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( L DE CANOINHASDTemo� aeémpanhado através de nossos co-Irmãos Gazeta de Canot
nhas e' Barriga Verde - jÓl"nais que, juntamente com este sema

- nário, procuram somar esforços no sentido de' dar à nossa cidade',
uma estrutura jornalística atuante e bem intencionada; a "pedol"
mance' do edítor de esportes J'Oalberto Kalempa.'

, Ocorre que, por falta de' uma melhor avaliação dos fatos 'ou mesmo
,por' não buscar na fonte Uma melhor Informação, veicula-se noti
cias que carecem ele' um maíor e melhor amparo na verdade.

,

E, então, ínadvertídamente, sem maldade;' gera-se uma injustiça..
. .

Não queríamos alimentar polêmícas porém o público precisa ínteí-

.rar-se de certos detalhes para uma melhor e mais justa aprecia-'
cão dos fatos..

,A Rádio. 'Santa Catarina de Canoínhas, mantinha 'O programa "Para
da Esportiva" sem nenhum ônus para a Liga.ESP'Ortiva Canoínhen-

-
,

-

, se 'Ou para quem quer que seja. Apenas, com. a finalidad,e de servir
a coletívídade esportiva Iocal, notadamente ao interior.

, Acontece que, 'O apresentador I
do programa estava se beneficiando

'fina�ceiramente com. tal sítuacão.
C'Om aproxímadamente 70 clubes filiados colaborando' com "algum"
aféra os demais não filiados e, 'Outras promoções.

,

Este fato. chegou ao conhecimento da Díreçâo da Rádio. Santa Ca
tarina e, díga-se de passagem, foí confirmado pele p'l'óprio Presi
dente da Liga Esportiva Oanoinhense (que aliás, não, participava de

ta� esquema),

J

CANOINHAS (CN) - Em Assembléia Geral Ordinária realizada dia 26 de

fevereiro, no Restaurante Pampas, o Clube dos Diretores Logístas (CDL) de Canoinhas, empos ..

sou a sua primeira Diretoria efetiva com mandato de um ano, eleita dia 21 de novembro de
1980.

-

: O ato contou com a presença de todos os lojistas associados ao órgão, além
dos seus "padrinhos' fundadores" pertencentes ao Clube dos Diretores Lojistas de Rio Negro e

Mafra, Alfredo Carlos Schmidt (Diretor, do SPC e Secretário do CDL) e mais os lojistas Celso

Pere-ira, Ademir Krambeek, Wilson Greinert, Mohamed El Laden (Diretor de Relações Pú

blicas) .

, especialmente convidado pelo
CDL 'de Canoinhas, proferiu,/

palestra sobre "O que é o. CDL"
e "Corno funciona o SPC". Em
sua fala, Schmidt deu a conhe
cer aos companheiros presentes
os resultados amplamente posi
tivos que os lojistas de Mafra �
Rio. Negro vem conseguindo ao

associar-se e utilizar-se do' ser
viço. de pedidos de informação
do SPC.' Ao. finalizar, deu algu
mas sugestões aos Diretores do
CDIt e SPC sobre novas moda-r
lidades de mensalidades para
facilitar aos lojistas um núme
ro. maior de informações por
um preço bem menor , Schmidt;:
despediu-se agradecendo o' con
vite de' seus companheiros e

conclamou a todos para .que
confiem nos serviços do SPC e

que passem a utilizá-los: com

maior ,freq�ência, "para, um
perfeito intercâmbio de ínfor

mações 'e a realização. de exce
lentes negócios".

frente o. lojista Nivaldo. Bur

gardt) , dizendo. da importância
que o. SPC tem junto ao. Comér
cio. de Canoínhas, acrescentan
do. que "este órgão. realmente
funciona e ajuda o. lojista a fa
zer seus, negócios sem ser pre
judicado. por gente sem escrúpu,
.los e maus pagadores". ..

A DIRETORIA

Á.. Direto.ria do. CDL de Ca
noinhas empossada na oportuni,
dade, ficou assim constituída:
Presidente, Romeo Vier; Vice

Presidente, Eike Bach; Secre

tário, Eraldo. Hirt; Tesoureiro,
Jonas Seleme; Diretor Social,
Jair Côrte; Diretor de Aperfei
.çoamento Profissional, Fábio
Nabor Fuck 'e Diretor do. Ser

viço de Proteção ao Crédito

(SPC), Nivaldo. Burgardt.

Eln seguida, o. Sr. Nivaldo.

Vogt, Sub-Gerente da Agência
Local do. Banco do. Brasil, expli
Co.U aos lojistas e convidados
presentes, que em breve' terá
.início um intercâmbio. de infor

mações entre o.S Ba�,cos e ° Ser
viço de Proteção ao.' Crédito,

,

cuj a operação fornecerá
-

listas'
,

quinzenais e mensais ao. SPC,
contendo relações de' 'cheques
sem fundo. que passaram pelas
agências bancárias.

�egundo consta, inclusive 'O referído apresentador ja estaria alí
mentando pretensõés à candidatar-se a vereador, graças ao presti
gio que, inegavelmente, estava conseguindo através do tradicional
f)' eonceítaado míerofone da Rádio 'Santa Catarina:

" �...go.ra, .por motívos óbvios, procura tendeneíosamente, jogar a 'Opi� =1Dião pública contra a, Emissora.' ',' ': '�

N� é verdade que a emissora "fecho.u M portas para e esporte e

qUe 'nem,mesmo pagando se pode promovê-Io".
Muito ao contrário: aumentaram substancialmente, as divulgaçõe�
relativ� à pro.moções esportivas.
l\>les!ll0 que, futuramente, um programa esportívo viesse a constar
da nossa pr'Ogr,amação,' Jamais seria apresentado pelo mesmo.

Tamb�m, é mentirosa a afirmação de que a Rádio Santa Catarina
�(li colabora com os eventos da cidad�.
O senhor Kaletppa fica desde já, convidado pela gerência da emís
sera, para apreciar o enorme númer'O de o.ficio� de agradeciment'O
{arquivad'Os em pastas especiais) recebido.s de todas as autoridades
co;nstituídas neste 'e em muncípios vizinh'Os. Sã'O quase 3.0 anos de
.bons serviços prestad'Os à c'Oletividade e que, certamente, não 'serão
"loead'Os à margem, em funçã'O de afirmações levianas.

Acei�amos até �m muit'O esplrit'O espo�tivo, uma critica h'Onesta e

b'em intenci'Onada. (nã'O é mesmoJl meu b'Om amigo Neuzildo?)

Em, seu discurso. de posse;
,Ro.m,eo Vier fez questão. de fri
zar que "participar do. Clube de
Diretores Loj istas, 'não é, só
"participar" e sim congregar-se
,e integrar-se com a co.munidade,'
cuj a iniciativa deve partir do.
associado para os associados, e

juntos, procurar resolver os pro
blemas que se' apresentarem," .

Depois fez um breve relato das
atividades do. SPC, (que pelo'
terceiro. ano. consecutivo tem a

.Por último, Q Sr. Alfredo
Car los Schmidt, Diretor do. SPC
e Secretário. do CDL de'Mafra,-

iIiIi&M&W Aia ti ,. .. -

Carnaval/81· marca
Ganoinhas

.,.

epoca
" "

'AIND� UM OUTRO ESCLARECIMENTO MAIS!'

emRefutamos veementemente a assertiva, veiculada em. jornais lecais,
de que a �.ádi'O·,S�nta Catarina 'nã'O se predispõe a divulgar 'Os avisos
que, anterio:r;mente' eram inseridas n'O programa "Ho.ra ParO€iuial".
O referid'O espaço destiriado àquele pr'Ograma, foi suprimido em fUIl- �ção de) um, 'esquema de programaçã'O montad'O e gravado. em n'Ossa �CentráI de Gravações em Florian6p'Olis e que' não. poderia ser fra- 3
eionado.

, �
Todavia, isto não sgnifiea qUe se queira impedir as divuIgaçõe5 da 3
n'Ossa Casa Paro.quial.

,
1

, "

Um sucessO. fora de série o Carna_
- vaI deste ano. em Cario.inhas, co.m a realiza.

çãó de do.is bailes no. Cluqe Canoinhensle e '

quatro' na So.ciedade, Beneficente Operá
ria. As duas noitadas, sábado. e segunda- '

feira, no Clube Cano.inhense, 'serviram pa-
'

ra deixar no esquecimento. o.S antigo.s. in
sucessos marcado.s pela po.uca freqüência e

desprestígio. social e po.pular.
- O que o. público. presente ao.s bailes

de sábado. e 2.;11. I'feira viu sem dúvida, no.s

,salões do.- "MAGESTOSO", fo.i um carna

val animadíssimo, desco.ntraído., colo.rido,
co.m ,muita demonstração. de am.izade e

confraternização., entre, o.S Blo.cos de Ca-
'no.inhas e das cidades de Rio. Negro e Ma
fra. A alegria, luxo. e exuberânCia do.s blo
cos', alérn da afinadíssima Banda Wiegando
Olsen, fo.ram o.S destaques de um carnaval
jamais ','curndo.'; em outras' épo.cas em nos

sa cidade.

O ponto. culminante deste carnaval
no. Clube Canoinhense, fo.i o. co.l?-curso. de
Blo.co.s, que foi aplaudido. durante, sua

apresentação 6 termino.u com o qelírio de
todos os foliões ao serem, apresentados os,

nom�s do.s vencedo.res.
,

Em primeiro lugar, somando. o. mes_','
, \

mo número. de pontos, os Blócos "'MOÇA,-
DA DEPENDENTE", de' Cano.inhas e

"ZINGAROS 2000" de Rio.-Mafra. Numa
atitude de perfeito.s anfitriões e fidalguia, oI

"Moçada Dependentré" cedeu 'a 'primeira '

co.locação. aos '�Zingaros. 2000", inclusive, o
belíssimo. tro.féu, ficando. .co.m o. prêmio. de

, Cr$, 5 mil cruzeiros.
OS BLOCOS
Presentes em ambo.s os bailes, os se

guintes -blo.co.s: "OS BEM CASADOS'\
formado. por casais de no.ssa sociedade, co
mandado.s pelo industrial Luiz Fernando.

