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CANOINHAS OS II1
.JOGOS ESTUDANTIS de Ca
noinhas, encerraram-se no sá
bado, dia 28 com a integração
de' 400 estudantes de I." c '2,0

grau, que durante três dias par
ticipararn com todo empenho, a

exemplo do que vem aconte-.
I

cendo anualmente. As competi- I
ções esportivas tiveram início li'no dia' 26 às 8 horas e todas fo-

'

ram r�alizadas no, Ginásio de

Esportes do 'Colégio' Estadual
Santa Cruz:

p
,.,_,

a

Os III Jogos Estudantis fo
ram organizados pelos professo- !
res de Educação Física de Ca
noinhas sob a coordenação ,do
Diretor do Ginásio de Esportes,
Professor Ricardo Pereira da
Silva e contou com 'a participa-

cão atuante dos seguintes Esta
;elecimentos de Ensino: FUN

PLOC) Colégio Sagrado Cora-'
cão de Jesus, Colégio Comer-
�jal de Canoinhas, Colégio Agrí
cola Vidal Ramos, Escola Básica
Luiz Davet de Major Vieira. Es-
'cola Básica Almirante, Barroso,
Colézio Estadual Santa Cruz e

I C9légio ,Major Vieira.
I (última' página)
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o Presidente do INh.MP?;
Harri Valdir Graeff, declarou
que, é objetivo da sua adrninis

tração implantar um sistema
';tlternativo de atendimento
médico pelo' qual os beneficiá
íios da Previdência Social pos
sam escolher o médico de, sua

preferência e ser atendidos no

(:onsultório:' O Instituto pagará
uma parte da consulta, que te
rá o' seu' valor fixado com base
no custo unitário das consultas
feitas nas 'unidades próprias.

Para determinar esse va

lor" serão considerados os salá
rios pagos aos médicos, pessoal
auxiliar e administrativo, os

gastos com limpeza, luz, teleto
ne, água e impostos. O número
de consultas por dia para cada
médico também será predeter
minado.

mente alternativo, .o INÁl\/[P.S
irá reformular todo o sistema
de contàs hospitalares, com o

objetivo de levantar todos os

dados necessários sobre a as

sistência médica"prestada no

país.

Depois de afirmar que vai.

pedir reforço de Cr$ 10, bilhõe�
para o orçamento do INAlVIPS,
Harri Graeff reafirmou sua in-

,
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Trabalhador Rural 'realizará congresso
o III Congresso Nacional

dos Trabalhadores ,na Agricul
tura, reunirá em Brasília, a par
�ir de 21 de luaio, 1 .500 q.iri
uentes de sindicat'Js, federações
� equipes técnicas que discuti-
'Tão lonlSa pauta, envolvendo
ouest,ões' Jigadas ao sjndicalis-
l

..

t .... ,..r

1':no e à educação sindical, à 1e':
fúshlcáo trabalhista, 'além de

questões agrárias, polític'a agT,i
cola,' e pr,evid\��ncia sodal rural,
As 21 Federaçües ligadas ;)

- ,I
CONTAG, que estivermn reu-

}'lidas em Brasília para discu til'
o teina:r'io dó encpntro, ressal
taram 'a preocupação existente

no ',meio rural mTI rela�iúo à pp .. ,

lítica do Ministério da l\,gricnl
tura, quando 'ela tr ata do tn::.l,br.
lhador rural.

"O 'desprezo n1anifestad,:)
}1elo 'ministro da, Agricultur2
Delfün Netto pelp telYl8. reLn'·
rna agrária - ::1_fjrmatn os dir-i,
gentes das federv.cões -�' f:::aran ..

� � J \� I

�tindo que ela não daria 'certo no' I
Brasil, porque' não existf�m '?,?,�: :
milhões de j'aponeses dtSponl
veis, den1onstrou un1 grande
,menosprezo pelo� que traba-
'lham na terra e não recébe�"aln
do ministro O respeito que me ..

I recem".
A reforma agrátia será lUD,

dos ponto:;; mais importantC':s «(
, .

I 'S21'en1 discutidos pelos traba-
]hadores rurais, "Os, latifun,·
d10s controlalTI 70�1 das te:rra':;
E' C811aliz3ill a maior' parte d,)
('r;"(-iit·c e' do l'n'cen+ i\7')� ('<'o'�,rn,..,�-' "':::A.J ,) � s .,:. l.v_,� ... .:::; \':). vC{-'-

1"1 '1J:nent2.is afirn18. a CON-
TAG, Ape�3ar disso, o bom de ..

sen1penho de nossa pequen8
2gricultura é insofism�vel; os'

pequ,enos }Jossciros, parceiros c'

'élrrendatários, trabalhando en1

[lpEmaS 20J��' de nossa produção
agropec�áriÇl e por majs de 50%
da 'produção de alimentos".

ADl\,UNISTRAÇAÇ):
Rua Getúlio Vargas, 627

COMPOSIÇÃO e"IMPRESSAe):'

Impressora "Ouro Verde, Ltda.
�ua Paula 'Pereira, 765 �

,/ I
=:z:::::::sz=

CGCMF, 83 !166. 033/0001-38

-.- 32 anos a serviço da eomunldade v-

N .'0 Avulso c-s 6,t�)

Governador cria
Fundação Catarinense

Desenvolvimentol'
,

.I

Comunidade
'de
de

tar Social .

Deverá ainda, promover a

integração das comunidades,
através de Centros Comunitá
rios e -Centros Sociais urbanos;
coordenar, implantar admi
nistrar unidades desse tino;
apoiar' a integração ,�e ações se

toriais relativas à ação de de
senvoi iírnento comunitário; ce

lebrar convênios, acordos entre
outras atividades. A FeDC se-

, rá constituída de um Conselho
Deliberativo e de um Conselho

, • I

Curador.
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FU'NPLOC,' a c
I •

dos III JE
. ' FLORIANÓEOLIS o

'Governador Jorgé 'Konder Bor
nhausen assinou decreto, I dia
30 de abril, criando a Fundação
Catarinense de Desenvolvimen
to da' Comundiade (FCDC),
c:om sede e foro na capital,
Dotada de personalidade jucí
dica de direito privado, sem

fins lucrativos, a nova entida
de terá _entre suas finalidades
básicas a de primordialmente
executar a política de "desenvol
vimento comunitário, formula
do pela Secretaria do Bem-És-

Bomba Distribuidora
gora no D10 dà GM

dade. Isso lhe confere as mais
diversas posições de montagem
no motor e torna a manutençâo

'

muito fácil.
Atende, além disso, a todas

as -modernas exigências de' má ..

xima economia e mínima po
luição. O princípio operacional
do motor Diesel requer uma

exata dosagem de combustível,
I sob, todas' as condições de car-

• J

ga e velocidade. Com a a bom-
ba distribuidora Bosch, mesmo

sob condições críticas de opera ..

çâo, somente é enviada aos ci
lindros do motor a' quantidade
exata do combustível. Uma ou

':ra, vantagem importante, por
exemplo, é' o fato de que o dé
bito de -partida ,é' exatamente
dimensionado para qus o mo

tor ven ça seu estado de inércia
\
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,I' N'a 'Loto, mais um dos' trabalhos da ef:ici�nte equipe adu1iriis ..

trativa da gestão Benedito Ther<2zio de Carvalho Netto e

l"ábio Nabor Fuck" Calçalnento a paralelepípedos· no alto da,
Huá Paula Pereira entre as Ruas Joaquün' Paula Vieira ,�

Paulo Ritzmann num trechQ de 308 metros lineares
/) .833 )69 m2), constituindo-se'�l!ina, das vias" principais de

saíd a da cidade rumo à Porto União.

Administração

,
- Hoje explica' Harrí

I Graeff _. o segurado vai ao

-posto e é atendido pelo médico
que lhe determinam, e o' médi
co tem a garantia do. cliente
�\Jesse sistema não haverá esta

garantia. O médico vai dispu
tar na faixa do mercado de tra
balho previdenciário e terá de.
ser muito bom para não perder
a clientela. �

Elffilbora /' tenha afirmado

que, por enquanto, :I utilizaçáo
do novo modelo de atendimen
to é apenas uma idéia; o Presi ,,;

EVITAR INTERNAÇÃO
dente do INAMPS disse que
acredita na possibIidar'o .de sua

implantação, inclusive . porque
a experiência ja e' (.'-281Iza;-j(',

I'

it interi d 111' .. - .....
-

d .red .1"" r'('11,1�'C'� lnC;n1 exr o no ln erior enIo í.ençao e ,I e ,UZl.L O,) \_, us vG0 O"

Grande do Sul há quatro anos. atendimento 'nos hospitais pró
Harri Graeff esclareceu pr ios . Disse que os recursos dis

'que a escolha do' médico 'pelo poníveis devem ser mais bem
s'e'gurado será facultatjva, O;. �plkad03 e que é nece�)sário di-

MELHORAR A
I que quiserem participar :::SC(_;"_ ['Y}ri.nuir o nún1ero de inter:n::1-

QUALIDADE

'II berão, gratuitamente, 1.1n1 dc�
I <;oes.

, Entre. as vantage,ps do sis- 1'ptrntnado número de üi.ll�es,,: Sélbcl'nos, por exneriên
tema, Harri Graeff citou o I ,cada' um valendo a impurtán ... : da, que muitas internações po
::�,tendjmento pen3óna]izado ao I da que s._erá re.embolsada pelu deln ser evitadas, se houver um
paçiente, com lnaior telnpo pa- I INAIVIPS. Se.o preço da con- esquema de prevenção, como,

ra exame. a abertura do merca� I sulta 'for luaior) a difen>n�i.i �;e- por exemplo, paTa casos de co

do de trabalho para 'o lnédico e I i'Él, paga pelo paciente. queluche, difteria, pobomielite)
(-' estabeledrnento de concor-! 'Antes de iniciar 'o:::'; ,es�:uà()''" Sar8.1YlpO e meningite C011- ,

I�t.ncja r,lE'la aliahciade. nara a implantação do àtendi- I dui Harri Graeff.ç
.t J. l....._ J

A bomba distribuidora
Diesel Bosch, apresentada pela
empresa ao público e governo
brasileiro no últjmo Salão do
'Automóvel, em São 'Paulo, pas
sou a: ser montada, desde o co

meço deste ano, nos motores
Perkins do ,:010, camioneta da

Temos que estabelecer General Motors . É o primeirocritérios regionais, conhecer a veículo nacional a ter a nova
incidência de moléstias, e' tudo, bomba injetora como equipa-'
isto demanda tempo, Mas im- 'mento original, .

plantar esse sistema é .um ob- I A bomba VE, assim cha
jetivo _. afirma'Harri Graeff . mada pelos técnicos, é b�m me,-

I nor, muito mais leve, compacta
e especialmente adequada a

'motores pequenos de, alta rota

ção. Sua principal novidade é
o fato de o regulador mecânico,
a bomba alirnentadora e o

/ I

t 't'
,

tavanco au orna lCO serem ln 'e-
,

J

grados, formando uma só .uni-

,ii
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O DOUTOR LOACYR MUNIZ RIBAS, Juiz de

Direito da Comarca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ S,ABER a todos a quantos este edital virem, ou
dele conhecimento tiverem, podendo interessar a

.terceiros, que por parte de ABRAH.ÃO lVIUSSI S/A,
INDÚSTaIA E COMÉRCIO, 'pessoa jurídica de Di
reito Privado, com sede em Três Barras '- Santa
Catarina, por intermédio .de seu procurador Dr. Pau
lo Dequêch, foi requerida uma ação de Concordata
Preventiva, autuada sob n.? 7.2.18; tudo de acordo,
com a. petição inicial, seguindo a petição de fls. 720
e o parecer do Ministério Público, e 'o r. despacho de
Hs. 730. Petição Inicial:. "ABRAHAO MUSSI S/A� ,

pessoa jurídica de Direito Privado, com sede no vizi
nho município de Três Barras, desta Comarca) neste
ato representada por seu Diretor Presidente, DR.
MARIO MUSSI, brasileiro, casado, médico residente
e domiciliado nesta cidade, que, em defesas de seus

direitos e interesses, necessita expor e requerer a V.
Exa. o que segue; 1 - A Suplicante é uma empresa
de Direito Privado, constituída em Sociedade Anô
nima há mais de dois anos com atividade de 'indústria
c' comércio de madeiras em geral, instalada 'no Bair
ro São Cristóvão, Município ·de Três Barras, na. eSe

trada que "liga aquela Cidade a Canoinhas. 2 _. Em
virtude da crise financeira que avassala pratícamen-'
te todo o país, há um retraimento total de créditos o

. ,

que .impede- a Suplicante do recebimento de seus crê-
ditos, as vendas � vista e, consequentemente, leva-a
A impossibilidade de solver suas obrigações para com

terceiros. 3 _ Essa crise financeira que vem, se pro
longando, de há meses, é uma 'situação de fato que se

tornou urna relevante razão de Direito que justifica,
o· fato da Suplicante não ter requerido sua própria

c

falência, segundo prescrevy .

o Art. 8.°, do Dec.�Lei
n ° 7.661, de 21 de junho .de 1945 com as suas poste
riores alterações. 4 - A Suplicante possui um Ativo

, superior a seu Passivo, .razâo porque pretende solver
r-:eus· débitos' integralmente, sem

- prejuízo' algum a
seus credores. 5 - Não tendo a Suplicante, nunca;'

'.i.�petrado o favor da Concordata, cçrno se comprova
ra, e pretendendo evitar declarações Ide SUB. falência
e) mais, não militando contra a mesma nenhum �"-_:"
pedíjnento enumerados no, Art. i40 do Dec. Lei l�. o
'7.661, e satisfazendo as condições do Art. 153 e seus
incisos do mesmo Diploma Legal, vem a mesma: com
todo o respeito e acatamento devidos a este honrado
Juízo, 'REQUERER CONCORDATA, PREVENTIVA,
oferecendo a seus credores, por saldo de seus- crédi
tos, o pagamento de 100% (cem por cento) (Art. 156
S L° inciso II),' com o prazo de dois anos, com o mi:
nimo de 2/5 (dois quintos) no primeiro ano e o 8'a1-
(�O 'no ano seguinte, com base no Art. 156 e seguintes
no Dec, Lei supracitado. Requer digne-se V. Exa.,
c?�ceder à S�plicante um prazo de seis meses digo,'
dias, para, a Juntada dos 'documentos exigidos pelo
.Á,rt. 159, do mesmo Diploma Legal. Requer, mais,
digne-se V. Exa. determinar a suspensão de protestoI

que eventuahnente se acham eln CartÇlrjo p.ara '�an
to, bem co�o do andamento de quaisquer açõe3 d.e
execução que estejam, enl tramitação neste Ju12o.
j�inalmente, ouvido '0' DD. Curad�r das lVla'7sas Fa
lidas· da Co:marca, digne-:e ,V Exa. conceder à Sl.mli"
('ante ,-a ,?oncordata' Preventiva, seguindo o processo

, 8EtabelecJ.do no Art. 161. Para efeitos' fiscais, dá-se
,', f:l. presente o v8lor de ,Çr$ 100 000,00 (ceI'; 1').1.:11 'cruze>

,

-

L'c;.s), sobre os ql.�ais vai paga a Taxa .Judiciária cor

_ reSp(}1:1dente. Sendo de Direito, E. R. D., Cánoinhas,
em 10 de abril de 1978. (as) Moacyr Budant e Paulo
"Dequêch - advogados". Petiçào de fls. 720: ,-- "Nos

. AutcJs de Co.ncordata Preventiva requer.ida por
ABRAHÁO MUSSI S/A INDÚSTR.IA E co rVI'ER"

CIO, tramitantes perante este honrado Juízo de Di ..
:reito, vem a" Autora, por seu bastante pro.curador e

advogadó no final assinado, expor e requerer a V,
va. 1 A J",..L.:x . o que segue: -, concoro.ata e um favor le . .:

gal concedido ao comerciante que deflagra atitudes
para evitar sua quebra. E evitá-la, via de reg�a, Ob8-
ta_culando os eventuais procedimentos de coercitivas
com�nàções. exec�tótias. Atendidos os pre3�upostos
�egal� ,que Imp�aem o process81nento do benefício, a

�uphcante conjurou a sua falência e está ao abri'go
do r�gime conçordatário 'previsto em nossa legislação
pprtImente. E ao longo' -da expetante de resistência
que foi subrm,etida, nesses meses, a sua infra eSitrutu
r� e�on?mica financeiras, a Suplicante, a despeito
'1O� lncldentes lamentáveis originados pelo infrutuo-

..

omarca
•

anuIu as, -
1a. Vara Cíve'l

Pub'licação
se compromissamento de mudança do seu controle

,
acionário e delegações de poderes administrativos,

- tem pujança para almejar sua plena e ativa recupe
ração. E é o que se deve .desejar" preservando' uma
indústria tradicional na localidade certa contribuin
te dos cofres públicos e mercado e trabalho que pro
picia sustento a centenas de famílias. 2 -. Acontece,
porém, que recém-negociando com e'stabelecimento
,financeiros operações de saneamento do seu passivo,
há contundência de um fator que molesta a salutar
solução pleitada. E é justamente o estado concorda
tário da Suplicante. Resolvido este estado, os credo
res quirografários seriam todos satisfeitos e a situa
'.;:10 dos encargos fiscais encontraria na própria legis
lação meios para solucioná-la. Também, dentro da
normalidade. os credores com privilégios e nessa ca

tegoria encontramos ,a quase' totalidade dos bancos,
renegociando, terão a certeza da remissão dos seus

créditos sem usar dos privilégios garantidores. 3 -
O favor legal pode, necessariamente, ser belo benefí
cio, digo beneficiado dispensado· ..E a desistência não
ensejada a falência, consoante doutrina aceita e con ..

