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QUINTO REGIME.TO DE CARROS DE COMBATE
RIO NE<!RO-PR, 30 nov 76. Dó Comandante do 5.0 R C C
Ao sr, DIretor do «Jornal CORREIO DO NORTE» Canoinhas/SC

NOTA OFICIAL
«O Comando do 5.° Regimento de Carros de Combate

RIO NEGRO-PR, responsável pela Segurança Interna do Mu
niclp�o .de MONTE CASTELO/SC,.vem há muito acompanhando
as atIvI�ades de 'Pessoas envol�ldas em disputa de terras
Da Reglao denomínada cRESIDENCIA FUCK7>.

'

Já em princípios deste ano, convocou-se uma reunião
DO Regimento, onde estiveram presentes: FÁBIO N. FUCK,de
um lado e LÍDIO, MASSANEIRO, JOAQUIM PIRES e ALAÍDE
DIAS TACHIER, esta última acusada, também de estar en

volvend�, por alta recreação, o nome do Exército. Naquela
oportunI�8:d� o Comand� do 5.° RCC deixou bem claro, que
não a�mItIrla perturbaçao da o.rdem e que fosse aguardado,
pelos Interessados, um pronuciamento da Justiça, Alertou
diretamente a todos, em particular à sra ALAÍDE DIAS TA
CHIER que se tivesse que intervir, o faria com severidade'.

Fomos informados que de outubro para cá a sra A
LAÍDE, empregados e colonos por ela mal instruídos volta
ram a tumultuar a Região, dizendo-se mais uma vez' contar
com a cobertura do Exército.

A fim de esclarecer a opinião pública este Comando
informa:

1.0 Ao Exército compete, como órgão federal e res

ponsável pela segurança da área - prevenir ou reprimir qual
quer tentativa de perturbação da ordem pública que possa
colocar em risco a paz e a tranqüilidade da população. Para
isso conta com a participação, em primeiro. plano, da policia.

2.0 Tanto a policia' local quanto o Exmo sr Juiz LOA
CYR MUNIZ RIBAS intervieram, mantendo presos 08 princi
pais implicados, mas os ânimos parecem ainda exaltados.

3.° O Comando do 5.° RCC sabedor do clima. de � in
tranqüilidade promovido, mais uma vez, por elementos e co

lonos engodados pela sra ALAÍDE DIAS TACHIER, fará con

tato com as autoridades policiais e judiciárias, para por ter-
mo às agitações. .

.

4.0 Este Comando recomenda aqueles que podem es

tar sendo ludibriados por falsas promessas da sra ALAIDE,
DIAS TACHIER que as faz para angariar adeptos e assim
fortalecer seus próprios interesses - que aguardem o pronun
ciamento da Justíça quanto às terras em discussão.

5. o Nenhuma pessoa está autorizada a usar o nome
do Exército que nãõ' tem porque dar seu -aval,· mormente
quando tal caso está devidamente arrolado como 'de compe
tência Judicial.

OSIRIS CARPOSO LABATUT RODRIGUES
Ten CeI Comandante do 5.0 RCC

Cooperatlya de Produtores de Mate Canoinhas LIda.

AVISO
Cooperativa de Produtores de Mate ,Canoinhas Ltda:,

sita à Rua Paula Pereira, 698, nesta cidade de Canoí

nhas-SC., avisa os . Senhores. Associados, os que não ope

raram com a mesma nos últimos oito (08) anos - Safras

1969 8 1976 - que compareçam na Sed7 d� .Cooperativa
�u em s/ Postos de Recebimento para J,ustlflcar porque

não operaram, dentro de sessenta (60) dias a contar da

data da publicação deste aviso.

Os Associados que não apresentar�m �s motivos,
serão ELIMINADOS do Quadro de ASSOCIados, de acordo

cl Estatuto Social, Art. n.? 12, letra éc». 2

Ca'noinhas, 04 de novembro de 1976

BRAuLIO RIBAS DA CRUZ - Presidente.

Clube Canoinhense
Editai de convocação

Assembléia Gerol Ordinária
h s&ociados do Clubp Csnoí-

São-convídedoe os aen ores a

�IA GERAL ORDINÁRIA
nhese, para compar�cerem .à ASSEMB�a íor Vieira n.0345, nesta
que terá lugar na sede SOCIal, na ,rua

o ldia 15 de dezembro de
cidade de Canoinhas, Santa Catarina, n

b e a seguinte ordem
1976, às 18,30 horas, para deliberarem ao· r

do dia:
8): _ Relatório dia Diretoria, contaI de receitas e dellpf!laS;

. b da diretoria, compostos dOI
b) • E�eiçio dos mem ro�.

e Conselho Fiscal, com-
. seguintes: Presidente, Vice - PresIdente ...

posto de três membros.
.

ara a primeira convocaçAo,
NOTAS: 1) - Não havendo quorum Pdos para a segunda eonvo-
ficam convocados os, senhores a:'�ec::ndo' com qualquer número.
caçA0 uma hora maIs tarde, de I

.

'",

A valerá o voto por procureçaO.
2) _ Estatutariamente,no,

,

a resentadas na secretarie,
3� - As chapas dever:�é.lerdev�ndo terem o beneplácito

até 24 horas antes da Assem Ia, 1
dos candidatos,' . (SC� 24 de novembro de 1976

CanolOhas ",

LUIZ SALIBA DAVET • Presidente

As eleições de
MAGNA ·data para nós bra

sileiros o 15 de novembro, a

Proclamação da República Bra
sileira, a '15 de novembro de
1889.
Foi um ato cometido dentro

das necessidades da época, con
tra o nosso bom Imperador
PEDRO II, mas, o BRASIL já,
tinha amadurecido, não era

possível esperar, @ dentro dei
se raciocínio foi proclamada a

nossa independência politica,
tr.ansição do regime monárquíco
para o republícano,
QU$ndo nessa data, 15 de

novembro último, depositávemos
nas urnas o nosso voto livre -

de povo livre e independente
devíamos num ato de contrição
erguer. nosso pensamento 8

DEUS, agradecendo pela graça
recebida. Essa. graça de, num

dia claro, de SQl, o díreito de
escolhermos livremente, dentro
dos principios democráticos, os

nossos candidatos .a061 cargos de

prefeitos e legisladores para
todos 08 municípios de nosso

BRASIL.

Hoje, com calma, êstamos a

nalisando esse fato, como um

marco colocade em nossa tra-'
jetória politica, ,preconizado e

ddl{Jldido pelo nosso Presidente
ERNESTO GEISEL.

Devemos por um ponto fiba];
acabar com a8 reparações poli
ticas de vencidos e vencedores,
Não existiu, nem existirá esse

perdedor, n�8Sa8 últimas eleições
Ide 15 de novembro; todos ven

cersm, venceu nossa Pátria, que
é a única realidade e razAo des
se momento histórico.

O que precisamos fazer é
medir a estaturá moral e patrió
tica do nosso ilustre Presidente
Geisel, que arregaçando as

mangas, fei pelo . nosso Brasil
todo a dizer -" BRASILEIRO,
prepara-te para votar a 15 de
novembro. Escolhe teus candi
datos com serenidade, porque
o município é a base, é a es

trutura da nossa PátriA.

E assirn foi feito.

