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Isca' ara
"'""It

vem autuando "carroceiros" que
levam a erva de uma proprie
dade para outra ou para seus

barbaquás, sem estar munidos
da respectiva nota fiscal emiti
da pela exatoria ._, (

,

Durante a reunião-almoço
na. fazenda do Sr. Pedro Tyska
em Bela Vista do Toldo, os pro
dutores presentes apresentaram
ao Sr. Nelson Almeida, dois

, problemas: 1.0_ A obrigatorie
dade de inscrever o "Barbaquá"
no Cadastro de Contribuintes
-Estadual;
2.0 - As multas sofridas pelo
simples transporte da folha d
érva-mate dentro do Estado, no
tadamente em curta' distância
ou seja, de uma propriedade pa-

CANOINHAS ,(CN)
I" tendendo pedido do Prefeito,
Benedito Therézio de Carvalho
Netto, esteve em Canoinhas na

,

. última terça-feira, o Sr. Nelson
Almeida, Inspetor de Tributos
Estaduaís da 6.a Região Fiscal
com Sede em Porto União; que
tem jurisdição em Caçador, Ca
noínhas, Major Vieira, Irineópo
Iís e Três Barras.

O objetivo da visita do Sr.
Nelson, foi de ouvir as reivindi
cações e reclamações dos gran..

des e pequenos produtores de
"erva-mate em folha e canchea
da, que vinham encontrando di
ficuldades no transporte do pro

,

duto "in natura", devido à rigo
, rosa fiscalização estadual que

ra outra, ou do -local da poda
para o "Barbaquá" coletivo; ou

particular. '

No primeiro caso, o Inspe
tor solucionou imediatamente,
desobrigando a Inscrição Esta
dual do "Barbaquá" para a sa

fra de 1979. No segundo, disse
o Sr. Nelson Almeida "os Se
nhores deverão enviar-me con

sulta por escrito o mais rapida
mente possível, apresentando
sugestões e os problemas Ique
estão ocorrendo' ou que terão
quanto à Nota Fiscal para o

transporte do produto ----o para
que eu possa encaminhar ao ór
gão competente "Comissão Per-'
mariente de Assuntos Tributá
rios" ---- COPAT - que poderá

dar a solução definitiva deste
problema" .

Até segunda ordem da }{ .....::

ceita Estadual, setor de tributa
ção, o transporte da erva-mate
em folha terá que estar mun :<10
da Nota Fiscal com deferimento
do ICM, conforme lei vigente.

sé Cota; o Presidente ,da. Co
operativa de Produtores de Ma
te, Tobias Munhoz de .Lima; 0-
Presidente do Sindicato das In
dústrias de Erva Mate, Derby
Machado; d representante da
Fiscalização Estadual, Edmundo'
Bittencourt; o Intendente de
Bela Vista do Toldo,' Joaquim ','

Angelo Pereira; o Exator, Nadir '.
Peters e os produtores de erva- ·

mate, ,Santo Pontarolo, José, '

Bastos, Ovande dos Santos Pa

checo, Orestes Goger, BerI?-ardI-'
no Cesar Fedalto, Antonio Tys-

,

ka e Roberto Rank, além da rê
portagem dos jornais "A Gaze
ta de Canoinhas", e . "Correio do,'
Norte" .

AS PRESENÇAS '

\

Na qualidade de convida-
dos especiais, estiveram presen
tes à reunião, o Prefeito de Ca-

,
,

, noinhas, Therézio de Carva"ho
e seu Vice, Fábio Nabor; Fuck,
o Prefeito de Três Barras, Odi
lon Pazda; o juiz Orli de Ataíde
Rodrigues, o Promotor Odil J0-

.. I' ,.

VeH era.o
.

uaso lua aos sa a os
BRASíLIA (AG/AN) - Os

postos de gasolina 'de todo o

país não venderão mais gasolina
aos sábados, já a partir de hoje,

'

segundo portaria que o Conse
lho Naciona} do Petróleo bai
xou esta semana cumprindo de
terminação do Ministro das Mi
nas e Energia) César Cals. Os
postos venderão normalmente
óleo diesel e prestarão seus ser

viços até as 19 horas. A decí-:
são para fechar aos sábados foi
[limunicada segunda-feira pelo
Presidente da República ao Mi-

Listro das Minas e E�,ergjB r'Ti tal deverá ser somado o volume
r. . transmitiu ao/ CONSELHO ô.F- óleo produzido pela Petro
NACIONAL DO PETR.

ÓLEO'

-I
brás, de 170 mil barris/dia.

CNP e à Petrobrás. '

','
'

. Por.' Arec.omendaçã� �hlda I
'

A portaria deterPlinan�o o

da Presidência da República, o fechamento dos postos aos saba
Ministro Cesar Cals determinou dos foi aprovada na reunião de

. também, que o CNP e, a Petro- terça-feira do plenário do CNP .

Lrás 'tomle:;.n providências' par s mas a medida, .não atinge o

que a distribuição de .derivados abastecimento do óleo e de ou
de petróleo, a partir deste, mês) tros produtos derivados, bem
obedeça à, média fixada pela como dos demais serviços, ofere
Comissão Nacional, de Energia" cídos pelos postos, como

'.

Iava-.
que é de �60 mil barris/dia do

I gem, lubrificação
e troca de

petróleo importado. A esse to- óleo. .., '

----_.._-_......_-------,_." - -----o\---....----...-------_�...__

1\

Carta à· Redacão
I\

construlndo aterros, além de di-
·

versos trabalhos : que trarão

imensos benefícios à lavoura e

a indústria locais. O Sr. Prefei

to, Benedito Therézio de Carva

lho Netto, sempre atento ao

bem. estar público, inspecionou
pessoalmente as obras - man

tendo diálogo' com os moradores
- t�ndo para cada um, palavras

·

amigas e íncentívadoras, 0 que

lhe grangeou 'grande simpatia e,

,SR. DIRETOR

.

Com muita satisfação trans

tnito a boa notícia.' de que to
dos os agricultores da localida
de ele Rio D'Areia de Baixo e

adjacências, foram beneficiados
'Com os serviços da Prefeitura
de Canoínhas - que pronta
mente atendeu nosso pedido -
envf�ndo as.máquinas' e conser

iando as estradas, boeíros ,e JOAO wzoREK I

amizade entre o povo.

É realmente, uma Adminis
tração Dinâmica, esta de nosso

Prefeito e sua equipe, sempre
cuidando .do bem 'estar material
dos seus,munícipes e lhes dan
do também ânimo para que
possam, produzir mais, com mais

,
,

I

amor e amizade
"

AM ANHA "Ditã "
. i8l\ "no

' I ao ,. o

clássico Botafogo X Santa
Cruz pela la. Divisão de

Amadores
CANOINHAS ,(CN) .- o

Campeonato de Futebol Ama
dor da ta Divisão promovido

, pela Liga Esportiva Canoinhen
se, foi movimentado no último
domingo com a realização de

apenas um jogo. O encontro te
v() lugar no Estádio Municipal
"Ditão" entre Wai Ken Ké ,�

Palmeiras, sendo que o primeiro
- na condição de último' coloca
Cio na classificação -' venceu

sua primeira partida no cam

peonato, derrotando o Palmei
ras por 2xO.' Arbitragem de

'

.

João Maria Guimarães, auxilia- ','
do por João Moreira e Leonidas .

Rosa. No jogo entre os aspiran
tes das duas equipes, o Wai
.Ken Ké ultrapassou o Palmeiras ."

.facilmente pelo marcador de
4x1, com. boa arbitragem . de
João Moreira. (ÚLTIMA PAGI-

.

NA)

CANOINHAS (CN)· - COIn
a presença de diversas autori (la
des e o público em geral, será
implantada nesta segunda-feira
às 10 horas a Caderneta de Pou
pança e a BESCRI - BESC
S;A - Crédito Imobiliário com

o Financiamento
. Habitacional

na Agência Local do Banco do.
Estado de Santa 'Catarina.

'

O ato contará provavelmen
te com a presença do Diretor
Administrativo do BESCRI, Sr.
Carlos Roberto Amorim - que
nesta semana ainda, implanta
rá o sistema nas Agências de
Major Vieira, Três Barras, Ma
fra, Papanduva, Porto União e

Irineópolis ..

Bise r:de 'Canotnbas
implanta capta�ão, d'e
poupan�a na 28. feira

(

Para atender as duas novas'
. carteiras do BESClCanoínhas,
está qualificada e devidamente

'

credenciada, a 'funcionária, sra.

Maria Izabel de Andrade - que,
recebeu treinamento. intensivo r

no Centro' de Treinamento do
, ,

BESC de Florianópolis. Maria
.

Izabel falou à reportagem' do
C . N. e declarou que "com a

implantação dá' Captação de
Poupança e principalmente do'
Financiamento Habitacional .:....
haverá maior e melhor atendi
mento neste setor, desafogando
o fluxo, das demais Financeiras
com liberação mais rápida e
efíoíenté neste sentíde". '
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Farmácia e Drogaria
V'I T A L

PRODUTOS YARDLEY OF LONDON - lVIYRURGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

Aberta das 08:00 às 19:00' horas

RUA PAULA PEREIRA, q42 _- FONE 22-0040

.

,

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l\IIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOC:e. ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca

1 Kombi VW
1 Kombi VW
·2' Kombi VW
1 Chevette ..

. 2 Chevette SL .. .. .. .. .. ..

1 Opala 4 portas' .. I••••••••

'

••

1 VoIkswagen 1 300 . ..' .. .. .. ..

1 I Vfolkswagen ,. .. .. .. .. ..

'OW"

MIGUEL, PROCOPIAK COM. DE VEí(ULOS LTDA.
Concessíonárlo General Motors do Brasil S .. A.

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

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

5WEE

LRevendedor FORD I
1948 31 A'IOS 1979
Fazemos sempre a melhor oferta em. veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Belína luxo - verde .. .. .. .. .. .. ..

1 Yolkswagen - azul .. .. .; .. .. .. ..

1977
1'973

"
. �

Adquira seu veículo com a mínima entrada,
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

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

Rua VidalfRamos, 203 ., Fones 22;..0268, 22-0468 e 22-0024

'4 wSli*i&IiRQiI

Registrada no CRECI sob n.o 204

A SICóL CORRETORA .DE IMóVEIS TEIVI PARA VENDA
,A P ltEÇO Dl� OCASIÃO:

- Um terreno .rural com área de 57 alqueires, todo cultivável com
I, máquina, em Caita., perto de São Mateus do Sul.

,_:;_ Um terreno urbano localizado no alto da Rua 12 de Setembro,·
-. com 800 m2.·

-e--e-. 01 Terreno urbano cl área de 160.0 m2 com casa mista e um de-
,

'pósito com 2 fornos e maquinários, para padaria, sita na Rua.
.; : Duque de Caxias 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 �OO.m2, 'com casa, na Rua Curitibanos.
.:_ 6 lotes de 'terreno com 1 barracão' de madeira, próprio para ofi

cina .

ou fábrica ,de móveis, no alto da Xarqueada -, Bairro São
. Cristóvão - Três Barras. '.

.

,TEM AINDA �PARA VENDA:
_,.' 1 Kornbi Standart, 'ano' 1971; com motor novo.
.z: 1 'Veraneio Chevrolet, ano 1971, em perfeito estado:

�.:' 1 Pick-Up Ford .F-75, ano 1976; .tração dupla:
.

�\_r,�; ,.
\', .• C O M P R A - SE:

"':::":'1 ,ár'ea" acfrna 'de 50. alqueires, para florestamento;'
- 1 área' d'e"150 alqueires, ou acima, para agricultura mecanizada.

.•. ,'�:,:: ,'i 1,xeChla . ainda o- servi.co e venda de .loteamentos.
proc.ji���;�1S1Ç:ÓL 'à rua Getúlio Vargas, 85,7 - TelefOl�e 22-0039

•

romove . unsmo
Gentilmente convidados que fo

mos, pelo Presidente' do Clube do
Sigilo, Sr. Egon Thiem, para fazer
mos. uma excursão por diversas lo
calidades, tais corno Guaira (Sete
Quedas;), Foz do Iguaçu' (Catara
tas), Itaipu, e como não poderia
deixar de. ser, com esticada até o

Paraguay e Argentina.
'Partimos aqui de Canoinhas, na

quinta-feira, seis horas da manhã,
com uma caravana composta de.
quarenta e uma pessoas, usando
ônibus da Reunidas S.A. com os

motoristas, Antenor e Moreira. Via

j amos o dia inteiro, na maior ca

maradagm possivel . , Brincadeiras
foram feitas -aos montes. 'I'udo na

mais perfeita ordem. Atingimos às

vinte horas a cidade que serra nos

so ponto de parada, ou, seja" Gua�
ra, após termos conhecido diversas

localidades destacando-se por sua

beleza, lirr{peza e asi;ma .

de t��o
ser uma cidade progressista, a tao

falada Palotina. Outra cidade que
nos chamou à atenção, foi Terra

Roxa, com seus cafezais enormes,

Após pernoitarmos em Guaira,
rumamos na manhã seguinte às se

te horas, com destino as famosas S�
te Quedas, pata conhecermos In

loco a maravilha tão cantada em
,

verso e prosa.

