

Canoinhas, 31 de dezembro de 1980.

Luiz Fernando Freitas Agenor Christofoli Alfredo Scultetus
Presidente Secretário Vice-Presidente

Mario Albert! - Tec . em Cont. CRC-SC 8" 8'02
_...----------------------.....--------�------....._-----.....----�--------�.....--------------.....�

li
1979

30.850.0087,30
4.262. 798,35

, 4.262.798,35
19.4Oo4.Oot54,17
1.853.383,59
11.211.1016,88

CIRC\.'"JLANTE ,
.. 1

, DISPO'NIBILIDADES

Caixa e' Bancos .]. .. .. ..

..
'

..

... ; : ...

CRÉDITOS � ..

Contas a Rec. de Clientes .. ..' ..

Contas a R,ec. Coop erados .. .. ..

(-) Dupls., Descon tadas .. ., ',.

(-) Prov.' p/Dev .. Duvidosos, . '. '.

Bancos C/Vi nculada .. .. ..
c.....

Adiantament os: Fornecedores,
Devedores D'íversos .", ., ",

Dev. p/Financiamentos .'. ....

Cta. Encargos Bco. Brasil ..�

Coop. Prod. Cereais .ã �. • -. ••

ESTOQUES .....
'

... :

Cereais Consumo ., .. :

Insumos .. .'. ., .. .. :.. .. ..

Mat. de Embalagens ..•......
Impl. Agrícolas.. .. ,,.... .. ..

Outras Mercadorias .. [ .. ' .'. ..

Cereais Sementes ., ..
'
", .'. ..

. DESPESAS EX_ERC. E';EGUINTE

5.501.324,74

594.911,31

243.327,65
7.183.234,78
519.090,00

5.617.874,62
....

'

390.817,01
655.453,15

Despesas Financeiras
\

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Devedores p/F'inanciamentos c ;

PERMANENTE .. ..� .. . _ ..

INVESTIMENTOS !�. ••

Participações Volunt.árias

IMOBILIZADO .. .. ," ..

_13.104.074,47-
264.895,97
2'64.895,97

12: 839 .178,50
13.476.377,83

637.199,33

..
'

( Custo· Corrigido .. .,. ..

(-) Depreciações Acumuladas
.Obras a Realizar.. .". .. .. 'lZ.

TOTAL DO ATIVO .. ," .. ...
,
.... 43.954.161,77

1980

129.727.932,93
3.954.423,27
3.954.423,27

23 . 840 . 240,86
3.989.620,51
17.160.763,89

300.000,00
423.007,68

1. 557 . 511,00
17.912,00

1.032.980,05
792.206,97
12.254,12

99.559·.287,93
3.399.450,00
94.357.295,96
1.582.500,00
147.876,59
72.165,38

2.373.980,87
2.373.980,87

4.896.83'2,00
4.896.832,00

39.064.643,12
" 487.275,56

487.275,56,
38.577.367,56
23.157.321,15
1 .579.953,59
17.000.000,00

173.689.408,05

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCíCIO 01/01/80 a 31V12/80
_...----------------------&------.....--�----�--------�------��-

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Venda de Produtos
Prest. de Serviços

1979

110.929.477,36

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da

Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas Ltda, cumprindo as, determina- I', ,

ções do Estatuto Social da mesma, tendo examinado o Balanço Geral, De
monstração da Conta de Resultado, e todos os demais documentos da Con

tabilidade, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de

1980, bem como o relatório de atividades da Diretoria, havendo encontra

do tudo em perfeita ordem, somos de parecer de que os mesmos espelham, '

'

a real situação e as atividades desenvolvidas pela Cooperativa, motivo pe-
16 qual, recomendamos à Assembléia Geral a aprovação dos documentos
citados e relativos ao exercício de 1980.

I ERNESTO MaVER ADENIR JOSÉ MACHADO FREDERICO HAAG �
,'__"��DID����II!II:iZfI1IEII��__- ----------''''''\''0�

(.-) Deduções de Vendas .'. ..

Devoluções e Abatimentos

RECEITA OPERAC. LíQUIDA

(-) Custos dos Prod. Vendidos

SOBRA BRUTA OPE;RAC .....

•

100.477.711,12
10.451. 766,24

(-)' Despesas Operacionais __

Despesas Administrativas
Despesas C/Vendas ..

Despesas Tributárias
Despesas Financeiras

(+) Receitas "Financeiras

...... 9.698.333,87

2.816.191,80
3.804. 736,39
1.407.731,77
1.669.673,91

RESULTADO OPERACIONAL .

_

753.432;37

361.873,42

1.115.305,79

( +) Receitas n/operacionais .

SUB TOTAL ...

(-) Depreciações ..... .

(--) Correção Mon. do Balanço

SOBRA BRUTA ... ,' .. . .....

(-) Reserva Legal .. ., .. ..

(--) Fundo de Desenvolvimento .

(--) Fates ,

1.115.305,79
_ 111. 530,57
390.357,02
55.765,28

SOBRAS LíQUIDAS DO EXERC. 557.652,92

1980

166.114.859,79
163.451.043,53
2.663.816,26

5.070.383,42

5.070.383,42

161.044A76,37

134.302.842,14
26 . 741 .634,23

17.181.281,66

6.052.148,23
3.879.519,51
3.371.325,36 .

s. 988.467,84
2.110.679,28

9.560.352,57

1.168.50:1,78
10 . 728 .854,35

548.801,88
731.620,48

9.448,431,99
944.843,19

3.306.951,19
472.421,59

4.724.216,02

/

1980

110.819.410,92
76.090 . .199,,12-
28.194.013,59

616.606,34
288.491,50

4.918.983,65
711.116,72

CIRCULANTE ..

