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VQX PQPULI
'VOX

A simbolização cultural de
um povo. e uma época, cáracte·
ríza-se através dos monumentos
mantidos ao passar de suas ge

.

rações subsequentes, do dever
cívico e da preservação à me

mória dos antepassados e a gra
tidão à suas obras. É passível
de íncriminacão uma comunida
de que vê se{r patrimônio sócio
cultural à mercê da devasta
ção e atitudes .incoerentes com
sua tradição e nada faz para
impedí-las .

A cultuação do passadc,
sob forma harmoniosa e pura;
significa a sua continuidade e· a

veneração àqueles que implan-
,

taram-no às custas do trabalho
� dedicação altruísticos.

A preservação da simbolo
gia histórico-cultural é. o mais

"' verossímil smonrmo de pro
gresso e desenvolvimento. POl"
outro' lado, sua destruição é o

alienamento da história consti
-t íd"UI a.

Assim dizendo, veemente
mente posso afirmar: desmon
tar a igreja-matriz Cristo RI.;i
de Canoinhas, e edificar outi a
em seu lugar, conforme venti-
"leu-se cidade afora, é destruir
metade da história desta terra!

Dela, cada qual da maior ia
.do povo canoinhense traz um

pouco em sua vida. Se todas' as
casas de oração são obras edifi-

DEI
cadas 'ao suor de uma comuni

dade, a Igreja Cristo Rei é mui
to mais. É um monumento ge
nuinamente 'popular, eregido
por uma comunidade unida e

expontânea.

Omitindo-se ou não o lado

religioso, cada integrante da
sociedade'canoinhense não deve

ignorar a importância hístorico
social que aquele templo repre- ,

senta. Muito alem do envolvi
menta à vida comum de todos
os canoinhenses, ,ele denota o

3pogeu econômico da cidade e

da região" o duo agro-extrativo ..

outrora representado pela er- ,

vá-mate e a madeira.

É caótica e deturpável a

pretensão de uma minoria indi-
ferente à tradição e à cultura

regional, objetivando, destruir a

mais viva imagem do nosso

passado. Mister se faz a infor

mação e o esclarecimento ao

povo deste nobre e apreciado
torrão plarialtino: a igreja Cris ..

to Rei só 'ruirá se a vontade de
uma ínfima e incoerente plêia
de passar despercebida aos

olhos do povo. Se a voz do povo
é a voz de Deus, malfadados es

tarão 0.<) esforços daqueles indi-
.

viduos ímpares de nossa eomu

nidade.

Canoinhas, 08.05.1979.

-Fernando 'I'ckarsk!

---- .UW ._,' �__U __��-.-------------ç-------

MOBRAL

CANOINHAS - Terá iní
do no dia 18 próximo 'no Hos

pital -Santa Cruz, um Curso de
A uxiliar de Serviços do .Enfer

magem com a partícipacac cic'
. , "

, 25 'enfermeiros, daquele nosoco-
.

'

mro .

SENte
de

Cruz
rirá palestra sobre Administra
ção Hospitalar.

CANOINHAS -, Com a

inauguração da Rede Catari
nense de Televisão, (RC-TV)
comandada pela TV Cultura de
Florianópolis e que absorveu o

Canal 3 de Blumenau, esta ci
dade passou a sintonizar dois
canais que transmitem a mesma

programação, ou sej a; da Rede

Tupy, CaIU opção dos telespec
tadores para o canal 6 de Curi
tiba, vinculado à programação
ela TV Bandeirantes.

Conseqüentemente, através
de ofícios, contatos pessoais e

o

telefonemas de' autoridades e

populares à Prefeitura Munici

pal, foram' solicitadas provi
dências no sentido de substituir
um dos canais - 3 de Blume
nau (RC-TV) ou 4 da capital
do Paraná -- por outro que
transmita a programação da
Rede Globo.

Já no início desta semana,
(' Prefeito Therézio de Carva
lho, atendendo ao apelo de seus

munícipes, entrou em contato
com o técnico de TV em Cur.iti
ba, Oreste Galasttri, que aten-

de as prefeituras nestes casos,

para a urgente ligação à torre

-re captação já existente, do si
nal da, TV paranaense, Canal-
12.

Disse o Prefeito, que a me

dida atenderá não somente a

cidade de Canoinhas, como tarn
bem as demais que compõem a

M i c r o-Região, acrescentando

que no prazo máximo de 30 dias
a população' retornará contato
com a programação da, Globo.
transmitida por aquela ernisso
ra.

CANOINHAS -- O Pre
feito Municipal, Benedito The
rézio ,de Carvalho Netto, atra
vés de portaria, nomeou a nova

Diretoria da Comussâo Munici
pal de Esportes, (ClVIE).

O Presidente da Diretoria
anterior, Profesor Eloi Bona,
foi nomeado novamente para
dirigir a' CME durante o biênio
79/80. Os demais cargos fica-

na

por
•

mais

,DURAÇÃO E

DISCIPLINAS
,

,

Este curso terá uma carga
horária de 150 horas e, versará
'sobre as seguintes disciplinas:
noções de enfermagem, nocôes
de microbiologia e bacteriolo
gía, noções de higiene, noções
de higiene geral, higiene Mater
no-Infantil, noções de 'patologia,
noções de alimentos e dietética,
-rioçôes de administração hosni
,talar, ética profissional, rela
ções humanas e estágio supervi
sionado.

--------------------=--------------------------------------------------------------------

Eloi Bona. continua
da (ME

ram assim distribuídos: Vice
Presidente, ,Fábio Nabor Fuck;
2.° Vice-Presidente Miguel Fon
tes Procopiak; 1.0 Tesoureiro,
Oelson de Souza Gomes; 2.° Te
soureiro, Denis Ennes; 1.0 Se
í'retário, Rafael José Boeing;
2 ° Secretário. Nivaldo João
Braz; Diretor 'de Esportes, Ri
cardo Pereira Martins; Divul
gador Roberto Edy Rujanoski;

, ,

�====�=================================================

A
Rainha
dos
( I' I

I

J EIS (��
,

-

Q h
.,

Guc eiue -arzo,

o 'Curso é uma promoção
do MOBRAL ,e SENAC locais,
coordenado pela Enfermeira
Chefe do Hospital, Margarete
Rosa de Miranda e ministrado

pelos médicos Antonio Vasco

Magalhães Teles, .Haroldo Fer

,reira Filho, Hélio Herly de Mi

randa, Mario 1\1ussi,' Marcelo
Jacob Fuck, Osvaldo Segundo

.. de, Oliveira, Paulo Cesar Vicen
te Alves, 'Wilson Luiz Erzinger
e Milton Moreno Correa,

'

além A aula .inaugural será às
da participação especial do Ad- � ho�as do ,?i� 18 na capela do
"mínístrador do ' Hospital,' . Edu-: .Hospital, ministrada pelo Dr. I'neí Nunes de Abreu, que profe- I Mario Mussi.

======c::===;i:;;;;;:;=:;;:;;::::;;:;::;;=================-

promovem curso

',enfermagem . no

Hospital Santa
o broto da

FUNPLOC

.elcita h Rainha

dos III Jogos
Estudantis de

'Cano'inhas na

noite de sábado
,

'

em Concurso
- realizado no

Ginásio de
P

.

1:,sportes,
do qual
concorreram

nOVe

candidatas.
I

(veja em

Destaques)

presidência
.2 anos

I'

numero

associados

Assessor Jurídico, Erasto . ' de

Maio; Conselho .Fiscal, Paulo
Eduardo Rocha Faria, Guilher
me Prust, Henrique Krzesinski ;:
Suplentes, Altamiro Ricardo
da Silva, Amauri da Silva e

Heíns Kanzler.'

SPC pretende
aumentar

de

I •

I CANOINHAS - A Direto-
ria e Associados do Serviço,de
Proteção ao Crédito, reuniram
Ee na noite de' terça-feira, dia 8,
em Assembléia Geral Ordinâ ....

IJa convocada pelo seu Presi
dente; Nivaldo Burgardt.

A reunião-jantar teve lu
far no Clube Canoinhense e

contou com a .presença do Pre
sidente da Associação Comer
cial e Industrial de Canoinhas
Hilton Ritzmann, na, qualidade
àe convidado especial. Nivaldo
Lurgardt, referindo-se à parti
cipaçâo do Presidente da ACIÇ;
ciisse ter sido d€ SUma Impor
t.ânoia o apoio por' ele prestado
8.0 SPC na iniciativa de insta
lar uma Financeira ern nossa
cidade.

Entre os assuntos tratados
n a ocasião, constaram na pauta
elas prioridades. o incentivo pa-,
ra o aumento <do quadro asso
ciativo do órgão que atualmen
te conta COrrI apenas 35; o Au
mento da Taxa Mensal; Maior
conscientização dos, associados
r. � informação ao SPC; o veto
a clientes ,fichados e a eonvo
cação à participação dos" mem-

, I.ros na XII Convenção' do Co
mércio Loj ísta de 1- 7 a 20 deste
mês na cidade de Lages.,

)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REGISTRO CIVIL - EDITAIS
1 �o Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz saber
que pretendem coser-se:

JOÃO MARIA DE LIMA e SELMA KRAISS" am

bos solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade.
Ele frotoristo, 'nascido em �ul;jtibanos, deste Estado, em

5 de julho de 1948, filho de Antonio de Lima e Sebos
Nana Teles' de Lima. Ela,' do lar, nascida em Barro
Branco, Munidpio de Bom Retiro, deste Estado, em 6

, de agosfo de 1957, filha de, Antonio Pedro Kroiss e 01,'
via Maria Ribeiro Kraiss.

. GABRIEL ANTONOVICZ e CLARA AMROSCHI;
ambos solteiros Ele, lavrador. nascido em Rio Cloro
do Sul, Estado do Paraná, em 10 de cqosto de 1948,
residente em Anta Gorda, deste Município, filho de
Jorge Antonovicz e Carolina Antonovicz.

'

Ela, do lar,
nascida em Colonia Santa Tereza, deste Município, em

8 de novembro de 1949, residente em Marcílio Dias, fi·
lha de Willy Amroschi e Afonsino Prust Amroschi.

CARLlTO GEVIESKI e ZILDA APARECIDA SCHIN·
CHAK, crnbos solteiros" domiciliados e residentes nesta

cidade. Ele, protético, nascido em 'Pedra Bronco, deste
distrito, em 24 de janeiro de 1957, filho' de Jo60 G8-
vieski e-Poroinko Oissa Gevieski. Ela, do lar, nascida
6m Palmital, deste Município em 23 de dezembro de

1953, filha de Vicente Schlnchok e Mar.ia da Luz Schin
chok.

LUIZ ZIE,MANN e BERNADETE GRESCHE
CHEM, ambos solteiros. Ele. laboratorista, nascido
nesta oldcde, em 4 de fevereiro de 1957, residente
nesta cidade, filho de Max liemann e Alzira Aniz Zie
monn, Ela, do lar, nascida em Bela Visto do Toldo,"
deste Município, em 20 de maio' de 1960, filha dd
Francisco Greschechen Filho e Erigina lancoski Gres
chen .

,

WALMOR JOSE DO PRADO e CACILDA DA
SILVA, ambos solteiros, domiciliados e residentes em

Porcdo, deste Município. Ele, operórlo, nascido em

C-apão do Herval, deste Estado; em 1.0 de junho de
196O, filho de Fredolin Alves do Prado e Izabel Gomes
do Pr:ado _ Ela, do lar, noscido em Canoinhas, em 1 S
.de setembro de 1958, filha de Josefa da Silva.

MARIO OSVALDO MIRANDA LIMA e LEONI TE
REZINHA HEIDEN, ambos solteiros. Ele, eletricisto,
nascido em Canoinhas, 19m 26 de agosto de 1958, (e·
eidente no Bairro São Cristóvão, desta Comarca, filho
de Benedito Antonio Mkanda Lima e Edith Vieira Mi·'
"anda Lima. Ela, do lar, nascida em Arroios, deste ,Mu ..

nidpio, em 19 de setembro de 1958, residente em Ar
'roios, nestê Municíp'io, filha de Nautil Helderr e ,Ros,ino

'

.Volqt Heiden.
ELOI MUNHÓZ e ROSILDA DE FATIMA STELZ-"

,

NER, ambos solteiros. Ele, lavrador, nascido em Paciên-
cia, deste 'distrito em 8 de julho de 1958, residente' em
Berreiros, deste Município, filho de Avelino Gomes Mu
nhoz e Alice M\unhoz. Ela, do lar, nascida em Rio dcs
Poços, deste Município, em 14 de julho de 1960, resi
dente em Rio dos Poços, deste MuniCÍpio, filha de Af
fonso Stelzner e Cacilda Ribas Stelzner.

LEODATO SCHIESSL e MARIA DE JESUS DA
�OCHA, ambos solteiros. Ele, lavrador,' noscido em Riu
Bonito, deste Município, em 22 de outubro de 1955,
residente em Rio Bonito. filho de Luiz Schiessl e Luiza
Lourenço dos Santos. Ele, do lar, nascida em Santa
Emidia, deste Município, em 2 de agosto de 1956, re

sidente em Rio de Areia; deste Município, filha de OL
vio Rocha e Dalila Pereira Rocha.

. ,

OSVALDO FELIX MAZZUCCO ·e CELIA ,RIBEIRO
IDE FARIAS, ombos solteiros. Ele técnico topógrafo,
nascido em Nova Veneza, deste Estado, em 4 de de
zembro de 1947, residente em Nova Veneza, filho de'
Ovídio Mazzuco e Armindo Costa Mazzucco,. Ela, do
for, nascida em Lebon Regis, deste Estado, em 16 de
maio de 1953, residente nesta cidade, filha de Sebos,

tiÔo Paes de Farias e Olissia Ribeiro de Farias.

JOÃO GUNCHOVSKI e ZULMIRA SOARES, am

bos solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade,
no Bairro Alto da Tijuca. Ele, operário, nascido em Ca

çador, deste Estado, ém 12 de [oneiro de 1957, filho
de João' Gunchovski e Zulmira Gunchovski. Ela, do 10;-,
nascida em Matos Costa, deste Estado, em 26 de maio
de 1962, filha de dona'Alexandrino Soares.

ANTONIO IENDRAS e CLARA KOTKOSK1, am-,
bos solteiros. Ele, lavrador, noturol de Timboziriho,
deste Município, em 10 de [ulho de 1957, residente
em Berro Mansa, deste Município, filho de J.osé lendrcs
e Helene Dobrichop lendras. Ela, do lar, nascida �m
Taquarisal, deste Município em 15 de [unho de ] 957,
residente em Taquarisal, deste Município, filha de Es

tephano Kotkoskl e Izaltina 'de Paula Kotkoskl .

NARCISO FERREIRA DO ROSARIO e LUCIA DOS
•

,

SANTOS VEIGA, ambos solteiros, domiciliados e resi

)CIentes em' Arroios, neste Município. Ele, lavrador! na

tural deste Estado, nascido em Arroios, em 20 de agos
to de 1954, filho de Francisco Ferreira do Rosário e

Maria Angelina Farias. Ela, do lar, nascida em Arroios,
neste município em 1.0 de dezembro de 1.959, filha de
'S'ebastião dos Santos Veiga e Donaria dos Santos'
Veiga.

RUDOLFO ENGEL e IVETE JANOWSkl ,MADZ"
GALLA, ambos solteiros.' Ele, eletricista, nascido ern:

Canoinhas, em 9 de fevereiro de 1959, residente em

Canoinhas, filho de lindolfo Engel e Maria da, Luz
Vieira Engel. Ela, do lar, nascida em São Mateus do
Sul, Paraná, em 21 de mala de 1960, residente em São
,Mateus do Sul, Paraná, filha de João Lydio Madzgalla
e Constantino Jcnowski Madzgalla.

Edital recebido do Oficial do Registro Civil, da
cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, em .

8 de maio de ,1979.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.05,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram 05

documentos exigidos pelo Código Civil, art. T80.. Se
i;llguém tiver conhecimento de algum impedlment0 le-'
gar, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 9 de maio de 1979.

NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civ.il do
Oficial do Reg, Civil - CPF 222.315.879-04

SEBASTIÃO GREIN COSTA, Escrivão de "Paz i!f

Oficial do Registro Civil do Município 'de Major Viei..

rc, Comarca de Ccnoinhos, Estado de Santa Catarina,
,faz saber, cue pretendem casar:

SILVESTRE SMENTKOSKI e' ELIA BECKER. .Ele,
natural deste Estado, nascido neste município no dia 11
de setembro de 1958; lavrador, solteiro: domiciliado E'

residente neste município, filho de José Smentkoski, fa
lecido e Malrta Ratkóski Smentkoski. Ela, natural des
te Estado, nascida neste município, no dia 07 de' abril
de 1955, do lar, solteira, domiciliada neste município,
filha de Antonio Becker Kroieski e Maria da Conceição.

VENCESLAU GRANZA e MARIA DAS DORES
GREIN. Ele, natural deste Estado, nascido em Rio Cla
ro, neste município, no dia 04 de dezembro de 1938,
lavrador, solteiro, dornlcillodo e residente neste mun',

cípio, filho de Sergio Granza, falecido e Victoria Gran ..

zc, falecida. Ela, natural deste" Estado, nascida em

Lageado Liso, neste munlcípio, no dia q7 de maio de
1951, do, lar, solteira, domiciliada e residente neste

município, filha de Amantino Grein, falecido e Henri,

quieta Hernande Grein ,

Se alguém tiver conhecimento de existir

impedimento I�gal, ocuse-o para fins de direito.

Major Vieira 02 de maio de 1979.

Sebastião Grein Costa - Oficial do Registro Civil
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Papanduva
Esmeraldino Maia de Almeida

CAMPEONATO TIRO AO PRATO IITRApu

Dia 29 p.. p .; na cldcde de Coçodor-SC, realizou-se o segundo
turno do Campeonato Tiro ao Prato "AMERICANO". Participaram ;> equt
pes das sequinres cidades: F!orianópolis, Tubarôo, Mafra r Chopecó e Coço
dor (onfitriôo}. Não fugindo a praxe, o iá conhecido pela alcunha de "prln-
� ipe do gatilho", o [ovem empresário Nívcldinho, conseguindo 96 pontos no')

100 pratos disputados, arrebatando o primeiro lugar. Também a equipe dê

Mafra que contou como integrante o [ovem Nivaldo Tabalipa de. Almeida, se
.

classificou em primeiro lugar por equipe. Este colunista esteve "in loco" vi

sítondoo galeria de troféus conquistados pelo príncipe "do gatilho, cl'és ri-

'quíssima, tanto em valor monetório como também em prêmios ornomentos

de rara beleza. Consta o seu acervo com 87 peças. E isso aí minha gente,
�Iente nossa brilhando lá fora.

D'IA 1.° DE MAIO FESTA DO MOBRAL
O dia consagrado 00 trabalhador, fqi festeiodo em nossa cidc-

. de de fuma maneiro bem esportiva. ,O MOBRAL proorornou um passeio de
bicicletas pela principal ruo da cidade. Com o fim de, incrementar mais <H

participantes da morotonc, foram oferecidos diversos prêmios aos vencedo

res. Pcrticiporom 56 concorrentes, todos jovens de 12 a 16 anos. Realmente
+ol uma festinha simples, porém, de um clto cunho de brasilidade e patrio
risrno . O passeio f.oi vibrantemente aplaudido pelas pessocs presentes. Este

colunista que é presidente do MOBRAL, faz aqui um agradecimento especial
ósflrrnos seguintes que doaram prêmios para os vencedores; Com. lnd. Scho
deck Ltda., Comercial Damaso da Silveira, Relojoorio e Com. Roberto Novak.,
Casa Brasília de Victor Malak.oviski, Farmácia São Sebastião de Aloisio Par

tala, Pcrmócto Nossa Senhora Aparecida do Dr. Hans Kurt Brades. Agro·
decimentos também, ao sr. Delegadb de Polícia, Jamir Carvalho e Sargto.
,'-/liguei Ademir Adur Comt do destacamento policial, pelo zelo ·e corinho

dispensado na manutençã.o da ordem durante o. passeio realizado. "TODOS
JUNTOS NÓS VENCEREMOS".