'- Fr,eitas e Sra. (Ro.si), constituindo.-se no

Blo.co. mais original dós festejos mo.mes ..

cos de noss� so.ciedade, apesar de não ter
participado. do. concurso.. Ainda de Cano.i
nhas,' "CAIA NA GANDAIA",. "XIRÚ" e

"MOÇADA DEPENDENTE".
De Rio. Negro., muito elo.giado.s e

, aplaudido.s "GANG", "ZINGAROS 20001",
"ZINGAROS 2000" e- "ALI ENIGENAS".
(Leia na próxima edição, reporta,gem com

. fotos na Página de Lúdo Colombo).
.

Muito ao c'o.ntrári'O: entre 12 e ,13 horas, diariam.ente, dentr'O 'portan
to, de ,um ,,'''h'Orárb) n'Obre" da emisso.ra, foi colocada à _disp'll6içã'O do
s.enho.r Vigário. Fr�i Bernardo Oliscovicz, ,a possibilidade de se fazer
�, afV:ulgaç'ão ( dos avisos que se fizerem, necessários.

-

Sem a eobrança de qualquer importância. �I
I �xt:ranhamente, atê h'Oje, 'O n1esm,� nã'O fez uso desses ho.rários. �I
Ainda, para ratificar a disPo.siçãe em c'Olaborar, a Direção da Rádio �
Sanb, Catarina colocou uma hora dominical, à disposição da Paró- �
quia, pru:a que se irrafUasse a Santa Missa.

Somente para o conhe(limento de todos, a emisso.ra nada cobr� por
,

esta. presfaçã'O de serv�ç'O" que julg�mos eer um dever que cu.m,pri
'mos com a maior satisfação.
'l'cdcs '03 funcionários que atuam, nesta empresa, sã'O ,de f'Ormação.
,cristã e. não abrigamo.s, em n«?ssos corações, nenhum: sentimento de
animosidade' contra quem quer que seja pessoalmente, nem c'Ontra
nenhum�, instituição e nem estabelecem.os diferenças de cor, pcliti-
,ta f)U religiiô.

-

-RAPto SANTA CATARINA' DE CANOINHAS
GLAUOO J. BUENO -.... Gerente Admin.istrativo

"
'
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Consult.: Rua Vidal Ramos, 1107

,Telefolle 22-0438

o-. Clércio -Odir Tremi
,

Especialização em ÇARDIOLOGIA e CLÍNICA ,MÉDICA no

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.

Estágio 'efu \caidlr(}lo'gi� no Instituto de Doenças Cardio Pulmonares
E. J. Zerbini no Hospital Beneficíência Portuguesa de São Paulo.

ELETRO CARDIOGRAFIA E TESTE ERGOMÉTRICO
, , .
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Residência:
R. Vidal Ramos, 11(}7 - 1.0 andar
Telefone 22-0438

os
Rua Benjamin Constant N." 490 -_ Caàeínhes _ SC
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JUíZO DE DIREITO DA La VARA CíVEL DA COMARCA

DE CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de (itação com o prazo,
de (20) vinte dias

o Doutor Fernando Luiz
Soares de Carvalho, -Juí� de
Direito da 1.a Vara-Cível da
Comarca de Canoinhas Es-

,

tado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
FAZ SABER:- aos que o pre-'
sente edital virem ou dele co

, nhecimento tiverem por parte
de RUFINO CARDOSO DOS

�
SANTO'S e sua mulher, brasilei
ros, casados, lavradores, resi
dentes e domiciliados em Lagea
do Liso, Município . de Major
V ieira, desta Comarca flca�do
José Becker .: e Murilo Bec
ker, bem corno citando os

interessados incertos e não
sabidos, foi requerida uma acão

\�� ,USUCAPl:\O, do seguinte
imóvel a seguir transcritc.; Gle
ba n.? 01 com 274.500 m2 (du
zentos e cinqüenta e quatro mil
e -quinhentos - metros quadra
dos), que obedece as seguintes

� confrontaçôes., um lado. com
Pedro Damião dei Deus Bueno e

Rigesa' S/A, de outro lado com.

Juventino Correia, de outro -la
do com Herdeiros da Sra., Con
ceição Becker e finalmente por

, outro lado João Maria Xavier
dos I Santos: Gleba n.? 02 COJU
127.00..0 m2 (cento e vinte e se
te mil metros quadr-ados), den-

- tI'O das seguintes confronta-

r

ções:- de' um lado com Walter
Henríing, de outro lado com Ru,

.
fino Cardoso dos Santos, de ou

tro lado com Herdeiros de José
Sernentecoski e Otávio Costa e

finalmente por outro lado com

Walter Henning. "Ficando os

citando advertidos de que não
sendo contestada a ação presu
mir-se-âo aceitos como verda
deiros os fatos articulados pelo
autor (art. 223 § 1.°/C/C o art.
285 2.a parte do C.F.C.)" Ten
do pelo MM Juiz de Direito si
do �designado o próximo 23 de
março de 1981, às 14:00 horas, a

audiência de Justificação, quan,
do após ouvidas as testemunhas
arroladas na inicial, será prole
tada a sentença decidindo sobro
a referida Justificação. E para
que chegue ao conhecimento de
Todos mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no

lugar de costumo e publicado na

forma, da lei. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas Es-.

,

tado de Santa Catarina, aos vin,
te dias do mês de fevereiro de
1981. Eu, fZaiden E. Seleme Es
crivão o subscrevi

FERNANDO I-AVIS SOARES
CARVALHO

Juíz de Díreito/J." Vara
1 x

r \
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DI{ Charles Bica rdo . Voigt
MÉI)ICO - CEM 26�G
CLÍNICA GERAL

,Re�id�n6ia Médica com duração de '2 a�OI! em Clíaiea Médit(l I

no. Hospit�l Evangélico de Curitiba.
. Doenças do aparelho digestivo e 8.Niculações.

A10NSULTóJUO: �Hospital Santa Cruz - FOIlie .22-003S ..,..... cie ã�

iunda a gexta-f�ira, das 15 às 19 horae.

:RESID:1!:NCIA : Rua Felipe 5ch.'nidt, 88 - Fone 22�032tj.

Colu a
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IM1óVEIS DA COMARCA DE

CANOINHAS, - ESTADO DE SANTA CATARINA
,

,

teamento•

I
II

ensro ai e
Mauro Luiz Kichéles,ki.

Corno no decorrer desta venho
abordando

.

temas ligados a uma

classe menos favorecida pela SOCle

dade, não 'seria justo deixar de elu
cidar sobre o papel que a televisão
está desempenhando junto aos te

lespectadoros das mais variadas
classes ou segmentos da sociedade
brasileira. Papel este que no con

texto atual torna-se deveras satis
fatório, pois o papel da imprensa
livre torna-se primordialmente o Ia
to de divulgar as coisas ou aconte
cimentos em caráter de urgência ou

extrema, caso seja necessário isto é
evidente e óbvio.

Trago agora à tona dois brilhan
tlssimos filmes exibidos na tradi
cional "Sessão da tarde", pela com

petentíssima Rede Globo. Um dos
filmes levava a legenda seguinte:
"UM AMOR MUITO ESPECIAL",
exibido na data de 19' de-janeiro de
1981 (segunda-feira), tendo a dura
ção aproximada de I duas horas.
Tendo começado às 14,30 horas e

terminado às 16h2'Ü.
Os personagens principais são

_ Roger é Virginia. Não coloquei
açento na sílaba "gi", pois o idioma
inglês não se adota os acentos.

Resumo
O filme trata de um casamento

especial em que os noivos são ex

cepcionais _ Os problemas, enfrenta
dos 'pelo Reger 'quando este arranja
um serviço e tenta arranjar a pri
meira namorada e esta recebe uma

carta anônima dizendo em seu con

teúdo coisas horripilantes de serem

escritas. E a carta vai parar nas

mãos da polícia que de princípio põe
toda a culpa no Roger, sendo que
ele não teria coragem de escrever

tais aberrações.
O problema familiar vivido por

ele descrevem. .em detalhe comovcn

tes.risto é, desde o nascimento até
a idade adulta. Na lactància, de
foi visitado pela avó ,que percebeu
a anormalidade dele e obrigou a

mãe a procurar um bom pediatra,
pois ele vivia ausente. '

·A mãe começou a embriagar".�c
para 'sentir menos o problema c o

pai . percebendo o problema tenta
desviá-Ia do problema. E, conse

gue fazer com que ela encare a

anormalidade do filho como probl.e
me solucionável a longo prazo.

O. irmão mais. velho de Roger
sentia os problemas na pele, pois o

irmão chatiava o tempo todo. Exi-·
gia tanto que o irmão tinha suas

crises, que só era contornado longe
da. presença doTrmão _ Sua mania
por discos, ou u-sando a palavra
apropriada "DISCOMANIA" irrita-

,

va o irmão mais velho, visto que
ele não conseguia fazer as pesadas
lições do segundo ciclo.

A mãe após a fracassada tenta- .

tiva de emprego, leva ele a uma es

pécie de instituto onde ele conhece
a Virgínia, e em um dos caseiros
encontros a mãe' fala pro filho· 80··
bre o encontro em que ele ia ter e

se havia a possibi lidade de falar 50-

bre os poemas do .irrnãc e provabili
dades de editar um livro. O irmão
prontamente repele a idéia dizendo
que nunca ninguém _ incentivara a

idéia dele fazer um livro.
Não sei ao certo se alguém fa

lou. oom o irmão do Reger a respei
to do livro, só sei que o livro exis
te e foi publicado pelo irmão.

Pelo visto ele aceitou a idéia da
mãezinha que insistiu muito' pana
que ele fizesse aquele favor.

O segundo filme tinha a legen
da "JONAS", não sei ao certo a data
em que passou o filme, a não ser

que o filme foi exibido na tradicio
nal Sessão da Tarde no horário das
14.,30 horas às 16',20 aproximada
mente.

Resumo do caso Jonas, (conti
nua) .

EULALIA GLABA :KOHLBECI{, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca-
tarina, na forma da Lei, �

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri
mento ao disposto no art. 19 da Lei número 6.766,. de 19j12/1�79,
que por PAULO SOARES e sua mulher dona ELZIRA LANGER'
SOARES, foram depositados em seu cartório, memorial descrití
vo, planta e demais papéis e documentos relativos ao.Loteamento
"JARDIM SOLAR", situado nesta cidade, no Bairro Campo D'Água
Verde, conforme planta abaixo. .

,

As impugnações daqueles que. se julgarem prejudica-
_,
dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de quínze (15) dias, a contar da data da ter..
ceira e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e

não havendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será pro
cedido o registro.