I

1979

20.424.784,15
2.803.541,34
9.588.083,35
241.454,34
111.637,42
64.969,85

1.925.140,63
5.629.429,35

60.527,87
- 11.137.897,41
11.137.897,41

12.391.480,21
4. 130.48'2,20
6.212.019,65
3.189.821,89-
3.022.197,76

2.048.978,36
302.931,12

1 .028.443,39
159.950,93
557.652,92

26. 759 . 789,84

26.759.7p9,84
36 .l10. 2007,29
11.614.857,40

12.798.297,41
7.988.683,97
4.809.613,44

11.697.052,48
1.401.60'2,73
4: 857 . 638,13
713.595,60

4.724.216,02
173.689 ..408,05

Fornecedores .. . _ .. ..

Instituições Financeiras .. ., .. ..

C/C Diretores .. .. .. .. .. ..

Obrig. Sociais Trab. ..

Obrig. Tributárias ,

Coop. Prod. Cereais,

Coop. Prod. Sementes .. .. ..' ..

Adiant .. de Clientes .. .: ..
Credores Diversos .. .. ..

EXIGíVEL A LONGO PRAZO.

Instituições Financeiras .' ..

PATRIMÔNIO LíQUIDO.

Capital Realizado ., .. ..

RESERVAS DE CAPITAL

'Corr . Mon. do Capital Real
Corr. Mon. Especial Ativo .

}

RESERVAS DE SOBRAS .. ..

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

Fundo de Desenvolvimento
Fundo Assist. Tec. Ed. e Social ..
Res. Resultado Ex. anterior ..

Res. Resultado Exercício ..

TOTAL DO PASSIVO . 43.954.161,77'

NOTAS EXPLICATIVAS - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
---------,----_.._------------------_....

a) Apres�ntação das Contas
As demonstrações financeiras foram estruturadas em conformidade com os

dispositivos da Lei n. o 6.404;/76 e modificações introduzidas na Iegislação
tributária;

b) Ciclo Operacional
Os direitos realizáveis. e os passivos exigíveis em prazo superior a 360 'dias,
foram demonstrados a Longo Prazo;

.

c) Estoques
Os estoques de mercadorias p/venda foram avaliados ao custo médio de aqui-.
sição;

d) Provisão para Devedores Duvidosos.
�

A. provisão para Devedores Duvidosos fol constituída respeitando '0 limite le

gal para efeitos tributários, considerado razoável para cobrir eventuais perdas
na realização destas contas;

e) Despesas para o exercício seguinte .

Referem-se as despesas cjFinánc'iamentos a serem amortizadas proporcional-c
"

mente aos períodos de competência;"
.

f) Investimentos
Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisições corrigidas mo-

netariamente com base nas variações das ORTNS;
g) Imobilizado

"
. .

t :� �
,,'

Os bens do ativo imobilizado, estão' demonstrados ao custo de aqursiçoes ou

construções, corrigido monetariamente. ,

As depreciações foram calculadas pelo sistema linear às taxas permitidas pela
legislação fiscal, absorvida� como despesas, do exercícíó,

I

PARECER DO CONSELHO FISCAL
t,

..._
,

"

I' .

. '

.

,

",
"

>J
.'

"

i

,

)1 _

<
e

"

,.;;

,

}

, ..

"

",

" I
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SE/RY,IÇOS
Sisteme

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

'F!lRMAClA DE PLANTA0: D� sábado (0.7) a sexta-feira'
(13) STA. CRUZ - Rua Felipe
Schmídt, 365 _ Fone 22-0447

, MÉDICOS DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência-
Fone 22-0023

.

RADIO PATRULHA: Fone: liO

PRONTO SOCORRQ: Fone: H�!

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-01'79

BÁDJO SANTA CATARINA:. Divulgações das 08:60 às 12:09
horas e das 14:tlO- às 18:00- ho
ras. Aos sábados até às 16:00
horas.

Magistério
,

Com vistas ao aprimora
mento do sistema de ingresso
de professores à carreira do

Magistério Público Estadual, o

secretário, da Educação, Antero
Nercolini, determinou a sua

Assessoria de Organização e

Métodos, estudos que possibili
tem alterações na sistemática
adotada presentemente.

Com base nestes estudos,
pretende-se alterar o sistema de

lotação de professores, hoje

CA�TIÓRio DE 'REGISTRO GERAL DE IM1óVEIS DA COMAR

CA DE CANOINJlAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Loteamento

�dllaBII.ddMilla ••• IIU •• I ••• lblal'l
. Antes - Hoje I

'Antes,
nas 'madrugadas
sem sons,
nos cüpos vazios
de esperanças entornadas,

Antes,
nos dias
sem acordes,
na dissonância
das formas regulares,
na coexistência
pacífica
na dimensão
bitolada do infinito,'

Antes,
antes de tudo
na querência
de si mesmos
nos fizeram,

Antes,
depois de tudo
na querência
de si mesmos

. nos amaram.

EULALIA GLABA KOHLBE.CK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei,

Faz, público, para ciência' dos interessados, em cumpri
ménto ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766,. de 19/12/1979, que
por SEBASTIÃO PRUDENTE VIEIRA e sua mulher LILIA MüL
LER VIEIRA, NADIR �N. GRANZÁ e seu marido BERNARDO
GRANZA, ROBERTO MÜLLER e sua' mulher NILDA S. MÜL
LER, e VENCESLAU MÜLLER, foram depositados em seu Car- I
tório, memorial descritivo, planta e demais papéis e documentos I'relativos ao Loteamento "GUSTAVO MÜLLER", situado na cida- .