sagrada pela [urisprudêníca. Vejamos: - "Realmen
te, dentro da sistemática da lei falimentar não pode

r

• o Juiz decretar a falência apenas porque o devedor
desiste do favor legal. .. " "Não

-

existe na leí .nenhum
artigo expresso que' impeça a desistência ... " (Rotei
ro das Falências & Concordatas. Maximiliano Clau-

'

.

de A. Fuher - Editora Revista dos Tribunais - pág.
�: 12) .' O .essencial na sistemática falimentar é o res

guardo dos direitos da. coletividade de credores, ob
jetivo que a dispensa' do favor legal alçada. Não se.
ria lógico, portanto, repetindo a lição inserta na obra
citada, obrigar o devedor, contra a sua vontade, a

continuar pleiteando o favor legal, assertiva concor

de com o mgno julgamento publicado na Revista Tri
mestral de Jurisprudência (56/343). E na espécie) a

Concordatária já havia antecipado o seu propósito de
forrar a liquidação do seu passivo, mediante caução
bastante e suficiente. Do favor ,a Suplicante quer de
sist ir,: pelos motivos que enunciou, pois, mesmo SE"

jeita a ação individual dos credores, considera que o"
/

,�)ed�do satisfaz a atual conjuntura que lhe ofertam e

lhe abrem horizontes para a sua satisfação em reabi
litar-se. É o que requer)' respeitosamente. Sendo de
Direito, E.' R. D. Canoínhas, em 09 de abril de 1979,
(as) Paulo Dequêch - Advogado. "O Parecer de)
Ministério Público: "A Curadora das Massas Falidas
neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, V(�I1i:
n03 autos acima epigrafados, respeitosamente, dizer
o que segue: 1 - Em lO de abri! de 1978, por seu pro-
'curador. a empresa Abrahão IV[us�i S./A� Indústt:'n c

Comérei (� com fundamento no !:\-...'" 7 6�1 (1,,, 1 CLi·, ., c
_,

,,,U', """,_,-,. ,_, .J. Li.l_· _,' ...... � c,:.:'..L L. �. 'lJ .... / .... I.� �,. �t ....
, ...........

cuereu a este nobre .Iuízo a concessão dos beneLlc�)3
elg concordata preventiva. Ofereceu; na ocasião aos Cl"C'T

dores o pagamento de 100% dos. créditos, com o' prazo
de dois anos, com o mínimo de dois quintos no pr i
meiro ano, ocorrido' no dia 10 de 'abril próximo pas
.. .ado . V. Exa., em respeitável exarado 'à fls. 16�) de
feriu. a pretensão da Peticionária sem que a mesma
tivesse apresentado prova de estar quite com D: �&
;t.8nda PiíbNca, em seus três níveis. PosterOiOrn1f::'lÜ(;,

,
em 30 de março do anq e111 curso, esta CurauOl';.í:l. <h.r::
Nlas�as Falidas re,quereu (fls. 706) a intimação dr,
Concordatária, na pessoa do C0I11J.:.;sário, para exibir
o comprovante do pagalnento' dos impostos e do ór
gã,o previdenci8rio', sob perna de E'er-·lhe apl;cada i1

�.;;anção estabelecida no artigo 1'74',. I, con1binado co::n

o ar·tigo 162 § e1.0, 'um e outro do Citado Decreto Lei,
n{llnero 7.661/1945. 2 - Entretanto) decorrido u:m.

. <1no do ingresso do pedido em Juízo (artigo' 175, dQ
JDL 7. 661/1945), sem comprovar tai.s pagamehtos' <_;

sem. fazer prova do cumprimento da obrigação 8.�'SU

mida na inicial (pagÇlmento de 40% do débito intc, ..

gral), requereu a Concorqatá:çia, at:ravé'=' de prOC�_lra-
.

dor com poderes expressos (documentos à fls. f), a

d.��sjstsncia 'do benefício. Prelinünarmente, é de \�.::�
considerar que el'nbora a lei positiva pátr.la não au ..

toriza express'amente a desistência pretendida, reite
radas decisões de nossos Pretórios aceitam-na, desd�
que não ocorra Inotivo legal. para decretação d0_ fa
lência. Neste sentido sentenciou o Suprem.o Tribu
nal, em acordãos da lavra do saudoso 1\1: ini3tro /\.lio
luar BaleeirQ, em afirmar que "e� princípio, o �lego�
dainte que a pediu, .pode desistir,' se' não há preju[zo
.dos credores" (In Revista Trime�tral de Jurispru
dência, número 56, pág. 343). Por outro lado, se a lei
não' permite desistêneia do benefício, ta,mibém não
exils,te na lei nenhum artigo expresso que a impeça.
Porém, antes de decidir sobre ó pedído de concordata

preventiva, segundo a melhor- Doutrina, dever� o

. Magistrado proceder a um exame completo da situa

cão da Devedora. Se existir motivo legal para tanto,
'2lecretará a falência. Caso contrário, homologará a

desistência. Ainda ante sde decidir "devem ser pu
blicados editais com o prazo de 10 dias, para ciência
dos credores do pedido formulado, Só (após a decor
rência do prazo é que o Juiz deve 'apreciar o pedido",
de acordo com a decisão do Egrégio Tribunal de .Jus
rica do Estado do Rio de Janeiro in ADCOAS -. Bo
letim de Jurisprudência, número 44 505. Exauriado
(I prazo editalício, não ocorrendo as hipóteses previs
tas nos atigos 161, 162, 174, I e 151 § 3.°, poderá ser

homologado o pedido; caso contrário, deverá decre
�.ar a falência. 3 - Ex positis, este,Órgão opina pela
publicação de editais não só nQ Diário da' Justiça,
bem COfrnJO em' j ornal de grande circulação, por duas
'vezes no mínimo, dando ciência aos credores do pe
dido da desistência, para que possam requerer o que
for de direito, com o prazo de 10 dias, contados da

pl�imeira publicação (RTJ. 56/343), sendo ainda íntí
mado o Comissário para exibir, no mesmo 'prazo,
comprovante do pagamento dos impostos e INPS; sob
penas de aplicação' da 'sanção prevista nr artigo 174,
I, do Decreto Lei número 7.661/1945. Após, persistin
do motivo legal para a decretação da falência. (arti
gos 161, 162, 174, I § 3.°, do já mencionado Diploma.
Legal), deve ser a mesma decretada. Caso, contrá-:
rio opina o representante Parquet pela homologação
do pedido de fls. 720. É a promoção, s.m.j. Canoinhas,
19 de abril de 1979. (as) Carlos Roberto Gerlach de
Oliveira - Promotor Público." O r. despacho de fls.
7;jO: "Proceda-se a publicação' requerida, pelo Dr.
Promotor Público, contando da dita publicação, o

parecer do Agente Minister-ial. Em 25/04/79. (as)
Loacyr .Muniz Ribas - Juiz de 'Direito". E, para que
chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o

presente edital, que será publicado na forma da lei e
afixado no lugar de Costume Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos

vinte e seis dias do mês de abril de mil, novecentos
e setenta e nove • Eu Zaiden E. Seleme, Escrivão o

subscrevi . ';

, .

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz àe Direito
,

2 x
"

".

Edital de

Edital de Citacão cem o
, .

,

prazo de trinta (30) dias
1-'

o DOUTOR LÜ�I\CYR lVIUNIZ RIBAS, Juiz de

Direito da Comarca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarmo, Í1!l 'fon113 da 1m! etc.

. � '"\.Z (,:'1 •

nT:'1R
..

.1. 1" :.,)j-\J:.},t!, _ a í}ueln int,eressar p;Js::a C{1..�C, proces-
�:"Ddo-se no Cartório do Cível desta Comarca o ln·
ventário dos b�ns deixados per ANNA, II.�LE�O: fica
;1 1 p" 1 .. ""'=' 1'IfA'Dlf\ J-TTj'T '1:.:-0 c:rI- to hl·k,..OS

....:-·T·
-- l.�_.lceL,o. �,.l . .J.t.. •. , , .•.:.I,,\lí"\\,,\_. \. .. ,,,_,_:i,"'�,,'\, ..... :",,n J.�,1 e seu

,IT:/arido C3.smnirQ ��ch2.. r:{o::::ki, . brasileiros, ca.sados,
entre si, ela dOlnéstica e ele lavrador, residente e do-

. ,
'

nlicilia9-0s em União .. da Vitória, Estado do Paraná.
citada por este edital, com o prazo d.e trinta' (30)
dias, contados na prilneira publicaçãó, p2.ra dentro de

.

.
' ....

CInco (05) dias, diz�r sobre a .descrição dos ben� e (l

valor' a eles atribuídose para ver �cgu_ir' até a' (;ieciw ,

8�O final do referido. Inventário. Para os devidos fins,
m'andou e;xpedir o presente 'edital que na forn'ia: d:-l
lc·i será afixado no lugar de costume e publicado �

tuna vez no Diário Oficial do Estado e duas ve"�es no
.

' ,

Joí'nal local, desta cidade. Dado e passado nesta ci-

�tade de Canoinhas, Estado de ,Santa Catari:t:a," ·fl.OS
vinte e cinco dias do mês de abril' de lnü; novecentos
e setenta e nove. Eu, assin$.tura ilegível� /Escrivãó o

r:;ubscrevi .
., ", '.

,
,

LOACYR l\�UNIZ RIBAS - Juiz de Direito
"

2, :.x:
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CORREIO DO NORTE 05 de maio de 1979

Ficam convocados todos os associados do Elite Tênis
Clube, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 16 de
maio de 1979, às 20 horas em Primeira Convocação e às 20,30 heras
em Segunda Convocação com qualquer número de participantes:
para tratar da seguinte ordem do dia:

1.0 Prestacão de Contas
"

2.° _ Eleição da nova. Diretoria
3.° _ Assuntos gerais.
Canoinhas, 25 de abril de 1979.

OLIMPIO MURARA _. Presidente

••• a ••••••••••••••• 11yiD ••••• '.ild ••ailla •••• a ••• ldIU.alddldSIQIDA.a.111

Prefeitura
• • II

anoinhaseVENDEDORES
e

BALCO:NIST A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ca
noinhas leva ao conhecimento
dos interessados que se acha
aberta a Tomada de Preço
Edital n.? 015/79, para "Aquisi
ção de 1 (um) Conjunto de
Trator Retro Escavadeira e

Carregador Frontal", com pra
zo' de entrega até às 10 (dez)
boras do dia 07 de maio do cor

rente ano (07.05.79), no Gabi
nete do Vice Prefeito Munici
pal. Cópia do referido Edital e
maiores esclarecimentos serão
obtidos junto a referida Comis-

PRECISA-SE DE VENDEDORES E BALCONIS
TAS, COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DE MÓVEIS E ELE
TRODOMÉSTICOS.

EXIGE-SE:
BOA CALIGRAFIA
BOA APRESENTAÇÃO
DESEMBARAÇO E VONTADE DE PROGREDIR

OFERECE�SE :

- ÓTIMO SALÁRIO
- EXCELENTE AMBIENTE DE TRABALHO

OPORTUNIDADES DE PROMOCAO DENTRO
.:>

DA FIRMA.

, CARTAS COM CURRICULUM E PRETENSõES
PARA ESTE JORNAL (CAIXA POSTAL N,o 2-D), REF.
"RINGO 1".

.

sao.

Canoinhas, 23 de abril de
1979.

HUGO ANTONIO PEIXOTO

Presidente da Comissão de
Licitacão

"
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d0111 aAssistência Iecmca. a
AristidesMallon .

seuMercedes-Benz sempre ganha aparada.

. \

desempenho constante de seus veículos.
como assegura um valor de revenda
sempre elevado para os Mercedes-Benz
da sua frota.

. D.e onde é fácil concluir que ganha
mais quem menos confia na serte e

prefere tirar bom preveite ela
assistência técnica do seu cencessianário
Mercedes- Benz.

.

Ganhe todas as
paradas com a essis

.

tência técnica do seu
concessionário
Mercedes-Bem.

O que faz um Mercedes-Benz rodar
rodar, rodar sern problemas e sem

paradas desnecessárias, não tem

nada a ver com sorte. E tem muito a ver

cem o tipo de manutenção que você dá
a ele.

O caminho para uma manutenção
correta passa necessariamente pelas
nessas oficinas.

Como concessionário
Mercedes-Benz. nós temos

todo o ferramental especiali
zado para cuidar do seu

veículo com a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito.
, Temos uma equipe de

mecânicos que aprenderam
na própria fábrica tudo o que
é ereciso fazer para manter

Nilo confie na sorte. Confie o seu
Mercedes-Benz a quem é

profissional.

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. E que mantêm
sempre atualizados os seus conhecimentos.

Temos um estoque permanente de
peças genuínas, testadas e aprovadas por
quem fabricou, testou e aprovou o seu

Mercedes-Benz.
E ternos certeza de que tudo isso é

tão importante que, mesmo sendo um

frotista com oficina própria, certos tipos
de trabalho você vai preferir deixar a cargo
da nossa assistência técnica, evitando
fazer investimentos em pessoal e equipa
mentos que, na sua oficina, seriam ociosos
a maior parte do tempo.

Assim você não só garante o bom

Concessionário Mercedes-Bem;

Aristides Mallon
Rua Vidal RamGls, lG36

Canoinhas - SC

\
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Elite ClubeTênis
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINáRIA

EDITAL DE CONVOCACAO
,:,

1 x

Registro EditaisCi vil -

NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil .do
1.° Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz saber

que pretendem casar-se:

EVALDO ZORECK e PAULA BETRECHUCK, ambos 501-

teiros, nascidos em Anta Gordo, deste Município. Ele, lavra

dor. nascido em 19 de janeiro de 1950 filho de Inacio lo

reck e Francisca Oliscovicz, residentes em Paula_ Pereira, des
te Município. Ela, do lar, nascida em 29 de junho de 1960,.
filha de Adriano Betrechuck e Isolde Ben!'"echuck, domiciliados
e residentes em Anta Gorda, deste Município ..

RODOLFO LOURENÇO e_ MARIA FRANCISCA SCHI

ESSL, ambos solteiros. Ele, lavrador, natural de Imbuia, des
te Município, em 10 de agosto de 1953, filho de Ccrlos ,

Schiessl e Izabel Wiginheski Schiessl, domiciliados e residen
ies em Imbuia, neste Município. Ela, do lar, nascida, domici
liada e residente nesta cidade. Nascida em 8 de outubro d ..

1961, filha de João Schiessl, e Konegunda Wiginhesh:,
'ADeMIR ANTONIO' NEVES e ANA RITA VIEIRA, arn ..

bos solteiros. Ele, operórlo, nascido em Felipe Schmidt, deste

Municípi.o em 28 de julho de 1956, residente nesta cidade, fi-
(lho de Alvaro Crescendo Alves e Emilic Pinto Neves. Ela,
rperária, nascida nesta cidade, em 12; de fevereiro de 1960"
residente nesta cidcde, filha de Walter Vieira' e Ma,ria Fo·

gundes Vieira.

BASILIO KLUTCHKOWSKI e SALUSTIANA DOS SA.N
-j OS, ambos solteros, domiciliados e residentes em Anta 'Gof'�
<:0, deste Municípi.o. Ele, lavrador, nascido em Rio Claro do
�),ul, Estado do Paraná, em AO de outubro de 1948, filho de

. Joco Klutchkowski e Olga Zaderetzki. Ela, do lar, ncscido ef:n

Paula Pereira, deste Município em 13 de janeiro de 196.2" fi
lha de Faustino Rodrigues dos Santos e Sofia Trcuer ,

ANTONIO VALDIR WENDT e MARIA DO CARMO AL
VES. Ele, chopecdor, solteiro, nascido nesta cidade, em ... de
iuiho de 1954, residente em Cornpo da Água Verde, destoo
cidade, filho de Waldemar Wendt e Natalia Riske Wendt.
Fia, do lar, divorciada, nascida em Campo da Água. Verde,
desta cidade, em 17 de. fevereiro de 1950, residente e.T'I'\

Campo da Água Verde, desta cidade, filha de João Alvà5 �

Enedina Tavares Alves.
IVO ROSA e EMIDIA EUGENIA STANKIEWICZ, ambos

solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele, pedrei
ro, nascid.o em Felipe Schmidt, deste Município em 6 de moto

ço de 1957, filho de Hildebrando Rosa e de dona lzobel Bor
ges. Ela, do lar, nascida em Felipe 'Schrnidt, deste Munkípk)
8rr/22 de março de 1952, filha de José Stonkiewlca .e Otília
vvrublevskí Stankiewicz.

NEREU JOSÉ HEN"�ING e BEATRIZ IZABEL MARON
\

ambos solteiros. Ele, comerciário, nascido em Major Vieira,
CI8ste Es1ado, em 15 de dezembro de 1954( residente em Mo

.or Vieira, filh.o de Walter Henninq e Alzira Henning. Hc.
F�nc::)nária pública federal, nascida' em Canoinhas, em 4 dfiZi
junho de i 958, residente nesla cidade, filha de Antonio Mo",
ron Gecil e Mariq de Jesus Fernandes Becil.

