
PROPRIETÃRlO:

AROLDO C. DE,CARVALHO

DIRETOR (DE 13-1Ü'-62 A 07-09-78):

RUBENS RIBEIRO DA SILVA

DffiETOR ATUAL:

GLAUCO J. BUENO

REDATOR:

LUCIO COLOMBO

\

ADMINISTRAÇAO:
Rua Getúlio Vargas, 52'1

COMPOSIÇÃO e IMPRESSÃO:

'Impressora Ouro Verde Ltda.

Rua Paula Pereira, 765

CGCMF, 83.166.033/0001-33

- 33 anos a serviço da comunidade -

N.O 1531 - ANO XXXIII CANOINHAS (Se), 28 DE JULHO DE 1979

II

Assinatura Anual Cr$ 250,00 -_ N.o Avulso c-s 6,00

eve ReceitEi Federal alerta

para

orn- ausen Oeclar
mudenças

do I P I
um grupo de coordeonação para
diversas atividades do Proener

gia, formado pelo 'professor Ro
gério Tadeu da, Silva Ferreira,
representante da Universidade

11 Federal de Santa Catarina, en
,

genheíro Antonio Cal' los "\Ver

ner, indicado pela Secretaria

dos Transportes' -e Obras e Oto

III
Luiz Kienen, representante, da

Secretaria da Agricultura.

I O investimento total par.

I'· Iii'
todo o plano, anunciado pelo Se
cretário do Planej mento e Co-

.'

1,1', 1:1,1 ordenação GeraL I 0'0 Zadroz- I
ny é de Cr$ 5 b 'Ihões e 96 mi- I

Iii lhões, o que vai representar
':\ lima economia anual de divi:'::;t') �

li _1'1' i de 9? milhõe .. d� ;]91are� cor�e'--
II I nonue rte a 3 mil <oes 8/,0 -:T;::l c

II t, 14 barris de petróleo p0r t:Y'.0 (r ;
I

ii barril está avaliado em 23,5 dó-

I II JDres). Neste investimento par- I
I ticípa a iniciativa privada, o i
Governo do Estado e o Governo
Federal. A próxima reunião da I

CEE está marcada para o pró-
I

xirno dia 1.o de agosto às 11 ho
r'as.

,

Por outro lado. o Governa- ,

dor Jorge Konder 'Bornhaur.;en,
confirmou sua presenc na re l

n ião da AMPLA em Mafra dia
24 de agosto, oportunidade que

I

atenderá em audiências priva
das os municípios integrantes
da AMPLA. A reunião do Go
vernador com o Pr-efeito Bene-

-

dto Therézio de Carvalho Net
'to, está marcada para às 10 ho

ras, -quando nosso alcaide deve
rá apresentar seus pedidos em

favor de Canoinhas e demais

municípios que integram a MI
CRO-REGIÃO VALE DO CA
NOINHAS.

o Governador e seu Secretariado despacharão
na reunião da AMPLA dia 24 de agosto.

FLORIANÓPOLIS (AN/
CN) - Em sua segunda reunião

efetiva, a Comissão Estadual de,
Energia, reunida na quarta-fei
ra durante duas horas no Palá
cio Cruz e Souza, entregou a tu

dos os seus membros uma pro
posta para uma "ação de erner

gência" no setor de substituicâo
e de economia de combustível,
para aplicação imediata e den
tro do prazo médio de econorr ia

e racionalização, uso de fontes

alternativas, como o carvão, gás
de carvão, lenha, álcool, biogás,
aterros sanitários, gás de lixo e

mini-usinas hidrelétricas.

Foi, entregue também a to

dos os membros da CEE, o pro

grama geral do Estado na área
.

energética, a curto, médio e lon

go prazo, chamado PROENER,·
GIA. Na reunião foi constituído

I

Wilson José

ITAIÓPOLIS (OE/CN) -

Ao tomar conhecimento de que
o inquérito policial instaurado

em Itaiópolis para apurar a· cau

sa do suicídio do Prefeito Fran-
. cisco Linzmeíer apontou a pres
são política como principal mo
tivo, o Sr. Wilson José Línzmeier,
seu filho, afirmou sábado último

que "os articuladores dessa pres
�ão foram assessor direto de
meu pai e um vereador. Não re

velarei os nomes' para não difi
cultar o processo judicial que
(I,everá ser aberto pelo juíz que
Já deu vistas ao promotor públi
co".

Depois de lembrar que sua

irmã, Maria Luíza, de 24 anos, é .

que encontrou seu pai enforca
do no 'dia 19. de junho num paiol
situado rio fundo de sua residên

cia, a 8 quilômetros do centro

-d� cidade, Wilson José disse

..

pai»
que "acredito na justiça e tenho

certeza de que os culpados se

rão identificados e punidos".
O inquérito, aberto. pelo

delegado da Comarca de Ma

fra, Adilson Antônio de Mello,
(ouviu 28 pessoas, entre as quais
membros da família, o· atual

'lJrefeito Damião Panchiak, o

êx-prefeito de Papanduva Aloi

sio Partalla, seu cunhado, Al

fredo Linzmeier, seu irmão, os

nove vereadores de Itaiópolis, o

secretário executivo da Câmara

Municipal e secretário do pre
feito.

O resultado do inquérito
aponta como principal causa a

"pressão política contra o pre
feito Francisco Linzmeier".

.

- "Meu pai não tinha pro
blema financeiro e muito menos

familiar. Não precisava do 01'-

denado de prefeito para sobre

viver. Mas nunca deixou de se

queixar das pressões políticas
exercidas por companheiros de

partido.
O que eles queriam é que

meu ps i tomasse medidas in

constitucionais para, em segui
da exigir sua renúncia. Eles

queriam o poder", disse Wilson
José Linzmeier, 30 anos, filho
mais velho do Sr. Francisco.

Revelou que na ARENA de

Itaiópolis há uma minoria que
f()get�totalmente da filosofia, do

partido para se beneficiar, e

atribui a esse grupo a responsa
bilidade pela morte de seu pai.

- Meu pai por ter' sido ho
nesta demais, preferiu calar-se
definitivamente a ter que desu
nir o partido ou ceder à pres
são, (ÚLTIMA PAGINA)

as na

daquele DIPI e entregá-lo ao

estabelecimento bancário [un
temente com a Declaração e

Notificação do IPI - modelo I
.

- para guarda em carteira até
as respectivas datas de venci�·

rnento ..

Caso, também, o contri

buinte deseje mudar o local de

pagamento, basta entregar a

próxima declaração em outra

agência bancária e a vinculação
será alterada automaticamente.'

Informa ainda a Delegacia
da Receita Federal que o for
mulário modelo I pode ser ad

quirido nas papelarias - e, en-l
-;

«('U verso ertão contidas RS ir=

b·lJ.",,01?� ele preenchimento. A.lé:vu
.,'1 ('111(-'1, funcionário? fp7,enrJ!.T'Íc'

A h')Y)cá:rin,." trpin�Noo:' _ p,dq(' ap-
� a preC't'.:l!" inforrnacõe«. E.ta

neva Declara ão representa
urna pr8nde s'Ímpli.-fi(':->r.f10 em

r�bnpo a c nterior (DIPI). pois
irr

• ..J' id d' 1
eXl..,p uma penO'.nCI .E! .• e m.enr::R,

ou quinzenal apenas para as in
formacões básicas de arrecada

çâo . As solicitações de informa
cões econômico-fiscais, em sua

p-rande maioria. tiveram sua pe
riodicídade alteradas de mensal

para anual.

."

çao
CANOINHAS (CN) - A

Delegacia da Receita Federal de

Canoinhas, através do Serviço'
de Atividades Especiais, está in ..

formando aos contriuuintes

que, a partir de primeiro de

agosto, a Declaração e Notifica

ção do IPI -' modelo I - substi

tuirá à antiga Declaração de

IPI (DIPI).
Comunica que o local de

entrega do modelo I foi também

alterado, devendo' ser feita nos

estabelecimentos integrantes da

re e bancária autorizada e não

mai nos órgãos da Recer-a Fe

deral.

Na agência bancária em

0-1 e ror entregue o modelo L I
f'�"7) :C:=l o o'"u,i:ío e'

-

oue dever+
'

... • • j_
.._;

_- ,
'-, .-_ ,

",pr pfrt1J�d() o "g::-men o 13('
, � I

trí l1{-O tilz ride-se o �\Tll;'
......... t... .. :..I, .. _ ........... ..... '_ A.. _ j,

(C'cr: in ento de arrecadacâoi j
iti J 1 S tarí d P(-;m_ 1C.O De�a I ecre ana H � \,e-

ceita Fe leral e encaminhado

para o estabelecimento bancá

rio recebedor. E caso o modelo
I apresentado tiver parcelas a

I

serem pagas, a menos de 30 dias

(lo prazo da apresentação, o con

tribuinte deverá preencher. os

DARFs correspondentes a cada
uma das parcelas componentes ]

anta· Catarina também'
beneficiada com

A.nistia Fiscal
FLORIANóPOLIS (JSC/

CN) - Os que devem à Fazenda

Pública de até dez mil cruzei

ros, cujos processos foram ajui
zados até 31 de dezembro de

1978, e também os devedores em

até Cr$ 30 mil, cujos processos

estej am há mais de 3 anos pa
ralizados por falta de bens para
penhorar, serão anistiados, a

exemplo da decisão federal.
Dia 24, o procurador-geral da

Fazenda, Nelson Madalena, ao

transmitir a informação, disse

que a medida deverá beneficiar
•

cerca de quatro mil contribuin

tes em débito com o Estado.

A rnedída faz parte de um

programa de desburocratização,
uma vez que os processos "en
calhados" na Procuradoria e nos

foruns são em sua maioria de
valores irrisórios, cujos devedo

res do ICM (em' sua maioria), fa
Ih am e não têm mais condições
de saldar' a'dívida.

(9.8 pAGINA)

Linzmeier : «Pressão

política causou a morte de meu

as H.

(última página)
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ÉCO - EXPORTAÇAOINOOST I co-

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

da Linha"Distribuidores

Completa dos

Exclusi vos

Motores «WEG»

Esquadrias
de

de ferro e uma variadíssima secção

equipe de profissionais compe-·

para sua colocação.
vidros, com

,

tentes

Rua Des, Costa Carvalho, 41' e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

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

C'

1aoo..íi\,'oIbIol"�S O
,

e ecasgenumaspara
14 e, es- ,enz.

,/

, J?�ra pronta entrega,
E só chegar no balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

não guarde em estoque.
E, eérnprando no nosso departamento

eli �e($a5, voeê compra as genuínas.
A"luelas que passaram por um setor de

�.,utrt"il!J ee qualidade que, só naMercedes
'iõz.•�l"JfDa 1.200 pessoas e equipamentos
.ri "te���0.

'

gl.'tntãO é claroque a peça chega às suas
mães em plena forma e. o que é melhor. de
fermi !jGntil.

. ® pessoal aqui da casa sabe que tem
um bom produto nas mãos e trata você
rápido - e bem.

,

Tanto faz que você compre porca ou

parafuso, farol ou farolete. coroa ou pinhão,
r,

o serviço 'é limpo. '
,

: ! :r:'" E um serviço que está todo montado

tão grande que acaba fazendelde vecê mais
. ��

um amigo.
Amigo, a casa é sua.

para atender você.
E para atender o seu veículo sem perda

de tempo quando ele está nas nossas oficinas.
E para atender todos os frotistas que,

embora tenham seu próprio estoque de
peças. preferem recorrer regularmente a nós
para não imobilizar desnecessariamente o

seu capital.
Nós temos todas as peças principais

de qualquer Mercedes-Benz, paradinhas,
esperando por você,

Para que você não corra o risco de ficar
na estrada.

Para que você não pare mais que o

necessário.
Para que você esteja sempre indo pra

onde a estrada levar,
.

Sem exagero: nosso estoque de peças
genuínas é do tamanho do um bonde,

"

E a nossa vontade de atender bem é

ConcessionárioMercedes-Benz

Notícias de

Papanduva
ESMERALDINO M. ALMEIDA

GOVERNADOR E SECRETARIO ESTARAO EM

MAFRA DIA 24 DE AGOSTO

o Governador do Estado e membros do seu Secreta
riado - estará visitando a cidade poko da AMPLA dia 24
de agosto do 'corrente ano, oportunidade em que atenderá
em audiências privadas os municípios integrantes daquela
e da AMVAC, polarizada por Canoinhas. Os

'

municípios
Que terão audiências com o Exmo. Senhor Governador são
ÔS seguintes, observado o seguinte horário: Canoinhas, das
10,00 às 10,15 hs.; Irineópolis, das 10,15 às 10,30 hs.; Itaió
polis, das 10,30 às 10,45 hs.; Major Vieira, das 10,45 às
11,00 hs.; Monte Castelo, das 11,00 às 11,15, hs.; Papanduva,
das 11,15 às-11,30 hs.; Porto União, das 11,30 às 11,45 hs.;
Três Barras, das 11,45 às 12,00 hs, e Mafra das 12;00 às 12,15
hs. Para cada pedido, é solicitado seja elaborado um dOI
cumento, objetivando facilitar, tanto o despacho db Senhor
Governador quanto o acompanhamento dos íntereesados e

responsáveis.

DINO ALMEIDA EM PAPANDUVA

Em visita a seu progenitor e familiares" esteve Si
mana passada em nossa cidade o jornalista, radialista, he
mem da T.V. Canal 12 e advogado, Dino Almeida. Já há
algum tempo que o colunista social 'mais solicitado do' sul
do país, não dava uma esticada até sua Papanduva que
ele tanto.estima, terra que passou sua vida de criança,' in
clusive de colegas que até hoje está bem viva suas imagens,
suas travessuras e molecagens. Veio acompanhado de sua

exma. esposa Sra. Nadyegge Boldrine de Almeida, também
jornalista, responsável pelo "Caderno da Mulher". suple
mento do jornal Gazeta do Povo da capital paranaense,
mais �u filho Dino José Jr. e sobrinho Jorge Alberjo.

3 REAJUSTES SALARIAIS

O Ministro do Trabalho,· Murilo Macedo, disse ontem

ao abrir a IX Festa do Leite, em Batatais, a 360 km de São

Paulo, que ainda continua a favor de uma política de cor

reção salarial de quatro em quatro meses. Segundo oMi
nistro, "seriam reajustamentos

' quadrimestrais e um au

mento final na ocasião da data base, quando se discutiria
a diferença entre o custo de vida e os aumentos já efetua

dcs, acrescidos de produtividade". Explicando sua posiçãe
() Ministro ressaltou que "cem a inflação em que estar �Sp
há uma desvalorização acentuada do poder de compra do
trabalhador. Então, fazendo-se um aumento automático,
de quatro 12m quatro meses, o empregador tem' também
meios de se prevenir e planejar esse pagamento". (G.P.)