O processo encontra-se a disposição dos interessados
.

neste Cartório, durante as' horas regulamentares. Dado e passado
,

nesta �ida:de �e Canoi�as, Estado� 'de Santa 'Catarina, aos 25 (vin
te e clnco). dias do mes de fevereiro de 19�1.
EULALIA GLABA KOHLBECK - Oficial do Registro de Imóveis

CPF n.? 249 J.11 199/34
.
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AREI. .Dl RUAS, S. O�'. 00 "'2
TOTAL

,

I 2 . 40 O. & O m 2 ,

..

r

NOTA ESP,E,CIAL
Fiquei contentjssímo com relação
ao que eu estou ora fazendo. Tive a

súbita e honorável honra de ser

contemplado com uma míssiva da

tada de 23/02/81.
, Esta missiva provém de Itaio
pólis e seu blilhante remetente não
teve coragem suficiente para colo
car seu endereço completo, mas não

. faz mal porque de fato o incentivo
foi bastante válido prá mim , Olhe,
caro e prezado amigo a campanha
não vai parar e sim continuar, pois
estou consciente da· árdua luta que,
tenho pela frente e sei que não jrá !
,ser um mar de rosas.. Haverá 'altos Ie baixos. como, em. todo o pioneiris- .

mo humanO,. I'- Mas, es.tamos aí pro q�,e der e
.

vier.
'

Resposta da míssiva pré, data
da de 23/02/81 .

ANGAi ta
Plástica

r:,

- Oleo-
II.
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SERViÇOS Responsabilidade J. e C.
li II

* «Ao fim de 'tudo, ao fim
do tempo, se ao olhares pa

ra tráz trouxeres e deixares
urna saudade, vai' em paz. Va-
leu a pena ,viver.»

"'* Gilda e Lorena novamente

* . O carnával passou e dei- juntos. Isso é bom.
.

xou saudades, Carnaval es- * Melissa I passou o cama-
te que foi sem dúvida o melhor val conosco e matou a sau-
já acontecido aqui. Muitos blo- dades dos amigos.
cos fizeram a festa maior que

.

começou nO sábado, blocos de * Paulo e Lorena Pedrassaní
Rio Negro e Canoínhas, Da mo- fazendo-se presentes nos a

cada
I
Dependente (lº "lugar) a contecfmentos daqui, alegrando

Zingarús 2000 (também 1º lu- 11 todos com isso.,
gar i, estavam ainda ° bloco do
Xirú Gang, Caia na, Gandaia,
Zíngarús 2001, Bem Casados- e
os Alienigídas. O Clube. Canoi
nhense \patrodnou 'um carnaval
'que merece, só elogios, fazendo
destas noites, noites de muita

alegria. Fica aqui agora a cer
teza de que procurarão fazer
sempre do nosso carnaval o

melhor possível. Valeu.

* Falando· em Carnaval, Rio
Negro deu um toque espe

cial nas noites carnavalescas
aqui em Canoínhas.. Assim co

mo Canoinhas se fez presente
com grande brilhantismo Iá em

'Rio Negro. Com isso muita a�

mízade -

nova, Isso é ótimo,

* Segunda-feira próxima pas
sada o Shiminho reuniu

seus amigos em' sua casa para
uma pexada. É isso.

* .Agora que o carnaval pas-
sou muitos se preparam pa ..

ra voltar novamente as aulas.
Com isso' nossa cidade fica 'mais
vazia � a saudade. já começa a

ser sentida.c-
!

* Tânia O. menina, querida
que desperta olhares. É isso.

* E' o Jaco mostrou a todos

originalidade na última noite
,. do earnaval. Realmente muito
bem .bolado.

Rua Getúlio Vargas, 527 .;_ Fone: 22-0971
- .

,

FARMAClA DE PLANTA0: De 'sábado (07) a sexta-feira
,

'<,

(13) STA. CRUZ .. Rua Felipe
Schmídt, 365 - Fone 2-2-0447

,)I,BDIees DE PLANTA0:
.

Em -easos de extrema urgência -
Fone 22-0033

\

RADIo 'PATRULHA: Fane: 19'L " I

---

.PRONTO SOCORRO: Fone: 1�

PLANTA0 CELESC: Fone: 196
'Í

-

ESTAÇAO RODOVIA�IA: Fone: 22-61tyt),
AADI9 SANTA CATARINA: Divulgações das 08:()t) às' 12:0,(}

horas e das 14:tlO às 18:00 he-

Iraso Aos sábados até às 16:00
heras.

*. Karin B. conosco novamen ...

te depois de passar muitos
dias na praia. É isso.

.* Muitos' reclamam a presen
-

\

ça do Hilário B. 'Apareça
mais. Cristina Shimoguiri, meni

na bonita que circula pelai;
\

. usu,r Ui

*
'

E a Dee)é preferiu passar o
carnaval em Curitiba. Sua

falta-loi sentida aqui.
.

* Vânia W. extreando idade
nova desde o dia -3 próxí-

.mo passado.- Felicidades.

J1J1Ze DE ,DIREITO DA COMAReA DE· CANOINHAS-SC
-

* «Neste mundo, para que se

_ possa'· melhorar algumas
coisas é preciso antes de mais

nada,,' ter a humildade sufíeíen ...

te para reconhecer a grandeza
de quem a construiu ...»·

Ed,i'taI de Citação _ (�m -e prazo
de (30).. trinta' dias

. * Cláudio D. muito fofo e I
querido, conquista corações. I

.
'

Tchaulo
.

Doutor Fernando Luis,
Soares de Carvalho Juh
,de Direito da 1.� Vara
I da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina,

) na forma da Lei, etc.

de 15 dias, após o término do
edital para contestar'querendo,
e, não o fazendo presumir-se-áo
aceitos como verdadeiros os fa
-tos articulados pelo autor (art.
285 do C.p . C .) conforme o res

peitável
.

despacho _ a seguir
transcrito., "Rh. Juste-se. Cite
se por edital com o prazo de 30
dias. Em 19.12.80 (ass.}.Cláudio
Barreto Dutra - Juíz de Direi
to". Dado ,e passado nesta cida
de de Canoinhas, Estado de San-

. ta Catarina; aos vinte dias do
mês de fevereiro de 1981. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão o

subscrevi .

É na Impressora Ouro V,erde,Material escolar?
.» I ,

�iíif'iíii"fhí I i ii dá ii CI ifií"'ifif'f!1l li IiU .. h'lÍin II íi 1il1il1i_ít'lfjuêfi"i II iIi!'l d ti ft'frií a i'j'n í.lh iIíIí ii ii i i i ,
I

* No sábado passado aconte
ceu o desfile dos blocos em

frente ao Clube Canoínhense,
Muita animação e colorido
nesta noite. Pena que pou

cos foram -ver o desfile.

�ELO:.,. presente ,editar fica a

Sra. 'IZAURINA LE'MES SOA-
"-

RES;' brasileira casada do lar,'
Residente a, rua Rosário sjP.o,
quase ésquina, 'cl Rua 13 de
Maío.em Três Barras, citada pa
ra nos termos da ação de DI
YORCIO, proposta por, LUIZ
,CARDOSO -SOARES, brasileiro, '

.easado, do comérçio,. residente
'no 'Campo D'Água Verde, nesta
'cidade. nos termos da petição
inicial apresentada n-este Juízo

advertindo-se' que tem o prazo '"

da....

1-' a
\

VEN"DEM-SE D?OIS LOTES, MEDINDO 600 M2

CADA SlTUADOS NA RUA FREDERICO KOHLER, CAM-,
..

PO D'AGUA "VERDE, DISTANTES 400 METROS DO AS-

FALTO. LOCAL COM ÓTIMA VALORIZAÇÃO.
MELHORES INFORMAÇóES NESTA REDA

çÃO OU NA RUA NAZIR CORDEIRO, 463. (FUNDOS.
JGREJA SÃO FRANCISCO)'

* E a, festa do Pinho no úl

timo sábado só deu legal, 'em
bora tenha faltado muita gente.I '

,/

* Quem recebeu cumprimen-
'

tos pelo seu aniversário .no
último dia 5 foi a Eliane, Car
valho. Tudó de bom.

FERNANDO LUIS SOARES
DE CARVALHO

Juiz de Direito/I," I Vara '

" , .

MIGUEL PROGOPIAK, r

comércio de veículos Uda.
CONCESSIONÁRIA GENERAL MO"fiORS 00 BRASIL S.A.

_,

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CAN.6INHAS·.. S.C. ,

, '

- ;

I " , ,

I

,

::, EM MATÉRIA DE Il'fOVA!t;ÓES E 'E,5PkÇO
""PARA. AS -PESSOAS, o CARAVAN 81 :É UM V'ER-
DADEIRO SALÃO DQ AUTOMóVEL. -,

,/ _

.

/'

ATÉ Aí TODO MUNDO JÁ S!-\BE. MAS o

,QUE MUITA GENTE NÃO SABE 'E QUE.TEM:UNí
.,

�
_. , /'.

-

\

OUTRO sALÃO, ON,DE TAMBÉ]/[ EXIsrrE lvrUITO

ESPAÇO PARA TOpA A FAMíLIA: ESTE SEU

CONCESSIONARIO CHEVROLET.
'"

, AQUI- voes :PODE OLHAR, PESQUISAR E

, COMPARAR o ,CARAVAN, o OPALA E O;CRE
.VETTE.

, ,TE110S, TOnA A,r"LINHA CHEVROL"B�T'
··.PRONTINFIA PARA' SER' ENTHÉGUE. SEMPHE

..
' ,

. /

COM o PREÇO JUSTO E OFERECENDO AS ME-

LHORES OPÇÕES PAR-A voes.
, "

ESTE' CARRO QUE VALE POR DOIS TFJvi
MÚL'rÍPLAS FACILIDADES NA NOSSA CONCÉS-

o :. '-,-' ...._

SAG.,, ,

\ '

Rua' MaJor Vieira,' 28,9
'C.A N /0 I N H AS'

- FÓr}9S: 22-0$pO' 8' 2,2-079'9
,'" ,

' "

\

Santa. CatarinaI'

--,-

, I
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Relatório da Diretoria
I

'. '.
.

�

Cumprindo o dever legal 8 estatutário, trazemos pa ra a devida apreciação o Balanço Patrimonial, Conta de resultado do exee

cício, relativos ao exercício social, encerrado em 31 de Dezembro dê :1980, comparado com o exercício social; encerrado em 31 de Dezembro de' 1.97Q.
Estamos a disposição dos, prezados acionistas, para os esclarecimentos que forem julgados oportunos e necessários e, esperamos poder no próximo
exercício, melhorar os resultados de nossas operações.

