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Assinatura Anual Cr$ 250.00 - N .0 Avulso Cr$ ',00

(;. Grande festa inaugura amanhã a

cobertura da Igreja Matriz de I. Vieira
.

MAJOR VIEIRA (CN) -- I
Toda a população do Município
de Major Vieira está mobiliza

da nos preparativos da Gran

diosa Festa que será realizada

amanhá naquela cidade, inau

gurando a conclusão da Cober

tura da Nova Igreja Matriz.

O Programa dos festejos te
rá início às 10 horas, com. San

te Missa, celebrada pelo Bispo
Diocesano Dom Oneres Mar

chíorí, que ministrará o' sacra
mento do Crisma a 235 fiéis.
Em seguida, acontecerá o almo

ço com churrasco de gado, car
neiro, leitão, galinhas assadas.
etc.. Na parte da tarde, con.

animação de ótimo conjunto
. musical, haverá divers.as atra

ções, entre elas o leilão de
-

bovi-
11,.0s.

o Prefeito Claudio Gadot
. ti, recebeu esta semana a con

'firmação das presenças de im

portantes homens públicos do
Estado: Esperidião Amin Helou

Filho, Secretário dos Transpor
tes e Obras; Moacir Bertolli.
Presidente da Assembléia Le
gislativa; Dr. Artenir Bernes
Deputado Federal; Lauro Sal�
vador, Sub-chefe do Gabinete
de Articulação dos Municípios e

Egidio Martorano Netto Secre
tário do Bem Estar Social.

Estarão presentes aos fes
tejos em Major Vieira, além

das autoridades do Estado. os

Senhores Prefeitos da Re'!:!ião.
na qualidade de Festeiros

o

d(�
Honra: de Canoinhas, Benedito
Therézio de Carvalho Netto' de.

,

Mafra, Plácido Gaisler ; de Por
to União, Vitor Buch Filho; de

Irineópolis, Roberto Batchauer;
de Três Barras, Odilon Pazda
de Itaiópolis, Damião Panchi

hake; de. Santa Cecília, Gilber
to Grochosk; de Papanduva,
Nataniel Resende Ribas e de
Monte 'Castelo, Valdomiro de

.Iesus Maister.

Na oportunidade, o Prefei
to de Major Vieira, Claudio Ga

dottí, manterá audiência com

as
.

autoridades representantes
do Estado, ocasião em que se

rão tratados assuntos adminis
trativos e. assinatura de vários
convênios,

---- � i___________= ' ---- � ,- __- .._,��Q-

Administracão
, .

A Comissão pró-constru
ção da nova Igreja Matriz de
Major Vieira, está convidando
toda a. população de Canoinhas
e Região, a participarem desta
Festa, que será uma das maio

re� já realizadas naquela cida
de.

Dinâmica
Demonstrando realmente

ter; uma
.
ADMINISTRAÇÃO

.

DINAMICA, a Prefeitura' Mu
.

nicipal de Canoinhas está reali

zando um perfeito trabalho de

«mbelezamento urbano, com a

execução de pavimentação das

principais artérias que deman

dam os Bairros e acessos da ci

dade. Na foto 1. temos um fla

grante das obras da. Rua Getú

lio Vargas em paralelepípedos
- entre a Rua Frei Menandro
Kamps e o Estádio Municipal
Benedito Therézio de Carvalho

Junior -- eOlTI 722 metros linea-
res (8.664 m2) orçada em 'Cr
2.217.000,00. Na fotoZ, as obras
de asfaltamento da Rua Du

que de Caxias --- entre a Rua

Joaquim de Paula Vieira e a

Praça João XXIII - com 920

metros lineares (7.360 m2) ar ..

çada em Cr$ 1.961.758,75. O
Prefeito Benedito Therezio de

Carvalho Neto e Vice-Prefeito:,
Fábio Nabor Fuck e mais toda.
a equipe administrrstiva, além
dessas obras, visam agora o tér
mino da prímeira etapa da cons

trução da nova Estação Rodo
viária - a maior obra da Ad

ministração Dinâmica.

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

Associação dos
Contabilistas empossou

nova Diretoria

CANOINHAS (CN) - A

Agência Local do Banco do Es
tado de

.

Santa Catarina estará
funcionando com atendimento
especial à partir das 9 horas
sem fechar para o almoço, com
expediente até às 18 horas -

para receber seu donativo em

dinheiro ou objetos quaisquer
em benefício da CRIANÇA
BRASILEIRA,

A "Operação 'Criança" vai

eomeçar. Todos podem ajudar .

O dinheiro arrecadado em cada

cidade, reverterá em benefício
das entidades de promoção so

cial de todo o. Estado. Mostre

hoje, seu amor pelas crianças,
participando com doações que
SErão recebidas durante' todo o

dia pelo BESC.

"UMA GRANDE FESTA
PARA UMA
GRANDE CAUSA"

Neste Ano Internacional da
Criança, em que o mundo intei
ro está dedicando uma especial
atenção à sua população infan ..

til, numa justa preocupação pa
ra com o próprio futuro. da Hu
manidade, que, hoje e sempre,

. dependerá substancialmente do
homem do futuro; personalizado
na czíança, Santa Catarina não

poderia deixar de integrar-se' no
Ano I da Criança Brasileira.

A participação do Estado
de Santa Catarina nessa toma
da de consciência para o des
pertar de tão relevante proble
ma, tem sido dinamizada atra
vés de uma extensa programa-

CANOINHAS (CN) - A

Associação Profissional dos
Contabilistas de Canoinhas, que
permaneceu inativa durante 21

anos, torna a reunificar a clas
se' com a eleição e posse da no

va Diretoria e a reativação dos
estatutos.

Em. Assembléia Geral Ex-
.

traordinária realizada nO' dia
29 de .setembro no Colégio Co
mercial de Canoinhas, com a

presença de contabilistas de
Três Barras, Major Vieira e Ca
noinhas, foi eleita e empossada
a 90va Diretoria com mandato
de· dois anos, que ficou assim
constituída: Presidente, Afonso

Schíck - que recebeu o cargo
do até então Presidente, Car los
Nunes Pires; 1.0 Secretário,

ção específica elaborada pela
C O M ISSAO CATARINENSE
DO ANO INTERNACIONAL
DA CRIANÇA sob a liderança
da Liga de Apoio ao Desenvol
vimento Social Catarinense -

LADES, órgão por mim presidi-
do.

Nesse contexto situa-se a Ope
ração Criança, promovida em

colaboração. com a TV Catarí
nense e com os mais representa
tivos segmentos da nossa socie ...

dade: Governo, empresas, insti
tuições sociais públicas e priva
das, Igrejas, Unidades Militares,
Universidades, Associações S6-
cio-Culturais

.

e toda' a comuni
dade catarinense.

A Operação Criança será
realizada hoje, das 9 às 19 ho
ras, no Aterro da Baia Sul. em
Florianópolis, e destina-se a an

gariar doações para os 6rgãos
sociais voltados ao atendimento
da criança cataríriense ,

Para que alcancemos o êxi
to desejado, entretanto, necessi-

.

tamos do apoio . e participação
efetiva de todos os catarínenses.
'Esta participação' se fará atra
vés de. doações, pecuniárias.
ou materiais, através das Agên
cias do BESC, em todo territó
no estadual,' em conta especial
aberta em nome 'da OPERA·

çÃO' CRIANÇA .

Participe conosco nesta ca

minhada.

Atenciosamente

Déa Barreto Bornhausen
Presidente da LADESC

Lourival Dreveck; .2.° Secretá-
. rio Reinaldo Crestani; L° Te
soureiro, Julio Wendt; 2.o 'te··
soureiro, Otto Klosterhoff; Con
selho Fiscal - Efetivos: Arold»
Allage, Orlando Treml e Anto
nio Scopel; Suplentes: Derby
Hulmann, Hilário TremI e Hí
Iárío Dornelis Bosse .

A Diretoria} que realiza ·0

.

trabalho de reunificação dos
Contabilistas, está reatívando
os estatutos, que se encontram
publicados na Página (j ·do' Piá
rio Oficial do Estado de sc., �

registrado no livro de Pessoas
.Turídicas do Cartório desta cí
dade, nas folhas 5 a 7 do'Livro
A-3, sob o Número 103 - em 26
de novembro de .1959 (Leia os
Estatutos em página interna) ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura
DECRETO N.o 46/79

APROVA LOTEAMENTO

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina} no uso de suas

atribuições legais e de conformi
dade com as Leis n.Os 830 de

04/0.6/68, 1.111 de 1.°/11/73,
1.401 de 31/10/77,

DECRETA:

Ar. 1.0 - Fica aprovado o

loteamento procedido pelo sr.

,ANTONIO GROSSKOPF, de
um terreno rural, que ora em

diante passa ser incorporado no

quadro urbano, com a área de

51.095,51 m2, sendo 7.692,76m2,
distribuido em 12 lotes,
39.848,55 :m2 distribuido em 07,
chácaras e 3'.554,20. m2 destina
do a abertura de ruas, em de
corrência com despacho do En

genheiro da Prefeitura,' exara
do no requerimento protocolado
sob n.? 1.381 de 07/08/79 e nas

respectivas plantas.
.Art, 2.° _. A área destinada

D. abertura de ruas, bem .como

a área de 686,09 p12, deverão ser

doada a Prefeitura MunicipaJ,
mediante escritura pública ,

•

Art. 3.0 - O proprietário
ficará isento do imposto territo

rial urbano por três anos de

conformidade com a legislação
vigente.

Art. 4. ° _. Este Decreto
,

Entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do, Prefeito 11:u�

nícipal de Canoinhas em,

19/09/79.
Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
(' publicado no Departamento
'Administrativo, na data supr ....i .

Dr. Fabio Nabor Fuc'k

Diretor Adrninistrativo

Vice Prefeito Municipal

,

..

DECRETO N.o 047,/79

REGULAMENTA O USO DO

ESTADIO MUNICIPAL

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de.
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais,
,D E C R E T A

Art. 1.0 -, O Estádio Muni

cipal "Benedito Therézio de
Carvalho Juníor" será liberado
da seguinte forma:

a) No máximo dois jogos
. por semana, sendo um jogo no'

domingo e outro na quarta ou

quinta-feira;
b) Será cobrado a taxa de

iluminação pelo período de 120

minutos, na quantia de Cr$
,

50.0,00." que deverá ser. recolhida

antecipadamente à Tesouraria
da Prefeitura Municipal;

c) A Prefeitura Municipal
«m decorrência da Legislação}
cobrará a taxa de diversões pú
blicas, fixando em 10.% (dez por
cento) sobre o quantum arreca-'

dado por partida realizada.

Art. 2.0 - Este decreto en

trará em vigor na data de su�

pub lícaçâo, revogadas as dispo ..

siçôes em contrário.
'

Gabinete do Prefeito'Muni

cipal de Canoinhas, 27/09/1970,

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal

�
-,

\

Municipal
.

.

de:' 'Canoinhas
Este Decreto foi registrado

e publicado no' Departamento
Administrativo, na data supra

Dr. Fabio Nabor Fuck

Diretor Administrativo'

Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 48/79

o Senhor Prefeito Munici-
'

pal de Canoinhas, Dr. BENEDI
TO THERÉZIO, DE CARVA
LHO'NETTO, no uso das atri

buições conferidas pelo Art.

70., inciso XXIX,. da lei com

plementar n.? 5, de 26/11/75 e

lei municipal n.? 1.149, de ...

25/0.4/1974, considerando:

1.0 - que no núcleo habi

tacional "Benedito Therézio de

Carvalho Junior" - COHAB)
vem funcionando o Jardim de

Infância Municipal, -a partir de

1.0 de agosto de 1976;

2.° - que por lei n.? 1.313,
de 23/0.8/1976, passou a denomi

nar-se "Prof.a Noêmia Rauen

Rornaís'' ,

3.° - que o mesmo vem

funcionando de forma regula
mentar e eficiência, com manu

tenção municipal, resolve:

DECRETAR:-

Art. 1.0 -- Fica ccnsidera
do criado o Jardim de Iníânc: 3.

e Pré-primário em funcione
mento no Núcleo Habitacional
"Benedito Therézio de Carv êt

lho Junior" - COHAB - desta

cidade.

Art. 2.° - O referido (;;;1:1-

beleéimento de ensino, manterá
a mes'ma denominação. ,

Art. 3.° - O presente de

creto entrará em vigor na data

de �ua publicação, retroagindJ
seus efeitos a contar da data do

funcionamento da referida uni-

.dade escolar,

,

Art. 4.° - Revoga-se as

disposições em contrário.

Canoínhas, 1.0 de outubro
de 1979.

Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 57/79

Dr. Benedito Therézio· d0

Carvalho Netto, Prefeito Muni
tipaI de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina) no uso de suas

atribuições legais, resolve

NOMEAR .COMISSÃO

DE AVALIAÇÃO

Composta dos senhores
HUGO ,ANTONIO PEIXOTO,
DR. ERASTO DE MAIO e REI
NALDO CRESTANE, sob a pre
sidência do primeiro, e no prazo
de cinco dias, procederem a

avaliação do terreno do sr. ER-'

NESTO GREIPPEL.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, em

28/09/79.

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrad�
e publicada no Departamento
Administrativo na data supra,

Dr. Fabio Nabor Fuck

Diretor Admínístrativo

Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 58/79

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina; no uso de suas

atribuições legais, resolve:

DESIGNAR

ROSÂNGELA B. ROMAIS,
para responder pelo o expedien
te de Auxiliar de Tesouraria, no
ueriodo de seis (0.6) meses, � a

partir de 27/08/79, com a grati-
'

íicação mensal de Cr$ 2.000.,00
(dois mil cruzeiros) .

Gabinete do, Prefeito Muni

r.ipal de' Canoinhas, em 0.1/10./79

Dr. Benedito Thcrézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

.n-. Fabio Nahor Fuc,k

Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.'O 59/79

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve

CONCEDER LICENÇA

De conformidade cem os artrgo ;

131 e 134 -da Lei N.o 1.149 de

25/04/74

A Professora NILZA MEL
LO l\t1ARQU 1-4:S, Padrão C. E. 2)
noventa (90) dias para trata

mente de saúde, a partir de

Z4/09/79, conforme requerimen
to protocolado sob 11.° 1.688 de

:25/09/79.

A LEONARDO HODRI
GUES FER-REIRA, PadrãCl C 0\

, ::essenta (60) dias para trata

mente de saúde, a partir de ."

?.fi./0.9 /79, de acordo com o re

querimento protocolado sob

n.o 1.695 de 26/09/79.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, em 01/10./79

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho NeHo

Prefeito Municipal
I

Esta Portaria foi registrada
e publicada no Departamento
Adminístrativo na data, supra.

Dr. Fabio Nabor Fuck

Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N,JO 60/79

Dr. Benedito Therézio de

,Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve

Designar em substituição
A Srta. Marhild Schroeder

que exerce a função de Escritu

rária sob regime C. L . T " para
substituir 3. Sra. Ivone M" Bur ..

f,élrdt, até o próximo dia 16, a

partir de hoje -- no IBDF.

Gabinete do Prefeito Mu

r.icipal de Canoinhas, 0.2 de ou

tubro de 1979.

Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
[_' publicada �o Departamento
Administrativo na data supra.

Dr. Fabio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAN,OINHAS -
I

SANTA CATARINA

, Edítel de Arrematacão
�

(Extrato, art. 687 CPC)

o Doutor Orlí de Ataíde Rodrigues, Juiz de Direito da

2.a Vara Cível da Comarca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

l." PRAÇA Dia 23 de outubro de 1979, às 10:00 horas

2.a PRACA ,. Dia '14 de noverrubro de 1979, às 10:00. horas,

LOCAL
J

Edifício. do Fórum Desembargador Rubem Mo
ritz da Costa, sito a Rua Vidal Ramos, s/n.t.;
Canoinhas-SC

.: Execução 11..°, 57

: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
, S/A.
ABRAHÃO_MUSSI S/A. INDÚSTRIA E CO.
MÉRCIO - MARIO MUSSI, OLDEMAR MUS·
SI e OLDEMAR MUSSI JUNIOR e S/M.

PROCESSO

EXEQUENTE

EXECUTADO

BEM A SER
ARREMATADO: "Um terreno rural de propriedade da Empresa

Abrahão Mussi S/A. Ind. e Com. com a área

de 2.750..90.6,00 m2 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil e no

vecentos e' seis metros quadrados), situado no lugar Rio Novo,
.município de Major Vieira, nesta Comarca, demarcado devida.