Hoje, após a apuração dessas
eleíções, os eanoidatos eleitos
estão se preparando para assu

mir seus cargos, seus posto".
� uma democreeia autêntica,

baseada na vontade soberana
do povo.

Felizmente, já alcançamos o

ponto culminante, numa socie
dade livre, formada de homens
livres, coocientes dos seus llil
reitos e dos seus deverei.

E por termos alcançado essa

culminância, a nossa responsa
bilidade é grande, isto perante
á nossa própria socíedade .e pe
rante o MUNDO.

Somos hoje 110 milhões de

t Convite»Missa
o familiares de Elzo Nas

cimento de Oliveira, convi
dam parentes e amigos para
a Missa de 1 Ano de seu fa
lecimento, que mandam cele
brar no dia 16, quinta-feira,
às 19 horas, .na Matriz Cristo
Rei.
Os familiares agradecem.

/'
- v "'- - -
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15 de novembre - Casar da Fon-eca

de, pela independência, sempre
baseada na conquista do supre
mo bem, que nos leva à tran

qürlidade do dever cumprido.
Mais uma vez, meus patrícios -

usando um termo militar - va

mos ensarílhar as armas e ca

mtnhar para uma união completa
de interesse, v.oltado unicamente
para o bem da noesa PÁTRIA,
que é a nossa família maior.

brasileiros, que vivemos numa

perfeita comunhão de 'ideal, e

fé cristã, dentro dos sagrados
prtncípíos de respeito 80 ser

humano; ao nOS80 semelhante.

O respeito ao ser humano -

aos direitos humanos - sempre
foi e será, O apanágio do po
vo brasileiro. Em todos os

momentos da nossa história, o

que vemos é luta pela Iíberda-

Voltaremos somente no dia 24
,

Como ocorre todos os anos "Correia do Norte" está
elaborando a sua tradicional edição especial alusiva ao
NATAL e ANO NOVO.

Como se trata de uma edição bastante trabalhosa,
este semanário não estará circulando no próximo sábado,
dia .18, reaparecendo somente no dia 24, com uma. ampla
edição feita com muito carínho.

Reserve desde já a sua Mensagem de Felicitações à
sua clientela e a seus amigos, provando _ o seu reconheci
mento pela preferência que recebeu no decurso de 1976.

Impressora Ouro Verde Ltda.

COMUNICADO
,

.

. A Impressora Ouro' Verde" Ltda, avisa a.sua distinta
eltentela que+os fí.fiiCÍõnáltos de suas oficinas entrarão em
férias coletivas, de 2;3/12/76 a 02jUl/77, não aceitando, por
tanto, encomendas de impressos para esse período.

NOTA: o expediente de sua loja será normal.

Contando com a compreensão de todos, agradece
A GER�NCIA

o RIGESA
Departamento de Relações Industriais
Selor de Recrutamento e Seleção

CONCURSO AUXILIAR ,DE ESCRUORIO
(ambos os sexos)

EXIGENCIAS : ser maior de 18 anos.
Ter concluído o 2.0 grau (Contabili
dade/Científico) ou estar cursando o
último ano.

INSCRICÃO: De 13 a 17 de dezembro, no Setor
de Recrutamento e Seleção com Sr.
Sérgio, bastando trazer 2 fotos 3x4.

Declaração de extravi�
MALLON & eIA., revendedor dos produtos Volkswagen

do Brasil S/A, declara haver extraviado um "ALICATE",
denominado "ALICATE DE LACRAÇAo", t! sua nsp@ctlva
"PASTILHA", que contém o seu número de registro junto
à Volkswagen (DN-400), tende requerido novo conjunto cuja
pastilha levará o acréscimo de D�-400/2.

.Solicitação
MALLON & elA, revendedor dos produtos Volklwegen

do Brasil siA, solicita encarecidamente 8 seus clientes, que
por v�ntura encontraram em seu veículo um "ALICATE"
especial, usado para lacreção de velocímetro, que o devolva
por favor em fIIuas instalaçqes & Rua Vidal Ramos n.? 11'95,
pois .s*a fer'ramenta não tem serventia a terceiros e é de
grande vali� pua, nós, pois contém nosso número de registro
junto à Volkswagen. Esta ferramenta é usada na parte su

perior do cabo de velocímetro, que se encontra dentro do
compartimento de porta-malas, onde é provável que est�ja
o citado "ALICATE".

De antemão nossos agradecimentos.
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EORREIO, DO NORTE 11.12.1976

No'Departamento de Veículos, Usados
de Miguel Procopiak Comércio de'
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

Marca Ano
Veraneio luxo 1973
Opala 1973
Corcel 19('2
Cheoette 1974
OPala .1971
Cheorolet gsbine dupla. reformada 1964
Caminhão Diesel 5, marchas cltrucão 73

""

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA. '

Concessionário 'General Motora do Brasil S. I.
Rua Major Vieira, 289

C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

PANELAS _ alumínio .,
. esmaltadas Jogos' Panex

�rrrr�rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr�rrrrrr�
�"

'

�

� D·Natal. da· economia �
� Tudo COID preços rnemore-s :",
� E' �
!to e facilidades lJlaiores:

. G�
� ,�
� Ventiladores - Acondicionadores de 'ar 6ti

t N Refrigeradores: Consul, Brastemp. G E .e Prósdoc'i'mo �
!te ' .' , �
�

,

Fogões a gás e a lenha "i
� �
�

E'
Bicicletas Monark e Calei .

' Oti
�' �
� Bicicletas Monaretas e Berlineta Oe�

t Copas-Fórmicas. Estofados Conforto e outras marcas �
�' L Rádios a pilha e a luz � .

!te-
'

Televisores preto e branco e a cores. �
� �
�' _ Ot�
'� ,

'

Tudo isso você encontra só' na DENELAR eo�

t �. I·· .. �
,

�. com o melhor preço a vista. ou com Oi�
� '�

t R. .
as maiores Facilidades de pagam�nto.

. �
� �

t
'

2 LOJAS PARA' MElHOR ATENDER: �
� . �
�'. CANOINHAS SÁO MATEUS'DO SU� �

Rua Paula Pereira., 648 I .� Rua Vldal Ramos, 906 Rua TeD. Max Wolf �nho, 330· .�
...

Rua Vldal Ramos, 188'�
,

.

. �
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll r�.!3,,!;,!��.:JJ. ..ls�.!:t:t� ,!���s.s.Jt:t ..Iss.,,! '!:ts.ss»Jt:t���

II'
.

t Casa· Erlita
I .

dos. MO V EIS CIMO, em

il", t;;íi}�t�adeiras de lei, ou modernos

! "

laqueados, permitem opções .'

<,

de escolha de acordo com
,

•
II
III

II I seu bom gosto.

'I
II
•
II
II

I
I· Revendedor exclusivo em Canoinhas:
•
•
•
•
II
.:

I
II

I .

Praça L,auro MUller, 494
t. .

C ANOINHAS .

••••••E••••••m••••••••••••••••••••B•••••••�•••B••••••••••••••E

;,' ,�,

Verifique ·OS preços e veja. as
.

vantagens . que você tern aô

comprar; em Canoinhas, os afamados ��MOV EIS CIMO".