HMOBRAJL" & PROM()lÇAO
A Direção do Mobral i local representada pelo seu

Presidente, Prefeito Municipal, Cloordenadora local, Enc.
de Finanças e senhoritas participantes da Comissão Muni
cipal do Movimento Brasileiro de Alfabetização, realiza-
ram recentemente nas dependências do Salão da Soc. Hí

pica Rec. Papanduvense um rnagestoso Bingo Dançante,
cuja renda seria aplicada na compra de três máquinas de
Escrever para os alunos que desejarem estudar datilografia'
possam fazê-lo. O bingo dançante transcorreu animadís
simo e a sua finalidade específica foi alcançada. Desta
forma os representantes do Mobral fazem aqui de público
um agradecimento especial ::b comércio, indústria, lojas e,

finalmente, a todos quantos de uma forma ou de outra, co
laboraram para que, o resultado vai bom e generoso, mere
ceôor de nossa gratidão.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 29 nossa agenda social registra niver da srta.
SANDRA N[ARIA, filha do casal sr. Adyr (Jurcyr) Ciola.
Felicitações pontificando em alto estilo para a SANDRA.

Na mesma data festejando idade nova o sr. JOAO
PAULO FURTADO, alto pecuarista local Na' sua data
festiva receberá os mais merecidos e justos cumprimentos
de amigos e admiradores.

Ainda na data acima festejando troca de idade nova

o sr. LAUDELINO E. CARDOSO, do comércio local. Feli
citações na pauta do dia ao aniversariante.

Dia 31, data importante para a tradicíonal família
Tabalipa. Estará completando mais um feliz aniversário,
a veneranda senhora ANA TABALIPA, virtuosa esposa do
sr. Jovino Tabalipa. À bondosa senhora os cumprimentes
das coluna.

Dia 1.0 niver da simpática senhorita' CIRENE, MA

RIA, filha do casal Albaro (Donilda) Dias, ele nQSSO pre
zado assinante. A jovem guarda será a responsável. pela
contagiante animação da festinhá.

Também na mesma data aniversariando a Sra. AR�
LETE TEREZINHA, esposa do Sr. Claudio Atanasio, alto
funcionário da firma Com. Ind. Schadeck (Mafra). Felici-
tações pontificando em alta notação.

'

Dia 2 festejando seu niver o jovem HERBERT

KRIECK, atualmente' servindo o Exército. A jovem' guar
da envia ao aniversariante sinceros cumprimentos e vbt.os
perenes, a€]JII'a envergando a gloriosa farda do Exército
Brasileiro I

Dia 3 níver da zra. TERESA, esposa do Dr. Paulo de"
Tarso Carmango, Diretor do Canal 12; Felicitações ponti
ficarão em alto estilo para a distinta .d.i1ma da sociedade
paranaense.

Também na mesma data aniversariando -o prestative
e bondoso cidadão sr. NARCISO GUEBERT. Já com idade

. avançada o sr. Guebert é merecedor "da mais alta estima e

consideração da comunidade local pelos relevantes servíees
prestados .

Dia 4 registramos a passagem de niver do j9vem elll

presário ADILSON, filho do casal João (Edith) Schadeek .

Na sua festiva data as mais carinhosas manírestações de
alto apreço.

'

Ainda na mesma data estará festejando extréia .de
idade nova o sr. HAMILTON T. ALMEIDA. alto funeionâ- .

rio da Prefeitura e encarregado do Serviço ·Militar. Pessoa
que goza de grande estima na sua �estiva data �S mais m�

r'epi�J:S e justos cumprimentos; de tua vasta: l'�Àaç� '1'Ci�i';
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Niver

ell

Sã.

,Bento '.

,do
, Sul

Os parabéns da coluna de hoje à compa

nheira do Jornal "A Notícia" da Sucursal de

São Bento "do Sul - Analíria Alves, que' com

pletou 'idade nova no dia 19 último. Em nome

dos'meios oficiais e sociais de Canoinhas, envio
as felicitações à Analiria, eficiente redatora das

nossas, notícias que seguem daqui para aquele
conceituado órgão. de imprensa.

EMBALOS ,DE SABADO A NOITE

Neste fim de semana, o último da temporada
de férias estará movimentado em nossa sociedade

, '

com a realização de mais uma "Discotheque" na boi-
.

te' do CI�be Canoinhense, sob o comando' de Jakson

Padilha. NaS.B . O. também haverá movimentação
da jovem guarda que se fará presente àDíscotheque
promovida pela Diretoria, ao embalo, de "San Ramon

Cine Som".
"

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

,
"

Artigos para senhoras e crianças.
Calças JEANS - agasalhos - calçados e

artigos para presentes.

Organizações livald� 8ernardl
Rua Paula Pereira (em' frente ao Supermercado

Cereal) ,

\ ,

, ROTARY CLUBE DE 'iRES BARRAS

'EMPOSSOU DIRETORIA

,
Em jantar festivo nesta quinta-feira, o Rotáry

Clube' de Três Barras, fundado recentemente, empos
sou seu primeiro Conselho Diretor -" que t�ve o re�o
nhecimento do Rotary Internacional. FICOU aSSIm

constituído: Presidente, Nelson Luiz-Lubi; Vice-Pre
sidente,' Ione C. de Souza; 1.0 Secretário, Walt.er S.

Martins' Tesoureiro, Oscar M. Casa. O acontecimen
to teve lugar na Sociedade União Operária, onde sâo

realizadas as reuniões semanais às quíntas-feíras. Da

coluna, seguem as felicitações à Diretoria que étssu.
me, como também as congratulações a todos' os as-

" sccíados .

DRA. HELOISA S. BERTI NCIHI
CmURGIA�DENTISTA

, CRO 1091

L/C

Censultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

t-ao lado do Edifício Mussi)
\ ,"�" ': '

Fone 22-0439

PARAB'ÉNS ROSANA

28 de junu� de ,197'

No último fim de semana, circulou os parabéns
para a jovem Rosana Sukmanoski, que completou
mais um ano de vida. Para comemorar, ela reuniu os

, familiares na residência de seus pais, Daniel e Silvia

Sukmanoski. Da coluna, os parabéns com UITl abr�ço
de Mariléa e Aléx Colombo.

'G li D r, tr l\TIA' L-I, _f" "O_ "U 1_� 1 V

,RECEBEU VESTIDOS PARA MEIA JESTA'ÇAO
E BLUSAS DE SEDA

,
'

, .

Cúcio
-Colottibo

APAE EM DESTAQUE
,

Florianópolis, .foí R sede da reumao de' todas
as Diretorias das'.APAEs do Estado na semana que
passou. E, como é natural -a Presidente da ,A-?A�
ele Canoinhas, Sra. Paula S. Carvalho, se fez presen
t€ para participar uma' 'semana dos debates que
orientam e dão luzes aos diversos temas' propostos no

conclave. ,É sabido que a entidade APAE tem sobre L

si o encargo de orientar pessoas com defeitos congê-:
"','

, nitos ou não, para que possam conviver ,em sociedade
c principalmente no seio de sua, família. É, sob este'

aspecto que versaram os ternas propostos. Está, pois ,

ele parabéns a Direção da APAE ,que procura se atua-.
Iizar, tanto quanto necessário, para o aprimoramento
dos,benefícios concedidos aos seus assistidos. E, o

,

Lions Clube se parabeniza com. a Sra. Paula, que
também é Domadora daquele Clube, que propugna
em clua ideologia, o de Servir aos, que necessitam. ,.

'

,
'

'

FÉRIAS NA EUROPA

Num, giro de férias pelo "Vecchio Mondo" o
, canoinhense Carlos Magno Seleme, filho do saudoso
Ithass Seleme - que foi gerente .da Impressora Ouro
Verde por muitos anos. Carlos Magno, hoje encontra
.se na Itália desfrutando dos românticos passeios' das
gôndolas de Veneza.
o.'

I

L: Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)·

ESPORTE nA PESADA -

Hoje às 15 horas no Ginásio de Esportes; um

programa diferente para o lazer dos canoinhenses .

Haverá uma demonstração de judô, Karatê e defesa

pessoal pelos alunos da .Academia .Hercules de Ca

noinhas, sob a orientação dos mestres Jaime 'e Her
nesto da cidade de Curitiba. Vale a pena assistir este

espetáculo de artes marciais, pouco comum em nos

sa região.

LIONSlCANOINHAS NA

REUNIÃO DISTRITAL

,
Membros do Conselho' Diretor de Lions Clube

a.c Canoinhas, seguiram na quinta-feira para a cida
de de Brusque com a, finalidade de participar da' 1:'1
Reunião Distrital da atual Governadoria. O, Cl., Il
riefonso Corrêa será na qualidade de Presidente do'

.Clube, o comandante' da comitiva que representará o
,

LIONSjCanoinhas : naquela reunião. ,O Ct.. Hilário

Liebl, como Presidente de Divisão, terá o encargo de,
dar seus primeiros passos junto, ao Gabinete da' Go
vernadoria e dizer 'o 'qué se passa, em nosso meio. no
sentido da meta "SERVIR", ser' alcançada,' Canoi-'

, nhas está bem representada e' seu nome estará cor

'rendo de' boca em boca, para, logo depois ser levada.
',nos quatro cantos do Estado. .Os que aqui ficam dese

.jam pleno sucesso e que retornem com a chama leo
nística ainda mais acesa, para a felicidade de todos os

leoninos.

,NOIVADO

Estrearam alianças na mão direita os jovens
Carmem Silvia Ferraresí e Sérgio Kôhler .no último
domingo. Eles são filhos dos casais Mario Artur (01-,
ga) Ferrares! e Alvino (Nady) Kõhler, que reuniram
(se em comemoração íntima na residência' dos pais.
de Carmem. Do colunista, as felicitações com votos
de' rriuitas felicidades.

"

De parabéns os jovens canoinhenses que, des
tacaram-se no Vestibular da ACAFE; Roberto Tadeu
Bauer na área de Engenharia, Civil;

\

João Carlos

Wendt, em Medicina; Lelia de Lourdes Prohmann de

Carvalho, em Educação Artística; " e Marco Antonio
, \

Bubniak, Engenharia Civil. ;'" "

========================�============�-=--����

Basilio Humenhuk (om. de Vei(�los lt�a.
Departamento de Serviços

,
'

, .. ;

, Niver

.na
.';

Temos balanceador de rodas eletrônico, exclu
sivo na cidade, garantindo a máxima perfeição

de seu carro, seja qual for a marca.

Estamos à sua inteira disposição. Ligue para,

,22-0024 e fale com VALCYR. '

'\ (' ,I

Rua Vidal Ramps" 2031, '" ''.

. �
.

.'.

.lo.
,� .'

• •
•

r
•

.'

,,,
.

� ':
. ( _'

'

.Ainda circulando 'os parabéns neste final
de semana, ao prezado amigo Nivaldo Burgardt,
que completou' idade' nova' nesta quinta-feira»:
Nivaldo, recebe hoje as homenagens da coluna

e de toda a, equipe Correio do Norte e Rádio. "

Santa Catarina. Valitambém o nosso :f{��;aço ':,:: ,'/ \
" ",

particular à, pessoa estimada e. conceituada ':nos �'
meios comerciais de nossa cidade, que ,é o "Bur- :

guinha" �'

I......
h,

'->. ,�I

.; '"

�; .. �.

��. ..i �.'
.

.'��
-

r
"

REUNIAO DE L1HERES SINDiCAIS
, " .',"

Esteve em Canoinhas nesta quinta-feira" o D�� :"<.:,:,:;'::
legado do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, .

:,�.: ':,

Dr. Ayrton Migorge do Nascimento; que na OpGttu-'! ..

' ,�::,'��

nidade manteve contato com os líderes dos Sindicatos .: ::' �',:

de Canoinhas:' Eçi!mar' Gonçalves' Padilha, Presidente :,< ':;!!<
.

, � . ,
,� . \ ... "1,,

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canoinhas; "':.: '

Heins Kanzler, Presidente do Sindicato dos' Trahà- ,,;, l.,t",

lhád�res nas Indústrias 'de 'Construção, Imobiliáríae.e.e-c .. ,

Daniel Karvat, Presidente do Sindicato dos Ernpre-
gadores do Comércio. ,

"

,"

';, ,.t<" I ',\, '.;�,(;.\
",

" J.t",

",

r,

•

' f

I;. ,.":,, �"" "

Becord, "�.:'
,

"'r �Organizações
de' Luiz fVlHton Suchek """,:,

," '}.' ','

, ,

Rua Felipe Schmidt, ,392 -', ,F�ne': 22:'0511'" �:',; '�f ':;', "�I:;
, .... ,. ". • !

... I' '. .} 1,;�' �� 'i'J . :,.\.,;, I;" '�,"
. -s-

Seguros' em 'todos os ramos _ Fotoeópías _,', ,.f\.t.to·'�, ,,:,:,,:
Escola ,- Despachante Oficial de Detran _'" Eriip,là.it :" '�' '�'\�
eament0s _' 'l'�amiferêlÍcla de Veiculos' '-' CQrttêbçãri;�' ,;' ,:��i;�

,

de Placas e p;iaquetas ",' Carteirre' de ':mm.:tidad�'1 ,}: ,,{i
, Cartei.ra ,iEl� lVIotp:rilsta -:- Taxas Estaduais - Preen- {l,.r.:,\�

chimentos de Notas Promissórias e Contratos�
.: ':.,It· '.,_'.. '. "

'o", ,lo .t"', >,!
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rocesso T 8 U\
.

sobe para �judar
fundo . de energIa,

.

manter o ritmo do crescímento
econômico e permitir que as ri

quezas debilitadas sejam distri
buídas equitativamerrte .

A Humanidade não apren- .. maiores e imperdoáveis crimes
à-e ecm .as experiências, do - a 'corrupção e a violação dos
,p�do .. As na-ções e as gera- direitos humanos -, alcança
ções n;ão se .aproveitam <las li- qualidades de verdadeiro esta

Sõ� das desgraças por que pas- dista, por ter beneficiado' o po
s..:t.am as ÇJue as precederam. ,vo,' pelo menos parcialmente, A revolução islamita do

,}j&� mesmo os decepcionantes com diversas conquistas da cul- Irã Se desenvolve e assume um

:Xftultadoo dos regimes que se' tura ocidental (não pensamos ritmo crescente: em primeiro
impã.ero pela io'rça ou pela re- nos bordéis ou nó uísque, mas lugar, foram executadas as pes
volttç;ão. chegam a modificar: o na emancipação da mulher, na soas acusadas de crimes mo

'_,�ao de pensar dos que neles, Introdução da tecnolcgia, nas rais, como o alcoolismo, o ho

enir.Aíyt�'ê��. a promessa de um j atividades culturais, como a mossexualismo, o "gangsterísmo
�tl� a&JelhQf,. ]f) f>or. �so que o, música) 'que o 'ayatollah agora a serviço do xá"; em segundo
,rít&#e�$o da Humanidade não \ pretende extirpar definitiva- lugar, vieram os generais, mi ..