'

"
'

Canoinhas (SC), 02 d� Marçe d. l�il.

ANTONIO ,TRELA -- Diretor
/

Balanço" Patrimonial encetrado em 31 de dezembro de 1980

.-

.,',

I

,
.. ';J: _ I)

A T, v o

..

I
1�79 1998

, 29 . .103.685,07 50.741.190,73

937.591,97 1.161.785,91
.57.528,28 ,44.219,38 ,

554.908,04 813.88.0,21
325.155,65 , 303.686,32

28.1'66.0'93,18 49.579.404,82
'

7.280.126,31 19.869.184,32
218.403,78 596.07'5,53

-4, • 438 . 464,82 7.750.332,94
32.900,no 19.280,.00

1.615.713,08 78.735,22
1.594.837',70 381.142,43
2.271. 415,27 690.829,61

8.099,17
1.'850.497,31

'
.

189.323,67
123.221,04

392.279,76
17.069.633,24 35. 781 .9-62,28

715.559,03 7,84.035,55

6.236,10 867.542,17
2. 4�9,11 2.499,11

712.39<7,49
184,00 1814,0'0

2.29,6,00 , 2.296,009
1'48.90'8,58

1.256,99 1.256,99

21.352.6,94,96 23.289.880,30
1.242.102,26 1.680.069,G2
1.378.918,34 1.769.084,66

,21.806.'045,88 22.1'1,0: 978,.83
3.074.371,62 2.270.252,71

50-:462,.616,13 74.898.613,20

P A'S S v o

CIRCULANTE .. .. .. .. . '. .. .. ..

DISPONíVEL .. .. .. .. .'. .. .. ..

Bem! numerários .

Depósitos bancários ,a vista ..,.. .. ..

Bancos conta especial :.. ..

I

•• •• ., ••

REALIZAVEL - CURTO PRAZO .

Devedores por duplicatas .. .. .. .. .. ..'

C- r Provisão p/Dev , duvidoseg .. .. .. ..

(-) Duplicatas descontadas ,

Empréstimos a -Empregados .. ..'..
"

Fornecedores conta adiantamento
I

'

, Adiantamento a diversos .. .. .. ..

'

..

.'

Duplicatas de Terceiros a receber ., ..

Imposto de Renda na Fonte .... .. .. .. ..

Contratos de câmbio a receber
Impostos a recuperar .. .. .. . .

Depósitos a prazo fixo .. .. .. .. ..

Empréstimos á Eletrobrás .. .. .. ..

Estoques �. .: .. .. .. .. .. .. .. ..

Despesas de exercício seguinte ..

REALIZAVEL - Lo.NGO PRAZO

Adicionais restituíveis .. .. .. .. ..

Empréstimo� a Eletrobrás .. .. .. ..

Depósitos FGTS Não Optantes ....
Empréstimos diversos .. " .. .. ..

'IJilêeht'iV-ôg 'Físcáís 'a aplicar' ., .. ..

Fundo de Indenizações Trabalhistas

p � R M A N E N TE ;, .

'.

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

.

Aplicações Incentivadas .. .. .. .. .. .. ..

Imobilizado - valor corrigido .. .. .. ..

; ('-) Depreciações acumuladas .. .. . ...

I
�

·TOTAL DO ATIVO ..

,,'

CIRCULANTE - CURTO 'PRAZO' .. .. ..

.. 1979

22.322.470,3.8

6.863.206,81
i80.625,40
m .525,!)0

1.020.581,n
288.496,60

2 . 877 . 603,.08
'

/ 1�7. 129,99
5.633.523,84
197.3,97,23
90.8.003,65

2.262'.871,{j,7
'. '431.051,50,
1.474. 3�3;OO

Fornecedores nacionais .. .. ., .. .. ;.

Créditos de aCionistas_._, .. .. .. ., ..

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

Adiantamento de clientes ., .. .. ..

Salários a pagar '.. :. .. .. .. .. :.
Empréstimos capital de giro ..

Credores diversos .. .. ..'". .. .. ..

Financiamentos capital de giro' ., ..

Financiamentos do imobilizado ....
Obrigações de terceiros -, Dupls , ..

Origações Tributárias ., .. .. ..) ..
Obrigações trabalhistas .. .. ;. .. ..

Previsão para Imposto de Renda ..

'

Financiamento pagamento encargos,

\

CIRCULANTE - ;LONgO. PRAZO .. ..

Financiamento do imobilizado ..
"
..

Financiamento pagamento encar-gos

760.134,20
.

" 168.993,47
591.140,73

27.380.011,55

..

,

, .'

PATRIMÔNIO LíQUIDO .. .. .. ..

Capital ír+earalizado .

Reservas de capital .. .. .. ., .. ., ..

Reservas de lucros .. .. �. ..'.. .. i : •.

Lucros ou prejuízos acumulados .. .. ..' ..

14.725.000,00
8.453.385,63 .

, 1".161.517,31
3.040.106,11 '

RESULTADO DE EXERCíCIO FUTURO .. ..

Receita de exercício seguinte

1981

40.817.226,13

13-.293. 63�,61
968. f$2Q',57
621.490;38

.'2.876.218,77
734.8.78,29

3.389.557,27

12.305.745,92
. 135.487,92,

,
' 69-3.066,94
4. 600,. 0:52,3-!,-
756.463,14

"

..... I

441. 99.g,�B,

42.400,00
42.400;_OO

34.012.766,03
,

23.500.000,00 ,

11. 933 .. 300.,00 :
.

(1. 410 . �S,97.)

26.!21,64.
.Ó: 2�. 22'1.,64 ",

....>'
, "

. "\�
,,�

" . '"

.r:

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

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

TOTAL DO PASSIVe> .. .. 56. 46t: 616,13
�';\

'74. 398 . -6'lS,2'& ,,��
, .

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

( '- DEMONSTRA:ÇAO DOS LUCROS' E OU PREJUíZOS ACUMULADOS
,

,

P�·il@)d0 ..
'

.' ..
'
.. .. .. •. .. .. .• .. .. ..

Saldo no início do exercície ..

'Ajuste do "saldo inicial \. r: •• •• ., ., •• •• ••

5f�ldo aiustadoe corrigido .. .. .. .. .. .. ..

Luero eu prejuízo do exereíeie .. ../. ..

OI/OI ao 3l/1�/79 01./01 a 31/12/88
1151. 221,.�1 3.040.108,11

897.282,69
151.221,31 3.937.390,80

S. 39'�L 69'0,36 (2.317.816,33)

DESTINAÇÜES
Dividendos distribuídos ,'" ..

:Parcela incorporada aó capital .. / ..

Fundo de .réserva legal .. .. .. .. ..

l'undo de reserva especial .. .. .. ..

Fundo de ,reserva para aumento de instalações
. SALDO NO FIM DO PERíODO

�
.

. .. . � ..

_- 1.767.000,00
,

1. 273 .HY7,94
169.934,52
169.934,52
169 . 9'34,52

3.040 .108,n (1.420'.533,97)

DEIVIONSTRAIÇAO DAS ORIGENS E APLICA'ÇÔES DE RE€URSOS

1 � ORIGENS -UE RECURSOS
, Lucro líquido , .

Correção monetária .. .. ..'.. .. .. ..

, Resultado de exercício futuro .. .. .. ..

Alienação de Investimentos,". .. . .- .�

. Alienação do Imobilizado / ..

,

'

Integralização do capital .. :. ..

(2.817. M6,83)
4.610.317,18,

, 26.221,04,
'

228.519,99
6.917.76'7,47

43.361,001" ••

.
. ,

.

'TOTA� .. ..

'

.. ," :. .. �. ..' ..

,,2 - APL�CAÇÕES UE RE,CURSOS
Dividendos distribuídos .. .. ..� .. .. .. .. ..

Redução do Passivo Exigível - Longo Prazo ..

Aumento do Ativo Realizável - Longo.Prazo ..

,Aquisição de direitos de Investimentos ft Imobíl,
, \

TOTAL DAS APLICAÇôES .

'8 � Aum�n�o de capital circulante liquid.
. TOTAL: .

8.508.369',85

1.767.0000,00
717.734,20
861.306,07

2.019.579,67 '

-5.365.619,94

3.142.749,91

8.508.369,85

'l1arJaçio
21. 637 . 5.o5,6tj .

18.494.:755,75
\ 3.142.749,91

fim
-

exercício, Início exercícíõ

29 .1ü3. 6'85,07
22.322.470,33

6.781. 214,69

ATIVO CIRCULANTE I ••

�SSIVO CIRCULANTE

CAPlTAL CIRCo LíQUIDO

5.0.741.190,73
40.817.226,13

9 . 923 . 9€4, (:l{),

DEMONSTitAÇAO DO RESULTADO DO EXERCíCIO

1979

RECEITA BRUTA DE VENDAS '

"

(-) Vendas canceladas, impostos íneidentes IJ/
vendas e PIS :. .. '.. .. .. .. . � ...

,

/
(:::::) RECEITA LíQUIDA DE VENDAS ..

(�) Custo dos produtos vendidos, .. .. .. .,

(_) LUCRO BRUTO ..... , ....

(-) Despesas de
.

vendas .. .. .. ..

(-) Despesas finanoeiras líquida! .. ..

(
....

(-) Depesas com pessoal .. .. .. ..

(-) Despesas Administrativas -; ....

(-) Despesas Tributárias .

(-) Depreciações ....: .. .• . .

(-) Despesas Gerais ." •. .. . ....
'

..

(+) Outras Receitas.Operacionaís ..

(==) LUCRO OPERACIONAL ....

(-) Reversões de provisões .. .," ..

( +) Receitas não Operacionais .. . ....

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

(--) Correção Monetária do Balanço ..

(c) RESULTADO DO EXERCíCIO ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA .. .. .. .. .. .. ..

(_) Previsão para Imposto de Renda .. ..'.. ,.

. ,

____(-�)�R�E�S�U�L�T;�A=D_0m_D�O--E-X-E-R-C-fC-r-O---..�...__._.•�

46 :583 :3Z2,9.â
,

' .

,,6 . 139y:n 1,M

40.444.111,8,6
17.026.632,'89
23. 417 .478,�7
4.152.519;19
1. 270'. 451,32 '

.

7.149.430,49
'

1.801 ..484,00
276.706'133
941 . 2,�'2,83

2.503 . .'355,38,

321.659,33
5,: 643,. 89'8,76

'

1 . �6�,e)� '.
.' .

4. 8na .083,gj5
1.474.}93,OO '

3 .398.690,36 .