1 O HOMENS & UMA MULHER
Foram necessários cinco bombeiros, dois enfermeiros, dóis pGU-'

riais ,e uma médico para erguer Muriel Brown do chão para um sofá. Isto

ocorreu na terça-feira. Muriel está até ho]e no sofá e se recusa a levantar-se,"
apesar das ordens do médico para ínternor-se e começar lmediotcrnente um

tratamento para emagrecer. Ele pesa 320 quilos e afirma. com -orgulho, que
é o mulher mais gorda da Inglaterra, e não quer ir para hospital de Flpton
porque "lá não me deixariam fumar ou comer, os, únicos prazeres da minha
vide" (G. P.)

4.° TORNEiO DE LAÇO TROPEIRO VELHO
Realizou-se dia 28 p. P um grandioso Torneio de laço, prornoçõo

do CTG "Tropeiro Velho" de Papanduva. Antecedendo os festejos sábado,
toi realizado um grandioso baile que esteve concorrido e bastante animado,
prolongando-se até o raiar do novo dia. Pela manhã do dia seguinte foi
celebrada Santa Missa, em seguida abertura das competições, extreando i;>

, CTG, Mangueira Ciciliense, seguindo-se outros CTGs inscritos. O ponto alto
foi a gineteada que arrebatou aplausos dos presentes. O primeiro luqcr
fcou com o CTG de Santa Cecília, a segunda colocação foi para o CTG
Mafrense da cidade do mesmo nome e o terceiro lugar' coube ao CTG Os

voqueonos de Papanduva. Foi um dia alegre e festivo que contou com (1

presença de diversos CTGs e' uma numerosa presença de pessoas afeiçoadas
do divertido e populorizodo esporte do laço. Está assim de parabéns a D· ...

retoria' do simpático CTG "Tropeiro Velho", de nossa cidade.

MÃE -,A MANIFESTAÇÃO DO AMOR DE DEUS
Ouereis conhecer quantos tesouros o bom Deus tem depositado

no coração da mulher, quando a coroa com a altíssima dignidade de ty\ãe?
Contemplai-a [unto a um berço, todo branco corno um campo coberto de neve

e pequeno como ,um fofo ninho de ave. Observai atentamente seu olhar
com que vigia' o sono de seu querido anjo que dorme. Há naquele .olhor ar
roubos de êxtaseS; uma intuiçôo milagrosa; algo misterioso que só se encon

tra em seus olhares. "Tudo isto e muito mais o'ndo, não é obra nem da edu

cação, nem dos costumes; só obra de Deus, que, ao chamar a Il)ulher a dlç
nldcde de Mãe, dá-lhe noturolrnents o que nada poderia odqulrir de outro
forma; os elementos de sua' vocação" . ,A mãe representa para' çada um de,
rós um poema de ternura. Uma cadeia de ouro de nobilíssimos sacrifícios.
"Eu, hoje vi minha mãe, rezando ao pé da Virgem Maria.' Era urnc santa

escutando o que a outra Santa pedia".
AJUSTE DE NÚPCIAS
Extreando alianças na mão ,direita os jovensq Arlindo e M6rc'-o.

Fie filho do casal, Osvaldo. (Maria) Hening, residentes em Monte Castelo.
I ela filha' do ,casal, 'sr· Joóo (J,uvel:na) M. Almeida, fqzendeirG residente em,

Papanduva, nosso prezado assinante.

PAPA DEFENDE A LIBERDADE DE RELIGIÃO
O Pa'pa João Paulo II disse ontem que os governos não podem

obrigar seus cidadãos a r�ieitar a religiãO' assim como a Igreia não' pode
mpor a crença religiosa,. Durante cerim�nia de bênção a 80 mil,' pessoas
�'eun idas na Praça de São Pedro, acrescentou.: " A declaração do Segundo
Concilio Vaticano sobre a liberdade r'eligiosa enfatiza com firmeza espec'ol
qu'e a fé e o ateismo não podem ser impostos ao homem".

'

PASSARELA DA SOCIEDADE
Dia treze, nlver da srta. DENISE, filha do casal Dr. Décio (Van,!a)

Almeida, ele Diretor Financeiro do iornal "Diário dê NOtícia�" de Curitiba.
Felidta'çóes drculando em alta rotaçôo.

Dia 14 registramos a pasagem de idade noVo da sra. IONE AN·
TONIAZZI, MD. Funcionária do Posto de Saúde. Na sua festiva dato, os

mais iustos e merecidos cumprimentos e felicitações. "

Na mesma data ainda niver do j.Qvem JAIME fHho 'do tosa I :S'r.

José (Belina) Correia, ele fünc. federal. Muita al'egria com a presença,' da' 10-
vem-Quarda. marcará o niver do iovem estudànte,., .

,

'

UM POR SEMANA' "

Saber viver é uma orte que enoenamos' todos' os' dias no :,pol�{,)
da vida ...
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Acontecendo
* IISer mãe é encontrar no amor a força de ser hurnll
de. Força que a faz aceitar a tarefa de ser,mãe.
É o sey amor que dá sentido nas pequenas coisas de
cada dia. É o seu amor que faz supor+or a seporc
"ião e as cusênclos. e a leva a acompanhar de lon
ge as jornadas do filho, as vezes despertando cplcu
sos e admiração, outras vezes sofrendo por vê-lo
cair.

É ainda este amor que a faz esperar a volta e a

faz completar sua obra, na saudade longe daquele
que é rozõo de sua vida.

Para minha mãe, a que primeiro me viu chorar,
e a quem primeiro fiz sorrir".

* E pore hoje �ada melhor que dar um chego no Clu
be Canoinhense e curtir os lances que 'prometem mil
agitos.

* Zé, M.' e Arlete depois de muitos desacertos, agoro
juntos curtindo um alto cstrcl .

* Herbinho, o loirinho fofo aue está deixando multes

gatinhas de queixo caido, 'principalmente' uma loid-
nha. Vai firme.

'

,* Regina e Nino pcrzinho fofo que circulou ,n9 city
Cheguem mais.

'* Leilo extreando idade nova. A. você menina rudo di)
bom.

' .

* Hó um certo moreninho, que pensa ser o bom do city

,I

• • •
responsabil idade 1.

só porque veio de Palmeiras . Te cuida Ariovaldo

pois tem muita mina que não te vê com bons olhos

* Silvinha se foi, mas deixou aqui a lembronçc, pr in

cipalmente no coração' de um moreninho. Calmo
Shirninho ela volta.

'I

:I< Joyce e Janice dando um cheg.o na terrinha. t isso

aí.
* Gildo de olho numa certa moreninha. Vai neSSL1

Debora.
* Silmcro completou idade nova dia 5. À você moço

parabéns.
* Gilson e Dulce, entrando Iljuma boa.' Isto é' bom.
>I< Marquinhos o popular "lindo" de lances com as mi

nas de Floripa. Muitas garotas chorand6 por isto.
,� Markiv dando um toque todo especicl na Mat-Cap ..

S6 nê carap
,

.

-

, \

* Último parada no coração da Thelma. 'liEu só não

quero cantar sozinho" eu Quero' um coro de come,

rinhos'". É isso aí tia.
.

*, Godoy e S ... curtindo altos' laves. Muitos entrando
nessa nê Junior F.

* Poema triste com um toe de humor
Toe! Toe! Toe:' T.oe! Toe Toe Toe Toc!

( ,

:I< liMais vale a a,usência dos aue trabalham do que a

'presel]ça dos' que nõo Iozern hada".
'

---------------�--� =w m �_n * v_wmr , ___

Notícias de Major Vieira
Francisco Krison

MENSAGEM A, TI QUE rs MÃE

QUERIDA MÃEZINHA .; Quero deixar aqui,
nestas poucas linhas e palavras Que vou dizendo ao

Deus-dará da emoção, um grande' abraço estremeci
do em soluços e um beijo, um beijo mãezinhá. .. um

beijo' muito molhado de I,ágrimas. Sinto que esta é c.

hora de ficar alegre. E nem sei como, nem porque, es·

ta palavra "lágrima" tombou de meus olhos para meus

lábios ... COMO LHE DEVO, E QUANTO, MINHA
MÃE! Devo-lhe tudol li. começar pela vida ...
Por muitos e muitos meses, vivi em seu seio, aquecido
ao calor de seu coração. E o meu ,sangue, era o seu

sangve! Alimentei-me CIo seu pão, dé cada dia que ero

o meu pão também. E o ar que você respirava. " ero

o que conduzia oxigênio e vida ao inconsciente e tron

oüilo explorador de sua vitalidade, que era eu.

,Qvando nasci, ficamos por alguns instantes ligados um

ao outro. E foi quondo mãos �stranhas nos separaram ..

Partindo. Cortando o último liame oue , Iozic de nossos

vidas, umo vida. Creio C!üe os recém-nascidos choram,
porque sentem a mágoa desta'sepcrcçõo ...
Mas nem por isso, nos separaremos um do outrof Seu

'sangue'generoso se transmudou na brancura do' leite,
'e eu continuei vivendo dele" e DE VOCt. Mãezinha!' E
vieram as 'noites de vigilia, e os dias de angustia, em

(que você aplicava sobre minha fronte os lábios teme

,"0505 de encontrar .o desgraça da morte, no sintomu

da febre.
Mais tarde, aprendi com você as primeiros palavras, e

a rezar a primeira oração balbuciada ... COMO LHE
DEVO E QUANTO, minha mãe ... Nossa qronde sepo

'ração aconteceu, quando você me vestiu a primeiro
roupínhc, nova de colegial, Lembro-se? 1 •• E cruzou so

bre meú peito, com emoçionado carinho" a correia do

malinha dos livros sscolores .... Eu iria enfrentar o mun

do, com lágrimas nos olhos, poroue pela primeira",ver
estava sozinho! sem vocêl Longe de você , .. Longe da

senhora mãezinha ... Mas sua lrnooom. Sua voz, n lar ..

ga sombra protetora de. sues asas de anjo tUtelar, se

guiram comigo ... 'E até hoje, me acompanham pela
vida a fora. " COMO E QUANTO LHE DEVO MINHA
MÃE. Homens! oue somos nós, diante dq simplicidade
grandiosa e divino das mulheres mães? Creio que só
não somos completamente maus porC!ue noscernos to

.dos de um ventre de mulher.
,F é você, mãezinha, é a senhora, é a sombra, esta mu

lher que festejamos hoje,. e que adoramos sernprel É
você. .. É a senhora. " (Não sei aue tratamento lha
da�

.

Creio que seria justo! Creio que não ofenderia nem d��
leve, a doce mãe de Jesus, s,e eu lhe falasse baixinho:
Minha mãe! BENDITA SOIS VÓS ENTRE AS MULHE
RES".

NOTAS DIVERSAS

O CTG "LAGO AZUL" [cró realizar na, noite de ho
,je um grande baile estilo gauchesco, para o qual
.

está convidando a todos a cornporecer .

- Amanh6 serão inaugurados os prédios escolares
construídos nas localidades de Serra Preta e Santo
Anton lo. construções estas feitas em convên ia entr�·
a Prefeitura Mun icipcl e a Secretario de Educação.
A Prefeitura iniciou os trobolhos de terraplanagem
para calçamento da Rua Argêmiro Borges e Preço
Julio Costa, mas com o mau. tempo que reinou nos

últimos dios .os trabalhos estõo porollzodos ,

No próximo dia 3' de junho teremos o qronds fes
ta do padroeiro de nossa paróquia, 'já está sendo
iniciado as programações e esperamos que .udo
aconteça como nos anos anteriores 1fTernpo Bom s .

muito gente".
'

AVISO DO COLUf\-liSTA - Encontra-se em meu po
der os recibos de cobranças deste iorncl, do ano do
1978 e anteriores, quem ainda está em débito_ p�,;o
saldar" . .

.

·REGISTRO CIVIL - EDITAIS,
LEOPOLDO PE:REIRA, Oficial do Registro Civil'

de Bela Visto do Toldo - Canoinhas - Santd Catarina,
fÇl\z saber que pretendem casar-se:

PEDRO PAULO KUBIAK tom ORLANDA ZAINCZ,
brasileiros solteiros naturais deste Estado, elG lavrador,

I . ,.. . ,

nascido em Colonia Ouro Verde, aos 04 de dezembro:')
de 1953 filho de João Kubiak Sobrinho e Frida Müller

,

Kubiak. Ela doméstica, nascida em Colonia Ouro' Ver
de aOs 01 de setembro de 1959, filha de Sevem Zainc:::

"
'

'

e Dorca Te.odorovicz Zaincz.

LUIZ MACHADO DAS �EVES com VITORI/\

MIE�KE, brasileiros, solteiros, naturais desre Estado, el��

lavrador nascido em Rio Bonito aos 16 de maio d9
f ,

1930 filho de Pedm Machado das Neves e Adelina
,

Mas;;dneiro das Neves, falecidos. Ela doméstica; nasc�·

da em Pa'cieneinha, �os 31 de agosto de 1934, filho de

João Mielke e Eudocia Tischle'r, falecida.

Se alguém tiver conhecimento de algum 1I11pe
dimento Jteg'all op0nha-o na forma da lei.

Bela Vista do Toldo, 07 de maio de 1979.
, ,

Leopoldo Pereira Oficial

SA.lETE TEREZINHA CARRAI<O MULLER, Escre
vente J�i"amentada do Cartório do Registt-o Civil de-Ma.
tinhos-Pr.,. faz saber por intermédio do Oficial do Re.

gistro Civil desta cidade (lue prete d.

.

n em casar:
.

LUIZ BAIL com MARIA DOLORES RAr�OS bJ'(J-
.

'
,

sileiros, solteims; ele nascido em· Canoinhas-Se. aos 2/

.
de novem,bro de 1957, filho de Aff'onso Bail e de Hele
na Mendes Bail, falecida; .residente nesta, cidade, elo
nascida em Malinllos-Paranó aos 8 de maio de í 958,
residente em Matinhos-Pr.; filha de ·Amélia Ramos e de
Maria r::osa Ramos.

E, paro' que chegue ao conhecimento' de 3.°5,
mandei puiblical: o presente Ediial.

CanoinhÇls, 10 de moi3 de 1979.

NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do
Oficial do �eg Civil' -ICPF 222.315.879-0.4'

I

c.
N.O' 1520

12-05-79
)
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.� MÀ,E··.�
Entre os seres que o pensamento humano bordou

de encantos e a poesia desde tempos imemoráveis refloriu ,dE
belezas, nada há que se compare ao fascínio indiscutível da
beleza de ser mãe.

.

Os insondáveis espetáculos da natureza e as próprias
estrelas do firmamento não lhe suportam o confronto. 'Pois,
se, estas lembram o paraíso, são aquelas verdadeiros recortes

de um céu aberto, céu de sorrisos, de graça e de beleza, céu
de um' envolvimento imenso de esperança, céu de um teso: i
ro que de?cortina as maravilhas do além.

O que as estrelas tem de grandioso, o que as flores
possuem de encantador, encontramos muito mais, no coração
de uma mãe. Sua presença irradia luz e espalha perfume
A luz do além.e o perfume da virtude Sua presença é se-

gürança.
Cada olhar, cada gesto, cada- palavra expressa um

amor infinito,

Uma simples mulher existe que. pela irnensidâo de seu

amor; tem um pouco de Deus; pela constância de sua dedica ..

, cão edifica o mundo.

Mãe, nome tão singelo, quanto amor se esconde atrás
dessa palavra que nos é impossível' compreender.

Mãe, ,você que tanto amor tem e as vezes tâo inCOlTI"

preendida , Sua dor cicatriza-se no silêncio.
À você:
,Mãe traida, que chora a ausência de seu marido que a

cJeixou, que vê suas lágrimas rolarem ao ouvir seu filho pe-·
dir um pedaço de pão ...

" Mãe solitária, que a idade avançada a im.pede de cor

rer para abraçar seu filho e este a esqueceu que existes.
Mãe prisioneira, que as grades impedem o abraço' ma ..

terial , . .

'

, ,

.

l\1:ãe vigilante, que não se importa quantos dias e quan
Las noites sem dormir; mas importá somente a felicidade. do

,
filho ... Mãe vigilante, que aguarda o regresso do filho que
se foí ,'. .

.

...

.

l\1:ãe
.

solteira, que tiveste a triste sorte' de encontrar
alguém que se dizia ser gente e na realidade era apenas .urn
covarde. '

�..

. _

A todas as mães do mundo inteiro) nossas preces, gra-
'

tidâo e amor. ,

, Mãe, cada lágrima que cai, dos seus olhos clama·· ao
Inundo: mais amor mais. paz... compreensão... vida...
justiça ...'�

�
l\1:aria Lucia Gonçalves Padílha

� 2:a série - Curso Pedagógico
�I Colégio, "Sagrado Coração de' JeSlJS"
-l). .,.

',o���.:!!:!!"ft,U' ,�.\l.,�!l�"...ll..U.l'.!..llJI..J1...!1.ilUl.J!l,1I.JI &I '11 III !il1U!..lULu...,;_rt...ij..Il.1UlJl..aull,JULiJ..�..�

Juizo �� Dirf ito da Comarca de, Cantinhas - se

2é.1. \/a ra CiVi�:� I

A rremataoâo
1 ,

I REQUERIDO: PEDRO
.

.

. '

SCHEUE.R e MARCOS Z1-
lVIElVIAM

1.a PRAçA: Dia 15 de Junho de
1979, às 10,00 horas.

I

2.a PRAÇA: Dia 27 de Junho de
1979, às 10,00 horas.

LOCAL: Edifício do Fórum Ru
ben Mcr.itz da Costa, sito à
Rua Vidal Ramos; s/n.o -

Canoinhas-SC. '

, .

PROC!ESSO: ExeCtl;ção n.o 231

REQUERENTE: 'UNIBANCO '

UNIÃO DE BANCOS BRA
SILEIROS S/A .

BENS A SEREM
'. AHHEII/IAT.A,DOS: 1 - Um , 10-'

te urbano, com a área de .480

m2, (quatrocentos e oitenta me

tros quadrados), medindó,.16ms
por 30ms. situado nesta cidade à
Rua Paulo. Hitzmann, '. fazendo
frente par'a esta rua' dividindc-

, ,'",

de :Uln lado COln a rUq Jbão da
.

Cruz Krailing; de' outro lado
" .

,

com o lote n. o ? e ftlndos cÜim, o
lote n. ° 5, constituido pe19 lote

,

ond I
'

. n. L. o, oteamento . Guido Lan-

ger; adquirido 'conforme ;escri
tura de comprq e venda de Eu
rico TremI e sua mulher r\ ainda

"
' .

não levada a registro, Avaliado
('m Cr$ 25.000,00 ..

Canoinhas, 02 de maio de 1979

Orli de Ataide Rodrigues
Juiz de Direito

'

2.a Vara

\7 ende,"se'
Ve'nde-s'e uma propriedade:

sita na rUa Almeida Cardoso,
com 131 m2, inclusive ótima 8a,·

la para comércio (Q:uase em

frente ao Moinho Tokarski).
Tratar na Rua Barão do Rio

Branco', 399 - esquina COm Co
Ionel Albuquerque.

" " 2:x3 x

'''"
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Poema Ecológico·
(Autor desconhecido)

Eu quis compor um poema,
que abrangesse a terra toda"
e não tivesse horizontes ...

Pensei: O mar que é imenso, quem sabe?
Mas ele, furiosamente,
bateu nos rochedos e disse:

"Vai em busca dos homens
pelos caminhos do mundo ...
olha o meu rosto manchado,
sujo de óleo.
Há, por acaso, possibilidade de um poema puro,
em meio a tanta impureza?".

Olhei: a n.oite, as estrelas
buscando inspiração.
Elas sorrindo, disseram:

"Todas nós somos belas, é verdade.
Mas, vai buscar os homens
pelos caminhos do mundo ...
Eles mancharam nosso nome,
nos colocando corno responsáveis
pelos seus destinos. I.. e dizem
que somos nós que dirigimos seus destinos'; .

Então: eu subi pela estrada
sem calçada
sem sorrisos

, sem am.or.

Havia casas sem portas,
janelas fechadas
:muros sem portões ...

O vento varria as folhas, secas
espalhadas pelo chão... ,

Não achei inspiração para o meu poema.
Eu quis compor um poema

.

com � imensidão dos espaços
aue não têm horizontes.

