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o Meritíssimo Juiz de Direito da 2.a Vara da Co
marca de Canoinhas, Dr. Orli de Ataíde Rodrigues, prolatou
sentença no processo crime n.? 2.453/75 - Responsabilidade,
contra o ex-Prefeito'ALFREDO DE O�IVEIRA GARCINDO,
condenando-o: a (3) três anos de reclusão, mais (1) um ano

.de detenção, a serem cumpridas as penas na Penitenciária
Estadual. ,

.

, \
Foram impostas penas acessórias, à saber:

- perda .do cargo de Fiscal de Rendas do Estado;
- dnabilítação, pelo prazo de (5) cinco anos, para o exercício

1 de cargo ou função' pública, eletivo ou' de nomeação, sem
prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimô
nio público ou particular.

O condenado ficou sujemo, também, ao pagamen
to das .eustas processuais e. de' ter o s�� nome inscrito no Rol
dos Culpados. Houve apelação de Garcindo ao Tribunal de

Justiça do Estado.
'

.

.

.

A denúncia que deu' origem ao processo criminal
é datada de 17 de novembro de 1975 e foi subscrita pelo Re

presentante do Ministério Público, Dr. José Enéas Cezar
Athanázio, com base no Inquérito Policial n.? 52/75, da Dele-

gacía de Polícia de Canoinhas,
,

Entre a data da denúncia e a sentença' da La Ins
tância decorreram quase quatro anos, ou, exatamente; 57 me

-ses, ou 1.710 dias, tendo os meritíssímos juízes que presidio,
ram o processo assegurado, amplamente, o direito' de def�sa
do acusado' que exauriu todos os recursos e protelações

, ,

possrveis.

Face a participação desta folha no rumoroso pro--
.' cesso, entendemos de nosso dever publicarmos na íntegra
(em páginas internas) a respeitável e lapidar sentença prof:
rida pelo eminente Magistrado, Dr. Orli de Ataíde Rodri

gues ..

Falta de preparo
(anoinhas dos

desclassificou-
XX JASC'

ELO! BONA: "Participamos
das compeÜções para ganhar mais
e�periência, manter contato com di
!'Jgentes esportivos e para progra
mar urna maior participação para o
futuro. Viemos para aprender»,
e:lq>licou o Presidente da CME,

ODEL FREITAS: "no próximo
mês� já começaremos a nos prepa
rar para os próximos Jogos Aber
t?S, pois atribuo a nossa desclassi
ficação, a falta de preparação, pois
desd� que saímos vitoriosos nessas
rlu�s modalidades nos Jogos Régio
llalS de Campos :Novos - deixamos
d.e treinar" _ declarou O técnico
do Volíbol Feminino.

-

.

ABERTURA

d'
. Com a presença de aproxima-

dmente 12 mil pessoas que lota

\�m todas as dependê��ias do está
(10, foram abertos ofIcIaltnente na

rie:x:ta-feira, dia 19, no Comple;xo
�SPortivo' do SESI d� Blumenau, os

I eX JOG08 ABERTOS DE S:\NT�;IiTARINA, nu,na festa JamaIS
l,sta nestes vinte anos de 'Jogos
t�ertos em ):).oSlso E.stado, 'consti-,
. UIndQl-se num espetáculo de rara
beleza propbrcionada aos visitantes
c atletas das 46 cidades que se fi�

r�ram p�e'Sentes na maior �esta po�
.

v
eSPortIva de Santa CatarIna. Um
e�da.deiro "Show" de organização
i perfeição em todos os movimen
�cu que marcara.'T.. a abextu.ra dos

��gos.z :f'�i presenciado com muita
, 0sao por todos os presentes.

C a n o i Inh a s
Cu-I t u r a "

CANOINHAS .(CN) o
Conselho Municipal de Cultura,
está organizando mais, uma de
'suas bem sucedidas promoções:
a "Semana da Cultura de Ca-

· noinhas" no período de 3 a P
de novembro vindouro.' .

A programação do evento
desenvolver-se-á da 'seguinte'
forma: dia 3, Abertura Ofícial
da Semana da Cultura, com a

· apresentação do Grupo Teatral'
Barbaquá, encenando a peça de

grande sucesso de .autoria de

terá
/'

., S erna na
n o v em bro ,y ...

da
/

em
Maria Clara Machado, "Pluft...
O

.