� nilineat, nem sincronizado. mente da vida do país. nistros ,e membros do serviço de
�\ que também explica, alíâs, o inteligência do xá, acusadbs de

_f,.,,1e de a cultura das sociedades. , Não ê nossa intenção exal- sevícias, torturas ou de simples
�pós beneficiar-se de grande�' tar qualquer tipo de despotis- colaboracionismo; em terceiro,
€JinquÍst:as, sofrer' de repente ] mo, nem mesmo o esclarecido, . as execuções por crimes políti
··l.lma queda vertiginosa. Volta à como o foram as monarquias cos que já foram definidos como

'f:stllea zero e nela permanece absolutistas da Europa do sé-' a oposição ao atual estado de

per _géta�.õ.es seguidas. No IDO-
. culo XVIII. O que se observa. coisas. Agora, entramos na fase

rnento. pensamos 'no destino contudo, é que o Irã vive uma 'da revolução cultural islamita:
tJ;âgieo .do Irã, que,' como previ- situação muito mais próxima a elimina-se das televisões os fil
J:'QllOS nestas colunas, sofreu da Europa do século XVIII do mes ocidentais, considerado:
ú,� retroeesse cultural, em con- ; que à da Arábia do' século VII, obscenos, a figura da mulher

:se.q-êiên:€Ía da revolução íslami- a era de Maomé. A análise re- elimina-se das rádios e das tele

_ta:, 'Bel? a dire,io do fanirtieo;' trosp:ctiva dos ac_onteci�entos visões não apenas a música oci

,,.atóllah Khemeiní. ao passar" no, Ira, a cornparaçao da vida do dental - do rock à música
fi:{,6 :r�gime do despotismo esela-

. pais sob o governo anterior com .clássica c=, mas também a mú

tOOíd� 'dó xá 'Rez-a Pahlevi :pata . a, atual, debaixo �o regim� do. -sica iraniana, clássica e folcló
e r:egnne do obscurantismo des- ayatollah, levam a conclusao de rica, até agora' autorizada, p01.-.;'
pMieo da "mullarquia" (o domí- que a nação só podia encami- no entender do ayatollah a mú
JÜ.� dêS ·lIlldla-. e dos' ayat.Uah nhar-se para .0 progresso e a sica é "ópio do cérebro, causa

fiIfldam�ntaHstá.S � radieaisi. : oc�dentalização, por' \ meio de' dor de torpor intelectual,' des-
métodos despóticos e de uma truidor da força e virilidade dos

(t) prefe,q Maomé, no sé�; revolução branca, que conduzi- jovens". Proíbe-se a promiscui-'
eulo Yll1 podia representar pro- .. ram a uma lenta e progressiva dade de homens e mulheres, nas
gtf!SSO' para os árabes- nômades .. liberalização - parlamentarís- praias e em torno das piscinas,
iTh Alrjbia, iniciando um movi- mo, levantamento da. censura, fuzilam-se prostitutas, pois es

Dl&Bto .que criou uma. rnaraví- ; 'emancipação femínfna , Bem tas coisas, filme, rádio, televí-
1t:01a\ cultara, 'Superior, tAlv.ez,:

r analísadas as coisas, chega-se à são, rnúsíca, emancipação d>

� �it;lã medieval, da qual foi," conclusão d� que 'o xá caiu ·po�:.. mulher, tudo isso passa a ser
(li.� (t�tta maneira, transformadc-

.

que à Iiberalizaçâo e a. Gcidei.1-· qualificado como elementos da
r:8., �o pretender, neste final do talízação, executadas num r it- corrupção moral de que se ser

s�io :XX, quatorae séculos de- mo não sincronizado se mos- viu o "regime' satânico;' do xá.
p'''iI de fu�dado:r de. 'iiUà teli- traram objetivos co�traditórjos ,A massa, analfabeta e fanatiza
jJ�9, __por a letra do Alcorão . de difícil aceitação numa socie- r da, ainda segue o ayatollah

.

"l'I10 ba� &spiritual de uma 01'- dade tradicional, analfabeta.' Mas, como vão reagir as classes
.&$ jlll�fdiea I!! ,es\atQl .� um, abalada pelo agigantamento . e medias, Ó� ministros e militares
Ji.afÍj 'ÚiE ij'ÍJ entrou- no (tstágí'o enriquecimento econômico não leigos, os ,intelectuais, oS tecno
.,twu _,a '@liv.Hi2}AÇio.

.

oontempo-- ,equitativtimente d i s t :ribuído . cratas e as novas classes diri
Tt_�., ,.' ·_"'at.lIah 1thêm,eini Por sua vez, o 'ayatollah, agora" gentes, que são produtos da od
·aM11tae ,a pesiçQ:ô de· um r�tFó-' crun seu regime baseado no AI-· centalização incipiente, mas ja
� ·e .Qbseutilntistf1' �mpeder....

'

cOFio, essencialmente obscuran- visível 110 Irã moderno? Enfim,
. Ji� q·ii. pre,par. .. des-gr-aç.� �o tista e despótico, destrói sistê-
,��"", �'-- I

.-

t' d f
.

b
-à grande parte da' �ociedadp."'t'���•.!u_V ,.�� �m p.r"'� ·�U'l·.� . ��- I R"*atIcarn�nte a� �s. as c0t;tquis-,túl;ad:e por .seus· .pelo� Cllfl$ma .. I tas - tanto a InCIpIente hbera- que já vive nesta s�gunda meta-

f;i�.; "C{)lJilf-.riã?o eúlll �Jej e x� ll!zaçi� CO�O a progressiva oei-' de do século XX e não quer val
R� P'llhl�.vl., docS(!ont1l.ndú {!leus ]' o.entali2:açao - fi! nada faz parn tar ao século VII. \

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

lSltAS1LIA ,(ESP·) -
.

As nante, sem prejuízo das exigên ..

Ji�,iJ1lÍas' ,*:erais de prestação dê das dos encargos. O assinante

'.sétVi,e· te.lefônico público em pode, também, pedir a suspen
�.r{>, e País f-oram aprovadas são dos serviços·por um prazo
�,�_.f'eírá" por .meie de por- lóe

.

'até cinco anos, mas a religa
t�a. de �iflistétiô elas Comuni- t ção fica sujeitá â viabilidade
'4i�_fS'. A Medida ptétende unÍ- téenica.

'fi�� ;à� ..?�rigaçõe�. recíprocas Segundo a portaria, o não I

•1ttFe USUat105 e entIdades pres-. .'

t' d 't' 1"
,fa&l� d� eervi�o5 . O· dó- Pmagamenlt ()d aro' reonda 11mO� lC�
'_ .

�t'
'

t.'L, 1 1·"
e mu a·· e o a e /0 e

'@!:lDJ}'J.ftu·.o es élue ece qu'" '!IlI '1."1 "1 � b
.. .

, ;,... .

'.

. c, � �. ,... ,'" laqueIO pélI'CIal ou desbgamen-
1iIIefomea 'f)ede ��r dC$h�Àdtl de to das instal�.çÕ-es após ó 300 di�.
18 a 1$ dias, a pedid0 do 0..88i- Cas6 o assinante não pague até

120 ,dias depois do vencimento,
o débito será corrigido' pelo Ín
dice de variação das Obrigações
Heajustáveis do Tesouro Nacio
naI. A edição de listas telefôni-

. cas é "de competência exclu.siva
das companhias prestadoras dos
serviços, que devem contratar
com terceiros a sua produção e'

distribuição. O assinante só não
figurará no catálogo

.

mediante
motivo relevante te pagamento
de uma taxa.

:'(!omunicação
de M.frc!J ao

Regional
Pohcit' de

do Delegado
Oelegado de

Polícia
Cc3noinhas

Solicito a gentileza de V.S.)
no sentido de gue seja o reque
rente instruido neste sentido,
para que o mesmo possa ser

atendido com presteza.
Cordiahnente .

Sên�o.l' Deleg,ado. ,

,.
Sl;La talão de lu� e água, d�verá I

Cl'\h"I" 'V S t d
trazer declaraçaa da PrefeItura

.
,., ...� ..Ul1ICO 'a . . que, o Q I C 1

.

t �lnt d
ren e-rim n·t, d. C l\T li N : ou

. e esc, 1S·0 r��\a ·an· o.
'. ''''1U '"', -e o e . n . . , ova

�. Rev�liclação, deverá vir' acom·
pf;lnha49 40 Talão de Luz QU

�iU.4l 'e.m nome do requerente&
.; b.�m ço�o ,éi, docum(i}ntos: origi ..
;tl'8.is,.

É indispensável também, a
.

decl�ração de residência, as:.;: � .

l'Jada :por duas testemunhas idó,.. I
r.eàs, n2 qual deverá c.onst:;.I'·
llQm.e e Mdereço legJvets e fir- ,

'Oaso 'i) ri(f.���� tl'ã'0 p&'$';
"

mas f'é�drrhtecréra:s:.

. &1. Ocl.air Carlos Silveir,a

'Be1êgaê!ô' Re'giott"al dte PoHcia

A Taxa Rodoviária Única
deverá ter, no próximo ano,
acréscimo de até dois mil cru
zeiros _. cinco ORTNs - para
permitir a arrecadação de Cr$
50 bilhões para o futuro Fundo
Energético, segundo revelou

quarta-feira, 'em Brasília, o mi
r.istro César Cals, das Minas e

Energia. O governo deverá
também criar impostos para o

licenciamento de b a r c o s e

aviões de turismo. e aumentar a

alíquota do imposto sobre lubri-
'ficantes, para atingir este obje
tivo.

O presidente João Figuei
redo ouviu quarta-feira um re

Iatório apresentado pelo vice

presidente Aureliano Chaves,
sobre a reunião da Comissão'
NacionaI de Energia, mas não
tomou ainda qualquer decisâo ]

quanto às sugestões' para redu
zir o consumo de petróleo. O
ministro Mário Simonsen, do

Planejamento, adiantou que não
está decidido o dia da semana

em que os postos ficarão fecha
dos, "porém é certo que serão
dois dias seguidos, ou seja, sába
do e domingo ou domingo e se

gunda-feira" .

Em Santo André, fontes' da
indústria automobilística criti
caram "a indefinição das autori
dades sobre a questão energéti
ca, criando um clima de incer
teza que compromete a comer

cíalizaçâo". Em Porto Alegre, o

coordenador da Comissão de

Energia da Federação das In
dústrias do Rio Grande do Sul;
Luiz Franco, lamentou a falta
de "providências mais concre

tas". (ESP)
-..._-_ ...._----_._�,..�_.__...�-_ ....._ .........'"._._-----

A '·RLANDA E A

VISITA DO P.APA

.t Agradecimento e Convite-Missa
Os familiares de

profundal'11ente abalados com o seu falecimento, ocorrido' dia
26 (quinta-feira), vem 'por meio deste agradecer a todos que
os confortaram nesse momento difícil e também acompanha-
ram a extinta até sua ultima morada. ,

'

Outrossim, convidam a todos para a Missa de 7.'0
dia, que farão celebrar em intenção de sua alma, dia 2 (quinta�
feita), às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei .

CaI?-oinhas, 28 de julho de 1979.

LbNDRES - Cerca de 30

bispos irlandeses se, reuniram
durante dois dias perto de Du
blin para discutir o itinerário
da visita do papa João Paulo II
à Irlanda, em fins de setembro
e princípios de outubro. Os

bispos . deverão decidir' sobre
urna eventual visita do papa à
Sé primacial "das duas ' Irlan
das", a diocese de Armagh, si
tuada na província britânica dá
Ir lánda do Norte, onde há vá
rios anos se �rava uma violenta
luta político-religiosa entre os

protestantes e a minoria católi
::8.. O prim,:1z da Irlanda, ca.f

c:eal. Thomas O'Fiaich, ,frisou
contudo que o programa defirli
bvo da visita pontifícia será
elaborado pelo Vaticano, aten
dendo às recomendacões do

.,

episcopado irlandês. O'Fiaich
.

disse que nenhum governo,
\

Wilma

nem mesmo o da Irlanda, foi
consultado a respeito da ,visita
do papa. ,

Fontes do Vaticano
'

acham
inconcebível que o papa'. faça
uma "viagem pastoral" à .Irlan..

da, sem viajar à sede primacial
de Armagh, centro de irradiação
d o Cristianismo por toda a ilha,
IvJ as o Vaticano está diante de
um verdadeiro dilema. Por um

lado, a visita a Armagh, situa
da no chamado "triangulo do

crime", repr�sentará um desa-
fio às ameaças dos líderes pro,,:

. testantes' e colocará o pontífice
no 'centro das manifestações de

protesto. Por outro lado, omi
tir essa visita e encontra-se com

o primaz no território. da Repú
blica da Irlanda seria o mesmo

aue disssoclar-se do drama de
centenas de milhares de católi
cos do norte da ilha.

t

Trierweiler

da

Convite-Missa

Os familiares de

Marta Granza Silva
('onvidam parentes e amigos para a Missa de 1 mês de faleci

,mento, que será celebrada em intenção de sua alnla, dia 2

(quinta-feira), às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé e caridade cristã, desde

já agradecem.
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CORREIO DO NORTE _28 de julho de U'lI

Canoinhas Santa Catari na",'. I,
.Juizo de· Direita

Edital de Citação com

Comarca, de

prazo de vinte (20}dias Editalcomoprazodevinte(20)dias
o Doutor Orli de Ataíde

Rodrigues, Juiz de Direito da

2.'" Vara ern exercício na 1.a Va

ra Cível da Comarca de Canoi

nhas Estado de Santa Catarina,
na f�rma da Lei, etc.,

FAZ SABER, aos que o

'presente edital virem, ou dele

conhecimento tiverem, que por

parte de FLORIANO PAlTER e

f:ua mulher MARTHA HOI
NASKI PAlTER, ' brasileiros,
casados, lavradores, residentes

e domiciliados na cidade de

'Três Barras - Santa Catarina,
nesta comarca, foi requerida
'uma ação de Usucapião do se-

da

guinte imóvel a seguir trans

crito: - Um terreno com a área
de 428.700,00 m2, situado em

Colônia Tigre, municipio de
Três Barras-SC. com as seguin
Ü:� confrontações: do lado es

querdo com terras da Cia. Rige
'SR Ltda., do lado direito, com o

imóvel de Agenor Pacheco, €'ln

frente com terras de proprieda
de de Luiz Hoínaski; aos fundos
com o imóvel de Pedro Lada-'
ninski e com a estrada Três
Barras à Gavião que corta o

imóvel. Tendo pelo I\1M.' .Juíz
de direito sido designado o pró
ximo dia 28 de setembro de

1979, às 14,30 horas, para a au

diência de Justificação de Pos

se e para que, chegue ao conhe
cimento de todos, mandou expe
dir o presente edital que será
afixado em lugar de costume e

publicado na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de

Canoinhas, Estado de Santa' Ca

tarina, aos dez dias do mês de

julho de mil, novecentos e se

tenta e nove. Eu Zaiden E. Se
leme, "Escrivão, o subscrevi.