"mente, confrontando de um lado pelo Rio Canoinhas e pelos ou-

tros lados comi terras de Juvelina Reis Brandenburg por cerca de

arame com quatro fios, do Rio Novo ao Canoinhas, devidamente

cadastrado no INCRA sob n.? 530.60.080.1029 e recadastrado sob n."

816.0.60..012.505, adquirido de Eduardo Brandemburg e sua mu

lher conforme escritura de compra e venda lavrada em Notas do

1.0 Tabelionato às fls. 121/124 do Livro 157 e transcrito no Reg,
de Imóveis da Comarca às fls. 235 do Livro 3-AP, sob 11..0 de ordem

42.536, em 30/10/73, avaliado em Cr$ 4.546.80.0.,0.0. (quatro mi

lhões, quinhentos e quarenta e seis mil' e oitocentos cruzeiros).
Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa 'Ca

tarina, aos vinte e um (21) dias do mês de setembro de mil, nove

centos e setenta e nove (1979). Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão,
c subscrevi.

\

Orli de Ataíde Rodrigues - Juiz de Direito da 2.a Vara

I DR.
CIRURGIAO DENTISTA

SERGIO THOMAZ LANGER
Clínica Geral - Raios X

CRO 1284

Consultório: {Rua
Paula Pereira, 799

Hora Marcada e hora livre - Fone 22 ..0588

(Anexo à Casa Langer)

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

Dram 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

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

Farmácia e Drogaria
V I T A L

PRODUTOS YARDLEY OF LONDON - MYRURGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

Aberta .das 08:00 às 19:00 horas

RUA PAULA PEREIRA, 542 FONE 22-00.40.
,

==============================��===�

�===========================================�=====,�

DR. ZENO AMARAL FILHO
- ÇIRURGlÃO DE�TISTA -

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

I,�-
uaw.__=....=..............."""_..._.mrrx ..

D,r. Paulo Cesar Vicente Alv,es
'-:- MÉDICO ESPECIALISTA -:

OLHOS - NARIZ - OUVIDOS - GARGANTA

CLÍN�CA E CIRURGIA
ADAPTAÇÃO OE LENTES DE CONTACTO
ATENDIMENTO DIÁRIO EM CANOINHAS'

PÇA., LAURO MÜLLER, 522 - SOBRELOJA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\ A Diretoria e Crianças da "Associação, Espírita
•. �'Lar, de Jesus" vem de público agradecer às crianças da Ale

::manha, pela doação à sllu entidade de Um aparelho telefônico.
O Presente foi conseguido atra�Tés da bondosa Ir

mã Maria Jacoba de Santa Maria-RS, à qual a entidade ]le:-
nhorada agradece.

'

ara
"

,

.Foram fnxados. definitivamente e enviados para pub li-
, cação no Diário Oficial do Estado, pelo Secretário da Fazenda,

Ivan Bonato, os índices de participação dos municípios destinados
à distribuição das parcelas do ICM e que serão aplicados .sobre a

arrecadação de .19bO. Dos 197 municípios catarinenses, 103 sofre
ram redução, em comparação com os fixados para o exercício ano,

terior, enquanto que 87 cresceram e 7 permaneceram sem alte-
-

'

raçao. \

. A tabela a seguir montada, indica as variações percen-
tuais ocorridas em relação, ao exercício imediatamente anterior.
Por ordem decrescente, eis os desempenhos econômicos traduzidos
através das diferenças percentuais:

Micfnrregião
AMSESC
AMAUC
',AMAI
AMOSC
AMUREL
,AMEOSC
AMUNESC
AMMOC
AMPLA
AMAVI
GRANFPOLIS
AMARP
AMURES
AMMVI
AMFRI

%
+ 12,39
+ ,6,17
,+ 4,66
+ 4,38
+ 2,84
+ 2,82
+ 0,22

(10,20 )
( 6;96)
'( 5,51).
( 4,74)
( 2,67)
( 2,66)
( 1,32),
( 1,10)'

1978

, 6,727.111
4,759.407
3,293.209
7,435.892
4,527.197
4,209. D21
18,959.306
5,336.244
4,927.220
4,561.267
4,316.096
4,940.378
6,759.556
16,051. 923
3,196.173

1979

7,561.180
5,053.462

, 3,446.965
7,761.746

.

4,655.920
4,327.830
19,002.818
4,792.452
4,584.603
4,310,287
4,111.858
4,808'.848
6,580.174,
15,840.669
3,161.183

Os índices acima foram fixados através, de trabalho :rea

lizado em conjunto pelos Secretários Executivos das Associações
Microrregionais sob a supervisão do assessor técnico da Secreta
fia da Fazenda, Francisco Cyrillo Corrêa.

Mun. de Canoinhas
Estado de Santa Catarina

Edita"1 de Alienação por VODcorrência
Edital N.o 040/7.9

( De ordem do Senhor Pre-
féitq Municipal, o Presidente

c1� Comissão de Licitação, torna
})ublico que realizará .no .dia 16

(dezess,eis) de outubro do cor

rent� ano (16.10,79)' às 10 (dez)
�oras., concorrência para venda
CiO material abaixo:

A Comissão de" Licitação
reserva-se o poder de, a seu ex

clusivo critério aceitar as pro
postas .que lhe parecer mais

vantajosa, ou -recusar todas, sem
que caiba aos proponentes qual
quer direito' a rcclamaçào .

O preço base mínimo do,

material é de Cr$, 30, OOO,OU
:trinta mil cruzeiros). O paga
mento deverá' ser feito a vista.

Canoinhas, 1:� de setembro

de 1979.

Hugo Antonio Peixoto

Presidente da Comissão)
de Lícítação

,- luarcs

de cor

1 (um) VeícuÍo
Corcel - ano 1976
hr(;lnca.

AurORIZO:
Benedito 'I'herésio de Carvalho

Netto
Prefeito l\tfunicipal /

, Qualqu_er esclarecimento os ,

Interessados poderão obter jun-,
to ao Gabinete do Vice Prefeito
Munícipal. I

.

, As propostas serão abertas
no dia e hora acima marcados.'
em presença dos interessados.

� �abiriete' do Vice, ,Prefeito'
, un�c,ipal: ,

,
'

deBornhausen
Coordenação

.. .

erra mais

Regional
cinco' unidades

Educação
FPOLIS, 25.09.79 -, o

Governador Jorge Bornhausen

criou, através' de decreto" cinco

Unidades, de Cordenação Regio
nal, na Estrutura organizacio
nal da Secretaria da Educação,
que são as seguintes:

I - 15.a UCR; com' sede em
Araranguá e jurisdição sobre
os municípios de Araranguá,
Jacinto Machado, Maracajá,
Meleiro, Praia Grande, São
João do Sul, Sombrio, Timbé do
Sul e Turvo; ,

II - 16.a UeR, 'com sede
12m Brusque e jurisdição sobre
os municípios de Brusque, Bo
tuverá Canelinha, Guabiruba,, ,

Leoberto Leal, Major Gercino,
Nova Trento, São João Batista,
Vidal Ramos e Tijucas;

III - l7.a - UCR, com se-
,

de em Xanxerê e iurtsdicào so

bre os municípios'de Xanxerê,
Abelardo Luz, Faxinal dos Gue

des, Galvào, Ponte Serrada,
São Domingos, Vargeão, Xavan
tina' e Xaxim..

I

IV - 18.a UCR, com sede
em Canoínhas e jurisdição so

bre os municípios de 'Canoinhas, •

Iríneópolis, Major Vieira, Por
to União e Três Barras;
t1UU42" "

Criadas,
regiões
:Estado

mais cinco

policiais c no

de . S. (.
, FPOLIS - Segundo de

creto do Governador Jorge
Konder Bornhausen, acabam
de ser criadas na estrutura or

ganizacional da Secretaria de

Segurança Iriformações cinco

Regiões Policiais) a saber:

15.a RP com sede em Ara

ranguá, e jurisdição sobre os

municípios de Marcajá, Som

brio, São João do Sul,' Praia
Grande Turvo Jacinto Macha-

, , .!

do, Meleiro e Timbé do Sul;

16.a RP, sediada em Brus

que, e com jurisdição sobre Bo

tuverá, Guabíruba, Vidal Ra

mos, São-João Batista, Leoberto I

Leal.. Major, Geremo, Nova

Trento, Tíjucas, Porto Belo el

Canelinha;
17.a RP, com sede em Xan

xerê, e jurisdição sobre Abelar
do Luz, FaxinaI dos Guedes;
São Domingos, Ponte Serrada,
Vargeâo Irani, Xaxim, Quilom-:, .

bo, São Lourenço. d'Oeste e

Galvào ;

18.a RP, sediada em Canoi
nhas, e: com jurisdição sobre

Major Vieira, 'I'rês Barras, Por
lo União, Irineópclis e Matos
Costa;

19.a RP, sediada em Jara

guá do Sul, com junisdição SfF

.
bre Corupá, Guaramirim, Mas-
saranduba e Schroeder .

'

,

Em cada Região Policial
criada será' gradativamente,
instalada uma Delegacia Régio
Dal de Polícia" . observadas as

disponibilidades dos recursos

orçamentários, hUlTIanOS e ma·-·

teriais.

Lotes a Venda
Vende-se 2 lotes, situados

na Rua São José (proximidades
do Hospital Santa Cruz), sendo
um com 800 'm2 e outro CÚ'!r.

,150 m2 (esquina).
'Tratar na Rua São José n."

409, com o sr. Francisco Kla
, holdt.

1 x

na
v - 19.a UCR, com sede

em Jaraguá do Sul e jurisdição
sobre os municípios de Jaraguá
do Sul, Barra Velha, Corupá,
Guaramirim, Massaranduba 12

Schroeder .

'

Essas unidades serão ím

plantadas, gradativamente, ob ...

servadas as disponibilidades dos

recursos orçamentários, huma

nos e'materiais.

provoca

tipos de

INAMPS
fumo

o fumante inveterado não
está só exposto ao. câncer do

.pulmão, como muitos pensamr.
Para os o ri c o I O' g i s tas do
INAlVlPS, o' cigarro pode pro
vocar' câncer em outros órgãos
como o estômago, rim, bexiga)
boca faringe e larínge. Adver
tem,' também, que certos hábi
tos comuns entre nós, como, o

uso abusivo da cafeína, do . ál
cool e adoçantes com cíclomato
constituem outros fatores de al
to risco, principalmente no que
se refere aos cânceres de' ordem
digestiva e renal.

A ímrp o r t
â ncía que o

INAMPS vem dando à oncolo

glia decorre do crescimento das

taxas de mortalidade pela doen

ça, que ocupa, em algumas ,ca.�
pitais, a principal c�usa de óbi

to, incidindo com .maior fre

qüência nos indivíduos em ida

d? de plena atividade.

CONTROLE
Além dos altos índices de

mortalidade, outros elementos
levaram o INAMPS a voltar-se

especialmente para o controle
da doença, como a alta resposta
hoje alcançada ao tratamento

de algumas 'formas de câncer; o
emprego mais intensivo de" mé
todos de prevenção, detecção e

diagnóstico precoce, menos one

rosos do que a manutenção de
leitos hospitalares especializa
dos em cancerologia, a radiote

rapia e a quimioterapia; o fato
de que os tipos de cânceres bas
tante comuns no Brasil' - colo
do útero, .pele, mama e boca -

são justamente os mais acessí
veis à prevenção e/ou detecção;
o aumento da longevidade que
implicará, forçosamente, o" au-

, mente de novos 'casos; a defi
ciência no País de Sistemas de

prevenção, diagnóstico e trata
mento da doença, por ..

ausência
de infra-estruturo adequada,

diz que
, .

"'VarIOS
A'

cancer
falta de recursos humanos e ma

teriais', carência de . Técnicos
etc.

ATIVIDADES

Em acâo coniunta com o

Ministério'>da Sa.ltde e a Socie-.
dade Brasileira de Cancerolo

gia da Associação Médica Bra
sileira (AMB) o Ministério da
P r e v i d ê n c i a, através do
INAMPS 'vem intensificando a

, ,

racionalização das ações de
, saúde na 'área do câncer eviden
dadas na melhor uniformização ,

dos procedimentos propedêuti
cos e terapêuticos. (diagnósticos
G tratamento), além damelhoria·
,do padrão técn r) dos prontuá
rios médicos de .orrentes da co..

leta de dados exigida pelo Siste
ma de Tratamento de Câncer
processado pelo Serpro, dinami
zação do fluxo ambulatorial, de
tectando maior núxnero de casos

iniciais, prioridade de atendi-
mento ao canceroso em fase de

• cura, assistência médico-social
ao paciente em fase terminal,
.ampliação do número de leitos

,

de apoio para pacientes, fora de

possibilidade terapêutica espe
cífica para câncer (FPT) ou em

regime higíênico-d i e t é t i.c o
\

(RDH), .ínformaçâo oncológica
para o atendimento médice não
Especializado, instalação de

grande número de serviços es

'pecializados diminuindo o nú-
mero de casos de tratamento fo
ra do domicílio, motivação para
a instituição de cursos regulares

,

'de Oncologia em algumas facul-.
dades de medicina do País, con
trole de qualidade dos serviços
prestados, .subsidios para a ela

boração de normas técnicas, as-

',sessoramento técnico junto às
Secretarias Regionais de Medi
cina Social do INAMPS, análi
se das, solicitações de creden
ciarnento para prestações de

serviços oncológicos e reavalia-
,

ção dos já concedidos.

ACABAM DE RECEBER AS ÚLTIlVlAS

ClUAÇÕES PARA PRIMAVERA-VERÃO.

Comprove você mesmo, os preços, a qualidade
e o atendimento.

loja, Popular
,

Chie·Chie
Bruxinha,

Ana Maria
Modas
Módas

GARDENIA
NOVIDADES COLORIDAS PARA

\

PRIMAVERA/VERÃO

SANDÁLIAS - CINTOS E BIJOUTERIAS

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)' I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estatutos da Associação Profissional
dos Contabilistas 'de Canoinhas

, ,
'

JUíZO DE'JDIREITO DA COMA;RCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

CAPíTULO I

Dos fins da Associação.
Art. 1.10 _ A Associação Profissional dos Con

tabilistas de Canoinhas, com sede e fôro na cidade de
Canoinhas, é constituída para fins de estudo, coorde
nação, -'proteção, com o intuito de colaboração com os

poderes públicos e as demais associações, no sentido
da solidariedade profissional da classe que represen
ta e de sua subordinação aos .interesses nacionais.

Art.' 2.1() _ São prerrogativas da Associação:
a) Representar perante as autoridades admi

nistrativas e jurídicas, os interesses individuais dos

associados, relativamente à categorta dos, ccntabilis-.
tas profissionais;

b) fundar e manter agência de colocação:
c) colaborar com o Estado, como órgão técnico

e consultivo no estudo e solução dos problemas que
se relacionem com a sua categoria'profissiona � .

Art. 3.° _ São deveres da Associação:
a) Colaborar' com os poderes públicos no desen

volvimento da solidariedade da, classe;
'b)'::pr'amover a fundação' de cooperativas de

consumo é de crédito;
c) manter serviços de assistência, judiciária

para os associados, visando a proteção da classe asso

ciada.
d) fundar e manter escolas, especialmente de

ensino técnico-profissional.
, Art. 4.1() _ São condições para o funcíonamen

to da Associação:
,a) Observância rigorosa da lei e dos princípios

de moral e compreensão dos deveres cívicos;
b) abstenção de qualquer propaganda não so

mente de doutrinas incompatíveis com as instituições
e os interesses nacionais, mas, também de candida
turas a cargos eletivos estranhos à Associação:

c) inexistência dos exercícios de cargos eleti
vos cumulativamente com o de emprego remunerado
pela Associação.

CAPíTULO n

Dos direitos e deveres dos associados
,

Art. 5.10 -A todo aquele que participe da cate':'

geria profissional de contabilistas assiste o direito de
ser admitido na Associação.

.

Art. 6.10 _ Dividem-se os associados em:

1) - Fundadores, os que participarem da as

sembléia' geral de fundação da Associação;
2) - efetivos, os que apresentarem pedido de

admissão instruído com os seguinte!" elementos' men
ção do nome por extenso, idade, estado. civil, nacio

nalidade, profissão, residência, estabelecimento ou

local onde exerce a profissão;
3) _ beneméritos, os que tiverem prestado re-

levantes serviços à Associação: .

a) Manifestar de alto espírito e colaboracão,
promovendo a solidariedade da classe:

b) concorrendo para o desenvolvimento ia pa
trimônio da Associação mediante legados ou doações.