De fato jamais nossos olhos ha

viam visto tanta beleza junta. Caí
das de águas enormes, com um

barulho ensurdecedor. Para apre
ciarmos toda essa beleza passava
mos por diversas pontes, ora. fixas,
ora pêncis dando aSSIm mais SUS-.

pense naq�eles que por ali transi

tavam, tendo' algumas pessoas re

ceio de passar nas'mesmas.

Também partindo- de Guaira,
através de barca, previamente co�
tratada, num percurso de aproxi
rr",adamente três horas e pouco, de

ida e volta, os canoinhense tiveram
oLortunidade de conhecer a Ilha do

'l:::i"avão e também um lugarejo do

Paraguay. Nós outros não t�vemos
coragem de embarcar devido .a

larzura do rio e a extensão enorme
<:>

,

a ser percorrida.
. À noite nos reunimos em um

famoso restaurante da cidade de

Guaíra, para jantarmos e comemo
rarmos ,0 aniversário de duas com

panheiras de viagem, sras. Nereida

<e Nelci. Uma típica interpretava
aquelas músicas de mech�r com o

coracão da gente, O baile que a

t .irrna promoveu, quase foi até o. sol
raiar. A surpresa da festa fOI a re

velação de um companhe�ro de t�
rismo como cantor (sr. Zide Treví

sani): Cantava tão bem que os len

ços que levamos foram poucos pa
ra enxugarmos as lágrimas que
é1.erramaml::Js devido ao sentimenta-
'lismo da voz do cantor. O maidr .

medo 'da turma é que os gringos da

típica, queriam contratar '0 sr. �i
de e se o mesmo aceitasse, ficaria
m�s sem o amigo ,e lO. comerciante,
aqui em nossa ferra. Já imagina
ram ?

Ano

1972
1974
19'76
1974

.. 1977
1976
1976
1974

I

No domingo, fomos a Porto

Iguazu, também com o intuito de

cv�-::1prár alguma coisa; no entanto
os preços lá estão muito alt.erados.
Corria exemplo poderemos citar a

travessia de barca, do Brasil ao ou

tro lado, ou seja, 'à Argentina, d�z
cruzeiros, trajeto de volta, Argenti
na-Brasil, trinta e cinco cruziros.

Vejam só o absurdo, Na parte da
tarde forrios, após o almoço conhe
cer as Vilas A, B e C, daqueles que

Iestão.' constr-uindo Itaipu. Uma ma-

.' .

ravilha. Estivemos até o portão da
entrada dá. barragem e não pude
n!os entrar, devido não termos en- �-��-r��-·�������-�--����·������

contrado a pesaoa (R�l�ções Públi
cas) que nos daria .por éscrito a Of-

.

dem .
. Apesar . de brasileiros, não

conseguimos . conhecer a famosa

,barragem.. Segundo, informações
que tivemos o concreto que tem, já
�;m Itaipu,' daria. para construir du-
zentos maracanãs. ,,.: ....

'

• ..... I.. ... ,.-�;. :,' • '
,

O que mais nos 'l·rhpresslOnoU'
no trajeto que percorremos. ou se

ja, aproximadamente, trezentos e

cincoenta quilômetros,' de ambos os

,

.
..

Na manhã de sábado rumamos

com destino" à Foz do Iguaçu, onde
nossos olhos iriam se extasiar com

mais beleza, As famosas Cataratas
do Iguaçu, com sua beleza infindá -".

vel molhando'nossos cabelos, com

aq�ela garoa sem fim. Um arco-:

nis, nornpletava o quadro - que a

natureza pintou,
A noite demos uma esticada ao

Paraguay. afim de fazermos com

pras e també� opor-tunidade p:ara
aoueles aue nao conheciam caSSInO, .

o -conhecer:

.

,

«BOM-DI À»···
«,COMPA'DRE »

. .

!'
,

..

A < melhor erva mate produ- '\'

zída .. em toda região.

lados da estrada, a enorme planta
ção de trigo, a perder de vista, Fi
camos sabendo que os agricultores
daquela região, trabalham na base
de cooperativismo mesmo, isto vem

todo o verdadeiro sentido da pala
vra, razão do que vimos,

.

que nos

deixou extasiados, boquiabertos
n.esmo ,

dobrável que comprou do estran
geiro, armar e levar na garupa, pa
ra casa, a Leony· que perdeu um

pé de sapato no ônibus e não en

controu e devido a umidade da ma-
.

nhã não poderia ir . descalça.

Agora, só nos resta a saudade
de tudo aquilo que vimos e apro...

veitamos '. Os com.panheiros de. ex-
. cursão foram' maravilhosos'. Por
cato em breve, estarão novamente
organizando uma nova viagem por
e� se Brasil afora. '

Tivemos .em viagem uma ver

dadeira aula de história e geogra
f'ia, dada pelo Dr. Haroldo Ferrei
ra .. Aprendemos coisas que nunca

mais esqueceremos.'

Como alegria de pobre dura
pondo, aos pOUCOS fomos nos apro
ximando de nossa chagada, que
deu-se às seis horas e pouco da ma

nhã de segunda-feira. O pior de
tudo que apesar do sono, Dona Ne-

. reida teve que pegar sua bicicleta

, Ap Clube do Sigilo, --nosso
agradecimento extensivo a todos.
Não esmoreçam. .

Continuem pro
movendo cada vez mais o turismo.
Pois turismo é cultura.

-

. Canoinhas, agosto de 1979.

IVANITA SCHIVINSJU

Compra-se ,telefone
residencial

Cr$ 18.000,00 à viste
,TRATAR NA RUA FELIPE SCHMIDT, 130 NO'

HORARIO COMERCIAL.

Atenção!
CANOINHAS ACABA DE RECEBER, MERECIDAMENTE,

. UMA NOVA LOJA:

Vidraçaria Maffezzcli
Rua Vidal Ramos, 184 (ao lado do Supermercado Ouro Verde)

"
.

COM UM COMPLETO SORTIMENTO DE VIDROS LISOS
E FANTASIA, E UMA EXCELENTE EQUIPE DE FUNCIO

�·ÁRIOS,. A' VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI ESTA APTA A
ATENDER TODA A CIDADE E REGIôES VIZINHAS, cosr
QUALQUER QUANTIDADE" DE VIDROS. CORTADOS,

AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO.'

DISPõE TAMBÉM DE ARTIGOS PARA PRES'ENTES,
_

TAIS COMO: QUADROS, ESPELHOS, CRUCIFIXOS,
IMAGENS E MIUDEZAS EM GERAL.

.

Faça-nos uma visita e comprove.'
Você não perderá seu tempo.

Terrenos - vende - secentrais
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.

-·-C-A"""N....,O-I-N-�
...

!·�-S-J-A
....

'

....

r.....t'E
....

M

............

M

....

E

.....

�-A....,:-N,..,.IC
.....

�-U-T
....

O

..

-R-I
...

Z-,�O---P-E-L-O"'--I·.INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIAIS.

SE SUA BALANÇA Ar-RESENTAR QUALQUER ,DEFEITO,
PROCU!tE IMEDIATAMENTE O SR.

NORBERTO lADRA.
Rua Alois Stüber, 528 - Bairro Alto das Palmeiras

Fone 22-0714,

l!po'stilas para. concurso
. ,

Banco dó Brasil, côm
LUTS:" sch'ê'uer; I,:

I .
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* 1/A juven�ude ,não é um período da vida; a juventude
é um estado de espírito, um efeito da vontade, uma

qual,idade da imaginaçôo, uma intensidade emotiva,
uma vitória do valor sobre o amor ao conforto. AI-

,

guém não se torna velho por ter vivido um certo

número de anos; torna-se velho porque deserdou
idea,is. Os, anos enrugam a pele', mas o renúncia ao

ideal enruga a alma. As preocupações, as dúvidas,
os temores e as esperanças, são os inimigos que len
tamente" nos fazem vergar para o chão e nos con

ve'rtem em pó antes da morte. Jovem é o que des
lumbra e se maravilha ... o que pergunta como me

nino - E depois? Jovem é o que desafia os aconte

cimentos e encontra alegrias no jogo da vida. As

provas galvanizam-no, os fracassos o t.ornam mais

forte as vitórias o tornam melhor. Serós tôo jovem
como tua fé tão velho como tuas dúvidos, tão jovem
como a confiança que tenhas em ti, tão velho como

tuas esperanças, e mais, velho ainda como teu aba"
rímento . Permanecerás jovem, tanto quanto perma
neceres verdodelrornente ,generoso, tanto quanto sen,

tires o' entusiasmo de dar al9(uma coisa' de ti penso ..

mentes. 'palavras, amor; tanto quanto o fato de da;'
.

alguma coisa, te .dor a irnpressôo de receber; e por
conseguinte, se sempre estas devendo e dese

jando dar mais. Permanecerás jovem, enquonto fo
res receptivo a tudo quanto é belo, bom e grandio
so, podendo desfrutar das rnensc'qens da natureza,
do homem e do ,infinito. Se um dia qualquer que
seja tua idode, teu coração for mordido pelo pessi-'
mismo, torturado pelo egoísmo, roido pelo cinismo,
que Deus tenha piedade de tua alma de velho.

* Acabou-se ,aquele tempinho gostos9, onde encontra- .

va-se todos reunidos, e alegres. lodos voltando parra
os estudos, enfrentando batalhas e recordando esse

• • • Responsabilidade: Ja e Cit
gostoso tempinho que passou. Os que vão' levam

squdades dessa mcrovílhoso terrlnhc, dos amigos,
familiares, e da velha amizade. Entre os que vão e

deixam saudades:,.
- Joyce, uma graça de menina. Mesmo longe nun

ca esquecida:
Markiv, fazendo muita falta na Mat-Cap. E não

é para menos.

Mikus,' deixando muitos tristes com a sua partida,
Silvlnho, volta à Floripo . Volte sempre mina, pois
é muito bom ver você por aqui,

* Hoje todos marcando presença no Clube Canoinhen
se e curtindo muitos lances. E isso aí.

* Shiminho depois de ficar muito 'tempo sem dar os

ares de sua graça, volta a agitar,
* Completou idade nova dia 31. a garotinha Patrice de

.

Carvalho. À você menina tudo de bom,
* Leila e Luís parzinho que faz inveja a muitos . Con
tinuern .

* Zé Markiv qcrotõo fofo que extreou idade nova dia
30. Parabéns,

* Luciane Cador depois de passar as férias em Floripa,
volta para perto da gente, isso é bom.

* Cláudio recebendo hoje os cumprimentos de seus

crniqos par mais um niver. Felicidades.
* Também Nivea recebendo amanhã os cumprimentos
de seus orniqos . À você garota que é motivo de ale
gria entre nós tudo de bom.

,

* "Um homem pode considerar-se velho, no dia em

que tiver apenas saudades em lugar de sonhos .. �"

Tchau!

Registro Civil
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci

vil do 1..0 Distrito de Canoínhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:'

OSMAR JOSÉ GONÇALVES PADILHA e ANA
GERTRUDES HACKER, ambos solteiros, nascidos,
d.omiciliados e residentes em Serrito, deste Município.
Ele, lavrador, nascido em 29 de maio de 1956, filho de
Euclides Gonçalves Padilha e Marichen Panstein
Padilha. Ela, do lar, nascida em 7 de setembro de
1959, filha de José Hacker Filho e Gertrudes Hacker.

CELSO FRANCISCO SoARES FRAGOSO' e VE
RA LUCIA 'I'CHAICKA, ambos solteiros, domicilia
dos e residentes em Campo da Á"gua Verde, desta ci
dade. Ele, padeiro,' nascido em Salseiro, deste Muni
c�iPio, em 2 de dezembro de 19'57, 'filt�) de Fermino
Soares Fragoso e Marta Leoncio Soares. Ela, do
lar, nascida em Canoinhas, em 21 de fevereirn de
1963, filha de Francisco Tchaicka e Eduvirgens Nien-

.

geliski Thaicka , ,
..

WILMAR LUIS BREY e ANITA FATIMA DE
LIMA, ambos solteiros, domiciliados e residentes

.

nesta cidade. Ele, auxiliar de escritório, nascido em
Alto das Palmeiras, desta cidade, em 1.10 de agosto de
19'55, filho de L"'on::;rdo Leopoldo Brey e Sebs st inna 'Je
Souza Brey . Ela, do lar, nascida em Cochos, Mu. .ci
pio de Major Vieira, (l"sce Estado, era 25 de ci�zcm
bro de 1961 filha de Alfredo Pires de Lima e Suzana
Veiga Pir'2S.·

.

JULIO BREDUN e LEONI CORRÊA, ambos
solteiros, dornicílíados e residentes no Bairro Apare-

"

- EDIT AIS
cida, desta cidade. Ele, ajudante de tratorista, nasci
do em Rio de Areia deste Município, em 14 de outu
bro de 1960, filho de José Bredun e Estefania Mois
sa Bredun. Ela, do lar, nascida em Santa Barbara
do Rio dos Pardos, deste Municipio, em 9 de setembro
de 1960, filha de Alfredo Corrêa.