Lucro ou prejuízo por ação ..

i";

Nota 1 -... As demonstrações financeiras, 'foram elaboradas de a'e�'......� ,Q.:�,r
. positivos da Lei 6.404/75 e Decreto Lei 1598l177. ""', (' "

, Notá 2 - Os estoques foram avaliados pelo CU!t0 médio d. aqui&çI_, .

Nota :3 .._ A .provísão para Devedores Duvídosos foi constituída na tu. ,�:. B"�
,

.

sobre as Duplicatas a receber.
'

,.., .' ,

Nota 4 - O Ativo Permanente e o Patrimônio feram corrigidos'm.oitet�mén�.;
.com base na variação das ORTN e a contra partida, lançada no resul- ,

tado do exercício. '
'

N.i:t i � O 'capital social é dividido em 23.600.0100 açõel aMniBl.tiV'itI .&a�i. Ã•.
valor de Cr$ 1,00 cada .,,:çió.

'

, ,

Canoínhas (Se), 02 de MarÇG d. 1 f!al .

ARGEMmO DUMKE - Técnico em Contabilidade > Re(ietr9 '.e dite/se 1\, 4. &84:
.

CP'F O�, 711. 789-3i '

NOTAS EXPLICATIVAS

.,'

, "

,
: 19â.': ��" ,;:,

i�v . ��)l. 'i�l,:., ,::'
,

. "

__
i��

', "-:'t

'12 :92!Q:;.�� �'\'
94"'.7'7i.2.9.0,V,a

,'.

,48.411; 20:6,81
','
.

"

46.3tlO .000,,97 '

15.281.692,ffl
4. 768 .198�()1 ';'

12.,694,.,$37,l:}fJ -:

2-. 654.049,34
, 460�829,86
_.

6:.592.,500,14

3' ..91"3. 47a,55

7. t289. 012,66
, 8.909:981B;S6
4. eio.air.ia "�'

(2. 3H' .'16688)
�,•. t'

(2.817.8JtJ,8S,).

(O,P98�.)

,

"
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'CORREIO DO NORTE

•

01 DE MARÇO DE 198(

,
.

.. I

Co·luna �grícola
Escritório Local da EMATER _ SC/ACARESC.

Ganhe dinheiro enterrando a pOluição
femando luis toltarsiki

1

Uma flor
se esconde sob
o teto de minhas mãos
enquanto meus braços clamam

.

.

a sombra do teu .afeto ..

Uma flor se esconde sob
o teto de minhas mãos

enquanto meus braços clamam

a sombra do teu afeto.

"Se a eletricidade e o gás engarrafado já chega
ram à sua porta, ainda assim o biodigestor é um excelente

negócio, pois salvo por um pequeno investimento inicial,
amortizável a curto prazo, suas contas de gás e luz se-redu-

. sem a zero.. E ainda sobra um excelente adubo, rico em ni
.

'trogênio, .que você pode utilizar ou vender por bom preço.
'I.

'

.

.

'
, O custo de instalação dê um biodigestor, e de um

pequeno motor .estacionário movido a, gás, para acionar um
.

gerador, é -Irrísórío. E você pode até mesmo conseguir Iínan-
".,cÜÜriento. ,o �

" I, ..

Para operar um biodígestor você precisa apenas
. de matéria prima adequada: esterco em geral, isolado ou as-

o

sociado a resíduos orgânicos diversos, tais como vinhoto, cas
cas e' bagaços, de laranja, borra de café, bagaço de cana, so-.

bras de�cozi.I)ha doméstica ou industrial, enfim, tudo, ou qua
se tudo; que hoje se joga fora como inútil, e qus ainda con-

.'
tríbuem para poluir o meio ambiente".

Esta matéria está publicada no "folder" que divulga o

I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BIOGAS a realizar-se no
, o' , ,

"
Centro de Convenções 'de Brasília, de 23 a 26/03/81, ocasião

�: emque haverá a I MOSTRA DE EQUIPAMENTOS A BIO

'; GAS.

" ..»:
O objetivo geral deste Simpósio é apresentar ao

, País o .desenvolvímento alcançado pelo biegás, como, solução\

energética 'para _'o setor agrícola e comunidades rurais.
'

_

O mercado brasileiro para a produção de biogás é',
imenso. O último censo revelou a existência no País de 5 mi

, Ihões de propriedades rurais, sendo que apenas 0,5% destas
'. dispunham de energia elétrica.

',; ,_' '':.Na China, por exemplo, Os 7,2 milhões de biodi
I gestores instalados nas propriedades rurais e até mesmo nas.

, comunas, ,produzem o equivalente energético igual ao de :5

.usínas dé Itaipú, ou 48 milhões de toneladas de carvão mi.•

. ; neral! E o processo ainda libera, juntamente com o gás, pro
': duzido, um rico biofertilizante, outro produto que também

;:onera pesadamente 'nosso balanço de pagamentos.
"AZEVÉM ANUAL ./

"

,
O azevém é uma forrageira muito 'agressiva que

_\:perfilha abundantemente" cobrindo bem o solo. O seu cres

::'CÍIílént6 inicial é mais' lento do .quo as Aveias e o Centeio,
';porém ,é bem mais rústico. O azevém é exigente em fertili
,dade de solo, não tolerando os fracos, a não ser com aduba
.eão adequada. Adapta-se em solo úmido .. '

:, ,,' Pode ser semeado, de março a maio, o mais breve

'possível, na base, de 30 quilos de semente por' hectare, ou 72

quilos .pcr-alqueíre, em terrenos preparados (aração e gra
deação) pode ser coberto com 2 centímetros de terra. No

,,'trtelo do 'milharal ou da soja, o' azevém pode ser apertas semeá,
'

{do; a lanço. Sem cobertura.
.-:_::"

, -Ó.

,
'

' VISO
�

.

A firma FERNANDO CHICOS
RI, avisa ao sr. Nilson Loreiro por-

,

tador -da Carteira Profissional n.?
,

30778 série 000'0'03 a apresentar-se na

seção pessoal da firma, no prazo de

3 (três) dias, a contar da publica-

ção deste, a fim de regularizar sua

situação trabalhista.
O não comparecimento, impli

cará na rescisão do contrato de tra
balho por' abandono de serviço nos

termos do artigo 482, da CLT.

�IIIÕaU&ÜDlmiWti ••• bíWQdll ••• llmlll.lgG.all.'.DD.D •• IDmI ••• i.idilldiiiliir.

ESCOLA FISK

«Inglês para todas as idades,.
A Escola iISK de Canoinhas, comunica que 'as

matrículas para os seus cursos - Adulto e Infantil- poderão
ser efetuadas até o dia 13 do corrente. Maiores informações'
pelo telefone 22-0899,' inclusive sábado e domingo, ou no lo
cal à Rua José Boiteux, 136.

minhas mãos
Uma flor se esconde sob o teto de

o enquanto' meus braços clamam a

sombra do teu afeto.

.
,

FUCK MATERIAIS PARA CONSTRU'ÇÁO TEM A SOLUÇ.Ã� PARA SUA POU-

PANÇA EM 81, GANHE OS MELHORES JUROS E A MAiOR CORREiÇÃO MONE

TARIA, CONSTRUINDO OU REFORMANDO COM MATERIAIS DE FUCK MA-
-

TERIAIS PARA CONSTRUÇ-!i0.

,.... ,

I :- 0\

�MMoU., I II!' • , " , 'l.!_I' • I "'. , " ", •• III 'I' , .1'" " • II I. ' II! "1',1 • IjlIil ii" I , II II " 1.1 "11 � III!! 'l II PJ , I , • II 'I • ., ••• " !J I!! • III" alI" • 11. I' I !\ II! a I 11I)I II
.;

1:.

/

Leia l

Assine!

. Divulgue!
Correio do

, Norte

.

,
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoí-

-; . nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta' a Tomada
S' de. Preço '-' Edital n.? 017/81, para "Aquisição de 01" (um) Rolo Com

. pressor vibratório, tracionado, fabricação Nacional - Cilindro Liso, com

ti prazo de .entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 09, (nove) de:
março do corrente ano, (09.03.81).

, "".''''''''. Cópia do referido Edital e maiores eselareeirnentos serão ob-
tidos junto a citada Comissão.

.

, '

\"'-"e� ,

- �
,e

Canoinhas, i7 de Fevereiro de í98'1.

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Avis e

.- o

(

- HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comíssâe

I "

'l�D2IDn,m";'A".gaD'R"R", ••••nq"Qm""'6,nRD,m"1""",.i"IAI'I�
,

.

-..... ,. �

. .
A. Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cano i-

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tornada
:' de Preço - Edital n,? 019:/81, para "Aquisição de- Ferros, conforme espe
cífícação ,a}?aixo, a serem aplicados na Canalização do Arroio Monjolo.

.

.{

2�:600 �Knos -de Ferro CA-50-5/16H
400 Kilos de Ferro CA..50-1/2"
200 Kilos de· Ferro CAM60-3,4 mm.

,
com prazo de entrega das propostas até �,10 (dez) .horas do dia -11 de mar-

, ço'do corrente 'ano (11 .:03.81).
"-

.c

, Cópia do referido Edital e maíores sselarecimentos 5êFQO ob-
tides junto' a citada Comissão.

� .:

'HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Empresa Industrial e Comercial FUel{ S. A.
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-

.
'

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

,;

Canoínhas, 24 de fevereiro de 1981.

r .'MI.,., heM

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

"

Wª'· &IPi,' -Ó,

Prefeitura Municipal de Canoinhas

, "

.. 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.? 022/81, para "Retífica 'de 01 (um) Motor Komatzu
TD-120", com prazo de entrega das propostas-até as 10 (dez) horas do dia
18 (dezoito) de março do corrente ano. (18.03.81)

,

., Cópia do referido-Edital e maiores esclarecimentos 'serão ob-
.» ,

tidas junto a citada Comissão.
J

Canoinhas, 26 de fevereiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

"

,�'

Prefeitura Municipal de: Canoinhas

Lei N.' 1.579 de 02-03-19,81
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O .

GOVÉRNQ DO E,STADO :OE SANTA CATARINÁ, ATRAVÉS DA SE-'
CRETARIA DA AGRICU�TURA E ABASTECIlVIENTO. ,

O Sr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câ-
mara Municipal votou e eu', sanciono a seguinte

.

, I

, .