,!II'Ide d,e Major Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.

.

t Ads iI?I;)Ugdnaçõefs �adqu�le� qUIedse ju�garem prejudicados 1_
quan o ao ormruo - o re eri o rmovei, everao ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da terceira ,

.

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

vendo impugnação. de terceiros ou deste Ofício, será procedido o Iregistro. ': ..' I
.

O processo ,encontra-se a disposição dos interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado
nest� cidade de Canoinhas, Estado de,Santa Catarina, aos 03 (três)
dias do mês de fevereiro de 1981.

.EULALIA GLABA KOHLBECK

.
Oficial do Registro de' Imóveis - ÇPF n.? 249 111 199/34

,

IMOVE L
.

Hoje,
não. mais que nada
sofrência matinal
pelos não risos

pedintes nas calçadas,

Hoje,
... acervo de tolices!

. (eu na coletânea dos que
amam e se calam.)

Maria Aparecida de,
Freitas Remais

SES I
O Serviço Social da Indús

tria, comunica aos usuários e

dependentes, que, foram aber
tas, em sua Agência, à rua Frei
Menandro Kamps n.? 381, as

matrículas de Corte e' Costura,
Bordado, Tricô e Crochê.

Os cursos terão a duração
de 4 (quatro) meses, e, serão
iniciados no dia' 2 de março do
corrente ano.
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SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO.'

ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA E CLíNICA MÉDICA ;NO HOSPITÀL DO

ESTAGIO, EM CARDIOLOGIA NO INSTITUTO ,DE DOENÇAS CARDIO PULMO

NARES E. J. ZERBINI NO HOSPITAL BENEFICIÊNCIA, PORTUGUESA DE

SÃO PAULO.

ELETRO CARDIOGRAFIA E TESTE ERGOMÉTRICO.

I

Consultório: Rua Vidal Ramos, 1107

Telefone 22-0438

'Residência:
Rua Vidal Ramos, 1107 - 1.0 andar
Telefone 22-0438
/
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"
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RUA I SANTA
,_ ---- -

-;-. - _.-

AR.fA 00 LOTES- 1.872'.50M2
ÁREA' DE RUA S - .... 153.501'112

ESCRITU RA � _ :3.025.00 M2

Ingresso
Público

de Professores' no
aprimorado

.;

sera
condicionado a um único esta

belecimento, com a criação de
constituirão na aglutinação de
"centros de lotação", que se

escolas localizadas em uma

mesma área.

lho eliminando o tolhimento de
seu ingresso quando um estabe
Iecimento de ensino não possuir
número de aulas suficientes pa
ra tal.

.

A idéia básica consiste em

que, escolhendo vagas em mais
de um estabelecimento o profes
sor tenha ampliada a sua chan
ce de ingresso no quadro do Ma

gístério Público Estadual.

Com os mesmos, o ,profes
sor terá a oportunidade de le
cionar em mais de uma escola,
o que facilitará o. complemento
de sua carga horária de traba-
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Coluna Agrícola
Escritório Local da E,MATER-SCjACARESC

CANOINHAS AGRíCOLA ,

Nosso município apresenta, em. termos de Santa Catarina,
um vasto potencial agrícola .. Além da significativa área territorial

(mais de 150:-000 hectares), Canoinhas desfruta de terras cujo rele
vo permite a motomecanização . .A. expansão das lavouras de feijão,
milho e soi a, acompanhada de boa saíra, se faz sentir no movimento

comercial da cidade. Se verificarmos quantas entidades de classe,
. de assistência técnica, de' comercialização, operam no município, va
mos ter a certeza de que a agropecuária está se desenvolvendo sem

sombras de dúvida.

Citemos algumas entidades vinculadas à produção agríco- "

la Canoinhense:
1. - Cooperativa Agropecuária de Canoinhas: assistência

Técnica, planejamento agrícola, comercialização e prestação de ser

VIÇOS.
2. _ Cooperativa -de Produtores de Mate de Canoinhas

Ltda.: Comercialização.
.

3. - Cooperativa de Eletrificação Rural do Planalto Nor

te: Eletrificação rural.
4. - Cooperativa Agrícola de COTIA: Assistência, plane-

jamento e comercialização.
'

5. _ Cooperativa Regional Agrícola Norte Catarinense:

Assistência, planejamento e comercialização.
.

6. - União Agrícola Canoinhas - Comercialização.
7.. - Cerealista Alvorada: Comercialização.
8. _ Cerealista Girassol: Comercialização.
9. _ Frigorífico Canoinhas 8/A: Fomento, fábrica' de ra-

ções, comercialização.
10'. - Âncora Tratores: Comércio máquinas.

. )
11. _ Comercial Pedrassani: Comércio de máquinas .

12. - Comércio e Indústria Schadedk: comércio de má-
quinas,

.

13. - Sociedade Industrial e Comercial SICOL: .comércio
de máquinas e outros.

14. - Máquinas Veículos e Equipamentos: comércio de
máquinas.

15. _ Comercial Agropecuária: máquinas, insumos agrí
colas e produtos veterinários.

t

16. - Agrotop: assistência técnica, planejamento agrícola
17. - Planagro: assistência técnica, planejainento agrícola.
18. - Planazan: assistência técnica, planejamento agrícola.
19. _ Sindicato Rural: assistência médica e veterinária.
20, - Sindicato Trabalhadores Rurais: orientação e defesa

.da classe.
. ,

21. '_ Embrapa: produção de sementes básicas.
22. - Cidasc: inspeção na produção de sementes de batati

nha e cereais.
23. _- Acaresc: extensão. rural, assistência técníoa e' pla

nejamento.
'Para completar o quadro, deveríamos citar outras tantas,

firmas dedicadas à industrialização e comercialização da 'madeira,
da erva mate, etc.