ARN.ALDO BROZOSKI e SOLANGE KO\A/ALSKI, em

L:)5 solteiros Ele, lavrador, nascidc em Três Barras, destk'
Fstodo, em 5 de junho de 1945, resid�nte em Colonia Tign�.
(lesto Comarca, filho de João Br:êlZoski e Joana Chojncskí .

[!I), elo lor. nascida em Canoinhas, em 20 de morço de 1957.
:'c::::dcn1e nesta cidcc'o, filha de João Kowalski e Antonio Cor
ci:)sO Kowalski.

ANTONIO VIEIRA e ISOLETE DA CONCEiÇÃO FE�:
i'�AN'DES, ambos solteiros. domiciliados e residentes nesta c;_
,,'oco. fie, pedreiro, nascido em -, Timbozmho, distrito de Poç(�
preto, Município de Porto União, deste Estodo, em 6 de cbr!'
(':tJ 1955, filho de José Vieira e Rosa Prado Vieiro . Elo, de
IcJ,',. nosc'do em Majol" Vieiro, deste Estado, em 10 de dezem
I ii O ele 1952, filho de Adel.ina Fernandes.

.

�
ADEMAR WOIClEKOVSKI com BERN;\Dt:TE HELEN.t,

rl�./\r-jZ, brcsileiros, solteiros domiciliados e residentes nest.�
c: �,ir:-io,: ele lavrador, nascido em Encruzilhada n/distrito aó�
�J.�) de setembro de 1952, filho de Silvestre Woiciekovs.ki e d;
F'ugen:d Mayer Woiciekovski; ela do lar, nascida' em Encruz:
lhcclo n/ distrito aos 4 de [oneiro de 1960, filho 'de Welde
rr.or ::'(1112 e de Ze:lilde Munhoz Franz.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.u5;
mcmdei publicar o presente Edital. Apresentaram os

documentos . exigidos pelo Código Civil, art. 180 Se,
clquérn tiver conhecimento de algum impedimento le·
�;r.d, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 02 de meio de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficial do Reg Civil - CPF 222.315.879-04
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CORREIO DO NORTE 05 de maiô de 1979
I

, .Íuízo de ,Direito da Comarca de Canoinhas se Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - se-

, -/ ital de Falência ED'TAL DE ARREMATAÇAO
(Extrato - Art. 687 do CPC)

o DOUTOR ORLI DE ATAíDE RODRI.

GUES, JUIZ DE DIREITO DA 2.a VARA

CíVEL DA COMARCA DE CANOI

NHAS, ESTADO D� SANTA CATAR!-
I

NA, NA FORMA DA LEI, ETC.

,ORNIEX S.A. -, ORGANIZAÇÃO NA- ,

CIONAL DE IMPORTAÇÃO E EXPOETA
ÇAO, com sede à rua Conde do Pinhal, 80, na

cidade de São Paulo, por intermédio de advo�a
do bastante credenciado, ingressou no JUIZO
desta .Comarca, em 0'4 de julho de 1978, com pe
dido de citação da firma COMERCIAL MIRA
DOURO LTDA., estabelecida à rua Major Viei
ra, 511, nesta cidade, para que a mesma efetuas
se o pagamento da quantia de Cr$ 86.537,02
(Oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete
cruzeiros e dois centavos), representando crédí-
to da Requerente originados em títulos de res

ponsabilidade da Requerida, vencidos, protesta
dos e não pagos. O prazo para pagamento da
dívida ajuizada era de 24 horas após a efetiva
ção ,de citação, sob pena de decretação de Falên-
.eía, conforme autorizam os artigos 1.0 e 11 do
D.L. 7.661/45, c/c. com a Lei 6.458/77. O Man
dato de Citação foi entregue ao sr. Oficia! de
Justiça - Alcebíades Gomes do Valle ,em ...

la/07/78, recibo de fls. 18 v., sendo cumprido
somente em 06/09/78 como se vê pela rasurada
e comprometedora certidão de fls. 25v., ocasio
nando uma demora de mais de 50 DIAS, para
cumprimento da determinação judicial, repre
sentando um 'verdadeiro descaso ao subscritor
'do ato a ser cumprido. Tal desídia funcional.
eompromete 'seriamente a dignidade da Justiça,
(9 desleixo do Meirinho, ensejou oportunidade
da Requerida tentar burlar a ação da Justiça,
efetuando passes bancários em favor da Reque
rente, em 29/08/78, pelos comprovantes autua
dos à fls. 32 dos autos, portanto, antes de ser

estabelecida a relação processual. Em 31/08/78,
a Requerida, antes da citação, compareceu em

Juízo, através de advogados' constituídos, apre
'sentando Defesa e juntando comprovantes de
pagamento dos valores pretendidos pela Reque
rente. Em 02/10/78,' foi acolhida nova petição
da Requerida, através da qual, a mesma pede
reconsideração de despacho exarado à fls. 33,
em que se diz que a contestação somente pode
ria ser recebida depois de feito o depósito elisi
VQ. Peticionando à fls. 36 usque 38, a Heque
rente, pede, 9. liberação da importância de Cr$
57 . 09�;OO (cinquenta e sete mil e noventa 8

quatroccruzeiros). que a requerida remeteu ti
seu fÇlvqr, por "considerar referida quantia co
mo pagamento das duplicatas discriminadas na
inicial e respectivos juros de mora" (sic - fls.
38), pedindo arbitramento de honorários pro-

'- fissionais, concluindo o petitório -com o reque
rimento de que seja julgado procedente o pedi
do de Falência, com ressalva do depósito do nu

merário efetuado 'em mãos da própria credora,
mas ,com a condenação da Requerida ao paga
mento das custas, honorários de Advogado e de
mais cominações de Lei. Elaborada a conta e

cálculo, fls. 40 e verso,' num total de Cr$ ...

15.265,55 (quinze mil, duzentos e sessenta e

cinco 'cruzeiros' e cinquenta e cinco centavos),
� Requerida foi citada constando do Mandado,
�) despacho, verbis "Arbitro, os honorários
"advoceí.ícios devidos à autora, em 15%
(quinze por cento), sobre o valor da ação
Intime-se a devedora a depositar dita im

portância, bem c,omo as custas do preces
so no prazo de cinco (05) dias, sob pena
de decretar-lho a falência • Em 07/10/78. (as)
Loacyr Muniz Ribas - Juiz de Direito". Em la
de fevereiro de 1979, a Requerida foi citada na

,

pessoa de �eu representante legal e daquela da
ta' até hoje não cumpriu o que lhe foi deterrni
nado, tornando-se revel. Extemporâneamen�e a

Requerida foi intimada a apresentar em Juízo,
relação de seus credores, sob pena de prisão, o

que fez, fls. 49 e 51, constatando-se que a dívida
confessada atinge o montante de' Cr$ .

2,092.870,62. A fls. 52, conclusão com data de

21/03/79, para despacho que está sendo' exara
do fora do prazo previsto no artigo 189, I, do

Código de Processo Civil, diante do excepcio
nal acúmulo de· serviços que encontrei após a

redistribuição ,dos processos existentes nes

ta Co��arca, depois de instalada a' Segun-

da Vara que está sob meu encargo desde
o dia 0'8 do corrente. Feito o relatório,
decido. Obj etiva a ,Suplicante, o recebi
menta de créditos Junto à Suplicada, ou a

declaratória de falência da mesma. O crédito
reclamado na inicial não foi impugnado, / como'
também não foi efetuado em J'uízo o depósito
da quantia correspondente, para oportunizar
oferecimento de resposta, no prazo legal. Após
a citação feita em 19/02/79, com adventência le
gal, a Requerida silenciou. A dívida confessada
pela Requerida para com diversos credores,
atinge a soma de Cr$ 2.092.8'70,62, contra um

capital registrado de apenas Cr$ 100.000,00, co

mo se vê pelo documento de fls. 36, autos n.? 11,
de pedido de Falência apensado em que é re

querente Representações Santos Ltda. A reque
rida é falida, nos precisos termos do art. 1.° da
Lei Falitária. O comportamento adotado pela
Requerida, em efetuar passes bancários diretos.
após o ajuizamento da ação (art: 263 do CPC),
sabendo que os títulos de crédito emitidos pela
Requerente, estavam em bancos conforme com

provantes que a própria devedora juntou à fls.
32, nos autos e, antes 'de ser formalmente cita
do, também caraoterizada situação de falência,
porque o depósito deveria ter sido feito em Juí
zo, no prazo previsto no art. 11, § 1.0 do D.L.
7.661,/45. Diante do exposto, JULGO PROCE
DENTE a inicial para decretar, como decretado
tenho, a falência da firma COMERCIAL MI
RADOURO LTDA ., com sede nesta cidade à
rua Major Vieira, 511, que tem. como représen
tante legal o Sr. JOÃO DELGADO FLORÊN-
,CIO, português, casado, comerciante, residente
e domiciliado a rua Major Vieira, n.? 574, nes

ta cidade. São ainda componentes da Socieda
de, Izaura Machado de Lima e Maria de Lour-

, .des Sachweh que se supõe serem residentes
também nesta cidade. A falência declarada ho
je' dia trinta (30) de março de 1979� às nove

(9) horas. Fixo o termo legal da falência no dia
29 de janeiro de 1979, ou seja, retroagido a ses-
senta (60) dias da presente decisão (art. 14, ,in
ciso III, da Lei Falencial), porque naquela data,
a firma suso mencionada já se encontrava em,

estado de insolvência. Deixo de nomear desde
logo, o SíNDICO) por não constar dos autos, 1'€'"

Iação idônea de credores. Intime-se pessoal,
mente ,por Mandado, o representante legal da
Falida, para, apresentar em Cartório, no prazo
de duas (2) horas, contadas da intimação; a re

lação discriminativa de seus credores, com no
me completo e endereço, sob pena de prisão de
até trinta (30) dias (art. 60 § 1..0 da Lei Falitú·,
da). Marco aos credores, o prazo de vinte (20)
dias para apresentarem as declarações e do
cumentos justificativos de seús créditos. O se
nhor Escrivão Judicial, providenciará no prazo
legal, as medidas recomendadas pelos artigos 15
e 16 do D.L. 7.661/45. Nos termos do artigo,
438, inciso III, letra "b", da Resolução n.? 1/75
c/c. o art. ,193 do Código. de Processo Civil. re
solvo averiguar o comportamento do Sr. OH-
cial de Justiça Alcebíades Gomes do Valle, com
relação a demora de dar cumprimento ao Man
dado de Citação de fls. 25, concedendo-lhe o pra
zo de quinze (15) dias, para apresentar defesa
por escrito, em processo administrativo,' digo,
apresentar defesa por escrito ao signatário des
ta decisão, que tem o dever de "prevenir ou re

primir qualquer ato contrário à dignidade da 3) Um terreno rural com a área de 1. 599.347 (um (milhão, qui-
nhentos e noventa e nove mil e trezentos e quarenta e 'sete metrosJustiça" art. 125 inciso III, CPC). Cientifique- ,

,

quadrados), situado no lugar denominado Tamanduá, no municíse o Dr , Promotor Público e intime-se as reque,· pio de Major Vieira (Se), transcrito no Registro de Imóveis desta.rentes nos processos apensados sob número lC Comarca sob n,? 37.649, à fls. 90 do Livro 3-A-L, avaliado em Cr$
(Aliram SIA. - Produtos Alimentícios); 11 tJ91.741,OO (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta
(Representações Santos Ltda.); 13 (Ricardo e um cruzeiros) .

Quessada ,& Cia. Ltda.}; 14 (Usina Itaiquara de 4) Um terreno rural, com a área de 505.769 m2 (quinhentos e cin
Açúcar e Álcool SIA.); 15 (Vulcouro S/A. ·--In- .' co mil e setecentos ,e sessenta e nove metros quadrados), no muni
dústria e Comércio) e 16 (Companhia Industrial cípio de Major Vieira (SC) formado ror duas frações contíg�as,de Conservas Alimentícias "Cica", através de uma com a área de 96.800 J?2, sita no lugar den?minado Campina

,
. . .

/

. do Cedro, e, a outra com a area de 408.969 m2, sita no lugar deno-seus procuradores JUdICIaIS, na forma prevista .

d R' D'A
.

t rito no Registro de Imóvei i desta cida',- .. '. JnIna o :\10 rela, ransc 1 '

� ',," ,J U. '
-

pelo art. 237, InCISOS I e Il, da LeI Processual CI- de, sob n.? 42.053, à fls. 105 do Livro 3-A-P, avaliado em Cr�vil. Desapense-se os autos n.° 12 em que é Re- 232.622,00 (duzentos e trinta e dois mil e seiscentos e vinte é dois
querente a firma BERADELU - Rrepresenta- cruzeiros). i

ções Comerciais Ltda., que, deverão retornar Total da avaliação .. .. .. .. .: .. .. .. ., Cr$ 1. 6Ul. 923,Oficonclusos. Custas a final .. Publique-se, regis-
I O pagamento far-se-á a vista ou em três (03) dias sob caução, me-trese e' intime-se. Canoinhas, 30 de março de
diante fiador idôneo.

'

1979: (as) OrH de Ataíde Rodrigues - Juíz de
Direito da 2.a Vara'. Eu, Zaiden E. Seleme
Escrivão, o subscrevi.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES

1 x

"

Juiz de Direito da 2.a Vara
)

\
.-

1.2. Praça: Dia 2.9 de maio de 1979, às 10:00 horas

2.a( Praça: Dia 11 de junho de 1979, às 10:00 horas

Local: Edifício do Forum Desembargador Rubem Moritz da
,

Costa, sito à Rua Vidal Ramos, s/no

Processo : Execução n.° 230

Exequente: BESC FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIA
MENTO E INVESTIMENTOS

Executado: CLEMENTINO ESTANISLAU PIECZARKA

BENS: 'Um terreno Urbano, sem benfeitorias, medindo 2.594
m2 (dois mil, quinhent?s e noventa e qua,tro me,tros

quadrados), parte do' Lote n.? 1�6, situado no Campo D Ág�a .yer
de, registrado sob o n.? 39457, �Ivro 3-AM. fls. 289, do Cartório de

Registro de Imóveis desta Comarca, avaliado em ,Cr$ 20. ooq,oo
(vinte mil cruzeiros) .

, /
. �

O pagamento f'ar-se-á a vista ou em três (03� d�a� sob cauçao, :meá
diante fiador idôneo. Não consta dos autos InCIdIr sobre refendas
bens ônus pendentes de julgamentos.

'

., ".

".

, Dado e passado nesta .cidade d: Can:oin�as, Est�do de' Santa Cata
rina, aos vinte' (20) dias do mes de abnl. de mIl,. :r:_ovecentos e s�
tenta e nove (1979). Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi:

ORLI DE ATAíDE R,ODRIGUES

Juiz de -Direíto da 2.a Vara

____�__=b_u__=-_m *� = , -------------

Juízo, de Direito da Comarca de, Canoinhas

EDITAL DE ARREf\llATAÇAo
(Extrato art. 687 do CPC)

o Doutor Orfi de Ataíde Rodrigues, Juiz de Direito da 2.a

Vara Cível da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca

tazina, na forma da Lei, etc.

l." PRAÇA Dia 15 de nnaio de 1979, às"14:30 horas

2.a PRAÇA' : Dia 05 de junho de 1979, às 14:30 horas

LOCAL : Edifício do. Fó:-u'm De�embrrgador Rubem �ori:zda Costa sito a Rua Vidal Ramos, s/n' - Canóinhas,
, "

�
-

'

- Santa Catarina.

PROCESSO : Execução Hipotecária, n.? 48

EXEQUENTE: BANCO SUL BRASILEIRO S/A.

EXECUTADO: ABRAHÁO MUSSI S/A. - INDúSTRIA E co
MÉRCIO - OLDEMAR MUSSI, MARIO MUSS).
e s/(ms.

"1) Um terreno rural com a área de 722.370 m2

(setecentos e vinte e dois mil e trezentos e seten
ta metros quadrados), situado no lugar denominado Serra do Ll�
cindo ou Bonitinho no município de Major Vieira (Se), transcri
to no Registro de Imóveis desta cidade, sob n.? 37.395, à fls. 21 do
Livro 3-A-L, avaliado em Cr$ 267.251,00 (duzentos e sessenta e

sete mil, duzentos e cinquenta e um cruzeiros).
,

2) Um terreno rural, com benfeitorias, com a área �e 1.035.931,22
m2 (um milhão, trinta e cinco mil, novecentos e tr inta e um me'

tros e vinte e dois decímetros quadrados), situado no lugar deno
minado Rio d'Areia de Cima, município de Major Vieira (SC),
transcrito no Registro de Imóveis desta cidade, sob n.? 37.584, fls.
70 do Livro 11.° 3-A-L, avaliado em Cr$ 528.309,00 (quinhentos e

vinte e oito mil e trezentos e nove eruzeiros) .

BENS

Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina, aos vinte (20) dias do mês de' abril de mil, novecentos e se
tenta e nove (1979)., Eu Zaiden E: Sel�me, Escrivão, o. subscrevi.