Art. 7.0 _ São direitos dos associados:
a) .Tomar parte, votar' e ser votado nas assem

bléias gerais, na conformidade com o art. '14, ou art.

11;
,

b) requerer com número de associados supe
rior a dez por cento 00'%), a convocação da assem

bléia geral extraordinária, justif'icando-a.;
o) gozar dos serviços. da Associação.
§. 1.10 _ Os direitos dos associados são pessoais

e intransferíveis.

§ �.IO _ Perderá seus direitos ,o associado que,
por qualquer motivo, deixar o exercício da profis
são, exceto nos casos de aposentadoria, invalidez,
falta de trabalho ou prestação, do serviço militar
obrigatório, ficando nestes dois últimos casos) en

quanto ocorrerem, isento do pagamento das contri

buições e, privado do exercício de administração.
Art. 8.10 _ São deveres dos associados:
a) Pagar pcntualmente a anuidade \ que for ar

bitrada pela assembléia geral;
b) comparecer às assembléias gerais e acatar,

as suas decisões;
.

.

c) prestigiar a Associação por todos os meios
ao seu alcance e propagar o espírito associativo en

tre os elementos da categoria de ;.rofission2is con

tabilistas;
.

d) respeitar, em tudo, a lei c acatar as autori-
dades constituídas; .

e) cumprir o presente estatuto e os regulamen
tos que forem criados.

Art. 9.10 _ Os Associados. estão sujeito') às pe
nalidades de· suspensão e de eliminação do quadro
social.

S 1.10 _' Serão suspenses: os direitos dos asso-

ciados:
I·

a) Que não comparecerem a três (3) assem

bléias gergjs consecutivas sem causa justificada;
b) os que desacatarem a assembléia geral ou a

diretoria.

§ 2.10 _ Serão eliminados do quadro social:
. a) Os que por sua má conduta profissional. es

pírito de discórdia, ou falta cometida contra o patr i
mônio moral ou material da Associacão. se constitui
rem elementos 'nocivos à entidade:

-

b). os que sem motivo justificado se atrasarem
em mais de três meses no pagamento das suas, con

tribuições.
§ 35} - As penalidades serão impostas pela dt

retoria.

§ 4.10 - A aplicação das penalidades sob pena
de nulidade deverá preceder a audiência do associa

do, o qual poderá aduzir por escrito a sua defesa.

§ 5}0 -. Da penalidade imposta caberá, recurso
para a assembléia geral.

Art. 10 _ Os associados que tenham sido elimi
nados do quadro social, poderão ingressar na _,'\sso
ciação, desde que se reabilitem, a juízo da assembléifl
geral, ou que liquidem seus débitos, quando .se tra
tar de atraso de pagan�ento.

Parágrafo. único _ Na hipótese de readr.1issãc
de que trata este artigo., o associado recebed :laVO

número de matrícula, sem prejuÍzo da contagt'm de
tempo. como associado.

CAPíTULO m
Das eleições

Art. 11 _ as condições para votar e ser votado,
o processo eleitoral das votações obedecer.ão às nor

mas gerais para. as sociedades civis, atendidas sempre
a exigência do escrutínio secreto e considerados elei
tos os que alcançarem a maioria de votos dos ore

sentes.
CAPíTULO. IV

Das assembléias gerais e da administração
Art.' 12 _ As assembléias gerais são soberanas

nas resoluções não contrárias às leis vigentes e a es

te estatuto, suas deliberações serão tomadas por
maioria de votos dos associados presentes, salvo as

exceções contidas nos presentes estatutos.
Parágrafo único _ Quando a assembléia geral

não puder funcionar, em primeira convocação. será
convocada para outra, uma hora depois, a gual node
rá ser realizada com qualquer número, sal \/0 casos

previstos nos presentes estatutos.
Art. 13 _ Realizar-se-ão as assembléias gerais

extraordinárias:
a) Quando o presidente ou a maioria da dire

toria ou do conselho fiscal julgar conveniente:
b) a requerimento dos associados em número

de dez por cento (10%) dos associad os em condicões
para requerê-la, os quais especificarão pormenoriza-
damente os motivos da convocação,

'

Art. 14 '_ As assembléias gerais extraordiná
rias só poderão tratar dos assuntos para que foram
convocadas.

Art. 15 _ A convocação da assembléia g-�ral
extraordinária, quando feita pela maioria da direto
r'ia, pelo conselho fiscal ou pelos associados, n50 'po
derá opor-se o presidente da Associação, que terá de
promover sua realização dentro de cinco- dias, conta
dos da entrega do requerimento na secretaria,

Parágrafo único _ Na falta de convocacão pe
lo presidente, fa-lc-ão, expirado o prazo marrado
neste artigo, aqueles que a deliberaram realizar

CAPíTULO. V
Da diretorja

Art. 16 _ A Associação será administrada por
uma diretcría composta de cinco membros, eleitos

pela assembléia geral, para os cargos de presidente,
primeiro 'e segundo secretários: primeiro e segunde
tesoureiros.

Do patrimônio. da Assodação.
Art. 17 - constitui o patrimônio da Associação:
a) A contribuição dos asscc.ados ;
b)' doações e legados;
c) os bens, e v-alores adquiridos e as. rendas pe

los mesmos produzidos;
d) aluguéis de imóveis e juros de títulos e de

pósitos.
Art. 18 _ As despesas da Associação correrão

pelas seguintes rubricas:
.

a) Ensino técnico-profissional;
b) agências de colocação;
c) despesas gerais;

.

d) expediente;
e) representação;
f) despesas de conservação;
g) previdência (seguros sociais):
h) impostos;
i) multas;
j) assistência social judiciária; etc.
Art. 19 _ A administração do patrimônio da

Associação, constituído pela totalidade de bens que
a mesma possuir compete à diretoria.

Art. 20 _ Os títulos de renda, bem como os

bens imóveis só poderão ser alienados mediante
permissão expressa da assembléia geral, em escru

tínio secreto.
Art. 21 _ No caso de dissolução, por se achar

a Associação incursa nas leis que defin-em contra a

personalidade internacional a estru: ura e a seguran
ça do estado e a ordem pública política e social. os

seus bens, pagas as dívidas depender..tes das suas

responsabilidades, serão incorporadas no patr-imônio
de organização de assistência social, a critério do ór-
gão que decretar a referida dissolução.

.

Art. 212 _ No caso da dissolução da Associação,
que só se dará por deliberação expressa da assem

bléia geral para esse fim especialmente convocada �
com a presença de três, quartos (3/4) dos associados

quites, o seu patrimônio terá destino que a mesma

Associação determinar,

CAPíTULO VII

Do conselho. fiscal
Art. 23 _ A Associação terá um conselho fis

cal, composto de três membros e tres suplentes. elei
tos pela assembléia geral, na forma deste estatuto,
Limitando-se a sua competência à fiscalização da ges-
tão financeira.

'

...

CAPíTULO VIII

Disposições gerais
Art. 24 _' Dentro da base territorial, a As=ocia

ção, quando julgar oportuno, instituirá delegacias ou

seccões para melhor proteção dos ceus associados.
::f

Art. 25 _. O presente estatuto poderá ser refor

mado, desde que a prática indicar essa necessid!3.��,
devendo essa reforma ser feita por uma assembléia

geral para esse fim especialmente convocada, estan

do presentes pelo menos dois, terços (2/3) dos asso

ciados quites.
Canoinhas, 18 de setembro de 1958.

Cartos Nunes Pires, presidente da mesa .

Nelson Cervi, secretário da rr.esa .

João. Pedrassany, secretário da mesa.

Reconhece as firmas retro de Carlos Nunes Pi-

res, Nelson Cervive João Pcdrassanv, e dou fé" FIo
. r ianópolis, 21 ,de óutubro de 1959:. I!'m test, AA S. ,da
v-erdade Airton Acc.ác.io da SilveIra., escrevente JU

ramentado.
,NOTA:

Registrado no Lv, de' Pessôas Juridjcas A n.o 1

em data de 26-11-59 às fls. 5, à, 7 so:) n.n 103.
,

Canoinhas, 26-11:59
N. Côrte,

Of. do Reg. Civil

Edital de Arrematacão
I

•

. (Extrato .art, 687 CPC)·
O DOUTOR ORLI DE ATAíDE RODRIGUES. JUIZ
DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA DE CA
NOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA, NA

,

FORMA DA LEI, ETC. _

1.a PRAÇA: 06/11/79, às 10:00 horas

2.a PRAÇA:, 20/11/79, às 10:00 horas

LOCAL: Edifício doFórum Desembargador Rubem MI)
ritz da Costa,. sito à rua Vidal Ramos, s/ri -
Canoinhas, SC.

EXEQUENTE: UNIBANC'o FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FI
NANCIAMENTO E' INVESTtMENTO.

EXECUTADO: PEDRO TOPOROSKI e IONE CIRIACO DE
SOUZA.

BENS A SEREM
ARREMATADOS: 1 _ Ufi terreno rural sem benfeitorias, situa-

do n� Vila Nova Pacheco, município de Três

Barras, nesta Comarca, com a área de 5.256 m2 (cinco mil, duzen
tos e cinqüenta e seis metros quadrados), dividindo pela frente
com uma estrada, de 'um lado com herdeiros de Otávio S. Tabalí

pa e por dois outros lados com quem de direito. O título anterior

está re-gistrado sob n.? 19.721 no livro n." 3-AK fls. 64 e n.? de or

dem n.
° 36.385 em 03/02/67, cuj o terreno foi adquirido de Jcão

Slabadak e Reinaldo Lourenço Slabadak e Roberto Vitor Slaba
dak. Avaliado em Cr$ 2.103,00 (dois mil, cento e três.cruzeiros).

2 _. Um terreno suburbano, com a área de 4. 738 m2

(quatro mil, setecentos e trinta e oito metros quadrados) situado
no lugar Vila Nova de Três Barras, nesta Comarca, dividindo 'com
a Rua Paraná, Willi Ziemerman, Maria P. Tabalipa e com o ou

torgado comprador. O título anterior .está registrado sob n.?
15.161 cujo terreno foi adquirido de José Douba e s. m. Rosa Dou

ba, residentes em Curitiba e está' registrado no livro 3-AE fls.
245 do Cartório de Imóveis da cidade . Avaliado em: Cr$ 71.070,00
(setenta e um mil, setenta cruzeiros) .

Somam' os bens acima mencionados a quantia de Cr$
73 .173�00 (setenta � três mil, cento e 'setenta e três cruzeiros) .

Canoinhas, 26 de setembro de 1979.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES - Juiz de Direito 2

-

.JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Edital de Arrematacão
1

(Extrato art. 687 CPC)
\

La PRAÇA: Dia 05 de Novembro de 1979, às 11,00 horas:
2.a PRAÇA: Dia 20 de Novembro de 1979, às 11,00· horas'.

LOCAL: Edifício do Forum .Rubem Moritz da Costa, si
to à Rua VidaI Ramos S/11:o, Canoinhas-SC.

PROCESSO: Execução Fiscal n.? 1.171

EXEQUENTE: A FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: OSCAR-CAVA

BENS: "Um terreno rural, sem benfeítorias, com, a

área de 121.000 m2 (cento e vinte e um mil
metros quadrados) situado em Boa Vista, neste Município, cou-

'frontando de UlTI lado com terras de Djalma J. F'Iôres, de outro la
do com. o arroio Santa Rosa, de outro lado com a Estrada Santa
Rosa, de outro lado com terras de Guilherme Goestemeier Sobri
nho, de outro lado COm, terras de Osório. Nunes Figueiredo, objeto
da escritura registrada sob n.? 34.259, fls. 260, livro 3-AH, o qUéll
avaliado em Cr$ 751°00,00 (setenta e cinco mil cruzeiros). .

Canoínhas; 27 de setembro de 1979. 2
I

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES _ Juiz de Direito - 2.a Vara
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NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
l\'llGUEL PROCQPIAK COMÉUCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCr. ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
AnoMarca

1 Kombi VW
1 Kombi VW
1 Kombi VW "

....

1 Chevette SL .. ..... .. " ..

1 Opala coupê . .. .. .. .. ."",
1 Opala 4 cortas .. :. .. .. .. ..

1 Corcel GT .. .. " .. .. .. .. . ",

1 Veraneio .

1 VW 1300 '

',' ..

1 VW 1300 .. .. .. .. " .. ..

1 Opala 4 portas .. .. .. .. . ..

','

MIGUEL PROCOPIAK' CO,M. DE VEíCULOS lIDA.'
Concessionário General Motors do, Brasil S. A.. '

'

Rua Major Vieira,,289 _. CANOINHAS _:, Sta. 'Catarina
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JUIZO DE DIREITO D�'�OM1�.�,A DE ÇANOINH,AS _ SANTA CATARINA'

. ,JUIZO CíVEL _. 2.a Vara

Edital de Citaçã� com o prazo de trinta dias'
o Doutor Orli ·de Ataide

Rodi''igues, Juiz de Direito da

2.a Vara' Cível da Comarca. �(e

Calloinhas, Estado de Santa ta
tpril1a, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER - quem inte

ressar possa que, processando
se no Cartório do Cível desta co-

,

marca o inventário dos bens

à�ixados por HILDA HOSTERF

BONASSOLI fica os herdeiros

CA T A R I N A BONASSOLI,
IVAN BONASSOLI e ESTELA

BONASSOLI brasileiros, maio

res de idade, residentes em lu

tar ín�erto e não sabido, cita�mi
por f}cbtal) com o prazo de trín-

(30)
+ta (30) dias, contados da pri
meira pub licaçâo. para dentro
de cinco

.

(05) dias, dizer sobre'
a descrição de bens e o valor
,deles atribuido e para ver se-

guír até a' decisão final o referi
do inventário. Para os devidos

fi�s' mandou expedir o presente
edital que na forma da lei ,será
afixado no lugar de costume e

publicado uma vez .no Diário
Oficial do'Estado e duas vezes' Vendemos lindos lotes no

no jornal local. Dado e passado Alto das' Palmeiras, em local al
nesta cidade de Canoinhas, Es- to e seco, com luz é água.tado de 'Santa Catarina, aos se··

te dias do mês de agosto de mil, Informações em frente à
'novecentos e setenta e nove.

' Praça João X·XIII; em Alto das ...

Eu Antonia Dirsehnabel Scholz, Palmeiras. 1

" Escr�:vente Juramentada o subs-
,

'

creví .

OrH de Ataíde Rodrigues
'

. Juiz de Direito/S." Vara
1 x

.... Aten�ãnl

"

.'

fJ6 de outUbro d., .1'7'

Atenção!
CANOINHAS ACABA DE RECEBER, MERECIDAMlJNTE,:

• _.'
I

UMA NOVA LOJA:

Vidracaria .Maffezzoli
"

,

Rua Vidal Ramos, 184 (ao lado do Supermercado Ouro Verd�

COM 'UM COMPLETO SORTIMENTO DE VIDROS LISOS.
,

E. FANTASIA, E UMA EXCELENTE EQUIPE DE FUNCIO...

�'ARIOS, A VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI ESTA APTA A
ATENDER TODA A CIDADE ,E REGI'ÕES :VIZINHAS, COAI,
'QUALQUER QUANTIDADE DE VlDROS CORTADOS,

AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO.

DISPõE TAMBÉM DE ARTIGOS PARA PRESENTES,
TAIS COMO: QUADROS, ESPELHOS, CRUCIFIXOS,

,IMAGENS E MIUDEZAS EM GERAL.

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

"

Indústria de· Madei.ras .. Zanlolo S/A
C.G.C.M.F. 83.187.294/0001-30

, EDITAL DE CONVOCA,ÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARlA

I

São convidados os acionistas desta sociedade para se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, rio. dia 15 de outu
bro do corrente ano, às 15:00 horas, na sede social, sita no BaiIT()
Agua Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do. dia:

'

, - Aumento do capital social de Cr$ 30.000.000,00 para
,Cr$ 60.000.000,00," com, a incorporação de reservas e conseqüente
alteração do Estatuto Social.

Canoinhas, 21 de setembro de .1979.,
'

ALTAVIR ZANIOLO - Diretor ' zx

�!U.I ttif"
�

,LULLL1UUUUULLU.Jt.BJUI.I"'.JJ.A.IULlI.AJ! I I! II " " • I • I • II • n n • Il II • I IJ • !.!..!!L1I,!..!t!..!.!J,.,,'.-
'

ENTELA--
FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM
TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA

�

RA CANCHAS DE ESPORTES '_ CERCAS DE DIVERSOS·
lVIODELOS,. EM TELAS DE ARAME E PALANQUES D�
CONCRETO PRóPRIOS PARA CHAÇARAS - ARTEFA..