, ,
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Registro Civil Edi ta i 5
NER�IDA C. CÔRTE, Oficial do Regiltro Civil do t-, Dia

trito de CanolOhal, Santa Catarioa, faz iaber que pretendem calart

. .Freded.cC! Karva�e» com «Flaviana Niedzielski
GI�v,"skb, bra�tle�roll, solteirOS, ele carpinteiro, naseido em Tim
bOZlnho nl Mun..�fplo aos �1 de junho de 1946, domiciliado e re
sidente e� Curltlba-PR.,. filho de Teodoro Karvate e de Maria L.
K.rvatE'; ela do lar, n�sclda em Tímbozinho u] Município aos 5
de out�bro d� 1�49, filha de Teofilo Glevinski e de. Natalia Ni�dzielskl Glevínskí.

«João Br�d�n» com «_Jacinta Malechenko», brasilei
ros, solteírcs, domiCIliados e residentes neste'distrito' ele lavrador
nascido em Rio. Batista, distrito dto Pitanga-PR. aos'22 de feve:
reiro de 1957, filho de Nicolau Bredun e de Tereza de Jesus
Bredunj ela do lar, nascida em Rio da Areia nl Municipio aos
2 de agosto de .l956, filha de Maria Melechenko.

cSalvino Wzorek» com «Maria de Fátima Munhoz.
brsllileiros, solteiros, domiciliados e residentes em Curitiba-PRo ;.
neste distrito; ele técnico eletronico, nascido em Irineópolis-SG.
80S 28 de outubro de 1948, filho de Joio Wzorek e de Julia
Wzorek; ela do lar, nueláa em Río d8 Areia de Baixo neste
Municipio aos 1.° de maio de 1956, filha de Afonso Muohoz e de
Maria de Lourdes Machado Muohoz.

«Enfrl.d Kwltschal· com «Eva Gonçalves», brasilei
ro" solteiros, domiciliados e residentes neste distrito' ele operário
nascido neste di8trito em Matão 80S 20 de junho d� 1953 filh�
de Wylibsldo Kwítschal e de Genny Eogenhardt KWitsch�l; ela
do lar, nascida em Rio dos Poços nl distrito aos 16 de novembre
-;le 1955, filha de .João Gonçalves e de Maria ds Luz Gonçalves.

clzaias de Souza· com «Leonilda Padilha da Silva.,
brasileiros, domiciliados e residentes neste distrito; ele .víúvo, o

perário, nascido em Papanduva-SC. aos 28 de junho de 1923,
filho de Francisco Haas de Souza e de Brunlslava Nadroskt, fa
lecidos; ela do la f, soltetra, nascida em Sereia neste distrito aos

28 de setembro de 1935, filha de Joaquim Bueno da Silva, fale
cido e de Arminda Padilha da Silva.

cAmllton Estevão Martins» com «Tereza Müller»,
brasileiros, solteiros; ele mecânico, nascido tom Rio Negro-Pr, aos

07 de fevereiro de 1951, domiciUado e residente em Rio N ..gro-Pr,
filho de Fernandes Estevã(J Martins @ Carmelita Schultz Martins;
ela comerciária, nascida em Três Barras nesta comarca aos 21 de
novembro de 1946, domiciliada e residente nesta cidade, filha de
Paulo Müller, falecido e de Edwirges Müller.

cLuiz dos Santos. com «Ecilda 8ellotto., brastletros, .

solteiros, domiciliados e residentes neste distrito; ele lavrador,
nascido em Canoi,nhas aos 10 de agosto de 1956, filho de Mateus
dos Santos e de Dorvalina dos Santos; ela do lar, nascida em

Taunay neste muníeípto aos 23 de junho de 1953, fílha de Urbsnc
Bellotto e de Ernestina Corrêa Bellotto.

cZolmar Vlelr. d. Farias. com éJucéli" St.lzoer
Batista», brasileiros, solteiros, domiciliados e restdentes nesta

cidade; ele técnico agricola, nascido em Baíxo Capivari-Tubarão-Se,
aos 29 de setembro de 1952; filho de Bruno Antunes de Farias,
falecido e de Palmira Vieira de F8ria�; ela do lar, nascida em

Rio dos Poços neste distrito 80S 6 de maio de 1959, filha de

Franc.isco Erversio. Cubas Batista, falecido e de Alaide Ste!zner
Batista.

«João Wilmar Martins de Souza. com ·Oirce de
Fátima' Luiz», braailt:iros. solteiros, domiciliados e resident",s

neste d�strito: ele operário, nascido em Fartun� neste distrito ao!

17 de julho �e 1956, filho de João Mar_tins de Souza e de M!lfla

Angelica de Carvalho; ela do lar, naSCida em Fartura n�ste dis

trito àos 18 de novembro de 1960, filha de Jordão.. LUIZ e de

Maria Filomena Luiz.
'

Canoinhas: 09 de dfZembro de 1976

Nerelda C. Côrte - Oficial do Registro Civil

_-_ EDITAL _-_
-

-

Encontram-se em Cartório, à Rua Vidal Ramal, edifieio do Forum.
para serem protestados os seguintes titulos:

. .

NP n.· 11 - vencto. 10.08.76 - val�r CrI 800,00 (OItocentos cruzeIros),
emitida PI Osvaldo Dombroski cf LUIZ ANTUNES.

.

DP n.· 787/76-' - vencto. 05.11._7� - valor <:�S 1.440.00 (hum �Il
quatrocentos e quarenta cruzeiros), emItIda por BaSIlIo Humenhuk & CIa.

Ltda. ej ANTONIO ROBERTO KARVAT. .'
.

NP n.· 001 _ vencto. 28.!l.76 e NP D.o 0�3 - vencto. 28.1O.7�,. no
vaiar de CrI 8.500,00 (oito mil e quinhentos cruzeIros), cada uma, emItIdas

pi ADEMAR PEDRO KLEIN em f.'lvor de Pedro Merhy Seleme.
.

- f I ncontrar as referidos responsáveIsPor não te� SIdo poss ve e
de três (3) dias .úteis, a contar da

pelo presente os intImo, para �c pra�o t virem pagar os mencionados
.publicação deste Jornal _9orrelO d� n:� � fazem, e, ao meimo tempo, notitUlos, ou darem as razoes P?rqu ã notifico do competente protesto.caso de não ser atendida esta IntImaç o, os

Canoinhas. 09 de dezembro de 1978 .

Paula 5_ Carvalho - Oficial de Protestos

A (ONTECENDO .••.. 11-12-76
N.G 1399
Ano XXx:'

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Dia 11 - O sr. Este/ano

Wrublewski; as srtas. Beatriz
Cristina Grosskopf e Elizabet
J�1aria Mendes.
Dia 12 - A srta. Sueli da

Cruz.
Dia .13 - A sra. dona Elly

esposa do sr, Diettich Siems.

Dia 14 - O sr. A,no Court
.

Hoffmsnn; a srts.Leda Reinert,
, Dia 15 - O menino Osni
filho do sr. [ouino Iêeester,

Dia 16 • A sra. dona Ger
trudes Caroslho.res. em Flo
rianópolis; o sr, Firmino de
Paula e Silva.

Dia 17 - O sr. Erharti Koch;,

o jovem Sérgio Tomaz Langer.
Dia 18 - O sr. Reinaldo

Crestani; o jov. Aldo Raesler.
Dia 19 - O Sr. Wiegando

Fischer.
Dia 20 - A sra. da. Neiva

Clarice esp. do sr. Laerte
Woicieckoskt; os srs. Natan
e lsaac Zugman; as srtas.