Dr. ORLI DE ATAtDE 'RODRIGUES
Juiz de Direito da 2.a Vara
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CAMPANIIA ,DO AGASALHO:
CHA-DESFIIJE
Já estamos no inverno e se aproxima o dia e

'�tie o Lions Clube 'de Canoinhas programou-com ca

: rínho, um' motivo para a aquisição de roupas de in
.

vemo para' serem distribuídas aos que nada tem. As
.domadoras leoninas, levarão a efeito no dia 10 próxi
mo as 15 horas nos salões do Clube Ca,noinhense um

'chá, onde os circunstantes tornarão conhecimento
I das novas modas de inverno com os trajes de La Na'
'Modínha. Na ocasião, funcionará também um bazar,
ronde Os participantes poderão adquirir muitos obje
'tos de grande utilidade. Toda a festa já foi elaborada
ré seráa Domadora Doraci Seleme rque terá a 'incum
'bêncía príncípal, ou seja, a de ser a Presidente das
Domadoras. Sabemos com antecedência, que dadas'
às circunstâncias, os salões do Clube estarão reple
tos, valendo a pena estar presente em mais esta pro.
moção beneficente do Lions.

, -

��·/II:Rf��íivÜ\!"'9---_._MlJ4iiiiPl_·....'1 IIU.IJ""",..........ciao_i,'""'W__

RAINHA E PRINCESAS-
No Concurso de sábado no Ginásio de Es

'portes, participaram nove candidatas que. re·

presentaram "seus colégios para a escolha . da.
Rainha dos III Jogos Estudantis de Canoinhas \

:Marilin Elizabete Bach e Silvaria Mara Knosek.
do Colégio Sagrado" Coração de Jesus; Georgic,
Cassía Teodorovitz .e Marilene Santos, pelo (;0-

( �
e., légio Estadual Santa Cruz; Rosete Martins de
Matos, pelo Colégio Agrícola Vidal Ramos; Ma
ria Graf, pela Escola Básica Luiz Davet ele l\1H
jor Vieira, Sueli Maria Kanzler, pelo Colég i..:
Comercial; Neuzeli dos Passos, pela Escola Bá

. sica Almirante Barroso e Cristiane Scheido
Garzo que representou a FUNPLOC � Após 6
.desfile em traje de gala, o juri apontou Geórgia

v

Cassia Tecdorovítz, corno a 2. a Princesa, repre-.

sentando o Colégio Estadual Santa Cruz. A 1.:1
Princesa foi a estudante, Silvana Mara Knosek..
do' Colégio Sagrado Coração de Jesus E! a faixa
de Rainha foi concedida à Cristiane Scheide
Garzo, sem dúvida a mais bonita e elegante den
tre todas.

_
Na próxima edição, divulgarei (t·)

fotos das vencedoras.

GA RDENIA
C(i.m.,;s'etas" .

Jean)
CamiS'8S,
e Bijouterias

Calças

Ru.a Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira J
'!

.NIVER NA AGENDA

Dia 25 de abril, foi muito festivo para 03 Iarni
Iiares da Sra. Consuelo Oliveira, viúva do saudoso
Dr. Osvaldo de Oliveira e progenitora do Dr. Osval
do Segundo de Oliveira, Dr: Fernando de Oliveira e

Sra. Tercia Oliveira Rodrigues, que completou idade
nova naquela data. Dona "Elinha" foi. horne-:
'nageada por seus filhos e netos, além de muitos
.srnigos na 'resídência do Dr. Segundo, Da coluna, ,U3

felicitações. com muitas flores à aniversariante.

ENLACE El\i 'CURITIBA
Um casaIn�nto dos lnais alinhados, será de Va- .

leria Alejandra Qlnledo e .Robin Luiz Voigt em Curi
tlba no dia 26' de maio. A. cerimôniá do sim serc? na

19reja do Cristo Rei e a reçepção aos coinrjdados no

Soquei Clube do Pataná. '

·='="'·"��""'''='-=�==-'''''=·-'-'''�"-=:'''-----="·=--=--=-----==----i
DRA. HEl-OlSA S. BE�TOH(lNI �

f
I',I

. /1I
. CInURGIA ..DENTIS'fA

CRO 1091

Fone 22-0744
. €\msultório -. Rua Felipe ,Schll1idt,

1.° Andar _.;.". Sala N.o 0-3
385

I./C

í

Cucio Colombo

��m_p_, � �__WO --.
o

GENTE QUE É DES1'AQUE

Na foto, especial para a coluna, ao centre
o Engenheiro Paulo de Oliveira Krappe e sua

bonita esposa, Elair-, em -cornpanhia de Roberto
A. Powers, Presidente da Rigesa e CarIo O.
Skoggard, Vice-Presidente da Westvaco nos Es
tados Unidos. O momento do flagrante, foi na
recepção oferecida ao Sr . Al1an Powers na Ca
sa de Hóspedes da RIGESA em Três Barras.

BODAS DE PRATA

O Prefeito de Canoinhas e Sra. Benedito 'I'he
rezro de. Carvalho Netto (Lia Prohmann) completa
raro dia 3, 25 anos de feliz matrimônio. No dia 11 o

casal, fàtuiliares e
\ amigos participam de uma Mis

sa em Ação de Graças na Igreja São João Batista eIn

Três Barras, local onde há: 25 anos, Therézio e Liar .

,

eram abençoados cOm o sacramento' do matrimônio
A comemoração será tuua viagem pelos pontos turís-
1 icos do Rio Grande do Sul; iniciando por Gramado e
Canela. Do colunista, as felicitações ao prezado ca
sal com um grande abraço.

----�-------- '�_r �
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·FALANDO EM COLUNAVEIS
/

Gente que. é gente em nossa sociedade ó .

destaque na coluna de hoje, o casal James
.
(Donna) Barbarito, presenças constantes nos

acontecimentos do "jet-set1' local e de Três Bar
ras. Ele, o jovial e dinâmico Diretor... IndusÜ'üiL

\ da Rigesa Três Ban�as .. I
I
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LA VOCJt ENCÓNTRA SEU ELEGANTE
"'TRAJE OE INVERNO.

,
.

Feljpe Schmidt, 3'75 - Fone 22-0682

I Lions Clube
de

Canoinhas
I

. PROMOVENDO O
NOSSO CHIMARRÃO
É pensamento da Administração vi�dou,..

ra do Lions Clube de Canoinhas, proporcionar
uma festa sui gêneris em nossa Cidade, co� o

objetivo máximo de pro�over o nosso CHI-
·

MARRÃO. Já temos, por decreto estadual, ��a·

festa que se realizou uma única vez, 'patro�ln�?
do Lions Clube. E, agora, a nova- Diretoria ja
s� encaminha para' reavivar a Festa. do Chi�ar
rão em nossa cidade, já. que pOSSUIffiOS, ainda,

· uma grande parcela do. que foi o nosso .parque
, ervateiro nativo e que deve ser preservado a to ..

do custo. Para tanto, devemos cultuar esse nos

so produto, fázendo prevalecer sempre' o slo

gan "Canoinhasí• Capital �a Er_v�, Mate" ou

. "Canoinhas, Capital do Chimarrão". Unamo

.nos à Direção, para que possa d�senvolver em

sua gestão, a mais bela festa canoinhense, a fe�,..
ta do chimarrão. .'

REUNIAo DISTRITAL,
EM CANOINHAS
Já está acertado, e' outubro chegará 'mais

depressa do que imaginamos, 'quando sediare
lUOS uma reunião .distrital .do L-lO, com todo o

zabínete da Governadoria em nossa 'cidade. Se
�ão éerca de 400 pessoas que aqui estarão, para

I prestar contas dos três meses de Governo que
.

terá início em julho próximo. Na próxima reu

nião de nosso clube, debateremos o assunto, em
alto nível, pois que a responsabilidade 'será nos.
moldes a suportar a carga das mais altas e:x;pres
sõesdo Imundo leonístico do Distrito L-lO e da

queles que nos são vizinhos, como o L-23, e o

L-6, este último, já no Estado do .Paraná: . .O

programa .será elaborado desde já.
PLAY GROUND NO HOSPITAL -

I

\

De vagar, o nosso Hospital Santa Cruz ' .

vai se equipando, para termos assistência, a'

mais moderna que se conhece no campo Hospi- .

talar. Mas não só de equipamentos vive' um ..

hospital e é preciso que se tenha em mente:
uma área de lazer, para os pequenos que lá fi
cam internados por .motivos vários: Neste sen

tido, a Administração do Hospital, bolou um re

canto onde' funcionará um play ground. Para'
,

tanto os clubes de ser-vice foram chamados �, J ,

uma colaboração e' esta deverá ser um dos oh-
• J ,

.

jetivos do Lions Clube de Canoinhas, para o
.

próximo governo. Nossa meta sempre foi Ser
vir, e é pr íncipalmente em Servir nosso Hospi
tal, que reside um dos objetivos de Lions, pois
Servindo uma entidade assistencial, estaremos '.

. v·

Servindo nossa comunidade. Não nos furtare-··
mos a dar nossa colaboração, urna vez- que V1-

.

. mos a necessidade presente. .

.
.,1 ,

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

/

JANTAR. F�STI�O
. O Presidente da F'UNPLOC, Dr. Paulo D�

'Ciuech radiante CO'm, a brilhante participação de se�:-::
alunos nos III Jogos - Estudantis, ofereceu uni gosto�.(1
jantar �os atl�tas; profess?res e Diretoria daquel.e �%tabelecimento . O acontecimento teve lugar no dia t:
113. Sociedade Beneficente Operária .. E por falar e�l
FUNPLOC, trc;msmjto através� da coluna, os agradoé
cimentos e os elogios dos organizadores dos jogos ;�a
trJdos os' participantes, em �special a? apo'io prestaqi:J .

pelo Dr. Paulo para o sucessô que .foi os III Jo�?;:;
Estudantis de Canoinhas.' .:. '1

I

I
. I

n. '

.1.

\,[
tlcg;ur'üS em todos os ramos - Fotocól1ias - Allto .; i
Ffcola -, Oes.pachante· Oficial de Detran - E11lpla- .:. i

. �anlC:l1t(!s - TransH�:rêncja de Veículos - Confecçã.n ../fIe Placa�. e .Plaquetas - Carteira de Identidadtl .,'llCarte.ira de Motorista - Taxas Estaduais -- IJreen- . ii
.chimentos de Notas PronlÍssórias e ContTato8.

I ,
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Prefeitura'H:o' De'piftamenti) de Veículos Usados de ;�fguei
P.rocopiak· (omérdo de VeiuJlos ltda I vo(ê

"

encontrará para pronta enuega:
LEI N.o 1480 DE 27/04/79

I

DISPõE SOBRE A DELIMI
TACÃO DO NOVO PERÍIVIE·

�
,

TRO URBANO DA SEDE DO
TVIUNICÍPIO pE CANOINHAS

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, 110 uSQ de suas

atribuiçôes, faz saber a todos 03

habitantes deste Município que
a Câmara de Vereadores decre
tou e eu sanciono a seguinte

L E I
Art. 1.0 ,- lj. delimitação

.

do novo perímetro urbano da
cidade de Carioinhas, fica assim
definida: Parte na' fóz do Rio

Água Verde descendo pelo Rio
Canoinhas numa extensão de
950 metros lineares desse pon
to

�

por uma linha seca' até en�'
. centrar a estrada Bernardo 01-
sen onde está localizada a Esco
-la do Alto da 'I'ijuca, seguindo
pela estrada numa extensão de
500 metros lineares, daí entran
do a esquerda numa extensão
de 1. 55D "metros em linha

.

reta
até eneontrar a perirnetral do
Parado, desse ponto .segue pela
perimetral numa extensão', de
550, metros lineares, daí segue a

direita numa extensão de 1.000
metros lineares até encontrar o

l\'1arca Ano
1 Brasília' .. . . . . · . · . · . · . 1977
1 Caravan . . . . . . . . . . . . · . · . 1977
1 Belina . . . . . . .. . . . . · . · . 1978
1 Chevette GP .. . . . . . . . . .. 1977

.

, 1 Brasília 1978.. . . . . · . · . · . · .

1 Rural . . . . . . . . . . .. · . · . · . 1975
1 Volkswagen 1500 · . · . · . · . · . . . 1974
1 Pick Up Willys .. . . . . . . . . . \ 19'74
1 Opala 4 portas . . .. · . · . 1974
1 Caravan .. . . . . · . · . · . 197G

,MIGUEL PRO(OPIAK (O'M. DE VEíCULOS lTO_A..
------,

Concessionário General Motors do Brasil' S. A.
Rua MajorVieira, 289 - CANOINHAS _. Sta. Catarina

'Terrenos -

•

vende - secentrais
, '

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS' CEN
r,.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

TE1\JIBRO COM GETÚLIO VARGAS' NESTA CIDADE,
'COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-p471 COM ROMEU.

/

, ,

,

e com

Material· de,
I

.Consbucão
,

Ltda.

/

·UNGE & CIA�" LT�
, _

·INDÚSTRIA'. ., " COMÉRCIO -

.
EXPORTAÇAO

. TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores
.

EXClt.lSiVOS .rla Linha

Completa, dos Motores «W EG»

de ferro e uma .variadíssima secção
com 'equipe 'de profissionais, compe
tentes para sua, colocação.

.

Esquadrias
de vidros,

Rua Des. Costa Carvalho, �1 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA" - ,PR.

REPRESENTAN'fE EM CANOINHAS:

Wa,ldernar KnUppei
""1 •

.

TZFO' rezem' =crr:=rt'FS ==...... 1!��""""'?hR'· ".._llISIi:DIlW

.� .

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

I

Municipal de
,

Canoinhas
.

l.
�

)

I Rio dos Porcos, subindo pelo ponto de partida. '.
mesmo Rio até encontrar a pe- Artigo 2.0 - Revogam-se
rimetral Parado com a Rua Du-

as disposições em contrário e,
que de Caxias (Ostroski), dai especiahmente a Lei- n.? 330, de
em linha seca até a BR-280, se- 31 de agosto de 1956 e ri.? 1.460,
guindo pé la mesma até encon- .

de 1.0 de dezembro de 1978, es ..

trar a estrada Canoinhas-Major ta lei" entra em vigor a partir
"Vieira, por esse numa extensão

. de 30 de abril de 1979 ..
de 930 metros' lineares, desse

I .: 1 ',. ",

ponto segue por urna linha seca
'1

Canoinhas, 27
.

de abril cc

até a captadora de água da ...979.

(CASAN) 'daí desce pelo Rio -:

Dr. Benedito Therézio de
Canoinhas até encontrar a sex- Carvalho Netto
ta rua projetada na Planta C�·..

.: Prefeito Municipal
"

dastral a contar da rua Carlos

Wagner e, por essa até encon- Esta Lei foi registrada e

trar novamente o Rio Canoi I publicada
.

no Departamento
nhas, daí segue pelo Rio até i) ! Administrativo na data supra.

.

\.
"

.

.

�nr"nr ,� ,

�
� ••• ,., .. , •• "" •••••••••

":' 1Impressos em uma ou mais
-,

cores�é'--com a
�f •

IMPRESSORA OURO
VERDE LTOA." .

.' j

Basilio Humenhuk Comércio
oe \1 eículos Ltda. .,,' '.

I .,.,r��'''':''-'''_'''''''�''''"''�'''-''i""",,:;,·;,;;;;,r,,;;;;��-
�.

.

. I Revendedor ,FORD ·1·
, "��""""�-,,,,,-.\��..,...�.....'

··1979,·4
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de .qualquer marca.' ,',.
"

DISPONIBILIDADES DA SEMANA: ... ' •.. .:.� i..,..,_. ,

Caminhão F-600 diesel - c/motor Mercedes 1974
I

,,,
�

,.

Rural 4x4 .: verde e' gelo ,. ; � 19611
.,; '''5 4x4 azull.'-C -

__

- .Jl •••••••• 1975

1976Corcel coupê luxo - branco

Adquira seu veiculo com' a 'minima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da região.

Visite-nos sem compromisso, e in' nossa loja -à "

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e, 22-09�4. .:
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Dia das Mães - 13 'de

cPRESE.NTES·
maio

,''',
c

acsa
'- '

RUA PAULA PEREIRA,. 648

PRAÇA LAVa0 MÜLLER, 540
,

,

1 C�s�· de U��an�a� P:r�m��a -1
Artigos de umbanda, cbar�taria _e pertumarla .. tI, Rua Paula Pereira, nº 546

_-

c:waa .... .,..-:r _ • -<:#$iiiIlii: ....,=-!f�teaJ�...�!5� !� ,

�."'J lI0II:,...: .. "'_'�I_7_:_.._....'nl"'''_",__",*'��I1WII!lr !CF. :;: ::;C;W4,

i·

Ancora Tratores

..
'

L/C

!
i .

r ,

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa-de implementas Blue Line,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

G os silos metálicos Silogranel, tem realmente urri endereço certe,
A Ancora Tratares, '

Por isso, não se acanhe: íique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

, ��I
�'JIÓ!�,ftr·'" cr-: (/'!'/
�"''1,J' \I$looo,.... , leI </I'('fI(;'l"t'4 _z {('fll.

I.

,

D&STRt8Ui>OR EXCLlISIVO EM CURmRA, LiSTE rY.J "ARANA E NMTE OE,SANT/.. C,ATARtn.\.

MatriZ em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52�21
,

CaMinhas- T�V<Jr-sii 7 de Setembro, 248· Fone 22-{)5M3 >II Lapa,. Fhm Barão do Rio Bre.f\co, 18011· F"nl) 22·12i:J

"==
,

Aniversariantes
,

da Semana
AN�VERSARIAM-'sE
HOJE: o jovem Valnir ,El

cio Novak;' o menino Júlio Ce
ser, filho 'do sr. A1m'Ü Ruthes.

r'T ilda sra. L.. I o.

residente em
t,

AlvrANHÃ:
Voigt Fernandes,
Curitiba. _

'

.