Orlí de Ataíde Rodrigues
Juíz de Direito da 2.a Vara' ém

exercício na 1.a Vara

Edital de Citação com prazo de vinte' (20) dias
o Doutor Orli ,de .Ataíde

I,todrigues, Juíz de Direito da

2 .

a Vara em exercício na 1.a Va

ra Cível da Comarca de Canoi

nhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei etc.

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem" ou dele
conhecimento tiverem, que por
parte de FRANClSCO GREIN e

sua .mulher VITORIA IARRO
CHESKI GREIN, brasileiros"
casados entre si, ele lavrador e

ela doméstica) residentes e do
miciliados em Campina do Ta
manduá, município de Major

V ieira, Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, foi

requerida uma ação de Usuca
pião do seguinte imóvel a seguir
transcrito: - uma área de ter
ras com 544.500,00 m2 (qui
nhentos e quarenta e quatro

�

mil, quinhentos metros quadra
dos), situado no lugar denomi
nado "Campina do Tamanduá",
elo município de Major Vieira,
desta Comarca, dentro das se

guintes divisas: - de um lado
com Leonardo Granemann de
]\:1e11o; e de outros (3) três lados
com os próprios Autores.
Tendo pelo MM. Juiz de Direito
sido designada, o 'próximo dia

24 de setembro de 1979, às 14:30 '

horas, para a audiência de Jus
tificação Liminar de Posse e

para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou expe
dir o presente edital que será
'afixado no lugar de costume e

publicado. na forma da lei. Da
do e passado' nesta cidade de
Canoínhas, Estado de Santa
Catarina, aos onze dias do mês"
de julho, de mil, novecentos e

setenta e nove. Eu Zaiden E.
Seleme, Escrivão o 'subscrevi.

Orlí de Ataíde 'Rodrigues
.Iuíz de Direito da 2.a Vara em

exercício na La Vara Cível
2 x

Edital de Citação com prazo de vinte (20) dias
o Doutor Orli de Ataíde

Rodrigues, Juiz de Direito da
2.a Vara Cível em exercício na

1.a Vara Cível da Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a quem ínte
ressar possa que, processando-se
no Cartório do Cível desta Co
marca o inventário dos bens
deixados por FRANCISCO RO
CHA DE ALMEIDA fica o her
deiro, 'JOAQUIM BUENO DE

OLIVEIRA, brasileiro, casado, I
operário, residente em lugar in
certo e não sabido. citado por
este edital, com o prazo de trin
ta (30) dias, contados da primei
ra publicação, para dentro de
'cinco (05) dias, dizer sobre a,

descrição de bens e 'o valor de
les atribuido e para ver seguir
até a decisão final o referido in
ventário. Para os devidos fins,
'mandou expedir o presente edi ..

tal que na forma da lei será afi
xado no lugar de costume e pu-

blicado uma vez no Diário Ofi
cial do Estado e duas vezes no

jornal local. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, aos tre
ze dia," do mês de junho de mil,
novecentos e setenta e nove.

�u, �n�tonia Dirschn�bel Scholz, IEscrivão, o subscrevi.

Odi de Ataíde Rodrigues
.Iuiz de Direito/ 2�a Vara em

exercício na J.a Vara Cível
1 x

,

e com

I

Rua Major Vieira, 589 Fone, 22�0502 - CANOINHAS - se I
ffl4h"i'íf'm�fi'rt1.hI''ii''m'il'fii'fl'H'ítíf'íiiTl,''i'fi'i''f'i':nnrrt:rin}'fi'''ií''ítiTniri:nrri''i'.r:nTrfi9finfi'H ii ííl i ii n"i��"ifi"ií'1I'1Iifihr�U'fi'�:::·nTI1r"�

A luga-se
SALA PARA ESCRITÓ

RIO, SITUADA NA RUA PAU
LA PEREIRA, 404.

�

Trai",,!, li@ leeal eu nesta
t'ijafi•.

Material de

Consbucão
,

, ....

(himarrão? prefira
« BOM - DIA �>

« COMPADRE »

2 x

o Doutor Orli de Ataíde

Rodrigues, Juíz de Direito da
2.a Vara Cível da Comarca de

Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou conhe-.
cimento dele tiverem, que por
parte de DORIVAL AGULHON
e JEANETE LACERDA, AGU

LHON, brasileiros, casados en

tre si, ele agricultor, e ela do

lar, residentes e domiciliados
em Maríngá, Estado do Paraná,
foi requerida uma ação de Usu

capião do seguinte imóvel a se

guir transcrito: - uma área de

terras, COmi mais ou menos, 112
hectares e 1.781 'metros quadra
dos, situado nos locais denomi
nados Terra Boa da Piedade,
Papuan, Cambará Papuan,
Terra Boa, Lagoa, Boa Vista e

Piedade, no' município de Ca
noínhas, SC., a qual assim se

descreve e caracteriza: Parte' de
um ponto situado na margem
ao Rio Negro e segue com- o ru

mo 58° OO'S.O., numa distância
de 1.030 metros até atingir ou ..

tro ponto; daí, quebra um ân

gulo reto a direita e segue corn
:

o rumo 32° 00' N.O., nuina dis-
.

tâncía de 1,100 metros até ;...tin-

gir outro ponto daí, quebra em

ângulo reto. a direita e segue ru
rne 58° 00' N.E., numa distân
cia de 1.220 metros até atingir
um ponto na margem do RiQ'
Negro; daí quebra ,um ângulo a,
direita e segue com rumo, _ 4° ...

00' N.E., na distância de,· 620.
,

metros até atingir outro, ponto; �-
'

daí quebra e segue em direção
ao ponto de partida, no rumo
50° 00' S.O., na distância de 63,0 ,

metros; referida' gleba divide
nas três .prímeiras linhas com:

,Guilherme Bacalchuk, e, nas Úl
timas margeia com Q Rio Ne-'
gro. Tendo pelo J\i\M. Juiz de
Direito sido designado o próxi
mo dia 09 de outubro de 1979,
às 14:30 horas, para a audiéncía
de Justificação Liminar de Pos
se, e para que chegue ao conhe...

cimento de todos, mandou expe...
dir o competente edital que se ..

rá afixado em lugar. de costu..
me ,e publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cida-
de -de Canoinhas, Estado de ..

Santa Catarina aos doze dias do
mês de julho de 'mil, novecentos
e setenta e nove. Eu Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.

Orli de Ataíde Rodrigues
Juíz de Direito/ 2.a Vara

.'

Dox para banheiro e fechamento de
problema em tanuinhas

lnforrnacõss:
-

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

Endereço-residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) �2':'0467

'"i �

área já não é ,:

-:- SERVIÇO' RAPIDO ,E ·GARA·NTlDO -�,-

.. � l1li1 n "!_" II II! I lU • I III! 'LU !ii Il B !!I!I = !!II! = • U II , , • s..u..,1'l U II II lU I ,. II ,.U • " • "" 11:'1'" ••

, ,

- C I M- .E N' T E L� 'A '-

��_;�l ,Seo problema é, cercas" ,ou alambrados 1
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUG�NIO DE SOUZA;
188 - FONE 22-0748, OU NA PR6PRIA FA:{3RICA (CIMEN�

TELA) EM MARCíLIO DIAS .

.FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON
TAMOS_ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE, CONCRE'1;O.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS '11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

- : -FO RMAS A- : ..

CGCMF, 82.728.312/0001-80
EDITAL "DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBL�IA8 GEB:A1S

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade pa�

ra reunirem-se em Assembléias Gerais, Ordinária e Extraordínáría.
D. realizar-se no dia 10 de agosto de 1979, as 14:00 horas, na sede
social, à Av. Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013, Bairro Industrial n."
1, Canoinhas-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DI,A: "Assembléia Geral Ordinária" 1.0) -_,- Apreciação, diseu'ssif!l

. aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de- de-'
zembro de 1978; 2.°) - Destinação do saldo à disposição da Assem
bléia; 3.�) -, Fixação dos honorários da Diretoria. rt'"Assembléia
Geral Extraordinária" 1.°) - Deliberação sobre a correção da '�.'

pressão monetária do capital social; 2.°) - Aumento do capital so
cial de Cr$ 2.810.000,00 para Cr$ 4.590.000,00 com 'a íneorporaeãe
de reservas' livres: 3.°) - Alteração dos Estatutos Socraís; ,4,.° -
Outros assuntos de interesse social.

NICETO OSMAR FUCI{ - Diretor-Industrial

Forn ecedora de 'Madeiras

1 x
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Agradecimento
A Fundação Catarinense do

Bem Estar do Menor, - FUCA
BEM, projeto Três Barras/Pre
feitura Municipal, agradece pe
nhoradamente a MERCANTIL
INDUSTRIAL DE BEBIDAS
CATARINENSE LTDA. de Ca
noinhas, a gentil oferta de re

frigerantes, às CEBEMS, para a

festa Junina, realizada no dia
03 do corrente, no Núcleo Resi
oencial São Cristóvão.

SERV COS
� ,

2.0 Ofício de Notas

'Edital de Notificacão
, ,

de Protes.tos
Por não terem sido' encon

trados nos endereçqs fornecidos.
ou por recusarem a tomar ciên
da, faço saber aos que o pre�en·
te EDITAL virem ou dele tive
rem conhecimento que' deram
E-ntrada neste Ofício, para se

rem protestados contra .os res

ponsáveis dentro do prazo le

galos títulos com as seguintes
características:

DP N.IO 9064, vencimento, cf
apresentação, no valor de Cr$
4.472,41, emitida por Aziz José Se
leme &, Cia. Ltda., contra: EVAL
DINO ZIMMER.

DP NP 3563, vencida em

13.07�79, no valor de Cr$ 7.370,00,
emitida por O. A. Missau & Cia. -

,Lida., contra TRANSPORTES DF.
LASCAS E TORAS LTDA.'

Canoinhas, 25 de julho de 1979.

Alcides Schumacher
Oficial Maior

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

,

'FARMACIA DE PLANTÃO: de sábado (28) a sexta-feira (03) -

SANTA CRUZ - Rua Felipe Schmidt,
365 - Fone: 22-0447

MÉDICOS DE I-LANTAO: Hoje: Dr. Clércio TremI.

Fone: 22-0033

'Amanhã: Dr. Antonio Vasco M. Telles

" Fone: 22-0033

RADIO PAT'RULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAiÇAO �ODOVIARIA:, Fone: 22-{)179

PLANTA0 'CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas,

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába-

Idos até às 16:00 horas.

Indúslri'a de Madeiras
Ludovico Dambroski LIda.

AVISO,
Indústria de' Madeiras Ludovi

co Dambroski Ltda., avisa aó Sr,
e,TOÃO LAVES MACHADO, porta
dor da Carteira Profissional n. o

0..36.466, Série 145, a apresentar-se
na empresa, no prazo de 3 (três)
dias para regularizar sua situação.

O não comparecimento implica
rá na rescisão do contrato de tra
balho por abandono de serviço, nos

termos do artigo 482 da C. L . T .

Canoinhas, 28 de julho de 1979.

--------------------------------�----,------------------

r to,
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a.

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementos Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
A Ancora Tratores.

Por isso, não se acanhe; fique à vont�de e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica. '

[�
o;srRleUIDOfI EXCLUSIVO EM CURmBA. LESTE OOPARANA E tK1R'TE DE SANTA C�TARlNA.

Matnz em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52-4821

CanóiJJhas, Travessa 7 de Setembro, 248 - F9,ne 22-0548 e Lapa,J'lua Barão do Rio Branco, 1800 - fone 22-1263

Os melhores preços e

Crediário próprio
condições da

e entrega- na

._

regiao
hora

Tudo para seu lar em móveis e eletro-domésticos

E" aq
-

'lt;�-,o Bt u ,as ofertas:
.'

DORMIT'ÕRIOS PARA CASAL, DIVERSOS MODELOS E MARCAS,
Á PARTIR DE Cr$ 3.600,00 A VISTA:

CONJUNTOS ESTOFADOS, A PARTIR DE Cr$ 1.750,00 A VISTA.

- BICICLETAS MONAfR:K PARA ADULTOS, A PARTIR DE c-s
2.970;00 A VISTA

TELEVISOR PHILIPS 24" - LUXO. Cr$ 6.570)00 A VISTA E DE

BRINDE VOCÊ RECEBE A ANTENA E INSTALAÇÃO GRÁTIS,

MOTO-RADIO 3 FAIXAS, Cr$ 900,00 A VISTA

a� ,-nos co rove' DOSS S, pre�os
RUÁ CAETANO COSTA; 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

. /
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Rec'ebe,m'os diversos tipos de cristais

isit�

------------------------------------------�==�-----------
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Aniversarianfes da semana

ANIVERSARIAM-SE

HOJE: a srta. Ingridt Bau
kat; o jovem Eliseu Job Topo
rowskí .

DIA 31: o jovem Laércio
Evaldo Gonchorowski; a garota
Soraia Maria, filha do sr. Teo
nildo Haag.

DIA 01: O' jovem Paulo Ro- '

berto Plothow.

DI.A 02: a sra, Tecla, esposa
do sr. Evaldo Gonchorowskí; a

srta, Tânia Siovane Damaso; O

jovem Jair Sconhetzki ,

DIA 03: o sr. Orlando Gatz ,

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

A.MANHÃ: a sra. Júlía, es

posa do sr. Cândido A. Rocha;
o jovem' João Paulo' Furtado,
residente em Papanduva; o ga
roto Sérgio, filho do sr. Xavier
Komochena.

DIA 30: Dorival Junior e

Dorisa Maria' (gêmeos), filhos
do sr. Dorival Bueno.

Agradecimento
FIRMINO DE PAULA E SILVA E SUA ESPOSA,

vem de público agradecer a todos que enviaram cartões ,e te

legramas de felicitações, por ocasião de suas Bodas de Ouro.
Um agradecimento especial a Dom Pedro Fedalto, Arcebispo
de Curitiba, ao Frei Aroldo Kohler e ao Frei Antonio.

A todos, nosso muito obrigado.

t=íN�E·�·-
..

··jij'Bii�nE·õÜ
..

�
.

HOJE às 20,30' horas: Sensacional Programa duplo:' Ê
1.0 filme: EXORCISTA II O HEREGE - Colorido censura 18 anos e
2.° filme: ANO 2.003 OPERAÇAO TERRA - Com Yul Brynner e

Peter Fonda.

AMANHÃ às 14 horas em matinê:
. i\NO 2.003 OPERA'ÇAO T.ERRA - Colorido - Com Yul Brynner e

Peter Fenda.

,AMANHÃ em duas, sessões às 19,30' e 21,30' horas:
,
Linda Blair a mesma artista de "EXORCISTA" e Richard Burton em:

EXORCISTA II: O HEREGE - Colorido censura 18 'anos.
Quatro anos depois ... D.O que será que ela se lembra?