TOS DE CQNTRETO EM GERAL. !
, "

.

"

�
Escrrtórto: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa

,I

Postal, 241 ,-' anexo Escritório Cide.

Fábrica: Distrito. de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.
,I
I

�lITln III iU 11111111 a IiIllliln=i'ififfi'fi'1in é 1,1111 ii '" li I. iIÍi i i II III II a ... III lIi ..ii i i ln ii iiin iiII.,�,
. _,�,MlfWjj_R;4;;

.

.... . .
. ....

:-:9:·:
... .. . .

. ...
.

-:-, EXPEDIENTE -:
Proprietário: AROLDO. CARNEIRO DE CARVALHO
Diretor (de 13-10-62 a 07-09-78):: RUBENS R. DA SILVA

Diretor atual: GLAUCO J. BUENO

Redator: LUCIO COLOMBO

ADMINISTRAÇÃO:
Rua Getúlio Vargas, 527 -- Fone' (0477) 2'2-0971

Caixa Postal, 242
, COMPOSIÇÃO e I1I[PRESSÃO:
Impréssora Ouro V,erde Ltda .

Rua Paula Pereira, 765 _' Fome (0477) 22-0379
Caixa Postal" 2-D

COLABORADORES:
PAPANDUVA: Esmeraldino Maia-de Almeida

TRÊS BARRAS: Paulo 'A. Franls
MAJOR VIEIRA: Francisco Krisan

I
CANOINHAS: Joalberto Kalempa, Ivaníta Schivinski e Fer

nando Luiz Tokarski.
'

�� � rr--�-_, . __�m--------------------------------------�--�----.----------------------------------.------

21 outubro
r

.',
-

Contamos COID sua' colaboração
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.6 de Outubro de 1971

Registro Civil
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Civil

do 1.0 Distrito de Canoinhas, Santa' Catdrina faz sa

ber que pretendem casar-se:

LUIZ DE SOUZA e MARIA SALE?tE, DE BAR
ROS, ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta
cidade, Ele, operário, nascido em RIO Baio, Municí
pio de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 30
de janeiro de 1957, filho de Alfredo Agostinho de
Souza e Maria Amélia Antunes de Souza, Ela, do

lar, nascida em Bom Sucesso, Município de Pato

Branco, Estado do Paraná, em 12 de outubro de 1964.
filha de Leopoldo Neves de Barros e Catarha' de
Barros.

'

OLIMPIO CUSTODIO DOS SANTOS e DORA·
CI ELIZABET MUNHOZ DE LIMA. ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta cidade, - ElA, operá
rio, nascido em Paciencinha, deste Município,' em 2.
de agosto de 1958, filho de Victor Custodio (los San
tos e Francelina Custodio dos Santos. Ela, comerciá
da, nascida em, Barra Mansa, deste Município. e:[11

30 de setembro de 196-1, filha de Adauto Munhoz de
Lima 'e Sesinha Nely de Lima.

DAVINO CORRÊA DE FREITAS e LOURDES
JUZ,AK. 'Ele, viuvo, torneiro, nascido em Salseiró,
deste Município, em 27 de agosto de 1954, residente
nesta cidade, filho de João Corrêa de Freitas e Ma-

, ria Julia de Freitas. Ela, solteira, 0.0 lar, nascida em

"São Pascoal. Município de Ir ineópolis, deste Estado
em 3 de outubro de 1958, residente em São Pascoal,
Município d elrineópolis, deste Estado, filha de Fran-
cisco Juzak e Paulina Juzak .

'

GERALDO LEAL BARROS e NILVEA TERE
ZlNHA BORGES, ambos solteiros, nascidos, domici
liados e residentes nesta cidade. Ele, tratorista, nas

cido em 17 de novembro de 1958, filho de Pedro
Leal de Barros e Basilia Castilho de Barros. Ela. do

lar, nascida em 21 de março de 1960, filha, de joão
Bonges e Maria Julia Batista Borges.

ORIDES DA SILVA DOS SANTOS e IRACE,..
MA DÉ JESUS FERNANDES, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade. Ele, foguista, nas

.cido em, Corrêa Pinto, Município de Lages, deste Es

tado, em 8 de novembro de 1953, filho de Sebastião
Ferreira dos Santos e Maria Joána Altba Silva. Ela
do lar, nascida em Timbó. distrito de Timbó Grande,
Município de Santa. Cecilia, deste Estado, em 19 de
março de 1963, filha, de Augusto Lopes Fernandes e

Catarina dos Santos Fernandes.

JOÃO FERREIRA e DIRLENE DOS SANTOS
VEIGA, ambos solteiros. Ele, lavrador, nascido em

Barreiros, deste Município, em 10 de outubro de 1958,
residente em Rio Bonito, deste Município, fi1ho de
Waldevino Ferreira e Olga' Ferreira, Ela, do lar,
nascida em Arroios, neste Município, em 1.0 de agos
to de 1958, residente em Arroios, neste Município, fi
lha de Mario dos Santos Veiga e Daluz dos Santos

Veiga.

JOAREZ MANOEL DE SOUZA e MAR.IA DE
LOURDES SCHEUER, ambos solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele, mecânico, nascido em

Canoinhas, em 6 de setembro de 1956, filho de Wal
demira Rosa de Souza. Ela, balconista. nascida nes

ta cidade, em 22 de fevereiro de 1948, 'filha de João
Scheuer e Tereza Watzko Scheuer.

,FRANCISCO AMARO NETTO e JAIRA PE
REIRA DE SOUZA, ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade de Canoinhas. Ele, operário.
nascido em Antinha, distrito 'de Tirnbó Grand=, Mu
nicípio de Santa Cecilia, em 10 de março de 1958"
'filho de Antonio Amaro e Dejanira Kalsson Amaro

Ela, do lar, nascida em Caçador Grande, Município
de Lebon Regis, deste Estado, em 4 de abril de 1951-1,
filha de Otacilio Pereira de Souza e Ana Maria �2...
dilha.

- -

,EDITAJS
E, para Que cheque ao conhecimento de tercei

ros, mandei publicar o presente Edital� Apresentaram
os documentos'exigidos, pelo Código Civil, art. 180. Se

alguém tiver conhecimento de algum impedimento le

gai, oponha-o na forma da lei:

Canoinhas, 03 de outubro de 1979.

NEREIDA C. CÔRTE - Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315. 879�04

..'WiJIiIiJIII =ri,

SEBASTIÃO GREIN. COSTA, Escrivão de Paz
e Oficial' do Registro Civil do Município de Major
Vieira, Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarína, faz saber que pretendem casar:

SILVIO ADAMCHÉSKI � MA_RIA ROSA
SCHUMACHER. Ele, natural deste Estado, nascido
neste município, no. dia 0'8 de julho de 1 g54, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente neste municipio, fi
lho de Elias Adamchéski, falecido e Eduviges Adam
chéski . Ela,· natural deste Estado, nascida neste mu

nicípio no dia 21 de agosto de 1961, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste município, filha de Fe

lipe Schumacher Neto e Filomena Granemann Neto.
/

,

JORGE FERREIRA e MARIA JOANA FER
REIRA. Ele, natural deste Estado, nascido neste

município, no dia 14 de setembro de 1922, lavrador, .

solteiro, domiciliado e residente neste município, fi
lho de José Ferreira, falecido ,e Maria Alves Ferrei

ra, 'falecida. Ela, natural deste Estado. nascida neste
município no dia 04 de dezembro de 1928, do lar, sol
teira; domiciliada e residente neste município, filha ]
de Izaura Wisnievski, falecida.

.

PAULO FERREIRA TERR,ES e ZÉLIA BF>
, LITZKI. Ele, natural deste Estado, nascido neste
município, no dia 01 de abril de 1956, operário, sol
teiro, domiciliado e residente nesta cidade, filho de
Justino Ferreira Terres, falecido e Angela Palhano
Terres. Ela, natural deste Estado, nascida neste mu

nicípio no dia 29 de setembro de 13€], do lar, soltei
ra, domiciliada e residente nesta cidade, filha de Sil-
vério Belitzki e Vanda Novack Belitzki ,

'

Se alguém tiver conhecimento de existir algum
impedimentc legal, acuse-o, para fins de. direito.

\

Major Vieira, 01 de outubro de 1979.

flebastião Grein Costa - Oficial do Registro Civ1.1

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Ci
vil de Bela Vista do T'ofdo, Oanoínhas-FC, faz

saber que pretendem casar-se:

ARIST'EU DO PRADO com MARLI DE APA
RECIDA LEITE MARTINS, brasileiros, solteiros, na

turais deste Estado, ele lavrador, nascido em Arrojo
Fundo, neste Distrito,' aos 24 de Agosto de 1955, filho
de Bento Carvalho do Prado e Noêrnia Carvalho do

Prado, já falecidos, ela do lar, nascida em Arroio
Fundo, .neste Distrito aos 04 de março de 19!1O, filha
de Asemiro Leite Martins e Gabriela de Brito Mar
tins.

,ARTUR MASSANEIRO com MARIA JACINTA
SOARES DE LIMA, brasileiros, solteiros, 'naturais

. deste Estado, ele nascido em Rio Bonito, neste Distr.i
to aos 07 de dezembro de 1961, filho de Julio Alves

Massaneiro, falecido e de Vitoria Iarrocheski Massa

neiro, ela nascida em Arroio Fundo, neste Distrito
aos 16 de marco de 1962, filha de Romualdo Soares
de Lima Neto e de Maria do Prado de Lima.

Se alguém tiver conhecimento de algum im

Ilediment(JJ _legal, oponha-o na forma da Lei.

Bela Vista do Toldo, 04 de outubro de 1979.

ELIZA PEREIRA - Escrevente Juramentada

- COMÉR'CIO -

,

EXPORTAÇ,AO
G

INOOS'TRIA
& elA.

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusi vos da, Linha'

Completa dos Motores «WEG»

Esquadrias de ferro e

de vidros, com' equipe, de
tentes �para

uma variadlssima secção

profissionais cornpe
sua colocação.

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

••
: ', 1 ". REPRESENTANTE EM CANOINHAS.:

,
,-

"

WaldelDar KnUppel
_m�

r

�,(' Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-03U6 - CANOINHAS - Santa Catarina

,

SES I - Serviço Social da Indústria,

o trabalhonosso
o nosso trabalho é uma oração.'

Queremos ir' ao encontro do outro.

, Vivemos em grupo, trabalhamos em grupo, e é através
deste trabalho que conseguimos' sair do nosso egoísmo, e encontrar
o outro. O mais importante de tudo isso é fazer amigos, trabalha,
lUOS, lutamos para junto aprendermos. Precisamos aproveitar a

oportunidade que nos é dada. Vamos procurar ser amigos, e viver
a vida. Pois o importante é termos consciência que somos uma pe
dra insubstituível na construção do mundo. Vamos procuran fazer
dos .nossos trabalhos um encontro de amizade e de comunicação,
Pois é com a comunicação que conseguimos um mundo melhor.
Vamos lutar, enfrentar a vida com amor e esperança, que sempre
'haverá um hoje melho� do que ontem e um amanhã melhor do

que hoje. Se você "olhar para o mundo e se encontrar nele é I

grande descoberta' do verdadeiro sentido da vida". Vamos .nos

encontrar?

�=� A Criança
'(Ano Internacional da Criança)

Se a criança vive com crítica, ela aprende a condenar.

Se a criança vive com zombaria.s, ela aprende a ser tímida.

Se a criança VIve com humilhação, ela aprende a ser

culpada.
Se a criança vive com tolerância, ela aprende a ser

paciente.
Se a criança VIve com incentivo) ela aprende a ser

confiante.

2c :- criança vive com elogios, ela aprende a apreciar.
8:.:: a criança vive com, retidão, ela aprende a ser justa.
Se a criança vive com segurança, ela aprende a ter fé.

, ,

Se a criança vive com aprovação, ela aprende a gostar de

sí mesma.
,

'

Se a criança vive com aceitação e paz, ela aprende a en-

contrar amor no mundo.

Basilio Humenhuk Comércio
cie Veículos Ltda.

I Revendedor FORD

1948 31 ,ANOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos nOV05 FORD

e usados de qualquer marca.
'

DISPONffiILIDADES DA SEMANA:

Chevette branco
,

1 ......... " .... Hl74

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
. Veículos inteiramente. rev isados, de boa procedência, aos

melhores preços da região.
.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

,

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024
- se & M. w we

(Qmpre..os agora e
.

pague. suavemente

até o Natal'
I ,

CASA RLITA
�====================================�======.======���
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,

lions Clube
de (anoinhas

DIA MUNDIAL DE

SERVIÇO LEONíSTICO

VIVEMOS num mundo de um

orogresso tecnológico impressio
nante, onde os continentes e ocea

nOS podem ser percorr�dos ern �a
téria de horas. Através dos' meIOS

de ..comunicação que hoje existem,
podemos entrar em contato com

uma pessoa de qualquer parte do

l11undo, em questão de minutos. A

lua já muitas vezes foi visitada, por
seres humanos. J.i�ntretanto, em to

das as partes da terra, milhões 'de

pessoas sofrem os males -da pobre

za do desamparo e da fome, e ou

tr6s milhões vivem em desespero
é). falta de compreensão, compaixão, '

carinho e proteção.

:t com este objetivo _' serviço
é'OS necessitados no mundo - que
mais de' trinta mil Lions Clube,
consistindo de mais de um milhão
de sócios, estarão trabalhando de
cisivamente em 149 países e terri
tórios lespalhadqs por todo o mun

do. Este milhão de homens, unidos
no' serviço ao próximo, têm um só
úbjetivo: levar a todos os necessi
tados' e abandonados a assistência
e o socorro que necessitam para vi
\ er com, dignidade.

'

No dia 8 de outubro de 1979, os

trinta mil clubes da Associação In
tornacíonal de Lions Clube, se reu-

, nirão em suas c(.\.!llunidades, para
realizar um ato de serviço humani
tário. Este simbolizará a' unidade
ele propósito tão bem definida pelo
lema oficial da Associacão i "NÓS
SERVIMOS;' .

-

No sentido de fazer saber a

todas as' pessoas o significado das
obras dos sócios dos Lions Clubes,
através do mundo, com muita hon
re: comemoramos dia 8 de outubro
como o dia MUNDIAL DE SERVI
ÇO LEONíSTICO

Recomendamos com insistên-'
da que os cidadães de C.A..NOI
NHAS, observem esta data em re

conhecimento aos numerosos ser

"iças prestados "pelo Lions Clube
de 'Canoinhas, em prol dos necessi
tados e abandonados desta comuni
dade .

.

o Lions Clube de Canoinhas,
participou dia '29 pp, na eidade de
FAPANDUVA, da I REUNIÁO DO

C�MlTÊ ASSESSOR, sob a presi
dência do CL HILARIO LIBEL.
pertencente ao Lions Clube de Ca�
noinhas e Presidente de DIVISA0
L-lO. A-I, abrangendo em sua di
visão Lions Clubes de JOINVILLE
JARAGUA DO SUL. PAPANDU�
VA e CANOINRAS'- Vários assun-

'

tos leonísticos foram tratados.

,

C�ube promoverá nos salões do
Clube Canoinhense, mais um acon··
tecimento social de grande alcan
ce. Faremos realizar o monumen ..

toso Baile da Saudade de Francisco
Petroneo, conforme está sendo
anunciado através cor, veículos nor
mais da cidade. Será sem dúvida
alguma, um .grande baile, e, já es

perado de há muito em nossa cida
de . Os casais que se aprontem pa
ra participar do maior baile de to
(1080 os tempos e que será realizado
nos 'salões do Clube Canoinhense.
O .Lions, Club� está, de parabéns,
pOIS esta movimentando nossa co
munidade e participando ativa
mente de nossa vida social.

DIA DO DENTISTA

A dois de outubro, foi comemo
rado o dia do Dentista e como não

rl0.Íxar de, ser, foram home-
, nageados os CC � LI.. e DD. MM .

que tem a classif'icacâo de Cirur
gões Dentistas e que integram
nossas fileiras. Falamos de DM.
ZOE WALKYRIA NATIVIDADE
SELEME e do CL. FRANCISCO
CARLOS RAPOSO, aos, quais
transmitimos os nossos parabéns, e,
que em sua profissão, tenham ple
no sucesso, eis' que são detentores
de uma profissão das mais benemé
ritas, minorando o sofrimento da
queles que os procuram.