,

, ,

:

L E I

, Art. 1.0 -_ Fica o Chefe do Poder Executivo do Município
autorizado a firmar Convênio com o Governo do Estado de Santa Catari-

_
na, através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, objetivando a

,

implantação e exploração de produção ,de mudas de erva-mate, nesta
cidad�.' , J

Art .. 2.° - A presente Lei entrará em vigor na data 'de sua'

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 02 de março de 1981.
'

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO,NETTO
Prefeito Municipal o

Registrada e publicada a presente Lei no Departamento Ad

ministrativo ,Municipal, em 02 de' março de 1981.

Bel. JOSÉ BONFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

,

;, "", l

;'_',

, '.

-
.I '.,
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07 DE MARÇO DE 1981.

:ASSOCIA;ÇAO PROFISSIONAL DA INDúSTRIA DE SERRA."
'

RIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS,
-

D'E !\IAD'EIRAS COM ..

PENSADAS E LAMINADAS DE CANOINHAS.

(EM ORGANIZA'ÇAO)
, Editai . de (onvocacáo

,

A Comissão Organizadora da Assoeíaçãs Profis�i0�'l.1.
d., llàdústria de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, de Madeiras

C'@mpensadas e Laminadas de Canoinhas, convida os representan
tes legais das empresas das categorias econômicas acima referidas,

�o� �ede.nos Municípi?_s de Canoinhas, Major -yieira, Trê�.B�rras,
Iríneópolis e Porto União, para comparecerem a Assembléia Geral,
cle Fundação da .Assoçiação .Profissional, 'a realizar-se no dia 24
de março de 1981, às 20,00 hs , na sede da Associação Comercial e (

Industrial 'de Canoínhas, situada à Rua, Seu, Felipe Schmidt n.?
128,. em Canoínhas, SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem
0& dia: '

_.

a') '_ Proposta de fundação de uma associação profissional da, ca
'tegoria econômica da Indústria de Serrarias, Carpintarias,
Tano-arias, de Madeiras Compensadas e Laminadas, com se

de em Canoinhas, e base territorial sobre os Municípios de

Canoinhas, Major Vieira, Três Barras, Irineópolis e Porto
União, nos termos do artigo 511 da Consolidação das leis do

trabalho;,
.

b) '_ Apresentaeãe, discussãe e aprevaçãe dos E-sbüutf>s da sn- _

tidade;:
, ,

e"i -:-' Eleição da Diretoria Provisória da Associação;
el} _' Outros assuntos de interesse da classe, relaeíonades @@-nl 'til

fundação da entida�e.
Canoinhas.i é de março de 1981.

I

, �fnRi'illei0 Organísadora: Hilton Ritzmann
Isaac Zugman
Luiz Fernando Freitas
Niceto Osmar Fuck
Wilmar Friedrich

I . �" ! ..
' .-_

Excelente
Oportunidade

Vende-se uma casa de ma

deíra em terreno de 800 m2, óti
ma localização, situada na Rua
Pastor Georg Weger n.? 872.

. Tratar pelo fone 22-.a076 ou

nesta Redação.
/

-

lSjovena 'Poderose ao

Menino' Jesus de Praga
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: "Tui
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- ,

ciena-se o p€dido).
.

Oh! Jesus que dissestes: -o céu

Ie a terra passarão mas a minha pa
lavra não passará". Por intermédia
de Maria Vossa Santa Mãe, por
quem rogo que minha oração Beja,
ouvida (menciona-se o pedido).

Rezar três
'

Ave Marias e uma

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

nove horas.

Mandada publicar per "ter al-
eançado uma graça. V. S .<L,

'

i i i iih •• i i. íi ii. i •• i ••• 1 iii. i'''ii ii .. i.1 u ••• ii. i I I.í"ri"illi •• i'l .,,.'Iii i ii I II í'í li'Tiifi'i"fHI"in in i a ii iii i íífl'i'fi"l'fli ii. i "nurr.
<,

/

SUPER
.

OFERTAS
I

•

,-- 'Toca-Discos Stereo «Philips» por, aperm (r$ 5.600,00
'� Conjuntos ES1\ofa4os • 2 Poltronas e Sofá.Cama' po� Ip'enls CrS 6.500,00
- Relógio «Orleot. em 5 plgamentos sem acréscimo e a ,Ista com

áquele desconta0.
'

C0PAS, DORMITóRIOS PARA CASAL E INFANTIL, COZINHAS AMERICANAS TODES
CHINI, TV A CORES (SANYO, SHARP, PHILIPS)', TV PRETO E BRANCO (PHILIPS,
PHILCO), F906ES A LENHA E A GAS, RE.FRIG�RADORES" ARMARIOS COM PIAS

',(SIMPLES E DUPLAS); BICICLETAS; ENCERADEIRAS, 1iAQU_INAS DE COSTURA E DE 3!
LAVAR, COLCH6ES, VIOLõES� CARRINHOS. E BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RA- ª.:.

BIOS, "TOCA�FITAS E l:fMA INFINIDADE DE ÀRTIGOS. �
I

. .. ,E MAIS
(

)

LTDA.
-�- c s E D I A R I e PRÓ P R I 0 --:-

�OINJWl .

_. Rua Caetano Costa, 495 - Fone 22-0555 _ SANTA CATARINA � !

'�MIIII! u�· U.U,,,I.I!.U..U.&,@.f&.U,.�,[.,ua tlll.W�.MJ'.U&�1 LIIJlU.Uu.u.&!YJI�y.w..w ai 'I)�'
\

1.° OFíCIO DE NOTAS ' .
,

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO'"
, I

Editál .de Notificacão de Protestos 1,. "

Ltda. - C�ntr:a: W��ltt
DELlPRETO.

' "

DUPLICATA'N.o 883.9fS - ,�'
lor Cr$ 5. 000,00 '� yencb••••�
05.02; 81 - Emitida PQ,l' Miguel:
Procopiak Comércio de Vreí.cill:(j,�
"Ltda. _' contra:' JOAO: ltlMI4,
MOREIRA.' ,

'/.

DUPLICATA N.� 004S28�, �it!+"
Ior Cr$' 8.400,00

,

__

. vencímente:
1{} .10.79 _: Emitida pC,r .. C�P�t�t,,"
va Agro Pecuária' de Canoil;\hal,'
Ltda .

- contra: ZIGMONT 'WO;4
GENHAK; .

",

Canoinhas.vêã d� xna,rç, �.':19a,1.
.

PAULA S. ,CARVALHO'
OFICIAL DE PROTESTos �-�

CPF n,� 240 '975 329-53

Por não terem sido encontrados
pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos

I
ou por se recusarem a

tomar ciência, faço saber aos que (j

presente Edital virem ou'dele tive
rem conhecimento, que deram en

trada neste Ofício para serem pro
testados contra os responsáveis,
dentro 'do prazo legal, os título!':
com -ae seguintes características.

DUPLICATA N. o 116057/1. a .._

valor Cr$ 3.218,75 - vencimento:
22.12.'80 - E:mitida por Denelar -
Comércio de Eletro Domésticos
Ltda. - contra: WALDEMAR
·DÉLPRETQ.

DUPLICATA N.'o /16067/2 �,

valor Cr$ 3.218,75 -, -vencimento:
22.01 .81 - Emitida por Denelar :-:

Comércio de Eletre Domésticos

PI.ra um bom chima'rri.·.�
preFira
-

""tI. i i íI iia"fi ri'!n íl ii ii íi í li Iii í�. ii i I in i ih i ft'ft'Mn iH11'11 ii ii1'. ilhai'i iidhii

·-o�
'FUCI(

FOCK "

Automóvéís 'Ltdl.

-

a0li111
Au�s.a.

Relação de Carros Usados:'
1 Chevette ,- marron .. i' .. .. .. .. " , .. .. .l�70
1 Volkswagen l�O(}-L - verde .. .. ., 19'77
1 Fusca 130'0 - bege .. .. .• .. .. .. .. 1978
1 Passat - verde .. :. .. .. .. ., .. .. 1977
1 Variant - b€ge... .. .. -.. .. .. .. .. .... 1976
1 Corcel - begé .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. 1977
1 Variant II - branca '.. 1979 \

1 Moto Honda 125 CG .. .. .. .. .. ". .. .. 19'18
1 Belina vermelha versaes LDO,'W" m�eha$ .

,

rádio AMFM e toca-fitas .. .. .. .. ., .. :. 1�.8!O '

Rua Caetano,Costa, 2211 - Fone 22-0007 "-' C�NOINHAS' ..... $'� �

;,

.<i'$ ti ihihh ih ... i d. I ih ii t.\ ii i i III il i •• i II I ii IIIh ;lI_li i líiiT'i"i'i'ih ihuir'inl'llhiJUii)
\ I

.
•

aw. =4; '·s._kAi 2S...=· I; •

NO DE,PARTAME.NTO DE VEíCULOS USADOS. DE"
MIGUEL PROCOPIAK COl\mRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOC� ENCONTRARA PARA PRONTA ENTR;t;GA:
Marcá Ano

/

1 Opala Luxe ..

'

.. .. .. .. .. .. .. .. 1,;915
'

1 Opala Coupê .. ( .. .. .•... .. .. .. ..
. )97:6

1 Kombi ................•....
'

... '19V,6
1 Corcel Luxe .. .. .. .. .. .. .. .. :,. '. '.,; .. 1."
1 Corcel 1..;00 .. '.. .. .. .. .. . .....

' 1M:9
1 @pala 4 cilindres ., .. .. .. .. .. .. .. .. 1'97' '_. "

. !

.

� ,

, '

MIGUEL PR'OCOPI,AK COM. DE �VEi(ULOS LrDA.
.

. { �

Concesslonárlo General ,Motors, do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta, E?atarina

.

'-'

.
� I

;

,

\
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Colheitadeira
New .Hclland 5050

,

A Colheitadeira "NElV HOLLAND 5.050" é a maior
eolheitadeíra que existe.

Projetada e construída para oferecer o máximo

rendimento, com o mínimo de perdas, em qualquer área de
plantação. O seu porte maior resulta. em eolheíta maísrápída
e eonseqüentemente maiores lucros.

-

No seu dimensionamento foram aplicádas as mes

mas técnicas avançadas e á 'mesma simpficidade mecânica
que tornaram as colheitadeiras "NEW HOLLAND". as mais
eoneeítuadas em todo o mundo.

A "5050" é uma resposta da "SPERRY NEW HOL
LAND" aos agricultores que desejavam uma eolheitedeira
perfeita e .com mais produtividade. /'

,

NEW HOLLAND 5056. Uma eolheitadeira para
muitos e muitos alqueires.