.

[anete Michel e Joanita (Ior:
.

seltz.

Dia 21 • O jovem Cesar
José Medeiros.
Aos aniversariantes, os cum
primentos deste semanário.

- Re8poD8abilidade J. M. II. -

* Hoie à noite, nos salões
da Sociedade Beneticente

Operária, acontecerá o baile
de formatura dos alunos do
Colégio Agricola Vidal Ramos

* Muito animado roi o. baile
de sábado passado no

Clube Canoinhense, organi
zado pelos contoderandos do
Colégio Comercial.
* Amanhã no Estádio Bei-

ra-Rio (Rio Orande do
Sul) acontecerá a decisão do
campeonato Nacional. Muitas
expectativas para este jogo
qUê· denominaré o campeão
Nacional de Futebol de 19'(6.

* Sábado passado, aniuer-,
sáriou o lindo. rapaz de

olhos azuis Marcos Murara.
A você felicidades.
* Entre vários porzinhos

simpáticos estão Ismael
e Iêosane, a simpatia de Lu
ciane com o bonito Bibo.
* O charme contsgiante de

Claribeu Schmtdt tem
deixado muitos corações ma
chucados.

* Dia 5 próximo passado
Carlos Alte; Budant com

pletou mais um aniversário.
Ficando vêlho hem AlUi?
* Célia Teodorotncz reuniu

,Ilguns amigos em sua

casa no último dia 8 pina
comemorar mais um nioe» .

* Reto.rnará para Marra
hoje, o bonito. Dirceu, dei.
xando muito triste uma cer»
ta menina de olhos verdes.

* Tem deixado muitos co-

rações machucados nes

tes últimos dias a simpática
Luciane Boing.

_

* A linda loura Sandra
Allage tem deixado um

certo rapaz moreno muito a.

paixonado.
... Quem ·�stá . curtindo uma

paixão muita g,.ande é a

bonita Regina Miranda, é uma
pena que seu princip» encan
tado seia tão deslig.do.
* 1em sido ponto de encon

tro de todos. nos sábudos
e domingos, o movimentado
Pinguin, que ,eune muita

, gente para um, bate-papo
gostoso.

'

* Muitas formaturas estão
acontecendo neste mês de de-

. zembro. Entre elas a da
rUNPLOC 'que será no pró
ximo dia 18.

* .�uila gente de férias
com o término dos exa"

mes que se deu ontem. Por
oNt,o lado muitos alu'nos se.

preparando para o teste de
seleção que se realizará no

próximo dia 16.
* O fator que semP"e me

ajuda a venCf?r um obs
táculo, tem sido o obstáculo
anterior.

Do(umento extraviado
EVALDO CAMARGO, declara

para os devidos flDs que extra
viou lIua Carteira Nacional de
Habilitação n.o 287:337.
A metma fica sem efeito por

ter sido requerido a 2.8 via. 2

Clube de Caça, Tiro e Pesca l'iajor Tomaz Vieira
Canoinba. • SC

Convocação
o. ordem do Sr. Presidente,

convoco os senhores associados
de nosso Clube, a comparecerem
à Assembléia Geral Oruínârts
a realizar-se no dia 20 de de
zembro do corrente, às 20,00
horas, na sede social da Socie
dade Benefícents Operária na

.Praç8 Lauro Müller nesta cidade

de Canoinhas, afim de delibe
rarem sobre o seguinte:

a) - Eleição do Conselho Deli
berativo, Diretoria e demais

órgãos administrativos.

. Canoínhas, 05/dezembro/1976
Jair Côrte - Secretário

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço inatantâneo e perfeito.'

lostala-ção moderníssima.
,,- ' �. :��. ' ... '-,'

,."

-

Procure no escritório de Derby Carlos

Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

BASILIO' HUMENHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor FORD. I
Fazemo�, sempre a melhor oferta .em veículos
n9vos FORD e usados de qualquer marca.

Disponibilidades da semana:

Corcel cuPê luxo Ig72 • amarelo
Camionete Ford F-350 - 1960 • azul
Rura14x4 - Ig62 " verde pastel e branco
Corcel sedan 1971 .. bege iangada
Rural 196'( - 4x4 - azui eS6.orial
Rural /971 - 4x4 • turquesa ,.oy.l
Corcel 19'(5 • veymelho cadmiun
Pick-up 1973 - 4x4 verde angra
Volks 1973 " amarelo
Volks 19'(2 - amarelo colonial
Corcel /9'(5 • amarelo Pie".ôt
Jeep 1970 - verde .

Corcel 19'(5 • ouro antigo metálico

Adquira . seu veiculo usado rom a mlnima entrada. ,

Velculos inteiramente revisados, de boa precedência,
aos melhores preços da região •

Visite-nos sem compromisso, em nOS8a loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

GALAXIE 500-FORD LTD
N G laxie 500 ou no Ford LTD você t�m ó padrão internacional dos carros 'mais.o a

h
""

I
.

S 1- 'd E
.-

famosos domundo. Ven a ve- os em nosso a ao· 'e· xpOSlçao. REVENDEDOR
.

.

h k & C·a Ltda Rua Vidal Ramo•• 203 ...Basilio H umen u . I · ., Fone. 22·0468'.22-0268 e 22-0024 - CANOINHAS.SC I ,

'
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Notícias de Papanduva
Senador cumprimenta Diretório

o Senador Lenoir Vargas Ferreira que
também é Presidente do Diretório Regional da
Arena, por ocasião das eleições de 15 de no
vembro, enviou ao Diretório de Papanduva o
seguinte telegrama, o qual muito sensibilizou
seus Membrol. ao mesmo tempo em que, reen
corajou para continuar a luta com destemor e
coragem. Eis o telegrama recebido: '.r. Esme
raldino Màla de Almeida - Presidente do Dire
tório M.unicipal da ·ARESA. Papanduva-SC.
APT-03 - ,BrasUia Tel. DF. «03.203-38-22-18. Quei
ra aceitar e transmitir n08s08 correligionários
meus cumprimentos pelo grande empenho de
vencer que participaram no pleito eleitoral Pt
Sds. Senador Lenoir Vargas Ferreira' - Presi
dente Diretório Regional Arena. Eeereveo:

Eameraldino M. Almeida
Difícil explicação

O caso está acontecendo, em Curitiba, vamos transmitir a notíeía
resumida a nossos leitores: Agora a Policia tem feito rondas nas proxímidades do Cemitério da t.gua Verde procurando os depredadores de tú
mulos, ladrões, ou pratícentes de estranhos cultos. Os casos mais fre
quentes são roubos de 0880S humanos, em sepulturas mais antigas e já,
quase ebandonadas. Levam apenas uma parte da corpo, como cabeça, pés,
os. braços - mail antes logicamente, são obrigados a violar o túmulo. AI·
guns caS08 demonstram violência - como aconteceu recentemente, quando
um' túmulo novo foi completamente destruido e, inclusive a' urna mortuá
ria aberta. A curiosidade nos cemitérios vai além, recentemente .outro
caso esquisito: um defunto de Iamílía de posses fora colocado na urna
de baixo do túmu!o e, no dia seguinte, apavorados, os coveiros notaram
que o morto estava na urna de cima. Neate caso, pelo menos, não se a
credita que uma única, pessoa possa ter participado da proeza, Os casos
mais recentes porém foram a destruição total de um túmulo com o morto
dentro e, na mesma noite, outros também foram atingidos, mas estavam
vazios. '