IINCENTIVO À PECUARIA
O médico veterinário Dr. Oberdan Martins, 'convênio Cl',

DASC-Sindipato Rural, programou uma assistência' frequente e di
reta para alguns pecuaristas, do município, aom o' objetivo de que
estes consigam maiores resultados com a criação de bovinos, suínos
e aves. Inicialmente, serão atendidos os seguintes produtores: Ro
meu Wagner; Gláucio Wagner; Jovino Stelzner ; Argemiro Sehiessl:
.João Antonio da Silva Neto; Ernesto José Friedrich; Jaime Louren-
ço; Afonso Porta;'Vitoldo de Almeida Garret ,

.

NOTA: correspondência contendo perguntas ou sugestões de-
verão ser enviadas para: Jornal "Correio do Norte"
(Coluna Agrícola) Caixa Postal, 2-D
89460 - Canoínhas-Sfl,
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DR. ZENO AMARAL FILHO-
- CIR'URGIAO DENTISTA -

C0NSULTóRIO: Rua 12 de. Setembro. - esquina com tra

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura Municipal de, Canoinhas

IA ·

.. , VI e 'icitação'
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a TOMA
DA. 'DE PREÇO N.? 013/81, para 'Aquisição de .200 (duzentos) Tubos de

1,50 'metro de concreto armado (armação dupla) ", com prazo de entrega
das propostas até às 10 (dez) horas do dia 16 (dezesseis) de Fevereiro do
corrente ano (16.02.81).

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

Canoinhas, 04 de Fevereiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

o

e
, A Comissão de Licitação da Prefeitur-a Mu�icipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a Tomada
de Preço - :Edital N.'Ü 014/81, para "Aquisição de Óleos lubrificantes a

serem aplicados em· viaturas da Municipalidade", com prazo de entrega
das propostas até às 10 (dez) horas dó dia ,17 -(dezessete) de fevereiro do
corrente ano'. (17.02.8,1).

'Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos serão
obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 05 de Fevereiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO � Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Canoinhas

ortaria .0 003/81
�r. B.ENE,DIT� THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito Muni
cípal de Canoínhas, Estada de Santa Catarina, no uso de suas atri-
buições legais, resolve:

.

NOMEAR EM SUBSTITUIÇÃ6
. ,.

Aos Srs. Drs
.. Saul.o Carvalho, e Adp�o? Rodrigues de Medeiros, - os

funcionár-ios Hugo Antonio .Peixoto � Jose Bonifácio Furtado respectivamente pa
ra .procederern a avaliação do imóvel referido na Portaria' N.o 73/80 datad� de
10/Out/1980.

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 05 de Fevereiro de 1981.
Dr. BENEDITO T�ERÉZIO DE CARVALHO NETTO - Prefeito Municipal'

=
,

" Registrada oe publicada .a presente Portaria no Departamento Admi-
nistrativo MUnICIpal, em 05/02/1981. (.

\

JOSÉ BONIFACIO FURTADO - Coordenador Administrativo

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Decreto .0
,

007-81
HOMOLOGA LAUDO DE AVALIACÃO

Dr. 'BENEDITO THER;ÉZIO DE CARVALHO NETTO Prefeito Mtmi
cipal de Canoínhas, Estada de Santa Catarina, no u�o- de suas atri-
buições 'legais, '

DECRETA:
Art. 1.'0 - Fica homologado o Laudo de Avaliação elaborado pela' Co

missão constituída através ,das Portarias n.?s 73/80 e 003/81, datadas de 10-10.-1980
e 05-02-1981; respectivamente, relativo ao imóvel pertencente ao Sr. Nivaldo RíOe
dec, com a area de 810,00 m2, CUJO valor atribuído foi de Cr$ 325. ono,oo (Trezen-
tos e vinte e cinco mil cruzeiros) pelo terreno em pauta; localizado a rua Frei
Menandro Kamps, esquina com a rua Joaquim de Paula Vieira.

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

'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 05 de Fevereiro de 19&1.

/ Dr. BENJEHITO THER;ÊZIO UE CARVALHO NETTO - Prefeito Municipal
, Registrado e publicado o presente Decreto no Departamento Adminis-

trativo Municipal, em 05/02/1981. .'

JOSÉ BONIFACIO lFUR,TADO - Coordenador Administrativo

Faca
,
y

copa.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva .ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 012/8l para "Recuperação de todo
material Rodante ou seja, Esteiras ,Roletes, Roda-Guias, etc, com forne....

cimento de material e mão: de obra de 01 (um Trator de Esteira KOMA�
TZU D-50 A) com prazo de entrega das propostas' até às 10 (dez) horas do
dia 12 (doze) de Fevereiro do corrente ano (12.02.81). Cópia. do referido'
Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 28 de janeiro de f981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal, de Oanoinhas

�

(
J

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi ...

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha

aberta a TOMADA DE PREÇO - Edital N.? 008/81, para "Aquisição .de
01 (uma) Copiadora Heliográfica amoniacal elétrica", com prazo de entre:'

ga das propostas até às 10 (dez) horas do dia 09 (nove) de Fevereiro do

corrente ano (09.02.81) . Cópia do referido Edital e maiores esclarecimen

tos serão obtidos junto a citada Comissâo .