.

-,

.JOSÉ EVANGELISTA ROSA com MARIA DE
FARJAS, brasileiros, solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade; ele operário, nascido em São Se
bastião cb Sul-SC. aos 29 de maio de 1959, filho de
João Rosa e de Maria Conceição Evangelista Rosa;
ela do lar, nascida em Bela Vista do Sul-Mafra-Se,
aos 9 de março de 19117, filha de Alfredo de Farias e

de Estelina Bueno Farias.

SERGIO K6HLFR e CARMEN SYLVIA FER
RARES!, .ambos solteros, domiciliados e residentes
Desta cidade Ele, nascido em Canoinhas, em 23 de
agosto de 1953, Bacharel 12m Administração de Em
j-resas, filho de Alvino K::::hler e Nadv Soares Kõehler. '

Ela, orientadora Pedagúzica, nascida. nesta cidade,
em 11 de setembro de 1957, filha de Mario Arthur
Ferrares! e Olga Maria Friedrich Ferraresi.

F., para que chegue ao CCYl ecímento de 3.os,
·"I?.n(

.

� pub3�c:,,1' n pres=rte 'l'I'dhtl. f nrssentaram ps
•}nw' ,,:;('.LOS p'x�";if.(4)S p"'1� �i{)!·";o C;vlil, art.. 180. Se
;",,"

.

'. t'�v:,r c .... -l"':o:ciml"nt'l d." algurn h:'f�)edimen.tn
i t>ga}, 9[. :,nha�() na forma da lei

Canoinhas, 1.10 de agosto de 1979.

NF-REXDA C. CôRT:E
G:Ccial do Registro Civil

04 de. agosto de 1919
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REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA'

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMURAPA

CONCORRÊNCIA POSLICA H.o 15/79
A v I S o

1 - A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPE
CUARIA - EMBRAPA, com Sede em Brasília - DF,
no SCS, Quadra ·700, Bloco "B", representada por sua

Comissão Julgadora, torna público que fará realizar
Concorrência Pública para obras na GER�NCIA LO
CAL DE CANOINHAS.
As obras serão executadas na GERENCIA LOCllL DE

CANOINHAS, DO SERVIÇO DE PRODUÇAO DE SE
MENTES BASICAS, em Canoínhas. Estado de Santa

.

Catarina, com cêrca de 2.100m2, sob o regime de Em

preitada Global Irreajustável ,

Os interessados poderão adquirir o Edital e demais do

cumentos e obter informações na Sede da EMBRAPA,
sala 805, nos dias úteis das 8:30 às 1:b:30 horas.

4 - A Documentação e Propostas serão recebidas na Sede
da EMBRAPA, sala 936, às 15:00 horas do dia 17 de Se ..

tembro de 1979. \
-

.

5 - O Capital Saciai .mínimo para participação é de Cr$
15.000.000,00 (QUINZE MILHõES DE CRUZEIROS),
integralizado ou realizado até 6 meses da data da Con
corrência.

Bel. AROLDO FIGUEIREDO - (Advogado)
Presidente da Comissão Julgadora

��mmm.AnA ••••��·n;��'.I ••••• I'n •••• I.I •••• 'I •••• a ••
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Prefeitura Mun. de Três Barras
EDITAL N.o 03/79'

. Modalidade: Tomada de I Preços

e-,
u

Entidade Promotora: Prefeitura Municipal de Três Barras

Comissão de Licitação: Designada por Portaria do Executivo.

Objeto da Licitação: Construção de prédio escolar

Local da Obra: Bairro São Cristóvão _. T'rês 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$ 520',00

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: Terouraria 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.
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RUA. FREI ME��p,NDRO K.AMPS, 340 - FONE (0417) 22-0832 - C,ANOINHAS· se

Colabore 'com a «A P A E ». Ela precisa. de você

DOCUMENTOS DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS EXTRAVIADOS

.

LUIZ FERNANDO FUCK, decloro ;
para os devidos fins que foram ex

traviados todos os documentos do
veículo de sua propriedade, marca

.

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

relo .

Os mesmos' ficam' sem efe'to
por ter sido requerido- 2.a via.
1 x

��-�--------------

D O C U M E N T' O S'
EXTRAVI.ADOS
IZIDORO G. JARSCHEL, de-

clara para os devidos fins que, fo
ram extraviados todos os do
cumentos do veiculo de sua pro
priedade, ano 1973, placa .CA-1461,
cor vermelha, '168 Hl?, 8 eil., chas·
sis CH-2A7AMT-07650.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerida 2.3., via.
t x

�--------

MARIO SIZCZYGIEL, declara pa
ro os. devidos fins que foram extra
viados todos. os documentos do veí
culo marca Kombi VW, placa
DA-1307, ano 1975, cor verde e

branca, chassis BH-416819.
.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerido .sequndos vias.

DOCUMENT'OS

EDVINO CORDEIRO de
clara para os devidos fins que
extraviou os seguintes do

cumentos: Carteira de Identida
de, Título de Eleitor, CPli' e

D O C U M E'N TOS
EXTRAVIADOS
EUCLIDES GABARDO, declaro

para os devidos fins que foram ex'

trovlcdos todos os. documentos do.
veículo de sua propriedade, 'frlarco'
Brosllio VW, placa CA�2869, 'ano
1978, Cor vermelhot, 65 HP, chcssls
BA.-544 . 737 .

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerido sequndos vlos .

2 x
-�--._----------------------

E X T R A V· I � DOS
Certíücado de Dispensa .'

b Ser.;.
viço Militar.

Os rnes�s ficam e�m efei
to por ter requerido 2as. vias.
1 x

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GOVERNADOR DIA 24 EM MAFRA
I.

:, . A visita de serviço progrannada pelo .Exmo. Se
nhor Governador do Estado e seu Secretariado mar

cada para o dia 17 do .corrente na cidade de Mafra
cidade polo da AMPLA, foi trans:ferida para .o dia 2·4,
do mesmo mês. Quanto ao cnonog ;rama dos trabalhos
será mantido o mesmo roteiro. Para melhor orienta
ção, dou a seguir a comunicação .recebida: Ilmo. Sr.
Esmeraldino Maia de Almeida - Digníssimo Presi
�ente Diretório da ARENA Papan duva. F'lortanópo
lIs-SC, 2060-41/37-23:..,19-10. Inforrruo Governo adiou

viagem Mafra para .�ia �4 agosto P, t Programação se

ra mantida aquela ja divulgada Pt Saudacões Nereu
Guidi Secretário Casa Civil..

�

ESTRADA PAPANDUVA - RIO DO CAMPO
, Sobre o palpitante e oportuno assunto temias
novas boas a informar. providências estão s�ndo to
madas 'para O' andamento dos trabalhos. Transcrevo
um xerox recebido pelo Sr. Silvino Chichoca MD
Presidente da Câmara Municipal, do Deputad� Moa
cir Bertoli, DD Presidente da Assembléia Legislativa
-, Palácio Barriga-Verde. Nesta. Senhor Deputado
Estadual Moacir Bertnli . Em atencão a sua solicita
ção fiz incluir na relação de' projetos a serem elauo
rados priorrtariamente pelo DER/SC, a rodovia

,BB,-116 (Papanduva)-Nova Cultura-São João do
Mirador-Rio do Campo-SC 302. O edital n.? 46/79 es

tá s�n9:0 publicado nos jornais de .nosso Estado. A
previsao para a laboração do citado projeto é de 300
dias a partir da emissão da respectiva Ordem de Ser

v�ço. Colocando-ma a seu dispor, quero, na oportu
mdade, reiterar minha expressão de' apreço. Cordial
mente, Esperidião Amin Helou Filho" Secretário dos
Transportes e Obras.

'

·OS MEIOS DA COMUNICA:ÇAO
E AS CRIANÇAS

o Ano Internacional da Criança já vai adian
tado, badaladC? com todos os meios pelos órgãos com

petentes. MUltas esperanças nasceram. Mas as es

peranç�s começam a virar decepções, pois parece que
tudo nao passa de anúncios publicitários desenhos
animados, shows insignificantes, discurs�s, slogans,
promessas. Mas pelo VIstO. no mundo das comunica
ções a Criança continua sendo a grande injustiçada.
Os programadores de televisão, dizem que um pro
grama para crianças �ão dá IBOPE. Os editores pen
sam que Iivros e revistas para crianças não tem sai

da? VIstO que os pais gastam dinheiro em bolos e

brinquedos, não em livros e revistas. E, é verdade.

� resto, fica conoscO'.. Se nós nã� temos tempo para
dialogar com nossos filhos, como e que iremos conhe
cer seus problemas? Se não somos honestos, como

�?demos pretender que as crianças o sejam? Se não
VIvemos a fé, 'que irão herdar de nós os homens de
amanhã?

,

SECRETARIO DOS TRANSrORTES E OBRAS'

._

O .Secretário. dos 'I'ransportes e Obras, Esperi
dião Amin Helou FIlho, enVIOU o ofício a este colunis
ta, vasado nos seguintes termos:, Ilmo. Sr. Esmeral
dino Maia de Almeida, jornalista do Correio do Nor

t� - PAPANDl!VA-SC. Prezado Amigo. Quero, en
viar-lhe meus sinceros agradecimentos pelo registro
em sua coluna, de minha visita ao município de Pa�
panduva . Sua bondade e cortesia me estimulam a

,

04' de agosto de 1979

ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA

um maior esforço para cumprir com a missão de bem
servir ao Estado de Santa Catarina. Grato e Cordial
mente. Esperidiâo Amin Elou Filho, Secretário dos
'Transportes e Obras.

HONRA AO MÉRITO

Nossa Agência Postal, Telegráfica, felizmente,
nos últimos meses tem sido conduzida a contento de
:seus usuários. O responsável pelos trabalhos, o jovem
"sr. João Franc\sco Spitzner vem se dedicando a fun
do para o bom andamento dos trabalhos. Por outro

lado, desde o dia 02 do mês de, julho p. p. entrou em

férias regulamentares, vindo a substitui-lo o jovem
Raul' Richter,

.

funcionário cônscio de seus deveres,
atendendo os usuários' com polidez e atenção Aqui
.a coluna registra um voto de louvor a alta direção
da EBCT, pela acertada e feliz escolha desses abne

gados e zelosos funcionários para integrar a equipe
de trabalhos da Empresa Brasileira dos Correios E

Telégrafos nas pessoas dos senhores João Francisco
Spitzner e Raul Richter.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Srta. FATIMA �EGINA - Amanhã festejan.·
do seu niver a srta. Fátima, filha do casal João (Leo
nor) Sonaglio. A brotolândia em alta rotação para
(comemorar [O evento.

Srta. RITA DE CASSIA - Dia seis niver da
srta. Rita, filha do distinto casal Adyr (Jurcy) Ciola,
residentes em Mafra. Cumprimentos pontificando em

alto estilo para a elegante senhorita.

D.a JOANA MALAKÚVISKI - Dia 6 data im

portante para a grande família Malakoviski, quando
estará completando mais um ano de vida a veneran

da senhora D." Joana. Na sua festiva data os mais

justos cumprimentos e felicitações.

Sra. LEATRICE - Dia oito comemorando ni
ver a Sra. Leatrice Teresinha, filha do casal Manoel

(Maria Adelina) Furtado, ele Presidente do MDB.

A nataliciante é esposa do senhor José Smentcaski ..
Em alto estilo cumprimentos.

JAMIL VILSON - Na mesma data aniversa

riando o garotão estudante Jamil, filho do casal Sgt.
..Tamil (Rosi) Carvalho, ele MD. Delegado de Polícia.
Festinha pontificará com alegria.

Sra. NILSA S. KRIECK - Dia 10 extreando

idade nova a sra. Nilsa, esposa do sr. Reinhardt

Krieck, Tesoureiro Municípah. Felicàtações estarão
na pauta do dia para a aniversariante.

Sr. ALFREDO FRANCO - Dia 11 quem estará
festejando idade nova é o sr. Alfredo Franco, resi
dente em Canoinhas e particular amigo do colunista
Um abraço da coluna.

AMAURY PARTALA - Na mesma data, niver
do estudante da Escola Agrícola do Paraná, jovem
Amaury, filho do distinto casal Aloisio (Maria)
Partala , Muita alegria na festiva data do Amaury.

UM POR SEMANA

Se um único homem atingir a plenitude do

amor, neutralizará o ódio de milhões. ,(Gandhi)

UNG
INDÚSTRIA

& •

- COMÉRCIO - .. EXPORTAÇAO
TELEFONES: Escritório 23-í770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores

de ferro e

vidros, com equipe
tentespara sua colocação,

,

Esquadrias
"···:de

da Linha

«WEG»

uma variadíssima secção

'de profissionais cornpe-

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

RERRESENTANTE EM CANOINHAS:

'

..
' ,,'

Waldernar K Uppel
�. --=PW;... ==n=c P'C�"""�""_ _

. � ..