Secretário do Governo também agradece
,São manifestações dessa natureza que nOI fortalece e reativa a

confiança a nós depositada pelas autoridades de nosso estado, sempre se
colocando a nossa díspoaíção àquilo que diz de perto ao bem geral da
comunidade. Eis o oficio recebido: limo. sr. Esmeraldino Maia de Almeida
DD, Presidente do Diretório Mllnicipal da Arena, de Papanduva: Oí. GAB.
AE-l.026/76. Florianópolis, 25 de novembro de 1976. Senhor Presidente.
Passado o embate eleitoral, cumpre-me agradecer a esse Diretório, o va
loroso trabalho'em prol doa candidatos da Aliança Renovadora Nacional.
A última eleição, especialmente em Santa Catarina, evidenciou o reconhe
cimento -públíeo nos ideais partidários, fortalecidos pela ação profícua do
Governo, no cumprimento das metas a que se propôs. Esse Diretório de
sempenhou, na campanha eleitoral, papel preponderante e

'.

muito contri
buiu para os resultados obtidos, ainda que, em alguns muníeípíos, não te
nhamos conseguido a eleição de ilustres correligionários, isto não retira,
absolutamente, o valor da atuação do Diretório Municipal. Trata-se de
uma contingência própria do sistema democrático que admite a rotativi
dade do poder. Com os melhores. agradecímeutoe, reitero o propósito de
conttnuar;manlendo com esse Diretório o mais produtivo entendimento, em
beneficio. do Partido e do Governo. Cordialmente. Deputado Albino Zeni,
Secretário do Governo.

I·

Fumaça dará multa
o Conselho Nacional de Trânllito vai estudar em sua próximareunião de aegunda-Ieíra o texto da recomendação que enviará a todos os

orgãos de trânsito rodoviá.rio no país. solicitando msíof rigor na fiSChli
zação do limite de 80 quilômentros nas estradas. Aliás, também visando
economia de combustivel, o Contran estenderá aos carros particulares as
multas incidentes sobre caminhões e ônibus por escapamento excessivo
de fumaça, o que demonstra elevada queima de carburante. «Olho vivo».

, ,

FOR.M111 UR.AS
, Recebeu seu diploma de Farmacêutico Bíoquímíeo, pela Faculda-
de de Farmácia e Bioquímica, o jovem José Argemiro Ruthes. residente
em Mafra. As solenidades foram iniciadas em 88 do corrente às 20,00 ho
ras, no Auditório da Reitoria da H.F.P. Dia 09 Culto Ecumênico, às 19,30
as, na Igreja de Guadalupe e finalmente dia 10 às 23,00 horas: Baile de
Formatura na Sociedade Thalla. Agradecemos o convite recebido, al
mejando felicidades na nova missão que acaba de abraçar."

Srta. Gleci Carneiro
Pela Uníversídade Católica do Paraná, também recebeu seu Di

ploma de Fo,rmanda do Cursõ de Serviço Social da Universidade Católica
do Paraná, a srta. Gleoi Cordeiro, de Curitiba. As solenidades tiveram
início às dezessete horas do dia 04 do corrente, na Igreja «Cristo Reb.
Às vinte e trinta horas, sessão solene de colação de grau, no Club Oon
córdia, à rua Carlos Cavalcanti, 815. Nossos agradecimentos pelo convite
e votos de Ielleídadee para o futuro.

ESPO�7ES
Dia 05 do corrente Papanduva movimentou todo o seu poder,

esportivo para receber 7 quadros reunidos na baixada, onde o anfitrião
foi o quadro da casa «Clube Atlético Papanduvenses. Os quadros foram
os seguíntes: Papanduva F C • Uuião E.C. - Botafogo F.C - C. Atlético
Papanduvense - C.A. Penharol, todos de Papanduva. Denervia E.C, de R.
Fuck - S,.nta Maria E.C.' eMonte-Castelo». Sagrou-se campeão o E.C. Co
mercial, de Monte Castelo; Vice-Campeão o Denervia E.C, «Residência
Fueks; :i.o lugar União E.C, de Papanduva. Melhor artilheiro: Alceu do
Papanduva F.C. Goleiro menos vasado, Nei do Atlético F.C, Melhor joga
dor em çampo: Zíto, também do Atlético E-C. Realmente foi um dia cheio
de surpresas e bom futebol realizado na Baixada, comparecendo uma
grandiosa assistência que prestigiou o grande acontecimento esportivo
em nossa cidade.

Passarela da Sociedade
Dia 12 deste estará festejando idade nova a sra. Ines J. Eufrásio,

virtuosa esposa do sr', Alinor Eufrásio, Gerente da «Lavoura Agropecuária
Igarasehí Ltdas, Dia festivo e alegre com muitos cumprimentos para a
nataliciante. .

, ,

Dia 17 completando mais um ano de vida a distinta senhora Sue.
ly C. Sonaglio, esposa do sr, Gilberto Sonaglio, nosso prezado assinante.
Muitas tíorea, abraços e demonstração de amizade e carinho receberá a
aniversariante.

Srta. JUANITA GRABOVISKI. Na mesma data nossa agenda 10-
cial registra a passagam de niver da senhortte Juanita, filha da Vva.
Luiza Graboviski. As felicitações poutíflearão em alto estilo para a sim
pática aniversariante.

UM POR SEMANA
CARÁTER: O fator que determina uma vida não é a inteligência,

mu o caráter. (Elisabeth Huguenin).

De ordem do sr. Presidente
e de acordo com 08 Estatutos
Sociais, eonvoeo os senhores
'associados a participarem da
Assembléia Geral Ordinária, a

realízar-se 00 próximo dia. 16
de dezembro de 1976 às 20.00
horas em primeira convocação
e às, 20.30 horas em 2.8 con ..

vocação, na sede Social, com

,a seguíate ordem do dia:

LO Prestação de Contas
2.0 Eleiçlo de Díre torta

, 3.° Assuntos G@rais
r •

Canoinhas se, 24 de novem ..

bro de 1976 1

Jair Côrte • Secretário

Luiz Fernando Freitas'
Presídente

'1 ,

"UNGER" o seu
• problema:resolve

à disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja eade vez

mais especializada: linha completa dos motores WEG - a preços diretos
da fábrica, peças e a,cessórios para caldeiras, locomóveis e maquinários
industriais. Cabos de aço, parafusos e pregoa de toda. as bitolas.

COQexões para água ,é pressão, fechaduras, ferramentas em geral.
Aguardam, para breve, o lançamento d. mais um produto "UNGER":

portas, janelas e box em ALUMINIO. VISITE·NOS .....

UNGER & elA. LT'DA.
Rua Desembargador Costa Carvalho, 41 e 44 Fones: 23-1770 e 23-2014
DOO 0425 Caixa Postal, 1106 UNIÃO DA VITORIA - Paraná

"25 anos vem prestando' servi�os à's indústrias"
Representante' em Canoinh_as: WaldeDlar'K�üppel
Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina

,--------------�-------------------------,
,ELITE TEHIS CLUBE

EDITAL Para um Natal mais bonito" ornamente.
sua casa, seu escritóri\> ou sua loja, com flores

,

,

e
. arranjos natalioo», que vQsla senhoria poderá

encontrar na Rua Paula Pereira, 815, na DONA

CHIQUINHA.
(Somente até dia 20 de d.ze[Qb.o�
Foto�ópias?