DIA 07: o sr. Alvino Bo

lauf; as SI1ta!:L: Mania Petrint ..

chuk e Laurici Treml .

DIA 08: os srs.:
. Roberto

Batschauer e Glauco J. Bueno;
a srta. Irene Roesler ; os jovens:
Haroldo Carlos Koepp e Jair
Pedro Mendes.

DIA.09: os srs.: Gilberto
Ritzmann e Luiz Krüger; o jo-
\1 em Karel Peixoto. ,

DIA Iü: a srta. Sônia Ma
ria da Cruz Sobrinho; o jovem.
Arolde Paulo Seleme ,

I

DIA 11: o sr. Guilherme
Mohr'.

Aos aniversariantes, nos

sos cumprimentos, COIn votos
de muitas felicidades.

VENDE-SE' 2 lotes

480 Tn2 - localizado à Rua
Argentina
510 m2 - localizado à Rua
João Tomachitz ,

, ,

, Tratar C0111 o sr. José Hack
de .Souza,· na, Rua Guatemala
(frente a casa 'n.o, 355)
1 x

�_.----=.?----._-_._-------------

-

'Caminhão de frete
Praça Lauro Müller (em.

frente à Relojoaria Suissa).
Mudanças e pequenas cargas
para qualquer ,ponto da' re
grao Fone: 22-0837 - Tratar

, com "\tValdeluar ou Miro.

i

","�()s;' melhores
_

preços e condições
I

da,' região
_"

propno e entrega na 11or3

Dormitórios' - Refrigeradores Conjuntos
'·trofones. '�

, Faqueiros Bicicletas Aparelhos'
, .

Aparelhos da Porcelana - Conjunto .ern Alumínio - Tapetes
Rádios -'. Toca-Fitas .. Fogões à Gás e a Lenha e uma

,

I

infinidade de outros artigos para o seu lar.'·

Crediário
•

.'

Estofados
de

• Ele-
Som

I

,I
rl[

.

�
�

�
,j
i"

�
�

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

,'. _ ,I'
'

". 31
,"IU_,lU.Jl..L.......JJUlUJ'.JII.n.Uj"-J_.!...IUlA��.I!.I" . ..IIAJ..,IY=YMa"!. R 1'1.1:1 lU! lU \'I_-i.-.Y:,,!b..�.u,j,.L'U.P.&.1!) LLÚoI n' 'lU'" r' U�.J.II'" II;�

I •

,.

NA COl'HPRA DE SEU DORIHITÚraO LEV,E DE BRINDE UM DESPER l'i1DOI{;

DE· Un"I CONJUNTO ESTOFADO, Ul\1A MESA DE CENTRO;
( ,

,'_. DE"UM rrELEVISOR, UMA. AN'rENA COJ\:I INSTALAÇAO;
.' <

DE'UM FOGAO A GAS.oU A LENHi\', UNI JOGO I)E COLORJtX.
, I

faça-nos e uma visita e comprove.· nossos .preços
.",) .

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACL'\ DE ;PLANTA0: de sábado (05) a sexta-feira (11)
Santa Cruz. - Rua Felipe Schmidt,' 365
Fone': 22-0447

MÉDiCOS DE P.IJANTAO: Sábado (05) Dr. Dalmo f3atista Soares

Forie: 22-0033

Domingo (06) Dr. Lincoln Simas
Fone:.. 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 19.0

PRONTO SOCOltRO: Fone: 192

ESTA.ÇA.O RODOVIÁltIA:, Fone: 2:::.-&11'9
rLANTAO CELESC: Fone: 22-0490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados e domingos

Posto no Planalto' Hotel. '

\
r

'

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às }2:00 horas.
_ e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

. dos até às 16:00 horas.

H O T É I S �:-.

-.-

PLANALTO lIOTEL: 'Funcionando com 40 apartamentos e café da

manhã . Estacionamento; Sala de Conven

ções, Bar, Farmácia, Barbearia e Lavanderia \ I
.

Rua Felipe Schmidt, 550 ..; Fones (0477)
\_

22-0433 e ,22-0477. .; �;
,

(
SCHOLZE: Apartamento e q��rtos -,. Banho à vapor - Restaurmite4/J

.

'anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-,0036.�i,j�
GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas·-'.3

feiras e aos domingos, carneiro, churrascos, galinhas
, assadas e recheadas.

I

•

I

-:- RESTAURANTE A LA CAiRTE -:-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 34'5 - _Fone: 2�-0761

De segunda à sábado; serviço completo à

LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. - Funciona' das

.\,::'

�;. n :00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00
� I , horas.
'% ' .

.

�JJANCHERIA S.B.O.:_ A ma�s �oderna e.melhor equi�a�a da' ,ci�ade ..

�"Íl"
Especialidades:

...

Pizzas e ::e:elçoes.' rápidas.
Praça Lauro Müller - Prédio Sociedade B.

1 Operária
�

.

1
-,:- C H U R R A S C A R I A S -.-

PINGUIM:. Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-023.(3 - Funciona da�_
O� :30 às 28:00 horas. - Lanches, - Refeições -' Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia. ICANECAO: Rua Caetano Costa (saída p/Mafra) - Excelente aperi-

.

tivo ., churrasco à moda gaúcha - espeto corrido 'e pra-
to comercial.

PÀMI1AS: Final da· Rua Caetano-Costa (saída pi Mafra) - o verda
deiro churrasco dos pampas - encomenda para festa:!!'·

espeto corrido e prato. comercial.

-:-_ C I NEM A -:-
HOJE à.s.20,39 horas, - Sensacional programa duplo:
1.10 filme: O CORSARIO NEGRO CONTRA OS PIRATAS
�.o filme: A LENDA DE ENEAS

.AMANl1Ã às 14 horas em matinê:
A }f""I<:NDA DE ENtAS -- Colorido

I AMANHÃ em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:

,

'. J-?etty Faria, Mário Gomes, Armando Bogus em:

O CORTIÇO _ Color-ido - Censura 18 anos ,

Atenção: Este filme r'epr isa 2.a oe 3.a feira às 20,00 horas.

4.0", 5.a e G.a feira às 20,30 horas:

Hugo Carvana, Mon ique Lafond, Claudio Cavalcanti em:
ÍPANElV1A ADEUS _' Colorido

-:-- PROIVIOÇÕES BAILES E DJSCOrHEQUJ�:S -:- "

HOJE:, 23 .horas - Clube Canoinhense: Discotheque - Jakon .: Som ê
,

Luz�, .

DIA 10: Chá-Desfile - Promoção Lións Clube - Clube Canoinhense
DIA 12: Baile de Aniversário - Rotary 'Clube - Clube' Canoinherise .

-:-- REPOHTAGENS FOTOGRAF'I_CAS -:-
rOTO EGON: l-lua Paula Pereira, 854

FOTO STUDIO ALVORADA: Eua Felipe Schmidt (em frente é1.
t " t -

,

Livraria Zaguini) .

rOTO JOjiO: Rua Vidal Ramos, 524 - Fone 22-0392
,

FOTO RUBENS: Rua Vidal Ramos (anexo à S.B.O_)
--�- -_ ..........._.....- .. p_--"-

I '

HOJE às 12 horas _ FEIJOADA do Amauri - no Casarão em Iren-
, ;

.

te à Lívraria Zaguini.
�__

• �QlaD:II---'

PRODUTOS BltAHMA

lVTERCANTIL INDUSTRIAL DE BEBIDAS, CATARINENSE. VfDA;
Rua Felipe Schmidt, 177 _ Fones 22-0428 -,,22-0671

'B I N' D E R C _A· R
(�.(H1né'g·cio de' .�,u{omóveis ltdd.

Vende automóveis FIArr "O" Km - lAUXO, GL e STD

COMPRA � VENDE. TIROCA. E 'FINANCIA ATÉ 24 MESES
1 -Volks 1..300 - Verde -.. . ... '.. .. .. .. .. .. ..

1 KARMAN GUIA TC BRANCO' .

1969
1972
1971

1975

1970
, ,

1974

1975
t967

1963

1 VOLKS l. 50(} LAHANJA .. .. ., .. ..

·1 VOLKS 1.300-L AMAHELO ...
,

_ 1 VOLK.S 1.300 - BRÁNCO .. ..

1 VOLKS l.500 - BEGE .

1 VüLKS 1.600 - AZUL .. .. .. .. ..

]. RlTRAL 4x4 .. MARRON '

0-· ••

1
i

JE.EP 6 CIL. - CINZA .. .. .. .. .. .. .. .. . ..

RUA CORONEL, ALBUQUEltQUE_2 235
FONES: 22-051'1 E 22-0610

"

.. ., �

,

__________________A Z MA�=e �-._.------�sp.

"
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de Madeiras Zaniol,ó ,S�A.
c.G. C.M. F. 83.187.294/0001-30

Juízo de Direito da Comarca de

la .. \l ara (_�í vel

Idital de, Notificação' com' o prazo fie

EDITAL DE CO,NVOCAÇAÓ
ASSEMBLÉIA GEij.AL EXTRAORDINÁRIA,

São convidados' os senhores acionistas desta Soeíedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 28
de maio do corrente) às 10:00 horas, na sede social, sita no Bairro

Agua Verde, Canoinhas. Santa Catarina, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

'
,

a) Preenchimento de cargo vago na Diretoria e fixação <la
remuneração.

-,
'

Canoinhas, 04 de maio de 1979.

MILLES LUIZ ZANIOLO _' Diretor

trinta (30), dias
I, com a faculdad,e de emitir. en

dossar e onerar sob quaisquer
formas, todos os bens da mes

mia, como se pode ver pela foto
cópia autenticada daquele ins-

FAZ SABER aos que o presen.
trumento , Essa procuração foi

te Edital virem ou conhecimen-
lavrada nas Notas do 21.° Car

to tiverem que, -por parte de
tório da cidade ' de São Paulo,

ABRAHÁO MUSSI SIA. IN � II no livro 490, fls. 78. E outra

D'úSTRIA E' COMÉRCIO E procuração, lavrada nas Notas

OUTROS, nos 'autos da aeão de !
do 2.° Tabelionato desta cidade,

revogação de Procuração, au-II livro
n.? 52, fls. 55, em 17-11-78,

tuada sob n.? 7.73'7, ficam noti-
com os mesmos poderes da an

ficados os interessados incertos I terior, ,ou!orgada pela segunda
e não sabidos, bem como o sr .

i Suplicante, MUSSI TRANS·

WILTON FERREIRA ALVES, I �ORTES, CO�RCIO E Rb,

brasileiro} casado, industrial; I I R,ES�NTAÇOES. LTDa. C?cor ..

atualmente residente e domici- i re que, por motivos de diver

liado em lugar incerto e nâo I gências havidas entre as Supli
sabido, com' o prazo de trinta I. cantes e seu procurador, .um dos

(30) dias,' que se contará da Dr1- i cornpromitentes r e s p onsáveis

_ meira publicação, da revogação ! num Contrato Particular de

d� causa, de acordo COIn a peti-
Permuta de Bens, por ter este e

ça? e, r. despacho a seguir tran �:_
os demais contraentes inadím

eríto: -'EXMO SR. DR. JUíZ plido contratualmente, os 'I'itu
DE DIREITO DA PRIMEIRA

lares das Sup licantes> reque
VARA DA COMARCA DE CA-

rem perante este honrado Juízo

NOINHAS, ESTADO DE SAN.,
o Seqüestro das duas empresas

TA CATARINA. Por seu bas- (:: reassumiraml, ,conseqüente,·
tante procurador e advogado mente, as direções dos seus ne

infra assinado, bacharel P:\U .

gócíos. Em função dos inativos

LO DEQUÊCH, brasileiro: ca-
que l;varam ao Seqüestro e,

sado, advogado. regularmente também ao pedido de Arresto
escrito na O.A.B., Seção' de

dos bens daqueles contratantes.
'

Santa Catarina, sob n.? 2.360-B,· o Sr. WILTON FERREII�A
residente e dorrr ci liado ne"t� ALVES, .deixou de merecer

cidade de Canoinhas, com escri confiança dos Diretores das "'Su
tóríos sito à .Rua Major Vieira) plícantes .e, por outro lado, pe-

486,. ?nd: recebe intimações c
las açoes la m_?vid2-; e pelas que.

Notífícações . DIZ,' A.BRAHr�_C se moverao nao mais se justifí-
l.\fUSSI '$IA. IN-nITSTRI:\ E ca sua permanência com 0.3 po-

'o" ÇOMÉRCIO e Mr.s�a TRANS.� deres a ele outorgados_" A::,::�-.l,
". PORTES, COMÉRCIO E IrE� com fundamento. no preceituado

l�R��E�T.AÇÕ.ES LTDA., pes.. do. art. 1.316, inciso I, da 'noSSft
.

soas 'JurldI�as de direito priva- LeI Substantiva C!vil, -vem é1

do, com sede e foro nesta Co- Suplicante, CGn1 todo o respeito
'marca de Canoinhas, neste ato j' E: acatamento devidos a este

representadas pot seu Diretor I
honrado Juízo, a fim de reque-

\
Presidente e Sócio· Oi1:e.t.:::.1', Dr. ,rer a REVOGAÇÃO, DOS
NIÁBIO MUSSI, brasileiro C.1--' �ANDATOS supra menciona
tado, 'industriaI, residente � d,�., oos, pedindo: Seja ,intimado o

micilíado nesta cidade, Gue cni mandatário WILTON FEHHEI
de'fesa dos seu) direito� -'e inte-. �A ALyES, brasileiro, casado,
resses, necessitam expor e re- Industrial, atualmente residen
querer a V. Rxa. o que E:egue: I

te .e domi_?iliado em lugar in-
1 ;........ Em 14 de setembro df;.1

certo e nao sabido, de vez que
j 978, a suplicante ABRAHllO �,e mudou desta cidade 'sem
l\1:USSI S/A. INDÚSTRIA E

i

(��.lal,qu�r comunicação, intima
COMÉRCIO outorgou uma pro·: çao essa que se requ�r sej a fei ..
curação ao sr. WILTON FER. �a por Editai�. Haja por ben1 \i
REIRA ALVES, com plenos po·· I �xa. d�term1nar a publicação
deres, e os mais amplos para I �a presente medida e.m\ ;orna1
"Ad N�gotia", gerir todos os ne� I Ciesta cidade, bem con10 n�s 6r
gócios d,a Suplicante inclusive I gãos dos Estados de Santa Ca-

o Dr. LOACYR MUNIZ
RIBAS, Juíz de Direito

'

da' 1.a

Vara Cível da Comarca de Ca
neínhas, Estado de Santa Cata-:
r'ina, na forma da Lei, etc.

. tarina e de São Paulo (onde fo
ra assinado o Contrato .....e por ser
área de atuação do Suplicado e

de seu irmão Manoel Ferreira
da Veiga Alves), para que se

�orne do conhecimento de ter

ceiros, ressalvando-se direitos
e obrigações. Seja oficiado, no

mesmo sentido, ao Titular do
�l.0 Cartório de Notas, de São
Paulo, para que promova a de-

I
vida averbação. Também, que

,

se oficie, para os mesmos fins e

objetivos, ao Titular do 2.° Ta
belionato desta cidade. Con
cluídas

.
as tramitações legais

requerem as Suplicantes lhes BRASíLIA O Ministro O Ministro da Justíçatam-
sejam entregues os Autos .indo- da JU!, tiça, -Petrônio BortcL:" béITI considera conveniente ,<!)

pendentemente de traslado reafirmou para os políticos are- adiamento das eleições muníci
Como não se tem conteúdo eCOT nistàs que o �Governo está deci- I pais de 1980, de forma 'estab�··
nômico defino, dá-se à presente, elido. a extinguir a AHE�"�A e 'j IleceI' 8� coincidência de .mandé ..

apenas para os efeitos físcaís o : MDB para �a�ore:er um� <:0r_n'" I tos em 1982, com as eleições ,ge;.
valor de 1.000 (hum mil cruzei ! pleta lreorganizaçác partidária, I rais, para renovação das As ..

ros). Por ser de Direito, E.E.D. I assim como.,é decisão govern�- i sembléias, da Câmara -dos
Canoinhas, em 09 de abril de mental o adiamento das elei- I Deputados e de um terço do Se-
1979. (as) pp. Paulo Dequêch I ções municipais de 1980 prova- I nado. A extinção dos dois parti ..
advogado DESPACHO: - R.A, i v:lmente através da pro�roga� dos e a consequente reorganízà
Proceda-se na forma requerida. I çao de mandatos de prefeitos e ção partidária· aconselharía,
Em 10 de abril de 1979. (as) I vereadores, para estabelecer ,1 por, conveniente, o adiamento
Loacyr Muniz Ribas - Juiz de coincidência de mandatos ern das convenções partidárias �
Direito. E para que chegue ao '1982.