Canoinhas, 27 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissãe

IS

(

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos 'interessados, que se acha
aberta a Tornada de Preço - Edital n.? 010/81, para "Confecção de Bal

cões e Bancos de espera, de imbuia, para uso no Terminal Rodoviário, cujas
medidas serão fornecidas no local da Obra,", com prazo de entrega daspro
postas até às 10 (dez) horas do dia 10 (dez) de Fevereiro do corrente ano

(lO. 02.81). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão ob-

tidos junto a citada Comissão.
.

Canoinhas, 28 de janeiro: de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
., '

I
• a M �

I I ç O··
A Comissão' de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha

aberta a Tomada de Preço - Edital N.? 011/81, para "Aquisição de Pneus"',
.com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas' do dia 11 (onze)
de Fevereiro do corrente ano (11.02.81). Cópia do referido Edital e maio-

res esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.
. .

Canoinhas, 28 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO 'PEIXOTO - Presidente da Comissão

Aviso de· Licita�ão'

,
.
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� Dr. Charles H icardo Voigt
.

� MÉDICO - CRM 2686

� CLíNICA GERAL

Residência Médica com duração de 2 anos e Clínica Mádíea
no Hospital Evangélico de Curitiba, , ' .'

Doenças do aparelho digestivo e articulações.

CONSULTóRIO: Hospital Santa Cruz - Fone 22-01033 - de se

gunda a sexta-feira, das 15 às 19 horas.
,-' j'

RESIDÊNCIA Rua Felipe Schmidt, ,83 -.
'

Fone 2�-0326. ,;'; �

.

.)' �" .I:,
. '

.. ';':' '.
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DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

ende-sean es que
A'

vo e
"

r cise
1 (uma) Geladeira marca ,"Fri

gidaíre", de 8,50 pés; Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me es·, terial, 'não será o mínimo da venta-

clareces em tudo, que ilumina to- de que sinto, de um dia estar eontí-
dos os meus caminhos para que eu

.

150 e todos os meus irmãos, na g16 ..

atinja meu ideal, Tu que me dás o ria perpétua.' .

1 (um) armário de fórmica, Dom Divino de perdoar e esquecer Agradeço-te uma vez mals� ..

o mau que me fazem; que em todos A pessoa deverá fazer est.1i\
com 3 gavetas, próprio para os instantes de minha vida está co- oração três dias seguidos sem :fu'jer

, ,'nijgo, quero neste curto diálogo o pedido': Dentro' de trê: dias 1.�
agradecerte por tudo e confirmar alcançada ti gl"'a� por mails th�.tl
uma vez mais que não �uero sepa- que seja.
rar-me de Ti. . \, Publíeada pl).r tE'l" YieHbidé uma

, , Por maior que seja a ilusão ma- gaga. ' ..
" ..

' �

A Professora VALCY P. TORMENA é credenciada
.

pela União Nacional de Yoga e ministra as aulas na Praça
.
Lauro Müller, 85 (fundos),

TRANSPORTADORA CRIST'IA-
� .

NI LTDA., declara para os devidos
fins que foram extraviados todos os

documentos do veículo Ford 600/,

, 1974, placa GR-0210, cor azul, chas-
sis LA7CPP415-54. .

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

Oração. ao
1 (um) quarto de casal, de im

buia maciça;

Aulas semanais para casais, senhoras e crtanças,

Massagens e sensibilidade.

Melhores informações prelo fone 22·,0801.

------------------------,,------------._-------------,,----------------

. )

.
(

Trartar pelo fone: 22-0647

ou Barão do Rio Branco, 820.

(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - EDIFÍCIO DO FORUM

MAQUINÁ MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
II" -. 'CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - TODOS OS
TAMANHOS - PAPEL TIMJ?RADO E CIRCULARES PA·

RA EM,PRESAS - PAPEL VEGETAL E TODOS OS
IMPRESSOS.

QUALIDADE ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTO.

Ora. Heloisa s. Bertoncini
CIRURGlÃ-I!ENTISTA

CRO 1091

Censulrôrío: Rua Major Vieira, 505 - 1.& andar

(ao lado do Edifício Mussí)
Fone 22·0439

=="""'.

FRANCISCO KRISAN

FALECEU
ANASTACIA WERKA

Com a avançada idade de
76 anos, veio a falecer no último
dia' 28 a veneranda senhora
ANASTACIA 'WERKA, esposa
do Senhor Adão Werka, resi
dente na localidade de Salto

Canoinhas, neste município. A
extinta deixa no luto \seu espo
so e os seguintes filhos: Verô
nica casada com o senhor Mar-

,

cetina Ruthes; Fernando, Ro-

'berto., Hengelberto e Lauro,
todos já casados. Além dos fi

lhos, dona Anastácia tinha 33
netos e 14 bisnetos. Por ser

pessoa de muita estima, seu se

pultamento ocorreu no dia Is:e

guinte corri missa de corpo pre
sente e com grande acompanha
menta até o cemitério munici

pal. A coluna, associando-se aos

sentimentos da família enluta
da, envia à mesma as sentidas
condolências.

.

REUNIÃO DOS

VEREADORES

A câmara de vereadores
efetuou sua t.a reunião às 1°

Empresa Industrial e Comercial 'OCK S. A.
-:- MATERIAIS ·PARA CONSTRUÇÃO -:-

FUCK'MATERIAIS PA�A CONSTRU'ÇÃO rEM A SOLUÇA0 PARA SUA rou

PANÇA EM 81, GANHE OS MELHORES JUROS E A MAIOR CORREç.AO MONE

TÁRIA, CONSTRUINDO OU REFORMANDO COM MATERIAIS DE FUCK l\'1A

TERIAIS PARA CONSTRUç.AO.