Em apenas 10 segundos,- você tira FOTOCO.
PIAS, d. qualquer documento,' jornais ou

livros, no C A R T Ó RI O O O R E G 1ST R O
C I V I L de NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidad�.

Certificado cextrayla�o
ALBARO DIAS DE MORAIS,

declara para os devidos fins
que extraviou o Certificado
de Propriedade n.? 197507, do
caminhão Chevrolet, ano 1969,
placa YV-0022, motor n.o
70780019-K.
O mesmo fica sem ef�ito por

ter sido requerido €. 2.a via. 2

Dra. Zoé Walkyria Natividade 'Seleme
, CirurgiA ,Dentista

a 18 0055891S9/DBP
•

CHnica dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatrta.

Hora marcada
Pra1!ll La_ Müller, 4940 - FODe, 22-0461

EM QUALQUER TEMPO voes TEM LUCRO
CERTO COM AS
LETRAS DE CÂMBIO BESC.

Com as Letras de Câmbio BESC você compra
lucros. em qualquer tempo, Vo ce ganha desde
o momento da compra, pOIS as Letras de Cárn
bio BESC não têm carência. sendo negociáveis
quando você qUlzc"r

'

-

As Letras de Câmbio HESC lhe permuern ate

planejar o que fazer com o lucro. pOIS ele e

previsto antes da aplicação. A sohde z do seu

investimento. a rentabrhdade e a segurança
são garantidas pela BESC Fmancerra. que
emite as Letras de Câmbio SESC. e .pelo
Governo' do Estado.
Compre lucros com segurança em qualquer
tempo: Letras de Câmbio BESC - na BESC
Distribuidora ou nas agências do BESC.

6� GrupoFinanceiro BESC
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Juizo de Direito da Comarc:á de
CAltOINBU � Santa Vatarina

_.------C-O-R-R-E-I-O--U-O�N�O�R�T�E
� 1_1_-_12_-_19_7_6 _

Juízo de Direito da Comarca de
Canoinhas - Santa Catarina

Edital de Interdicão
,

o !J0ntor José Geraldo Batista, Juiz de Direito da Comarca de tanoínhae, Estado de Santa Ciltarina Ba "orm d L-, I' a a ei, etc.
.

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conheci-
mento tiverem, que por este Juízo e Cartório do Gível Comércio A
xos, foram regularmenteo processados, a' requerimento BLZA GeROSser::GROSSKOPF os autos n. 6.469, de interdição de ALFREDO GROSSKOPF
por estar sofrendo �as faculda.des mentaís, cuja interdição foi decretad�
por santença proferida neste <Juízo, em oata de 10.11.76, tendo sido no
me�da curadora ELZA G�OS8L GRO�SKOPF esposa do Interditando, bra
sileira casada, do lar, residente em Agua Verde, nesta Comarca, li qual
já prestou o compromisso e está no exercício. do cargo' pelo que serão
considerados nulo� e de nenhum efeito todos os atos. a�enças e conven
ções q�e o interditando celebrar. E, para que chegue ao conhecimento de
todos, e expedido o presente edital em quatro (04) vias, que será afixado
no lugar de costume e publíeado pela imprensa local e pelo «Diário da
Justiça» do Est,!-do, com íntervalo de dez (10) dias. Dado e passado nesta
ci?ade de Oanoínhas, E�tado de Santa Catarina, aos vinte e seis dias do
mes de noye_mbro de mil, novecentos e setenta e seis. Eu, Zaiden B. Se.
leme, Escnvao, o subscrevi, 2

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito
I

Juízo de Direito da Comarca de

Canoinhas - Santa Catarina

Edital de lnterdicêc
"'

o Doutor José Geraldo Batista, Juiz de Direito da Comarca de Ca.
noinhas, Estado de Santa CatariDR, na forma da LeI, etc.

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conheci
mento tiverem que, por este Juizo e Cartório do Cível, Comércio e Ane
xos, desta Comarca, foram regularmente processados, a requerimento do
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, os autos u.o. �.643, de in
terdição de MARIA DA LUZ DIRSCHNABEL, por estar sofrendo das fa
culdades mentais, cuja interdição foi decretada por 'sentença proferida
neste Juízo, em data de 10.11.76, tendo sido nomeado curador, sua filha
HELENA D1RSCHNABEL, brasileira, solteira,. maior, auxiliar de contabílí
dade, residente e domiciliada nesta cidade a qual já prestou o devido
compromisso' e está no exercício do cargo, pelo que serão considerados
nulos e de nenhum efeito todos os atos, avenças e convenções que a in
terdítanda celebrar. E, para o conhecimento de todos, é expedido o pre
sente edital, em quatro vias, que será afixado no lugar de costume e pu
blicado pela imprensa local e pelo «Diárto da Justiça» do Estado, com

intervalo de dez (10) dias. Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, 80S vinte e seis dias do mês de novembro de
mil, novecentos ·e setenta e seis. Eu, Zalden E. Seleme, Escrivão, o subs
�d 2

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Nas oficinas daAristidesMallon
o seuMercedes-Bem recebe du la garantia:

no veículo e no pape '

Garantia é o tipo da coisa que toda
oficina diz-que dá. Aqui, a gente não diz.
A gente prova.

Quando você leva o seu Mercedes
Benz a uma oficina qualquer, eles podem dar

urnjeito num instantinho e por uma .

ninharia. Mas o seuMercedes-Benz vai
ser tratado de acordo. Isto é: como se valesse
uma ninharia. E você, logo logo, vai �er
de procurar uma oficina de novo, vai perder:
mais tempo, gastar mais dinheiro e o que é

pior: vai colocar em risco os seus lucros.

. Aqui, não. Aqui, a gent� cobra o preço
Justo pelo serviço de alta quáhdade que .

.

o seu Mercedes-Benz merece. Nem menos,

nem mais.
.

É que todo o nosso pessoal é treinado
na própria Mercedes-Benz. E faz� .

periodicamente, cursos de aperfelçoamen�o
na fábrica. Para estar sempre a par das mais

novas técnicas Mercedes-Benz. Para tratar o

seu veículo cada vez melhor.
Isso, tanto o pessoal técní�? como .

O administrativo. Por isso, vocêP é atendido

com éortesia e eficiência desde o momento

em que chega aqui.
Atendido profissionalmente, sem

demoras. E assim, desde o começo, já ganha
tempo e bom hwnor. .

Depois, quem passa a ser tratado como
convém é o seu veículo. Os nossos técnicos,
além de serem especialistas em Mercedes
Benz, usam peças genuÚlas e ferramentas
feitas especialmente para o -seu .

Mercedes-Benz. Talvez você não saiba, mas
só nós, como concessionáriosMercedes-Benz,
temos todas as ferramentas de que o seu

veículo pode precisar. Todas.
Resultaâo: tudo isso já é a primeira

garantia concreta que você recebe - a garantia
Mercedes-Benz no seu Mercedes-Benz.
Garantia no serviço, no tempo, no preço, nas
péças, nas ferramentas. Garantia de qualidade
em tudo.