E a brisa me trouxe,
um sábio conselho
que é vida, que é lema:

"Não há poema para quem vive' só ...
Vai em busca dos homens
Delas caminhos do mundo ...

Nós,- os ,espaços imen.sos, estamos poluídos,
nosso ar já não é puro;
nosso aroma já não é o que o Criador nos deu;
nosso ar fere 0'S pulmões;
nosso aroma fere o ambiente ...
Não somos próprios para poemas ...

Olhei para as árvores ... quem sabe?
Vi a tristeza estampada em seus semblantes ...
Vi lágrimas pingar de suas folhas ...
Vi o luto marcando o ambiente.

Não tive coragem de interpelá-las.
A decepção era tanta ...
A tristeza sem medida .. '.
A dor incontida. . .

,

Olhei à frente e vi o deserto.
Entendi o porque da dor,
da tristeza e da desolação!

,
,Resolvi voltar aos homens, pelos caminhos do mundo.

Encontrei: o pobre sofrendo,'..

o rico sorrindo,
o colono trabalhando,'
o empregado suando,
a empregada obedecendo,
a patroa mandando .

Todos sem .ritrno de poema .

Ocupados 'com suas vidas.
Perguntei, insisti, ínterrogueí . ..

Nada ...
Ninguém tinha tempo. ,

"Não faça barulho que não posso perder o. fio da novela. ,';
Era o boi mudo ...
Perdido na trama da história sem sentido,

sem valor,
,

sem moral, às vezes.' ..
"Nâo incomode que agora vai aparecer o meu artista*!"

Era o papagaio ...
Só repete o. que os outros dizem ...

Não entendo de poema, não enche ... "

Era, o piolho, que só anda e se deixa dirigir pela cabeça
dos outros. . .

'

Voltei-me para a realidade:
Vi gente morrendo de fome
em frente ao supermercado ...
Vi gente dizer: Eu tive fome. 'e tu pediste que eu esperasse.

Eu tive fome, e tu nomeaste uma comissão.
Eu tive fome, e tu viajaste para a lua. '

Eu tive fome, e tu respondeste: assim é a vida.
Eu tive fome, e, tu esclareceste:
não empregamos a maiores de 35 anos.
Eu tive fome, e tu me disseste:
agora as máquinas fazem o .trabalho que fazias. ,

, Eu tive fome, e tu empregaste dinheiro na fabricação
de armas;
Eu tive fome, e tu citaste à frase: pobres sempre
haverá
Senhor, quando é que te vimos com fome?

Vi gente que não pensa mais o porque o barulho é demais.
Vi gente cujo único lucro é o cansaço no. corpo e calo na mão.
Vi. crianças tristes prenúncio de um futuro Infeliz.
Ouvi gente dizer que o verde que lhes resta é a 'pintura do muro do
vizinho.
Vi os bosques sem vida ...
Vi a terra perder o dono que se chama liberdade.
Eu quis ver um novo céu, uma nova terra ..

Eu quis ver um mundo liberto.
Pensei no verb-o que se fez carne,

sofrimento, dor e morte
para quebrar as barreiras

,
e fazer todos um ...

Deixei' de fazer o poema.
fui buscar o diálogo
com tudo e 'com todos.

Foi então que à canção do amor

nasceu em ritmo profundo.
Muitos saíram de casa

(' deram-se as mãos
para abraçar todo o mundo
acolhendo, perdoando, construindo ...
E o poema que eu q-ueria fazer já estava feito.

Cada um no seu compromisso;
Cada um na sua responsabilidade;
Respeitando o que é de todos.
Eira a manhã da Ressurreição!

'_

ova
•

el

12' de maio de 197'

«
BRASíLIA (AG) As

empresas interessadas em rece

ber incentivos fiscais do IBDF.
terão a, partir de agora, de se

comprometer a plantar' arroz,
feijão, milho e outros produtos
básicos, em pelo menos 30 por
cento da área do projeto de flo
restamento e reflorestamento,
segundo portaria assinada pelo
Presidente do Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Flo
restal.

•

ereals»
'Os Projetos Iocalizados em

regnoes inadequadas à cultura
dos grãos relacionados deverão
plantar apenas 10 por cento da
área ou, se quiserem optar, po
derão plantar uma área fora do

projeto correspondente, aos 30

por cento da área de floresta
mente e reflorestamento.

aplicação dos incentivos fiscais
para os, empreendimentos flo
restais e colocar o setor dentro
da política do Ministério de
'Agricultura, cujo objetivo é

. ampliar a- produção de alimen-
tos básicos. Para' Galuff, a por
taria deverá sensibilizar os go
vernos para conseguirem maior
volume de recursos para proje
tos de f'lorestamento e reflores
lamento em seus estados.

A PORTARIA
Segundo a portaria, a 'me

dida pretende sistematizar a

Prefeitura
RESOLUÇAO, NR. 02/79

DA NOVA REDAÇÃO AO § 2.0,
DO ARTIGO 76 E AO ARTIGO
81, DA RESOLUÇÃO NR. 08/78

DE 12/01/79.
José Bittencourt Pacheco

de Miranda, Presidente da Câ
mara Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições, faz sa

ber que a Câmara aprovou e eu

promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO

Artigo 1.° -' O § 2.0, do Ar
tigo 76, da Resolução nr. 08/78,
de 12 de Janeiro de 1979, te
rá a seguinte redação: § 2.°

Ressalvada a hipótese do

Parágrafo anterior, as reuniões
ordinárias serão semanais, rea

lizando-se todas as Sextas-Fel
.ras, com. início às 17,00 (dezes
sete) horas e duração prevista
de 2,QO (duas) horas.

Artigo 2.° - A redação' do Ar
tigo 84, será a seguinte: Artigo
84- A hora do início da reu

nião, às 17,00 (dezessete) horas,
os membros da Mesa e os Ve-,
readores ocuparão os respecti
vos lugares.

Artigo 3.0 Esta Resolu-
ção entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Câmara Municipal de Três'

Barras (SC), em 04 'de maio de
1979.

Terreno Central,
Compra-se 'um terreno no

perímetro 'urbano da cidade.
Damos preferência na Rua Cae
tano Costa ..

Tratar com Eraldo, pelo
fone 22-0555.

OraçãO ao Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me es

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

atinja moeu ideal, Tu .que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida estás
comigo, ,quero neste curto diálogo
agradecer-Te. por tudo e confirmar
uma vez mais que não quero sepa-·
rar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão
material, não será o mínimo da
vontade que sinto, de um dia estar
contigo e todos os meus irmãos, na

glória perpétua.
,

. ,

Agradeço-Te uma vez mais ...

A pessoa deverá fazer esta ora

ção três dias seguidos sem fazer o

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

, que seja.
I

Publicado por ter alcançado uma

graça. UMA DEVOTA

Lojas ANA MARIA
Artigos de inverno para ambos 6S sexos. '

Calçados esportivos e .para crianças.
Precos camaradas e o melhor atendimento.

j

Organizações Nivaldo Hurgardt

Cooperativa de Produtores de

Mate Canoinbas Ltda.

Municipal de Canoinhas
Canoinhas, leva ao conhecimen
io dos interessados, que se acha
Liberta a Tomada de Preço
Edital n.? 017/79, para "Aquisi
ção de Tubos de Cimento cen

trifugados", com prazo de en

trega até às 10 (dez) horas do
dia 17 de maio do corrente ano

(17.05.79), no Gabinete do ViCE;
. Prefeito Municipal.

Cópia do referido Edital, c

maiores esclarecimentos serão
obtidos junto a referida Comís- .

são.

Canoinhas, 09 de maio de 1979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

José B. P. de Miranda
Preso da Câmara Municipal

Adhemar Schumacher
1.0 Secr. da Câmara Municipal

Angelo Luiz Rampanelli
2.° Secr. da Câmara Municipal

Esta Resolução foi regis
trada e publicada na Secretaria
Administrativa da Câmara Mu
r.icípal de Três Barras (SC), eni,
04,de maio de 1979'.

Adhemar Schumacher
1.0 Secr. da Câmara Municipal

aviso de Licitação
da

A, Comissão
Prefeitura

de Licitação
Municipal de

Rua Paula Pereira, 698 - Canoinhas - SC

Reg. INCRA 386/73 de 26/06/73.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperatdva de Produtores de· Mate

Canoinhas Ltda. usando das atribuições qu,e lhe confere o Art. 35,
letra "e" do Estatuto Social,' resolve CONVOCAR a Assembléia
Geral Extraordinária dos Associadas, a realizar-se na respectiva
sede social, no próximo dia 26 (vinte e seis) de Maio de 1979,' às 12

(doze) horas, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para deliberar da
matéria constante da seguinte:

ORDEM DO,DIA
1. ° - Deliberar sobre a autortização, para que o Conselho de Ad

ministração, representado pelo Presidente e .Secretárâo,
dar ao Banco do Brasil S'.A. - Agência de Mafra-SC., em
hipotéca os bens imóveis e ,benfeitorias de propriedade
da Cooperativa, em garantia de contrato de financiamento \

a ser concedido pelo referido Banco à Federação das Co
operativas de Produtores de .Mate "Santa Catarina" Ltda.;

2.°) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
, Não havendo número legal - 2/3 -' dos' associados
presentes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para a instalação da
Assembléia, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO, pa-
ra às 13 (treze) horas do mesmo dia. .',

Se desta vez ainda não houver número legal ._- 50%'
mais um - dos ·associados presentes em SEGUNDA' CONVOCA
çÃO, fica desde já feita a TERCEIRA E' ÚLTIMA CONVOCA
ç.ÃO, para às 14 (quatorze) horas do dia 26 de Maio de 1979, com
a presença de, no mínimo 10 (dez) associados.

'

.

Para efeito de cálculo do "quorum" para a instalação
da Assembléia, a Cooperativa possue 1.239 associados.

E, para. que chegue ao conhecimento de, todos os asso

ciados, o presente EDITAL será publicado na imprensa local e

afixado na Sede da Cooperativa e seus Postos de Recebimento,
bem como remetidos aos associados, na medida do possível.
,

Canoinhas, 10 de Maio. de 1979.
'

Tobias Munhoz de Lima - Presidente
2 x
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•

e anelro
Em solenidade no Rio de Janeiro e que cons

tou com a presença do Ministro das Comunicações,
engenheiro Haroldo Corrêa de Mattos e do Presiden
te da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
engenheiro Adwaldo Cardoso Botto de Barros, a fir
ma construtora João Fortes Engenharia entregou
oficialmente o novo prédio da sede dos Correios: lo-.
calizado na Av. Preso Vargas. A nova unidade du
ECT vai abrigar as áreas industrial e administrativa
da diretoria regional além de um moderno centro de
t.riagem eletrônica de cartas e de encomendas coru

capacidade para a manipulação de 90.000 correspon
dencias por hora, o que permitirá ao sistema postal
do Rio, um grande avanço tecnológico. Segundo 0

Presidente da ECT, Botto de Barros, o prédio fo!.
construído para suportar o crescimento do tráfego
postal do Estado e sua construção obedeceu critérios
rigorosos de engenharia postal.

FINALIDADE E FUNCIONAMENTO
O novo prédio 'construído pela Empresa Brasi

leira de Correios e Telégrafos, tem como finalidade
oásica, permitir a modernização do sistema' postal.
brasileiro através da mecanização e automação . da
triagem das cartas e encomendas, com maior eficiên
cia e elevação do padrão de qualidade, proporcionan
do a agilização do' serviço. O novo edifício irá per
mitir, ainda, a centralização de todos os órgãos ad
mínistratívos da diretoria regional da ECT /Rio,

.

atualmente' instalados em seis prédios distintos, al
guns deles de operacionalidade inadequada o que
.causa problemas de administração.

O prédio tem 107, 000m2 de área construída:

Dum terreno, .de 8. 537,69m2, e nele trabalham cerca

de 1,000 operários.
O volume de concreto utilizado na obra seria

suficiente para construir 62 edifícios de 8 andares
com 4 apartamentos por andar e a forma, utilizada
para concreto seria suficiente para cobrir uma área
maior que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Se as sacas

de cimento consumidos fossem empilhados teríamos
urna altura de 74 km ou 100 pilhas da altura do Cor
covado. O calor retirado pelo sistema de ar condicio
nado em uma hora seria suficiente para levar a fer
vura em uma hora 180.000 litros. Foram utilizados
ainda 6.200 toneladas de ferro, 23. 300m2 de vidro e

10.000m2 de azulejo . Na iluminação foram uti lizadas
23.000 lâmpadas e o acesso aos andares superiores e

aos subsolos são feitos por 16 elevadores. A área in
dustrial ocupa um' prédio de 7 andares no qual esta
rão distribuídos os seguintes setores: Centro de Tria-
gem Postal, Centro de Triagem Automático Para
Cartas e Encomendas, Serviço de Correspondência
A�rupada, Serviço Especial de Entrega de Documen
·�os e Centro de Distribuição Domiciliária. O setor
Administrativo ocupa o prédio principal, com 30 an

dares, que abrigará a Diretoria Regional e suas Ge
rências, além da Agência Bancária, Agência Postal
I'elegráfica, Agência Porte Pago, Agência Fi latelica
com salão permanente de exposição de selos, Restau
Y'8nte, Serviço Médico, Seção de Treinamento comi 8
salas de aulas, Biblioteca, um Auditório com capaci
dade para 260 pessoas e Salão Nobre. O novo prédio
da ECT vai abrigar cerca .de 3.500 funcionários qU2
fazem parte do quadro, Administrativo da Diretoria
Regional do Rio de Janeiro.
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dem a, SSlS encia recmca a

Aristides'Mallon
seuMercedes...Benz sempre ganha aparada.

(

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

paradas desnecessárias, não tem

nada a ver com sorte. E tem muito a ver

com o tipo de manutenção que você dá
a ele, \

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

Como concessioná rio
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 equlpe de

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

Não confie na sorte. Confie o seu
Mercedes-Bem a quem é
profissional.

Ganhe todas as ..

paradas com a essis
téncie técnica do seu
concessionário
Mercedes-Benz.

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

De onde é fácil concluir que ganha
mais quem menos confia na sorte e

prefere tirar bom proveito da
assistência técnica do seu concessionário
Mercedes- Benz.

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 temos 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-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos. 1036

Canoinhas - SC

1llllj·

Barco branco
em mer azul

- Pedro A. Grisa

Dois mundos opostos, mas não impossíveis d
-ealizar uma convivência pacífica. e até complé
mentar .

De um lado o mundo da realidade dos adultos

De outro lado o mundo da fantasía-realidad
das crianças e dos que têm um coração puro, um es

pirita liberto e aberto, a inocência de mentalidadi
não manchada de preconceitos.

O mundo dos adultos, dos importantes, do,

que conhecem os mistérios da vida e a crua realid�de
quase sempre agressiva e inimiga. Esse mundo dian
�e do desconhecido sempre antevê o aproximar-se d

inimigo, do explorador, do perturbador, do destrui
dor.

O mundo das crianças e dos puros de coração
elos que não têm as chaves dos mistérios nem se con

<ideram donos da verdade, sempre têm o coraçâj
aberto e o espírito liberto, que os torna capazes de i

::'0 encontro do desconhecido sem temor, Esse mund

pode receber muito mais, pois não se Iecha e não se

previne "contra as ameaças do desconhecido".

BARCO BRANCO EM lVIAR AZUL, em Iin

guagem de adultos, nos mostra esses dois mundos
acima esboçados. Dois maundos que aparecem em ln·
'\as entre si. O mundo dos adultos, dos fortes geral
mente, fazendo sofrer o mundo dos puros de coração
e de espírito liberto.

BARCO BRANCO EM MAR AZUL é muit
mais que isso.

Para as crianças é' um passeio pelo mundo da
fantasia e da sua terra-Iivre, de seu rasgar os opacos
nevoeiros que a realidade-dos-adultos lhes impõe.

Para os adultos é um momento de reflexão sa

b01'08a e profunda, de meditação realista e libertado]
ra . É um sinal, plantado diante de nossos olhos, su
bitamente, e que nos agita. Como nos perturba �

chamado para uma possível existência nova, diferenl
te e até oposta a que estamos vivendo. Um grito.

BARCO BRANCO EM MAR AZUL é um livro
r.ue se diz de literatura INFANTIL, mas cuja matuí
;idade de espírito vive no reino dos sábios. Mais qU€
infantil é um livro de AMENA-FILOSOFIA-DA-LI
BERTA!ÇÁO-PURlFlCAÇAO.

,,_ Então lembra bem sempre disso. Que
gente, quando tem o coração limpo de toda maldade
consegue entender os bichos e as coisas".

'

Essa é a grande lição do livro de Werner Zotz

Um velho do mar, um menino, uma gaivota e

um barco vivem no mundo novo, sempre novo do c
.

ração limpo de toda maldade: E nós, lendo, embar..
camos nesse mundo novo que o BARCO BRANCO
EJVI MAR AZ1!L trouxe para o menino Geraldino.

,

(Pedidos - por reembolso postal - endere
çados à Editora Beija-Flor, Pç. 19 de Dezem
bro, 447 apto 901 - Curitiba-PR. - Unidade
Cr$ ;30,00/ Mais de 20 exemplares 30% de de='
conto) .

Livro ideal para trabalhos com alunos de Lv
GT3.U e magistério.

Curitíba/Araucária,-maio-79

J:JíZO DE DlirtEITO DA COMARCA DE
CANOINHAS-SC.

. 2.a VARA CíVEL

Edital de
(Extrato Art. 687 CPC)

1 o LEILÃO: Dia II ck Junho de 1979, às 11,00 hor�s
:2.0 LEILA.O: Difl 21 de Junho de 1979, às 11,00 horas.
.l.JOCAL: Edifício do Fórum Ruben Moritz da Costa

sito à Rua Vidal Ramos, s/n.o - Canoinhas-
2an�a Catarina.

PROCESSO: Execução n.? 243
.

REQUEHENTE: TOKARSKI E elA: LTDA. ...

HEQUERIDO: WALDEMIRO MEDEIROS
BENS A SEREM
AR!\EMATADOS: - 1 - Uma máquina de escrever.
marca Olivetti Studio 45, cor verde, em perfeito esta ..

dr) de conservação, avaliado em Cr$ 3.500,00.
:,

Canoinhas, 02 de Maio dê 1979, '�

�

ORLI DE A'rAIDE RODRIGUES
Juiz de Direito

2.a Vara .'

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DECRETO N.o 18/79

APROVA SUBDIVIS�O DE
UMA AREA DE TERRA

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e de confor-,
midade com a Lei n.° 830 de'
'4/06/68.
b DECRETA:
t1f'

..Art. 1.° - De conforrnida-
de eozn o despacho do· Sr. En
genh�i.ro da Prefeitura, exará

do no requerimento protocola·,
.do sob' .n.? 122 de 17/01/79, c,

,

nas
.

re�'\{>ectivas plantas fica.

aprovado a subdivisão procedi- I

da pelos S�,"s. CARLOS TOMA-· )

CHITZ e \�AROLINA TOMA···
I

CHITZ de um terreno urbano
.

. ,

com a área tofal de 2.400,00 mz,

1registro' n.? 70, 'carta de afora-
mento n.? 280, rote n.? 57, sen

do distribuido em 04 lotes: (lo
te n.? 13 com 800.m2, lote n.? 1t::l:

I

eom 800 m2, .Iote n.? 15 com
I400 m2'1 lote n...

° 16 �om 400 m2)
Art. 2,° -- Este Decreto en

ttátâ em vigor; na data de sua

ptrblícsção, revo gadas as dispo-
. �IÇÕéS em contrário., 1Gabinete do Prefeito Mu- I

jlícip� de Canoin has, em ...

Ô'7jfJ5/79.,
'

Dr. Benedito Tht'Í-ézio de
Carvalho Nerto

"

Prefeito Municipal
Este Decreto foi negistirado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data' supra.

Fábio Nabor Fuclt-,
Diretor de Administração

L
.'

Vice. Prefeito Municipal
;'\.\ i. \".