Fantasmínha" .

Dia 4, às 10. horas, ínaugu
ração da Exposição Comparati
va de Fotografias: "Canoinhàs
de 'ONTEM e HOJE".

A tarde, na Praça Lauro
Müller com início às 14 horas,
a abertura da "RUA DA ALE,.
GRlA", onde serão apresentadas
trinta figuràs do mundo infan

til, trazidas pelo Grupo Teatral
"Vira' Lata" de Blumenau.
Também no dda 4, com início às

.i9h30 na Praça Dr. Osvaldo de

Oliveira, a apresentação da .re
treta executada pela 'Banda
Wiegando Olsen de .Marcílío
Dias.

. .

.Dia 8, em local ainda. não
fixado, haverá' o Concurso In

tercolegíal de
.

Declamação'
�. de

Poesias; com início marcado pa-:
ra

. às 20h30. Na mesma noite e

local, serão entregues . OSI ' prê
míos aos vencedores do' CÓ;n
curso "Poética' Canoínhense",
realizado recentemente.

De -a

da
24 de novembro, os, IV
Primavera' de CanoinhasJogos

CANOINHAS (CNI) - A
Comissão Municipal de Espor
tes - CME

-

Colégio' Estadual, ,

Santa - Cruz - CESC e Coorde
nação do Ginásio de Esportes -
CGE, promovem no período de
15 a 24 de novembro vindouro,
a realização dos ,"IV .JOGOS DA
PRIMAVERA DE CANOI
NHAS" .

I"

. A abertura dos IV Jogos da
Primavera, será no Est-ádio Mu
nícípal "Benedito Therézio, de

J

Carvalho Junior" _. Dita0, às
19h30, ocasião em que será rea-

lizado o Concurso' de Fanfarras,

com a participação de estabele
cimentos de Canoinhas, Marcí
Jio Dias e Três Barras.

Serão disputadas as seguin
tes modalidades: Volibol, Han

debol, Tênis de Mesa, Atletis
mo - Masculino e Feminino, e

miais futebol de salão e dominó,
,

,

,
A Comissão . Organizadora

enviou ofício . aos interessados,
no' qual convida Os chefes das,
agremiações para participarem
da reunião no dia 26 'do corren-

. te às 19h30 na Sala de Reuniões
.

do Colégio Santa Cruz, na qual,
serão acertados todos os deta-

"

lhes à respeito da promoção.
"Solicitamos com insistên

cia para que V. ss. se faça pre
sente na reunião para o' bom
êxito dos IV Jogos da Prímave-
ra" - conclui a nota.'

'

Para participar do evento,
cada' agremiação deverá insere
ver-se no'mínimo em três mo

dalidades, sendo uma feminina
e para participar do Concurso
de Fanfarras, não será necessá
rio que, a entidade esteja parti-

.

cipando das' competições. ,

Tratores inaugura em
, .

nova Agência de Revendas

-"

-----....,."--,,,...----------=>--......_---._------,..-------------- o:!
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janeiro

NOSSA UELEGA'ÇAO
Nestes xx Jogos Abertos de

Santa Catarina, Canoinhas partici
pou em apenas duas modallda4e�:
Futebol de Salão e Volibol Femmí-
11.0. A delegação foi a Blumenau

.

com 38 elementos, entre atletas e

dirigentes. Apesar" de temerosos

por estarem incluídos nas chaves
mais difíceis, nossos atletas �sta
vam esperancosos de conseguirem
a classificação, mesn;� que se;n �m
esmerado .preparo fISICO e técnico,
contando apenas com a força de

'vontade e confiantes nos valores
índtvíduaís.

,

'

.

A segunda dificuldade enfren

tada Piela delegação, foi' a de alo

jamento - apenas duas pequenas
salas' no 'prédío da FURB - o que

afastou a possibi�idade de pr,eparar
sua própria comida, devido a, falta
de espaço para alojar o,materIal. de
cozinha, já que a �ref�Itura envLOU

um peque:p.o cammhao trans.po�
t;1ndo alimentos e todo o n�'Cessa
lio para o maior 'confO'rto de, nO's
s�s atletas. Também a ?refeItura,
como todos os anos, envIOU a Blu- \

menau o Sr. Altamiro Ricardo co- Qatado, .' ó requerimento
�]O chefe de. cozinha" além d�:u�a inicia!, de � 'de janeiro de 197!},
cozinheira, ambos com expenencIa Cln 15 de fevereiro foi aSSinado
em outros jOgos, "MesI?o SOI? to- ,

d
.

da esta perfeita orga11lzaç�0 dos O ato da aposenta orla, constan.