'Rua'Major Vieira", 360 _ Fone (0477) 22:-0�j6 - CANOINHAS _' Santa Catarina
•• o"

'. \ •

• 1.

�. :t ii

r

Celulose, Papel e' Embalagens LIda.
FÁBRICA DE TRí!:S BARRAS - se

Está)admitindo: "

, .

UlmlCO
experiência de dois anos na função
conhecimento do idioma inglês

A EMPRESA OFERECE:
.

,- Excelente remuneração, ótimo ambiente de trabalho, se

guro de vida em grupo, assistência médica e odontológica
gratuíta e extensiva aos dependentes, treinamento, refeitório,
transporte gratuíto, clube recreativo e área residencial.

CONTATOS:

- 'Enviar CURRICULÜM VITAE com foto e pretensões sa-
'

lariais para a caixa postal 32-D - AC Recrutamento e Sele

ção - 89460 - Canoinhas - Santa Catarina - Tel. (0477) 22-0690.

, QAQU

C�.......
= m

Rox para banheiro e fechamento' de área já não é

problema em taRoinhas

informações: AI8
0=='"

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

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO
,

-�-
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-
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- CIM NTELA -

Seo problema ê cercas ou alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS

DIFERENTES DE CERCAS .

• #

.... ..
.. ...

:.:<>:.:
..... ..

. ...
.

-:- EXPEDIENTE -:

Propt-ietárío: AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Diretor (de 13-10-62 a 07-09-78): RUBENS R. DA SILVA

Diretor atual: GLAUCQ J. BUENO
Redator: LUCIO COLOMBO

ADMINIS'rRAÇAO:
Rua Getúlio Vargas, 527 �- Fone (0477) 2,2-0971

Caixa Postal, 242

COMPOSIÇ.Ll\O e IMPRESSÃO:
. Impressora Ouro Verde Ltda .

Rua Paula Pereira, 765,- Fone (0477) 22-0379
,

'Caixa Postal, 2-D"
\

COLABORADORES:

PAPANDUVA: Esmeraldino Maia 'de Almeida
TRÊS BARRAS: Paulo A. Frank
MAJOR VIEIRA: Francisco Krisan

CANOINHAS: Joalberto Kalempa, Ivanita Schivinski e Fer
nando Luiz Tokarski .
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CIRENE MARIA DE MORAES ANI
-

.

VERSARIOU DIA 2. EM JULHO DO. ANO
. PASSADO FOI A 3.a COLOCADA NO CON

.
CURSO "RAINHA DA COOPERAÇÃO", CON

. CORRENDO COMO CANDIDATA DA CO

OPERCANOINHAS.

"""'�,,---=_.,===-===== --=-=

ILUSTRE VISITANTE

Visitando esta semana a RIGESA de Três Bar

las, o Presidente da Empresa, Dr. José Guilherme
Cesar de Andrade. Ele, chegou na quinta-feira, e

foi recepcionado pelos Diretores, James Barbarito ':

Mark Stockwel na residência de hóspedes, com :1

. presença de altos funcionários.
,=== ===.==_

.. -

GARDENIA
RECEBEU VESTIDOS PARA MEIA ESTAÇAO

E BLUSAS DE SEDA

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

VESTIBULAR

De parabéns, o jovem Gerson Gallotti, que :[oj
aprovado no Vestibular da Faculdade de Ponta Gro�-
sa-Pr. na área de Engenharia Civil.

.

REUNIÃO DA' FAMíLIA "WIESE"

A tradicional reunião anual da Família 'Nie
�e, ,este ano será realizada em Canoinhas nos dias 08

e.09 de setembro, quando terá lugar uma grandiosa
festa de confraterRização de ,aproximadamente 25{)
pessoas.

: Os Wtese neste encontro, reunem Q parentes-
.
co das cidades de Joinville, Brusque, Lages, São, Ben··
to do Sul, Rio Negrinho, São Paulo, Mafr.a, Blume·
nEu, Concórdia, Indaial, Florianópolis, Londrina, São
Mateus do Sul, Porto União Santa Cecília e Canoi-l
nhas. A reunião do ano pa�sado foi em São Bento
do Sul.

Basil-io Humenhuk

Depart�nlento de Serviços
", Il. .'

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

de seu carro, seja qual for a marca.

Estamos' à' sua inteira disposição. : Ligue para·
.�..0024,e fale oom VALCYR.

. ..

Rua,. Vidal' Ramos" 2Q31.

I

\'
, 1 I ..

,
r

, Cúcio

Colotnb:»

SHO'W DE "PERLA"
ALTAME,NTE PRESTIGIADO

É "D E S T A QUE" dos Destaques na colu
na de hoje, o alto prestígio com que fui dist.nguido
com a promoçãodo dia 27 no Ginásio de Esportes com

él querida' e afável "PERLA". Agradecimentos mil

pelo comparecimento de inúmeras autoridades e c

núclico em Geral das localidades de Mafra, S2.0 Ma
teus do Sul, Três Barras, Papanduva; lVIonte Caste
lo, Major Vieira, Porto União, Marcílio Dias, e logi
camente de Canoínhas e interior do Município. Es
i G� � sinceramente sensibilíz ido pela valiosa co labo

ração dos Patrocinadores: Lojas Ana Maria e Planal
to Hotel, nas pessoas de Nivaldo e Ana Maria; o Sr.
Mcrin Gonçalves, Gerente do Planalto Hotel e toda
..ua equipe. O agradecimento especial à Dona Zaga
la, que foi a governanta exemplar da "suite" de

, PERLA. Também são "Destaques" no êxito da pro
moção, Osmar Wendt, Diretor do Jornal "A Gazeta
de Canoinhas"; Ricardo Pereira Martins, Administra
dor. do Ginásio de Esportes; Eloi Bona, Diretor do

Colégio Estadual Santa, Cruz; Roberto Edi Rujanos
kí, locutor e publicitário da 'Rádio Santa Catarina;
J. Murilo, locutor e animador daquela emissora, co

mo também seu Diretor, Glauco J. Bueno; Orestes
Golanovski, proprietário do serviço de auto-falantes;
Renato Silveira, administrador da Impressora Ouro
Verde; e mais Licéia Kohler, Casa Erlita, funcioná
rias das Lojas Ana Maria, Bruxinha Modas e Chie
Chic �odas, o Comando do 3.° BPM e sua equipe,
Prefeituras de Três Barras, Major Vieira; Canoinhas,
Monte Castelo e Papanduva, além dos Gerentes �

funcionários 'do BESC destas cidades. MUITO
OBRIGADO MESMO.

Bruxinha Modas
Artigos para senhoras e crianças.

Calças JEANS - agasalhos - calçados' e
artigos para presentes.

Organizacões Nivaldo 8urgardl
Rua Paula Pereira (em frente, ao Supermercado

Cereal) .

--= .. =-_=.=--=::c =_=_========

O Conselho Diretor e associados do Rota-

ry Clube de Canoinhas em s,ua f,e\lni,ão �ç:ga.p.
nal às quarta-feiras, agora levadas �(Jf!fe,it9;:J,H?�;'l'
Restaurante Pínguin, tiveram, ;:t,.,:p.9J;lFfV�dar,v���t�(l(
dos srs. João Carlos Pacheco . , R.P'I�J:}ºJa, ,d�IlJI:1fr�� :'
n�eiro da H�d�oser,v�e ld�, São,;Pail;l�9�q}.lJemPf!rr{) :'

Rítzmann, SOCIQ Fundador Cloul�'ºtamj ;ç)M.�1(R,q:)2 .'

Canoinhas e Oscar: aà�a�}j ÀP� :�t?rJBtç�J.:lJp.I%I\q�j<:!: 1

Três Barras. Na PPQl1·tlfn�clft<1��Wt>C�f<tl1����tfl\�03: .

II Clube, Olávio Soares, t�ça�iççmE}:rttj�FJÍ�1)J�19'gio&O v

i sos ao Conselho DiFE;,t.OlI�l!do '·�Q�q:rwr�9�Çlul:>�. <ç-.0j. -

Três Barras empossadosna, S'�waIJ..ª·.gJ.!�,::,B�seH;lJã
-

I ,informando que' aCf'Uele}LÇ�y.be; ..r.r:�.�ebifj;�áe��l§. 8 �

mãos do Governador do R. 1.
�
a :_ ua carta cons-

. titutíva no próximo ·:-dJ{:{<9(Qé.(ágo�t<i�I,I: \ _. [
,

r.'1 : • ,,�.;l' }1(:O/';,H2 ". ti /'\VITAl'
.

SOCIAIS' ': ��.'. () ·.r ot: d_.'i;r)J.fdo c� ��Ar ao, 6 '

" .

í. i, .. 1 ()�. t- n ..�.,' ,

,

'I -r.Ú�J.,,',\ \.;J.:rlLJ:,n../�:I,I(l. ,.\" .th,i.Hr9.
Dia 1.0 de agosto �o�€}mot.ou7��:JQ.,�1ílj,{�I:i5.ªr!p 4.�fU!

I

jovem Arlete Terezinha, Sç}ladeç�,l' �tlQéH_qSOm-· 2;'
Olimpio Schadeck. .. ·,i�:@� di�,L2" .. , complet,olbl;Q."mh .

um ano de vida o ,Companheirp:"r:EtslYiO �!�bH��YJI
kami. Também' dia 2, o aniversário de Cirene
Dias de Moraes filha "do"téompa'nheftó, �Albato
Dias de Moraes.' Ndrafã" 3{ :o:;garótô-tR&drigá �(fl� n'
lho do companheiro:AH:rio 'Dias, 'c0merhG17óÚ'mã;($A� ,

.

um aniversário. Também; dib!;3l, ôcorre�)aJd'at3"j.q· I
;natalícia da jovem M:aTi'iã: C[audia;,:;f4ilhéfJà�oolIt..;. ,;t.:.

'

panheiro, Marfo Arthu;r':Fettaresi'.: :)Nro',: ·[·(Ui;; ff�(j
foi a vez do ex-Presidente do,'RC, OS-waktO'�iW"�...:Y;;:'
bleski, de receber os parabéns por: �:;mà.fs . ··uri\aC!. ..
data natalícia.': Também no dia 5, a sra. Dirce
Roeder, recebeu rromenagerrs p�l�. seti�aniverSa-
rio. Ela, é esposa 'do', j cbmpanflêito,4hNi$"'4�jD '

Roeder. No dia 6', :cir'o111bü osj:par8tl::5éns)P>�()i��lIW! ü:
v.ersário à sra. .Haide àe'rresus' Lemes ,M�� !:9'.

mi, esposa dO:,yompanhei'ti).·;'Et"SUfGúMi11fakmnfii,v �

,1f �I' ,,:• ..,.. y�� .�"')).r" i;;r"':..') f.:fV'f, .. �.J... \
.... './ � «; .... ':.. ..I"...... � ��I��J-l�,� '''-4:'../

.$
• r , �.l

I},_ ••) • .t.�. e� �> L .. '" ..1132 bS ...�5x:�) \�st

PAULO II NO NORDESTE

.

O Papa João Paulo -II estará presente às sole-
nidades de encerramento do Congresso Euearístico
NacionaI, no dia 19 de julho de 1980, no Estádio Go
vernador Plácido Castelo na Capital do Ceará. A

�.!�formação. foi prestada por Dom Walfrido Teixeira,
oispo de Sobral a uma emissora local. O Congresso
Euc�!,ístico Nacional vai retinir cerca de 500 mil pe
regrmos de todo o País, conforme os cálculos da À'r..,
quidiocese de Fortaleza.

"

DEBUTANTES DE 1979

DO CLUBÉ' "cl\1NoiNHE�s�",:J�l$:�
",

-,
,} � .1 t: �...' .. , li.. • :'�l.' 4:.' ;� ,.)';(' ��ti

A Secretaria do Clube ,CÇl,npi@�:qª�·:,��q_e:çJ}9.\lJ
dia 31 de julho as inscrições,das ,d,ebut;qJl,��S"P,���?()�n§b)
que serão apresentadas oficialmente ,�à", ;qoss.Ç\- ���j"'
dade em 7 de setembro , SãQ .15, lindas ·m�niI�J1St.rnRii'
ças que farão seu ,"debut"'.Rar;fioite" d� ·gqJa ,q.Q;:::.�
gestoso, e serão aprese-n�adas {pg�O Çl;J;Uêt'ar�da lX�:.l'lill'P
py, Ary Sanches. Abrilhantará-o t��Jl,tg� ·;.o,JJ'rn�
Internacional l(NOW H(j)W;, 'uma�'16iI'qu;estª" �a�,;mari�:;>
qualificadas parq. festas, deste ,gê]].,fitP .. "

. .A� 'l)j:r.gtQxji,�
! do Clube movimenta-se nos, preparativos do ,,"Baile

.
Branco" iniciando esta semana" á�,.decô�açãó 3ao�bsa
Iões, que aliás, será das mais belas.