. Este filme reprisa 2.a e 3.a feira às 20,30 horas:
ATENÇÃQ i Aconselhamos as pessoas que não possuem nervos for-

tes não assistirem a este filme.

4.a e 5.a feira às 20,30 horas:
ANO 2.003 OPERAÇÃO TERRA - Com Yul Brynner e Peter Fonda.

G.a feira às 20,30 horas: _

(,_

NO OESTE MUITO LOUCO - com Lee Marvin.
I
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anUln ense
Comuni�ado
COMUNICAMOS AOS SENHORES ASSOCIA:

DOS QUE, ,SE ACHAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA
.

O BAILE DE DEBUTANTES, NA SECRETARIA DO CLUBE

CANOINHENSE, ,DAS 18,30 AP 20 HORAS ATÉ DI:A.

31/07/79 -.

A DIRETORIA

Canoinhase Região Norte já
,tem Revendedor «C BT»
MAVEQUIP .: Máquinas Veículos e Equip. Ltda.

(Provisoriamente anexo ao Posto ESSO)
L/C,
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CGCl\'lF, 83.188.771/0001-81

Relatório da Di reteria
Senhores Acionistas

Cumprindo o dever legal e estatutário, trazemos para devida apreciação o Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exer
cício: relativos ao exercício social, encerrado em 31 de maio de 1979. Numa rápida apreciação dos valores podem ser constatados os resultados das de
cisões tomadas pela diretoria, no decorrer do exercício.

Entretanto, colocamo-nos ao inteiro dispor dos prezados acionistas, para os esclarecimentos que forem julgados oportunos e neces

sários eJ esperamos poder, no próximo exercício, melhorar o resuitado de nossas operações.
ad/Canoínhas (SC), ,19 de julho de 1979.

ANTONIO TRELA - Diretor

Balanço, Patrimonial - Encerrado em 31 de maio de 1979

A T I V o 1978/79 1977/78

8.527.572,93 7.160.144,19
"

ATIVO CIRCULANTE .. ..

DISPONíVEL .. .. ". .. .. ..

B e
' .

, ens num ranos .. •. .. .. ..

Depósitos Bancários a vista .

Bancos - conta especlal .. .. .. .. �. .. ..

\

REALIZAVEL == CURTO PRAZO ..... ,.'

298.207,4(: , 242.807,20
--- -'_"_"---'---" .. --" --,_,

28.385,6G 52.927,48
225 . 223�70 185.302,54
44 ;598,10 4.577,18

8. 229. 365�47 6.917.336,99
Devedores por duplicatas .. .. .. .. ..

.
(-) Provisão p/Devedores Duvidosos ..

(-) Duplicatas descontadas .. .. .. ..

Empréstimos a .empregados .

, Devedores diversos •.........
Eletrobrás Lei ,4156 •.. ' I. •• •• ••

Duplicatas de terceiros a receher'
Estoques .. .. . ...

'

., .. .. ..

Despesa do exercício seguinte .',_

Imposto de renda na fonte .

Depósitos a prazo fixo . . . . .. . . .. .. ..

6.099.401,72 3.781. 088,71
182.982,00 92.886,00

2.507:960,70 1.881.332,19 ,

10.300,00 ,26.450,00
737.606,OJ 131.839,56
55.991,47 8.189,18
394.471,92 280.340,90

3.521. 699,70· 4.522.183,25
100.837;35 116.874,58 '

5.589,00
20.000,00

446,24REALIZAVEL - LONGO PRAZO .... 221,77
Adicional BNDE 'e Fundo de .Garantia do
Tempo de Serviço Não Optantes .. .. .. 221,77

.

P E R M A N E N TE , 9.841'1.212,74 7.379.859,48
----------------.----------.-------------- �----------�

Investimentos .. . -. .. .. .. .. .. 601.176,60 406.186,?1
Participações de Investimentos .. .. .. ..

. 661.640,94 487.657,50
Imobilizado _.. valor corrigido '.. .. .. 10.960.646,21, 7.83,3.675,77
.(-) Depreciações acumuladas .. .. 2.382.251,10 1. 347.660,10
TOTAL DO ATIVO .. �. .. .. .. .. 18.3,69.007,44 14.540.449,91

. 446,24 '

, PASSIVO 1978/79

5. 649. 671,00PASSIVO CIRCULANTE - CURTO PRAZO

1977/78

5. 733. 804,76

Fornecedores nacionais ... " .. .. .. .. .. ..

Salários a pagar .. �. .. .. .. .. ..

Adiantamento de clientes �
.

Credores por serviços .. '.; .; .. ..

Contas, Correntes Credoras .. .. .. .. ..

Créditos de acionistas .. . ...

Empréstimos e financiamentos ..

Obrigações tributárias ," ....

Obrigações sociais .. .. .. ..

Obrigações diversas . .. .. .. ..

Previsão para imposto de renda ..

753 :810,43
110.678,10
.45.974,36
323.898,51
65.409,95
279.705,99

, 1. 733 . 578,3��
1.183. 651,1:�

77.597,40
609.839,74
465.527,00

PATRIMúNIO LíQUIDO . .. .. 12. 719. 336,44

8.500.000,00
3.036.125,00
236.322,08
948.889,36 ,

Capital integralizado "," .

-

Reservas de capital ..
Reservas de Lucros. .

Lucros Acumulados .

563.201,38

90.906,85
142.848,76
85.532,42

1.040.074,78
164.985,79

2:085.357,22
1.059.904,48
128.234,91
192.455,17
180.303,00

8. 806. 645,15

5.750.000,00
1.930.755,00
872.297,39
253.592,76

TOTAL DO PASSIVO 18.369.007,44 14.540.449,91
.

DEMONSTRA'ÇAO DO RESULTADO DO EXERCíCIO

Período 1 .

.0 de junhoJ78 a 31 maio/79
Receita operacional bruta .. .. �. .. .. .. ..

(-) Impostos sobre vendas .. .. ;. . ..

(-') Custo dos produtos vendidos '

;

LUCRO BRUTO '
.

(-) Despesas corri vendas .. .. ," .

(-) Despesas com pessoal .

(-. ) Despesas financeiras .. .. .. .. .. .. ..

(-) Despesas administrativas, ., .. . ...

(-) Depreciações .

(-) Correção monetária do balanço ., .. ..

(�) Despesas tributárias . '. ..' ..

'

..

(-) Despesas gerais .. ., .. .. ..

LUCRO OPERACIONAL .

(+) Receitas eventuais.' .

(--) Despesas eventuais .. .. .., ..

( +) Fundo para devedores,duvidosos
reversão '

..

(�) Fundo para devedores duvidosos
formação , .. ",' .

Resultado do exercício antes do imposto de
renda .. '.. .. .. .. ., .. .. .. ... .. ,o.·

(_.) Previsão para imposto de
.

renda- c, :.

17'. 791. 683,89
2.381: 891,55
6.156.237,93
9 . 253 . 554,41

1.568 .2'54;57
3.077 . 54;�,9'6
959.124,91
644.162,00
758.763,98
138.567,37
49.29;\24
586.514,56' (-)7 . 782.261,59

1. 471. 292,82
216.808,44
25.716,95

.

'

72.356,00

182.982,00

1.551.758,31
465.527,00

RESULTADO LíQUIDO DO EXERCíCIO .. 1. 086.231,31 23.592,76

DESTINAç.ÃO DO RESULTADO

Fundo de reserva legal .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fundo de reserva especial .. .. .. .. .. .. .. ..

Fundo de reserva pára' aumento de Instalações . �

Saldo a disposição da Assembléia ..

70TAL '.. .. .. .. .. � '.
,

.. .. ..' .. .. ..'.. ..

54.311,57
54.311,57
54.311,57
923.296,60

---

1.086.231,31

,
'

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO
Em 31lMaiQl1979

Conta valor depreciação valor
corrigido acumula.da líquido

Imóveis . . .. . . · . 3.041.803,72 231.430,10 ' 2.810.373,62
,

Maquinário .. . . · . 7.521.938,15 2. 06�. 025,43 5.458.912,72
Móveis e Utensílios 207.689,44 41.881;47 165 . 80'7,97

\

Ferramentas .. . . · . . . .. 58.869,74 10.179,70 48.690,04
Veículos . . , . . . . . 82.439,16 35.734,40 46.704,76
Marcas e Patentes ... 47.906,00 -0- 47.906,00
TOTAIS . . . . . . .. 10.960.646,21 2.382.251,10 8.578.395,11

DEMONSTRACAO DE LUCROS ACUMULADOS
I _'. _

.

,

Saldo do exercício anterior .. .'. .. .. .. .:. ..

Distribuído .aos acionistas .. .. .. .. ... .. ..

,

Saldo ',' � .

,253.592,76
230.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS _. 1) _- A provisão para imposto de renda foi constituída obedecendo o regime de competência e pelo valor bruto, englo ..

,

bando os incentivos fiscais .

. 2) _, A provisão para devedores duv[d�sos é constituída dentro dos limites permitidos pela lei vigente.
Canoinhas (SC), 19 de julho de 1979

ANTONIO TRELA •JULJUSZ TARGOWSlO
Diretor Superintendente
, CPF,019.360.937-15

Diretor Gerente
CPF,010.139.209-53

ARGEMIRO DUMKE -- Técnico em Contabili
dade - Reg. no CRa/Se sob n.? 4.064 _. no

DEC n,? 3326 - CPF', 004.711. 789-34

, _'

- ':"'1
,!

I
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CANOINHAS JA '.l'EM MECANICO AUTORIZADO PELO

INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COl'viERCIAIS.
-

SE SUA BALANÇA APRESENTAR QUALQUER DEFEITO;
PROCU.!iE IMEDIATAMENTE O SR.

NORBERTO· TADRA

As novas

sobre
For ações do «Imposto

Produtos I' dustrializados»

I
As inílormações a que 08 con

tribuintes do Imposto sobre Produ
tos Industrializados estão obriga
dos, nos termos do artigo 1. o 10 De
ereto-Lei n. 168'0, de 28.03 7D 'e da
Portaria MF. n. 524, de Of), 06.79,
serão prestadas nos documentos fis
caís instituídos pela Instrução Nor
mativa SRF n. 35, de 06.06.79, as

sim denominados:

•

2x

1 x

tese anterjor, realizar em qual
quer dos meses do exercício de

1979, saídas de produção de es

tabelecimento em valor igualou
superior a Cr$ 4.500.'000,00, li
mite este que poderá, a critéris
da Coordenação do Sistema de
Informações Econômico-Fiscais,
ser alterado.

O MGdelo I será adctado pa�a .'

operações e registros realiaades a

padir de 1.(°.c�7 .79, e ainda, para
operações e re,eisütJ,s anteriores
àquela data, que venham a ser in
formadas a partir de l.0. 08.79, re-
-Iativas a atrazo de informação ..

Os modeles II ·e III, serão
apresentados até o último dia útil
de fevereiro de 1980, compreenden
do somente as informações relati
vas às operações e aos registros ve

rificados de 1.°.07.79 a 31.12.79.

\

tos aos períodos de apuração do
exercício anterior ao de sua apre
ssntação, extraídas do Livrn Re
gistro de Apuração do IPI, Mod-elo

8, e outros conforme indicações
constantes QO mesmo modelo.

28 de julhO' d� 1919
-------------�-------------------------..

_---_.--------------------_.--_.--------------------------------------------=-------------------------------------

-

��....... "" ..n ........ w"""JIM.I-<!1.L"··..........' ........

i
�
b

I
Rua Aleis Stübe.r, 528 - Bairro Alto das Palmeiras

Fone 22-0714
'

"Imposto sobre Produtos

Industrfalízado - Declaração e

Notíricaeão" - Modelo I

Para ser utilizado em relação a

cada período de apuração do im
posto.

"Imposto 'sobre Produtos

Industrializados - Declaração de

Informações" - Modelo II

Para ser utilizado pelos contri
buintes obrigados ao US) do Modelo

I, abrangendo informações referen-

Documentos
Extraviados

IZIDORO G. JARSCHEL, de
clara para os devidos fins que fo
ram extraviados todos os do
cumeritos do veiculo de sua pro

priedade, ano 1973, placa' CA-1461,
cor vermelha, 168 HP, 8 cil., chas
sis CH-2A7AMT-07650.

"Imposto sobre Produtos

Industrializados - Demonetratív..
de Entradas e Saídas de

Mercadorras" _' Modelo U!

Para ser utilizado pelos contri
buintes obrigados ao uso do Mode
lo lI, nos seguintes casos:

__ o quando, para .O estabelecimento,
houver indicação de obrigator ie
dade de apresentação de ANE
XO (Modelo III) no "Cartão
CGC" aprovado pela I.N. n. 30,
de 27.04.79 da SRF;

-- quando o estabelecimento decla

rante, não enquadrado na hipó-
,

Os mesmos ficam sem efeito

per ter sido requerida 2.a via .

....,_

"

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

OSMAR GALLOTTI, declara

para os devidos fins que foram ex

traviados todos os documentos do
veículo de sua propriedade marca

VW Brasília, ano 1975, cor branca,
placa CA-2886, chassis BA-159 029.

Os mesmos ficam sem efeito '!
'Por ter sido requerida 2. a via.

zecULL5&iU

DOCUM,ENTOS

EXTRAVIADOS
LUIZ FERNANDO FUCK, declaro

para os devidos fins que foram ex

troviados todos os documentos do
veículo de sua propriedode, marca

FIAT 147-L, placa CA-1903, cor ama

re lo .

Os mesmos ficam sem efe:to

por ter sido requerido 2.a via.
\ t'l ....

... .\

D S C O S
,

Ultimas novidades

•

s

Terrenos - vende - se

- O PASSAT oferece muito mais, que um, simples carro

pode oferecer!

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 TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

Rua Paula Pereira, 648

Praça Lauro Müller, 540

A tranqüilidade mecânica do PASSAT, com seu motor

avançado. Revolucionario I

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

_ CIC 005589159/DEP _

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

HORA MARCADA _ Pça , Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

�
I"

� .

. �

I�
.

. �
,�i'fífill mil í u •••• Ii 11111111 n I iIIl II ii. ii III 1.1 IIlii1íif'i'ri'ri'lhi .11 ••• 1 ii. ilill iii lí ih nhiiiYftTh Iii UiI í lí Iii uin. II.

or ireito

& IA

DR.' ZENO' AMARAL FILHO
- CIRURGIÁO·DENTISTA

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

f\

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

ticada FOTOCOPI�DO�A 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

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas,

CANOINHAS Santa Catarina

.;

Farmácia e rogaria
V I T A.L

PRODUTOS YARDLEY OF .LONDON -..,. lVlYRURGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

Aberta das 08:00 às 1900: horas

RUA PAULA PEREIRA, 542 FONE 22-0040

,IP

Pas! tI .,

e seu

•

.... . .
. ...

:.��'.: .

... . .. .. . ...
.
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ros'se ue o curso e orma ao'.