RUA CAETANO COSTA, 860 FONE (0477) 22-0281

SUPER OFERTAS
Toca-Discos Stereo «Philips» p(lr apenas (rS 5�600;OO
-

.
Conjuntes Estofados • 2 Poltronas e Sofá.Cama por apenas Cr$ 6.500,00
RelógiO "Orient»

.

em 5 pagamentos sem au'esdmo e a vista .. com

(I
"

, '1
, .

• -I!'
I

,
"

" ,

-

,

-

aq�ele descontão.

E MAIS
COPAS, DORMIT'óRIOS PARA CASAL E INFANTIL, COZINHAS AMERICANAS TODES

CH,INl', TV A CORES (S}\NYO; SHARP, PHILIPS), TV PRETO E .BRANCO (PHILIPS,
:PHILCO), FOGõES A LENHA E A GAS, REFRIGERADORES, ARMARIaS 'COM PIAS

(SJMPLES E DUPLAS), BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MAQUINAS DE COS';rURA E DE

LAVAR, COLCHÕES, VIOLôES, CARRINHOS E_ BERÇOS, RELÓGIOS DE PAREDE,
.

RA-
DIOS, TOCA-FITAS E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS. \

.

<,

CIALCO'ME HIRT
. ,

•

•

a Dr
horas do dia 2- de fevereiro úl
timo para eleger a mesa direto
-ra para o biênio de' 1981 a 1982.

Comparecendo todos os senho
res vereadores procedeu-se a

eleição em escrutínio secreto a

qual apresentou o seguinte re

sultado: Presidente, Cezarío

Koaski; Vice Presidente, Au
gusto Paés; 1.'0 Secretário, Luiz
Ferreira Terres; 2.'0 Secretário,
Nereu José Henning. Na oca

siâo também foi apresentada a

chapa para composição das co
missões que após aprovada por
unanimidade ficou assim cons

tituída: Comissão de Legislação
e Justiça: Presidente, Nereu
José Henníng, Secretário, Adir
Veiga e membro Miguel Schu
macher; Comissão de Finanças:
Presidente, Augusto Papes; Se-

cretário, Luiz Ferreira Terres e

membro Adir Francisco Veiga;
Comissão de Redação e Leis:

Presidente, Adir Francisco Vei

ga, Secretário, Zezefredo Pau
litzki e membro Nereu José
Henning. Também na ocasião
foram escolhidos 08 líderes das
bancadas do PDS e PMDB res

pectivamente, sendo do PDS o

vereador Augusto Papes e do
PMDB o vereador Zezefredo
Paulitzkí . Na noite do dia 6 de
fevereiro o presidente eleito sr.

.

Cezario Koaski ofereceu um

jantar aos senhores vereadores
e demais convidados no restau

rante do sr. Osvaldo Rodecz ..Â.
coluna cumprimenta a nova

mesa diretora da câmara muni
cípal de Major Vieira desejando
muitas felicidades e bons traba
lhos neste ano legislativo que se

inicia. ,.

Cooperativa Agro - Pecuária
de _ Canoinhas Ltda.

EDITAL DE CONVOCA!ÇAO
"-

De acordo com o Estatuto Social, ficam convocados os

Senhores Associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas .

Ltda. em pleno gozo de seus direitos Sociais, para a Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 08 de Março de 1981, na
sede Social sita à rua João Allags s/n.o - Canoinhas/SC., 'às 7,00
horas 'em primeira convocação com o mínimo de 2/3 de seus. as

sociados, às 8,00 horas em segunda convocação, com o mínimo
da metade e mais um de seus associados, às 9,00 horas em terceira
e última Convocação, com a presença de no mínimo. 10 de seus

Associados, na qual havendo número legal será discutida a se

guinte:
ORDEM DO DIA

1) - Apresentação, discussão e julgamento do Relatório de Ati

vidades, Balanço Geral, Demonstração de Sobras e Perdas
e demais documentos . relativos ao exercício de 1980·;

2) -I Apresentação, discussão e julgamento c:I0 Parec�r?-o Con
selho Fiscal, sobre os documentos relacionados no Item 1.0;

3) - Eleição e posse do Conselho de Administração para o pe
ríodo de 1981 a 1984;

4) - Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o período de 1981/
1982' ' : . i ii �,\ lf

, • 11

5) ,- Autorização para o Conselho de Administração contrair'
.

Empréstimos e Financiamentos nos órgãos financeiros. do
País, destinados à EGF, Pré Comercíalização de Cereais
para safra.s 81/82 e 82/83, para Capital de Giro, Construções
de unidades armazenadoras, silos, árculos, máquinas e Equi
pamentos para escritório, oferecendo para tanto as garan
tias que forem exigidas inclusive' dar bens em hipotecas
avalizar enfim o que necessário for para a liberação dos fi
nanciamentos pretendidos;

6) - Assuntos Gerais.

Nota: 1) As chapas que concorrerão' as' eleições de que'
trata o parágrafo 1.0, artigo 30.'0 do Estatuto So- '

cial, deverão ser obrigatoriamente apresentadas.
ao Conselho de Administração, conforme' regi
mento interno, dentro do prazo mínimo de 10
(dez) dias da data da realização da Assembléia.

2) Para efeito de cálculo de quorum para instalação
da Assembléia, esta Cooperativa tem 877 Asso, .

ciados.

3) O Balanço Patrimonial será publicado na próxi
ma edição.

Canoinhas, 27 de Janeiro de 1981.

Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas Ltda.

LUIZ FERNANDO FREITAS - Presidente
3 x

-:- E R R A TA' -:-

No edital publicado na edição de 31-01-81 consta
, ,

a data da Assembléia como dia 1. o de março quando o corre-
. .to é 08 de março de 1981.