12 de maio de 1979

DECRETO N;o 19/79

APROVA SUBDIVISÃO DE
UMA AREA DE TERRA

Prefeitura MIlO. de Canoinhas E

Dr.' Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e de confor
midade com a Lei n.? 830 de
04/06/68.

l1ECRETA:
Art. 1.0 - De conformida

de com o despacho do Sr. Enge
nheiro da Prefeitura, exarado
no requerimento protocolado
sob n.? 726 de 30/04/79 e nas

respectivas plantas; fica apro
vado a subdivisão procedáda
pelo Sr, BASILIO CONCEI
çÃO, de um terreno urbano, in
tegrante do loteamento do mes

mo, com a área total de 1.105,95
m2, sendo distribuído em: lote
n.? 10 com 695,32 m2 e lote n.?
.16 com 410,63, m2.

Art. 2.° - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário,

Gabinete do, Prefeito Mu
nícipal de Canoinhas, em

I .�_

09/05/79.
Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra,

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

'1

;:, '

..
'
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I
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RUA PAULA PEREIRA., 648

PRA'ÇA LAURO MÜLLER, 540

, •
-

• , '.. I'�
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DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS
A firma TRANSPORTADORA

REGINA LTDA., decloro para os de
vidos fins que foram extrqviados to

dos os documentos da carreto de
sua propriedade, marca Grahl,
chassis 696, ano 1976, cor verme

lho e branco .

Os mesmos ficam sem efeito por
ter sido requerido 2.a via

..

o I T A I S
Encontram-se em Cartório, 2,°

Oficio, à rua Vidal Ramos, Edifício
do Forum, para serem devidamente
protestados os segumtes títulos:

DP. N.o 3547, vencida em ...

20.04.79, no valor de Cr$ 7.865,90
emitida por O. A. Missou & Cio.
Ltda. Contra: TRANSPORTES LASCAS
E TORAS LTDA.

NP. N.? 01/78, vencida em .

27.02.79, no valor de Cr$ .

� 3.000,00, CREDOR: Ediba Eletro
Diessel Batistella Ltda. Contra JOS�
CARDOSO DA SILVA.

NP N.o, vencida em '30.01 .79,
r.o valor de Cr$ 14.160,00, CREDOR:
Adélio de Jesus Grein. Contra ER
CILlO FRANCO DE OLIVEIRA.

NP. N. o 09, vencida em

I (;_ 02.79, no valor de Cr$ 1.500,00.
CREDOR: Davi Popaduik. Contra:
JOÃO AROLDO N'IESPONGINSKI.

N!P. N:o 10, vencida em
1 é. 03.,79, no valor de Cr$ 1.500,00,
CREDOR: Davi Popoduik'. Contra:
JOÃO AROLDO NIESPONGINSKI.

Por não ter sido possível en
contrar os .referidos responsáveis,
pelo presente os intimo, para no
prazo de três (03) dias úteis, a con
tar da publicação deste Jornal
"CORREIO DO NORTE", virem
pagar os referidos títulos, ou da
rem as razões porque não O fazem
e, ao mesmo tempo no caso de não
ser atendida esta intimação, os noti
fico dos competentes protestos.

Canoinhas, 09 de maio de 1979.

ALCIDES SCHUMACHER
Oficial Maior

ALUGA-SE
ALUGA-SE UMA SALA

MEpINDO 100 M2
.

COM 2
PORTAS E 1 VITRINE, WC E

AGUA, NO PRÉDIO DE DIE
TRICH SIEMS,·

INFORMAÇÕES NA RUA
VIDAL RAMOS, 188 OU TELE
FONE 22-0620.

U�GER' & elA. LTDA·*
INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusivos
..

Completa dos .Motores

de . ferro e

vidros, com equipe 'de
tentes para

Esquadrias
de

da Linha

«WE'G»

uma variadíssima secção
profissionais compe

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

REPRESENTANTE EM CA:NO.NHAS: .

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

: �.' .1
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ANIVERSA:ftIAM-SE:
HOJE: as srtas.: Marilda

Davet, Cezarina J. dos Santos,
Hilda Tarcheski, Vitória Czer
niak e Lúcia Grdsskopf; os jo
vens: Iremar Antonio Soares 2

Helder Nacif Seleme.

AMANHÃ: o sr. Lauro Pe

trintchuk; os jovens: Cornélio
Roberto Watzko e Luiz Carlos
Rorbacher ,

DIA 14: a sra. Tereza, es

posá do sr. Ervíno Treml; os

srs.: Nelson Ferreira das Cha
gas e Irineu Anacleto Tokarski;
Marcelo Rutes, filho do sr .

Amir Rutes.
DIA 15: o sr. Frederico

Wendt; a menina Janice, fílha
do sr. Jovino Roesler.

DIA 16: as srta.: Regina
Polomani e Adalvia Maria Fer
reira; o jovem Carlos Rogério
Metzger.

DIA 17: a sra. Leopoldina,
esposa do sr. Rodolfo Frohener:
o Dr. Haroldo Schm.idt, residen
te em São Paulo; a srta. Irma
Zierhut; o jovem Hugo' Fiora
vante Collodel.

DIA 18: os srs.: Pedro Mer
hy Seleme e Célio Kohler; as

srtas.: Miriam Kohler e Silva
na Siqueira.

Aos
.

aniversariantes, nos-
.

' (
sos cumprimentos.

'

'ALUGA-SE Casa Residencial - VENDE-SE

Aluga-se uma sala para
ponto, comercial no "centro dá

cidade, .na rua Vidal Ramos,
1141.

Vende-se uma casa residen
cial, toda €tm alvenaria, em ter ..

reno de 40 m de frente por 40 m

de fundo" .com muro, passeio e

asfalto, sita na rua Pastor
Georg Weger,

·

Tratar com o sr. Pedro AJ...
lage Filho, na Rua Pastor Georg
Weger, 337 ou pelo fone 22-0984.

Tratar no local ou pelo te
lefone 22-0909.

)

Registrada no CRECI sob n.? 204
\

J SICÓL CORRETORA DE IMóVEIS TEM PA,RA VE,NDA
À PREÇO I)'t: OCASIÃO:

Un1 terreno rural com área ce 57 alqueires, todo cultivá
vel com máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul,
Um imóvel urbano à rue' Major Vieira com terreno de
1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto, com' uma
casa de madeira c/110 m2. \

1 terreno urbano com 436 m2, localizado à esq CeI. Albu
querque com a Eugênio de Souza.
1 ter-reno urbano com 400 m2, localizado à esq. Paula Pe
reira com a Eugênio de Souza,
1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2 com benfei
torias localizado na esquina Barão do Rio Branco com

Major Vieira.
TEM AINDA PARA VENDA:.

Uma Pick.,.Up Ford F-75 ano 1976 tr'açâo. dupla.
COMPRA'-SE:

1 área acima dê 50 alqueires, para florestamento.

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

VENDA DE LOTEAMENTOS.
J.

Pl'OC11l'e a SIOÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22-{)039

�;_ =.., t"AW"""@".__M.41e".=., ' ma ..

.
• •••

•••A••• ••••
•• •v•••... .. . ..

.

,
.

.... .. . ..

.

. : ..:�:.:
..

,... ..
. ...

. .
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Rua Getúlio Vargas, 527 -- Fone (0477) 22-0971
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Juízo

FOTOCÓPIASP

,
-o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, íns

talado no Fórum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ficada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE

, TARY II.
Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho

de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
, vegetal e papéis timbrados de firmas criando um novo servi-,

I

ço em Canoinhas, a confecção de circuiares para, empresas.

Box para banheiro e fecham�Dlo de área já não é
problema em Canoinhas'

informações: 'DAIS
_.

RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-0507

Endereço residência: Rua ,3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22:-0467

''':'''':- SERVIÇO RAPI,DO E GARANTIDO -�-

\

de Direito da 'Comarca de' Canoinhas
Edital de Citação com prazo da trinta (30) dias

O 'DOUTOR ORLl DE
ATAíDE RODRIGUES, Juiz de
Direito da 2.a Vara Cível, da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da
Lei.' etc.

:VAZ SABER aos que o pre
sente, Edital virem ou dele co

nhecimento tiverem que, pelo
presente cita BASILIO ,PELEK,
brasileiro, . 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 SEFARAÇÃO
JUDICIAL que se proc1ssa nes

te, Juízo, movida por ESTEFA
NIA DIDEI( PELE'K, brasilei
l'a, 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 transcr itos. - Ex
mo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas-SC. ES
TEFANIA DIDEK PELEK,
brasileira, casada, do lar, resi
dente e domiciliada nesta cida
de .

de
. Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, ora denomina
da 'autora, por .interrnédio de
seus advogados abaixo assina
dos com escritório à Rua Getú-
.Iio Vargas, n.? 511, Canoinhas
SC (doc. 1-2-3 assistência Judi
ciária e procuração), represen
ta-se perante V. Exa., para pro
por a presente ação ORDINÁ··
RIA DE SEPARAÇÃO' JUDI
CIAL, baseada no art. 5.°, § 1.0,
da Lei n.? 6.515 de 26 de de-

, ,

- s

zembro .de, 1977, desejando pro- de provas em direito admiti
var a ruptura da vida em co- a fim de ser declarada ,a pr
mum há mais de cinco (5) anos dência da ação, com a respo
consecutivos e a .impossibil ida- bilização do réu, atríbuín
de de sua reconstituição, contr 3. causa o valor de Cr$ 10 :900
seu marido BASILIO PELEK, Pede deferimento. Canoinl
brasileiro, casado, Iavrador.ren- 28 de julho de 1978. (as) ,

I contrando-se atualmente 'em Pedro Díttrích - OAB
i ·lugar incerto e não sabido, ora 0224, (as) Antonio Weinfu
denominado réu, passando a OAB SC 1. Q43 . TESTE'
expor e requerer o seguinte: 'NHAS: ALBINO DE L.
1) A autora contraiu matrimô- brasileiro, casado, operário,
nio com ° réu, aos 28 de maio ,sidente €Im Felipe Schm
ele 1949, no município de lrineó-' município de Canoinhas ..SC;
polis, Comarca de Porto União: TOMAZ FODINSKI,. brasile
Estado de se, tendo o ato sido casado, lavrador, residente
registrado às fls. 55 do livro 5- domiciliado em Felipe Schm

i B, do Cartório de Registro Cio Canoinhas-SC; 3) PAULO Jl
vil daquela cidade, termo n.? :LINSKI, brasileiro, casado,
529, tudo conforme certidão reiro, residente e domicilf

.

anexa (doc. n.? 4); 2) que a au- em Felipe Schmidt, neste n

tora viveu com seu marido até nicípio . DOCUMENTOS:
o ano de 1964, residindo em Procuração;. 2-3) Assístê�
Carazínho, município de União' Judiciária e atestado de Mi
da Vitória-Pr., no mês de outu- rabilidade; 4) Certidão de
bro de 1964, a autora foi aban- sarnento. DESPACHO: "pro
danada pelo réu, sem nenhuma da-se a citação, na forma req
razão justificável, tendo toma- rida na inicial. Em, 21/I08/'
do rumo ignorado e desde aque- (as) Loacyr Muniz Ribas - Ji
la data, jamais soube de seu de Direito". E para que. cl
paradeiro,' mesmo .procurando gue ao conhecimento dos, i '

informações entre pessoas co- ressados e não possam, de f'.
nhecidas; 3) Desta união tive- ro, alegar ignorância expedi
ram os seguintes filhos: 1) José presente e outros iguais qu�
Pelek, nascido em '13/10/1952; Ião publicados e afixados'
2) Felicio Pelek. nascido aos forma da lei. Dado e passa
28/10/53; 3) Amélia Pelek, nas- nesta 'cidade de Canoínhas,
rida aos 18/10/1960; 4) .María tado de Santa Catarina,
Zélia Pelek, nascida aos cinco (05) dias do mês de ali
05/12/64; 4) Que o casal, não de mil, novecentos e setents
possui bens móveis ou imóveis nove (1979). Eu, Zaiden E. �
à eles pertencentes. Por estes leme, Escrivão, o subscrevi.
motivos: Requer a V. Exa. a ci- Orli de Ataíde Rodrigues
tação do réu, por, edital, para Juiz de Direito
responder aos termos desta' da 2.a Vara
ação, protestando pelos rneios

,
'

1 x

Segurança sem limite.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Há 117 anos garantida pélo Governo.

i EiMM Mi& • ME &,,,••, .,- i fWlMWMUiWe1Mitil}j@M9'....MUWM••*Ufi"irwul,u-w as

. ,

, r/

., ,

A partir de agora, nossa cidade conta com uma agência da Caixa:
Venha ccnhccê-lauuern sabe tornar um cafezinho; com gente que

entende de Caderneta de Poupança, depósitos, créditos e financiamentos.
E tudo corri a garantia do Governo Federal.

.' , I

Nosso endereço é: Rua Paula Ferreir,a, esq. Felipe Schmidt.

Caixa
\

I'

1.���"""""""""""""I_"E••&"""a. '"."""".W.·��..=·�nmue� aa..aa a..."._"""""""""""""""�
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INDUSTRIA CO'M ERCI

. ,,, .'" .' '.' 1

C.G.C.M.F. 83187930/0001-23

A T I V O

Relatório da Diretoria

33.865.239,90

22.188.170,88

61.253.649,72

18.037.713,45
135.344.773,95

2. 779.545,90
2.779.540,90

14.065.284,94

10ü. 074.712,95

58.864.570,83
173.004.568,72

382.351,93

Demonstração' . do Resultado Referente ao Exercício Findo
em 31 de dezembro de 1978

CANOINHAS (SC), 21 DE MARÇO DE 1979.

A DIRETORIA

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 1978

EM CUMPRIMENTO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTARIAS, TEMOS' O .PRAZER DE SUBMETER A APRECIA-
, çÃO DE V. SASo O BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVO AO EX�RCÍCIO FINDO EM 31�1�-78, BEM COMO: DEMONSTRAÇÃO DO RESUL
TADO DO EXERCíCIO, DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E DEMONSTRAÇÃO DAS. MUTAÇÕES DO PATRI
MôNIO LíQUIDO, DEMONSTRAÇÕES ESTAS .REFERENTES AO EXERCíCIO DE 1978, COMPREENDIDO O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A
I�n DE DEZEMBRO DE 1978 .

.outROSSIM, PERMANECEMOS AO INTEIRO DISPOR. PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO QUE SE JULGAR NECESo.
SARIO o • '."_ , d,t

[lUCRO LíQUIDO DO ;EXERCíCIO

PASSIVO

330.771.341;81
3.941.738,14
43.013.936,65 (46 ..955.674,79)

283.815.66'7,02
(194.372.257,33)

CIRCULANTE:
Títulos a Pagar ., .. .. J..... .

Impostos e Encargos Sociais a Pagar
Encargos diversos c/Pessoal .. ..

Contas Correntes c/Coligadas ..

Contas Correntes c/Fornecedores
Instituições Financeiras no País
Contas Correntes Acionistas ..

Provisão p/Imposto de Renda ..

Dividendos Propostos .. .. ..'.. ..

Outros Passivos Correntes .. ..

Receitas do Exerc. Seguinte .. ..

16.381.000,96
9.935 .828,89

.

2.546.289,61
20.515.219,38
4.495.118,50

2� .124.949,69
21. 970,77

10.318.710,00
. 4.799.273,00

1 . 268 . 504,94
3.001 .429}05 ·97.408.294,79

9.756.102,44
,

135 ..�OO. GOO,OO

51.�95. 548,00.

17.851.295,2-7

2·04. 346' . 843,27

TOTAL GERAL DO ATIVO ..... 311.511.240,50

RECEITA OPERACIONAL BR,UTA .. ..

(-) Devoluções e Abatimentos .. ; ...

(-) Impostos Incidentes s/as vendas .:

RECEITA LíQUIDA DE VENDAS ..

(-) Custos dos Produtos Vendidos ..

LUCRO BRUTO o .

DESPESAS OPERACIONAIS:

Despesas de Vendas .. .. .. .. .. ..

Provisão p/Deved, Duvid. (excluído a

Reversão de Cr$ 699.649,48) .. .. ..

Despesas Administrativas .. .. ." ..

Despesas Financeiras .. .. ..'.. .. ..'

.
.

..... , ..

LUCRO OPERACIONAL � ..

Receitas não Operacionais .. .. .. ..

Despesas Não Operacionais .

Correção Monetária de Balanço " ..

.

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA o' o ., ;.

Provisão pi Imposto de Renda
Reserva Legal .. .. ..... .. ..

Dividendos Propostos ." .: ..

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

SENHORES ACIONISTAS:

CIRCULANTE:.!
Caixa e Bancos-, . .. .. ..

Aplicações Financeiras ..

'Contas a Receber:
Clientes ..-.. .. .. .. .. '.. .. ..

(-) Dnpl. .Descontadas ..

,

(-) Prov . p/Devo Duvid. .. ..

Estoques:
Estoques Dfv, cf. Reg. de Inventários

Créditos em C/C Coligadas ., .

Créditos com Adiantam., a Forneced. e·

em C/C .. '

.

Bancos c/Vinculadas .. .. .. .. .. ..

Impostos a Recuperar .. .. .. .. �. ..

Despesas Antecipo Exercício seguinte .

Total do Ativo Circulante . .. .. .. ..

REALIZAVEL A ·LONGO PRAZO:
..Depósitos' e Obrigações da Eletrobrás .

Recolhimentos Compulsórios Restituí-
veis .. .. .. ..' ,.' .. .. .. . o .. .. ..

Aplicações p/Tncentivos Fiscais a rea-

lizar .. ., .'. .. .... .. .. .. .. .,

Total'Realizável Longo Prazo

PERMANENTE:
Investimentos:

Participo Empr Coligadas. por Incen
,

tivos Fiscais e Outras Participações
Imobilizado:
Imobilizado Técnico -' Valor .corrigido
(-)Deprec. Acumuladas ..... , ..

, Florestam. Reflorestam. e Outras Re
servas Florestais .. .. .. .. .. .. ..

(--) Exaustões "

Total do Ativo Permanente: .. ..

lJIFERIDO: .

Despesas de Exercícios Seguintes

8.175.333;93
25.689.905,97

102.656.592,66
( 77.388.724,00)
( 3.079.697,78)

8.245.142,01

1.805.147,6(1
719.137,43

. 1.735.601,76
5.532.684,65

1.963.485,41

14.233,49

801.827,00

,...

143.956.778,77
( 43.882.065,82)

. 59.142.635,16
( 278.064,33)

17.179.278,75

2.380. 048,30
12.672.653,25
23.780.819,45

89.443.409,69

( 56.012 .. 799,75)

33.430.609,94
3.480.351,63

824.637,86
6.570.535;55 (7.395.173,41)

. 10.318.710,00
959.853,91

4. 799 . 273,00

29.515.788,16

( 16.077.836,91)

13.437.951,25

EXIGíVEL A LONGO PRAZO:
.

Instituições Financeiras no País

PATRIMôNIO LíQUIDO:
Capital Realizado:
Residentes no País 135 �OOO .OOO,OQ

eM &MM fi = n,.,tt+&4M§WA 5**

Quadro . Demonstrativo da Variação
GRUPO 1977 1978

. ATIVO CIRCULANTE . .. 88.553.935,69' 135.344.773,95
PASSIVO CIRCULANTE .

'

51. 219.612,59 97.408.294,79
LtQUIDO\ ..... 37.334.323,10 37.936.479,16

Reservas de Capital:
Correção Monetárias de Ativos Pró-
prios o

'

.

Correção Monetária do Capital rea-

lizado .. .. .. .. .. .. .. .. ..'.. ..

Reservas de Lucros:

Reserva Legal .. .. .. ..

Lucros Acumulados .. ..

2.575.808,15

48.919 .. 739,85

4.413.344,02
13.437.951 :.25

Total do Patrimônio Líquido .. .. .. .,'

Demonstrativo das Origens e Iplicações de, Recursos

/

94.283 .253"S.R
Aumento do Capital Circulante' Líquido .. .'. .. .. 602. �56,06

------

94.885.409,74

TOTAL GERAL DO PASSIVO

ORIGENS:

Acréscimos ao Patrimônio Líquido ..

/

.

Redução do Ativo Diferido .

TOTAL DAS ORIGENS:

APLICAÇÕES:
Acréscimos em Investimentos .'. . .