(

Juízo de Direito da ta. Vara da Comarca de Canoinhas - Santa Catarina

Edital de Citação com. o prazo da 30 (trinta) 'dias
o Doutor Cláudio Barreto
Dutra, JuÍz de Direito da
Comarca de Canoinhas, ESn
tado de Santa Catarina, na
forma da Lei, .etc,
-'

PELO - presente. edital fica °

Sr. SEBASTIÃO OZANER DE

SOUZA, brasileiro, casado, ope
rário, residente e' domiciliado.
nesta cidade, citado para nos

termos da ação de SEI?ARA
ÇAO .JUDICIAL NÃO CON
SENSUAL, proposta por BER
NADETE DE SOUZA, brasileí-

ra, casada, do lar, residente �

domiciliada no Bairro Campo
da Agua Verde nesta cidade,
nos termos da petição inicial

apresentada neste Juízo, adver-
. tíndo-o a que tem o prazo
de (15) quinze dias após
o término do edital, pará
contestar querendo,

-

e, não' o

fazendo, presumír-se-ão aceí
tos como verdadeiros os fatos

articulados pelo aútor (art. 285

do- C . P . C .) conforme o respei
tável despacho a seguir transcri-

. to:-" Rh. Cite-se o réu por edi
tal com o prazo de trinta (30)
dias, observadas as.' formalida
des. Data supra (ass) Cláudio
Barreto Dutra - Juiz de Direi
to". Dado' e passado' nesta cida
de de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, aos vinte dias .do
mês de fevereiro, de 1981. "Eu,
Zaiden E. Seleme,' Escrivão o

subscrevi.

Revendedora autorizada "New Holland" e' "OBT" para a reaiãol;J' b I

MAVEQUIP
Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda.

Rua Duque de Caxias a/n (Próximo ao Cemitério Munieipal)
Tele{one (�477) 22-0261 - CEP 89460 - CANOINHAS-SC

CLAUDIO BARRETO DUTRA
Juiz de Direito

1 X'

.\
I

Juízo de Direito da Comarca de Canoinbas
'-.

- Estado ·de Santa Catarina

Edital de Citação com o prazo de (30) trinta dias-
o Doutor Fernando Luis
Soares de 'Carvalho, Juiz de'
Direito na 1.a Vara, da Co
marca de Canoinhas, Estado

. de .Santa Catarina, na for
ma da Lei; etc,

FAZ SAJ3ER:- aos que o presen-
-

te edital virem, ou dele conhe
cimento tiverem, por parte de
VICTOR IACHITZKI, brasilei
ro, solteiro, lavrador, residente
e domiciliado-em'Ribeirão Raso,
distrito de' Bela Vi�ta do Toldo,

. Município de Canoínhas, foi re
querida uma ação de USUCA
PIÃO, do seguinte imóvel. a se

guir transcrito., um terreno
'medindo 214.650,00 metros qua
drados situado na localidade de
Ribeirão Raso, Distrito de, Bela
Vista do Toldo, com as seguin
tes confrontacões., ao, Norte
·com Apolinárío Tiska com ...

640,00 metros quadrados, ao S'J 1
com Lourenço Strowisckí COIn

500,00 met�os quadrados, ao les
te com José Muchinski com ...

445,00 metros' quadrados, e fi-
.nalmente a Oeste com �'mílio
Borek com 370,OO_� metros qua
drados. Tendo pelo MM Juiz de
,Direito, sido designadõ o próxí
mo 18 de junho de 1981, às 14:00

�
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - EDIFíCIO DO FQRUJ.\I1

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
II" - CóPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - 'TODOS OS

-"

TAMANHOS - PAPEL TIJ\1BRADO E CIRCULARES PA
RA EMPRESAS - PAPEL VEGETAL E TODOS_OS

IMPRESSOS.

QUALIDAD� ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTO.
----=======================================.========�

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

ROBERTO KATSUMI SHI-
MOGUIRI 'declara para os devidos
fins que extraviou todos os do
cumentos do caminhão Mercede3-'
Benz 1113, ano 1978, cor amarela,
placa GR-0485, chassis .

34403312388268. I

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

/

(Suchek -:- .tx)

.:

- .

U�GER & C!IA.-LTDA.
INDÚSTRIA -' COMÉRCIO, - EXPORTAÇAO

DI$TRmUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA·. COMPLETA DOS MOTORES ELÊ

,

TRICOS '�WJ;G".

PONTES ROLANTES - TALHAS /ELÉTRICAS - CARRINHOS INDUSTRIAIS
. . ,

�
,

'CABOS DE AÇO DE TODAS AS BITOLAS. -

>

ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMíNI� - PORTAS PANTOGRAFICAS I: _FE�
RAGENS PARA PORTAS,D� ÉLEVAÇAO � GRADES fARA'

MUROS, PORTOES, ETC.,

BOX PARA BANHEIROS.
\

'
.

)
.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

. WaldelDar 'KnUppel
Z •••_ J q�

-
-

:Rua� Major Vieira, 360 ...::.. Fone' (0477) ·22 .. 0336 - CANQINHAS g,anta Catarina

'_;' '_,..� \
•• -"" '. \'\..,,�\ '>.,. r .

�\ ........\. _,'
'

..' _ ...:� � ,'_' .

..::. til.

horas 'para a audiência de Justi
ficação que possa quando após
ouvidas as testemunhas. arrola
das, será proletada a sentença
sobre 91 referida Justificação. E

.para que chegue ao conhecimen
.

to de todos mandou .expedír D

competente edital que será afi
xado no lugar de costume e pu
blicado na forma da lei. Fican
do os citandos advertidos de que
não sendo' contestada a ação
presumir-se-ão aceitos Gomo

verdadeiros os fatos articulados
-pelo autor (art. 223 § 1.0 C/C o

art. 285 2.a parte do CPC) . Da-
\ .

.

do e passado nesta cidade de

Canoinhas, Estado de Santa Cá
tarina, aos vinte e três dias' do
mês de fevereiro de 1981. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão o

subscrevi.

FERNANDO LUIS SOARES
DE CARVALHO

Juíz de Direitc/J.'' Vara
2 lt

�iillí' 5 h1 ii ii' ii iii n'i"tift!! ih r.I ii ii � a 11n U"s"Qnfn"ií"n d ii ta li Iii til rUí w� &lI" ii I I IfWI 1J'1ti h iJ II .'

Organização Matecap Ltda.
CGC 82.729.914/0001 - ORECI N.o 326/SC

Assistência Judiciária Geral _. Negócios Imobiliários no Bra-_
sil, Paraguai, Uruguai e Argentina - Cubagens de 'Madeiras
em pé-, Medições de Terras - Administração de Imóveis -,
Registro e Licenciamento de Areas Para Mineração em Geral
- Planejamento e Pesquisas - Requerimentos de Terras da
'M,arinha - Aposentadorias - Encaminhamento de Escritu

.

ras de Terras - Contratos e Declarações - Serviços em Geral.

í

,--

PI�TOR: Selma Coutinho- Pieczarka
.

Assessoria Jurídica: Dr. Moacyr Budant (OAB/Se. :pf9 e

Dr. Luiz Niedezielski (OAB/SC 3073)

ESCRITÓRIOS: Rua Felipe Schmidt, 385 _- Caixa Postal,
266 _ 1.0 (andar _ salas 3, 4 e Õ - Fone

(ü477) 22-0'860 - CEP 89460 Canoinhas-SC

FIAT - O CARRO MAIS ECONÔMICO DO BRASIL

FUCK -_ MUDOU PARA FIAT __
o MUDE VOCÊ TAMBÉM.

PONHA, UM FIAT NA SUA ECONOMIA.

A GASOLINA OU A ALCOOL; O l.0 FABRICANTE DE
MOTORES A ALCOOL NO MUNDO:

ruck Automóveis Ltda.
oRua Caetano Costa, 2.211

Fone (0477) 22-0007

CANOINHAS - SC
,

.

Héloisa s. Bertoncini�Dra.
CIRURGIA-DENTISTA

·CRO 1091

�onsul.tório: Rua, Major Vie-ira, 505 -- l." andar

(ao lado do Edifício Mussi)
Fone 22-0439

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

Dra. Zoé Walkyria,' N tividad Sel'em'e
( - CIRURGIA DENTISTA ._,

- CIC 005589159/DEP -_

Clínica dentária de senhoras e erianças ,

./

- Especialização em Odontopediatria -

HORA MAnCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fene 22-0461
'., ',.

'
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Educacão dis ·pUna reqüência d
FLORIANÓPOLIS

,io, professor Antero Nercolini, passou a discip linar os afastamentos, para freqüência a cursos

de pós-graduação (espedalização,' mestrado e doutorado) na área,

D,e aeordo eom a portari.. ,

assinada pelo Secretário" da

Educação, "nenhum membro
do magistério poderá se afastar
de suas funções para freqüentar
€urs,os de pós-graduação sem 'a

prévia autorização do Secretá
rio da Educação; exceto, quando
estiver em gozo de férias".

Alerta ainda a portaria que
"as autorizações só serão conce

didas quando o dnteressado for
membro do Magistério I Público
Estadual; comprovar; no mini
mo, 2 anos de atividade no Ma

gistério Público Estadual, até a

data iníco do curso pretendido
e o curso for da área da educa
ção, credenciado pelo Conselho
Federal de Educação e compatí
vel com os interesses da Secre
,taria da Educação.

Além disso, conforme 0' lo

cal, duração e sistemática de

execução do curso, será autori
zado o afastamento mediante

.portaria ou horário especial de
trabalho.

DOCUMENTOS

Durante o período de reali

zação do curso, o servidor deve
rá remeter à Secretaria da Edu

cação, mensalmente, atestado
de freqüência expedido pela
.agêncía executora; e semestral
mente, relatório de desempe
nho assinado pelo orientador e]
ou coordenador do curso.

Ainda de acordo com apor
taria assinada pelo secretário
Antero Nercolini, �a Secretaria
da Educação poderá cancelar, a'
qualquer tempo, o afastamento

concedido, quando constatar: a

falta de remessa dos documen
tos especificados na portaria;
verificação de baixo índice de

aproveitamento do curso pu no

desenvolvimento da tese/disser
tação.

A portaria limita também o

número de autorizações, fixan
do em 45 o número máximo,
anual,' assim distribuídas: para
o 1:° semestre: especialização,
20; Mestrado, sete e Doutorado,
três. Para o 2.0 semestre: espe
cialização, 10; Mestrado, três' e

Doutorado, dois.
'

'

A portaria foi assinada em

virtude da Secretaria da Edu-'
cação, não dispor,,,anteriormen
te, de um controle de afasta
mento do servidor, ocorrendo
por vezes, excesso de autoriza

çoes.