EULALIA KOLBECK - MADRINHA
DAS DEBUTANTESj79
Estivemos com a Diretoria 'do CI�bc Ca

noinhense, quando nos transmitiram as decü:ôes
ton1adas na reunião de 31 de jt:.lho, ocasião em.

que foram debatidos todos os aspectos do Baile
das Debutantes de 7 de setembro. A escolha da
Patronesse recaiu na sra. Eulalia Glaba Kol
beck com a presença de todas as debutantes
que no mesmo dia foram; levar a boa nova à Ma�
drinha - qUe as recebeu com muito carinho e

fidalguia - dizendo que tudo faria para torna-r
mais bonita a .festa primaveri� que está por
acontecer. AdIantou-nos o casal Presidente do
Clube Canoinhense, Zaiden Seleme e Zoé Wal
kyria Seleme.- que o acontecimento está todo
cronometrado e traz a chancela dos grandes mo
mentos de nossa vida social.

aa..ww = ... -

DRA. HELOISA S. BERTONCINI
CIRURGIã-DENTÍSTA

CRO 1091

,
'

Consultório: RUá Major Vieira; ,505, _' 1.0! andar
,

,

,(ao lado. do Edifício MUS�i)�

I \.' '

FQne_22,,:,0439I I.

'
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I - nas declarações - lVlo
dela I, entregue antes do venci
mento de qualquer das parcelas,
quando o prazo existente entre

a data de entrega e o vencimen

to de qualquer das parcelas for

igualou inferior a 30 dias;
II - nas declarações - Mo

delo I - entregues após o ven
cimento de qualquer das parce
las:

.

• 1

b - se o vencimento se Cteu

a mais de 30 (trinta) dias, deve
rá apresentar o DARF com _a
respectiva multa e juros (RIPT,
art. 392) de 1% ao mês e devida

mente visada pela Receita Fe

deral. O pagamento deverá ser

feito no ato, sob pena de inicia

cão do processo para inscrição
, cm Dívida Ativa da União;

7 - Os Modelos II e III se

rão apresentados com as infor

mações do movimento de pro
dutos (estatística) dentro do ano

civil, à Receita Federal,' até o

último dia útil de fevereiro, ex�

cetuado em 1980, quando deve

rão abranger todos os períodos
de 1979 informados nas novas

declarações - Modelo I;

Automóveis terão ITHU
de 7·/. sobre ·seu valor

. BRASíLIA (AE-,JSC) .- A

partir de 1.0 de janeiro do pr)
ximo ano', os proprietários (I e

carros de passeio, de esporte e

corrida, camionetas de uso mis

to .e utilitários vão pagar Taxa
Rodoviária Única na base de

7% do valor venal dos veículos.

Por exemplo: um carro usado

ou novo que tenha valor de

venda de 100 mil cruzeiros pa
'gará sete mil cruzeiros de taxa

rodoviária.

A TRU fica mantida em.

3% para os veículos destinados

ao transporte público de passa
geiros, bem como para os movi

dos a álcool, jipes, furgões e

camionetas. Ao abrir a reunião do Con-

Essa foi uma das decisões selho de Desenvolvimento Eco

tomadas pelo presidente Figuei- nômico, o presidente Figueiredo
redo, durante a reunião do Con- expressou sua preocupação com

selho de Desenvolvimento Eco- os níveis das reivindicações sa

nômico realizada ontem' de ma- lariais que vem sendo apresen

rhão no Palácio do, Planalto ..e tadas pelos trabalhadores, em

destinada a proporcionar recur- �a?e da
_ prioridad� do combate

sos para o Programa de lVlobili- a ,lnf.laçao. � Presidente da ��
zação Energética.

'!
�ubhca - .Informou ao Palácio

As medidas, anunciadas 'J. .tlhO
Planalto - ?decdlaro,u reco-

instantes, incluem a "

n ecer a necessi a e ue asse-

po.uc�s
d' líne do �;lgurar

aos que trabalham em
cnaçao e uma nova a 1 a -, ., _.

d 1

Imposto Único robre Lubrifi- p�rhclpaçao .Justa no esenvoi-

cantes e Combustíveis corres- VllTIe:r�.to nacional, �a.s que _

i}

d t 12 501 d to do atendimento das reivindicaçôc.r
IJon en es a ,10 o cus o .

1"
_. •

.

petróleo importado com o de sa_ana:s cn�fl�In: �o�as pre�
produção nacional. Isso produ- soes inflacionárias ínsuportá-

veis.zirá receita anual equivalente a

um bilhão e' 250 milhões de dó
lares. Esses recursos serão dis
tribuidos em

) partes
.'

iguais ao

programa do álcool, ao progra
ma de meios de transportes al

ternativos e ao programa e de
senvolvimento do carvão e ou

tras fontes alternativas de ener

gia.

,TAXIS TERÃO
GASOLINA

Não faltará gasolina para
os táxis aos sábados. Em todas

-�'--��_M .em • __

RS cidades do País deverão fun
cionar um ou mais postos, em

sistema 'de plantão e exclusiva
mente para atender aos taxis

80S sábados. Essa providência
foi determinada pelo presidente
Figueiredo ao ministro das Mi

nas e Energia, logo depois que
ele tornou conhecimento da

apreensão manifestada pelos
motoristas de táxi, com os quais
- segundo o Palácio do Planal
to - vem mantendo relaciona

mento especial desde que tomou
um táxi' em Viracopos para

.

as

sistir, em São Paulo, ao jogo da

Seleção Brasileira contra o

Ajax da Holanda.

.

O Palácio do Planalto ín
formou também ter o presiden-.
te Figueiredo determinado o

aceleramento do fluxo de recur

sos destinados ao financiamento
das atividades rurais e fixação,
desde logo, dos preços mínimos

. para a safra de 1979/80. "O pro
dutor - disse o Presidente .

precisa conhecer, com oportuni
dade, os preços' garantidos com

os quais poderá contar para to
mar /suas decisões no momento
certo" .

-"�M�··"·ecla racão de
1�i-�': t,f' �t i";' .

',"
.

I.
r- ".' •• '

m , •

I'ÜÚ"Cé�,ova srsternátrca
ru 'P[.r'=� :' efeito de melhor' em Agência do Banco do BC2- respectiva multa e juros 5:0 +
�

'1SAI%). O pagamento devera ser

drienia�ã6 'aos contribuintes) a SI . .;
feito no ato, ou até o 30.0 dia ao

:Õivl$�d 'de' Arrecadação da De-I 4 - O pagamento do I. P . I .

do vencimento da parcela;l�ga·é'{a. da.'Receita Federal em' será efetuado na Agência Ban-

J.oinvIHe: expediu os seguintes cária onde o contribuinte entre-Ie�clareéimentos
'.

sobre a 110V,':).
gou' a respectiva DECLARA

�sté':91ãHca:/da '''DECLARAÇÃO 'çÃO - Modelo I;
DE/IMPOSTO SOBRE PRODU-

TOS� IN-DUSTRIALIZADOS __

5 - Os DARFs correspon-
1 .

"'. dentes às parcelas devedoras
lfP·LP.E ",,-, decorrente

-.

da edi-
declaradas no Modelo I serão

f,·,lio:UQ_·�·Dectetó-Lé·i· n.? 1.680 'de.
I R it F d 11;" emitidos pe a tecei a 'e era

28, fJ3't79 :(i:fi:·D.O�U.' de 29.03:79):- .

I
A.

) f'
_ ,

.\� ��..;I.:J> � ::'�i.�::: :;' _'
.- (processo e etrõnico e rcarao a

, 1 - A INS!.BRU'ÇAO NOR- disposição do contribuinte, na

WATIVA N.o SRF-Q35, de -Agência Bancária, onde foi Fll-

6.6'.06.79, publicada no D.O.U . tregue o Modelo I, excetuadas

��.�:!:W �t��àa,Il�;Pt����". ::g����!�ses previstas no ítem 6

4s :�vicMêloo�.J�,�II-e I��l--para ·as 6 - Na entrega do Modelo

i�fo�7�â;S�é�·_�qu��..-v���am send� I. 1, 'na� h�póte�es q':le seguem, o

,I�;rest�dl:!�� n�<·aI?-·tIga -D.I.P.I., contribuinte e obrigado a apre- I
: 0'�.-:�;; _: -: '':':.-

- -

'-'., sentar também DARF em duas
� c2��_O Modelo' I, denomina-' (2) via�, para c�d'a parcela deve ..

�·o �'I::>ECLARAÇÃO E NOTIFI- dora declarada no Modelo I:
, ..G,AÇA0 DO LP .I.�', deverá ser

'�pre'seht:ado, para 'cada período
�é 'ap_u'X'ação,. com as informa

'çõ�,:do-' (tributo extraidas do L1-
.. ' VirO-;Régistró de Apuração do
-t I<P_,::Ir..,-- Modelo 8;
'i _,

I

� ...

"I .i. L'�.'j�: ,:,1'./� .'��
-. ,

�, -J3/-r:+ Or.Modelo I deverá s=r

4ptregu�, âté o 10.0 dia imedta-
.

tb aQ, ;.;.el<!lce.rrarriento do período
de apuração a que se referir, a

qualquer .Agência Bancária - da

jurísdição fiscal do contribuin

i�/' excetuados os estabelecimen

tos i�dustriais com o C:ódigo �e IAtívídade 28.20, que so o farao

a - se o vencimento se deu
a menos de 30 (trinta) dias, de
verá apresentar o DARF com a

8 - O Modelo I será rece

bido exclusivamente pela Rede
Bancária Arrecadadora de Re
ceitas Federais, a partir de ...

01. 08.79, exceto da indústria

fumageira cuja data inicial é

16.07.79;

9 - Antes das datas indica
das no item 8, os contribuintes
cieverão fazer uso do modelo

antígo (DIPI) e entregá-lo na

unidade local da Receita Fe.Ie
ral .

. ERUSC vai receber

Cr$ 40 milhões
BRASíLIA (Especial)

Quarenta milhões de cruzeiros
vão ser repassados à Erusc na

semana que vem, oriundas do

Grupo Executivo de EletrifiCa
éão rural. A confirmação da li-·

beração foi dada onten1 no fi
nal da tarde em Brasília, apó'-:> a

audiência que o ministro César
Cals, das Minas e Energia, con ..

cedeu ao vice-'governador de
Santa Catarina, Henrique Cór
dava. Ele estava acompanhado
ainda do presidente da Celesc,
E:ngenheiro Paulo Affonso de
Freitas Melpo, do presidente e

vice da Erusc, Sérgio Ribeiro e ,

Edelmo Mashenweng, e dos in

dustriais Jarves Gaidzynski e

César Gomes.

, .

O total liberado pelo CEER,
vai ser aplicado na implanta
ção ,de novas linhas de eletri

ficação rural. Durante a au

diência com o ministro César

Cals, os diretores da Erusc fize
ram uma solicitação d� recur�

'308 da ordem de 3DO milhões de

cruzeiros, a fundo perdido, des
tinados à eletrificação rural, o

que viria a substituir o uso dos
derivados de petróleo em 20 mil
propriedades rurais.·

Cancelados ós Débitos fiscais iguais ou inferiores a es tOOO.OO
Divulga a Delegacia da Re

d�1tfF' Federal' em Joinville que)
dêJ)':'êoIifbrmidad� com o Decre
td1'têf TI.o -1.�687, de 18.07. '7�\
(in :-n :0':U. : de 19'.07.79), fica
ram cancelados Os débitos de

qualquei; .' natureza' para con: a

Fazenda Nacíónal, de valor ori

:g���i?' 'igualou inferior a Cr$
,,'

. -.:
'

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

1.000,00 (um mil cruzeiros), ins
critos como Dívida Ativa da

União, pelas Procuradorias da
IFazenda Nacional, até 31 de de- ,

zembro de 1978, pelo que deve
rão ser arquivados os respectí-.
YOS processos administrativos.

ploma legal, igualmente fica
ram: cancelados os débitos fis
cais constituídos até 31 de de
zembro de 1978, de valor origi
nário igualou inferior a Cr$
1.000,00, ainda não inscritos co

mo Dívida Ativa da União, in
clusive multas de qualquer na

t.ureza e custas processuais:
.... '-; '!.. _. :�,,,. t .

;-
,...." '.':'. ,. '. " ....

·�!!2-,�júriét,d�e:,�Diràito, da· .Comarca de Canoinhas - Santa Catarina

VeJ]td.'e:-s�e
20x3:t. Tratar com Jakson no

Clube Canoinhense, ou pelo
FONE: 22",0761. L;/C

De acordo com o mesmo di-

JUíZO CíVEL - 2.a VARA

prazo de)rinta

Um. terreno urbano,
' sito à

Rua João Allage, esquina c/

Emiljo Scholtz medindo

J .,'" " .� ��. ,:"1.: 1

�1ÍIIiIIIII""__""""·:::-- _

f�..'::� �.' : .:�. ú I • "1

-----._,----------

edi�cll'·�cle ..Citaçãô:r�com�o
.

..,_.