•

anolo aso ra a o em
Como resultado do Convê

nio entre a Associação ,Corner
cíal de Canoinhas "ACIC" e o

"SENAI - Convênio FUNDA
CENTRO - MTb", vem sendo
levado a. efeito, o Curso de, For

mação de Supervisores de
.

Se
gurança no Trabalho, junto à
"FUNPLOC" de Canoinhas.

O Curso conta com
.
a par

ticipação de Professores espe
cializados em cada uma' das ma

térias do "curriculum" progra
mado, e os 25 alunos participan
tes já receberam aproximada
mente 110 'horas de aula do to
tal de 264 horas previstas, in
cluindo-se não só aulas teóricas,
mas -também práticas.

A frequência tem sido in

tegral, pois todos os' alunos se

acham satisfeitos com a . exce-

lente qualificação dos Professo
r es que tem ministrado o Curso,
cujas matérías por vezes desce

·

-:-hccidas dos participantes, tem
despertado muito interesse pe
IR importância dos conhecimen
tos transmitidos especialmente
no que se refere a valorização
do homem, sua

I

.segurança no

tr abalho e a prevenção da saú
de do trabalhador, fatos estes
de repercussão indiscutível no

bem estar da vida familiar e so

cial do ser humano.
.

carga horária, pois a partir dos

,próximos anos, o \ Curso deverá
passar a nível universitário.

De paarbéns portanto, a

"ACIC" e o "SENAI" - Agên
cia de Treinamento de Mafra,
pela feliz iniciativa, dando à
nós participantes do Curso, a

possibilidade de podermos _ nos

especializar "em nossa casa" e

nos prepararmos para oferecer
às nossas empresas a orientação
necessária no que diz respeito a

Segurança no Trabalho.
o apoio dado pelas empre

sas de Canoinhas e Três Barras,
algumas das quais vem patroci
nando a participação de 3 ou

mais elementos, diz bem da, im
portância do Curso, pois segun
cio infor;mações recebidas, é o

primeiro -desta especialização
levado a efeito em nossa região,'
e talvez o último dentro desta

'. "Cuidemos da Saúde e da

Segurança do nosso Trabalha
dor, para que possamos consti
tuir um povo e uma Nação fe-
liz" .

.

Obrigado. 27/07/79

Alunos Participantes do Cu:r.SII).

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

Anistia fiscal também para se
Antes do Governo Federal

.
.

ter tomado a decisão de anistiar
os contribuintes com a União,
ruja dívida seja igualou infe
rior a Cr$ mil, o governador
Jorge Bornhausen havia deter-

. minado estudos visando desbu
rocratizar os serviços da, Pro
curadoria Fiscal da Fazenda.

Dessa forma, foi elaborado
um anteprojeto que visa desobs
truir a máquina burocrática fís
cal e também o Poder Judiciá
Tio, reabrindo.prazos para que
os devedores 'acitma do limite a

ser: estabelecido saldem suas di-
. vidas, e também eliminando por
remissão (espécie de anistia) os

créditos tributários que por vá
rias razões se tornaram incobrá
veis, na sua maioria' por impor
tarem. em pequenas quantias ..

Agora, o doculnento' está
em exame na Consultoria Geral

·

do Estado, e o titular do órgão,
ex-secretário Salomão 'Antonio
Ribas Júnior, explicou que vá
rios desses devedores normal
mente "não são mais encontra
dos, e outros, se localizados, já
raliram não têm mais condições I
de saldar sua dívida com o Esta- '

do" .

Com essa decisão do go
v erno, uma das modificações
maiores que vai sofrer o setor
fiscal (onde encalha o.rnaior nú
mero de processos.: depois de

educação, logicamente), será a

alteração completa da forma de
cobrança da dívida ativa do Es
tado , Atualmente essa cobran-

.

ça é efetuada pelo Ministério
'Público, através dos processos,
assoberbando ainda mais os ser

viços .dos já congestionados fo
runs: Após a aprovação da me

dida, essa tarefa será transferi-
ria para a própria Procuradoria

Fiscal. que p<?r sua vez já está
credenciando advogados .em to
do o Estado para que efetuem a

cobrança. Com isso, a Procura
daria terá condições, a qualquer
momento, de fornecer,

.

através
oe dados do computador, os va .. ·

lores e nomes dos contribuintes
énl atraso com a Fazenda Esta
dual.

Esse anteprojeto-de-lei será
encaminhado ao exame da As

sembléia Legislativa na primei
ra quinzena de agosto, após . o

recesso parlamentar.

Ao contrário do Presidente
Figueiredo" que anistiou os de
vedores com a União através do
decreto-lei (faculdade apenas
que ele possui durante o reces-

80 parlamentar), o governo do
Estado precisa submeter a ma

téria à apreciação do poder Le
gislativo.L

-- ==_.����.��m�_l-"-----�--�--------------------------------------------

de Canoinhas

prazo de
Juízo de Direito da (omarta

Edital de Citação com o

.

- Santa. (atarina
trinta '(30.) dies

o Doutor Orli de' Ataíde
R.odrigues, Juiz de Direito da
2.a Vara Cível da Comarca de
fanoinhas, 'Estado de Santa C;"

tarina, na forma da Lei, etc.

FA,Z S_ABER, aos. que o

presente edital virem, ou dele
cunhecimento tiverem, que por
parte de ANTONIO· MARON
BECIL e MARIA DE JESUS

. FERNANDES BECIL, ambos'.
brasileiros casados entre si, ele
. ,

mdustrial 'e ela do lar, residen-
tes e domiciliados . em . Maj or
Vieira, desta Comarca, foi re

querida uma ação de Usucapião,
do seguinte imóvel a seguir
transcrjto; - uma área de ter-

ras com 13.770,50 m2 (treze mil, nada a audiência de Justifica
satecentos e setenta metros e ção Liminar de Posse para o

cincoenta centímetros quadra- dia 04 de setembro de 1979 às
dos) situado no per-ímetro ur- 14:00 horas, e para que chegue
bano do município de Major I ao conhecimento de todos, man
Vieira, desta Comarca, cujas dou expedir o presente edital

·

características e confrontações que será afixado em lugar de
são as seguintes: - de um lado costume e publicado na forma
com a Rua Francisco dos Santos da lei. Dado e passado nesta ci-.

. Veiga; de outro com a Rua Ar- dade de Canoinhas, Estado' de
· gemiro Borges; de outro lado Santa Catarina, aos vinte e �,rês
com terras pertencentes aos dias do mês de julho de mil. no
próprios Autores; Aleixo Zabu- vecentos e setenta e nove .. J�u,.
dovski; e Prefeitura Municipal, Zaiden E. Seleme, Escrivão (I

e finalmente, por outro lado subscrevi.
, .

com os .próprios Autores \.� um
-

l' Orli de Ataíde RodriguesArroio sem denominaçao e ct ern
J' de' D' it /2 a VUIZ e irei o. aara em

.

deste, Guido Davet. Tendo Pêlo .

exercício na La Vara Cível
MM. Juíz de Direito sido desig- I 2 x " ,.

Prefeitura Municipal
, de Cancinhas

seus vencimentos, pr.! tempo in
determinado.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoínhas, 25i7179J/
Dr. ,BENEDITO THERÉZIO DE .'

CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi regístrada
e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

PORTARIA N.o 34/79

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefcit::) Muni.

cipal de Canoinhas,
I

Estado de

Santa Catarina, usando de suas

atribuições, resolve,

Dr. �ABIO NABOR FUCK
Dir. Administrativo.

Vice Prefeito Municipal

COLOCAR A DISPO�IÇÃO
FUNCIONAhIO.

A partir de 1.°/8/79, o fun
cionário Alfredo Medeiros Fran
co, lotado no cargo de Cadastra
dor de Imóveis Rurais Padrão
C . E. 10;' à disposição do Setor
de

.

Tributação, sem prejuízo de

Prefeitura Muo. de Três Barres

Edital· de Tomada
04/79

de
Precos

�

ENTIDADE PROMOTORA: Prefeitura Municipal de Três Barras.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: Designada pelo Executivo,

n.O

OBJETO DA LICITAÇÃO: um Chassi novo com cabine, .para ca�
çamba basculante, equipado com .motor diesel de 1-4:0 a 170 CV. I,'.
Prazo p/entrega das propostas: até 06 de agosto de 1979.

Cópia do Edital e informações: Secretaria da Prefeitura Municipal
no horário de 'expediente de 2.8. à 6.a feira.

.

�. ';
_

, ,

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 20.0'1.1979. '

••
4 ", ,J.:

. ) �

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE'·
l\iIGUEL PROCo'PIAK COMÉRCIO DE' VEíCULOS LT;oÂ.,'�

VOCF ENCONTRARA PARA P�ONTA EN�REGA:,
.

Marca . Anft
, _

1972
1974
197t4 .

. ',' 1976
,1975
·1976
19'76
1976

.. 1977
1977

1 Kombi vW
1 Kombi VW ..... .. ...�.. ,

..
...:'

1 Chevette.. ., .. ..' ., .,

1 Kombi VW .. .. .. .. .. ,.

1 . Pick-Up Chevrolet :. .. .. . . .

1 Opala 4 portas �.'.. .. .. .. ..

1 Opala coupê .. .. .. .. .. .. .. .. '.

1 Volkswagen 1300 � ,;' '; .

2 Chevette SL '.. :. .. .. .,

'

1 Volkswagen ..

··

... ; .. "," ... ,

_ J.

;"'\'
. '

., .....
'

, -.

.')
"

. '

----,--------------

Concessionário' General Motors do Brasil S. A�
Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina '.,

. Basilio'Humenhuk Comércio
.

.

.:.,'

de Veículos' Ltda .

.,..--------r Rav�n-dedor
-

FORD I
'OCW'......._�"".·.·....\I(fM\tUII>'1_".i",.-���---....Qt�"" ...�

"

'1948 31 AIOS 1979
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos, novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEl\'IANA:

. .

1 Belina luxo - verde ., .. .. .. .. .. .. 1977

�dquira 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 V idal Ramos, 203 ._ Fones 22-0268, 2'2-0468 e 2!�0024
"

.

i; .M. � � ..
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(PARA AMBOS, OS, SEXOS)

Empresa em fase de expansão está' admitindo 5 elementos
, para ampliar seu quadro de vendas.

OF,ERECE:
Curso de' Treinamento Gratuito

t '

'Carros para o trabalho

Possibilidade de promoções
Alta Possibilidade de Rendimentos
Clientes indicados

Assistência humana total

II

Idade mínima 21 anos

Curso secundário completo
Excelente apresentação
Muita desenvoltura

Capacidade de liderança
Vontade de 'crescer:

Apresentação cfdocumentos

dia .31/07/79Entrevistas somente na terça-Feirai
Hotel �Planalto, com, o Sr.

no

Morais no ho'rário comercial

08S.: 'Inútil apresentar-se sem os requisitos acima.

. ti ••u , '..1.111' PJ UII II .. ,U 'u ., ....1"'" • ,UMII IU.!J! ; • !UI U,lU UI , " lU IJ 11 'U 'U,!l! II II PI !!!lI 1U\L,pUIU III! !!!Il II! lU Ui II lU IIIU I! [l li [! !l!iI \li:! UI!! 11 ,;-

• II II

e I
"

';(�

NEREIDA c. CÔRT:E, Qfieial do Registro ct

�,n 'de l,it> Distrito de Caneínhas, Santa Catarina faz
!aber que pretendem casar-se:

, .MIGUEL LUIZ KUCHNIER e ROSELENE
lHAS,,' ambos solteiros,' domiciliados e residentes'
)qest� cidade de Canoinhas ..Ele, sub'igerente de Em
presa de transportes, nascido em Santa Cecília deste

,.. ,E's11ado� em ,28 de set�mbro d� 1,957, filho de João
Kuchnier FIlho e J'ulia Eva Cielinski Kuchnier . Ela,
tio lar, nascida nesta cidade de Canoinhas, em 23 de
1ev�re,ir() de 1960, filha de Antonio Dias e Melãnia

.

B'iás.
'

. ANTONIO'BEREZANSKI e' ANA RETKVA
.

a'Mb�s solteiros, domiciliados e residentes nesta cida �
.e: IUe, cperário, nascido em Paulo Frontin, Estado
'.� Paraná, em 21 de março, de 1950, filho de André

�ére.zianski e Anastacia Berezanski .. Ela, do lar, nas

�ida em Paulo Frontin, Estado do Paraná em 27 de
.:t!evereiro de 1955, filha de Teodoro Retka�a e MiI1Js
lava Retkava.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.os,
.

�.aJldei, publicar o presente 'Edital. Apresentaram os

.fle...._tM exigidos pelo Código Civil, art. 180. Se

��,II" tiver eonheeímento de algum," impedimento
Jf".al, eponha-o na forma da l!ei.

&neinha!, 25 de julho de 1979.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

-_......._----

JACIRA EMILIA PAUL CORI{,:ÊA, TabeUã c

Ofieiai do Registro Civil do Distrito de Pinheiros Co-
.

I

�'P!ar@a de
.. Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz

saber que pretendem casar:

WILMAR DE OLIVEIRA, e MARIA ELVIRA
�CFIE[PANSKI. Ele, natural de Serra da Lagoa, deste
Distrito, nascido 'em 23 de junho de 1960 agri�ultor
selteiro, domiciliado em Campo dos Pontte� deste Dis�

.

tríte, filho de Jovino de Oliveira e OT.lorina Borba.
Ela, natural de Taquarizal, deste Distrito,. nascida em

13 de dezembro' de 1961, do lar, solteira, domiciliada
em

. Campo dos Pontes, deste Distrito filha de Fran
eisce Schepanski, falecido e Maria 'AntlJnia Sche
panski .

KATSUMI NAJ.VJ;BÁ e LUDVINA SZYMCZYSZYM.
Ele, .natural de Bairro da Mangueira, São Paulo,
nascido em 27 de setembro de 1947 comerciante 801-

t�iro, domiciliado em Curitiba, Pa;aná, filho de' Ma
klO Namba e Katsuko Kimura Namba. Ela, natural
cle Ri\o dos Pardos, deste Distrito, nascida em 16 de

fe;vereiro de 1958', gerente, solteira, domiciliada em'
Rl0 dos Pardos, deste Distrito, filha de Edvin Szym
ozyszyn e Francisca Dobrefuop Szymczyszyn.