Saúde inicia
, \

campanha o

.Â

mes

fumo
este

contra
FLORIANÓPOLIS, (SECS/SI) - COM O OBJETIVO DE REDUZIR O HABI

TO DO FUl'tIO, A SECRETARIA DA SAÚDE. JUNTO COM A ASSOCIA.'ÇAO BRASILEIRA

DE ODONTOLOGIA-SEOÇÃO DE SANTA CATARINA, IRÁ' DEFLAGRAR UMA, CAMPA
NHA DE ORIENrfAÇAO, NESTE INÍCIO DE ANO LETIVO CONTRA O FUMO, JUNTO À

,

' , ,

AREA ESCOLAR E À COMUNIDADE, ATRAVÉS DE PALESTR4\S E DIVULGAIÇAO DE

CARTAZES CONTRA O CIGARRO.

_
Esta campanha" é resultante

ele um convênio, recentemente

assinado, entre a Secretaria da
Saúde e a ABO-SC. A Secretá
ria já vinha.Idesde o ano passa
cio, distribuindo cartazes contra
@ fumo, tentando coibir o seu

uso em locais públicos e reparti
ções. Também serão mantidos
contatos junto à Secretaria da'
Educação e universidades' para
que sej a impedido o uso do ru
mo, por parte de professores e
alunos. .

Acredita a Secretaria que,
es profissionais da Saúde e da

Educação, os .dirigentes religio
sos e os políticos, 'devidos à im

portância decisiva que podem'
ter junto à comunidade, é que
devem começar dando o born

exemplo, não fumando e tentan
do persuadir os outros.a não fa
zê-lo.

OS RISCOS QUE O FUMO

PODE TRAZER

O fumante corre duas ve

zes mais riscos que não-fumante
de morrer antes dos 70 anos.

Aos 35 anos, os' fumantes obsti
nados j á podem ter' diminuído

sua. expectativa de' vida em seis
anos. As doenças que mais au

mentam a mortalidade devido
ao cigarro são o câncer do put-
111ão, a, bronquite e as coronario
patias precoces, entre outras. A
mulher grávida que fuma au

menta o risco de perder- o filho'
antes do parto ou nos primeiros
anos de vida. Estes dados da

Organização Mundial da Saúde

já estão comprovadíssimos , Ta-
I

dos eS,tes riscos, no entanto, po-
dem ser ecitados se não se co

meça a fumar.

-

Todas as paróquias do Estado iniciaram. quinta
;leira os trabalhos. de distribuição dd material impres
�? relativo .à Campanha da Fraternidade-SI, quando
bISPOS de Santa Catarina passaram aos padres milha
res de cartazes, cartilhas e folhetos.· E'sse material
servírá de orientação ao desenvolvimento do tema
'••te ano: "Saúde e fraternidade para todos".

,.

D!e acordo com o Arcebispo de Florianópolis,
Dem Afonso Niehues, a Campanha da Fraternidade
dtNJte ano no Estado; será realizada basicamente, atra
vés dos padres e das lideranças paroquiais a quem
"eaberá orientar suas comunidades sobre os' cuidados
essencíaís com higiene. água, e alimentação. Eles
também deverão dar informações gerais sobre trans
missões de doenças através de micróbios. Tudo vi
tendo principalmep.te a prevenção das moléstias mais
eQl'nuns, contraídas em geral, com,muita freqüência
pelas populações de baixo poder' aquisitivo, que vi�
'fttn em condiç'Ó-és precárias de habitação.

'

Além dos sermões durante a missa" que deVle
rão ser deilicados especialmente à campanha os pa
dres também deverão iniciar a partir de agor� a rea

fuaçâo de palestras nos salões paroquiais, escÚirecen-'

I

do a população sobre a necessidade de adoção de vá-,
rios cuidados básicos para a prevenção de doenças.
Outra tarefa a ser desenvolvida por eles, será a for

inação de grupos comunitários que trabalharão espe-.
.

cificamente no desenvolvimento da Campanha da
Fraternidade ,.

Inícialmente, esses grupos deverão' fazer· um
levantamento geral dá situação das populações de bai
xo poder aquisitivo dó, Estado em relação a saúde.
De posse desses dados será proposto também às én
tidades governamentais ligadas ao setor, a realização
de um estudo mais aprofundado do que poderá ser

feito de concreto para reduzir o problema.

A questão da mortalidade infantil, 'segundo
Dom Afonso Niehues, é uma das que mais preocupa,
a igreja e será um dos prindpais alvos da campanha..
Mas o Arcebispo também resalta o fato de que O

problema não1poderá ser resolv:ido por completo, ex,
plicando que o objetivo da Igreja é roeduzi-Io na m��
dida do possível. Por isso apela as autoridades e à
população em geral que dêem o !lláximo apoio a e,s
se trabalho que está sendo iniciado.

",,:"
Ano XXXIV

"1�� N.o 1610
-,

07/03/81

aúde vai
(

stimular o

r duacão
,

.

(SECS/SI) - Podaria assinada pelo Secretário da Educa-

aleitamento- materno
FLORIANÓPOLIS (SECS/

SI) - A indústria de alimentos
infantis teve um papel funda
mental no declínco do hábito do
aleitamento materno, em função
da maciça carga de propagan
da de seus produtos, veiculada

pelos meios de comunicação de
massa. Esta indústria inclusive
está reagindo contra a' campa
nha nacional de· aleitamento
materno, através da recente pu.
blicação, na .revísta Cláudia, de
um artigo procurando desenco

rajar as ,mães de amamentarem
seus filhos.

bater as causas. que provocam ,.
desmame, tanto na rotina, hos..
pitalar, como na educação de

profissionais de saúde. .

A declaração foi feita dia
24 durante o Seminário de In
centivo ao' Aleitamento Mater

no, promovido pela Secretaria
da Saúde no Centro de Treina
mento de Barreiros, nesta capi
tal, pela sua coordenadora, Ma
ria Alice Altemburg de Assis.
Na abertura, o secretário da

Saúde, Waldomiro Colautti, ga
rantiu que a Secretaria vai se

esforçar ao máximo para com-

Através desta campanha,·
segundo Maria Alice Ãltem
búrg de Assis; será explicado às
mães que não devem encarar o

aleitamento materno corno um'

modismo, e será, criada a cons

cientização de que a mãe e seu

bebê são os mais beneficiados
com esta prática. Acrescentou

� ". . �

a coordenadora do seminário de

que se os 'sistemas de saúde 'não
incentivarem' a prática dó alei
tamento, dentro de alguns anos
ri homem acabará por' perder
'sua característica de' mamífero,'
devido a atrofia de suas glându,
las mamárias.

.

Ela desmentiu uma crença

hoje quase generalizada: "a
amamentação _' explicou
não afeta a estética dos seios, ao

, contrário do que, se pensa. ,E,
além, disto, .ajuda 11ft ri.révenção
do câncer dá mama ê'do �úte:r:ó .

posse

policieis
551 dá

sários, um escrrvao, um earee
reiro e três escreventes;'

.'D;RP
de Blumenau - dois cmni's_5ál'

,

rios, um escrivão e . quatro �es;:" .

creventes; DRP de Itajaí .:_. dois.
comissários, um escrivão,

,-

dois
dactiloscopístas, dois' escreveu
tes e um carcereiro; 'DRP'� de
Tubarão - três comissáríos.rum
dactiloscopista 'e dois' esereven
tes; DRP de Criciúma.c-ss 'eloíi
comissários, um escriv..ãp�i. dois
-dactiloscopistas'é�'dó'i's' éscreV'en�
tes; DRP ide 'Rio 'do' sei ,� dois
comissários, 'um dactilosêopista
e cinco escreventes;' n:a,p

,.

de
'Lages - um 'escrivão; quatro
.

escreventes e, um .carcéreiro:,
DRP de Mafra _' três escreven
tes e um carcereir0'�.' DRP de
Caçador - um comissário, um

escrivão, um escrevente. e .um
carcereiro; :pR�, d� i�o,açahª -,�

um comissário, um esc:dvão:;um
... , <:- .... , ... .

dactiloscopista, chico .escreven-
tes e um carcereiro.. DRP;' dê
Chapecó -. dois comissários, um!
escrivão um dacfiloscopista 'uln

" ,
,

escrevente e um carcereiro: '

DHP de Concórdta.i--, um'escre�'
vente 'e um 'dactilosc6pi�ta;'
DRP 'de São Miguel dó Oeste �"

um comissário, um dactiloseo
pista, ,quatro escreventes; DRP
de Brusque - um comíssârio
um, dactiloscopista, qua,tró: es; ,

creventês e "um carcereiro; DRP
de Xanxerê - quat.ro, éscreven ...

tes e um, dacti1oscop�sta e DRP
de Jaraguá do Sul � um comis�'
sário, um dactiloscopista � d<1'is
escrevent&� �

- , . '

'i
i

,novo-s
FLORIANÓPOLIS (SECS/

SI) - Em ato realizado na tarde
do dia 24.02.81, no Auditório
da SS! ,e sob a. presidência do
secretário de Segurança e Infor

mações, coronel Ary Oliveira,
tornaram posse 128 novos poli
ciais civís, recentemente forma- -

dos pela Academia de Polícia
Civil. Dos formados e agora
empossados, 70 são escreventes

policiais, 24,� comissários, 13
técnicos dactiloscopístas, dez po-
l' • '. •

'

",
uciais carcereiros e nove escri-

vães de polícia. Estes policiais
serão distribuídos por diversas·
cidades catarinenses, ficando
subordinados às delegacias re

gionais de Polícia.
Pelos empossados, simboli

camente, - receberam os' seus tí
tulos - representando cada ca

tegoria - o 'primeiro classifica
do em cada curso) que foram:
Adernar Bechtold, no curso de
Escrivão; Marcos Miranda .Pv
tlovanciw, no de Comissário;
Eugênia E. Heídemann, no de
Técnico Dactiloscopista.. Arlita
Cardoso da Silva, no de Escre-'
vente' Policial e Orlando Ver1: ..
drami, no de Policial Carcereí
roo

A distribuição dos novos po .. "

lidais civis .será a seguinte:
,

"

DRP de Canoinhas - um

comissário, urn dactilos,cop'ista e

dois escreventes;
\

DRP de Flo
rianópolis - dois dactiloscopis
tas e 12 escreventes - policiais;
DRP de Joinville -- dois comis-

I
.

,\
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