�·�7�.·Q "D9�tÔ(r.QriL.. d� A�aíde) guir transcrito:' - um terreno ,I 1979, às 14:30 horas, para a au

R�*!�e�-,:-..tUiz,_j-le, Direito. da .. urbano, situado à rua Curitiba- diência de Justificação Liminar

2;a-�.::var�f Cível da,'. C()��rca de. 11;OS, nesta cidade, com a área de de Posse .e para que chegue ao

C�noin:h�s;' :Esta'do'·. de 'Santa 80Q m2 (oitocentos metros qua- conhecimento de todos mandou

Câtaiinà/�-na' fQrma da Le'j etc._ drados), que obedece atualn1en- expedir o presente edital que

.�,�.,.�,,:: I., .��'"
.,

_. '�, _, ��' ',,' _ '. te as seguintes div�sas: - pela será afixado no lugar de cos�,u-
:,}';', FAz SABER ,aos que -o frente, ria extenção de 20 rne-' me e publicado na forma da lei.

, Pcor.n�,'....·'.'···(�e.n.-(>,:Jl.em·'·e�.nd.-tho.a,l.t·'l�vv'ier.��rnm'_,I 0qUU-e dpeoler� tios lineares, com a rua Curiti- Dado e' passado nesta cidade 1t'

tih :-<. T
, banas; de outro lado cc"'n terras Canoinhas,' Estado de Santa'

p��ie' q�. MARIA DE LOUR,DES pertencentes a João Kêrscher; I Catarina, aos trinta dias do mês

K-rtt\:ltINK SIDORAK, brasi- de outro lado com a própria Re- ! de julho de mil, 'novecentos e

le#.'�:, y.l���:�.,d6'méstica, 'n��iden- .querente; e pelos fu,ndos com I, setenta e nove. Eu, Zaiden T'.

���"�el P°l'9�,�lJl.a,�a e!ll. C,anOln!laS- �ucessores de Vitor Soares de Seleme, Escrivão o subscrevi

Sânta,' C�tárina"" n<,?sta, Com�rca, Carvalho. Tendo pelo MM. Juíz Orli de Ataíde Rodrigues
f�1�t���9\rêri,qé(u!na �ç&?·.d� 1].8U- I de Direito sido designado o pró- Juíz de Direitoj2.a Vara

CàJ;?l,a.O. dç> :segurpte lmo�el_ a se- ximo ,dia 27 de setembro de' 2 x
.' � '.

-,,_ - _. (..... ........... �""""�_.._-__ .....am

Missa
.-'�J.'.., ....(').. ·,-,·;.'n·

....
,. "'lA'''' "F'A':illl'�. 'ii"A DE'· . :.,. '-"

..

�--,..,;..J.! r:.I._�.�I.. .},. I� lr�.�
.. .

O,, 'I
• !._._ ••

I, I

, ,

-,

,�_....

IMISSÁ�DÊ Üi\FANO DE FALEiCIMENTO, Q.UE SERA CE- I
I'�������;:::::::::�30 �ORAS'1

ifAuroMÓWis'�ViNo�:·�Elj
!é CHEVETE � SL .. .. .. .. .. .. " .. " .. .. .. .. 1978

II� BRASILIA .. " .. .. " .. .. " .. . . 1976

� RURAL - 4x4 . - .. .. .. .. .. .. .. . 196�
'E lVIOTOCICLETA YAMAHÀ - 200C

I� VENDE OU TROCA POR TERRENO URBANO

i� Posto ATLANTle - Osmar B. Scbolze
�1

:E (Em frente ao Banco do Brasil) - Fones 22-0004 ou 22-,0104

'h. 4 X

1/:':!E.u,,:',i?::::'·!:t':'!-,'1-:!' "'=f_,"I,.� '1:�,,f;:'J' .1l:JU1.ll !.�Jl::.A-II...,J,U-Jll.U.A2.'"t?,,-�:ilJll�� 'l_" \!Jl.:�... ;y;,�.{, }�.l!,��,U,!r���

(30) dias

VE"NDE-SE ou

TROCA-S',E
por lote urbano - l}m terreno

contendo 20 alqueires, pré�prio
para reflorestamento ou fruti

cultura contendo amp�:J. ;
,

. .
I

perspectivas de futuras
.

aqulc�l- I
ções �onfrontantes --. situado I
em Toldo de Cima,' Município i

de Major Vieira - Valor Cr$
140.000,00. Estuda-se possibili-

)

6ade de pagamento.
..

Tratar pelo FONE: 22-:0971
com Lúdo' Colombo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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04- de agosto de 1979 .

Juizo de Direito da Comarca ,'de Canoinhas - Santa Catarina

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

'.R6drigues, Juíz de Direito da

2�a Vara em exercício na l.a Van

ra 'Cível da Comarca de Canoí

)lhas Estado de 'Santa Catarina,, .

.

na forma da: LeI, etc., .

FAZ SABER, aos que' o

presente ,edital virem, ou dele

('Onhecimento tiverem) que por

parte de FLORIANO PAITER e

sua . mulher MARTHA HOI
NASKI PAITER, brasileiros,
casados, lavradores, residentes
e. domiciliados na cidade de
Três. Barras - Santa Catarina.
xesta comarca, foi requerida
úma ação de Usucapião do se-

guínte imóvel a seguir trans- 1979, às 14,30 horas, para a au

crito: - Um terreno com a área diência de Justificação de Pos

de 428.700,00 m2, situado em
se e, para que chegue -ao conhe-

I cimento de todos, mandou expeColônia Tigre, município de
dir o presente edital que será

Três Barras-Sõ . com as seguin- afixado em lugar de costume e
Ites confrontações: do lado es-

publicado na forma da lei. Da-
querdo com terras da Cia. Rige- do e passado nesta cidade de
SR 'Ltda., do lado direito com O·

Canoinhas, Estado de Santa Ca
imóvel de Agenor Pacheco, em

tarina, aos dez dias do mês de
frente com terras de proprieda- julho de' mil, .'

novecentos e se
de de Luiz Hoinaski; aos fundos tenta e nove. Eu Zaiden E. Se
cam o imóvel de Pedro. Lada-
ninski e com a estrada Três leme, 'Escrivão, o subscrevi.

Barras à Gavião que corta o Orlí de Ataíde Rodrigues
imóvel. Tendo pelo MM. Juíz Juiz de Direito da 2.a Vara em
de direito sido designado o pró- . exercício na 1.a Vara

, xímo . dia 28 de setembro de 1 x

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

. Rodrigues; Juiz de 'Direito da

2.ra Vara em exercícío na 1.· Va.

ra Cível da Comarca de Canoi

'nhas, Estada de Santa Catarina,
na ferma da Lei ete.

FAZ SABER. aos que o

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

sua mulher VITORIA IARRO-
.
CHESKI GREIN, brasileiros,
easados entre si; ele lavrador e

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

Vieira, Comarca de Canojnhas,' 2'4 de setembro de 1979, às 14:30
Estado de' Santà Catarina, foi. horas, para a audiência' de Jus-'

requerida uma ação de Usuca- tificação Liminar de Posse e

pião do seguinte imóvel a seguir I para que chegue ao conheci-
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",
do município de Major Vieira)
desta Comarca, dentro das se

guintes' divisas: - de um lado'
com Leonardo Granernann

.

de
Mello; e de outros (3) três lados
com os próprios Autores.
Tendo pelo lVIM. Juíz de Direito
sido designada o próximo dia'

mento de todos, mandou expe
dir o presente edital que. será
afixado no Iugar 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.
Selenie, Escrivão o subscrevi.

.

o-u de Ataíde Rodrigu�s
Juíz de Direito da 2.a Vara .em

exercício na l.a Vara Cível
1 x

Edtal de Citação com o prazo de trinta (30) dias

.

•B.I�,,,"',,!I"l!lIl!!nMI!lI'l'!UII.lllaD�"\1&U.ll'q�U���1II!
,

.'
(

o Doutor Orli de Ataíde
H.odrigues, 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 dele
conhecimento tiverem, que por
parte de. ANTONIO MARON
BECIL e MARIA DE JESUS'
FERNANDES BECIL, ambos
brasileiros, casados entre si, ele
industrial e ela do lar, residen
tes e domiciliados em' lVIajar

. Vieira, desta Comarca, foi re

querida uma ação de Usucapião,
do seguinte. 'imóvel a seguir
transcrno: - uma área de ter-

Ele

nada a audiência de Justific».
ção Liminar 'de Posse para o

dia 04 de. setembro de .197!� às

raso com 13.770,50 m2 (treze mil,
setecentos e setenta metros e

cincoenta centímetros' quadra
dos) situado no perímetro ur

bano do município' de Major
Vieira, desta Comarca, cujas
caracter ístícas e confrontações
são as seguintes: - de' um lado
com a Rua Francisco dos Santos

Veiga; de outro com a Rua 1'1...1'-
- gemiro . Borges; de outro lado
'com terras pertencentes aos

próprios Autores; Aleixo Zabu

dovski; é Prefeitura Municipal,
e, finalmente, por' outro. lado
com os próprios Autores e UIYl

Arroio sem denominação e além "O:rH de Ataíde Rodrigues
Juíz de Direito/S." Vaara em

deste, Guida Davet. Tendo pelo exercício na 1.a Vara Cível
MM. Juíz de Direito sido desíg- l 1 x' .'

14:00 horas, e para que chegue
ao conhecimento de todos, man-

. dou expedir o presente· edital
que será afixado em lugar de
costumo e publicado na forma
da lei. 'Dado e passado nesta ci
dade

-

de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos vinte e lxês
dias do mês de julho de mil. no
vecentos e setenta e nove .. Eu,
Zaiden E. Selerne, Escrivão

.
(I

subscrevi.

Volkswag n

- O PASSAT oferece muito. mais que um simples carro

pode oferecer!

-- _A, tranqüilidade mecânica, do, PASSAT, com seu 'motor

avançado. Revolucionário!

Passat!

ssat

,

e
. direitoseu por

MALLON & CIA�

;I'i"íii"i'. Ih íf�ril"'íí'i'i
.

a UI. I 81 iIII íí ii I d illli'i .. í lU Iii in i IIT11íi iíln t:Ii i. n ÍII Iiiui .111 iii Ih 11 í 11111 íí. BRli'iJ"I.
.
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Revendedor
Autoriza,do •

CANOINHAS Sant� Catarina

de
.

Edital A rrema tação
. (Extrato art. 687 CPC)

l.? LEILÃO: Dia 07 de agosto de 1979, às 10:00 horas

2.� LEILÃO: Dia 17 de agosto de 1979, às 10:00 horas

LOCAL: Edifício do 'Fórum Desembargador Rubem Moritz da Cos

ta, sito à Rua Vidal Ramos, s/n'- Canoinhas-SC

PROCESSO: Execução n.o 33 \

EXEQUENTE: T-ABACOS BRASILEIROS LTDA.

lSXECUTADO: JOÃO PAULO.
.

BENS A SERE'M
ARREMATADOS: "Seis (06) metros cúbicos de madeira de qua

lidad,e de dois (02) metros, ou seja madeira ser-

rada em tábuas, cujas madeiras se encontram

no pátio da Serraria do Sr.' João Paulo, 'a "beíra
da Estrada velha Canoinhas-Porto União, na lo

calidade de Piedade, nesta cidade; avaliados em

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

Canoinhas, 02 de julho de 1979.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES Juíz de Direito da 2.a Vara
, ;'

,

FOTOCOPIAS?

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

talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis-

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.
TARY II.

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tama:nhtt
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um nove servi

�·o em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

D I S C O S
, ,

Ultimas
.

novidades

as
Rua Paula Pereira, 648.

Praça Lauro Müller, 540

, DR.. ZENO AMt\RAL FILHO
_. CIRURGIÃO 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 -

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

'Drae Zoé Walkyria' Natividade Seleme
_ CiRURGIÃ DENTISTA _' .

'.� CIC 005589159/DEP "_- .

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

HORA MARCADA - Pça. Lauro ,�ülJer,;�494 - fone 22 ..0461
-"'.'

.'

..

I .

I

\
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.p R E F 'E I T U R A
De conformidade com o Artigo n.

° 276, do Có

digo Tributário Municipal, o Departamento de Via

ção e Obras Públicas, mediante o presente .Edital os
elementos referentes a Taxa de Melhoria, sobre o

Calçamento a Lajota da Rua Bernardo Olsen entre as

Ruas Getúlio Vargas e Roberto Elke.

a) ORlÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

POR ME,TlRO QUADRADO
a) Preparo de base .. .. .. ..

b) Acerto ,do leito .. .. .. ,.

c) Calçamento a Lajota ....
d) Mão de Obra

Total .

Cr$ 33,90·
Cr$ 35,70
Cr$ 133,90
Cr$ 46,50
Cr$ 250,00

b) CUSTO DA OBRA

a) Preparo de base .. .. .. .. .,

b) Acerto do leito .

c) Calcamento a Lajota . ..

.T.otal ','. .. .. ..... '.' ..