Acréscimos no Ativo Imobilizado .. .. .. .. ..

Acréscimos no Ativo Realizável a Longo Prazo ..

Redução do Exigível a Longo Prazo . .
'
.. I' ••

92.196.680,99
2.688 . 728,7!)

94 .. 885.409,71 '

4. 011. 845,O��
74.239.816,46

123.266,03
15.908.326,t7

SUB TOTAL = ., .; .. .. . ...

TOTAL DAS APLIC,AÇÕES =

I

. :
"

VARlaçAO ,.'
46.790 :839,2·t,

.

,

. r

46. 188.682,20 o

602:-156;06

I,

-

-'

-

-

.

I
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I·RMAOS ZUGMAN A.
�--------------------�----------------------------�--------------------'---------.-------------------------------�----------------------

Demonstração das Mutações' Patrimoniais referentes ao
- exercício

\

findo
:r=-========='==""-======='====::::==

,

em 31 de dezembro' de 1978 (Cr$ 1,00)

HIST'ÓRICO

Soldo em 31 de Dezem-

bro de ·1977

48.919.740

RESERVAS DE CAP'ITAL

.

308.013

�,
�,

�
t
r
l
f
li

ir
l
I
'.

RESERVAS DE LUCROS

CAPITAL CAPITAL

INTEGRAlIZ.

=================-========�==========,=============���='============ ==============-=�==========I

FUNDO pIAUM. J
DE CAPITAl.

94.500.000

�-===-======-�====�=-======-===�==========��===========*============�============�'====.=========-==�==========,======o�===�========��=========-�f

Ajuste da Correção

Iv'cm. Esp. de lrnobil ..

Ajuste da Corro Mon.

Esp. s/Florest. e

�(;!flor.estamento .

Apropr.. das Contas de

Reservas em Aum.. do
, Capital Social

Reservas de Bonific. 6%

!::( Reflorestam .

. ,Bonificoções em Açõe')

Corro ,Monet do

Patrimônio Líquido

Apropr. é Distrib.

do Lucro Líquido
de '1 ?78 - Res. Legal

,

SALDO EM 31/12/78 :::::

_. - --"---

40.500.000

lMOBILlZADO
MANUT. CAP.

GJRO PROP.

4.650.921

--" - -. �

�--- _. -_. -_
..

\

13.833.758

---'--

_-' ---,

----

� _.. -,..__

',NOTA 1: As Demonstrações acima, foram elaboradas segundo os pnnG:t

pios ·da Lei n.? '6.404 de 15 de dezembro de 1976.

--_-

135.000.00d 48.919.740

11. 971

____
o

--- .........

-- -.

45.009

NOTA 2: Foram obedecidas as disposições do Decreto Lei n.? 1,598 _de 213

de Dezembro de 1977.

FLOREST.

REFLOREST.

--_.

12.944.624

(12.437.484)

183.772

\
--.--

i OUTRAS·

RESERVAS

3.450 869.364 -

RESERVA

LEGAL

LUCROS :

ACUMULADOS '

!
�

(

9. '5'91 .. :511

--_>--

(19.364)

·---'----1

2.534.916

•

(9.591. 511)

--- ..........

--o �--

643.530

25.179

9.715

. -/

-,--
-

----:

(13.800.720) (4.650.921)

___ .._ I _. _

A) - Provisão p�ra Devedores Duvidosos: é constituído 2té (J

limite de 3;� dos créditos' de natureza Operacional.

B) - Estoques: estão avaliados d� acordo G:OUl o Artigo 14 do
. DL. 1.598. '

Receb. n/Exercíclo ,

I�--------·---------�_H----�------II------------ ------------I-------------I------------I-------------------------.---��------II-------------

II-�-------
1

\

---- --�-----I----�----I------------- ------------- -·--"----------'u----------.

_- --, -

681.874

918.574

-- -- -- ,;.-

19.197.078

1.158.013.

C) - Encargos do Exercício: foi obedecido o regime de compe
tência de Exercícios.

D) - Imobilizado: é registrado ao custo de aquisição, acrescido
da correção monetária, computada com base no uso do li--

I

.. vro Razão Auxiliar em QRTN. A Depreciação ACU.1111.J.l,::;-

da, da mesma forma, é corr-igida e as depreciações $ãc::

eomputadas às taxas admitidas pela Legislação Fiscal;
I

Lucro líquido do

�E-x_e.-rc_íc-i_O--.�-----·--__II--�--�-�. III__� __

Dividendos Propostos

��__ II n� '_·--I-

' 1--,,-·-,�--�--11--_'__.J----11.---

�__--==-=�========9�========================I===�===============O=====�7., =============:======='=======jl=========================II'==���=====

��J ��----------.�------------�----------�..--------------------�--------�------�--.-----__.- --

__--_,_.-.'_'_
••

_- __
"

690.912

Notas Explicativas sobre as Demonstrações
=========-�.:::t"'"��.:x:��:::.=-.:;t"""- =,==--=.-.�._,..c:==:::= - =,�=.=.._==========

.

Financeiras

- --

, (4.799.273)'

959.854
I,

�.413. 344

(959.854)

13.437.951·

E) "- Provisão para Imposto de Renda: é constituída no exerc. ..

cio, obedecendo o regime de competência.
F) - Correção Monetária de Balanço: ao final do exercício,

procedeu-se a correção monetária do Balanço e. seu pro
duto foi levado ao resultado do exercício.

G) - Instituições Financeiras: referem-se a financiamentos pa
ra o imobilizado e Capital de giro.

Reservas Florestais:' note-se o efeito da classificação da�' reservas
u .

•.

Florestais sobre os Índices de liquidez da Empresa. Anterior
mente ao DL. 1.598, estas reservas eram registradas como reali
zável a Curto Prazo; atualmente, aparecem no Ativo Permanen
te, sendo que de fato constituem-se em fonte de matéria prima.

NOTA 3:

Canoinh�s (Se), 21 de Março de 1. 979.

ISAAC ZUGMAN - Dir. Gerente .-' 'C�F 005.5.85.089 ..·37

'

.. ,

NOTA. 4� Capital Social Realizado: é constituído. por 13.500.000 (TreZE
.1Vrilhôes e Quinhentas Mil) ações ordinárias e endossáveis total
mente realizadas.

ORIVAL ADOLFO WITT - CRC�SC TI.o 3876 - CPF 124.057.019-87'
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DilO omarca
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" 1a. Var'a
, I Edital de Publicação

� .,

O DOUTOR LOACYR MUNIZ RIBAS, Juiz de se compromíssamento de mudança do seu controle preventiva, segundo a .melhor Doutrina, . deverá ,:0

Direito da Comarca de Canoinhás, Estado de - acionário e delegações de poderes administrativos, Magistrado proceder a um exame completo da situa ...

tem pujança para almejar sua plena e ativa recupe- cão da Devedora. Se existir motivo legal para tanto,
Santa Catarina, na forma da lei, etc. ração. E' é o que sé deve desejar, preservando uma ;lecretará a falência. Caso contrário, homologará a

indústria tradicional na localidade certa contríbuin-
cÓ,

desistência!" Ainda ante sde decidir "devem ser pu ..

FAz, SABER, a todos a quantos este edital virem, 'ou t8 dos cofres públicos e mercado e trabalho que pro- blicados editais com o prazo de, 10 dias, para eiência
dele conhecimento tiverem, podendo interessar a picia sustento a centenas de famílias. 2 _. Acontece, dos credores do pedido formulado. Só iapós .a deecr ...

.

terceiros, que por parte de ABRAMO MUSSI S/A, porém, que recém-negociando com estabelecimento rência do. prazo é que o Juiz deve apreciar o 'pedido",
INDÚST'fUA E' COMÉRCIO, pessoa jurídica de Di- financeiros operações de saneamento do seu passivo, . de acordo com a decisão do Egrégio Tribunal de Jus-

reito Privado, com sede em Três Barras. _ Santa há contundência de um fator que molesta a salutar tica do Estado do Rio de Janeiro in ADeOAS - Bo-

.Catarína, por intérmédío de seu procurador Dr. Pau- solução pleitada , E é justamente' o estado concorda- leÍim de Jurisprudência, número 44 505, Exauríado
10 Dequêch, foi requerida uma ação de' Concordata tário .da Suplicante.' Resolvido este estado, os credo- o prazo editalício, não ocorrendo as hipóteses previs-
Preventiva, autuada sob n.? 7 �218; tudo de acordo' res quirografários seriam todos satisfeitos e a situa- tas nos atigos 161, 162, 174, I e 151 §, 3.°, poderá ser

com a petição inicial, seguindo a .petição de fls. 720 çào dos encargos fiscais encontraria na própriaIegis- homologado o pedido; caso' contrário, deverá decre-
e o parecer do Ministério Público, e o r. despacho de iação meios para solucíoná-Ia . . Também, dentro da tal' a falência .. 3 _ Ex positis, este Órgão opina pela
fls. 730 � Petição Inicial: "ABRAHAO MUSSI S/A, normalidade os credores com privilégios e nessa ca- publicação de editais não só no Diário da Justiça,
pessoa jurídica de Direito Privado, com sede no vizi- tegoría encontramos a quase totalidade dos bancos, bem corno em jornal de grande circulação, por duas
nho município de Três Barras, desta Comarca, neste 'r'enegociando, terão a certeza da remissão dos seus vezes no mínimo, dando ciência aos credores do pe-
ato representada p�r seu Diretor' Presidente, DR. créditos sem usar dos privilégios garantidores. 3 - dido da desistência, para que· possam requerer o' que,
'MARIO MUSSI, brasileiro, casado, médico residente O favor legal pode, necessariamente, ser belo beneff- for de direito, com o prazo de 10 dias, contados da
e domiciliado nesta cidade, que, em, defesas de seus 'cio, digo beneficiado. dispensado. E a desistêncía não primeira publicação (RTJ: 56/343), 'sendo ainda inti-
direitos e interesses, necessita expor e requerer a V. ensejada a falência, consoante doutrina aceita e con- mado o Comissário para exibir, no' mesmo prazo,
Exa. o que segue: 1 _' A Suplicante, é uma 'empresa sagrada pela jurísprudênica. Vejamos: - "Realmen- comprovante do pagamento. dos impostos e INPS, sob,
de Direito Privado, constituída em Sociedade Anô- te, dentro da sistemática da lei falimentar não pode penas de aplicação da sanção prevista no artigo 174,

.

nima há mais de dois anos com atividade de indústria 'o Juiz decretar a falência apenas porque o devedor I, do Decreto Lei número 7.661/1945. Após, persistiu-
e comércio de madeiras em geral, instalada no Bair- desiste do favor legal ... " "Não existe na lei nenhum do. motivo legal para a decretação da falência ,.(a,rtí-
"ro São Cristóvão, Município de Três Barras, na es-

.

artigo expresso que impeça a desistêncra ... '" (Rotei- gos 161, 162, 174, T § 3:Q, do já mencionado Diploma
.

trada que liga aquela Cidade a Canoinhas.
'

2 - Em ro das Falências &' Concordatas. Maximiliano Clau- Legal), deve ser a mesma decretada. Caso, centrá-
virtude da crise financeira que avassala praticamen- de A. Fuher _ Editora Revista dos Tribunais _ pág. rio opina o representante Parquet pela homologação
te todo .o país, há um retraimento. total de créditos, o ; 12). O essencial na sistemática falimentar é o. res- do pedido de fls. 720. E ,a promoção, s.m.j. Canoinhas,
que impede- a Suplicante do recebimento de seus cré- guardo dos direitos da coletividade de credores ob- J 9 de abril de 1979. '(as) Carlos Roberto Gerlach de
ditos, as vendas à vista e, consequentemente, leva-a jetivo que a dispensa do favor legal alçada. Nã� se- Oliveira _. Promotor Público." O r. despacho de fls.
à impossibilidade de solver suas obrigações para com ria lógico, portanto, repetindo' a lição. inserta na obra 7;30: "Proceda-se a publicação requerida, pela .... Dr.
terceiros. 3 _ Essa crise financeira que vem se pro- .citada, obrigar O devedor, contra a sua .vontade, a

. Promotor Público, contando da dita publicação, .

Q.
I . longando, de há meses, é .uma situação de fato que se continuar pleiteando o favor legal, assertiva concor- parecer- do Agente Ministerial. Em 25/0�/79. (as)

tornou uma relevante razão de Direito que' justifica. de com o mgno julgamento publicado na Revista TrL Loacyr Mun.iz Ribas _ Juiz de Direito".. E, para que
o fato, da Suplicante, não ter requerido sua própria" mestral de Jurisprudência (56/34:3). E na espécie, a 'chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o
falência, segundo prescreve, o' Art. 8.°, do Dec.-Leí , Concordatária já havia. antecipado o seu propósito de presente edital, que será publicado na forma dá lei e
n.? 7.661, de 21 de junho de 1945 com as. suas poste- forrar. a liquidação do seu passivo, mediante caução afixado no.Iugar de Costume Dado e passado nesta
riores alterações. 4 _ A Suplicante possui um Ativo ;b,as�ante e sufici�nte. Do favor a Suplicante quer de-

cidade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos
. superior a seu Passivo, .razão porque pretende solver ::::I�tIr, pe19s motivos que enunciou) pois) mesmo su- vinte e seis dias do mês de abril de mil, novecentos
seus débitos .íntegralmente, sem' prejuízo algum a Je}t� a aça_<? individual dos credores, eonsider'a que o e� setenta e novê. Eu Zaiden ,E. Seleme, .Escrivão o,
seus credores. 5 _' Não tendo a Suplicante, nunca, pedido satisfaz a atual" conjuntur» que lhe ofertam e subscrevi.
impetrado o favor da Concordata, como se comprova- ��le abre� horizontes para a sua satisfação em reabí-
rá, e pretendendo evitar declarações de sua falência h�ar�se. E o que requer, respeitosamente. Sendo de, LOACYR, MUNIZ RIBAS , .........·Jqiz dê Dité.:ltó

./

· e, mais, não militando contra. a mesma nenhum irn- J?Irelito, E .. R. D. Canoinhas, em 09 de abril de 1979,
pedimento enumerados no Art. 140 do Dec. Lei n.? (as) Paulo Dequêch _ Advogado, ttO Parecer do

1- x

7 :661, e satisfazendo as condições do Art. 158 e seus Ministério Público: "A Curadora clãs Massas Falidas
·

incisos do mesmo Diploma Legal, vem a mesma, com neste Juízo, �o uso de suas atribuições legais, vem:
. todo o 'respeito e acatamento devidos a este honrado J10S autos acima epigrafados, respeitosamente, dizer
JUÍzo, REQUERER CONCORDilTA PREVENTIVA, () que segue: 1 _. Em, 10 de abril de 1�78, por seu pro-
oferecendo a seus credores, por saldo de seus crédi- Jc�ra�or: a empresa Abrahão Mussi S/A, Indústnia e Ed·t 'I'd C·t -'

.

'

..
'

.tcs, o pagamento de 10.0% (cem por cento) (Art. 156, Comércio, com fundamento no art. 7.661, de 1945; re-
,

I a. e'.·1 açao com o
§ 1.0 inciso II), com o prazo de' dois anos, COm: o mí- quereu a este nobre Juízo á concessão dos benefícios .', '.

nimo de 2;/5 (dois quintos) no primeiro ano. e o sal- .'I(�a concordata preventiva. Ofereceu, na ocasião aos crea.

praz'o d" trl·nt'a' (, ,30),·... d· I·.·
..

,a· .S·do no ano seguinte, Ca,m, base no Art. '156 e seguintes \�ores .0 pagamen,to delOO% dos cl�éditos} cOm ô pra'zo �
· do Dec. Lei supracitado. Requer digne-se V. Exa:, üe .dOIS anos, coI? o mínimo de dois quintos no pri .. ,

conceder à Suplicante uD?: prazo de seis meses', digo, :neIro aho, ocorn?<! no �i� 10 de abril próximo pas,.
(lias, .para a juntada dDS do.cumentos exigido.s pelo ,�3d.o. V. Exa., e:r;n;respeItavel 'exarado' à fls. '16� de-

. O DOUTOR LOACYR MUNIZ RIBAS, Ju�z do.
Art. 159, do mesmo Diploma Legal. Requer, mais') :�:�n� a pretensão da Pe�icionária sem' qu� a mesma Dil-eito da C01llarCa de Canoinhas" Esta9.� ª�
fiigne-se V. Exa. d,eterminar a suspensão_ de protesto

- dve",.se a'pr�sentado prové\, de estar quite com a. Fa-
(1ue eventualmentê se acharp_ em Cartório para tan- zenda PublIca, em seus três níveis. Posteriormémte ��Iita Ç�taúl,)fl; JW· f�H'P.,U' . ª� l�!f �fti'l
to, bem como do andamento de quaisquer ações cl� ..

em, 30 de., �arço do ano en1 curso, esta Curadoria da;�
execução que estejam, em tramitação neste' Juízo.

" Nlassas F a,lId.as reque,reu (fls. 706) a. intimaça- ri. '."�'.c."'.. 'T'-iA' t-7 0A''hE'R I

t
.

.,,71" '1' L" Ir C d t -
'" �.th, l' L. u '.b

�
a que'm ln eressar l�ossa' que" prGÔ�:s ..l� lnamente, ouvido o DD. Curador das lVlassas Fa- ·oncor a ana, na pessoa do Comissário, .p�rg., "'x.I·bI·'I�

..1:"

l"d d C t d
' o. c; sélndo-se no Cartório do Cível desta Comarca. o In.·-.

]J' as .
a omarca, digne-se V Exa. conceder à Supli.

.

0_compro:,an �, ? pagamento dos impostos e do ór- .

.
, ,

(·ante· a Concordata Pr�ventiva, s�guindo o processo �ao prevIdencla�lO, .sob pena de' ser-1h.e aplicada a
ventário dos bens, deixados por ANNA HE�KO, fica

estabelecido no Ar,t. 161. Para efeitos fiscais, dá�se _:,ançt�o. es1t6abe§lecIda no artigo 1'74, I, combinado com I
a herdéit'a MARIA HELKO SCHARKO$l{I e se�i1

a presente o valor de Cr$ _IOO. 000,00 (cem mil cruzei- o ,ar 190 2 1.0, um e outro do Citado Decreto Ler
..

ll:Jatido C&sêmito S�harkbsk,i, brasUéif0S� tJ6l:Slildf3:$jt()s), sobre os quais vai paga a Taxa Judiciária c6r- nnmeto .7.661/1945. 2 - Entretanto, decorrido Um �J'Jtr� si, elà dolnesÜciâ ê êl� lãVrâdef; fêsíd@fiÚ� ê do;respondente. Sendo ele Direito, E. R. D. Canoinhas, .T<l)·,no do Ingresso do ped.ido em Juízo. (artigo 171\,. d',;", '.

'1'"
.

,.... . � ,J.
_',.' . .

10 d b'l d 1978 '( ) M L 7 661/1945)
bI.J .mIei Íadüs éfu lIl11ã'Õ aa. Vitória, Estado do. Paraná.,em e a rI e . as oacyr Budant e Paulo 1:" " ',' .'

sem comI?rovar taIS pagame:utos G
'

D:e(quêch _ advogildos". Petição de fls. 720: _', "Nos 5t_:n fazer. �I�va do cumprunento da obrigação 3SS11- I��t:adã por, este edÜal, com o prazo de trinta' (30)
,Autos ,de Concordata' Preventiva requerida par mIda na InICIal (pagam,ento de 40% do débito '

t·." dias, contados na primeira publicação, para dentro de:
ABRA.HÃO MUSSI Sj�l. INDÚSTRIA E COM'ER- l�r�1), requereu a CpDcordatária, através de prO';��':- cinco' (05) dias, dizer sobre a descrição dos. bens e o
CIO, tr.amitantes perante este honrado. Juízo de Dj- l1�I. c�'m _poderes ex,:pr.essos (documentos à Us. 5), a

.

'valor a eles atribuído.s e para ver s�guir até a deéi�n�ito, .vem. a Autora, por seu bastante procurador e. dEsIstencla do benefIcIO. Prelhninarmente ,; d
.

advogado no· final assinado, expor e requerel� a' V. considerar que embora a lei positiva pa't
.' c _

e se são fina'! do referido Inventário. Para os devidos fins:,.'
-,

. . '. . .