, NOSSOS ANf'VI'BSARIANTES

Neste' mês de outubro, são nos- '

sos aniversariantes: DM. RELE
�.JA MARIA SIMôES que no dia
02 teve sua casa r-heia, para o

abraço de parabéns e em petit co

mitée, reuniu alguns casais para
uma ceia de comemoracão. Estive
mos lá .para participar do aconteci
mento. Já no dia 08, o CL. LO
TRARIO KOLBECK, convida a to
dos para passar uns momentos ale
gres em sua companhia . E, no dia
18 a DM. DIRCE MALLON, com- ,

pletará mais um ano de vida, jun
tG com sua relacão de amizade. A
� nrlA". o Lions Clube, os parabeniza.
desejando mil felicidades.

.

ESTAMOS EM BRASILIA

IPP da E.8. «Sagrado. Coraeão de Jesus»
AG-R A D E Cf ME NTO

A Diretoria da APP da E . B.
"Sagrado Coracão de Jesus" vem

Publicamente reconhecer os 'esfor
ços dispendidos oelos que de uma
maneira ou outra, colaboraram
com seus préstimos valiosos. Dor
,ocasião de nossa promoc,2o,' reali
zada no dia 29/09179, quando trou
xemos para esta cidade o maravi-

lhoso espetáculo de Patinação Ar:"
tística .

O nosso agradecimento, de mo

do especial aos i?rofessores, à In-.
dústria ao Comércio e' as ,Senh'Jras
de nos�a sociedade que se prontifi
caram em nos prestar auxílios :óúl-,
tiplos.

A Diretoria.

AGRADE ':'IME
Os familiares de

(

\

Associacão Catannense das Fundações Educacionais
Comissão Técnica do Vestibular Estadual Unificado

ACAFE

ACAFE/80

oncurso

-

05. No ato de inscrição o

Candidato p o d e r á escolher
duas opções de' Cursos e Insti

tuições, bem como o local onde
desej a realizar - as provas,' fi
cando o mesmo obrigado a Ia-
zê-las no local escolhido.

'

06. Ao pagar a inscrição, o'

Candidato recebe o Manual do
Candidato.

11. As provas do Vestibular
,

serão realizadas nos dias 15, 16"
17 e 18 de janeiro de 1980.

12. Anexo ao Manual do
Candidato, haverá um Ras
cunho do Requerimento de Ins

criçâo, que o Candidato, deverá
preencher, após ler as

'

instru

ções contidas no mesmo, deven

co, então, dirigir-se a um Posto
de Inscrição.

13. O Certificado de Con-:
clusão do 2.° Grau deverá ser

rpresentado no ato da matrí
cula, sob pena de perda de vaga
e eliminação do 'Concurso.

14. As ínscríções poderão
ser feitas nas seguintes cidades:

Florianópolis, Brusque, Itajaí,
Blumenau, Joinville, Rio do

Sul, Jaraguá do Sul, Lages, Ca�
noinhas, Joaçaba, Concórdia,
Caçador, Videira, Mafra, Curi

tibanos, Tubarão, .Crtcíúma e

Chapecó ..

Para a II REUNIÃO DISTRI

TAL, programada para 17 de rIO
vernbro, dirigimos expediente ao

Ministro CEZAR. CA.LS, CL. Pre

sidente das Minas e Energia' e bem
assim ao Presidente do Conselho

Nacional do Petróleo GAL. OZIE.L
DE ALMEIDA COSTA, no sentido
de liberarem naquele dia, um dos
Postos de Gasoliná local, para que

possam os CC. LL, que nos visita
rem, retornarem às suas casas sem

BAILE DA SAUDADE, os problemas da falta de combustí-

,'- FRANCISCO PETRONEO ., velo Esperamos pleno sucesso nas

Dia 12 do corrente, o Lions conversações. '

CARLOS OSTROSKI
elllutados com o seu falecimento oCOl'rido' no dia 26 último,

.

às 8 horas, vem por intermédio -deste externar, seu agrad�ci�
,

ll1ento ao médico Dr. Antonio Merhy Selerne, as enferm,eIras
do Hospital Santa Cruz, aos parentes, vizinhos e amigos, pela
assistência e palavras de conforto proferidas nesse doloroso
lll(l�nto.

I

A todos, �ua eterlla gratidão.

OL As inscrições ao Con
curso Vestibular. - ACAFE'/80
est'arão abertas de 24 de outubro

� a 14 de novembro de '1979, em

i! todos os Postos. de Inscrições
das Fundações Educacionais do
Estado de Santa Catarina, parti
cipantes do Vestibular Unifica-
do da ACAFE.

'

02. A taxa de inscrição é de
Cr$ 630,00 (seiscentos � trinta

cruzeiros), em moeda corrente
{'U, cheque visado, que deverá
ser recolhido às agências do
Banco do Estado de' Santa Ca-

( ,

tarina (BESC) neste Estado.

03. O documento exigido
para a inscrição é a Cédula de
Identidade.

04. É permitida a inscrição
por procuração 1 e g a 1 ni ente
constituída.

CAR'IlÓRIO PAUI,A S. CARVA
LHO _ 1.0 TABELIONATO

Edital de Hotificacão
I

de Protestos
Por não terem sido encontrados '

ressoalmente nos endereços a mim'.
fornecidos, ou por recusarem a to
mar ciência" faço saber aos que o

presente edital virem ou dele tive
rem, conhecimento que deram en

trada neste Ofício para serem pro
testados contra os responsáveis
dentro do prazo legal os' títulos

,

com as seguintes características:

Duplicata n.? 903/79 _' valor
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros),
vencimento: 14.08.79, emitida por
Basílio Humenhuk & Cia. Ltda.,
contra: JAIME GOMES DOS SAN-
TOS.

'

Duplicata n.? 15066 _ valor
Cr$ 1.123,20 (hum mil, cento e vin
te e três cruzeiros e vinte centa
vos), vencimento: (\.1.06.78, emiti
da por Frigorífico Canoinhas S/A

FRICASA, contra FELJCIO
GLEVINSKI.

Canoinhas, 04 de outubro de 1979.
I

PAULÁ S. CARVALHO
Oficial de Protestos

. CPF n,? 246,975.329--53

Vende-se uma chácara' em

Marcílio Dias, de:fronte ao Es
tádio Wiegando Olsen, com 4

alqueires de terra cultiváveis,
pasto e água. ótima casa resi:
dencial de alvenaria com insta-

'

lações elétricas e sanitária. .

Tratar com Alaor, à Rua.
Major Vieira n.? 1322.

07. O total de vagas distri
buídas pelos diversos cursos .das

Instituições participantes é de
5.442 vagas.

eH
A

CARA
VENDA

08. Os programas estarão à

disposição nas Fundações, a

partir do dia 25 de setembro de

1979, contendo os mesmos, ain ...

ria, provas e gabaritos do Vesti
bular/79.

09. As Verificações de Ha
bilidade Específica, para os cur
sos que as exigem, serão reali
zadas nos dias 22 e 23 de no

vembro de 1979, conforme de
terminações contidas no Manual
60 Candidato.

10. A REDAÇÃO faz par
te integrante da' 1.a prove
Comunicação e Expressão.

Setembroj1979 ;

A Co.missão

__________k _

Três Bar"r'as
no Folclore

DOCUMENT9S

EXTRAVIADOS
,LUIZ HAMILTON FERNAN-

DES, declara para os devidos fins'
'que extraviou os seguintes do
cumentos: CPF, 'I'ítulo de Eleitor,
Cartão INPS, Comprovante de Ins

crição para o Con.·-'urso .do Banco do
Brasil, Cart.=ira d'2 Identidade Civil

,
,

Carteira de Identi\lade Militar e de-
'mais documentos I:1ilitares,.

Os mesmos ficam 'sem efeito

por ter requerido segundas vias.

I

Nós, admiradoras do "Fol
clore Brasileiro, queremos atra-

,
. /

vés deste jornaL parabenizar a

direção, professores de Educa
ção Física e alunos de l.a à 4.a
série, da Escola Básica General
Osório de Três'Barras pelo bri
.lhante sucesso na apresentação

do II Cerfo, em Mafra.

Para nós Iemanjá foi a ven
cedera,

E . B. "General Osório" o

primeiro lugar é' seu �

<Parabéns !

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

(Extrato art. 687 do CPC)
,

,

1.0 LEILÃO
2.° LEILÃO
LOCAL

Dia 06 de novembro de 1979, às 11:00 horas
Dia 19 de novembro de 1979, às 11.00' horas
Edifício do Fórum Desembargador Rubem
Moritz da Costa, s/n - Canoinhas - Santa Ca-

, tarina.

Execução n.? 329

JOSÉ ALLAGE

SIEGFRIED WITT'LICH

:pROCESSO
EXEQUENTE
EXECUTADO
,I

.I

BENS 'A, SEREM

ARREMATADOS: 1) 1.500 (um mil e quinhentos) pés de estofa-

dos, avaliados em Cr$ 6.000,00 (seis mil eruzeí..

ros) . Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de San..
ta Catarina, aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro de mil,
novecentos e setenta e nove (1979). Eu, Zaiden E. Seleme, 'E:sd:'l
vão, o subscrevi.

)

ORLI DE ATAÍDE RODRIGUES - Juiz de D_ito \_ 2.a Va:tà
2 x '

'
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...:.. PEDRO A. GRISA -

Um encontro entre amigos sempre é agradável. Mais
agradável quanto mais bacanas são os amigos. Mais emocio

nante quanto mais o tempo e as distâncias nos separavam.

Pois, foi um encontro com tudo isso que o LUNA "[lrc

parou para uma plêiade de catarinas (natos ou residentes) ..

E todos sabemos que, há vários anos, os autores catar ínenses -

escritores de todos os, gêneros literários - ganharam um ami

go e "Mecenas" de uma fidelidade canina, o Editor Odilon Lu

nardelli . Um Editor que, voltamos a repetir, PUBLICA EX

CLUSIVAMENTE AUTOR CATARINA (nato ou residente).
(Se o dissemos várias vezes, e o repetimos aqui, que falta à

Editora uma efetiva rede distribuidora, para colocar o autor

catarina nos grandes mercados do Rio e São Paulo e demais

Estados brasileiros. Acreditamos que o Luna chegará lá mui
to breve.)

Esquecendo o parêntesis, voltamos ao encontro. Mais do
oitenta autores éatarinas encontram-se reunidos atrás de uma

tabuleta que leva O si!1ete da EDITORA ·LUNARDELLI.

E, dizíamos, como foi agradável encontrar aí velhos

amigos e ilustres conhecidos como: Enéas Athanázío, Silmar

Bohrer, João Nicolau Carvalho, Licurgo Costa.Rosemary Mu
niz Moreira Fabrin, Zoraida H. Guimarães, Lauro Junkec,
Edith Kormann, Luis A. Martins Mendes, Leonor Michelon,
Odir Nascimento, Maria O. O. Olsen, Oldemar Olsen Jr., Mau
ra de Senna Pereira, Liberato M. Pinheiro Neto, Osmar Pisani,

. Marcos Konder Relis, Salomão Ribas Jr., Celestino Sachet, J.
A. Medeiros Vieira, Artêmio Zanon, e tantos outros idealistas
e batalhadores das letras catarinenses.

Olhamos o semblante dos amigos, dos conhecidos e dos

que não conhecíamos e brindamos o presente e o futuro de
nossas letras, sorvendo um jg.ole na taça da sabedoria de cada
um.

-� x===================================== ============

P'oluicáo
�

'Barulho
do

Parei, fiz silêncio
Olhei as flores
O vento soprando ...
E eu pensei comigo
Ninguém jamais viu o vento
Permaneci em silêncio � ,�l

"

E vi o vento
Ele é lindo e delicado.
Quando ele passa !f
As flores se beij am, dançam alegres.
Eu sei que vi o vento
Quando vi as flores se beijarem .

J

.n,

j ,

,

\

Toda flor é primeiro betão depois flor
E por fim petalas secas

Enquanto ela tem perfume
Os homens a beij am r •

Quando ela seca

Eles a desprezam.

, ,. r

rI'

As flores devem ser sempre humildes
Porque sua beleza passa. .

Nunca vi um galho de roseira
Machucar o outro com seu espinho
Ê que eles sabem que vieram
da mesma raiz. �r

... - , 'OI .... ,.

T',."

r

Olhei agora as árvores
Uma árvore sozinha
É como um homem perdido na!multidão
As árvores respiram muito I

;'

Mas fazem isso para poder ajudar
A gente a viver como gente.
V i árvores grandes e pequenas
Mas todas são árvores
.Não adianta ser gig('�+" na floresta r,,)

Quando não se é cheia de seiva.

Olhei agora os pássaros
Somente são livres
Quando voam em direção do infinito
Os pássaros todos sabem dialogar
Um fala e o outro de lá responde
Aí então eles se encontram
Quase nunca .andam sozinhos
Porque eles sabem conviver.

Os homens precisam aprender
'Com as flores, as árvores, os pássaros
Precisam fazer silêncio
E dialogar com eles, é preciso
Que sintam o Espírito de Deus
Habitando entre eles
Para entenderem
A Iinguagem da vida.

. /

Aluna: Sueli Madalena Wardenslki

,Colégio: Sagrado Coração de Jesus
2.a Série: Curso Pedagógico

Contemplada com o 1.0 lugar no concurso da

Campanha da Fraternidade 79.

II' Prefeitura Municipal
de Major Vietra

Aviso de Licitação

A firma UNZO SUZUKI, avisa ao sr. ADEMIR
FONSECA, portador da Carteira Profissional n.o
79431, série 510, a apresentar-se .na seção pessoal da
firma, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publica
ção deste, a fim de regularizar sua

.

situação traba
lhista.

O não comparecimento, implicará na rescisão
do Contrato de Trabalho por abandono de serviço,
nos termos do artigo 482, da CLT.

Sim, está nas mãos de muitos a emoção de poder dar um
abraço em velhos amigos. Mas, muito mais. Podemos dizer

que aqui está uma obta de valor, uma obra que marca uma

nova .íase da literatura catarinense. Se, há pouco. a Editora
Lunardelli e o escritor-estudioso-professor Celestino Sachet
nos ofereciam uma visão global e total das letras catarinenses
com o livro A LITERATURA DE SANTA CATARINA, agora
com CONTISTAS E CRONISTAS CATARINENSES temos a

oportunidade de sentirmos', comungarmos e analisarmos, ain
da que através de pequenas amostras, a força e a vitalidade
dâ atual Literatura Catarinense .

A Prefeitura Municipal de Major Vieira leva
&0 conhecimento dos interessados que se acha aberta
H TOMADA DE PREÇOS - Edital n.? 01/79 -, pa.
ra aquisição de 30.000 (trinta mil) lajotas de concrs,

to, para pavimentação de ruas ..

Prazo de entrega das propostas: até às 9 hora�
do dia 10 de outubro, de 1979, na Secretaria da Preíeí,
tura Municipal.

Major Vieira, 24 de setembro de 1979.

Professores de Português e Literatura, estudiosos e lei
tores em geral, têm - nesses dois livros - uma fonte impor
tante de pesquisa, de leitura ou de estudo. Temos certeza que
os catarineness irão adquirir e ler esses t .abalhos, particular
mente CCC. CLAUDIO GADOTTI Prefeito Municipal

E, por termos podido participar desse encentrs, agrê.de
cernas ao amigo LUNA. SUZUKIUNZO'

A V I S O •

�.-
•

-,-

bom chimarrão

prefira
·Pata um

«BOM-DIA» -

A � ristides M_allon
ê comocasadep. rente"Você, egasemavisar . i

'e ê selD l�e ,-m rece iàoQ' ,

Nós sempre temos tempo �ara você,
porque nós fazemos o tempo render,
E não podia ser de outro Jeito: o tempo para
nós: como para você,

ó

dinheiro.
Então nós procuramos racionalizar o

serviço das nossas oficinas. de modo que
você não perca tempo.

Muito menos dinheiro,
O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe

inteira cai em cima dele.
Não deixa parafuso frouxo. _

Não deixa 'desregulado o que é para
regular.

Não deixa para depois o que pode fazer
. no ato. "

Não deixa passar nada, porque é urna

questão de honra, ' ,

Nosso pessoal foi treinado na fábrica �

periodicamente volta lá, para garantir que
vai sempre fazer um serviço bem-feito:

Um por um, todos são especialistas. Em
freios, Em motor. Em transmissão, Em

funilaria e pintura' E todos juntos formam
uma equipe muno. rnuito eficiente.