Cr$ 3.3 .628,80
Cr$ 35.414,40
Cr$ 132.828,80
Cr$ .248.000,00

c) Área total da Obra 1.240,00 metros quadrados, a

ser financiada pela Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, 248,00 metros quadrados, correspondente
a 1/5 da Obra, em moeda representa Cr$ 62.000,00.

d) A ser .financiada pelos contribuintes 992,00 metros

quadrados,' correspondente a 4/5 da Obra em moe-
.

.da repres�n�a Cr$ 248.000,00.

01) Osmar Lauro Stein

frente 34,00 m. cota 4,00 - Esquina
136,00 m2 a Cr$ 250,00 .. .. .. .'. Cr$ 34.000,00
meio-fio 32,00 m.· a Cr$ 100,00 Cr$ 3.200,00

-------

Total.. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 37.200,00

02) Fundação Universitária do

Planalto Norte Catarinense

.

frente 87,00 m, cota 4;00 - Esquina
348,00 m2 a Cr$ 250,00 .

meio-fio 86,00 m. a Cr$ 100,00
Total

'

..... : .. . .....
'
..

Cr$
Cr$

87.000,00
8.600,00

Cr$ 95.600,00

03) Jones A. Seleme
frente 86,00 m. cota 4,00 - Esquina
344,00 m2. a Cr$ 250,00 . .. .. Cr$
meio-fio 84,00 TIl. a Cr$ 100,00 Cr$

86.000,00,
8.400,00

.. Cr$ 94.400,00Total

(4) Henrique Bora

frente ,30,00 m. cota 4,00 - Esquina
164,00 m2. a Cr$ 250,00 . .. f;. Cr$ 41. 000,00,
meio-fio 25,00 m. a Cr$ 100,00 .. Cr$' 2.500,00

_._--_._-_" -

Total Cr$ 43.500,00•

SOMA DAS PARCELAS

A ser 'financiada pela Prefeitura Mu

nicipal de Canoinhas. .. ..... .. ..

A ser financiada pelos contribuintes:

Calçamento a Lajota .. "

Meio-fio .. .. .. .. .. .. .. ..

Cr$ 62.000,00
�

Cr$ 248. OQO,OO
Cr$ 22.700,00

iTotal .. .. .. .. .. .. .. .. " .. Cr$ 332.700,00
\Trezentos e trinta e dois mil, setecentos cruzeiros)

Canoinhas, 01 de agosto de 1979.

BENEDITO TH. CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
JOAO S. ANDRADE

Fiscal do D.V . O

PORTARIA N.o 35,/19

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

.

Catarina, no 'uso de suas atribuições' legais,
zesolve:

l'lOMEAR COMISSÃO.
,

Constituída pelos Srs. Fábio Nabor Fuck. 'Vi
ce Prefeito Municipal,' Dr. Paulo Eduardo Rocha F'a-

; ria, Presidente da Câmara de Vereadores, Osvaldo
Conrado Narloch, Capitão Delegado da 1,3.a DRM, e

as Coordenadoras Esmeralda S. Buchmann, Juci R.
Seleme, Fléride 1., Bittencourt e Jenny Maria R. 18-

phair, para sob a presidência do Vice Prefeito Muni
cipal, organizarem o programa alusivo a Semana da

; Pátria.
.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinha-,
em 31-7-79.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

--, � a Portaria foi registrada e publicada no D(�·

partarnento f\dministrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dír, Administrativo

1:._. " yic� 'PrefeUo .l'4unicipal
,

,.

'04 de agosto de 1919

MUNICIPAL DE C.A.NOINHAS.
LEI N.o 1.494 DE 27/07/79

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ADQUIRIR
IMÓVEL PARA AlVIPLIAÇÃO DO PARQUE IN
DUSTRIAL N.o 1, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições faz saber

que a Câmara de Vereadores decretou e eu

sanciono a seguinte
L E I:

Artigo 1.° - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado à adquirir do Sr. Evaldo Carneiro de Pau-
'la e sua mulher, uma área de terras com 100 .486,2��
D12 (cem mil, quatrocentos e oitenta e seis metros e

vinte e três centímetros quadrados), a razão de Cr$
10,33 (dez cruzeiros e trinta e três centavos) o metro

quadrado, num total de Cr$ 1. 038.022,75 (um milhão
trinta e oito mil, vinte e dois cruzeiros ê setenta' e cin
co centavos), com a finalidade específica de doar a

firma Indústria e Comércio Irmãos Zugman S/A.,
bem como, a participação da aludida firma em 50l}'r;
(cinquenta por cento) do valor da aquisição do imó
vel.

Parágrafo Único - A área de terras em apre
ço constante do artigo 1.0 da presente lei, localiza-se
próxima ao Parque Industrial n.? 1 e, dista' do centro

,da cidade 2.300 metros lineares,' confrontando-se ao

NOHTE 147,10 metros lineares com Ewaldo Concho
rovski, SUL 358,00 metros lineares com Alfredo Seul

tetus, OESTE 413,50 metros lineares com a Estrada
Parado-Piedade e ESTE 407,30 metros lineares com

Alinor Pereira.

. Artigo 2.° - A despesa decorrente com a exe

cução da presente lei, correrá através de dotação es

pecífica - Departamento de Serviços Urbano� 42000
-_ Inversões Financeiras 4210 - Aquisição de imóveis

do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo au

,torizado a suplementá-la em época oportuna, utili
zando-se (�e recursos disponíveis conforme o que esta

belece o artigo 43, §§ e incisos da Lei n.? 4.320/64. '

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições 'em con

trárao .

Canoinhas, 27 de julho de 1979.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi' registrada' e publicada no Depar
.rme.ntc Admirr'strativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fudt,
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal
____ms m � _

DECRETO N,? 37/79
'

CANCELA EDITAL DE TOMADA DE PREÇO
Dr. Benedito Therézío.de Carvalho 'Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de San

ta Catarina, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA

Artigo 1.° - Fica cancelado o Edital de Toma

da de Preço n.? 26/79 de 26/6/79.
Artigo 2.° - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Canoinhas, 30 de julho de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra .

Dr. Fábio. Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito ,Municipal

isti esMallon
temumcaminhão depeçasgenuínaspara

o seuMercedessuBenz.
. para pronta entrega,

E só chegar no balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente'

não guarde em estoque. .

'

E. comprando no nosso departamento
de peças. você compra as genuínas.

Aquelas que passaram por um setor de

controle de qualidade que, só na Mercedes

Benz. ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
de precisão.

.

Então é claro que a. peça chega às suas
mãos em plena forma e. o que é melhor. de

. forma gentil.
O pessoal aqui da casa sabe que tj3m

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.
o servíco é limpo.

E um' serviço que está todo montado

tão grande que acaba fazencieide você mais
um amigo.

.
.

Amiqe, 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
qenuínas é do tamanho de um bonde.

E a nossa vontade de atender bem é

Concessionário Mereed�s-Benz

Aristides MaU••

/
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SERVICOS,

, .�.

Rua Getúlio Vargas; 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTA0: de sábado (04) a sexta-feira (Iü), -

VITAL _' Rua Paula Pereira, 542 -

.Fone: 22-0.040

.'

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

e das 14:00 às 18:00 .horas. Aos sába

, dos até às 16:00 horas.

,
'

MÉDICOS DE PLANTA0: Hoje: Dr. Antonio Merhy Seleme

Fone: '22-0033

Amanhã: Dr. Antonio, Luiz D. Seleme

Fone: 22-0033

.. RADIO PATRULHA: Fone: 19.0
,

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTA'ÇAO RODOVIARIA: Fone: 2z-D179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

Ancora Tratores

t '

l

J

",," "

E
Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,

assim como a linha completa de implementas 81ue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenaçãoNew Holland,

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

'

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

I

M DISTRIBUIDOR EXCLUSfVO EU CURmBA, LESTE'DO PARANA E NORTE DE S�A c.ATARlNÁ.

Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88 _ Fone 52-4821
.Canoinhas, Travessa 7 de Setembro, 248 - F._one 22-D54ll • Lapa,.Rua Barão do Rio 'Branco, 1600 _ Fone 22-1263

.

.
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2.O Ofício de �ota� I
Edital de l'Iotificacã o

, , ,

de Protestos
Por não terem sido encontrados

nos endereces fornecidos, ou por
recusarem a' tomar ciência, faço sa-·
ber aos que o presente, "E'DITAL",
virem ou dele tiverem

conhecimen-',to que deram entrada neste "OFí

CIO", para serem, protestados con

tra os responsáveis dentro do prazo
legal os títulos com as: seguintes
características:

DP N.o 1424-RS;, vencimento
üU . 05.79, no valor de Cr$ 2.000,00,
emitida por "Industrial e Exporta
dera SulBrasil S/A". Contra "JO
SÉ SOARES PADILHA".

DP N.o 11/79, vencimento, c/
aoresentação, no valor de Cr$ ...

10.768,44, .emitida por "Hospital
Santa Cruz". Contra "GERALDO
WEINFURTBR" .

DP N.IO r-s 25.823, vencimento

20.04.77" no valor de Cr$ 2.277,00,
Emitida por "Comercial,Pedrassam
Ltda.". Contra "MIGUEL ,', MEN
DES" .

DP N.o PS· 27.069, vencimento
.
20.12.77., no valor de Cr$ 552,80!
em 'tida por "Comercial Pedrassaní
L�da.". Contra. "MIGUEL MEN
DES" .

DP N.I() PS 27.891, vencimento
.15.06.78, no ·valor de Cr$ 1.152,00,
omitida por "qJmercial Pedrassani
V (la." . Contra, "MIGUEL ,MEN
DES" .

DP N.I() PS 27.628, vencimento
15.04.78, no valor de Cr$ 1.299,00,
emitida por "Comercial Pedrassani
L+da.". Contra "MIGUEL MEN
DES" .

NP., vencimento 22.0.3.79" no

"alar de Cr$ 5.000';00, credor: Clau-.
dio Pereira Coutinho, devedor:
"ARCI FLORIANO DE .SOUZA".

DP N.IO 3383, vencimento
20.07.79, no valor ·de Cr$ 11.586,00,
omitida por O. A. ,Missau Cia. Ltda.,
contra TRANSPORTES DE LAS
CAS E TORAS UrDA.

Canoinhas, 31 de julho de 1979.

Alcides Schumacher
Oficial Maior

L/C

2 x
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(-Om e r c i a I H i r t ' L t da.

da região
hora

0,8 melhores preços
Crediário

e, condições
, ,

e entrega
•,

propno na

Tudo para seu I'dr em móveis e eletro-domésticos
,

'·E aqui. estão algumas ofert'i:ls:
DORl\tI!T(�RIOS PARA CASAL, DIVERSOS MODELOS E MARCAS.

A l?llHTIR DE Cr$ 3.830,00 A VISTA.

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

BICICLETAS MONA1RK 'PARA ADULTOS, A PARTiR DÉ CrS

2.9'10,00 A VISTA

T.:mLEVISOR PHILIPS 24" -,' LUXO. Cr$, 6.570yOO A VISTA E DE

BRINDE VOCÊ RECEBE A ANTENA E INSTALAÇÃO GRATIS. '

IVlIOT,O ..RADiO 3 FAIXAS, Cr$ 900,00 A VISTA,

\
.

',o
,

r�ecebelnos diversos tipos de cristais

, Fa�i1�DOS uma visita e ,comprove nossos pre�os . �

_.�;�::,:.����.:����:.:,�:�!�:��::;,�.�I�.�:m' ..�"m ... .J

I Aos aniversariantes, nossos

parabéns.

Aniversariantes, da semaDa
I DIA 07: os srs.: Amir Ru"

thes e João Alberto Borges de

Souza residente em Porto Ale-
, '

gre; a srta, Zenilda Suchara .

, ANIVERSARIAM-SE

HOJE: o jovem Cláudio
Antonio Dreveck; a garota Iva
na, filha do sr. Ivan de Paula
e Silva.

AMANHÃ: as 'sras.: Julie
ta, esposa do sr. Ubaldo R. da,
Silva, Dirce Maria, esposa do
sr. Nivaldo Roeder e Anita Lui-

. za, esposa do sr. Ervino Mews;
os srs.: Osvaldo Wrublewski,
Evaldo Plothow e Frei Sérgio
Wrublewski .

DIA 08: o sr. Cândido A.

Rocha; o jovem Guilherme

Grosskopf Neto. .

DIA 09: a srta. Marilze

'I'archeski; o jovem _
Bernardino

César Fedalto.

DIA 10: os srs.: João Wet
ka e Miguel Suchara; a srta,
Esmenia Voigt .

DIA 06: a sra. Lia, esposa
do sr. Orlando Treml; os srs.:

Dr. MárioMussi e Alfredo Roes-.
ler; o jovem Carlos César
Schulka. '

CINE JUBILEU
,HOJE às 20,3-0 horas: Sensacional Programa duplo:
1.0 filme: NO OESTE MUITO LOUCO _ Com LEE MARVIN

2.0 filme: AS GLADIADORAS

AMANHÁ às 14 horas em matinê:
,

NO OESTE MUITO LOUCO - Com Lee Marvin e Oliver Reed

AMANHÁ em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:
, HUGO CARVANA e um grande elenco em:

,

SE SEGURA MALANDRO - Colorido

Atenção: 'este filme reprisa 2.a e 3.a feira às 20,30 heras:

4·.a feira às 20,30 horas:
NO OESTE MUITO LOUCO _ Colorido

A história não os esqueceu.... Deixou-os de lado de propósito.
5.a feira às 20,30 horas:

AS GLADIADORAS _' Colorido

6.a feira às 20,30 horas:
NO CORAÇÃO DA TERRA _ Colorido

Aluga-se
SALA PARA ESCRITó�

RtO, SITUADA NA RUA PAU

LA PEREIRA, 404.