.

E essa garantia é tanta que nós damos
mais uma. No papel. Preto no branco. E a

nossa própria nota fisc�l. Com ela, você tem
garantia de todo o serviço que nós fizemos,"

Só que você não vai_precisar disso:
quando o seu veículo sair daqui, ele estará nas

mesmas excelentes condições de desem
penho de sempre.

Traga o seuMercedes-Benz até nós.
'(1

•

Lucro é o tipo da coisa que não deve
se interromper,

Aristides Mallon
Rua VidaI Ramos, 1036 - Canoinhas - SC

Concessionário

(6)
Mercedes-Benz

Edital de Averbacão
•

de Registro
o Doutor José Geraldo . Ba

tista, Juiz de Direito da Comar

ca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, na forma, da

lei, etc.

FAZ SABER - a todos qusn
tos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, ou inte
ressar possa, que por este Jui
zo e Cartório do Cível, foram
regularmente processados os

autos de Averbação de Registro
6700 requerido por Cleusa Re

gina Porto, filha de Alvaro Por
to ti Leontina Martins Porto,
residente e domiciliada em Três
Barras, desta Comarca e, que
de acordo com a sentença pro
ferida em ditos autos, 8 mesma

passará a chamar-se CLEUSA
REGINA PORTO WALLBACH.
E, pera que chegue ao conhe-

.

cimento de todos, mandei pas
Bar o presente edital que será

publicado e afixado na forma
da lei. O QUE CUMPRA. Dado
e passado nesta cidade de Ca
noínhss S.C., aos dezoito dias
do mês de novembro de 1976.
Eu, (Zaiden E. Seleme) Escrivão.
que o datilografei e subscrevi.

1 José Geraldo Batista
Juiz de Direito

Registro Civil
E.D I.TA L

RITA FIAMONCINI SeHI.
ESSL, Esceivão de Paz e Oficial
do Registro Civil do Distríto de
Felipe Schmidt, Município eGo
marca de Ceuoinbas, faz' .aber
que pretendem calar:

BENVINDO BATISTA MO
REIRA e MARIA DE LOUR
DES DA CRUZ.

Ele, natural deste Estado, Dal·

.eido em Bonetes, DO dia 23 de
julho de 1932, operário, solteiro,
domiciliado e residente neste mu

nicípio, filho de João Batísta Mo.'
reira e de Doa. Maria Manoela
Bonete. Ela, uatural deite Estado,
D81ci,,8 em Cancinhas, no dia 09
de [ulho de 1930, do lar, solteira,

.

domiciliada e reeidende Deite mu

nicípio. filha de Doa. Angelina
dOI Aniol Pereira.

Apresentaram 011 documental
exigido. pelo C6digo Civil' art,
180, Se alguém tiver conhecimen
to de exietir algum impedimento
legal, ecuae-n para finl de direito.

Felipe Schmidt, 1.°jdezembro/1976
Rita Fiamoncini Schiessl

Oficial do Hegistro Civil

Documento extraviado
IRENE NAZARIO MAIDAN·

CHEN, declare pua os devidos
fins que extraviou sua Carteira
Nacional de, Hebílitação.
A mesma fica sem efeito por

haver requerido a 2.8 via.

Documento extraviado
PEDRa ANDRINO DE SOUZA
declara pera' 'os devidos fios

que extraviou sua Carteira de
Identidade 0.° 166.773.

A mesma fica sem efeito por
haver requerído a 2.8 via.
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FEDERALJUSTIÇA
SECÇÃO DE SANTA CATARINA
Edital para conhecimento de terceiroll, expedido nOIl ÁutOIl de Feito.

nio Conteneiollos n.· 7558/76 (Notificação Judicial), e. que é

reqllerente a Caixa EeonÔmica Federal, Filial de Santa Catarina.

O Doutor Manoel Lauro Volkmer de Castilho, Juiz Federal Subs
tituto, com jurisdição plena, da Seção Judiciária do Hlltado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Faz Saber a todos quantos este edital virem,· ou dele conheci
mento tiverem e interessar possa, que pela Caixa Econômica. Federal,
Filial de Santa Catarina, foi requerida uma Notificação Judíeía], cujo pe-,

dido inicial, em seu inteiro teor assim se eontém .

lImo. sr, luiz Federal da Seçlo Judiciária do Estado de Sta. Catarina.
A Caixa Econômica Federal. CEF, instituição Financeira sob a

forma de Empresa Pública, com sede em Brasflia-DF e Filial neste Estado
na Praça XV de Novembro, n." 30, nesta Capital, vem, por seu advogado
abaixo assinado, expor e afinal requerer a V. Excia., o seguinte:

1. Que, aos 23-06-75, realizou 1'omada de Preços, cfe. Edital baixa
do em 30-05-75, para construção do prédio destinado às novas instalações
da Agência de Canoinhas;

%. Que, aos 26-08-75, a Diretoria da CEF homologou a licitação
realizada e adjudicou à «PAVITENCO CONSTRUTORA LTlJA.», os serviços
de execução das obras acima citadas, em terreno de propriedade da CEF,
sito à Rua Paula Pereira, em Canoinhas, n/ Estado;

3. Que, aos 29-12-75, foi assinado o contrato para execução das
referidas obras, entre a CEF e a firma acima referida, pelo preço global
de Cr$ �,0IJ1.185,t 7 (dois milhões, um mil, cento e oitenta e cinco cruzeiros
e dezessete centavos), tendo sido fixado, cfe. a cláusula terceira do mes

mo, o prazo de 390 (trezentos e noventa) dias, para conclusão do prédíc.
:

4. Que o referido contrato, em SUIr cláusula oitava, declara tex
tualmente:

«CLAUSULA DITAVA: A Caixa poderá considerat rescindido de
pleno direito, o presente contrato, independentemente de qualquer notifi
cação judicial ou extra-judicial, nos seguintes casos.

a) • • • •• . •
.

b] e, se li Adjudicatária deixar de cumprir, no todo ou em parte,
qualquer das condições pactuadas no presente contrato»;
5. que -pelo atraso na execução de qualquer das etapas do cro

nograma, inclusive pelo inicio das obras, constou na cláusula sétima do
citado contrato a pena de multa, bem como a perda da caução,
cfe. sub- item 14.1.6 do Edital de Tomada de Preços, que passou, juntamente
com &S plantas e especificações, a fazer parte integrante do instrumento
contratual;

6. que, aos 26-02-76, a CEF encaminhou expediente à Pavitenco
Construtora Ltda., com Aviso de Recebimento, solicitando' providências
para o inicio das obras, uma vez que, até aquela data, somente a limpeza

.

pura e simples do terreno fora efetuada, e, constituido em mora a ora

notificada;
.

1. Que o referido expediente não mereceu atenção, pois nem
sequer foi respondido. R, além disso, até a presente data, a obra não foi
iniciada, ficando a Pavitenco Construtora Ltda., destarte, merecedora de
aplicação dRs sanções previstas no contrato assinado em 29-12-75, bem
como do Edital de Tomada de Preços de 30-03-75;

8. Que, em consequência, a CEF, com base na letra «b», da
cláusula uítava do contrato e sub-item 14.1.4 do Edital, anteriormente ci
tados, eonslderou, em 17-08-76, rescindido de pleno díreíto o contrato as
sinado em ·29-12-75, com aquela firma, sem prejuízo da apltcação e co

brança das multas previstas nos instrumentos contratueta referidos.