'. na nao au··, ma'ndo d' t' dI' .

�t:xa. o que segue: 1 _. A concordata é um favor 1e- 1,Qnza, e,xp,ressamente a desistência' pretendJ'.d.a �.. ·t _

."
.

u expe Ir o presen 'e e ita que na forma da
I dOd

.

t d fI radas d
�

d
' , .l eJ. e, , .' .'.

.'

ga conce I o ao corperclan e que e agra
.

atitudes :"
-

_ecIsoe� e n�ssos Pretórios aceitan1-na, desde. .leI· será, ,afixado no lugar de costume e p\1blic:ado
para evítar sua .quebra. E evitá-la, via de regra, obs� ,;_�ue .nao ocon a n1�üvo legaLpara decretação' de. ia.- mna vez no Diário Oficial do Estado e 'duas vezes 1'10
iacu1ando QS eventuais procedimentos de coercitivas .....encla. Neste sentIdo .sentenciou O' Supremo' Tribu- . Jornal local desta cidade. Dado e pass;qo nesta ci-
e01ni.naçõ�s. executórias. Atendidos ,Os pressupostos. ':1.aI, em ac.ordãos da. lavra do saudoso MI·.nl's.tI"O· 'A'11'0- '1 d dI d

. B 1 ( a . e e Canoinhas, Estado de Santa Cat�rina,. ,afi".··s'eg�Hs que Impe em o processamento do benefício a .L�ar. a ee1ro, en: aÍlrm,ar que "eul princípio, o nego-
'+

Suplicante conjurou a sua falência e está ao abr{Q'o cmnte que a p,edlu, pode. desistir se lIa-o h
I
",

vinte e cinco dias do mês de abril de nül, noveeertt.o,;;· .

do ...1 d'" (I
.... ., . a p�eJUIZO t t

.

o regime concordatário previsto em nossa legislação nOS ere ores. n ReVIsta Trimestral d J
. e se e.n a e nove � �u, �ssinaturá ilêgírV'ét E:s,éJ�ivã:0 t>

.

pertimente. E ao longo da expe.tante de resistência .... . d�ncifl, n�mero 56, pág. 343). Por outro l�do �:Is���,i sUQsGX�yi '..
.

,.,'" --, ... , ,.. .... '. _.'" '_' ". ,.

que foi subJm,etida, nesses lneses, a sua infra es1trutu- na? permIte. desistêneia do benefício; tarrl!bérn, não
\

ra eGonômica fi,nanceiras� a Suplicarlte, a despeito eXlJs�e n<;l leI ne�huI? ,.artigo expresso que a i'mpeça ." .' I
' tOA � . .

. dos' iricid�nteG lamentáveis originados pelo' infrutuo�' ',' Porem., anltes ,de �ecIdlr sobre o 'p'edi. ..:JQ" rJe :1".o"'·(.>:Q··.·r·.'..:J t ...
', ". '.' �YR 1\fU�Í�: ft,IIJA� ._"- J�iz .. �<e. ;pire.Ji� ..

.

"J Vt - 'a. �.�� ._ �� � J x . ,,'
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CORREIO DO NORTE 12 de maio de 1979

Mês da abolição, da escravatu

ra, tornando livres aquelas pessoos
ele cor preta. Pois nõo é a cor qUE:
faz. Existe muito branco que não
c hsqo nem aos pés do neqro.

Temos também, ne�e m� de

maio, o Dia das Mães que se come

mora sempre no' segundo domingo
do mês. Ela é' a palavra mais linde
que um dia o poeta escreveu. Nau
'f:xiste adjetivo adequado que possa,
definir uma Mãe, Ela é tudo, não
r-ecessitcndo de definições.

t pena que quando vai se opro
>- imondo o Dia das Mães, nos meios

de comunicação, não vejamos outro

coisa, ou sele, uma mensagem;
uma palavra de: carinho, sem se"

ocornpcnhodo de uma propagando
deste ou daquele produto. O siqni
ficado do dia vêm' sempre em se

gundo plano.
Cada um em porriculor no Diu

das Mães, fará sup homenagem 'i)

sua maneira, festeiando no recinto

sagrado do lar, reunindo a famflia
em torno daquela que é a roinho
do lar.

E assim aos poucos vamos co

minhando para o final do mês de
Maio, ainda com datas significativas,

j
como o Dia do Telegrafista, lndús

,) t! ia, do Geógrafo e do çstatístic'J.
"

I11III+ ..
".,."., M i s C I

A.

ane
sccior a fome de uma enorme multi

dão, sem distinção de classe social
ou raça. Portanto muito obrigado
l:.Jvrador, pelo arroz e feijão, que
temos à nossa mesa, Sem vocês nôo
seriornos nada.

Apenas, quatro letras, forma�
o nome do quinto mês do ano.

MAIO. Tão pequenino no tamanho ,

mos grande o conteúdo.

Iniciando o mesmo, ió 'no pri
melro dia temos a F,esta de Sôo Jo
sé Operário e também o Ola do Iro
bolho. Dia em que rendemos horne
nagens à todos os trabalhadores,
de um modo geral., No entonte,
nQt admiramos e respeitamos, en

tre todos, sem desmerecer nenhuma
profissôo, o homem que trabalho
nu terra. Àquele que tem a mão co

lejada pelo cabo da enxada, o rosto
molhado de suor, tirando da terrc
fria, alimento mais alimento, para

No desfolhar do calendário, n._-'

cio três dia de Santa Cruz, temos

nosso Feriado Municipal em virtude:
da Santa Cruz, ser a padroeira d(',

cidade. A Cruz de CRISTO, obre
seus bruços para abrigar em seu

seio, todo o povo canoinhense.

Assim vamos galgando esse m0:,

maravilhoso, com tantos e' tantos dics
festivos. Dia seis' próximo 'passado,
comemoramos o Dia das Vocações (;

I Casa de Umbanda e Perfumaria
Artigos de' umbanda, charutaria e perfumaria.

Rua Paula Pereira, nº 546

Ancora Tratores

/

e .....
- . .,
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ENDEREÇO
CEIIIO.'

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600
assim como a linha completa de implementos Blue Lin�,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Hotland,

ti os silos metálicos Silogranel, tem realmente urri endereço certe.
,'_ A Ancora�rator�.

Por ISSO, nao se acanhe; fique a vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

fVl �_.J� "neora $;ít;mJ -rido.
OISTAI8V1OOR EXCLUSNO EM c:t.RTJBA. UiSTE 00 PARANA E NOffTE OE SANTA C"'TARaNA.

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

CanoinhllS, T�a_ 7 de Setembro, 248 - Fone 22-05,48 • Lapa Rua Barão do R,o Branoo 1000· Fone 2:1.,2113

1,,, C

------------�-----------------

irt

a
tombem o Dia da Comunic6ção.

Vocaçõo é o despertar ou UI,I

chamado que a pessoa sente, poro
se dedicai' as coiscs de Deus. A

n�esse é grande e os operários, sôr:
poucos:

Comunicaçõo é o diólogo, 'el�

tre tod.o o ser humano, seja otrovés
,

de que meio for. No entanto, muitos

Esquecem que a comunicação é mui

to importante na vida de cada um.

Maio, mês de Maria. Nosso
mãe. A ela rendemos todas os gra

çcs, pedindo também proteção paro
nós e toda nossa família.

I

'8�8-nos e uma visita e comprove nossos preços �

nUA CAETANO COST ..il.) 4J5 - lí'ONE 22-0505 - CA;;OlNHAS - se. . �
..• , ........ ".................,...uw.&U,!\U..".,.�, ...... ,"'�.Y .... • '1" •• ! ...,' ..."....................�

É bem como dizem que terno-

'I
nho não é documento. Maio, quo

I tro letrinhas, mas representondo um

I mundo de coisas, entre os doze rne-

I ses

d�a::�"'has, Mai9 de 1979 ..
I
I IYANIT..A SÇH�V!NSK!

Ltd

AGENDA Dl CIDADE
R ua Getúlio VDr us, 527 _ FO}'H!: 2Z'·mn 1

FARMACIA DE PLANTA0: De Sábado (12) a sexta-feira (18) .
Oliveira _ Rua Paula Pereira, 465 -

'Fone: 22-'0081
M,i<.:DICOS DÉ PLAN'l'ÀO: Sabado: Dr. Milton Moreno Correia

Fone: 22-0033
Domingo: Dr. Vicente Mazzaro
Fone: '22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190
PRONTO SOCORRO: Fone: 192

RSTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 2:c.-�179
I'LANTÃO CELESC: Fone: 22-0490
,rfELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados e àom:i.B�Qlij "--;

Posto no Plal1l.alto Hotel.
RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12;90 hora�.

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába-'
dos até às 16:00 horas.

-.- H O T É I S -,.-

PLANALTO ROTE,L: Funcionando com 40 apartamentos e café da
manhã - Estacionamento, Sala de Conven
ções, Bar, Farmácia, Barbearia ,e Lavanderia
Rua Felipe Schmidt, 550, - Fones (04,77)
�2-0433 e 22-0477:

.

da
._

regraoOs melhores preços condições

\

SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à: vapor' - Restaurante
.anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 7�7 � Fone: ,2,2-0026.

GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas
feiras e aos domingos, carneiro, churrascos, galinha �

assadas e recheadas.

_:_ RESTAURANTE A LA CARTE -:-
CLUBE CANQINHENSE: Rua Major Vieira, 345 _ Fone: 22-0761

De segunda à sábado, serviço completo ,à
LA CARTE, e aos Domingos, completa
serviço de BUFFET. _' Funciona das
11 :00 às 14:09 horas, e das 16:30 às, 22:QO
haras.

LANCHEH,IA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade,
Especialidades: Pizzas e r(:l'f@iç�es' rápidaJ.

'

Praça Lauro Müller _ Prédio Sociedade- B. <

Operária

I

Crediário' próprio f� entrega na hora

Dormitórios - Refrigeradores - Conjuntos Estofados
trofones Faqueiros Bicicletas -, Aparelhos
Aparelhos de Porcelana - Conjunto em Alurníruo -

Rádios - Toca-Fitas - Fogões à Gá's 9 a

infinidade de outros artigos para o seu

- Ela

Somde

Tapetes
Lenha

lar.

8 uma

NA COMPRA DE SEU DORIVHl'ÓR.IO LEVE DE BRINDE UM DESPER 'fAj)OU,.
"

'

DE UM Co.NJUNTO ESTOFADO, UI\1:A l'\llESA DE CENTRO;

_::.. DE UIVI TELEVISOU, UJ.\tlA ANTENA COM INSTALAÇÃO;
,

.

DE UM FOGÃO A GAS OU A LE�HA� UM .JOGO n.t; COI.lOUEX.

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

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 _ Fone 2_2-9236 � Funeiona das'
O�:30 às 23:00 horas. � Lanches - Refeições' � Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

CANECiiO: Rua Caetano Costa (saída p/Mafra) - Excelente ape!'i

I tivo
- churrasco' à moda gaúcha � espeto corrido e pra

to comercial.
PAMPAS: Final da Rua Caetano Costa (saída pi M'afta) - 0 verda

deiro churrasco dos pampas .: encomenda pat,a f€:stas -

espeto corrido e prato comercial.

-:- C I NEM A -:
'tl0JE às 20,30 horas - Sensacional programa duplo:
1 P filme: O MUNDO DO CIRCO
a= filme: A VINGANÇA DO DRAGA0 CHIN1!S

AMANHA às 14 horas em matinê:
O MUNDO DO CIRCO _' Colcr ido

AMANHA em duas sessões às '19,30 e 21,30 hor�s:
OS GALHOS DO CASAMENTO. _ Colorido - Censura 18 anos
Atenção: Este filme reprisa 2.a e 3.a feira às 20,30 horas

4.8" 5.s e 6.a. feira às. 20,30 ho-ras:
MANSÃO MACABRA _ Colorido _( Censura 18 anos

_:__ :nROMOÇÕES BAILES E DISCOTHE,QUES -:
HOJE: 22:30 horas - Baile de Aniversário do Rotary Clube - Clube

Canbinhense _' OS CORINGAS.
l-IOJE: 23 horas: S.B.O. - Drscotheque - Jakson - Som e Luzes

l-IOJE: 23 horas: Clube Canoinhense - Discotheque - Jakson - SdnT
e Luzes.

'

I

REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:
rOTu EGON: Rua Paula Pereira, 854

.

rOTO S1'UDIO ALVORADA: Rua Felipe Schmidt, (em tnmte Ú'

Livraria Zaguini ) .

:rOTO JOAO: Rua Vidal Ramos, 524 - Fone 22-0392
.f'OTO RUBENS: Rua Vidal Ramos (anexo à S.B.O.)

--,-- ..--------

HOJE às 12 horas - FEIJOAD� do Amauri _' no Casarão em :C:ren
te à Livràr ia Zaguini.

,( PRODUTOS' BRAHMA
MBRCANTIL INDUSTRIAL DE ,BEBIDAS CA.TARINENSE LTDA.

Rua Felipe Schmidt., 177 _ Fones 22-0428 - 2'2-0671

BINDERCAR
Cornérçlo de Automóveis ltda.

Vende automóveis FIAT "O" Km - Luxo, GL e STD

COlVIPRA - VENDE - TROCA E F�NANCIA ATÉ 24 MESES
1 Volks 1.300 - Verde .

1 KARMAN GUIA TC BRANCO
i VOLKS 1.500 LARANJA .'

1 VOLKS 1.300-L AMARELO ..

1 VOLKS 1.300 .. BRANCO .. ..

1 PICK UP _ AJVIAP"ELA . .' .

1 VOLKS 1. 600 - AZUL .. .. .'. ..

.l RURAL 4x4 - l\,fARR·ON .....•........

KQMBI S,TD _ AZUL .. .. .. .. .' .. ..

RUA CORONEL ALBUQUERQU�" 255
FONES: 22-0517 E 22-0610

1969

1�72
1971

197:5,.
19'7(J
1971
1975,
1967
1972

I
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Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas-Sfl
la. \7ara C�í vel

.dltal de lotificaoão com o prazo de trinta (30) dias
o Dr. LOACYR MUNIZ COMÉRCIO outorgou uma pro

'RlBAS, JuÍz de Direito da l.a curação ao sr. WILTON :1.i'�R
Vara Cível da Comarca de Ca- UEIRA ALVES, 'com plenos. po ..

noinhas, Estado de Santa Cata- deres e os mais amplos para,
rina, na forma da Lei, etc. "Ad Negotia", gerir todos os ne-

FAZ SABER aos que o presen-
gócios da Suplicante inclusive

te Edital virem ou conhecimen-
com a faculdade de emitir. en

to tiverem que, por parte de
dossar e onerar sob quaisquer

ABRAMO MUSSI SIA. IN _

formas, todos os bens da mes

DÜSTRIA 'E" COMERCIO E mia, como sepode ver pela foto

OUTROS, nos autos da ação de cópia autenticada daquele' ins
revogação de Procuração, au-

trumento . Essa procuração foi

tuada sob n.? 7.737, ficam noti- .'

lavrada nas Notas do 21.0 Car

'ficados os' interessados incertos
tório da cidade de São Paulo,

e não, sabidos, bem como o sr.
no livro 490, fls. 78. E outra

WILTON FERREIRA ALVES) proc�ração,. lavrada nas �otas

brasileiro casado
.

d trí I _

do 2. Tabelionato desta CIdade,
. } " ln us rra ,I Iivro n.? 52 fI 55 I

17 11 78atualmente residen.te e domici-
'

" s. ,em - -

.'

l'dI' com os 'mesmos poderes da an-ua o em ugar Incerto e não'
sabido, .com o prazo de trinta cl. terior, outorgada pela segunda

(30� dias, que se contará da pri- 'Suplicante, MUSSI TRANS�

;_me�ra pubhcação, da revogação' PORTES, COMÉRCIO E Rh

d� causa, de acordo com a peti-' PRESENTAÇõES LTDA. Ocor
çao e r. despacho a seguir trans- ", re que, por motivos de diver
crito: - EXMO SR. :qR. JUíZ

' gêncías havidas entre as Supli
�E' DIREITO DA· PRIMEIRA cantes e seu procurador, um dos
'VARA DA 'COMARCA DE CA-

. compromitentes r e s p onsáveís
NOINHAS,' ESTADO DE SAN_num Contrato Particular de
TA CATARINA. Por 'seu bas- Permuta de Bens, por ter este e

'tante 'procurador e advorzado
- os demais contraentes inadim

infra assinado, bacharel PAU _
. plido contratualmente, os 'I'itu

,LO. DEQUE;CH, . brasileiro ca-
lares das Suplicantes reque

sa.do., ':-' advogado regular�ente rem perante este honrado Juízo
escríto, .na O.A.B. , Seção de o Seqüestro das duas empresas

? SaI?-ta Catarina, sob n.? 2.360-B, e reassumiram, conseqüente
� r�sldente. e .domícílíado nesta mente, as direções dos seus ne-
1. q���<!e :.q� Canoínhas, com escri- gócios. Em função dos motivos
t tO;tlÇ$. sito'_à Rua Major Vieira que levaram ao Seqüestro e

486,' onde recebe intimações � 'também ao pedido de Arrest�
Notificaçõés

.

DIZ,' A8RAHÃO dos bens daqueles contratantes.
MUSSI S/A. INDÚSTRIA E o Sr. WILTON' FERREIRA
COMl1:RCIO e MUSSI TRANS� ALVES, deixou de merecer
PORTES, COMÉRCIO E RE� confiança dós Dire.tores das Su
PRESENTA;ÇiÕES LTDA. pes- plicantes e, por outro lado: pe
soas jurídicas, de direito 'prlva- las ações já movidas e pelas quedo, com sede e foro nesta Co- se moverão não mais se justifi
marca de Canoinhas, neste ato ca sua permanência com os po
representadas por seu Diretor deres a ele outorgados. Assim,Presidente e Sócio Diretor 'Dr com fundamento no preceituadoMARIO MUSSI, brasileir� ca� ; do art. 1.316, inciso I, da nossa

:��?�'. industrial, residente � do- Lei Substantiva Civil, ..
vem a

mlclhado nesta cidade, que em ,Suplicante, com todo o respeitodefesa dos seus direitos e inte- 'E: acatamento devidos a
.

este
resses, necessitam expor e re- honrado JUÍzo, a fim, de reque
querer a V. Exa

... o que segue: rer a REVOGAÇÃO DOS
! _- Em 14· de setembro de 'MANDATOS supra mencionaJ978, a suplicante ABRAHAO dos, pedindo: Seja intimado oMUSSI S/A. INDÚSTRIA E mandatário WILTON FERREI-

RA ALVES, brasileiro, casado,
industrial, atualmente residen
te e dorníciliado em lugar in
certo e não sabido, de vez que
se mudou desta cidade sem

. qualquer comunicação, intima
ção essa que se requer seja Iei
ta por Editais. Haja por bem V.
Exa. determinar a xpublicação
da presente medida eln jorna 1
desta cidade, bem como nos 61'-

- gãos dos Estados de Santa Ca
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

torne do conhecimento de ter

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

mesmo sentido, ao Titular do
.

�1.0 Cartório de Notas, de São
Paulo, para que promova a de
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

sejam entregues os Autos inde
pendentemente de traslado L
Como não se tem conteúdo eco
nômico defino, dá-se à presente,

I
apenas para os efeitos fiscais o
valor de 1.000 (hum .míl cruzei
ros). Por ser de Direito, E.E.D.
Canoinhas, em 09 de abril de
] 979 . (as) pp. Paulo Dequêch
advogado DESPACHO: - R.A.
Proceda-se na forma requerida.
Em 10 de abril de 1979. (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
o 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, nove ..

centos e setenta e nove. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi.
(

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juíz de Direito

1 x

, . ,
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xce en e or uni a e
VE'NDEDORES

e

BALCONISTAS
PRECISA�SE DE VENDEDORES E BALCONIS

TAS, COM EXPERI�NCIA 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 PROMOÇÃO DENTRO

DA FIRMA.

CARTÁS COM CURRICULUM E P'RETENSÕES
PARA ESTE JORNAL (CAIXA POSTAL N.s 2-D), REF.
"RINGO 1".