Você pára. mas não pára em vão.
Você entra na nossa oíicina e-vê que só

pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
competente. e as Instalações, o ferrarnental
que a gente usa é tudo conforme a fábrica
recomenda,

Tanto assim que até frotistas com oficinas
próprias usam nossa assistência técnica
para certos t.pos de trabalho que exiqiriarn
investimentos em pessoal e equipamentos
que, nas suas próprias oficinas. seriam ociosos
a maior parte do tempo.

Você Na o caminhão da oficina como
sai da casa de um parente: achando que
valeu a pena.

Da recepção à despedida você tem a

mesma sensaçãode que não perdeu tempo.
Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

pra onde a estrada levar, aceite um conselho.
Conselho de parente: faça uma visita

às nossas oficinas de vez em quando
Como parte da família Mercedes-Benz,

nós nos sentrrnos muno honrados de reen
contrar você Sempre

E borrados dever que, com o Mercedes
Benz sempre em forma, você/estará
espalhando por aí o bom nome da familia.

Concessionário Mercedes-Benz

. ,Aristides Mallon
Rua Vidal R4Imos. 1036

.

Canoinhas - SC

,
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06' de Outubro de 1''l9
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CN SE'RVI.C·QS
� I

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

fASMAüIA DE PLANTA0.: de Sáb�do (06) -a Sexta-feira (12) --

MACHADO - Rua Vidal Ramos, 40,1

Fone: 22-0825.

!\IÉDICOS DE, PLAN'EAO: Sábado (06) Dr. Lincoln Simas
. Fone: 22-0033

Domingo (07) Dr. Dalmo Batista Soares
Fone: 22�0033

RADIO P..!TRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-D� 79

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

dos até às 16:00 horas.

\ .

Ancora Tratores

ENDEREÇO
. CEIIIO.

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

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

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

rYl �.
� "It�ora :?J;;í(jl'�<i 1//a.
0IS'FRSlJK)()R EXCLllSrVO EM CURfTt9A. usn:: DO PARANA E�DE sANTA cnARlNÁ.

Matriz em Curitiba, BR 115, Km 88 - Frone 524821

ean,oinhas. Tr!lll'lÍMa 7 d. Setembro, 248 - Fone 2.?-O548 • Lapa, .�ua Baráo·do Rio Branco, 1800 - Fone 22-1263

J /C

._'''"'"1_==5'--

I ,
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A GRANDE FESTA,

OE AMANHÃ

, A comunidade Paroquial de

Major Vieira está se movimentan
<;10 em alta rotação para os prepa
rativos 'que culminarão corn 3. ma-

. jestosa festa de inauguração da co

bertura da nova Igreja Matriz pa
ra o d ia de amanhã.

A BANDA GROSSL, da cida
de 'de Rio Negro, será a responsá
vel pela animação da alegro festa

que contará com a presença do bon
doso Bispo Diocesano Dom Oneres

lVIarquiore, além de diversos Sacer
dotes· 'especialmente COD.v.dados .

Diversas autoridades de outros

Municípios. também' confirmaram
suas. presenças, e através, da coluna
convidamos o prezado leitor 'a nres-

t igiar-nos com sua presença, pois
toda a partícipaçâo e colaboração \

para nós é muito importante.
,

PASSARELA DA SOCIEDADE

Sr. Miguel Shumacher' (verea
dor) dia 29 último comemorou ida
clr. nova.

Sr. Amilcar Shumacher (ge
rente da Cooperriort.e ) , dia 30 co

memorou sua data natalícia.
IHa 02 de outubro comemorou

mais uma data natalícia o Sr. Feli-'

pe Lucachinski..: residente nesta ci
.dade .

Dia 04 aniver-sariou a sra. Etel

vina, dileta esposa do Sr. Antonio
Lemos residente nesta cidade.

Frei Theobaldo Luz (vigário
de Três Barras)também comemorou
sua data natalícia' dia 04 de outu
bro.

Dia 06 aniversariou o prezado
amigo Vereador Adir F'ranr-isco
Veiga, Presidente da Câmara.

Dia 09 comemora idade nova. o

Sr. Sebastião Grei.n Costa, Tabelião
do Registro Civil desta Cid irie .

Dia 10 aniversaria o Sr. Anto
nio Marom, residente nesta cidade.

NOTAS nrVEHSAS

,TELEFONE

Possivelmente no corrente
exercício será instalada a Central
'I'elefônica em Major Vieira, pois
em recente .levantamento efetuado
pelos srs. Claudio

.
Gadott:�, João

Batista Ruthes e Adir Veiga.' Pre
feito, Vice Prefeito, Presidente da

Câmara, 'respectivamente, foi. con

seguidoBz pretendentes, demons-

, '" i I fi • i ••••• • • , • • • • • • •• • • • • • •• • • i •• • • • •• • omn,............ , • • • , •�...fi...fi.fi"fi'i'•.,....n......_.vmmmfl.....n , •

'I
Comerc,ia r Hirt Ltda.
Os melhores preços e condições
Crediário próprio e entrega

da ·.região
na hora

DORMITÓRIOS, COM GUARDA-ROUPA,' PJ�NTEAnEIRA, CA ..

MA, 2 CRIADOS-l\iUDOS, E .uniA ALMOFADA - li PARTn�

DE CR$ 4.300,00 E DE ,BRINDE VOCÊ RECEBE NA HORA,. 1

LINDO REL,ÓGIO·,DESPEltTADOR.

2 COZINHAS ,EM FúRMICA COM 6 lPE,ÇAS A PAR,TIR DJE
.

.,

CR$ 2.900,00 A UNIDADE, E DE BRINDE VOCÊ GANHA 1

TRAVESSA COLOREX.

"

..

3 FOGÕES A GAS GERAL,' POR APENAS CR$ 2JnO,OO �
UNIDADF�, E DE BRINDE. VOCÊ ,GANHA 1 TRAVESSA CO·

LOREX.

4 TV PRETO E, BRANCO "PJ,-ULIPS", "PHILCO" E "SHARP";

A. PARTIR DE' CR$ 5.310-,00, A UNIDADE, E, DE BRI�DE vo

CÊ GANHA A ANTENA ·E. INSTALAÇÃO.

5 CONJUNTOS ESTOFADOS, DIVERSOS MODELOS E MAR�

CA5, A PARTIR DE CR$ 1.900,00 A UNIDADE, E DE BRINDE

voçÊ GANHÁ 1 MESA DE CENTRO.

• •

IClra

,

(

faça-nos uma visita'e (om'prGYe�ncssos pre,os:e facilidac4es de piígamento
l'

.
' .'

CREDIÁRIO, PRÓPRIO' E ENTREG,� NA HORA

RUA CAETANO COSTA, 495 -, FO�E 22-0555 - CANOINHAS - SC.
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-;- FRANCISCO ,KRIsAN -:-' ria da Educação, cuja obra tem si
do uma luta constante. do. vereador
Adir Francisco Veiga, representan-
1 e daquela região na Câmara Muni- .

cipal, haja visto que a escolinha
velha lá existente. encontra-se em

lamentável estado de conservação �

trando assim que esse beneficio.
muito se faz necessário para o de
senvolvimento desta comuna ..

CASAN.
Já' se encontra nos' almox-rcifa

dós da PlVI grande parte do mate
rial destinado a implantação do sis
tema de águas e esgotos- pela CA
SAN, que dentro em breve d2.r8' ini
cio a obra.

SINDICATO DO
EMPREGADOR RU�AL
DE MAJOR VIEIRA

Já foram 'elaborados' todos <oe

trabalhos-para a fundação :<3.0 Sin
dicato do. Empregador ROra1 de
Major Vieira, os quais se encon
tram na Federação, da Agricultura
do Estado de Santa Catarina para
os devidos fins. Em Assembléia
Geral levada' a efeito em data de
09.09.79, entre outros assuntos, foi
eleita a Diretoria Provisória nara

reger os destinos do Sindicató': fi'
cando a mesma assim constituída:

, Presidente - ALBARO DIAS DE
MORAES, . Secretário - AUGUSTO
PAPES,; Tesoureiro ALo.P·_CIR

.

VEIGA.

BANCO DO BRASIL

Também no fim do mês corrente
ou começo de novembro, será ins
talado o "Posto Avancado do Ban
co do Brasil'.' na sede deste municí
pio, o qual' irá f'uncronar bem.' no
centro da cidade, em prédio aluga
do do Sr.' Aloacir Veiga.

ESCOLAS

Será iniciado ainda este ano a

construção da escola de Pulador,
em convênio Prefeitura e' Secreta-
----_..:....--------------------_...._-

,
.

DIA 09: a sra. Marta, espo- .

sa dosr. José Kuroli.

DIA 10: o sr. Jahyr Lessak;
,

os srs. Sebastião Grein Costa e

'Antonio Maron Becil, residen
tes em Major Vieira; a srta,
Evani Novak.

ANIVERSARIAM -SE

,HOJE: a sra. Maria de Lur-
.

des, esposa do sr. Walfrido Lan
ger; os srs.: Derby Fontana,
Adir Veiga, José Damaso da

Silveira e Adolfo Hedler; o jo
vem Gilberto Seleme.

AMANHÃ: 'a sra, Erna, €s··

posa do sr. Carlos Mülbauer; a

srta. Ivone Terezinha Paulo; o

jovem Reinaldo Crestani Filho.

DIA 08: a srta. Siglindn e o

sr'. Siegfried Thiem (gêmeos);
a srta. Reni Clarisse Metzger;
os jovens: Paulo Anisio Neubur

ger e Sérgio Novak .

DIA 11: a srta. Maria Tere

zinha Borges de Souza.

.

DIA 12: os srs.: Maximilia
no Watzko e Alexandre Novak.

Aos aniversariantes, os

cumprimentos de toda a equipe
CN'.

'

;A C O n t e c e n do ... � Responsabilidade' J. e C.

". "O verdadeiro amor, nasce ele pe-
· quenos gestos diários. Um gran-

·
de amor se constrói sobre a roti
na do cotidiano. .

Um 'grcmdc
amor; vence. todas. as barreiras
que possam destrui-lo ... "

* Hoje Ademir e Ana Maria Ferra
resi tornam realidade, um mara

vilhoso sonho. QUl' esta nova vi
«ia que começa, seja, para vocês,
muito feliz. Ao novo casal, aqui

·

fica as felicitações da coluna.

* Mauren recebeu os cumprimen
tos dia 26,último por mais um

niver, sendo muito cumprimenta
da por seus amigos em Itaj lOjj •

* Janj a entrando em idade nova,
desde o último '(lia 4. À você ga
rota que é motivo de alegria en

tre nós, tudo de bom.

* Junior F. 'e Solange'D. elltrWldo
em altos "loves", casalzinbo' mais
recente na city que. agita ernuito.

* Zecà· Pile, esteve entre nós s{1bado
p. p .. trazendo consigo um pouco.'
do gostoso arzinho de Floripa .

* Joyce dando um toque todo e

\ muito especial ror aqui. Muitos
já sentiam tua falta.

* Silmara e Décio parzinho sirvpa
tia que esteve entre a gente sema

na p.p. nos alegrando muito com

suas presenças.
* Bibo e Neto pontificaram em
Curita dia primeiro, Joyce e Ju
ceres . prá lá de felizes.

"

* Realmente a discotheque foi fei
ta para dançar e se divertir dis
so todos nós sabemos, mas' cada
um tem direito de dançar e se d�...,

vertir "como quiser" e ninguém
tem nada com .iS30. Se vocês se,
sentiram num circo é porque
sentiram-se palhaças, e ninguém
sente o que não é. Em outros
casos "cotovelos ardentes quem.
desdenha quer comprar".'

.i; "Não ajudarás o próximo, se fi
zeres por ele aquilo que ele deve
fazer por si mesmo ... " I

.

Tchau!!!

"

'

t \

* Também Adriana M·. completan
do mais um nivor no últimu dia
;2;. Felicidades.

,� Isabel Budan't esteve entre nós
sábado p . p. cont agiando a todos
com sua simpatia.

* Januário deu um toque todo es

pecial segunda-feira p. p. em
Floripa. É isso aí.

DRA. HELOISA· S. 'BERTOHCIHI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Consultório: Rua Major Nielrà, 505 � 1.0 andar
L/O

(ao lado do' Edifício Mussi)
/

Fone 22-0439
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Para comemorar a data de 25 anos de fe
liz 'matrimônio, viajou esta semana a Aparecida
do Norte, o casal, Walfrido e Maria de Lourdes

Burgardt Langer. Walfrido e Maria de Lourdes
casaram em 1954. em Canoinhas, cuja cerimô
nia foi celebrada pelo Frei Arnulfo Hoffragge,
que atualmente reside no Convento da Penha

. no Espírito Santo. O Sr. Walfr ido é filho de

Augusto e Elza Winert Langer (falecidos) e

Dona Maria de Lourdes é filha de Francisco e

Eulália F. Burgardt (falecidos). O casal foi aben
çoado por Deus com o nascimento de dois filhos:
Sérgio, atualmente exercendo a profissão de

Cirurgião Dentista, e Angela Maria, ·que está
cursando Administração de Empresas. Na cida ..

de da Padroeira do Brasil, o casal recebeu as

bênçãos das Bodas de Prata, na Basílica de Nas

sa Senhora Aparecida. Da coluna, as felicita

ções com um abraço aos prezados amigos.

Bodas de Prata

HOMENAGEM DA CAMARA

Estou sinceramente sensibilizado e ao. mesmo

tempo muito honrado, com: o recebimento esta sema-

na de um ofício da Câmara de Vereadores de Canoi

. ilhas, assinado pelo seu Presidente, Dr Paulo Eduar-
.
do Rocha 'Faria -' comunicando-me que aquela Ca ..

sa aprovou proposição de autoria do nobre vereador
Orlando Müller, que fez constar em ata dos traba
lhos da Câmara no dia 27 de setembro último - vo -

.

to de -congratulaçées E( agradecimento) pelo trabalho
na divulgação do 68.0 Aniversário de emancipação
política de Canoinhas, constante no Caderno Espe-

.

cíal do Jornal "O Estado" de Florianópolis. Este
'voto de congratulações, para mim, não é só motivo
de .orgulho, corno também um grande incentivo pa
ra continuar COm. mais dedicação o trabalho de levar
o nome de Canoinhas a todos os recantos do Estado
e do Brasil • MUITO OBRIGADO.

ENLACE FER.RARES�/FREIBER,GER
\

.. Movimentando as altas rodas sociais de Canoi
nhas, o enlace matrimonial hoje às 18 horas, dos jo·-

.
vens' Anna Maria Ferraresi e Ademir Elias Freiber

ger.
"

A cerimônia terá lugar na Igrej a Matriz Cristo

Rei, seguindo-se recepção em grande estilo aos pa
drínhos e convidados no Salão de Festas do Clube
Canoinhense. Via coluna, as felicitações ao jovem
casal, extensivo aos seus felizes pais.

,

ENCERRAMENTO DE CURSO
TEM .NOVA DATA

Por motivo de força maior, foi mais uma vez

modificada a' data de encerramento do Curso de Su

pervisor- de Segurança do Trabalho. Agora, o acon

r;ecimento está marcado para o próximo dia 11 no

Clube Canoinhense, e não no dia 12 como anuncia
mos na edição anterior deste semanário. A informa

ção, é do Presidente da Associação Comercial e' In
tlustrial de Canoinhas - ACrC, Dr. Hilton Ritzmann,
no sentido de alertar os participantes do Curso para
a nova data de encerramento ..

Orgaui-ações Hecord
de Luiz Mrlton �= uchek

Rua Felipe Schmidt, 392 .; Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos - Eotocópias - Auto
Escola -- Despachante Oficial de Detran ....... Empla
camentos - Transferência de Veículos - Coní'eccâo
de Placas e Plaquetas Carteira de Idelltid,ade
Carteira de Motorista - Taxas Estaduais - Preen- .

ehímentos de Notas Promissórias e Contratos,

L
ú

c i c

Colombo

BATIZADO EM CURITIBA

Na Pia Batismal no último domingo em Curi
t1iba, o filho do casal Maria de Fátima Seleme e Ivo

Zagonell, recebeu o nome de Bruno. Muito felizes os

padrinhos, Catarina Maria e Fausto de Melo Correa,
que foram recepcionados com, um almoço na bela re

sidência dos pais. do garoto. Presente também. à co

memoração, o amigo do casal, José Ganen Filho.