.Tratar no local 'óu nesta

redação ..

.�nl'lngli·m'l

Prefeitura Mun. de Três Barras

Edital de Tomada de
04/79Precos

,

�

ENTIDADE PROMOTORA: Prefeitura Municipal de Três Barras.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: Designada pelo Executivo.
,

OBJETO DA LICITAÇÃO: um Chassi novo com cabine, para ca

çamba basculante, equipado' com motor diesel de 140 a 170 CV.
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,.a à 6.a feira.
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 20.07.1979.

, , '

n.O

Canoinhas e Região Norte já
tem Hevendedor « C BT» '

MAVEQUIP - Máq�inas Veículos e Equip. ltda.

(Provisoriamente anexo ao Posto ESSO)

_.
'

__-

ELETRO
I •

•
.

•

IM,PER·IA.L·
,

Especializada em reforma -e serviços em, geral dê
refrigeradores domésticos e comerciais ,- 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 Verde.

"

r'')
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1. ° - Três Barras com 9 pon
tos' ganhos;

2,'° - São Bernardo e Botafo-

go com 8;
3,'° - Santa Cruz com. 5;
4.° - IMAZA com 4;
5. ° - Palmeiras e Wai Ken Ké

com 2 pontos ganhos.

Alceu do Botafogo é o artí
'lheiro absoluto do Campeonato'
com 11 gols. Em segundo lugar,
Boy do IMAZA com 8 tentos.

Em terceiro, Aderbal do Três
Barras com 7. Em quarto, Celso
do São Bernardo e Renato do

Botafogo com 5. Em quinto,
Henato do Santa Cruz com 3.
Em sexto, Fatia do São Bernar

(10, Jefferson do Santa Cruz, Zé
Luiz do Santa Cruz, Mafra do
Santa Cruz, Neninho do Wai

,
.

la• Divisão
jogos realizados no Campo do

.t rigorífico Canoinhas SIA .

No primeiro encontro, o

Beira Rio que é líder do certa

me, derrotou o Juventus por
4xO. Arbitragem de Wilanir
Luiz Anchau.

...

- J.

CLASSIFICAÇAO E

ARTILHARIA

.

Y'en Ké, Alinor do, Palmeiras,
Dinho do Wai Ken Ké, Brito do

Imaza, Geada do Três Barras,
Todos com 2 gols. Em sétimo e

último lugar, Branquela do São

Bernardo, Mario do Botafogo,
VIolney do Três Barras, Florin
do do Imaza, Ferpa do Imaza,
Cabacica do Santa Cruz, Luizi
nho do Botafogo, Eraldo do Bó ..

1:afogo, Wilmar do Palmeiras,
Gilmar do Santa Cruz, Bolacha
do Palmeiras, Helio do. Palmei

ras, Pedrinho do São Bernardo,
João Carlos do Botafogo, Ché
c:u Três Barras, Carlinhos, I:l_()
f� ... nta Cruz, Nelinho do Santa

Cruz, C0111 UE} gol marcado ..

o segundo jogo, acusou o

"FmICASA como vencedor, ao

sobrepujar o Girassol por 2xl,
com arbitragem de Celío Mo
reira.

INTERIOR

Pelo Campeonato do Inte

rior, foi realizada apenas uma

partida, reunindo o Caxias e o

Mirassol, ocasião em que o úl
timo' venceu o Caxias por 2xl.

Agora, possivelmente será rea

lizada mais uma partida, para
se decidir quem será o campeão
da Chave A do Interior.

•

anuln as

Ano XXXIII
N.'o 1532
04-08-79

NOTAS ESPARSAS

A renda total do Carnpeo
D�tO até o momento somou Cr$
42.760,00 ..

o Camrpeonato Amador da
2 a Divisão, teve prosseguimen
to no último domingo com dois

mente com o CL. loth6rio, rrernbros
deste nosso clube de serviçc . Os
nossos parabéns e que levem OO� so-

'Iões 90 Clube Conoinhense. este

mesmo-espírito de solidorledcde e

de amizade que emanam· de � seus

corcções.

NOSSA ASSEMBLI:IA

FESTIVA DE JULHO

Em nossa assembléia festivc. �e
vada a efeito no dia 26-07� nossos

CC. LL. e DD.MM. se preorupara 'Tl

bastante com a atual crise petro'ífe
ra porque passa nosso País, �, em

meio das conversações, disse nosso

CL. Antonio Seleme que não devía
mos nos preocupar muito porque
tanto o Brasil como outros poises já
tem a solução, mas antes tinham que
dar cabo dos estoques de fogúo a

gaz e outros utllldcdes domésticas o

gaz, que, se não' vendidas, \ atravan

cariam todo o nosso comércio vare

[isto , Serenamente a, assembléia ter

minou, antes porém," os diversos os

suntos leonístlcos foram trazidos a

haila para conhecimento geral. loi
uma reunião petrolífera muito movi
mentada.

Hoj e em Caçador, a Sele

çã da CME de Canoinhas, ten
tará a revanche diante do Sele
cionado local - da goleada de
7xl sofrida recentemente aqui
-i{Ç) .Gínásio de Esportes. Pensa
mente positivo ...

x x x

A Caixa Econômica . Fede
ral começou dia 1.0 a receber os

pedidos. -de inquilinos objetivan
do a compra dos respectivos
imóveis. O contrato de locação)
terá que ser anterior ao mês de

maio, ou' sej a, antes da nova lei
do inquilinato. Nestes financia

mentos, não será exigido do in

quílino, a abertura de conta na

Caixa 90 dias antes do pedido de

empréstimo:

duto deve aumentar com o fe
chamento dos postos aos sába
dos. E mais, com os estoques de

óleo diesel quase acabando, a

maioria dos postos deverá fe

char mesmo sábado porque a

prestação de serviços, só, não

compensa.

CANOINHAS -- SEDE DA 2.8

REUNIÃO DO CONSELHO

DISTRITAL

o Lions Clube de Ccno'nhos.
está vivendo momentos de glória e

muita animação, eis que foi esco

lhida, no plenário da l;a Reunião

Distrital, para. sediar a segunda
Reunião, quando estarão presentes,
representações de todo o Distrito

L-lO. Serão cerca de 60 clubes de

Lions que viverôo momentos de ale

gria e de grande companheirismo,
em nossa cidade que se engalanará
para os receber. Seró no mês de no- .

vembro próximo, em data que esco

lheremos em assembléia geral, espe

cialmente convocada pelo CL. Ilde

fonso Corrêa, nosso Presidente, com

aceitação de toda turma. t chegada
a hora de mostrarmos o que pode ..

mos fazer, para que Canoinhas,
através do Lions, seja - sempre lem

brada no seio de nosso Estado. Te

remos naquele dia, cerco de 400

companheiros Leões e Domadoras a

nos visitar, .participantes que serão

das plenórics e deliberações que se

rão levadas à Convenção no ano

•

Iuns
pr6ximo futuro. Esta foi a grande
notícia que o CL, ILDEFONSO COR

RtA e o CL. HILÁRIO L1EBL nos trou

xerorn de Brusque, neste começo de

Semana, quando lá estiveram, para

porticipor da vida de nosso Distrito.

Parabéns ao Lions Clube de· Canoi

nhas, pois sua fé, valorizará os ho
rr.ens que integram suas fileiras.

DM. EULÁLIA GLABA

KOHLBECK - PATRONESSE

DAS DEBS 79

Foi com a rncis viva alegria e

manifestação das debutantes do

Cluoe Canoinhense, versão 79, que
foi escolhido a DM,' EULALlA para
madrinha das mesmas,.mercê de �C'J

.

espírito de amor e devoç-ão à [uven
tude de nossa querida Cono.nh is ,

Na reunião que o Clube Canoinhen

se fez realizar no dia 31 de [ulho,
em sua sede, foi amplamente deba
tidas as diversas nuances que se de
senvolverão até o grande dia )0

baile, quando num ambiente alegre
e descontrcldo,' foi escolhida a ma

drinha, que agora divulgamos 13' que
merece de nós CC. LL. e DD,MM, os

maiores encômios, por ser ela, junto-

escolheu seu eperêrie padrão

'Bueno, representando a impren-
Os trabalhos de seleção fo- sa escrita e falada.

ram presididos pelo Agente do
SESI local.. sr. Gildasio do S.

França, sendo o juri composto
pelas seguintes autoridades: dr.
Osvaldo Segundo de Oliveira,
chefe do' 5.° Distrito Sanitário;
Capitão Osvaldo Conrado Nar

'Ioch, delegado da 13.a Delegacia

Nilson José Corrêa; Indústria e

Comércio Otto Friedrich S.A .

_·ICOFRISA, concorrente sr.

Henrique Bialeski.

x x x

Nos dias 8 e 9 na S . B . O .

. será realizado um Curso para
Delegados Sindicais, com a par
ticipação dos Sindicatos dos

Trabalhadores Rurais de Canoi

rihas, Irineópolis, Porto União)
Major Vieira e Três Barras. Se
l',á promovido pela Federação
dos Trabalhadores na Agricul
tura do Estado de Santa Catari
na - FEAESC.

xxx

Amanhã no Ditão, o clássi
co de velhos rivais de. nosso fu ..

tebol, reunindo Santa Cruz x

Botafogo pela 1.a. Divisão de
Amadores. Segundo a crítica

I especializada, o encontro atrai

rá grande público, o que, poderá
quebrar o recorde de arrecada
ções do certame. Prestigie nos

so esporte, seu engrandecimen
to depende de você.

x x x

_A redação do C.N. recebeu
esta semana, a visita do Diretor
de Redação' do Jornal "A Notí
·cia'� de Joinville, que veio jun
tamente com os

-

srs. Biba e

Raulíno Preissler da Sucursal
de São Bento do SUl.

x x x

_

Revendedores de gasolina
alertam: câmbio negro do pro-

,(anoinhas
.

Foi eleito Operário Padrão
do município; 6 sr. Nilson José
Corrêa da empresa Indústria de
Madeiras Zaniolo S. A. o qual
concorrerá ao concurso para es

colha do representante estadual
no certame promovido pelo De

partamento Regional do SESI e

do jornal O Estado da Capital.
Para a campanha deste ano

participaram as seguintes em

presas com seus respectivos em

pregados: Ind .. de' Madeiras Za

.niolo 'S.A., concorrente· sr,

de Serviço Militar; dr. Zaiden

E. Seleme, Diretor do Colégio
Comercial e sr. Glauco João

Colégio Estadual Santa Cruz
recebeu melhorias'

C.tmOINHAS (CN) - o

Colégio Estadual Santa Cruz,
durante as férias escolares de

julho, recebeu diversas refor
'mas e melhorias em suas depen-"
dêncías administrativas, objeti
vando dar melhores condições
de trabalho à Secretaria e às
novas diretoras de 1.0 e 2.0

graus, recentemente' nomeadas
e empossadas.

"

� Além da ampliação de duas
salas administrativas, foi cons

truido um guichê para atendi-

menta ao corpo discente e ao
, público em geral, como também

pequenas pinturas e reformas
de menor relevância,

Foi' também parcialmente
concluído, o calçamento à para
Ielepípedos nos acessos ao

CESC, obra esta, executada pe
la Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, concretizando antiga
aspiração de toda comunidade e

d.a Direção daquele educandá
rIO.

Em nome do Departamento
Regional

.

de Santa Catarina
o SESI agradece a colabora�ão
prestada pelas, empresas partici
pantes bem como das autorida

des acima mencionadas: .

. :._.... _.:_ ... .... - '. -
I
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ÓTICA
, -

CONFIANÇA)

Associa�ão' Profissional
I dos CDntabilistas de, Canoiobas'

de c o n voe a 'ç ã o

Praça Lauro M�üller, 5�2 CANOINHAS

, .

Edital
Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoi-

i nhas, Três Barras e Major Vieira para se reunirem- em AS
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, às 15 horas do

dia 01 de setembro do ano em curso, no COLÉGIO COMER

CIAL desta 'cidade, a Rua CeI. Albuquerque, n.? 560, para

;:.tratar da seguinte Ordem do Dia:
-

:: 1,°), - Reunificação da classe; .

.

'.' 2.°)' -. Estudos da viabilidade em transformar\a Associação
.

dos Contabilistas de Canoinhas em Sindicato de Con

tabilistas; .

3.°)\<.,_ Outros assuntos de interesse da classe;

Canoínhas, 01 de agosto de' 1979.

CARLOS NUNES PIRES
Presidente da Associação dos Contabilistas de Canoinhas

�. .\.

",
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