'

..lU]!! Il \I,J'P' "'1',.,!, ,.LU! IJ�U II'" g,"e""'" UYU 'i""'" P 'u"", '" ""'II ,

Você gosta 'de estar sempre na moda?
6nt.ão procure a

ROUXINOl-IODAS
Rua Paula Pe r e ir a n o 8�8

lLVI A LOJ.'\ D.\ os aniz d�ões· Hivai Jo

E�PEf�P\I\�OS VO: Ê!
Burgardt

ti

:,lll! " II

�
Ijl

UIIL�.
'II l1! n II! li"

:,
e li !li "" II PI!.'! II a Il n m li a 1111 B I!,!! � II !ILJ,.,Y.l!.,y�JY!,ll..U'!!'�"! 11!l1. Ri.•

CIMENTELA �;-

Se., problema é cercas ou alambrados?
SOLICI'rE ORÇAMENTO NA RUA EUGfNIQ_ PN ªQYZAI
:88 - FONE 22-0742, OU NA PRÓPRÍA FÁ13JtíCA '(GtMEN:;.

TF�tA) Ei\1 MARG1tiô :OÍAS;

F.'ABRICAMOS TELAS 'DE ARAME �Q� �4Ê;gíDÀ! .MQN::
TA" 'fOS ALA ..H'·�· .� � L' 11 'J.:,+H----·-'-· � ',..,

-

H'" ,j(,§", lV� ._- MRRA;gQ� Ç\,t,M Pii ··'h,.t���Ul�S � TÂnUfi'
iYÉ CONCRETO.

DR. ZENO . AMARAL FILHO
= étntJitC1Ão DENTISTA �

.
-

I
.

CONS T JLT·Al':'1\ H"\.,I,t v lU Rua 12 de Setembro -- cr q u iria com tra-
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
l\1atriz, ao lado da Associacâo Comercial):
_. Fone 22-0�)(H} -

_._ CIRURGIA DENTISTA .......

- ele 005589159/DEP ..._

.

Clínica de�t�ria de senhoras e crianças,
,

.

- EspeCIalIzação em Odontopediatria _
HORA MARC

.

. ADA - Pça. Lauro Müller, 494 - �one .22-.0461, '.'

\,
'"
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Assim passamos a XVI Convenção de'�Blumenau�

A cidade de Blumenau deste feita foi o palco de uma

dos mais belas festas\leoninas de Santa Cotorino, quando
hospedou cerca de 3.000 convencionais de todos os pontos de
Santa Cctorinc, especialmente do Distrito l-101 abrangendo
60 clubes deste Distrito. Fomos nós representar o nosso clube
o que realmente aconteceu, levando a nossa bandeira multi
sofisticada com seus cdereçcs.: conquistados mercê de. nosso
trabalho em nossa comunidade. Com a presença do Ct- ZAI�
DEN (ZOÉ) SElEMEi do Cl. ANTOt�IO (MARIA HElENA) SI
MÕ'ESi do Cl. GRIMAlDO (lENA) FURTADO; do Cl. WAL
MOR (MARIA DE lOURDES) FURTADO; do Cl. ILDEFONSO
CORREAi e do Cl. HilÁRIO lIEBl,' iniciamos na sexta-feira
.20�04 com a oberturo solene, no auditório do Teatro Carlos
Gomes, onde falaram o Governo do Estado e do Municípiol
olém do nosso Cl. Governador Gerold lickur. No .sóbcdo
21-04 foi a vez de duas plenárias e mais a Escola de Diriqen
tes que nos englobou com toda turma, culminando a noite
com um jantar típico na PROEB que se revestiu de algo ma

ravilhoso em sabor e requintei, para não. dizer gostoso. Um
baile típico foi a sucessão do evento, cuia participação não
nos podíamos furtor, ainda mais que foi sorteado. um auto

rnôvel Volkswcqen zerinho. ,A tarde do mesmo dia, as DD.MM.
se reuniram no Tabajara Tênis Clube, para um gostoso Chá
dos Domador�sl com desfile de modas e brindes Q granel.
No domingo 22-04 fizemos o' desfile leonístico, quando em

punhornos nossa bandeira, ostentando nossa camisa com .ern
biema de um leão e o dístico de Canoinhas. Fomos oqrocio
dos com muito alegria, e muito companheirismo, não faltan··
do áquela amizade que já trazemos de longa datal para os

oorticipontes de' onvenções como' esta. São orniqos 'que nos

procurem saudando Canoinhas, através de lions, como se

foramos uma grande família, sem barreiras e sem limites geo
gráficos., Despedimo-nos no almoço, prometendo novo- encon

tro em qualquer parte onde soubermos existir um conqrosso
mente leonístico. Mercê de Deus, sempre estaremos lutando
.porc que nossa comunidade se projete cada vez mais alto,
no seio de nosso Estado, dentro dos princípios da causa que
abraçamos, que é o lions Clube. Nosso clube agradece CI

;>artlcipação e quiçá para o ano próximo, já não seremos

dez, mas vinte ou trinta que participam. .Assim cremos,

Homenagem' ao CL.· Ildefonso Corrêa
Foi no sábado,. 21-04-79 em plena convençõo que C)

nosso futuro. Presidente, gestão 79/80, foi homenageado, não

só pela sua participação na Escola de Dirigentes para Presi

dentes, mas ta�bém pelo seu a·niversário ocorrido noquelo
I dcto. Chamado aue foi no salão da PROEB, o' CL. Ildefonso

c.ompareceu ao polco paro receber uma bolsa repleta de re-,

cm-dações da Convençõo e. um presente dado pelo próprio
Diretor da Convenção, o Cl. Gervasio Vargas.. Foi um mo

mento de emoçõo, pois a surpresa atingiu a toda nosso de

legação, que comemorou o fato. De nossa parte, conqrotu
'ar"'o�nos com o Cl. lIdefonso, pela passagem de mais um

('miversário em plena convençao Distrital.

ffitiência administrativa
Nosso clube vai bem obrigado. Gradualmente estamos

úlegando ao final de mais um ano leon.,ístico, onde conquis
fomos um lugar dentre duas dezenas dos primeiros lugares.
'Contemplamos um presente e pensamQs num futuro e a.nteve
mos novas realiza.ções de n05SO clube, em nossa comunidade.
fstaremo,s sempre desfraldando nossa bandeira, pa�a as cav

'05 que mereçam nosso amparo, eis. que o nosso lema é Ser

vir e'saber Servir, é uma,das maiores bênçãos que recebemos
de nosso Criador.'

\

12, de maio de 1'191

'O- Lions Clube de Pomerode e' as Bandinhas
No dia 19 e 20 de meio, seró realizado em Pomero

de o 1 0.<0 Festi�al de' Bandinhas e Conjuntos. Serão 16 os

porticipontes inscritos e que promete um sucesso absolut? A

promoção, como não podia deixor de ser, é do Lions Clube

daquela cidade. Já estamos de malas prontas para assistir

a mais bela disputa do século, ou seja a "briga das bendi
'lhas" para o primeiro lugar. Todo, o evento se reolizoró no

ciorninqo, inclusive um desfile de todas as bandas participan
te o que será sem dúvida, um dia pleno de alegria para to

dos os corações.

30 anos de Rotary
Hoje, 12 de maio, será bastante festivo para todos

'IÓS que militamos em um Clube de Serviço, pois nossos ir

mãos Rotcricnos, completam !RINTA ANOS de existêncio em

nosso comunidade. 'À eles, o nosso abraço -fervoroso .e vamos

festejar juntos esta' efeméride, eis que três décadas represen
tom algo de grandioso para um Clube e para nossa Conoi
nhas. Acompanhamos par e passo as atividades do Rotary
Clube de Canoinhas e sabemos de suas campanhas e em mui
fas delas participamos juntos. Temos a certeza que, sempre
c�ue -se tornou necessário, sempre disseram presente, e, ago
i.o. recebem o galardão de 30 anos de atividades as mais cl
truisticcs- Comandando o Clube neste ano, encontremos o

, posso amigo OSVALDO WRUBlEVS'KI e que 'já deu mostras

de .um administrador, mercê de sua' capacidade de trabalho
e valor nas atividades assistenciais de nosso região. Muito
+ez, muito' tem feito, e muito fará o Rotary Clube de Canoi
{lhas, para a nossa comunidade, porque seus membros sôo
baluartes no campo de indústria e comércio, sabedores e co

nhecedores de nossas necessidades, principalmente daqueles
ique precisem e que estão ao redor de nós. Aproximondo-se,
corno diz seu convite, do Ideal de Servir, trobclhorn com de
nodo/ para atingir este mesmo objetivo pelo qual nos irmo
nornos, para o bem comum'. Parabéns à vocês rotarianos, pois
souberam desfraldar a bondelro da ornizode nestes trinta,
anos de atividade.

·Oracão
�

do Leão

"Senhor!
\ '

Neste dia venho pedir-te a paz, a sabedoria, a
c

força.
Quero olhar hoje o mundo com .olhos

cheios de amor; ser paciente'; compreensivo e

prudente; ver além das aparências. teus filhos'
como 'tu mesmo o vês, e assim não ver senão o
bem em cada um.

Cerra meus ouvidos a toda calúnia,
.

Guarda minha língua de toda maldade. Que só
de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja
tão bondoso e alegre, que todos quantos se ache
garem a mim sintam tua presença: Reveste-me
de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste
dia, eu te revele. a todos".

Reunião festiva de abril-

\

Foi no dia ·26 de abril aue toda a família leonistico
se reuniu, no salão reservado do Clube Ccnoinhense, para
dar conta de sua agenda, que neste mês foi bastante movi
mentcdo. Abrindo a. reunião, o nosso casal Presidente CL.
ANTONIO M�RHY (DORACI CRISOSTOMO) SELEME, disse
tom do objetivo da mesma qual fora, alinhar as atividades
que objetivou o. preparo para o Chá das Domadoras ocor

.�:do dia 10 último, comentado a parte, e bem assim os co
meritórios do que 'foi g Convenç'ão Distrital. O Cl.. ZAIDEN E.
SElEME comandante da equipe que esteve em Blumenou, dis
correu o que foi a convencão, e disse da �atisfacão em 'I')oder '• .j

-� l

falar sobre a mesma, pois constituiu um marco de amizade a

.

t·.)dos quantos dela participaram, com relevância à turma da
':anoinhas, que foi muito bem recebida, naoueles pagos.
!:,>isse valer a pena,. participar de um evento deste quilate"
pma se ter uma idéia de sua gmplitude. No jantar de abril,
estiveram presentes: Cl. ANTONIO mORACI) SElEME.: O,
Z,AIDEN (lOÉ W.AlKYRIA) SElEME; CL. ANTONIO (MARIA
!-tElENA) SIMÕESi Cl. IUlJ:AAR (MARLENE) TEIXEIRA CL.
GRIMA.L DO (lENA.) FURTADO; Cl. LUIZ (ESMERA.LDA) SELE.
AlIEi CL. ORU DE ATAIDE (CARMEM) RODRIGUES; CL� ADIL
SON (SONI'A MARIA) MEDEIROS; Cl. EDIR (Cn�TIA) KAM.
R L..DTi Cl. ILDEfONSO (POPI) CORRÊA; CL. HllÁRiÓ lIBli
eL EMILIANO SElEME (JUCI) FilHO; Cl. SAULO (PAULA)
CARVALHO; e Cl. MOACIR "BETI) BUDANT.

Nossos aniversariantes
Comemoremos, hoje, dia 12 de melo, mais uma PO,5-

!..agem aniversariai do nosso Cl. Antonio Merhy Seleme, Pre

sidente do Clube de 'leões de Canoinhas. logo mais estare

mos o abraçando -efusivomente. pelo feliz, acontecimento,
quando está previsto um churrasco de carneiro. Também dia
22 ocorrerá a passager:n natalícia da DM, .Paula S ..Carvalho,
e logo mais a 28 será vez da DM. Beatriz Ferreira Budant
que vê passar mais um ano em sua existência. A todos -os

cniversoriontes, ç lions Clube, os cumprimenta com seu cé
lebre urrrrrro.

.

Dia das Mães
"

\ � '.
"

{, Amanhã, será o dio das Mães e nosso Clube se a�ch.j!t,'
em festas, para cumprimentar a todas as DD.MM. do clube,',
em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor 'm��
terno . concorre par.a despertar e desenvolver no corcçõo' hu
mano, contribuindo para o seu aperfeiçoamento no, sentido
de bondade e da solidariedade humana. Ao destacarmos es

to- efeméride de conotação tão viva e multiforme, concorre�.,

í:10S, indiretamente, para reclamar dós home�s um instante
de meditação introspectiva, obrigando-os .o visualizar, na fi-,

�1Ura magnânima da rnôe. todos oqueles. notáveis otributos
de nobreza d'alma e pureza de coração. Se assim o faz�., .

mós, assim deve ser entendido, como singelo' preito de horne-.
nagem dos "Leões" às suas dedicadas "Domadoras".

.

Redivisão do Distrit� L-10
Novamente em pauta a redivisõo Distrital, sem conte- '

do nos perturbarmos em demasia, pois Canoinhas, continue ...
'

ré sendo do Distrito l-lO, eis que a linha limítrofe mcis pré>:- '

xirno terá como ponto de conhecimento o: cidade Cle.,:lririe6 ..."

polis.' Dalí para o Oeste, teremos um novo Distrito cuja desig
nocôo ainda não foi escolhida. Corrio vemos, o nosso clube

. pe:manecerá para o Distrito l-lO o 'qual tem seu ,começo e� .

Canoinhas até a cidade de Floric;mópólis,. dividindo 'aquela,
cidade ao meio.

Esta redivisão, é conseqüência da expcnsõo 'do leonís- ....
mOI e é necessário, para que tenha Governantes, com:um cam�'

. po de oçõo, bem mais fácil, de. dirigir. Estaremos alertai PQ�
1'0 o primeiro dio do novo Distrito'.

UM. Sonia. Maria de Luca Medeiros
,

.

fez aniversário
O, dia 1.° de maio foi muito feliz paro a DM: Sonle

Medeiro/s, eis que viu fluir mais' um ano em sua existêncic.
Não poderfornos deixar de .Iembrar esta data tão querida,
para a DM. Sonia, porque nó 'recesso de seu lor, foi .grande,
mente cumprimentáda. Nbssa turma se alia as manifes-tações
de jl�bilo, pelo passag,em de seu aniversário.

Chá das Domadora.s, de vento em popa
Não se teve notícias ainda de que um Chá das Doma ...

cloras, realizado .no Clube Canoinhense, no dia 10 p. posse
do, tivesse o êxito que realmente teve. As dependências do

.

":Iube Canoinhense, ficaram lotadas com a. participação oti
vo dos convidados, os quais de imediato tomaram conheci
m-snto da finalidade do, convite, qual fosse, angariar fundos
para as promoções de caráter beneficente que o Clube de
i_eões está fazendo, especialmente as DD.MM:. Funcionou 'o'
bazar a contento � assim foi coroado de sucesso, mdis esta

c.rlividade, com cujo produto, vai se le�a'r a termo, acompanhá
d� A.gasalho e especiolrnente para o 'Hospital Santa Cruz,
cujo esquema de disfribuição iá foi decidido perante a Presi
dente DM. Doraci C. Selerne. O desfile de modos, a cargo. de
Lá na Modinha da DM: Marlene Teixeira, agradou em cheio
e bem se vê que a DM. Marlene, sabe escolher e apresentar
uma bela coleçôo poro o inverno. Os nossos parabéns a' to
dos as DD.MM· do Lions Clube, como também agradecemos
o todas as participantes deste empreendimento.

Um agradeCimento . espeCial 1/

11
É de se ressaltar que para a realização do grandioso

.

Chá do dia 10 de maio, contamos com os préstimos valiosos
de três firmas canoinhenses e q'ue merecem o nosso apreço,
pela solidariedade que emprestaram aÇ> ·lions,· doando todos:
0$ refri/gerantes �ue se consumiram na referida fesfividade.
Os nossos agradecimentos a INDÚSTRIA DE B�BIDAS SERRA�
�JA{ do seu Gabardo, e bem assim a MERCANTil INDUSTRIAL
DE BEBIDA.S CATARINENSE lTDA., do Eraldoj estendendo
�ambém o nosso agrade'cimento ao SUPERMERCADO NOVO
MUNDO do seu Tokarski, pois não medirám esforços para
que não faltasse 'qualquer tipo de refrigerante que fosse pe�
elido naquele dia. Todos nós estamos imbuídos do sentido fí.
lantrópico para com nossas instituições' assistenc:i.ais, para
n60 fcdtar aos que precisam, o nossÇ> decidido apoio, tanto
1'.1oterial como financeiro e nest� mister encontramos sempre
a mão amiga que nos 'chega para ajuda'r em nosso desi:dera
t0. O n,osso obrigado.

'�I
I

�:
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Marisa 'Bernadete • 15 anos
'

Qúem comemorou a bonita data natalícia
de 15 anos, foi a menina-moça Marisa Bernade
te, reunindo recentemente um grupo de amiza
des mais chegadas na residência de seus pais
Juventina Ríncon e Alexandre Blosfeld. Da co

luna, as felicitações com O'S' votos de muitas fc
Iícídades à Marísa.

. f'

ARTE É DESTAQUE
. O Conselho Municipal de Cultura promoveu

durante quatro dias em nossa cidade o Curso de
"Comunicação, e Expressão pela Arte'" levado a efei- ,

to no. Salão Nobre da FuNPLOC. Es:t� curso foi mi-
nistrado pelaProfessora Edite Kormann da FURB de

/ Cucio Colombo

Blumenau e contou com 00 prestígio de trinta pessoas:
constituindo-se num brilhante acontecimento Cultu

I -

ral.

BERNADETE HAUER
A DOMADORA ANFITRIÃ

Para ultimar os preparativos ao encontro de

quinta-feira última, reuniram-se as Domadoras do
Lions Clube e desta vez na residência de Bernadete

Bauer, a qual teve ensejo de proporcionar uma noite
agradável e gostosa, para 'suas companheiras que lá
estiveram. Além da anfitr-iã, estiveram pre-sentes, as

senhoras, Doraci 'Crisóstomo Selerne, Renilda Miers

;Popi), Helena M. Simões, Cynthia Bastos Kamradt,
Dirce Mallon, Marlene Teixeira e Eulália Glaba
Kohlbeck. Na oportunidade, as presentes apreciaram
os quitutes apresentados pela anfitriã, Domadora'
Bernadete, j á agora em sua nova residência da rua

Barão do Rio Branco, tornando um ambiente muito
convidativo e aconchegante.

\

HOMENAGEM À COMUNIÇAÇAd
A coluna transmite os agradecimentos à Dire

toria do Colégio Sagrado Coração de Jesus, pela bo- l'
nita mensagem alusiva ao 'Dia das Comunicações
transcorrtdo no. dia 5 último, dirigida aos nossos ór
gãos de comunicação e seus' membros:

PREZADO COMUNICADOR
Comunicação é vida. Comunicação é amor. E

.-omo uma ponte unindo dois extremos. ,É o elo de
união entre os homens. A você, comunicador, que
nos põe em contato com a realddade concreta, deseja-'
mos, neste dia 05 de 'maio, Dia Nacional da Comuni
cação, toda felicidade, todo sucesso, toda realização
na comunicação de Mensagens.

Colégio Sagrado Coração de Jesus.

I

,

NOIVADO EM CURITIBA

Estrearam alianças na mão direita em Curiti ..
ba no dia 1.0, Lilian Maria Friedrich e Diogenes Cal
das Neto, filhos dos. casais, Dirce e Francisco Wilmar
Friedrich e de Carlinda e Gilberto Caldas. O aconte
cimento foi comemorado com um jantar festivo na

casa dos pais do noivo) ao ensejo dos felizes 44 anos

de união matrimonial do casal. Via coluna,' duplas
'

felicitações às duas famílias.

e P O I O n e z a »
A Sociedade Agrícola Três

.

de Maio, ex-Poloneza, comemü·

rou no último dia 3, os seus 41
,

anos de Fundação. O novo Con

. selho Diretor recentemente

eleito reuniu-se com amigos,
autoridades e a' imprensa na

",Chácara Dambroski' naquele
,
,

dia para festejar o aconteci-

mento com um saboroso xixo

: Prestigiaram, o encontro, o Pre

sidente da Câmara de Verado·

, ![,€S, Paulo Rocha Faria, os ve

readores, Or lando Müller e

.Jair Lessak, que reiteraram seu

apoío à grande causa da Socie

óade '3 de Maio que ora reini

cia suas atividades junto à co-

munidade.