MIGUEL CARLOS DE CASTRO NETO e TE
:Etm,zINHA CORRÊA. Ele, natural de Rio da Areia
ele.Jte Distrito, nascido em 22 de novembro de 19'60'
á,ri.ultor, solteiro, domiciliado em Pinhalzinho des�
te Di!trito, filho de Artur Carlos de Castro e ivraria
�,be.iro de Castro. Ela, natural de Serra do Lucindo
di�ste Município, nascida em 20 de julho de 1963 d�
1.:a;r, solteira, domiciliada em Pinhalzinho filha de' Er-

. til��.8�i4tO. Corrêa e Porcina Nunes.
'

PEDRO DE PAULA e ILPA ALVES. Ele, na

tural de Taquarizal, deste Distrito, nascido em 05 de
maio de 1938, agricultor,' solteiro; domiciliado em

Campo dos Buenos, deste Distrito,' filho de José de
Paula e Mercedes Alves da Silva. Ela,' natural, de
Bela Vista do Toldo, Município de Canoinhas, nasci

d� em 22 de setembro de 1947, do lar, solteira, do
miciliada em Campo �J\S Buenos, filha de Ercilio AI,
ves e Catarina Corrêa.

,
WILMAR DE OLIVEIRA e . MARIA ELVIRA.

SCHEPANSKI. Ele, natural de Serra da Lagoa des-·
te Distrito, nascido em 23 de junho de 1960, ag�icul- '

tor, solteiro, domiciliado tem Campo dos Pontes, des
te Distrito, filho de Jovino de Oliveira e Onor ina
Borba. Ela, natural de. Taquarizal, deste Distrito,
nascida em 13 de dezembro de 1961, do lar, solteira
dJ:lmiciliada

.

em Campo dos
.

Pontes, deste Distrito'
filha de Francisco Schepanski, falecido, e Maria An�
tonia Schepanski.

Se alguém souber ele algum Impedimento, opo
nha-c, na forma da lei.

Pinheiros, 24 de julho de 1979.

Silvete Darci Paul - Escrevente Juramentada

SEBASTIÃO GREIN COSTA" Escrivão de' Paz

e .' Oficíal do Registro Civil do Município de Major
Vieira, Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Ca

tarína faz saber que pretendem, casar:

MIGUEL KICHILÉSKI e' MARLI LUCA
CHINSKI . Ele,' natural deste Estado, nascido neste

município, no dia 18 de Janeiro de 1957, operário,
solteiro, domiciliado e residente neste município, fi
lho de José Kichiléski Sobrinho e Edvirges Kichilés-

. ki , Ela, natural deste Estado, nascida neste municí
pio, no diá 14 de janeiro de 1962, deli lar, solteira, do
miciliada e residente neste município, filha de Adão
Lucachinski e Ludemila .Lucachinski.

UNIVALDO KUCASZ e MARIA JOANA ,RO··
DRIGUES, FRANÇA. Ele, natural deste Estado, nas

cido em Pulador" neste municipio, no dia 18 de ja
neiro de 1948, lavrador, solteiro, domiciliado ':; resi- ..
dente neste município, filho de João Kucasz, falecido
c' de Catarina Kucasz . Ela. natural deste Estado, nas
cida neste município, 'no dia 18 de junho de 1950, do

, lar, solteira, domiciliada. e residente neste municí-.
pio, filha de Antonio Rodrigues' França e Francisca
Muchaloski França, falecida. I

�lVIARIANO MACIEL e GUILHERMINA FER
I'JANDES. Ele, natural deste Estado, nascido em Ca

noinhas, no dia 11 de junho de 19-18, lavrador, soltei
ro, domiciliado neste município, filho de Pedro Ma
ciel falecido e Canhorinha Maciel, falecida. Ela, na

tural deste Estado, nascida em Rodeio Grande, no

dia 27 de novembro de 1920, do lar, solteira.. domici
liada e residente neste município, filha de Ana Be
nedita Fernandes, falecida.

Se alguém tiver conhecimento de existir algum
,mpedimento leg_al,' acuse-o para fins de direito,

Major Vieira, 20 'de julho de Ún9.
,

Sebastião Grein Costa - Oficial do Registro Civil

( ,

..
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Pr Feit ra Mu
EDITAL

e Três Barras
N.D. O�/79
•

Modahdade: Tomada' de Preços
Entidade Promotora: Prefeitura Municipal 'de Três Barras

Comissão de Licitação: Designada por Portaria do Executivo.

Objeto da Licitação: Construção de prédio escolar

Local dá Obra: Bairro São Cristóvão _ Três Barras

.Endereço da obra: Confluência trecho nova e antiga da SC-99 -

antiga "Dona Francisca".

Nome da obra: -Escolas Reunidas São Cristóvão

Area a construir: 314,79 m2 - área útil: 293,38 m2.

Tipo de construção: em alvenaria - cobertura: cimento amianto
ondulado _. paredes externas revestidas de

tijolo "à vista".

Da inscrição: Tesouraria da Prefeitura Municipal
Taxa de expediente: Cr$ 20,00

.

Taxa de inscrição: Cr$ 500,00 _ Total Cr$ 52000
.

,

Horário: 2.a à 6.a feira: das 08,30 às 11,30 e das 13,30 às 16,30 horas.

Prazo: De 07 de julho à 06 de agosto de 1979.

Da entrega das Propostas:
Prazo: de 07 de julho à 06 de agosto de 1979.

Horário: conforme o da inscrição.
Local: Tesouraria da Prefeitura Municipal mediante o pagamento

. de: Taxa de expediente: Cr$ 20,00.
Valor da Caução: Cr$ 10.000,00.

Informações e Detalhes: Secretaria da Prefeitura,

•

r�lulose� Papel e Embalagens lida.
FÁBJ;tICA DE TMS BARRAS - se

Está admitindo:

If I

experiência de dois anos na função
- conhecimento do idioma inglês

A EM·PRESA OFERECE:
D'CI'ãWiUt-wmm;pn�..:I.��i.:f

,
.

"

- Excelente remuneração, ótimo a,mbiente de trabalho, ,se- �

guro de vida em grupo, assistência médica e odontológica.
gratuita e extensiva aos dependentes, treinamento, refeitório, '

.
.

transporte gratuito, clube recreativo' e área residencial.

CONTATOS:
.

,

,

--=-====,,--_.--====- -----=�=__.:_.=--====.

,
tr

CANO!NHAS AC/i ,A. E RECEI:l!E:rr--�1 lVílERJECIDAMENTE,
UMA NOVA LOJA:

V7d � ii çaria �n affezzoli
Rua Vidal Ramos, 184 (ao lado do Supermercado Ouro 'Ve�de)
COM UM COMPLETO SORTIMENTO DE VIDROS LISOS
E FANTASIA, E UMA EXCELEN'rE EQUIPE DE FUNCIO
;,\l'ARIOS, A VIDRA'ÇARIA lViAFFEZZOL][', ESTA APTA A
ATENDER TODA A CIDAbE E REGIõES VIZINHAS, COAI
QUALQUER QUANTIDADE DE VIDROS CORTADOS,

AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO.

DISPõE TA1VIBÉM DE ARTIGOS PARi\. PRESENTES,
TAIS C<?MO: QUADROS, ESPELHOS, CRUCIFIXOS,

IMAGEN? E MIUDEZAS EM GERAL.

Faca-nos uma visita e comprove,
Você não. perderá seu' tampo.

. I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 28 de julho de 1979

Compra-se telefone
residencial

c.s 18.000,00 ...

à vista
TRATA;,R NA RUA FI1LIPE SCHMIDT, 130 NO

BOBA.BIO COM.RC�AL.

,Registrada no CRECI sob n.o 204

A $I(�L C,OBRETORA DE IMóVEIS TEl\1 PARA VENDA
A PREÇO DE OCASIAO:

- Um *r.en� mrral som área de 07 alqueires, todo eultívâvel com
, máquína, em Caita, perto de São Mateus do Sul.
_:...' Um terreno urbano localizado no alto da Rua 12 de Setembro,

-fllm 'QOO _.
'

::_ 01 Terreno· urbano el área de !tlOO m2 co-m casa mista e 1,UD de
Pósito com 2 fornos 'e maquinários, para padaria, Sita na Rua
Duque de CUJa,8 em frente .ao Supermercado Real de Wilson
Pereira.

- 1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2 com benfeitorias lo
calizado na esquina Barão do Rio Branco com Major Vieira.

,- 1 lote urbano com 800 m2, com casa, na Rua Curitibanos.
_- 6 lotes de terreno com 1 barracão de madeira, próprio para ofi

cina ou f2brica de móveis, no alto da Xarqueada - Bairro São
Crjstóvãe .. T:r& B-arras.

'

TEM AINDA -PARA VENDA:
- 1 Kornbi Standart, ano 1971, com motor novo.
-;- 1 Veraneio, Chevrolet, ano 1971, em Perfeito estado.
- 1 Piek-Up Ford F-75, ano 1976, tração dupla.

COMPRA-SE:
- 1 área acima de 50 alqueires, para florestamento.
.\- 1 área de 150 alqueires, ou acima, para agricultura mecanizada.

fxecdta ainda o servjç� e venja de· f�teamenttrs.
P:r6ê.�C a SICÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22·00:�9

Prefeitura Municipal
EDITAL

de
- -

Correios alertam filatelistas:
selos da D.P.U. podem esgotar logo

Canolnhae
•
-

o Presidente da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos,
engenheiro Adwaldo Cardoso Bot
to de Barros alertou ontem aos fi
latelistas brasileínos ou aqueles
que' colecionam peças promocio
nais de eventos, que procurem re

servar imediatamente junto à-Cen
tral Filatélica da Empresa, os selos
do Congresso da União Postal Uni
versal que será realizado no Brasil

'

no período de 12 de setembro a 25,
de outubro. Depois de revelar que
titio sendo emitidos 18 selos, o

engenheiro Adwaldo Cardoso Bot
to de Barros disse que está bas
tente preocupado quanto ao aten
dimento do mercado interno de pe-

ças filatélicas- uma vez que estão
chegando de váríos países uma

g:rande quantidade de pedidos de
selos o que poderá provocar a falta
dos mesmos para. os filatelistas
brasileiros. Segundo o presidente
da E. C . T ., no mundo existem
atualmente cerca de 80 milhões de
filatelistas e, em geral,;' quando se

realizam congresso da União Pos
tal Universal a procura de selos re

lativos ao evento aumenta conside
ravelmente uma vez que milhões
de pessoas colecionam peças pro
mocíonais de grandes acontecimen
tos tanto no próprio país como no
exterior . Sendo assim, os filatelis
tas brasileiros devem se precaver
fazendo reservas dos selos a serem

Iançadcs junto a Central Filatélica
da empresa que funciona no Setor
Bancário Norte, Conjunto 3 - Blo
co-A - Brasília - Distrito Federal
_-. CEP 70.002. Paralelamente ao

lançamento dos 18 selos comemora

tivos à realização, no Brasil,' do 18.0 I
Congresso da União Postal Univer- !
sal, a Empresa Brasileira de Cor+ ]
re.ios e Telégrafos também já está j

aceitando reservas para a aquisição i
de álbuns filatélicos comemorativos I
do próprio congresso e da Brasília- 1
na, exp-osição temática considerada I� como uma das mais Importantes do

I
muné », A ECT mandou conf'eccio-

_________----- .._..---.........-;'II""'".I!Il''''''.::Ma==: ... ..�,."."...;a �p;f''''-narr r...,

De conformidade com o Artigo n. o 276 do

Código Tributário Munícipal.. o Departamento
de Viação e Obras'Públicas, mediante o presen
te Edital os elementos referentes a Taxa de
Melhoria, sobre o Calçamento a Paralelepípedo,
da Rua Getúlio Vargas, entre as ruas 12 de Se-
'tembro e' Rua Frei Menandro Kamps ,

.

a) OBÇAMENTO' DO CUSTO DA. OBRA POR

METRO QUADRADO

211,20 m2. a Cr$ 250,00 Cr$ 52.800,00
meio-fio 40,00m. a Cr$ '100,00 Cr$ 4.000,OD
Total ..

_

.. " .. ". .. ., .. Cr$ 56.800,00
'

03), Avelino Soares de Lima
frente 10,00 m. cota 4,80

-

. Esquina
67,20 m2. a C�$ 250,00 Cr$ 16.800,00
meio-fio 10,00 m. a Cr$ 100,00 -Cr$ 1.000,00
Total .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 17. 800,GO

(,1) Comércio de Veh:ulos Ltó:!.
Migue] Procopiak
frente 40,00 m. cota �,80
Esquina
230,1J r..:2. a Cr�� 250,00 Cr$ 57. 60U,Oll
meio-fio 40,00 m. a Cr$ 100,00 Cr$ 4.000,00
Total ........ _ ....... Cr$ 61.60U�OO
Antônio Bsrton

frente 35,00 m. cota 4,80
168,00 m2 a Cr$ 250,00
35,00 m. a Cx$ 100,00 = meio-

fio " , .. .

'

.. Cr$ 3.500,00
'Total .. Gr$ 4:·5.�OOO,OO

8;01\11\ DA,S PADCELAS
A ser financiada pela Prefeitura
Municipal de Cancmhas . ..... Cr$ .:i2.800,00
A ser financiada pelos contribuintes:

calçamento a p�alelepípedo Cr$ 211.200,00' �-_w�����w� .�.�-����������_�-_·_.�����

meio-fio .. .. .. .. .. .. .. Cr$, 15.700,00
Toia] .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 279. 700,00
(Duzentos � setenta e nove mil, set�centos cru

zeirf>s) .

a) Preparo da base' .

b) A t do lei
-

,
cer o o eito .. .. .. .. . ', ..

! e) Calçamento a paralelepípedo
d) �ão de Obra

TOTAL � .. , ....

b) CUSTO DA OBI�A

a) p ,

'

' .' '

. ,reparo da base .. ,� .. .. Cr$ 28.638,72
b) Acerto do leito ' Cr$ 30.159,36
Q) Calçamento a paralelepípedo Çr$ 113.118,72
d) )ião de Obra .. .. 'Cr$ 39.283,20

'TQtal" . . . . .. .. .. .. .. ., Cr$ 211. 200,00

Cr$
c-s
c-s
Cr ��

33,90 r

35;70
J 33,90
,

46,50
Cr<ll''ii> 250,00

.(5)

e) -Área total dá obra 1.056,00 metros quadra
dos, a ser fínancíada pela .Prereítura Muníci
pal de Cancínhas, 211,20 metros quadr�)dos,
oor:respondente a 1/5 da Obra, em mceda re
presenta Cr$ 5,2. 800,OQ.

'

d) À ser financiada pelos eontribuintes 844,4.0
metros quadrados, correspondente a 4ft) da
Obra em moeda, representa Cr$ 211. 2QO,00 .

tI) Soeiedade Industrial e,

, �mereial Sieol SlA.
freRt$ 35,00 :m cota 4,80
168,60 m.2. a Cr$ 250,00 Cr$ 42.056,00
meiOw,tiO 32,00 m. li Cr$ H)O;OO Cr$ 3.200;00
Total'·.. . Cr$ 45.200,00

"e2) 'Wigande Wise
I

.� c

J:re1l1:e 40.00 m. é0ba 4�BO
.qithla·

c-s 42. OOU,OO

Canoinha,_s, 23.de julho de 1979.