,

CAN0T.NHAS
,

.
.

-:,,_ C R E D I A R I O PRÓ P R I O -:-

Rua Caetano Costa, 49·5 - Fone 22-0555 SANTA, CAT,ARINA
'. , .
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CANOINHAS . (CN) - A
C o m p a n hia Catarinense de
Aguas e Saneamento (CASAN),
iniciará ainda no primeiro-se
mestre deste ano, os trabalhos
de ampliação' do. Sistema de
Abastecimento. de Agua no mu

nicípio de Canoinhas, construin
do mais 100 quilômetros de re

de de distribuição, CDm investi
mentes na ordem de 70 milhões
de cruzeiros.

I I

as m e

pode
Santa

ampliação. da rede irá triplicar
a quantidade de água da cida
de, beneficiando 32 mil habi
tantes nDS Bairros do Alto da
Tijuca, Jardim Esperança, Nú
cleo da COHAB, Parque Indus
trial n.? 1, Sossego, Alto das
Palmeiras, Agua Verde, Campo
da Agua Verde, além' do Distrí
to de Marcílio Dias e Bairro
São Cristóvão no Município. de
Três 'Barras.

A informação é do próprio
Presidente da Casan, Ary Can
guçú de Mesquita em breve en

trevista à reportagem do "CO'r
reio do Norte", por ocasião da
assinatura do Edital de Licita-

. ção para execução das Obras
Civis do Sistema de Abasteci
mento de Agua no Município 'de
Três Barras na semana passada.

Acrescentou Mesquita, que a

Petróleo
de

A Petrobrás j á perfurou
pOÇDS com 2.270 .metros de pro
fundidade no município de Pon

, te Serrada no Oeste do Estado,
'. e as previsões para encontrar
petróleo. são bastante animado
ras, segundo os engenheiros da
empresa. Até o. final deste mês,
a sonda deverá atingir uma pro,
fundidade de 2. 700 metros, con
siderado o limite máximo para
descobrir-se indícios de petró
leo. O poço eH-l-SC, o. único
nó Estado, fica na localidade de
Serra do Rondinho, a 28 quilô
metros do centro da cidade, na
margem direita do. rio Chapecó.

. .

NDS municípios de Abelar
do Luz, cuja sonda já partiu de
São Paulo em direção a este

. município, FaxinaI dos Guedes,
Xanxerê, Vargeão, a Paulipetro
deverá . iniciar as perfurações
somente em março, porque os

equipamentos adquiridos no. ex
terior ainda não chegaram ao
País.

-

PETRóLEO PODE

JORRAR

A animação. rio � município
de Ponte Serrada, diante das

per:sp;ctivas de se achar petró
leo "e bastante grande", segun
do o prefeito Constância Ansel
mo de Marco "Estamos torcen
do diariamente para que os téc
nícos da Petrobrás encontrem
petróleo, porque somente assim
poderemos sair da situação em

que nos encontramos hoje, onde

Telê
BOGOTA - Com a contu

são, de Reinaldo, logo no primei
ro tempo do jogo-treino contra
o Santa Fé, o técnico 'I'elê San
tana escalou .Sergínho no. co

mando do. ataque da Seleção
Brasileira para o jogo de do
mingo contra a Venezuela. O
substituto eventual de Reinaldo
seria Sócrates, mas o jogador do
Coríntians rtambém está contun
(lido e não. participou, do. coleti
vo de quinta-ferra.

O ambiente ficou tenso

quando Reinaldo. ao tentar uma
jogada, pela esquerda sentiu o

joelho e pediu para sair do- trei-

no. O 'médico Neylor Lasmar
conversou com o jogador e ini
ciou imediatamente o trabalho
de recuperação com bolsa de

gelo.
Bastante abatido, Reinaldo

não quis comentar com detalhes
a nova contusão que o. afasta da

, Seleção Bras.ileira.
i ,,_ Realmente não dou sor

tana Seleção, mas não vou me

•

jcrrar no

Catar ina
há uma falta 'muito grande de
dinheiro para realizar obras",
acrescenta De Marco. A princi
pal atividade do município ho
je continua sendo a extração de.
madeira, mas este produto está
desaparec-endo aos poucos", res-
salta.

.

Uma equipe de 30 pessoas,
entre engenheiros, geólogos e

pessoal de apoio, encontra-se no

município, que recebe em mé
dia por dia mais de 50 pessoas
entre curiosos e turistas da re

gião para visitar o local onde
.se localiza a sonda da Petro
brás. "Será muito triste se eles
nâo acharem petróleo, porque
esse pessoal todo vai desapare-\

cer", diz o prefeito.
De acordo com o pref'eíto,

os engenheiros da Petrobrás
têm esperança de encontrar pe
tróleo devido à existência de
uma formação rochosá, chamá
da "teresina" - que seria o

princípio básico de todas as ca

madas para a existência do. pro
duto. E o limite máximo é uma

profundidade de 2. 700 metros
(_)u mais. Informou que atual
mente a sonda encontrou uma

rocha muito dura que leva mais.
de 50 minutos para que se per
fure um metro.

EM XANXERJ!:,
;ESPERANÇA
Em Xanxerê, o prefeito. Ro

sildo Bortuluzzi mostrou-se on

tem um pouco decepcionado
•

oeste

com a demora do. início das
perfurações no .munícípio pelá
Paulipetro de São Paulo. E pa
ra' conseguir explicações, ele
disse que ainda esta semana vai
manter contato com o Secretá
rio da Indústria e Comércio de
São Paulo, Osvaldo Palma, "pa
ra saber o. que está acontecen
do". E observou: "não. sei; eu
tenho a Impressão que o 'Maluf
andou fazendo promessa de
mais" .