,
Nessas . conversações cóm

conhecimento de todos mandou O Senador indireto Murilo lideranças políticas da Arena ..

t:xpedir9 o presente Edital, qUE I Bada�ó da ARENA ,'de �in�s" nas ú1ti�as ho��, o �infstto
será publicado na forma da lei

I �eraIs, revelou, a sua .dISpOSl•..da Ju�tlça ad:nItIu a �lP.o�eseo afixado no lugar de costume çao de apresentar projeto TI() de que o 'proJ�to de leI, nésse
Dado e passado nesta cidade de 1 Senado dispondo sobre o adia- sentido venha a ser enviado ao

Canoinhas, L:,tado de Santa I n:ento. d�s cOlfven�ões partídá-
'

C.?ngre�so, a .curto prazo"
..
ser

Catarina, aos �inte -e seis dia� I r1a� previstas para Julho, �goS'to vlndo� lnc!us�ve, pata desyjar a

i do mês de abril de mil, nove- c setembro, para renovaçao dos- atenção pública das greves e

i �e��o'; e setenta e nove. Eu, I c�rgos ?e. dirigen�e� partidá .. lo:xtros .motivos de reivi.�dica'<
I �,a!OCl1 E. Seleme, Escrivão, o I nos a l1IVe18 municipal, 'esta·· çao SOCIal,. que se concentra,
I subrcrevi . .1 dual ,e naci�na.l" �o�forrne esta- I sobretudo, agora, em S�o, Pau-
i

,

belece a LeI Organlca dos Par· i 10, causando preocupaç,oes ào
-LOACYR MUNIZ RIBAS I tidos, Políticos. ,

' I Governo ,e .3:0s políticos de ,m.;
JuÍz de Direito

I �mbora o Sr. Jose Sarney, 'I'
bos os partIdos.

'

2 x preSIdente da Arena, cQntinue -

sustentan·do que o Govtjrno
não .to.mou qualqUer decisão re·

',S' 'B ',O'.Ilacionada �om a. extinção 'do
..
,:�,· ,

dois partidos existentes, �o Sr.
! Petrôrrio- Portella reiterou tal

I disposição em� c,ontatos que nO Va
I, manteve,

dia 2 último COln aí ..

I
guns políticos arenistas. :, Em Assembléia realizada

13
"

,

...

_.,.....
__ ___ 2 _' dia ).0 de maiQ nas dependên\-

das da Sociedade Benefic.ent€

A L (J G, A ...SE· Operária, foi eséolhida '3.' nova' ;

diretoria, que regerá os destl-",
nos da Sociedade no biênio
.79/80,( e que ficou assim consti,..
tuída:, .'

II Presi�e;nte:
.

Marcos Süssertba�h
1 o V Ice Preso Guilh�nm� Prusi
2.° Vice Pres.: Rafael J,. Boeing

--- ,3.° Vice Pres.: João Linzmeye�
D O C U M E- N TOS 1.Q Secretário: Nelson Paul
E X T R A V I A DOS' 2.° Secret.: Moacyr R. de Paula.
A firma TRANSPORTADORA l.].� Tes.:" \Valdemiro Maist��

,

I R.EG\II'�� LTD�., decloro para os <?e. 12 o Tes
..
: 'ttomão K.. Sôbr;lri��

I
vldos finS que foram extraviados to., I Orador. P�ul0 E. R. �ana .

dos os documentos da correta d0J· i Cons. Jur., Dr. A. Werhfurtel"

I su� .

propriedade, marca Grah!, I Chefe Depto. CuI.: Edgar M�yer
! chcJSSIS .696, ano 1976, cor verme- I ,Col)selho Fiscal: Dr. Silviç,
/, lho e branc.o. I A. lVrayer, Hugo A. Peixoto,

" .Os mesrno� fica� s�m efeito p:Y ,Darcy Wiese, Osmf.irio" Dav�t e
ter SIdo requerido 2. via. I Agenor Vieira Cort.e.,,·' " .

, '

•

. .,e. ,
,

��� ..� , 'e' __

.adiarnsnto.
, '"

o fim
MDB·

Intenção do governo:
das eleições
.da ARENA

e

e

I

... ,,<,-' ."._._-- • ,,-� .. _ •. _ ...._<�--� .... -- � ... - ..._.-._,--_ ..... -", .. �.',...._ .....

eleg�u
DiretoriaEDITAL

I

I
I Encontra-se em Cartório 2.°
(lf" ''t''t •

� ,

I ,; 1':.10, a ",�ua Vldal Ramos, Edifício

I
do Forul11, para ser protestado Q se,

guinte título:
I
I \DupJicata n.o 0,746 - valor Cr$
i '

I 5 � 920,00
-- vencimento: 28-�, 2-78 ,-

i emitida por Formaq - Fornecedoro
I , .

Mr. E'I oe aqulnos � -quipamentos paro
"Madeira Ltda., contra FÁBRICA DE

f,AÓVEIS E CON. DE ERLlhlO OSV/\L·
80 VOOS.

I .

I' Aluga-se uma sala para
ponto comercial no 'c,entro dE.

! cidade, na rua Vidal Ramó�:,
1141.

Tratar 'no loc'al ou' pelo te

lef�ne 22-0909.

---"""._-�,..... """"""_........_-_........_- �or não ter sido possível encon-
I trar o re�er�do responsável, pelo

I',
presente mbmo-o para no, prazo
d.e �rês (3) dias, a contar da publi-

. caça0-deste, no JORNAL CORREIO
i no NORTE, vir pàgar o mencio-

" n�do tftulo, ou dar a razão porque
nao o faz;, e ao tnesmo tempo, no

! C8.S0 de nao ser atendida esta Í:ati-

II ma9ão, o notifico do competent(:l
protesto.

III iii _.

Regi5tr�da' no CRECI 5:ob H.o 204
t\ Slf'ÕL CORRETORA DE IMÓVEIS TEIVI PARA VENDA

A PIÜ�ÇO D� OCASIÃO:
,

- Ur� terre�l? n�ral com área de 57 alquei.res, todo' cultivá··
\:'el ccm rf'1.;::tquma, 'em Caita, perto de São Mateus do Sul.
DIn ÜUJóvel urbano à ru!"', lVíajor Vieira com terreno de
120'0, m2 sendo 30 metros de frente no asfalto com urna

casa d� madeira c/110 m2.
'

.

.' '

1 .terre_no urbano com 436-m2, localizado à esq CeI. Albu·· I_

q,uerque com a Eugênio de $ouZa.
'

_._ 1 1:erreno urbano com 400 m2, loealizado à esq Paula Pe- .

,

reira com a Eugênio de Soúza.
- 1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2 COlml benfei

torias localizado na esquina Barão do Rio Brànco com

Major Vieira.
.

TEl"! AINDA PARA VE:NDA:

Uma Pick,·Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.
COMPRA,·SE:

_' 1 área acima de 50 alqueires, para florestamento.
EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

,VENDA DE 'LOTEAMENTOS.

Cçmoinhas, 02 de rna;o de 1979.

·l'Jaula S. Carvalho

I
�_••__W__�__F -- W=__'_'__"��__W �_.�---_.--------------,------------------------------��---- l.*""-

I

I
I Registro Civil -

JACIRA EMllIA _PAUL CORRtA, Tabeliã e Oficial
do Registro Civil do' Distrito de Pinheiros, Comarca de

. (anoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

PEDRO MARTINS e MARIA DA GRAÇA DF. JE�
. SUS. Ele, natural de Campo do� Buellos, deste Distrito,'
nascido em 06 de agosto de 1944, operório, solteiro,
domiciliado �m Campo dos Bue'nos' deste' Distrito, fi'1h (')
de Ernestina Martins, falecida. FIa, nàturaI de !aquati
zal, deste Distrito, nascido em 18 de iunho de 1954; ,dci
lar, solteira, do'miciliada em Campo dos, Buenos, de:s't�
Distrito, filha de Miguelina de Jes'us.

.

.,' ,-

PEDRO GONÇALVES DO ROSARIO e M.\RI/\
IZABEL PEREIRA. Ele, nal'ural de Canoinhas, deste E.s

tadç>, nascido em 12 de abril de 1912, agricultor, saí,
'

l'eiro, domiciliado em Barra Mansa deste Distrito filho
-
,. I '

de FI�ren'tina Gonçalves do Rosario, falecida. Ela; na-

tural de Barra Mansa, deste Distrito, ndScida em 19 de
janeiro de 1930, do lar, s.olte_ira,,' domiciliada em Bar�a
Mansa, filha de JOQna Pereira.

Se alguém souber de algum impedimen1o, o:p�_.�
nha-o no forma da lei. .

Pinheiros; 30 de abril de 1979.
Silvete Darci Paul - Escre��mte Jurame.ntad�

,,' .

\:.\..; -

rProcure a SICÓL à rua Getúlio Vargas, 857 '� Telefol1� 22-0039
'

_'
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CORREIO DO NORTE . 65 de maio de 1979

Juízo de Direito da (emarca de (anoinha.s-SC
l.a Vara Cível

/

Edital de Citação
o Dr. Loacyr Muniz Ribas,' Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,' na forma da
lei, etc.

Faz' s�ber 'a todos quantos este edital virem, ou dele conhecimento
tomarem, com o prazo de trinta (30) dias, que por parte de EDHI-·
TE PINHO MOURA, brasileira, casada, doméstica, residente nes

ta cidade de Canoinhas, SC., por intermédio de seus assistentes
judiciários, Drs. 'Antonio Weinfurter e Aldo Pedro Dittrich, foi re
querida uma ação de Alimentos, a qual levou o n.? 7.106, e' pela
presente, cita o Sr, JOÃO MARIA lVIOURA, brasileiro, casado, la
vrador, residente em lugar incerto e não sabido, para comparecer
DO Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, 1.a Vara Cível, no dia 02 de agosto de 1979, às 14 horas,
para a audiência, de concilraçáo e julgamento, pagar a importância
de Cr$ 8.800,00 (oito .míl, oitocentos cruzeiros), correspondente a

onze (11) meses de atrazo (art. 732 a 735 do P.C.p.), ou contestar,
querendo, a presente ação no prazo de quinze (15) dias, a partir'
da audiência; prazo que correrá aro Cartório; tudo de acordo C0111
a petição .a seguir transcrita: "EDITHE PINHO MOURA, brasilei- ,

ra),casada, residente e domiciliada à rua Uruguai n.? 84, na Cidade
de Canoinhas, Estado 'de Santa Catarina, por' si e como represen
tante legal de seus filhos menores que estão sob sua guarda e com

panhia, ora denominada, AUTORA, por intermédio de seus assis-
.

tentes judiciários abaixo assinados (does. 1. e 2 - assistência judi
ciária), vem, à presente de V. Exa., com o devido respeito e aca-·

tamento, para propor a presente AÇÃO ,DE ALIMENTOS de acor

do com os preceitos da> lei n." 5 .476 de 25-07-1968, COln redação da
da pela lei n.? 6.014 .de 27-12-1973 e demais leis atinentes à maté
ria, contra JOÃO MARIA MOURA, brasileiro, casado, lavrador),- /

residente e domiciliado em Palmas, Estado do Paraná, ora deno-
minado Réu, peI'os motivos seguintes: 1 - Que a autora é casada
civilmente, com o Réu, conforme comprova a certidão de easamen-.

to (doo •. .n.? 3). havendo desta união' 4 filhos a saber: 1 - Tânia'
. . ,

.

Moura; 2 _ Vitor'.Paulo Moura; 3 _ José' Antonio Moura e 4 .--

Geovane Renâldo de Moura (does. 4-5-6 - certidão de nascimento
I dos menores) e

,

'

2 ._ Que a Autora foi,expulsa do lar conjugal, pele
Réu e veio residir nesta cidadeem companhia do filho menor Geo
vane Renaldo ele Moura. 3 - Que a Autora e seu filho menor es

'tão passando privações, uma vez que não tem meios suficientes
para se manter. 4 - .Que o Réu percebe cerca' de Cr$ 2.000,00 (dois
111il cruzeiros) mensais. 5 - Que face aos encargos que ficaram
sob responsabilidade da Autora, que não exerce qualquer ativída
dê remunerada e não' possue qualquer rendimento, como alimen
taçâo, vestuário, assistência médica, hospitalar e. farnnacêutica,
educação, de filhos e outros encargos, é justo que sejam fixados
desde agora, provisoriamente os alimentos (para si e para o filhi
cue e::tá eu'! sua companhia) na base de Cr$ 800,00 (oitocentos cru

zeiros) mensais. FACE AO EXPOSTO REQl]ER: A' - Que lhe
seja concedida o benefício de gratuidade da justiça, de acordo com

.

as dísposiçôes do artigo 1.° e respectivos parágrafos da lei n.? ....

b. 478/68. B -- Que seja, desde logo, fixada uma pensão provisór ia,
pedindo que seja na base mínima de Cr$ 800,00 (oitocentos cruzei
ros) mensais, que deverá ser' depositada mensalmente em nome

da Autora, na Caixa Econômica Federal, Agêncía de Canoinhas,
situada ii praça Oswaldo de Oliveira, na cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina. C - Que seja citado o Réu JOÃO MARIA
l\iOURA, já qualificado nas folhas 1 da presente petição, através
de Carta Precatória dirigida ao Juízo de Direito da Comarca de
Palmas, Estado do Paraná, esclarecendo que o Réu pode ser en

contrado na Cooperativa. Agro-Pecuária de Palmas ou na chácara .

de Zauri Mazallotti, bairro da Desenha, Palmas, Paraná, para res.-,
ponder nos termos da presente AÇÃO DE 'ALIMENTOS, sendo in-.
tímado a comparecer à audiência de conciliação � julgamento, em

dia e hora designado por V. Exa. importando o seu não compare-
.

cimento em revelia, além de confissão quanto a matéria do fato,
ficando ainda ciente, que poderá contestar a ação, no prazo de 1��
(quinze) dias (art. 5.° e 7.° da lei 5.478/68, e' 29'7 do Código de Pro
cesso Civil). D - .Requer que na forma do artigo 5.° e respectivo
parágrafo 2.° da lei n.? 5.478/68, a citação seja feita' mediante re

gistro postal com. aviso de recebimento. no prazo máximo de qU9.·
rerita e oito (48) horas da autuação. E - Que no final, seja o Réu
condenado a pagar em caráter definitivo, uma pensão alimentícia
,\ Autora e seu filho menor que está sob sua companhia, que espera
seja fixada na base mínima de Cr$ 800,00

.

(oitocentos cruzeiros I
mensais sujeita .a reajustamentos, iguais as majoraçõos percen
tuais, toda a vez -que for elevado o salário mínimo regional vigente
ncmunicípio de 'Canoínhas, Estado de Santa Catarina, com o devi
.dodepósito mensal, em nome da Autora, na Agência da Caixa Eco-
nômica Federal, situada a praça Oswaldo de Oliveira da cidade
Canoinhas, Santa Catarina, condenado, ainda, nas custas proces
suais e honorários de advogado, calculados na base de 1570 sobre
a soma' de doze (12) prestações mensais dos' alimentos pleiteados
e deferidos.v F - Declara a Autora que comparecerá à audiência
de· conciliação e' julgamento, aCOl�p��ha�a de duas ;estemunhasadmitidas em lei. G - Requer a intimação do DD. Representan-:
te do Ministério Público, de acordo com o disposto nos artigos 81
e seguintes do Código de Processo Civil e artigos 9 e 11 da cit�d:a
lei 5.478/68: Dando a caus� o valor de Cr$ 9.600)00 (nove mil e

seiscentos oruzeiros}, em atenção ao disposto no artigo 269, VI,· do
Código de Processo Civil. Ca:r:oü.1ha?, 12 de dezembro de 197'7 (as �
Aldo Pedro Dittr ich e Antonio Weinfurter, OAB SC 0224 e OAB
sé. 1.043. E, para que chegue ao conhecimento de' todos mandou

expedir o presente edital, que será publicado na fOl:ma da lei e
'

afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta.CIdade d� Ca·
noinhas Estado de Santa Catarina, aos dezenove dias do mes de
abril de mil, novecentos e setenta e nove. Eu, assinatura ilegível,
Escrívâo, o subscrevi.

LOACYR MUNIZ RlBAS - Juiz de Direito
'1 x

'
..
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Juízo . de Direito
.

da
Comarca de
Canoinbas SV

",

EDITAL DE CITAÇÃO COM o
'

PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

o Doutor Loacyr Muniz
Ribas Juiz de Direito da Co
�narc� de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma. da
Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presen
te edital virem, ou dele conhe
cimento tiverem I que, por paro.
te de STANISLAVAS. OLIS

KQVICZ, foi requerida uma

ação de usucapião, do imóvel a

seguir transcrito: um terreno
. rural, sem benfeitórias, com a

área de 135.800,00 m2 (cento e

trinta e cinco mil, oitocentos
metros quadrados), 'situado no

lugar denominado "Estação
Paciência", neste Município e

Comarca, devidamente demar
cado e confrontando ao .Norte
'com. terras de João Leonardo
Milchevski, aç Sul e ao Leste
com ditas de Indústria de Ma
deiras Ludovico Dambroski

. Ltda. e ao Oeste com ditas de

Miguel Jusak. Tendo O MM.
Juiz designado o próximo dia 4
de .Junho, às 14 horas, para au
diência de justificação de posse.
E para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou expe
dir o competente edital que se

rá afixado no lugar de costume,
e publicado na forma ,da lei.
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, . Estado de Santa
Catarina aos três dia') do mês
de abril de mil, novecentos 2

setenta e nove.' Eu assinatura
ilegível, Escrivão o suhscrevi .

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juizde 'Divr ito

1 x

iLtikl4:UW!!lIG311JX1a1 wmasw w ..... 3 .;;_ ""'Gi"'�

TERRENO -
I 24.200 m2

Vende-se uma área de ter
ra medindo 1,5. alqueire

. (24,200 m2), situada em Fartu- .