Na foto, de Egon, a nova diretoria da Sociedade Agrí
cola Três de Maio, ex-POLONEZA. Da esquerda para a direita, o

1.0 Secretário" Clernentino Pieczarka; do Departamento de Promo

ções) Hamilton Humenhuk; o Vice-Presidente; José Klempous; o

Presidente' Clemente Dambroski; o 1.0 Tesoureiro, Romão Krze

sinski; o Presidente de Honra, Estefano Wrublevski; do Departa
mente de Promoções, Osmar Wendt; do Conselho Fiscal, Inocente
Tokarski e do Departamento Jur ídico, Dr. Neuzildo B. Fernandes

comemorou

DRA., HELOISA S. BERTOHelHI
, '

'

CIRURGIA-DENTISTA
CRO 1091

Fone 22-0744

Con,s'uUório - Rua Felipe Schmidt, 385
L" Andar - Sala N.o 03

L/O

VISITE

Modas, Soulin

LA VOCE ENCONTRA SEU ELEGANTE
,

TRAJE DE INVERNO.

Felipe Schmidt, 375 - Fone 22-0682

Rainha /Princesase

No flagrante, especial para a coluna, na mira

da objetiva de Celso Elias, as lindas e elegantes jOL'
vens estudantes vencedoras do Concurso do dia 28 na

Ginásio de Esportes. ' Em primeiro plano, a Rainha

Cristiane Scheide Garzo, a seguir a J." Princesa, re-,

presentante do Colégio Sagrado Coração de Jesus,
Silvaria Mara Konosek e a 2.a Princesa, representan-.
te do Colégio 'Estadual Santa Cruz, Georgia Cassia

Teodorovítz .

GARDENIA
Novidades para meia estação:
MoletolP., Jeans e 8ijouterias

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

41 esn os

NR reunião de posse .na Sede do Clube de

Bolão Temeroso, a objetiva de Egon captou a'

imagem dos que serão os responsáveis pela no

va reestruturação da Sociedade "Poloneza". O
Presidente Clemente Dambroski e o Vice, José
Klempous.

Organizações Hecord
de Luiz Mrlton Suchek

, ,

Rua Felipe Schmidt, 392 -, Fone: '22-0511
Seguros em todos os ramos - Fotocópias � Auto
Escola - Despachante Oficial de Detran - Empla
càmentos - Transferência de Veículos - Confecção
de Placas e Plaquetas -' Carteira de Identidade
Carteira' de Motorista - Taxas Estaduais - Preen-

chimentos de Notas Promissórias e Contratos.

I
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Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.
"

I
, I

·1948
Revendedor FORD I

_ "KI!I�

31 AIOS 1979
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

,

e usados de qualquer' marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Dodge D-400 - Diesel - amarelo .. .. .. 197'1
Rural 4�4 - verde e gelo .. .. .. .. .. " 1964
F-75 - 4x4 - azul .. .. .. .. .. .. .. .. ., 1975
Corcel coupê iuxo - branco , 1976

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

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

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

BWW

No Departâment�J de Veículos Usados de Miguel
Procopiak (omércio de Veí<ulos Ltda,' você

encontrará para pronta entrega:
•

Marca Ano

1 Brasília prata ..

1 Opala coupê .. .. ..

1977
1977

",

'MIGUEL' P,ROCOPIAK (OM. DE VEí(ULOS LTDA.
, Concessionário General Motors do Brasil S. A.

:' ,

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

JUÍZO DE DIREITO DA
,COMARCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

[dUal de Arrematação
(Extrato art. 687 do CPC)
O Doutor ORLI DE ATAi·

DE RODRIGUES, Juíz de m
reito da 2.a Vara Cível da Co

marca de Canoinhas, Estado dt"
Santa' Catarina, na forma da

Lei, etc.
'l.a PRAÇA: Dia 13 de junho de

1979, às 11 :00 horas

2.a PRAÇA: Dia 25' de junho de

1979, às 11 :00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum De

sembargador Rubem Mo
ritz da Costa, sito à Rua
Vidal Ramos, s./n '- Canoi
nhas - SC,

PROCESSO: Execução, n.? 234
EXEQUENTE: BASILIO HU

MENHUK & CIA. LTDA.
EXECUTADO: ORLANDO'

MÜLLER
BENS : "Um terreno urbano

com 'a. área de 717,50 m2
(Setecentos e dezessete "metros

quadrados e cinquenta centíme
tros), situado nesta cidade con

frontando: - por um lado com
a Rua Duque de Caxias; Walde
luar Scholze; Sebastião ,R. Cor
deiro e Antonio M. Moreskí;
carta de af�ramento n.? 114, re-

gistro n.? 42.812, fls. 19, do li-
c-

vro n.? 3-A, (já transferido ma-

trícula n.? 2.'630). Avaliado em

Cr$ 35.875,00.
,

, Dado e passado nesta cida
de de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos vinte e seis
(26) dias do mês de abril de
mil, novecentos e setenta e no

ve (1979). Eu, Zaiden E. Sele
me, Escrivão, o subscrevi.
Dr. Orli de Ataíde Rodrigues

Juiz de Direito
da 2.a Vara

Prefeitura Mun.rde Canoinhas

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitaçãp

Canoinhas, leva ao conhecimen
to dos interessados, que se acha
[lberta á Tomada de, Preço

'

�

Edital n.? 016/79, para {"Somen
te Mão de Obra, para calçamen-

'

to a paralelepípedos na Rua

Joaquim de Paula Vieira, tre
cho entre as Ruas Major Viei
ra e Paula Pereira, numa ex

tensão de 805,00 metros qua-

.Irados", com 'prazo de entrega

até às 10 (dez) horas do dia 16
da Prefeitura Municipal de
de maio do corrente ano

(16.05.79), no Gabinete do Vi
ce Prefeito Municipal. Cópia
cio referido Edital, e maiores
esclarecimentos serão obtidos
,junto a referida comissão.

Canoinhas I 02 de maio de
1979.

, }JUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão

2 x

Indústria de Madeiras Zaniolo� S ..A.
C.G.C'.M.F. 83.187.294/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇAO

, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA,

\
\,

São convidados os senhores acionistas desta Sociedade;
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no, dia 22
de maio do corrente, às 10:00 horas, na sede social, sita no.Bairro
Agua Verde, Canoinhas. Santa Catarina, para deliberarem ,sobre
é) seguinte ordem do dia:

,

a) Preenchimento de cargo vago na Diretoria e fíxação da

remuneração.

Canoinhas, 04 de maio de 1979.

MILLES LUIZ ZANIOLO - Diretor'
2 x '1

Terrenos -centrais
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN ..

�.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

TEMBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEF,ONE 22j0471 COM ,ROMEU,.

CONFIE SEMPRE SEU CARRO AS OFICINAS DO SEU CONe JESS�ONARIO CHE'1lROLET.
,. VOCÊ RECEBE SERVIÇOS DE QUALIDrADE E GARANTIA D.E PEÇAS ORIGINAIS.

- OS MECANICOS SÃO TREINADOS, N.7j\ PR'ÓPRIA FÁBRICÂ DA GENERAL MOTORS DO BRASIL.

TOME UMA ,A,TITUDE
MIGUEL PROCOPIAK

CHEVROLET

comercio de veicuios Itda.
CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A. .aa6A1iâJI

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CANOINHAS - S.C.
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NO'TAS
E,SPARSA..,_".."

De São -Paulo, acaba de

chegar moderno e sofisticado
equipamento o d O n tal ó gico,
"Versa Flex-SE", para o con

sultório do' futuro cirurgião
dentista, Sérgio Thomaz Lan
gero

x x x

Transferiu residência esta
.semana para Jaraguá do Sul, o

Sr. Achílles dos Santos Silva,
após prestar' serviços durante
16 'anos em Canoinhas como

'Fiscal da Fazenda., Conquistou
squí, muitos amigos, e foi com
grande tristeza qUe deixou nos-

,ia cidade.
'

-x x x

Em Caçador, nos .días 19 e

:20 deste mês, a realização da'
Festa da Música 'promovida pe
lo programa Salve a Banda da
'I'V Coligadas, canal 3 de Blu
menau e,Prefeitura Municipal.

, A festa reunirá bandas e con

�untos de todo o Estado.
xxx

Amanhã" dia 13 de mala,
dedicado a todas as mães do

, Brasil. Nesta bonita data, as

homenagens do Correio do Nor-
I

te com todo o carinho às mães
canoínhenses ,

({XX
Em Rio Negrinho amanhã,

a grande decisão' da COPA
NORTE entre as Equipes do
Ipiranga e Operário de Mafra
com a' arbitragem dos canoi
nhenses, Mario Müller, .rAlceu
Mülbratz e Sadir dos Santos:

xxx

11uitas reclamações che
gando à redação, dando contas
do péssimo estado em que se

encontra a BR-280" trecho, Ca
noínhas/São João dos Cavalhei
ros. Por alí o trânsito é impra
tícável, principalmente no) curto
trajeto de desvio no quilômetro
,11. Se, faz necessário urgentes
providências dos órgãos com

petentes.
xxx

O Campeonato. de .Futebol
da primeira divisão tem início
no dia 20 próximo com três jo-

,

gos . No Ditão, o encontro de
Imaza e Santa Cruz; em Marcí
lio Dias, São Bernardo e Vai.
Ken Ké e em Três Barras, Bo �

'. tafogo e Três Barras.

a arbitragem
Nery Sardá

Wai Kem
'.

.com

Ê lamentável o que ocorreu
.'
no domingo último no Torneio
'Início do Campeonato da 1.u
,

Divísão , ,Na - partida realizada
entre as equipes do Botáíogo e

; 'Wa'Y Kem Ké com a arbitragem
,

do Sr. Nery Sardá que após vá
, rios, erros visíveis de sua parte
perdeu-se totalmente 'na arbi

. tragem ,vindo a prejudicar .1

,equipe do 'Way Kem Ké. Quem
"compareceu no'Ditão viu que o
,: Way Kem Ké estava muito bem

,

em 'campo quando o árbitro ex-

:: pulsou um· (1) de seus jogado
res, logo após: validando um gol
não existente pois a partida es

, tava paralizada pelo bandeira
.

,
)

I também deixou de marcar uma
,penalidade a. favor do Way

,
Kem Ké, quando o centroavan
"te .Dínho invadiu a área adver
.. ,5ária Com o domínio total da
;' bola e foi agarrado e derrubado
,

pelo arqueiro Paulo do Botafo-.
,go, tudo isto fez com que os
',atletas se revoltassem contra o
· árbitro vindo ocasionar várias
, dis�ussões as quais resultaram
,em mais três (3) expulsões in-

"

,

,

I,

Ké revoltado
de

-
' .

.

Resultados da 1 a. 'COBRAe
A criação de cooperativas

de contadores e auditores em,

todos os, Estados da Federação,
a criação a nível latinoamerica
no de uma entidade de inter
câmbio e apoio aos contabilistas
e auditores dos países da re

gião e a proposição de elaborar
um programá nacional de Polí
tica de Desenvolvimento ao

Cooperativismo para ser apre-
'sentado às instâncias mais al
tas de decisão do Brasil foram

, ,

as principais conclusões da La

C O N VENÇÃO BRASILEIRA
DE ADMINISTRADORES E
CONTADORES DE COOPE
RATIVAS - 1.a COBRAC
,encerrada dia 2 no Balneário
de Camboriú e que contou com

representantes de 16 estados da

federação.
Na plenária .final da 1.a

COBRAC, foram aprovados 40

teses, trabalhos e proposições
que as cinco comissões técnicas
e uma sub-comissão analizaram
e debateram durante' os seis
dias que durou o evento.

Na sessão de encerramento,
I] Chefe do Departamento de
Sindicalismo e Cooperativísmo
do INCRA, Dr.: Osvaldo Freire
da Fonseca Júnior, vindo espe
cialmente de Brasília para par
ticipar dos trabalhos da La CO
BRAC: disse que o cooperati
vísmo brasileiro vive hoj e ho
ras de profunda definição, e

que seu crescimento e fortale
cimento servirá para impulsio ..

nar o desenvolvimento da
agricultura brasileira, meta

prioritária do novo Governo .

O Presidente da OCESC,
entidade, organizadora da, La
COBRAC despediu-se em nome

, de Santa Catarina aos irmãos

cooperativistas vindos dos ou

tros estados e países da Améri
ca Latina, manifestando sua'

confiança em que o sistema co

operativo dará respostas reais
éWS problemas do Brasil.

Na sessão de encerramento,
foi feita entrega solene de

menções honrosas aos pales
trantes Juan Enrique Rojas Ro-

drigues,' dirigente cooperativis
ta chileno; Rogério Villegas, da
Universidade Católica da Bolí

via; Maria Henriqueta Maga
lhães, da Secretaria da Agricul
tura de São Paulo e Diva Bene
vides Pinho, professora da

USP, e ainda ao cooperativista
chileno Jorge Salas Sanhueza,
que colaborou com os trabalhos
técnicos, e ao Dr . Carlos Mar

ques Pinho, que atuou como co-
'

ordenador das Comissões Téc-

ADMINiSTRAÇAO
Nesta comissão, foi apro ..

vada tese que solicita ao Minis
tério da Fazenda isenção do
lCM nas operações corri cereais
realizadas pelas cooperativas;
outra tese que propõe que as

cooperativas assumam o contro
)e acionário do BNCC, e uma

outra que propõe a contratação
de Diretores Profissionais como

forma para maximizar' o rendi
mento 'operacional das coopera-
tivas. Foi aprovada também te

se sobre a necessidade de cria

çâo do setor de comunicação
dentro das cooperativas, com,

[(paIO das organizações esta

duais, para promover a partici
pação dos associados da coope ..

rativa.

DOUTRINA
Na 'área de doutrina, foi

aprovada tese que solicita seja
:!'eita educação cooperativista
através de serviços de Rádio
Difusão do MEC. 'Outra tese,
que repudia a comentada volta
ao Congresso Nacional do Pro

J eto de Lei n.° 5. 727 " Foi apro
vada também sugestão de que
as cooperativas assumam a res-

, ponsabilidade de, educação co

operativa nas escolas de sua,

área de ação. ,

. Aprovou-se também a tese

que solicita das EMATERs um

trabalho amplo de conscientiza

ção e doutrínamento cooperatí-.
vista .

A Sub-Comissão de Ensino
e Educação aprovou a tese de

que as cooperativas utilizem,
obnigatória e urgentemente,·
seus fundos de Assistência Edu
cacional na Assistência Técnica,
educacíonal e social, e que se

organizem cooperativas escola
res principalmente nas, áreas
urbanas.

cluindo o arqueiro da equipe ja
prejudicada' anteriormente. Po
demos então analisar sua fra

queza corno árbitro pois após
expulsar quatro (4) atletas,
aceitou a substituição do ar

queira que estava expulso e

com isto a equipe continuou
com oito (8) atletas em campo
em vez de sete (7) pois sofrera
quatro expulsões. .Portanto aí
está constatado que o elemento
não vem agindo com capacida
de e lealdade na parte espcrtí
,; a vindo a prejudicar equipes
que estão começando agora
com único' objetivo de partáci
par e melhorar o esporte Canoi
nhense. Pedimos aos Diretores
e Fiscais da Liga Esportiva Ca

noirihense
.

que de agora em

diante escalem árbitros com ca

pacidade e honestidade esporti-

Ro tary

nicas.

CONTABILIDADE

Além da iniciativa de se

criar cooperativas de contado"
res e auditores no Brasil intei
ro, a Comissão de Contab ilidi
de aprovou teses sobre o C0n

ceita' de materialidade aplicado
.ao setor agropecuário, a neces

sidade de leis claras e unifor
Ines na área contábil e tributá

ria, e a adaptação dos planos de
contas à realidade econômica
que vivem as cooperativas.

A Comissão de Política e

Macro-Economia aprovou a su

gestão de elaboração de um pro
grama de desenvolvimento do

cooperativismo, para' servir de
subsídio aos mínistérios para
orientação do sistema em seu

todo. Será criado um grupo de
trabalho que elaborará este

plano, que será submetido' a
consideração da OCB e às Orga
nizações Estaduais, e após,
apresentado ao IX Congresso.
Brasileiro de Cooperativismo,
que realizar-se-á em Brasília.
Neste plano será incluida tam
bém uma proposição de seguro
integrado.

Foi apresentado também
nessa comissão um trabalho do

professor Roque Laushner so

bre Complexo Rural (Agroin
dústria) , que será divulgado
posteriormente para conheci
mento da comunidade coopera
tivista. Foi aprovado também
um! trabalho sobre política de
crédito cooperativo e estabele
cimento de um sistema .ade

quado à realidade brasileira.

Clube de

TRIBUTOS
Na comissão de tributaçãc,

foram aprovadas '5 teses sobre
classificação de produtos' ,

vege
tais, imposto de renda,

. contri

buição cooperativista' e sindica-
lista, etc.

'

,
,

va.'

A DIRETORIA:

Wanderley J. Woitexen
Mario Scheuer
Euclides Woitexen Filho
Wilnlar Roque Frantz

Canoinhas
ANO DO 30.0 AN�VERSÁRIO .

sar em si", é o lema do Rotarv ,

O objetivo é estimular e

fomentar o ideal de servir, co

mo base de todo o empreendi
mento digno, promovendo e

»poíando:
1.0 O desenvolvimento do

companheirismo como elemen
to capaz de proporcionar opor
tunidades de servir.

2,° O reconhecimento do
mérito de toda a' ocupação útil
e a difusão das normas de étíc a

profissional.
3.° A melhoria da comum

dade pela conduta exemplar de
cada um na sua vida públ ica e

privada. ,

4.° A aproximação dos pro
Iíssionaís de todo o Mundo vi
sando a consolidação das boas

relações, da cooperação e da

paz entre as nações.
Em dezembro de 1977 o

Rotary Clube era formado por
17.200 clubes, com 805.000 rota-

danos, distribuídos em 152 pai-
ses ou 'regiões. ... ';,i

v

O Rotary Clube de Canoí ...
nhas, foi fundado no dia 11 de
maio do ano de 1949 e inscrito

no Rotary Internacional no dia
0-7-49. Possue atuahrnente ,32
sócios.

O primeiro Rotary Club
elo mundo foi organizado em

Chicago, Estados, Unidos, no

dia 3 de fevereiro de 1.905 .

Seu fundador foi Paul HarY1S1.
Ao fundar o primeiro clu-'

be, achava que existia muita
solidão entre as pessoas, e dese

java a amizade e companheirls
mo. Sua, idéia foi de un.ir os

.homens de' diferentes profis
sões e negócios, a fim 'de que
pudessem recuperar a afinida

de, amizade, tão' carente nas ci-
dades.

.

,

Foi escolhido o ,nome de

Rotary, porque o clube se reu

nia . em rodízio, no, local, de ne

gócio q,é cada um dos sócios
Com o crescimento do clube em

pouco tempo, a camaradagem
por si própria não podia, sustar
a organização e logo a meta de
Servir à comunidade formou··se
a força de União do Grupo.

,"Dar de Si, antes de pl2n·
:
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GARANTIMOS S U'A

Sócios fundadores ,do Ro-
,

tary Clube de Canoinhas: Alta
vir Zaniolo,' Clemente Proco

piack, 'Djalma Burigo Faraco,
-Ernesto Rieke, Euclides Cer-

'Queira Cintra, Fernando OS�J'al,·
do de Oliveira, Haroldo Ferrei

ra, Herbert Ritzmann, João Se
leme, João Collodel, Osvaldo.

Segundo ,dle Oliveira, Olivério
, Vieira Corte, Osmar Nascimen

to, Orestes Procopiack, Otávio
Soares Tabalipa, Paulo Fischer,
Pedro Paulo Corte, Rodolfo

Scheide, Roston Meski, Rubens:
Moritz da Costa; Sidney- Corte"
Tarcisio Schafer.
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