Você vê.- continuou o pre
feito - a Paulipetro prometeu
em várias ocasiões que chegaria
primeiro do que a Petrobrás: em
Santa Catarina e que o. primeiro
município a ser pesquisado se

ria Xanxerê. E aconteceu jus
tamente o contrário: a Petro
brás chegou primeiro. e j'á co

meçou a perfurar em Ponte Ser
rada.

Há mais de 6 anos, um le
vantamento feito pelo. Projeto.
Radam em toda a região Oeste
do Estado, partindo. da divisa
com o Paraná em direção ao

Norte, indicou apenas o. municí
pio de Xanxerê, como o 'mais

provável em possuir petróleo.
"Mas só ficou nisso. Ninguém
mais apareceu aqui para verifi
car se temos petróleo", afirma
Bortoluzzi. Com 30 mil habi

tantes, a principal atividade
econômica de Xanxerê, é a

agropecuária. (AN - 05-02-81)
=mr.u: I H ..

c Ia
abater.

-

Tenho certeza que os

médicos conseguirão a minha

recuperação e poderei partici
par do jogo contra a Bolívia em'

La Paz".

Reinaldo' não confirmou a

notícia, mas a verdade é que já
no treino de quarta-feira ele
mostrou que não estava nas

suas melhores condições. O
comentário era de que Reinaldo
procurou esconder a contusão
dos médicos com receio. de ser

dispensado da Seleção
TEL� S.f\NTANA
GOSTOU DO TREINO

Telê Santana considerou o

treino contra o Santa Fé, como
o melhor que a Seleção Brasi
leira realizou até agora na Co
lômbia e garantiu que a equipe
está bem próxima do ponto
ideal CDm vistas à estréia nas.

eliminatórias para a Copa do
Mundo, domingo em Caracas,
contra a Venezuela. O ítreina
dor elogiou muito Zico, achando

\

erginho

•

O comandante da Polícia
Militar de Santa

-

Catarina, co

ronel Romeu Landini, foi exo
nerado do cargo no início desta
semana pelo secretário' de Se
gurança e Informações, coronel
Ari Oliveira. Em seu lugar, por
ato do. governador Jorge Bor
nhausen, fDi nomeado o. coronel
Alvair Batista Nunes da Silva.
A exoneração teria sido provo
cada por dssentendimentos in
ternos e administrativos entre o

coronel Landini e o Secretário
de Segurança. Os problemas
começaram quando Romeu Lan
dini, que era tenente-coronel,

foi promovido ao Posto de eo.....
nel. O secretário ATI Oliveira.
exonerou-o por telefone, fato
que desagradou o. ceI. Landíní,
que quinta-feira mesmo. viajou

.

a Brasília, onde foi comunicar
o fato a seus superiores. O no
vo comandante da PM, coronel
Alvair Batista Nunes da Silva,
já chefiou o 2.° Batalhão de Po
lícia Militar de Chapec6 e. O.

Corpo. de Bombeiros de' Floria- '.

.nópolis .. A exoneração foi rece- .

bida com certa surpresa nos

meios políticos e militares do'
Estado.

Duas unidades do carro já,
seguiram para ,os Estados Uni...
dos e uma delas foi levada, pelo
governador do A 1 a b am a' a

Washington, no. dia da posse ele
Reagan,: para' delW)ll&lta-' �

que o atacante do Flamengo
VDltDU ao melhor de sua forma
.técnica e física e que por certo
desequilibrará os jogos para a

Seleção Brasileira.

- O treino contra o. Santa'
Fé, foi 'sem dúvida, o melhor
que a Seleção Brasileira realí
zou em Bogotá. Exatamente

.

como eu queria: contra um ad
.versárío local. Apesar da vító
ria por apenas 2xO, a equipe se

apresentou muito bem e o ata

que criou inúmeras oportunida
des de gol. A Seleção Brasilei
ra, com Zico, é outra: Mais uma

.

vez ele foi o. melhor jogador do
treino e será um reforço consi
derável para os 'jogos eliminató
rias. Sua presença desequilibra
rá os jogos a favor de nossa se

leção que já estão. bem próxi
ma do ponto qus desej o. Tenho
certeza de que a equipe cumprí
rá umá grande atuação contra
os venezuelanos e, conseqüente
mente conseguirá uma vitória
expressiva" concluiu Telê �

Ano XXXIV
N.o 1606
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I itzmann
anoinhas

'Dr.
preSide

Na foto, o advogado, Dr. Hilton Ritzmann, que �oi eleito pa
ra o cargo de Presidente da Sub-Seção da Ordem dos Advo
gados do Brasil, de Canoinhas, Sua posse aconteceu dia 31

. de janeiro em solenidade no Salâ« Nobre do FORUM, com a

presença da maioria dos Profissionais da classe;
Dr. Hilton 'presidirá a OAB/Canoinhas até janeiro de 1983.

M I

ri ense tem

ando
at

cvon

-

osse

A General Motors do. Bra- .mícrousínas de álcool chegou à
sil está numa fase tão. boa que conclusão de que Item condições
conseguiu até o direito de en- 'de encontrar, no mercado norte..

viar um representante seu, americano, entre mil e dois mil
brasileiro, para a solenidade de compradores anuais para um

posse do novo presidente . dos "pacote" mícrousína de álcool
Estados Unidos, Ronald Reagan.: . Opala a álcool.
dia- 20 último. Trata-se de um

Opala, quatro portas, movido a

álcool, que chegou a Washing
ton dirigido pelo governador do
Alabama.

Acontece que, ne-Alabama,
um empresário fabricante ds
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