1 ô, ,próprio para granj a, com

boa aguada. .

.

.

MelhGres
-

informações no
Banco Sulbrasileiro, com o, sr.
c, I
esar . 1 x

P
A
S
S
A

- CIMENTELA
Seu problema é' cerCiS -

ou alambrados?,
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE souzx,
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIM�N�'".,

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON-'
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TÁBUAS'

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS '11 TIPOS
DIFERENTES DE ,CERCAS.

ffrís. g .18181 e LI_ IIIa�irl iii d III 1111111111 I" I. U. ii. ali ííin iiii.lí ."nano

DR. ZENO AMARAL FILHO '.,
- CIRURGIAO DENTISTA -

'CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próxime à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -

Dra/ Zoé Walkyria Natividade Seleme
,- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 0055891B9/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
I

- Especialização em Odontopediatria -
HORA MARCADA _ Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-9461

"

d ?Você gosta de esta� sempre Q3 mo a ..

t:ntão procure a

Rua Paula Pereira n.? 898

, Ul\tl f\ LOJ A D \ Org !�niZà�ÕeS HivaLJo

E'SF)E_RAMOS VO::Ê!

REAFIRMAÇAO DA QUAl·IOADE

VOLKS,WAGEN!
.

(
.

CONFIRME:

{(4 Rodas» 0.° '221 (üez.) e n.O 223 (Fev.)

T
L·'ere o Teste Passat .791

-

,

I
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,25 anos �l
�1_* ·'11

25 anos
.

Na década de 40 (quarenta) já se aventava a es-

perança de elevar nosso velho Distrito à condição de M.unicí-
. pio. Entretanto, olhando o nosso atraso no campo social-re
ligioso, vi�os a ne�essidade mais urgente .de cong,regar �s
elementos uteis a fírm de afastar as discórdias e, conseguir
uma mais ampla união do nosso próximo, numa prática reli
«íosa rnais assídua .

criar um ambiente melhor e tornar o nos-
"'-- ',.

80 Distrito à condição de Paróquia.
Foi o 1.0 passo.

.

Compreendendo que um Distrito sem antes alcan
rar a categoria de Paróquia, não estada a altura para ser Mu

nicípío .

Assim, aproveitando a ocasião da visita do Rvmo.

Bispo Diocesano Dom Daniel Hostin, decidiu-se solicitar de
sua Excelência Reverendíssima a criação da Paróquia de São
Sebastião em Papanduva com os mesmos limites do Distrito;
e fomos 'logo atendidos pelo paternal amor de Sua Excelência
Reverendíssima, com a instituição da Paróquia em 08 de de
zembro de 1949. Corrr.maís esse importante passo, nosso ve

lho Distrito galgou a altura de reivindicar sua elevação à
Munícípío, pois com um povo valoroso, uma boa sociedade e

nosso excelente GL'UpO Escolar, pudemos ir alargando os pas
sos 'para alcançar o fim almejado O MUNICíPIO DE PA-
PANDUVA.

,

Man-dado por Sua Excelência, Revmo. D. Daniel
Hostin, Bispo Diocesano, veio como Vigário o Rvdo. Pe.
JOÃO ZIESLESNI., o qual recebemos com grande satisfação.
Conscientes de nosso -dever de construir a casa paroquial, co
Iocamo-nos a sua disposição, e o vigário expôs' as condições
exigidas e a obra foi logo efetuada em, pouco tempo graças

,

ao dinamismo e ao irrestrito apoio dos paroquianos. O Pe .

João, como ele nos acostumou a chamá-lo, já tendo granjea
do grande amizade e consideração pelo nosso bom povo, ofe
receu o seu valoroso apoio à nossa idéia de elevar o distrito :1
Munícípio, indo juntamente com os demais idealistas visitar
o Sr. Jovino Tabalipa, Presidente do Diretório da U. D . N . ,

para que este convocasse o Diretório, o que foí prontamente.
, assentido.

Convocado o Diretório para a dita reunião com a

presença de regular, número de cidadãos, isentos de injun
ções políticas, apenas com a finalidade de iniciar a demarcha
no sentido de pleitear a criação do Município. Debatidas as

sugestões constituiu-se uma comissão composta pelos' Srs
Jahir Damaso da Silveira, Cevero de Almeida Filho e Narei
so Guebert, que. seguiram para FLORIANóPOLIS levando
uma mensagem ao Exmo, Sr. Governador do Estado IRINEU
BORNHAUSEN, solicitando a elevação de Papanduva à Mu-
nicipio.

Aludida reunião foi realizada em meados. do ano'

de 1953, sendo planejada outra que foi realizada no dia 28,
de dezembro do mesmo ano, na qual compareceram como

convidados os srs. Benedito Therézio de Carvalho Junior -

Iv1D.' Prefeito Municipal de Canoinhas-ECi, Dr. Aroldo Car
neiro de Carvalho, Dr. Fernando O. de Oliveira e outros, os

quais reiterando o pleito muito ajudaram.
E assim, vitorioso nosso pleito, o Município foi

criado pelo decreto-lei n.? 133 de 30 de dezembro de 1953, du
Exmo. Sr. lrineu Bornhausen - Governador do Estado, e ins
talado no dia 11 de abril de 1954. E a conselho do Dr. Arol
do C. Carvalho - Secretário do Governo, foi nomeado Pre
Jeito provisório o Sr. Esmeraldino Maia de Almeida, papan
duvense nato que assumiu o cargo em 11/04/1954.

O Sr. Esmeraldino desempenhou a contento de
todos os seus conterrâneos, organizando a nossa Prefeitura,
até o término de seu mandato em 15 de. novembro/54 qU211dn
assumiu o mandato o Sr. José Guimarães Ribas, 1.0 Prefeito

.• eleito, que pontilhou a hietór ia deste município cem felt<y:
glorioros, incluindo-se a, construção do atual prédio da' Pre
feitura .

. !.�"�:
.

.

Este histórico do início da campanha em pról (J;
j" MUNICíPIO DE PANDUVA, lembra a03 papanduv _n('"Q:� ,r�"
�. 110je, o� esforços, as dificuldades e os feit.os de nossos antepas,

.�:'� sados flustres de quem nos orgulhamos, e que alguns ainda
temos entre nós festejando esse JUBILEU DE PRATA de-ta

..q

� 'TERRA DE OURO, como o Sr. Paulirro Furtado de Mello.
.� descritor deste histó:rico que marcou uma heróica página :'l,(}
� história desta amada terra-natal - PAPANDUVA.

"I�,; f. I . ..

No�so. propósito é de chamar a atenção para uni
r .• ato significativo:

IIE Homens lutaram - "comunicando-sov
;� Homens lutam - "comunicando-se'"o . ,

;·c Homens lutarão - "comunicando-se". Todos ernI �, ,

.'. prol dê um Papanduva maior, mais humano e mais ju r.o; DI?iE UlTIa cidade em ritmo de, .BRASIL GRANDE.
.

!E Comunicação é para o homem mais que uma ca-

II:�.. pacidade; é uma �ece�sidade, quase �l� �dever. E todos rió.
;;. somos chamados a aCIOnar a COffilunlcacao que nos' -leva a�) �
11$ processo do desenv�lvimento que nos vincufa ao esforço' ele' �
I'� llma Papanduva mais autêntica. '

3
I: Papanduva (Se), 11 de abril de 1979. �t... ,OI" ' " ;,u auu:'::::::.�:::�,�:. �,� ,�:::: . , , " " ".! , , , ' I ; ••• ,�

-:- ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA -:-

CTG "OS VAQUEANOS" - 1.° LUGAR recente terremoto. Na verdade, o devastador terre

moto ocorrido na Costa Adriático do domingo pa�sa·
do, desfigurou a baia de Koter, situcdo perto da fr�n
teira com a Albânia, modificondo sua geografia.
(G.P.)

o quase invencível CTG "Os Vcquecnos" reali
zou mais um feito digno de nota. Desta feita foi, na
cidade dos príncipes, Joinville . Dia 21 de abril, doto
histórico da nossa Pátria, realizou-se naquela cidade
um grande Rodeio que contou com a participação de

56 equipes dos Estados do Rio Grcnds do Sul, Porcnó,

e Santa Catarina. A modalidade foi de laço por equi
pe e ficando para finalista os Vaqueanos x Chaparral
de Joinvil!e vencendo os Vaqueanos de Papanduva na

,
'.

. modalidade de Laço por equipe e também individual.
A magestosa e rica teço bem diz do significado da

grande vitória. Prosseguindo na sua jornada, já no dia
22 "Os Vaqueanos." enfrentaram na cidade de Campo
do Tenente o CTG "Rincão da Saudade", nas mesmas
modalidades do primeiro torneio, colocando-se em se

gundo lugar dentre os demais competidores, trczendo
um lindo troféu para a SlIO qclerio de glórias.

ADIAR ElBÇÕES NOS DIRETÓRIOS?

Sobre o palpitante assunto eis o que diz o .jor
nal "Correio de Notícias", de, Curitibo do dia 28-04-78,.

. Dep. Horisvcldo Polccios (ARENA)- Eu acho que uma

eleiçóo agora como está programada teria sentido se

não fosse prorrogado o mandato dos prefeitos. Se hou
ver esta prorrogação haveria um esvaziamento dos dire
tórios . Sou favorável ao adiamento. Deputado, Darcy
Deitds (MDB). Se o adiamento for poro a criação de
novos' partidos com a reformuloçõo orgânica, eviden
temente que sou favorável ao adiamento, porque faz

parte do programa do MDB o pluripcrtidorlsrno .

FUNDAÇÃO NEREU RAMOS

Dia 28 p. p. na Capital do Estado, foi solene
mente instalado com a presença de altas cutor idcdes
federais, estaduais e municipais, a Fundaçôo Nereu

Ramos, cuja finalidade é Pesquisas e Estudos Políticos.
Para melhor 'esclarecimento, transcrevo o convite rece

bido para participar das solenidcdes . Exrno. Sr. Es

meraldino Maia de Almeida - DD. Presidente do Dire

tório Municipal da ARENA. Papanduva-SC.· Tenho a

honra de convidar V. Sa. para participar das solenida
des de instalação da Fundação Nereu Ramos para Pes

quisas e Estudos Políticos 0_ se realizarem dia 28 de
abril corrente, às 15 horas, com a presença de outorl
dcdes federais, estaduais e municipais, na Assembléia

Legislativa. Atenciosamente Senador Lenoir Vargas
Ferreira, Presidente do Diretório Regional da Arena de
Santa Catarina.

MíNIMO NÃO VAI SUPERAR OS 45%

O jornal "Correio de Notícias" de Curitiba trai:

estampado em suas páginas o sequinte. O aumento do
salário mínimo não será em hipótese alguma, superior

. a 45 por cento. Segundo alta fonte do governo. Os
estudos sobre o reajuste já foram concluídos pelo Mi
nistro do Trabalho, Murilo Macedo, que deverá levó-

•

los amanhã ou sexto-fejro ao Ministro do Planejamen
to, Mário Henrique Simonsen.

ESCRIT'ÓRIO DA REPRESENTAÇÃO
DE SANTA CATARINA EM BRASIUA

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 07 do corrente, niver da srta. MARÇlA RE

GINA, filha do casal sr. José Antonio Correio, funcie
nário federal e sro. Belina. Muita alegria pontlflccró
na alegre data.,

Dia 09 festejando sues i 4 primaveras a .srro.

MARIANE, filha do casal Dr. Paulo (Teresa) Camargo,
ele Diretor do Canal 12 de Curitiba. A jovem guardel
na ponta da !linha para comemorar a data.

Dia lOquem estorá extreando troca de idcds
nova é o sr. ANTONIO' DA CUNHA RAMOS nosso pre
zado assinante. N'a intimidade de sua numerosa fcrnl
lia as comemorações ao prestativo cidodôo .

Dia 11 completando mais um feliz ano de vida
a sra. AUGUSTA EMILlA ALMEIDA, funcionária municl

pai. Suas amigas e colegas estarão participando (h
tradicional bolo natalício.

Dia 12 completàndo. mais um ano de vida a src.

ANA ME��DES, res. em Curitiba e de; tradicional fami
lia papanduvense. Os mais merecidos cumprimentos
pontificando em alta rotação fron Curitibo .

Ainda na mesma data niver do Sr. RICARDO
ANTONIAZZI DA SILVA, professor de física do Grupo
Alinor Vieira Côrte. Alunos e amigos lhe prestarão as

mais justas demonstrações de amizade e carinho.

Este colunista 'recebeu o sequinte ofício que
transcrevo (em parte) para nossos assinantes e leitores:
"Brcsllio DF. 02 de abril de 1979. Sr. Esmeraldino
Maia de Almeida, Presidente do Diretório da Arena de

Papanduva: Senhor Presidente. Com satisfação comu

nicamos que nesta data assumimos por incumbência' do
Senhor Governador Jorge Konder Bornhausen, o exer

cício do cargo de Chefe do Escritório da Representa
ção de Santa Cotorino em Brasília. De acordo com o

pensamento do Governo do Estado, pretende esta Re

presentcçôo, dentro de seus objetivos e metas, aC'Jn;'
panhar [unto à Administração Federal todos os assun

tos que forem do interesse de Santa Catarina e, conse

qüentemente, dos Catarinenses. Ass. Abel Avila .dos
Santos. Chefe da Representaçôo.

SINAl DOS TEMPOS

CIDADE PODE DESAPARECER. O pcruco alas
trou-se entre a população de Kotor, sul da Costa'Adriá
tica, Iugoslava, ante a possibilidade de que a cidodo
fosse sepultada pelos rochas das essorpos que a cer

com, depois das mudanças telúrgicas provocadas pelo

UM POR SEMANA

O tempo se incumbe ele trazer e depositar em

nossas mãos o fruto dá semente que plantamos em nos"

sa vida.

Meu Papanduva te peço,
para dar-me um ingresso
para falar de tua história
sobre o teu trabalho e tU8. lute

, .

.
se não me falhar () Tl1emor::} I

Aqui do meu cantinho'
debaixo do nosso cóu .

Olhando no :eu caminho,
I

.

já vej o bem pertinho.
O dia do "Teu Jubibul1•

Tua vida com boa conduta,
teu povo bem e batuta
teu labor é COIr1 sucesso,
se não me falha a meruória,
teu lema "Ordem e Progresso",
na conquista da vitória.

É a tua festa de prata,
. �.

nesta terra tão boa e gruta. �
Alegria de toda a Bcnte ��trilhando a estrada da mata,

.

do princípio até esta data '

1 d t "'�A tua rnarc .ia ascen en e te impulsiona para a frente. ��pelo labor de tua gente, ��
� pelo tanto que já tem feito ' '

. ;1
� com teu entusiasmo no peIto (Ass_ Tio Paulino), Abril, - - -

�

t ...... , ,.,,':l�,::.�i,�.::��:,'::, ,::�::: ••• ,. "" "" '" .�:::. �:,� ••�""" 9 '".," "'" """"" WA�
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•

E:d',tal de Citação com prazo de trinta. (30) dias

.. A paitirde�g?ra,. nossa cidade conta com umaagência da Caixa.
Venha conhecê-la, quem sabe tomar um cafezinho. com gente que

entende de Caderneta de Poupança, depósitos, créditos e financiamentos.
'. E 'tudo com a qarantia do Governo Federal.

'-

Nosso enderece é: Rúa PatJla Ferreira, esq. Felipe Schmidt .

O· DOUTOll.! ORLI D3;;

ATAÍDE RODRXGUES, .Juiz c

Direito da 2.a Vara Cível, eb

Comarca de Canoinhas, Estado
�.re Santa C�,tari:1,a, ]�a forma da

Lei. etc,

de DireitoJuízo

f

"

FAZ SABER aos que. o pre
sente Edital virem ou dele' co-'
nhecimento tiverem' que, pelo
presente cita TI -"SILIO PELEI(,
} .rasile iro, casado, lavrador,
Que se encontra em lugar incer
to e não sabido, com prazo de
30 dias, para responder aos ter

mos da ação de SEPAHAÇÃO
JUDI,CIAL que se processa nes

te Juízo, movida por. ESTEFA
NIA DIDEK PRLEK, brasiléi

ra,' casada, do lar, residente �

domiciliada ,nesta cidade de

Canoinhas, podendo contestá
la, sob pena de revelia no pra
zo de 15 dias que correrá em

Cartório, após a terminação do

prazo do Edital, nos termos de
,acordo com a petição e despa
cho a seguir transcritos: - Ex-

c D T' ] D'
.

dmo. ,,)1'. _ r. . UIZ ue _ lreIto· a

C0111arCa de Canoinhas-Sf". ES-
'TEFANIA DIDEK. PELEK:
brasileira, casada, do' lar, resi-

.

deU/we e domiciliada nesta cida
de de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina; ora denomina-
-1.-, ai to a

.

t' '..]. dca au ra, por ln .ermeuio c

seus advogados abaixo assina-
,

.

't" 'n G
r

aos com, escrrtorio a nua Tetu ..

lia Vargas; . n.
° 511, Canoinhas

se (doc. 1-2-3 assistência Judi-
ciá ..n�a o procuracào) "

__ (;ll.!.. c: .L ,. � "), re}2l.L esen-
ta-se perante V. Exa., para pro
por a presente acào ORDINA ...
BTA DE 8EPAR_ÃCÃO JUDI
CIAL, baseada no �rt. 5.°, § 1.0,

. da Lei '11.° 6.515) de 26 de de ..