Assim com fundamento nos arts. 867 e 872 do Códico de, Precesso
Oivil, aplicáveis à notificação na forma do disposto no art. 873 do referido
diploma processual, requer: (.

a) A Nottíícação, por precatória, da firma PAVITENCO CONSTRU
TORA LTDA., insc. no CGCIMF sob n

" 75.160,341/001, com sede e foro à
Rua Paula Gomes, n." 710, Curitiba-PR, através de seus representantes le
gais, da rescisão do contrato que havia assinado com a CRF, em 29-12-75,
para construção de prédio na cidade de Oanolnhas, tu Estado, como consta
acima, sem prejuízo do direito da aplicação e cobrança pela CEF das de
mais cominações Legais; e,

b) A Notítícação de terceiros, para o que se expeçam Editais, a fim
de que os mesmos não venham alegar desconhecimento da referida res-
cisão.

!. '1·.1 II
Requer, ainda, que realizadas e certificadas as notificações, pu

'blícados os Editais, sejam os outroo entregues à requerente, independen
temente de traslado.

Valor Cr$ 1õ.000,OO (quinze mil cruzeiros).
Termos em que espera deferimento

Florianópolis, em 30 de agosto de 1976
_

Amauri Farias Ramos - Jnsc. n." 409JOAB{SC
Nos referidos autos foi. proferido o seguinte despacho:
«1. Notifique-se a requerída, por precatória. 2. Bxpeçam-se editais

para ciência de terceiros interessados, às expensas da requerente. Fpolis ..
04 de novembro de 1976. Manoel Lauro Volkmer de Castilho. Juiz Federal
Substituto, com [urísdícão plena». E para que chegue ao conhecimento de
todos, se expediu o presente, que será afixado no lugar de costume, pu
blicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis,
capital do Estado de Santa Catarina, aos (8J oito dias do mês de novem
bro do ano de hum mil novecentos e setenta e seis. Eu, Agente de
Segurança Judiciária (B), o datilografei, e eu, Diretor da Secretaria, o
subscrevi.

Manoel Lauro Volkmer de Castilho - Juiz Federal Substituto
(com jurisdição plena)

� ,

Apresentar-se munido de documentação.

MOÇAS - PRECISA-SE

I

Precisa-se de moças com idade superior a

16 anos e inferior a 30 anos, para trabalhar na

INDUSTRIA DE PAPEL CANOINHAS LTOA.,
localizada no Bairro Industrial n.? 2, Campo da Agua
Verde, nesta cídads.

Damos preferências às pessoas que já residem
neste bairro.

'

Entrevistas e inscrições do dia 6 ao dia 16 de
dezembro, horário comercial, no Escntórío .

à Rua
Coronel Albuquerque n.? 936.

2

NOTAS ESPARSAS

- .,

Venhabusca..o seuOpalà -

e comece adescobri.. _ovos caminhos.

MIGUEL PROCOPIAK Comércio de Veículos Ltda.
Concessionário GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.

Rua Major Vieira. 2.89 - Fone 22-0360 - Canolnhas-SC

De Dussendorf - Alemanha,
recebemos atencioso postal, com
�ista do Reno, do dr. MIRCEA
POPA e sua esposa sra. GER
TRUD, pelo que agradecemol,

x x x

A Cooperativa Agropecuária
de Canoinhas, agora em franca
recuperação, sob a presídêncta
do sr, Luiz Fernando Freitas,
tem na sua gerência um admi
mistradot de empresas, sr. Re
nato Gomes.

x x x

O sr. Heínz Fischer aniversa
ria- se amanhã, com churrascada
Das barrancas do Iguaçú,

x x x
•

Muito bOB, segundo técnicos,
em toda a nossa região, apre·
sente safra de batata semente.

X X x

Dr. ELCIO HIRANO, que
provém de São Paulo, é o DO

vo gereote da EMPRABO em

nossa cidade e segundo ele, o

giga,ntesco complexo do Minis
térro da AgrIcultura, construido,
em convêmo com a Alemanha,
deverá ser inaugurado em prío
cípíos do próximo aDO.

x x x

O sr. Acl José Abdala, alto fun
cionário do Banco do Brasrl,
aqui residindo há muitos IJDOS,
agora aceitou a sua transferên
cis para a agâncis de 'I'ímbó.

x x x

A Indústria de Papel Canoí
nhas Ltna., vai entrar em tes

tes e já está a procura de mão
d� obra; prmctpalmente o sexo

fémioiDo, para o leu funciona
·mento.

x x x

Com compromissos em Ara

quari, o novo Prefeito, sr, THE
RÉZIO NETTO, somente virá
a nossa cidade, n8 próxima
sémana, conforme anunciou.

11-12-76
N.o 1399
Ano XXX

A Sociedade São Bernardo
encerrou as suas atividades do
corrente ano, com churrascada
de confraternização entre dire
tores, atletas' e associados.

x x x

Faleceu na cidade vizinha de
Porto União, o sr, João Batista
de Souza Madureira, ex-gerente
do Banco INCO naquela cidade
e que atualmente exercia ativi
dades no setor industrial.

x x x
. O novo Prefeito do vizioho

município de Três Barrai, ar.

ODILON PAZDA, deverá par
ticipar de um Seminário de

Administração, em janeiro pró
ximo, na cidade de Angelina,
numa promoção do Governo
do Estado.

.

x x x

E o grande assunto esportivo
Da cidade é a decisão do cam

peonato nacional, amanhã, no

Beira-Rio, reunindo Corintians

paulista, com muitos adeptos
em nossa cidade e o esmpeo
nissimo ,Internacional.

t ACiRADE(IMEHTO - CONVITE·MISSA t
VIÚVA, FILHOS, GENRO, NORAS, NETOS

E BISNETO, ainda
_
consternados com o falecimento

do inesquecível .JOAO WERKA., ocorrido em 06
do' corrente, vem por meio da presente, expressar
os seus agradecimentos aos parentes, amigos e vizi

nhos, e enfim a todos que auxiliaram e confortaram
no doloroso transe por que acabam de passar, en

viando flores e acompanhando-o até sua última morada.
Em especial, manifestam sua gratidão, ao Freí

PEDRO, pelo conforto espiritual ao extinto, durante
sua longa enfermidade, até os momentos finais. e ao

Dr. OSVALDO SEGUNDO DE OLIVEIRA, pelo a

tendimento médico prestado .

Outrossim, convidam parentes e amigos, 'para
a missa de 7.0 dia que será celebrada em sufrâgio
de sua alma, dia 12 do .corrente (amanhã) na Matriz
Cristo Rei, às 9.30 horas.
A todos, sensibilizados hipotecam sua imorredouragratidão

o Opala é um carro feito com

carinho. Seguro, experiente e com

a qualidade que todo mundo
conhece, Se você nunca teve um
Opala, está na hora de descobri-lo.
Converse com quem já tem um e

você vai ficar com água' na boca.
Depois, venha até a nossa

Concessão e veja, ao vivo, tudo

o que o Opala tem.
Para você, nós vamos fazer um

financiamento especial, na hora.
E você pode dar de entrada seu
carro usado, Depois, conte com
nossa assistência sempre
que precisar. Estamos esperando
por você.
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