TEATRO DE MENGUINI
.FOI SUCESSO
De parabéns o Conselho Municipal de Cultura

pela bela promoção ao trazer; a Canoinhas o Teatro
de Roberto Menguini. A peça "O homem do princí ..

pio ao .f'ím", da mais alta. sofisticação, com textos in

teligentes e o talento dos atores, Gilda Eliza, Paulo
Cardoso e José Basso; realmente agradaram aos es

pectadores que compareceram àS. B ,O. nos dias 1.0
e 2 últimos.. Os cumprimentos aos promotores pelo
retumbante sucesso desta arrojada iniciativa cul
tural.

«Debut- no Rionegrense

A graciosa menina-moça de nossa sociedade,
Valéria Cyrillo Pereira, pontificando na sociedade de

Rio Negro-Pr., fará seu "debut" no Clube Rionegren
se no próximo dia 13. A noitada de gala, terá o bri

lhantismo de Bepi e seus Solistas,' com seu repertó
rio fora de série. Valéria, filha de Olavo e Teodora

Cyrillo Pereira, foi uma das 15 graciosas debutantes

do Clube Canoinhense no dia 7 de setembro último

I

AMPLA .E DESTAQUE
A Associação dos Municípios do Planalto Nor

te Catarinense - AMPLA, realizou sua reunião men

sal na cidade de Porto União nesta quinta-feira, COITI

recepção do Prefeito Anfitrião, Vitor Buch. Presen

��as de Destaque, na qualidade de convidados espe
dais, o Dr. Francisco de Assis Filho, Diretor Geral

do DAE; o Dr. Roberto Domingues, Assessor do Ga

binete do Secretário' do Planej amento do Estado e O

Dr. Lauro Salvador, Titular do setor de Articulação
dos Municípios. A reunião' que foi realizada no Clu

be Aliança, foi presidida pelo Prefeito de Mafra,
Plácido Gaissler, com a presença dos demais .Prefei
ias que compõem à Associação: Benedito T'herézío

de Carvalho Netto, de Canoinhas; Claudio Gadotti,
de Major Vieira; Vitor Buch, de Porto União; Odilon
Pazda, de Três Barras; Waldomiro de Jesus Maister,
de Monte Castelo; Aluisio Partala, Assessor do Pre
feito de Itaiópolis; e os representantes dos Prefeitos

de' Irineópolis e Papanduva .

NIVER NA AGENDA
.

Circulando os parabéns neste. final de semana,
� Sra.' Líria Sehumacher, esposa do Sr. Alcides

Schumacher, pela data natalícia transcorrida nesta

quarta-feira. Via coluna, seguem os cumprimentos à

Dona Líria extensivos ao seu marido Sr. Alcides
,

Schumacher, com um abraço.

Basilio Hum'enhuk Com. de Veículos Ltdõ.

Departamento .de Serviços

Para bem servi-lo, temos chapeadores e pintores com gran

de experiência. Contamos com 'estufa muito bem equipa
da, com profissionais responsáveis. Efetuamos serviços em

automóveis <e caminhões de qualquer marca.

Solicite orçamento pelo Fone: 22-0024 com Valcyr,
ou pessoalmente à Rua Vidal Ramos, 203.

CANOINHENSE NOS "STATES"

Nos Estados Unidos da América. mais precisa,
mente em Riverside, Estado do Kentuck,. a canoj .
nhenso Maria José de Oliveira Zimmermann, douto.
) ando-se em Melhoramento Vegetal ..Maria José é a

Supervisora do Serviço do Feijão no Brasil -. repr�.
sentando a EMBRAPA . No Kentuck ela reside cOlll
seu marido Francisco José Phairistik Zimmermann
que també� está cursando) Estatística Vegetal n�
cultura do arroz.

VISITANDO A RIGESA
v

A RIGESA de Três Barras, recebeu nos dias
.' 27 e 28 do mês passado, a visita em suas. instalaçõei
f'abr ís e Departamento Florestal, dos Dou�ores, Pau,
lo' Bastos Cruz Filho, Adjunto da Secretaria de Esta·
c10 da Indústria e.Comércio' de São Paulo' e Marjo
Parmegíani Jenchke e esposa, ele Diretor do Dépar.
tamento de Vendas das Indústrias Klabin. Em COm·
nanhia deles, também lá estiveram. o Sr. Alberto
Gomes e esposa" ele, Diretor Comercial e Assistente
Administrativo da RIGESA. Os ilustres visitantes,
f:6ram 'homenageados com um coquetel e jantar na

Casa de Hóspedes dos quais, participaram também
Os Diretores da Empresa, Superintendentes . e Ge·
rentes.

I .

nors ANIVERSARIOS'

Quem inaugurou i.dade nova no ·dia 2 do cor,

rente, foi a Sra. F'léride Bittencourt, Supervisora Lo
cal-de Educação, e esposa do vereador Edmundo Bit·
tencourt. Dona Fléride recebeu muitas homenagem
das Diretoras dos Estabelecimentos, alunos e amigos.
Hoje, a ela os parabéns da coluna com votos de mui
t.as felicidades.

Antecipo n�ste sábado, os parabéns paTa a

menina Mônica Beatriz Bockor, que completa dia ri

seus três anos de vida. Ela é fiilha do casal, Carlos e

Marguit Bockor, ele, nosso. companheiro de trabalho,
.A. Mônica, 0-;;; curr-primentos de toda a equipe Correjo
do Norte e Impressora Ouro Verde.

100

anos

···de

vida

O nosso carinho nesta edição, à Sra. Ida
Schnabel Gaertner, que no dia 29 de setembro,
completou nada mais, nada' menos que o seu

Centésimo ano de vida. Um grupo de amigos e
i familiares homenagearam Dona Ida no último
domingo com um belo almoço em sua residên-
cia. Ela, nasceu em 29 de setembro de 1879 na

. cidade de Joinville , Teve cinco filhos, 19 netos:
,!3-2 bisnetos e 3 tataranetos, sendo que um dos
tataranetos, para sua felicidade, nasceu no dia
do seu aniversário, 29 'de setembro. A Sra.
Ida, reside em Canoinhas desde 1925, e agora'
.tem em sua companhia apenas sua filha Herrni
nia Gaertner. Em nome. do Proprietário, Dire ..

tor e funcionários deste semanário, toda a feli
cidade do mundo à Dona Ida, e que seu espíri
to dinâmico e mente lúcida nesta idade, seja um

exemplo a ser seguido pelas gerações que a SUo
cederam.

-��:----------�-��-_.---'--=-------------------ç-------

�'-

VENHA VER A COLEÇÃO' PRIMAVERA
VERÃO DA

PINGO· DE
.

GENTB RODTme,
,

'

E CqMPRE EM ATÉ 5 PAGAMENTOS ..

Rua .Vidal Ramos, 921 _. Fone: 22-0134 ..
'; 1 '� ,

• ' •.

'-;',.'
.
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ESMERALDINO

M. DE ALMEIDA

GOVERNADOR ATENDE

NOSSAS RE�VINDICAIÇ'ÕES
Nosso Governador Dr. Jorge Konder Dornhau

sen, ven: atendendo na m�d�da. do possível, cem mui

ta atençao e cann�o a� reivindicações de seus coesta-'

duanos. Prova cristalina e concreta é o expediente'

que rec.e�o do Exmo. �r. Secret�r!o p�ra Aseuntos, da
Casa CIvIl Deputado l\ereu GUldI. EI!S o texto' Ilus
tríssimo SenI:0r Esmeral�ino, �aia de Alm'?:da, Dig
níssimo Presidente do DIretOrIO Municipal da ARE-

,

NA - Papanduva , Assunto: Encaminhamer!to (faz)
Data 20' de setembro de 1979. Senhor Pl'f''Sidente.
Para seu conhecimento. de ordem do Senhor Gover
nadar do Estado, encaminho cópia xerox do exnedien,
te recebido do Presidente da' TELESC em r�SDosta
à solicitação de maior número de canais l':,.ara comuni
cação interurbana. Na oportunidade, renovo minhas

/

expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Ass. Deputado Nereu ,Guidi. Secretário para Assun
tos da Casa Civil.

TELESC RESPONDE
Excelentíssimo 3fnhor 'Dr. Jorge Konder Bor

nhausen, DD. Governador do Estado de Santa Cc.ta
rina - NESTA. Senhor Governador, Atendendo 3.

solicitação contida no ofício 11.'° 5394/CC de �8 do
mês p. p. informamos que a TELESC procederá a es

tudos de tráfego na rota interurbana f!ue atende a

Papanduva, com o oljetivo de viabilizar a amplia
ção da canalização existente. Aproveito 3. oportuni
dade para renovar a Vossa Excelência meus protestos
de consideração e cpreço , Atenciosamente Dou=las
de Macedo de Mesquita - Presidente.

"-'

TELE_FONIA RURAL PARA NOVA C'CI.TURA
Outro, assunto, reivindicado junto ao Fxcelen

tíssimo Senhor Governador, foi a extensão da linha.
até o distrito de Nova Cultura. Eis a resposta rece

.bida. Ilustrissímo Senhor Esmeraldino Maia de AI-'
meida, Digníssimo Precidento do Diretório Municinal
da ARENA - PAPANDUVA-SC. Assunto: Encami
nhamento (faz) Data: 21 de :::etembro de 1979. Se
nhor Presidente. Para seu conhecimento, estou en

caminhando cópia xerox do expediente da Presidên
cia da T'ELESCJ dirigido ao Senhor Governador do
Estado, incluindo esse Município no Plano de Telefo
nia Rural. Reafirmando-lhe nesta oportunidade, mi
nhas expressões de estima e de real apreço. Depu
tado Nereu Guidi - Secretário para Assuntos do.
Casa

'

Civil.
.

TELESC CONF!!{MA

Excelentíssimo Senhor Dr. Jorge Konder Bor
nhausen, DD. Governador do Estado de Santa Cata
riria, NESTA. Senhor Governador, Atendendo a S(1-'
licitação contida no otÍcio n.? 5393/CC de 28 do mês
p. p. .ínformamos aVossa Excelência que a Ioealídade
de Nova Cultura, no Município de Papanduva foi ín
eluído no Plano de TelefolÚa Rural da 'l'EI,ESC. Re
nOVQ

..
a Vessa Excelência na oportunidade protestos

da minha melhor consideração e apreço. Atenciosa
mente, Douglas de Macedo de Mesquita - Presidente.

86 de Outubro de 19'19

SONEGOU E FOI MULTADO
St..1\PERMERC.c\DO Ê AUTUADO PELA SU

'NAB POR ESTAR SONEGANDO O óLEO DE SO-
• JA .. O Supermercado MYATÃ, de S A. Maffesoni,

em Curitiba, foi autuado ontem pela Sunab por estar
sonegando óleo de soja. A medida. foi acompanhada
relo delegado Pedro Tocafundo que ficou irritado
com o comportamento do comerciante ao constatar
que nas prateleiras havia apenas óleos mistos, de

I

preços liberados, enquanto que no depósito estavam
no caixas de 24 latas cada uma esperando pelo au

mento. Agora, além da punição da Sunab, o processo
poderá ser remetido à Delegacia de Zconomia Popu
lar, onde será aberto inquérito policial, podendo re

sultar inclusive na prisão do gerente do estabeleci
mento. (G.P.)

CARTEIRA DE HABILITAI(]AO
PELO CORREIO

--

A partir do próximo ano, a Carteira de Habili-
tação será expedida pelo Correio. A informação foi
dada no Rio de Janeiro pelo Ministro Hélio Beltrão
A Carteira de Motorista não terá mais fotografias,
CPF e assinatura do lJortador e para revisão do exa·

me médico não será ex.gido qualquer documento, a

não ser a própria Carteira de Habilitação. Essas fo
ram duas medidas tornadas orr.em pelo Ministro Hé
lio Beltrão, dentro do Programa de Desburocratiza

ção. Outras medidas para o setor serão a abolição
das plaquetas, a sim�lUkação das vistorias -e a am

pliação do prazo de val.dade da Carteira. (G.P.)

REUNIAO DO I.IONS & VISITANTES

Dia 26 p. p., o Lions Clube de Papanduva rea

lizou a sua reunião festiva a qual' contou 'com a pre
sença de nove Lions da vizinha cidade de Itaiópolís.
A reunião, transcorreu num ambiente de alto espírito
leonístico com a participação dos CCLL visitantes

que reativou os ânimos dos companheiros de Papan
duva .. Dentre diversos assuntos abordados durante
os trabalhos um que mereceu destaque foi o da pro
moção social que será levada a efeito DO dia 27/10/79,
com o grandioso baile social que contará com a par
ticipação de diver-sos clubes leonisticos do Distrito
L-lO que já confirmaram suas presenças. O famoso

conjunto musical "OS MONTANARJ", será rcsponsá
vel pela animação da alegre e festiva noitada Ieonís
tica papanduvense .

,PASSARELA DA SOCIEDADE
NEIVON DE TP.RSO ALMEIDA - Festejan- '

do niver dia 12 o jovem estudante Neivor , filho do
casal Dr. l)'ino (Nadyegge) Almeida. residente em

Curitiba. Felicitações pontificando em alto estilo.

Sra. DAISY K . DAVID. - Também na mesma.

data extreando idade nova a Senhora Daisy virtuo
sa esposa do sr. Salesio David. Cumprirr-,entes mil

para a jovem dama da sociedade Iocal .

JAIRO JOSÉ'SIDORAK - Dia 14 aniversarian ..

do o jovem estudante Jairo, filho da Sra Vva. Al

zira Sidorak. Muita alegria t-ontiticará na festiva

data Inatalícia.
.,

MAURICIO J. SONAGL!O - Na mesma data
estará aniversariando o garotão Mauricio, filho do ca

sal Antenor (Terezinha) Zanelo , Festinha com muita

alegria. promoverâo os amiguinhos do Mauricio.

UM POR SEMANA
Ser homem é ser responsável, É sentir que co

locando sua pedra se colabora na construção do mun

do. (S. �xupery)

FOTOCÓPIAS�

O Cartório do Registro Civil de Nereida C o Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís

. ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.

TARY II.

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanha
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firm-as, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

PEORI -88IT'IO,1
TODAS AS BITOLAS,

Fornecemos qualquer quantidade
.:«

Suckow & Steilein Ltda.
Rua 12 de Setembro, 1083 - Fone 22-0561
EXPEDIENTE: das 13 às 18 horas

I
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Um lote medindo 20x40 m.,

situado na Rua CeI. Albuquer
que, com alicerces prontos para
receber construção de dois pa-
'vimentos.

Correio
,

VENDE-SE C�OMPRA-SE
Compra-se um, terreno cen

tral em tomo de 8qO m2. Tra
tar pelo fone 22-0385, ou nesta

redação.

Leia! t\ sairie! Divulgue!
Maiores detalhes na Rua

Bernardo 018en, 604 ou pelos fo
nes 22-0652 e 22�0542.

SECRET
Coordenaçáo

Edita] Rogatório N.o 58/79
o DIRETOR DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇAO, DA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZ.A!ÇÃO E- TRIBUTAÇÃO,
r..o uso de suas atr.buições e considerando que os estabelE:
CImentos abaixo relacionados inscritos como contr'ibuin
tes do Ic':J\1 no munícípto de CANOINHAS, têm se omitidc
em relação ao cumprimento de suas obrigações tributárias,
Lonclama os mesmos para, no' prazo de 30. (trinta) dias,
contados a partir da data de publicação deste EDITAL,

rpresentareI11-se à INSPETORIA REGIONAL DE TRIBU-

POS, sita à Rua Sete de Setembro n.? 357, na cidade de

;ORTO, UNIÃO, sob pena do CANCELAMENTO DEFINI
TIv0' "ex' .. ofício" de suas inscricões no Cadastro Geral

�e Contribuintes do IeM na forma estabelecida pelo Item'

E'" do artigo 329, da Cons�lidaçã'o da Legislação T!'ibutária

dstadual, aprovada pelo Decreto n.? 5.577 de 18 de ':1gosto
e 1978.

"
'

�Olnfj do Co'ntrlbuinte
'

Jnscrição Estadual

� _:_ Avanir Tavarles da Silva 250 503-298
- Antônio Medeiros .. ..

250 ·4·17,-480
3 - Avarior Carlin do Prado 250,569-078
4 - Ary Battistella .. .. .. ., .. ..

250' 370-620
5 - Armários Embutidos Industrial Corno-

6
doro Ltda , .