/

.#

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Fórum, acaba de adquirir 'a mais moderna e sofis

. t icada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECHE
TARY u.

'Faz cópias simples e dupla face 'de qualquer tan1ém}1,J
de excelente qualidade, totalmente a seco,' inclusive em papel
v�getal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi -

ço em Canoinhas, a confecção e circulares, para er..1.pre2.ns,

..

informações: D
.:

, �

RUA �lOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22--0507

Endereço residência: Rua 3 d-e Maio, 798 - Fone (Oti?7) 22-04G7

-:- SERVIÇO RAPIDO E GA,RANTIDO -�-'

'., \

"

lO

..

(. \'

•

da Comarca de Canoinhas SC

zémbro de 1977, desejando pro
var, a ruptura da vida 'em 'co

mum há mais de cinco (5) anos

consecutivos .
e a impossibilida

de de sua reconstituição, contra
seu rrrar ido BA?ILIO PELEK,
brasileiro; casado, lavrador,' en
centrando-se atualmente em

lugar incerto e não sabido, -ora
denominado réu, passando D

expor e requerer o seguinte:
1) A autora contraiu matrrmô
nio com o réu: aos 28 de maio
ele 1949, 110 município de Irmeó

polis, Comarca de Porto Uniâo.
Estado de SC, tendo o ato sido

registrado às fls. 55 do livro 5-

B, do Cartório. de Registro C�
vil daquela cidade: termo. n.?

529, tudo conforme certidão
anexa (doc. 11.° 4); 2) que a au

tora viveu com seu marido até
o ano de 1964, residindo em

Carazinho, municÍ.\?io de' União
da Vitór ia-Pr., no mês de outu
bro de 1964, a autora foi aban
donada pelo réu, sem nenhuma
razão. justificável, tendo torna
do rumo ignorado e desde aque
la data, jamais soube de seu
paradeiro, mesmo procurando
informações entre pessoas c:

nhecidas: 3) Desta união tive
ram os seguintes filhos: 1) José
Pelek, nascido em 13/10/1952;
2) Felicio Pelek nascido aos

28/10/53; 3) Amélia Pelek, nas:.'
.cida aos 18/10/1960; 4) Maria
Zélia Pelek, nascida aos

05/12/64; 4) Que o. casal não,

FoSSUi bens móveis ou imóveis
à 'eles pertencentes. Por estes
motivos: Requer a V, Exa. � ci

tação do réu, por edital, para

responder aos termos
.

desta
açao, protestando pelos meios

-

I de provas em direito admitidas,
a fim de ser declarada a proce
dência da ação, com a responsa
bilização do réu" atr ibuindq a

causa: o valor deCr$·lU.OOO,OO.
Pede deferimento. Canoinhas,
28 de julho de 1978. (as) Aldo
Pedro Dittrich - OAB SC

0224, (as) Antonio. Weinfurter
. OAB se 1.043: TESTEMU,
NHAS: AL:6INO DE LIl\'lA.�
brasileiro" casado, operário, re

sidente em Felipe Schmidt,
município de Canoinhas-SC; 2)
TOlVIAZ FODINS'KI, brasileiro,
casado. lavrador, residente e

domiciliado em -Fel ipe Schmidt,
Canoinhas-SC; 3) PAULO DO,·

LINSKI, brasileiro, casado, fer
reiro) residente e domiciliado
ou Felipe Schmidt, neste mu

nicípio . DOCUMENTOS: 1)
Procuração; 2':3) Assistência
Judiciária e' atestado de Mise

rabilidade; 4) Certidão de Ca
sarnento. DESPACHO: "proce
da-se a citação, na forma reque
rida na inicial. Em 21/108/78.
(as) Loacyr Muniz Ribas - Juiz
de Direito". E para que che
[fue ao conhecimento dos inte-
u

I ressados e não possam, de' futu-

ro, alegar ignorância expedi o

presente. e outros iguais que se-

I ão publicados . e afixados na

forma da lei. f' Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es
lado' de Santa Catarina, aos

cinco (05) dias do mês de abril
de mil, novecentos e setenta e

nove (1979): Eu Z;:üden E. s-
leme, Escrivão, o subscrevi.

Orli de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito
da �.a Vara

d
,

\
,

2 x

, '"

,'. �'
.
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AN!VERSÁRIOS DE ABRIL/MAIO
As famílias rotoricnos que estiveram em festa no mas de,

-abril, e as que. festejam seus aniversários no início de maio.

Hoje às 20 horas na SBO:

I
Presidente, Clemente DcuTI- t No dia 16 de 'abril, comemorou mais um' feliz aniversé-

um sarau com música para to-., t�r�ski; �Vice-Presidente, !o.se � rio de' casamento o casal Maria de Lurdes e Hilton Ritzmcnn . No dia

dos os gostos com a musicalida- Joao Klermpous; 1.0 Secretáriov . 'I� :7, circulou os parabéns pela passage.m de seu aniversário, ao Sr .

de de sucesso comprovado do Clementina E. Pieczarka; 2.c
.

� Marcos' Wunderlich. No dia 26, o garoto Alirio Dias Jr., recebeu ho- ..

conjunto os FLINGSTONES de Secretário) Ildefonso Gapski; f� menoqens por mais um aniversário ,Ele é filho do casal, Iracema e

Videira.
.

1.0 Tesoureiro, Romão Krzesins- � Alirio Dias. No dia 27� quem completou mais um ano de casados, fol

I
ki S.?h}n5\nhq;· :?0 Tesou�eiro" Eri- o casal Ursula e Arno HoHmann. No dia 30, foi a vez do gamto An-

x x }: .

co '1 rernl; Corr-elho FIscal, AI.. dré Luiz, receber os parabéns ao completar dois anos de vida. Ete�
D ("f 1

--

d
-

ITT f dEI' D' K
.'

1 I�� é filho do casal Heloisa e Sérgio Hoffmann. Dia 1.° de maio, circulou.-'.8. '.....-oora ','Tla(, �) o.'; 1 L rre o ' imar ynois oSZlO
,

JESe C' C. N. tE.'711 :1 satisf:i. :�,G '.1oão Gapski, Ludomila Bojars- o os parabéns por completar idade nova, à Sra. Moriliso, esposa do Sr.
x x x de transmitir os agradecimen- kí, Inocente Tckarskí, Zeno 1\1a- � f-óbio Fuck. De todos os membros do Rotary Clube de Ccnoinhos, os

Comemorando Bodas ÜI.: tos a todos 0'; participantes, Iinoski e, M, ilton Humenhuk .b cumprimentos aos aniversáriantes através desta coluna.

Prata no Sul, o c�r:�,J Onélro (:: professores de educação Hç�,.::-:"
.

Dep.utamento rIe Propaganda � � XIX C�NVE�ÇÃO' DISTRITALZani Wisnievski , A data "ocor- I Diretores, especialmente às Su- Promoções: Osmar Wendt) � -

reu no. dia 1.0 de maio e foi re .. ,jpervisoras de Educação pela co- Orestes Golanoski, Hamilton E Estiveram em. Chcpecó no' último finol de, semana, onde

gístrada com -Missa em Ação de I laboração ..Indispénsável ao êxi- Humenhuk, Onélio Wisnieski, ,�por três dias participaram. da J;:IX Conferência Distritol do Distrlto 465,

Graças na Matriz Cristo Rei. I to da promoçio . Antonio Alvaro Brehmer e I� os Rotarianos,' Olávio Soares, Sérgio Hoffmann, 'Fábio Fuck e tone de

Waldemar Kumínek . Departa- S\ Souza do futuro Rotary Clube de �rês Barras. O evento reuniu todos
mento Jurídico: Dr. Neuzildc 'l� os Clubes RotOíy do Estado de Santa Catarina. .

B. Fernandes e Dr. Antonio �. . .

, Weinfurter . Oradores: Henri- C'Al:�,!..!I.L.Ulll.'lb�JQ"",,��"p�,!��I'LJLIW.,y 1!.u-U.JiJI�_:LU.JI. 'Ill��
I

'

I

ES'PA
Três Barras já desfrutando

'dos servicos da nova Central d(:!
"

Discagem Direta ,à Distância,
O DDD naquele municínio foi
ativado na semana passada, e

sua inauguração oficial será em

data a ser marcada:

xxx

A Polícia Militar do Estado
. de Santa Catarina no dia 5 úl
timo, comemorou seu 114.� ani
versário. O· 3. ° Batalhão de Ca-
noinhas também registrou, a

data com uma solenidade alusi
va com, a presença de diversas
autoridades.

,I .

xxx

O Bela Vista E. C. pediu
'afastamento dos Campeonatos
da LEC por algum tempo. O
Presidente da L�g3., Celso
Glinski estranhou o 'fato mas

considerou simpática a atitude
do Clube, que -co']o:-::Ju-se' à dis-

. posição da meSP1:1 cferecend ')

seus préstimos.

Desde o início deste ano,
seus membros mais antigos vem

mantendo sucessivas' reuniões .

no sentido de recuperar 'sua ve

lha Sede, reconvocar seus as-

sociados ,e admitir
.

outros qll':'
Por moti�o. de força maior, não sejam necessariamente de

voltamos a circular esta- �e��- origem, poloneza, já. que Q_ nome
na n��malmente com a �dl�au . Poloneza foi substituído por So
de numero 1; 519, consequente- . ciedade Agrícola Três de Maio.
nlente- tornando nula a nota de Seu último Presidente eleito foi
aviso aos leitores divulgada na

.

o Sr. Estefano Wrublevski que'
edição anterior. permaneceu por mais d� 20

élUOS no. cargo e agora dá lugar
ao novo Presidente escolhido nó
dia 16 de abril em Assembléia
Geral Ordinária convocada pelo
Presidente da Comissão Organi
zadora' Inocente Tokarski.

. /.

Regerá os destinos da So
ciedade, Agrícola Três de Maio

(ex-Polonesa) pelo período de
tim ano,' o seguinte Conselho
Diretor:

.SA

xxx

.
Circulam ainda em. 1979 as

notas de 5 mil cruzeiros que a

Casa da Moeda está ultimando
em seu modelo. O lançamento
de mais essa cédula em dinhei
ro é devido ao· sucésso das no,

tas de mil que circulam hoje
.em todo o país ..

xxx

FUNPLO'C,
dos*

campea
. PLACAR FINAL.
2.° GRAU

A FUNPLOC, Fund?tção
d as Escolas do Planalto ' Narte
'foi o graÍ1de 9-estaque dos III

. Jogos conquistando a primeira
colocação em três' modàlidades,
'três se'gundas colocações e umà
terceir?-, além de ter sua r�pre
sentante eleita com.o R.ainha.-·
Foi o EstabeleCiim\ento rnais

fi,tuan.te,· participando em. todas
áS conipetições e corri elevado
índice técnico e físico. Por ar··

.

dem de n10dalidades, fic2ram.
assim· distribuídas as cla3::;ifica

ç�es:
',HANDEBOL FEMININO:

1.0 lugar, Colégio Estadual So8.n-
1":'1 C·l'"'l"· ') o l'1(-rr,." T;'TTNPl(')('"I{,:. '.� L .',.I� t..... v.;Sf,..r.l, Á •. , .... .' j ... ',__',

3,° 'lugar, Colégio Cornercbl.
HAND.EBOL IVIASCULI-

NO: 1.0 lugar, FUNPLOC; .

2.°

lugar, CoJégjo Estadual Sant�1
C . 3 o I ,r l'

.

V -d 1
ruz, . ugar, .....0 eglO. . 1 .a./.

Ramos.

1
. VOLEIBOL FENIININO: IIi 1.0 lugar, FUNPLOC; 2.° lugar, A dl' Colégio Estad�a� .Santa Cruz; I �\grd. ecimento

I
3.° lugar, CülegIO Sagrado Co- I .

ração de Jesus. ·1 A Diretoria .

da. Sociedade
I VOLEIBOL lVIÀSCULINO: Agrícola "Três. de Maio" (Polo
l.0 lugar, Colégip Vidal Ramos; ! �e�a) �erri por meio d:�:� Jor-

2.0 lugar, FUNPLOC; 3.0 lugar, l.�Á, ;,gladecer _

ao IndU/'::ltnal Sr,

ColéO'io Estadual Santa Cnlz\ EIo.}T.u�ANO W�UBLESJ{I, pe·,
b ,Ia valIOsa doacao que recebeu
TENIS .DE ]\1ESA lVU\S.. I nesta data, na" importânc:i.a de

I ��JLINO: l.� lu%�r, FUNPLC?C; I
Cr$ 200.000,00 (duzentos n1jl

I'�. lugar, \....,oleglO ComercIal: cruzeiros) .'
3,° lugar, Colégio Es/taduaJ!

S 'b']' d l'
' .'

.1 Sant� Cruz.
.

�
.

I ens� 1 lza ,OS
. COD1, a (.�-

li , monstraçao de apOlO e lnccnt!_"
TENIS DE IvIESA FEIVII .. ·

vo que receberam do cx-pre::i·,
I NINO: 1.0 lugar, Colégio Sagra- dente. da Poloneza, expressa
I do Coração dE:! I Jesus; 2.° lug:1r', rnos ,os nOf;sos sinc':�ros agrade
I FUNPLOC; 3.°. lugar, Colégio cimentos,
Comercial. '.

·C!enlente Dambroski
FUTEBOL DE SAL)\.O: 1.0 Presidente

lugar.. Colégio COffiE;rcial; 2,°'
1

.

C I'
.

V'] 1 R 3 ()

lugar: _,.o eglO' Jual. anlOS; .

lugar, FUNPLOC (Concurso

I RAINHA. DOS III JOGOS, leia
.' C!lTI coluna Des�aques)"'.

II II III

I ,«Poloneza» de Canoinbas volta às
I aUvida

l'

es após '40 anos de paralização
A, Sociedade Poloneza, a

mais antiga da Região do Pla
nalto Norte Catarinense, após
ter suas atividades praticamen
te paralizadas desde a 2.a Guer
ra Mundial, 'volta a reorganizar.
se. para reintegrar-se à comuni
dade.

�..._.._.. __.._".."""u_z__... ......,_,... -

Socieds'de '. Agrícola
, «Três de laio,.

CI,ementino E. 'pieczar'ka
Sec'retário

Rmnão Krzesinski 'Sobrinho
Tesoureiro

, ..

- CANOINHAS

I que Krzesinski e Osvaldo Vlru- Dambroski, Juljuz Targowskí,
·olevski. Presidentes de Honra: . Valéria Wachínski, Pedro To

I Estefano Wrublevski. Ludovico, -karskí e João Visnieski.

(Na próxima edição, reportagem com fotos),

PALESTRA

Em recente reunião no Clube Canoinhense, '0 Conselho

Diretor do Rotary Clube de Canoinhas e demais associados, ouviram

palestra proferida pelo cornpdnheiro Edunei Nunes, sobre o, Dia Mun,

dial 00 Soúde, transcorrido no dia 6 de abril. Em sua alocuçôo, Edu

rei mencionou dados' estatísticos sobre os Hospitais e comentórios se-

.
Ln:;' a sítcoçôo atual dos· Hosp.tcis no Brasil e no mundo c referiu-se

sobre a origem dos mesmos na antiguidade.
,

CONVIDADOS

Nesta mesma reuniã�· Q Rotary, recebeu a visita dos Srs..
Joõo Carlos Montardo e José Corlos Abilhoa da cidade de Videira;
Gabriel Se.eme, do Rotary Clube de Polotino, Walter Rinoldi G�i,rna·
rões e Manoel Tei.xeirá da Cunha, funcionário do DIPOA.

, \

Imposto deRenda: junho
começa a devolução
Entre a primeira semal{n restituição e não fizeram até'

de junho e o final de agosto, o dia 20 ·sua declaração, somente
, <.:ontribuinte que tiver direito a .l'eceberão a devolução a partir
devolução do' imposto de renda' de setembro, pois seus fon:nulá ....

estará recebendo sua parcela de rios serão processados depois
restituição, por intermédio da· daqueles que foram entregues
rede bancaria, segundo revelou, no prazo. Nos casos em que o

o secretário da Receita Federí:1} declarante não apresentou sua

de Saúta Catariná. Ele infor- i comprovaçao de rendimentos.'
mau que I1ão será, observado I será movida uma ação fiscal,
nenhum critério preferencial r com lnultas BJté 50% sobre o im ..

nas devoluções do tipo '�Que'm I p'osto apuTado.
entregou primeiro, receberá j O Secretário disse que seis
Primeiro" , I" milhões e '200 rnil pessoas físic&s

Os contribuintes que bve·· ,I, entregarão declp.rações de. ren-'
rem impostos a pagar e não en- d:Ílmlentos, Deste total, segundé
tregaralTI suas declarações, se J (:]8, 900 lnil terão de pagar ím ..

fizerem até o dia 19 estarão su- posto, enquanto três milhões e

jeitos a uma multa· de apena�3 300 mil receberão devoluções �

1% ao· Inês sobre o imposto de- dois' milhões, estarão isentas.
vida. A partir do dia, 20, contr:i - ,Quanto às cotas\ do fundo
buinte além de pagar· a n:mJta, 157, os valores até Cr$ 700,00
perde o diretto ao parcelcnnentü I serão devolvidos ou descontéf�
do imposto devido. I dos, no caso de contribuint�s
As pessoas, que têm direito à i que tiveren1 impostos a paga�,

Santa
\

Catarina'
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