BENEDITO THERÉZIO' C. NETTO
Prefeito Municipal

JMO SALVADOR ANDRADE
Fiscal D.V .0:

nar apenas 70 mil álbuns desses
evento 'e portanto, 'para Botto de
Barros é importante que os f'ilate
listas façam logo seus pedidos de

compra.

três. selos, homenagem ao "Parque
Nacional do Amazonas", de auto
ria do artista Alvaro A. Martins
com o valor facial de Cr$ 10,50,
Cr$ 12,00 e Cr$ 12.50, respectiva
mente; série de- cinco selos come-

. morativos do "XVIII Congresso
Postal Universal',', de autoria do ar

tista Ary Fagundes, sendo dois 15e

DoIS de valor facial de Cr$ 2,50 e e

restante com os valores de Cr$
10,50, Cr$ 12,00 e Cr$ 12,50 e final ..

mente, a série composta de quatro
selos comemorativos ao "Dia da
UPU", de autoria do artista Aluisio
Carvão que tem los seguintes valo
res faciais unitários, Cr$ 2,00, C.r$
10,50, Cr$ ,12,00 e Cr$ 12,50.

São os seguintes os selos come

morativos ao Congresso 'da União
Postal Universal a se realizar no

Rio Centro da cidade do Rio de Ja

neino no-período 'de 12 de setembro
a 25 de outubro: série composta] de '

seis selos homenageando os "Servi
ços Postais - lO' Anos de ECT", de
autoria das artistas Lúcia TV Ra

mos e Martha Poppe, com t» valor
facial unitário de Cr$ 2,50; série de

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS

SANTA CÀTARINA

'Ed'ital de Arrematação
(Extrato art. 687 CPC)

LO LEILÃO: Dia 07 de agosto de 1979, às 10:00 horas

2.0 LEILãO: Dia 17 de agosto de 1979, às 10:00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Morítz da Cos-

ta, sito à Rua Vidal Iramos, s/n - Cenoínhas-SC

PROCESSO:_Execução n.? 33

EXEQUENTE: TABACOS BRASILEIROS LTDA.

EXECUTADO: JOAO PAULO

BENS A SEREM .

ARREMATADOS: "Seis (06) metros cúbicos de madeira de qua
lidade de dois (02) metros, ou seja madeira ser-

rada em tábuas, cujas madeirar' se encontram

no pátio da Serraria do Sr. João Paulo, a beira

da Estrada velha Canoinhas-Porto Uníão, na 104

calidade de Piedade, nesta cidade; avaliados em

Cr$ 10.200,00 (dez rruil e duzentos cruzeiros).

Canoinhas, 02 de julho de 1979-.

ORLI DE ATAIDE RODRIGUES Juiz de Direito da 2.a Vara
2 x

Empresa Industrial e

Comercial Fuck S. A.
CGCMF, ,83.188.219/0001-93

ASSEMBLÉIA. GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,

Convidamos os senhores acionistas desta sociedade pa-
ra se reunirem €Im: Assembléia' Geral Ordinária e Extraordinária a

se realizar no dia 25 de agosto de 1979, às 10:00 horas, na sede 130'

cial, à Avenida Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013, Bairro Industrial
n.? 11 em Canoínhas, $C., para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: Assembléia Geral Ordinária - 1) - Exame, discussão e

votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado' em

31.12.78; 2) - Destinação do lucro líquido do exercício; 3) - Fixa

ção dos honorários da Diretoria. Assembléia Geral Extraordinária
� 1) --- Aprovação da correção da expressão monetária do capi
tal realizado; 2) - Aumento do capital social de Cr$ 33.000. OOOJ)O

, para Cr$ 47.,200.000,00 com a incorporação de reservas livres; 3) ....-

Alteração dos; Estatutos Sociais; 4) -,' Outros assuntos de interesse
social.

Canc.nhas (SC), 'lO de junho de 1979.'

NICETO OSMAR FUC:K - Diretor-Industrial
1 x

ELET·RO IMPERIAL
Especializada elTI reforma e serviços em' geral de

refrigt::!'adores domésticos e conlerciais - ,Eletrodomésticos -
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e transfor":
madores. Temos motores para geladeiras pelo menor preço,
,('om 6 meses de garantia da Fábrica ..

Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0198 -
Rua Marechal Deodoro� 1.120 - Agua V�rde.

ue

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A Agente da Previdência e

Assistência Social de Canoinhas,
está comunicando aos segurados
e beneficiários que não paguem
qualquer importância a título
de reajuste de seus benefícios a

indivíduos que se intitulam fis
cais do INPS.

x x x

Amanhã no Bairro S�O
Cristóvão; a grande e tradicio
nal Festa dos Motoristas a ter

lugar no Pavilhão da Igreja. No
programa: Missa às 10 horas, al
moço às 12 horas seguido de di
versas atrações. As 14,30 horas,
com a participação dos motoris
tas, sairá a proéissão defronte à
Igrej a Matriz.

x xx

Amanhã às 16 horas no Pa
vilhão de Festas do Lar de Je
sus, haverá uma "Discotheque",
animada por San Ramón Cine
Som, que apresentará também.
cinema ao ar livre.

xxx

O Centro de Tradícões
Gaúchas e o Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Major

CANOINHAS (C�) - O

iUi.m��2'lllIm:ZIE:ii!l' Campeonato Amador da La Di
visão de Futebol, promovido pe"
la Liga Esportiva Canoínhense,
foi movimentado no último fi
nal de semana com dois jogos:
no Estádio Municipal "Ditão", o

Santa Cruz goleou a equipe do

Palmeiras por 6xO. Trio de ár
bitros formado por Mário' Mül
ler, auxiliado por Lauro Dobro-

.

chinskí e Odilon Iarrocheski ,

Renda . nas bilheterias acusando
apenas Cr$ 1.680,00. Em Marcí
Iio Dias, no Estádio Wigando
Olsen, Três Barras '4, Wai Ken
Ké 1. Dirigiram o encontro, o

juíz Wilanir Luiz Anchau, auxi
liado por José Ademir Muester
e José Moreira. Renda conside
rada razoável de Cr$ 2.100,00 ,

Ano XXXIII
N.o 1531
28-07-79

Vieira, farão realizar amanhã
no pátio do CTG Lago Azul da

quela cidade, grandes festivida
des alusivas ao dia do colono

que transcorreu no dia ,25 de

julho. No programa: Torneio
de laço, disputa de trovadores e

sanfoneiros e música de Carlos
Krachinski.

xxx

A Associação Atlética Ban
co do Brasil participou no últi
rno sábado em Itaiópolis do Tor
neio de Pelada, do qual partici
param as demais AABBs da Re

gião e associações de outros
Bancos. De lá, a AABB de Ca
noinhas trouxe o troféu de cam

peã ao derrotar a equipe do
Banco Itaú por 2 x O.

xxx

Gilberto Zazinski, técnico
da seleção de Futebol de Salão
de Canoinhas, testou seus atle
tas numa partida realizada con

tra a CME de Mafra na 5.a fei
ra - dia 19 no Ginásio de Es
portes . No final 2 x 2, conside
rado um excelente resultado,
face a boa forma que atravessa
a equipe de Mafra.
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Ele, certa vez, recebeu vá.;

rios projetos para assinar, todos
incompatíveis com as exigên
cias das leis municipais. Então,
meu pai preferiu não assiná-los,
apesar da pressão. Esses proje
tos procediam da Câmara Mu

nícipal ,

Revelou que "meu pai não
tinha mais motivação' para go
vernar o município e vivia cons
tantemente nervoso sem, no en

tanto, informar as verdadeiras
causas. Dizia apenas que se

tratava de pressão política.
- Meu pai nunca revelou

nomes que estariam pressio
nando-o, mas descobrimos de
pois. Sabemos que um de seus

assessores diretos e um verea

dor são os principais responsá
veis pela pressão. Prefiro não
"rnencioná-los para não prejudi
car o processo - disse Wilson.
Os depoimentos da família, Te-

c,a
reza Línzmeíer, 49 anos, esposa
dq, prefeito, Wilson José Linz
meier, filho mais velho, Ivo Os
ni, 27 anos e Maria Luiza, tam
bém filhos, coincidem, de acor

do com o inquérito e são justifi
cados por depoimentos de ou

tras pessoas. Todos citam a

pressão política corno principal
fator que levou o prefeito ao

suicídio.
- Apesar de toda a pressão

ter partido de um grupo situa
do dentro da ARENA, não vejo
motivo para condenar esse par
tido, porque uma agremiação
política não pode pagar pelos
erros de uma minoria que a in
tegra.

- Vamos permanecer no

partido, mas' aguardaremos o

processo pois temos mais inte
resse em ver os. responsáveis se

rem punidos pela justiça, - fi.
nalizou.
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Nas preliminares, os aspi
rantes do Palmeiras venceram

05 do Santa Cruz por 4x2 no

"Ditão" . Em Marcílio Dias, o

Wai Ken Ké derrotou o Três
Barras por 2x1, mostrando um

excelente conjunto de garotos,

2.a DIVISÃO

O Campeonato da 2.a' Divi·,
são de Futebol Amador, apre
sentou os seguintes resultados
na rodada de domingo último:
DO Campo do Barreiros no pri
meiro jogo, o Primavera venceu
o Juventus pela contagem de
lxO, com arbitragem de João
Moreira. No segundo encontro,
o Beira Rio apresentando boa.
movimentação, d e r r o t o li o

G.E.A Verde, por' 4x2, com ar

bitragem de Nena Rosa.

INTERIOR

O Cruzeiro assumiu a vice

liderança da chave B pelo Cam

peonato do Interior, derrotando
o Nova Aliança por 3 gols a 1
no último domingo, ficando
atrás do Juventude que é o cam..

peão da chave. Na primeira
partida pela melhor de. três,
realizada em Anta Gorda, o Ca
xias jogando em casa. venceu o

Mirassol por 2xO.

INFANTIL

O Campeonato Infántil te

ve duas partidas pelo torneio
início nas categorias de'mirim-

.

infantil, com o MOBRAL ven

cendo seus dois contendores.
No primeiro jogo, MOBRAL 4,
VALMET O; no segundo jogo
MOBRA-L 1, Industrial O.

C T REGIS:
'CANOINHAS

DE CAIX

s.
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··IMPLANTA.
ISTEMA' ",S'WEDA"
EGISTRADORAS·

CANOINHAS (CN) - Está
sendo implantado em Canoinhas
e região pela Firma Contaregis
SiA., o moderno sistema SWE
DA de caixas registradoras.

Este sistema foi iniciado
pelos Supermercados Bom Dia
e Real, que já adquiriram sete
unidades e já estão operando
com grande êxito e eficiência.

O modelo da Caixa regis
tradora S'WEDA é usado no

DE VOCÊ

I

mundo todo pelas melhores or

ganizações comerciais há mais
de quarenta anos com muito su

cesso. É confeccionada em aço
inoxidável sueco de grande du
rabilidade e inviolabilidade com

garantia de utilização por mui
tos anos - graças à excelente.
assistência permanente em todo
o território Nacional. Em Santa
Catarina, a Contaregís SIA
possui mais de 15 técnicos em

contato diário com a· Sucursal

E:M

de. Curitiba, na Rua 'I'íbagf 131
- Fone: 222-1669.

O Sr. Ciro da Silva, repre
sentante do Departamento de
Vendas da SWEDA que visitou
nossa redação esta semana, ci
tou as vantagens do eficiente
trabalho dessas registradoras,
acrescentando que "os nossos

próprios clierites atestam a alta
qualidade. das registradoras
SWEDA".

môo, Foi nesta oportunidade que

aquele clube nos brindou com uma

placa de prata, pelos serviços desen
volvidos à nossa comunidade, Nosso

Pres'dente Cl Ildefonso Corrêa, re

cebeu a comenda em n.ome de nosso
Clube, ocasião em que cqrodecemos
sensibilizodos pelo que isto possa
representar para nós, q�e procure
mos ser nobres em nossa maneira de
nos darmos, a quem precisa ,de nos ..

sa ajuda ..

CL VARGAS, EN'TRE NÓS

Procedente do lions Clube de
São Miguel do Oeste, esteve nova

mente entre nós o Cl
. JOÃO DE

SOUZA VARGAS e sua DM Nézia
Evangelista. Constitue para nós, 'sa
tisfação imensa, ainda mais por sa

berrnos que o Cl Vargas assumirá a

Presidência de seu clube' de origem
neste ano leonístico, mercê de seu

conhecimento e espjrito leon ístico de

que é detentor. Canoinhas que o

teve nos primórdios de �ua carreira

profissionol, o tem agora, com mais

um título de nobreza, o de ser um

companheiro teõo . Solam Aleikum
- companheiro.
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OS ACONTECIMENTOS

SE SUCEDEM

Neste início de ano leonístico,'
suando todo o Gabinete do Distrito
l-lO faz sua proqrorncçôo, inclusive
a nível de clube, vemos o entusiasmo
tomar conta dos novos dirigentes
que, conclamando oçõo, vão de
senvolvendo suas atividades, de
acordo com o planejamento já ela
borado, palra que nada sofra . solu
ção de continuidade-. Assim é que, o
PI esidente Cl. ILDEFONSO COR
RtA e sua DM. Renlldc, [ó efetuaram
reuniões traçando as normas a se

rem seguidas em sua gestão, com o

que o dube está de pleno acordo.
Quando ingressamos em Uons, fize
mos um juramento, o qual todos nós
conscientizamos que o ideol de ser

'vir é a meta de cada um, do Clube,
do Distrito e de Lions Internacional.

LlONS/PAPANDUVA - NOS

BRINDOU COM UMA PLACA

Por ocasião das festividades de
posse da nova Diretoria do Lions
Clube de Papanduva, no dia 04 do
corrente, lá estivemos para honrar o

nosso querido afilhado e clube ir-

(ànexo COI\JFLt\NÇA)
CANOINHAS - S C

ÓTICA
Praça Lauro Müller,. 5�2
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12/07 - NOSSA REUNIÃO

DE SERViÇO

Profícua, magestosá e muito

proverbial nossa reunião' de serviço.
realizada

-

no reservado do Clube

Canoinhense. Lá conhecemos mais
uma vez, o início de 'um ano leonís

tico, pleno de vontade. Toda a Di

retoria presente, e todos os cargos

desempenhados dentro do protocolo
emanado de Lions Internacional.

Vislumbramos, para a próxima reu�

nião, algumas novidades, j6 que as

notícias vindas do Distrito estão che
gando paulatinamente e são checa-
das por todos, para uso, gozo e

cplicação em nosso meio leonfstico.
O CL. Hilário Liebl, Secretório
convocando a turma para a l.a reu-

. nião do Gabinete Distrital a ter lu
gar no fim deste mês, na cidade de
Brusque, e o Cl, Luiz Jorge Buch-'
rnonn, Tesoureiro - chamando '0
otençôo para CI coberruro das cotas
Distrital e Internacional que loqo
rnois estarão em .seu poder, pará r-e

passá-Ias, cumprindo-as.
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