7
� Bazar Catarinense Ltda. .. .. .. .. ..

8
- Catarina da Cruz Stadnick .. .. .. ..

9
- Comercial Vieczneviski L'mitada

ia
- Comér�io Representações Atae Ltda.

11
- CerealIsta Vesaro Ltda . .. .. .. .. .,

12
- Clóvis Paulart .. .. .. .. .. ., .,

E �.

R' d
'

13
- ugel1lo Icar o . .. .. .. ..

14
-

�mpresa Beta. de. Construções SIA.

15
- du.ardo Vac�llnsln .. .. .. ..

16
- Eundes de LIma .

17
- Eletro Peças Dinamica Ltda.

18
- Fe�ipe Kaminski .. .. .. .. ..

19
- Fnda Trauer Tarchevlski ., ..

20
- Francisco Abuda .. .. .. . ...

21
-, Henrique Romilto de Alr�1eida ..

(')
- Ind. Com. Bebidas Caçula Ltda.

'

23
._ Irineu Sudoski .. .. .. .. ..

24
- Iolanda Tibes Alves .. .. .. ..

- Ind. Com. e Representações lVIlchel
Ltd 250·�07-418

25 "- Icat ·I�du·st .. � 'Co�e��i�i de Ac�'n1'u'1�-'

250 ·139-441
250· 251-679
25fH'i34088
250-:n 1·1)89
250A39-131
250 ,fi68-950
250-:�66-630
,250-::95 350
250470·799
250 ·268-051
250-407 - 914
250 509-140
2-5'0 ·159-252
250-470 -543
250.143-771
250-��fig-091
250,261) .. 990
250 OR�-771
250 1�39-352

Edital Rogatório N.o 62/79
o DIRETOR DA DIVISÃO DE TRIBUTACA0, DA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇ:ÃO,
no uso de suas atrlbuições e considerando que os estabele

cimentos abaixo relacionados, inscritos como con:ribui:r..-'
tes do ICM no município de Três Barras, têm se omitido
em relação ao cumprimento de suas obrigações triblJ.:�1ôas,
conclama os mesmos para, no prazo de 30 (trinta) eras,
contados a partir da data de publicação deste :eDITAL
apresentarem-se à INSPETORIA REGIONAL DE 'flUBU

TOS; sita à Rua Sete de Setembro n.O 357, na cidade de'
PORTO UNIÃO, sob pena do CANCELAMENTO DEFINI·

TIVO, "ex-ofício", de suas inscrições rm Cadastro Gera]

R'I A DA
de Fiscalização' e Tributação

dores Ltda .

26 - José 'I'ischler .. .. ..' ..

27 - Joaquim Ferrais .. .. ..

28 - João Olegário s.. Batista ..

29 - João Maria Fidêncio .. .. .. ..

30 - João Osni Dona .. .. .. ..'

31 - Leônidas Tabalipa .. .. .. ..

32 - Leonilda Rosário Guedes .. ..

33 - Luiz Rocha .. ,. .. .. ., .. ..

34 - Lauro Stempinhak ..
'

.,

35' - Mário Chumam .. .. ..

36 - Maria J. Muller Ribeiro .. ..

37 - Maria Luiza Franca .. .. .. .. ..

38 - Nivaldo Moreski Filho .. .. ..

39 - Olímpio Teixeira da Silva .. .. ..

40 - Orlando Paulart .. .. .. .. .. ..

41 ..,.- Oshito Derivados Cimento Ind. e Com.
'Ltda , ,

42 _. Prndave Produtos Agric. eVeterinários
Ltda. .

' .

43 - Renato Krauss .. .. .. .. .. .. .. .. ..

44 - Renovadora de Pneus Tres Estrelas
Ltda .

4-5 - Sigfrid Afonso Jarschel

46 - Sebastião Moacir Rocha
47 - Wilson Paulart .. .. ..

48 - Walmir José Bauer .. ..

Florianópolis, 05 de setembro de 1979.

ROMILDO ROBERTO 'KOENIG

Diretor da Divisão fie Tributação

'

..

FAZ.E N DA
Divisão de T�ibutação

250-534:-223
250-(113·411
250-268- 310
250-51)2-093
25Q'-43n-425
25(l-::,1)? 182
250·,400-537
250<�61-�48
250,,�95 ·210
250 4.39-492
,2,50 503-484
250-J i).3 195
250-295-J 2J.
2,50-�39 468
250 29P.-430
250-268-434

de Contribuintes do ICM, na forma estabelecida pejo Item
I do artigo 329, da .Consolidação da Legislação 'I'ributvrla

Estadual, aprovada pelo Decreto n.? 5.577, de 18 de agos-
to de 1978.

'

Norne do Contrtbuínte Inscrição Estadual
1 - Antônio Castilho .. .. .. .. ..

250-311-682
2 - Dorvalina Simões Oliveira Adur 250-31n-600
3 - Edegar Ribeiro Diehl 250-5('2-801
4 - Ester R. B. Bepler .. .. .. .. 250-5691-24.8

5 - João Ademir Krajewski 250-533-9B2
6 - Juracy Fernandes "0 •• •• •• ••

250-31.0-813
7-J.C. Martins ,.....

250-595-141
S -, Terezinha Naicy Silveira .. . o 250-058-731
9 - Waldemira Souza Bonassoli 250'-310-5$�

Florianópolis, 05 de setembro de 1979.
ROMILDO ROBERTO KOENIG
Diretor da Divisão de Tributação250 ·163,-292

250-2�8-264
250 .. 503-107 Edital RÇ)gatório N.o 65/79

, 250 -?138-086
250-139-204
2,50 298-643
250-268 ·027
25f) .. :"34-452

o DIR�TOR DA DIVISA0 DE. TRIBUTAÇ.Ã.O, DA
COORDEN.A!ÇAO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTACÃO,
no uso de suas atribuições � considerando que os estabele
cimentos abaixd relacionados, inscritos como contribuin
tes do ICM no município de MAJOR VIEIRA, têm se omj
tido em rela.ção ao cumprimento de suas obrigações tribu
tárias, conc1ama os mesmos para, no prazo de 301 (trinta)
dias, contados a partir da data de publicação deste EDI
TAL apresentarem-se à INSPETORIA REGIONAL ,DE
'I'Rln-UTOS, sita à Rua Sete de Setembro n.o, 357, na Cidade
de PORTO UNIAO, sob pena do CANCELAMENTO DEFI
NITIVO, "ex-ofício", de suas inscrições no Cadastr.'o Geral
de Contribuintes do rCM, na forma estabelecida pelo Iten�
I do artigo 329, da Consolidação da Legislação TTihutária
Estadual, aprovada pelá Decreto n.O 5.577, de 18· de agosté '

d� 1978.
Nome do Contribuinte
1 - Elias Alves Martins
2 -- Lauro Eloy Muller
3 - Ludovico Falqueviz
4 - Narciso Jientara

Florianópolis, 05 de setembro de 1979.
ROMILDO ROBERTO 'KOENIG
Diretor da Divisão de Tributação

Il1scrição Estadual
250-404-R85
250,471-078
250-470-88B
250-533-707
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Santa Cruz prepara time
(.

para disputar o estadual
CANOINHAS (CN) - Ini

ciarido os preparativos para in

gressar no Campeonato Esta
dual de Profissionais do próxi
mo ano o Santa Cruz Esporte
Clube desta cidade, realizou do

rningo último o seu primeiro
jogo amistoso. O adversário do
time de Canoinhas foi o. Inter
nacional Futebol Clube de La

ges, em partida realizada no Es
tádio Municipal "Benedito The
rézio de Carvalho Júnior" c

"Ditão", cujo marcador fina]
acusou' o empate em 1 a 1.

O jogo, que deveria ser rea

lizado no sábado à noite, foi
adiado para domingo às 15 ho
ras. O adiamento teve em vista
as fortes chuvas que caíram so ..

bre a cidade desde as primeiras
horas de sábado. O mau tempo
causou um prejuízo de Cr$ 30
mil ao Santa Cruz, que obteve
uma renda de somente Cr$ ..
28.700,00. Além da quota para
o Internacional, Cr$ 30 mil, o

Santa Cruz teve que pagar as

despesas extras do pernoite e

refeições da delegação, em con ..

seqüência do adiamento da par
tida.

Segundo declarações de
Presidente do Santa Cruz, Gui
do Gonchoroskí, os dirigentes

da equipe, apesar dos contra

tempos, ficaram satisfeitos com

o resultado do jogo e é pensa
mento realizar um amistoso
contra o Joinville Esporte Clu-

,

be, rnas em data ainda a ser

confirmada.

No jogo de domingo último,
os dois gols foram assinalados
no primeiro tempo. Alceu mar

cou para o Santa Cruz aos 14

minutos, enquanto Juca, aos 2��

minutos, anotou para o Interna
cional.

O Santa Cruz formou com

T'ico; Lisboa (Cabacica), Mar ..

mita, João Stóck e Sílvio; Bran
quela, Fonse e Nelinho; Alceu
(Crestani) (Tico II) Jeferson,
Gansinho e Jadir. O Interna
cional: Irã; João, Carlos, Silva
e Vanusa; Vanderley, Adriano
e Juca; Jones, Luiz Roberto' e
Zanella (Eduardo). O trio 4e
arbitragem escalado pela Liga
g s p o r t iva Canoinhense foi:
João Maria Guimarães (juiz) I

auxiliado por V ilmar Anchau e

Lauro Dobrochinski .

Os amistosos que o Santa
Cruz vem realizando são para
preparar a equipe que irá dispu·.·
tar o Campeonato Estadual da

FedeFação Catarinense de Fute
bol no próximo ano.

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

,

.« Teatro

epresenteções
CANOINHAS (CN) - A

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas e o Conselho Municipal de
Cultura, através de seu Teatro
Amador "Barbaquá", promo
vem de 8 a 13 do corrente,
apresentações da Peça Infanti;
"PLUFT o Fantasminha". nas

principais Escolas do Municí
pio - corno parte das comemo
racões da Semana da Criança.. J

J

A 'programação inicia dia.
8 no Grupo Escolar João José de
Souza Cabral com duas apre
sontações, às 10 e 15 horas, on
de a peça "Pluft o Fantasmi
nha" - de autoria de Maria
Clara Machado - terá o seguin
te elenco: Diretora: Jeci Dit
trich; Atores: Marli, Miriam e
Marilisa Fuck; Alaide Drosdek,
Carla Sussembach, Carla Valê
ria Neves e Eliana Maria Bit ..

tencourt; Iluminac5.0: José Ade
n�ir Muenster; So�oplastia: Cel
so Pasdíora e mais a partieipa-

Fará·
nas

çâo dos atores convidados: Je
nifer. Requena, Acir B. Moreira
e Paulo Jerônimo de Souza.

No dia 9, também com

duas sessões, a Peça será ence

nada às .10 e 15 horas no Grupo
Escolar Irmã Maria Felicitas.
Dia 10, somente às 10 horas no

Jardim de Infância da Igreja
Evangélica' de Confissão Luthe
rana , No mesmo dia, às 15 ho

ras, também com uma sessão
DO Jardim de Infância Santa
Terezinha da Igreja Ucraniana.
No dia 11 às 10 e 15 horas, no
Colégio Sagrado Coração de Je-·
sus , Também no dia 11, na Es
cola Básica Alrnirante Barroso
às 8 e 13 horas. No dia 12, no
Colégio Estadual Santa Cruz às
J 3 e 15 horas. As últimas apre
sentações, serão no dÚl 13 às 10
horas no Grupo Escolar Rodolfo
Zipperer e às 15 horas para os

alunos da Escola Básica Manoel
Silva Quadros no Salão Metz
ger em Marcílio Dias.

ALTA Q,UALIDADE

Francisco
,

Petrônio 1:

-

Dia 12 no

Vlube Canoinbense
CANOINHAS (CN) - "O

REAL BAILE DA SAUDADE
- ponte encantada, entre o pas
sado e o presente, por onde a

"ida passada, volta a passar no- "

vamente". Esta será a atração
do dia 12 de outubro nos salões
do Clube Canoinhense com a

presença do cantor Francisco
Petrônio e seu famoso Corpo' de
Baile.

O acontecimento, é uma

promoção conjunta, Lions Clu
be de Canoinhas e Clube Canoi ..

nhense, que trazem a Canoinhas
o mais charmoso baile, com as

rr-ais lindas valsas do mundo e

mais: Maxixes" Rancheiras, Bo
leros, Fox, Baião. Polcas, Tan··

gos, Mambos, Cha-Cha-Cha,
etc.

Os promotores Informam,
que as mesas já estão à venda
na Secretaria do Clube Canoi
nhense a preços acessíveis a

todos 'O's associados.

Diretório
sobre

promoverá Seminario
Média Empresa

Acadêmico
Pequena e

CANOINHAS (CN) - Nu
ma promoção do "Diretório
Acadêmico Santa Cruz", será
realizado nos dias 8, 9 e 10 de
outubro em Canoinhas um Se
minário sobre a problemática
das Pequenas e Médias Empre
sas de Canoinhas ,

As palestras serão proferi
das por professores renomados
da Capital do Estado, e terão

v.

S(]

te
8<1

zn

p�
lugar no Salão Nobre

dação das Escolas do
Norte Catarinense
PLOC.

da Fun- Hegional de Desenvolvimento
Planalto. -BRDE.

FUN..: O Presidente do Diretório
Acadêmico, Romário Martins,
está convidando todos os Em

presários e Administradores de

Canoinhas, a participarem do
Seminário - que será de suma

importância no sentido de en
contrar soluções para os proble
lTIaS do setor. hu

JJI1
en

o

No 1:° Dia, a palestra esta ..

rá a cargo do Dr. Gerson, Di
retor Técnico da FUNGAT; no

dia 9, a cargo do Dr. Vladilein
dos Santos Vilas e no dia 10, a

cargo do Economista, Dailôr
Laior Born, Assessor do Banco

B E S C ministra cursos para
treinar empregados

FLORIANóPOLIS (J·SC.!
'CN) - O Banco do 'Estado de

Santa Catarina, através da ge
rência de treinamento de sua

diretoria administrativa, ini
ciou este mês cinco cursos de
treinamento para seus empre
gados, realizando de 1.0 a 12 os

cursos para chefes de expedien
tes e caixa executivo, de 1.0 a

5, para. administradores de

agências, de 8 a 19 de serviços
bancários, e de 15 a 26, para

8arbaquá»
escolas

em

lho
gUJ

:��
a

da(
rer
tão
de
cão
tod
cia

ra.

de
análise de balanço.

O Sr. no de Matos, Geren
te da Agência de Canoinhas in
Iorrnou ao C. N. que participam
dos Cursos, os seguintes funcio
nários: Oelson de Souza Gomes,
do Curso de Administrador;
Wanderley .Moisés de Andrade,
do Curso de Caixa Executivo e

Ana Sofia Davet, do Curso de
Contabilidade e Análise de Ba-
r
ranço.

Com cargas horárias que

variam de 40 a 80 horas/aula,
esses cursos visam capacitar os

empregados do banco a um se

guro desempenho de suas fun ..

�'ões, programando matérias co

lTIO comunicação interpessoal.
in spetoria, serviços especíais
contadoria geral) direitos banca

rios, crédito especializado, cré
dito rural, técnica bancária
�j sterna . financeiro nacional e

estadual, integração . BESe e

outras.

,

OTICA

Funcionários
. querem

TRÊS BARRAS (CN)
Os Funcionários 'Públicos Efe�·
í.ivos do Municínio de Três Bar-

.1.

ras, reuniram-se no dia 2 do Icorrente na Ala de Recepção da

ICâmara de Vereadores, para
deliberarem sobre a criação da

Associação Municipal dos Fun-

,

e na

Públicos Barras

C�ONFIANÇ/\ I;
seguros 'contra quebras até' um ano. 'I. Praça Lauro M\iller, 5�2 CANOINHAS - se

_ ,
.
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de Três
fundar « Associação »

cíonários Públicos de Três Bar
ras.

Na oportunidade, foram
analisadcs os principais aspec
tos da constituição dos Estatu
tos elaborados e uma nova reu

nião ficou marcada para o dia
� 1, quando serão submetidos a

aprovação dos
.

Estatutos e a

c leição da primeira Diretoria
desta entidade. ,

Na qualidade de convida
dos especiais, estiveram pre
sentes, o Prefeito Odilon Pazda;
o Diretor de Administracâo da
Prefeitura Paulo F'rank" alél11

, '.

dos funcionários que constitu"
r ão a nova Associação.

r
j
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