XX JASC, jamais vi em- to.dos os / tes dó 'prolCesso todas as infor
anos que participo, um alC?Jamen- mações, cálculos� :exames m�di.
to tão pequeno e des.con�ortavel e�- (,OS, laud,os e pareceres.
rilO este em que estamos mstalados ,

. 'declarou. Altamiro. I._

A Garcindo foi -no�m:eado ,paraAs competições (tJLTIMA P . -,
o cargo em 1956. 'Não contava,GINA)

,

. CANOlNHAS (CN) A
filial da firma Âncora Tratores
14tda. de Canoínhas iniciou esta
semana os trabalhos 'de cons-'

truçâo de
.

sua nova' Agência
as margens da BR-116, saída
para Mafra. ( ,

A informação é. do Sr.
Luiz Antonio Zago, Gerente da

.

.

mento , '$egul1-do o. Sr: ,�agAt, �9- .

nova Agência será erguida' ra�<
nídamente com estruturas em�;,.1: .

'

'_'. I

eímento armado
. pré-montadas.'

Em São Paulo, seguindo os mo-.'.

delos I

padrão' ditados,
.

pela"
FORD. A segunda etapa será;}
construída até meados da 1980 ;�'
e terá mais 500 �2 de áfe'à, so-"
mando-se num total de 1.200· m2, ;:,:

Filial, acrescentando que 'a

inauguração da obra está pré
'vista para os primeiros dias de
janeiro de 1980. O novo prédio
da Âncora, firma que se dedica
à revenda de Tratores FORD e

implemehtos agrícolas - terá
inicialmente. uma área construi
da de 700 m2 _. constituindo-se
él primeira etapa do empreendi-

APOSENTADORI
\

o processo de aposentado>
ria de Alfredo Garcindo, Fiscal
de Rendas do Estado, ex-Prefei
tó Municipal de Canoinhas, há

pouco condenado pela Ju.s:tiça
local a quatro anos de prisão,
demorou apenas 38 dias. Nesse
r.urto prazo fOji cumprida toda a

i-ramitação burocrática, normal_:
rn�nte lenta.'

portanto, o tempo nscessário à
aposentadoria. Somente poderia
obtê-Ia por incapacidade física
ou invalidez. Lotado, funcional ..
mente em Tubarão foi, submeti
do à Junta Médica em Floria
n6polis: Na �onformidade do
laudo exp,edido sobre das molés
tias _348 � "do�nças dos, neurô·
nios motores" e 412 ,_ "d'oença
• "... A·

d
- "

lsqUe1nlca crOnh�a (J. coraçao .

informações e 'documentos 6oH.,
dais e, .medíante decisão. toma .. ::,
'da pelo plenário em sessão. de A
16 de. agosto, último, sustou 9 :;
'julgamento do processo d'e apo-

/ sentadoria até decisão. .final da
".1:

�Jus;tiça no- processo criminal.

, Os
.

meios judiciários, ad .. :.2
.!uinistrativos e políticos de todo '�
o Estado., como a opinião públi.. r:

\:;.
ca, vem acompanhando com vi.. .};�
vo jnteresse toda' a questãQ c .:\

. aguardando. o· desfecho. dos ru� ;?

lDorosos processos que podem "i
ter' outras implicações é desdo. :�;
l,ramentos'.

r

O Egrégio 'T'ribunal de Con
tas do. Estado. que havia pro··
posto ao Governador a inter ..

'venção no' Município, sabia da

inst3\uração de, plioceSSO crime.
contra' o ,ex-Prefeito. Ao rec,e ..

.

ber, para registro, a, aposenta·
doria, muniU-Se das necessárias

" 1'1'

j' ,

Não será fácil fugir à �('lo
da. Justiça, nem pela apoSenta
doria.

..
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EXPO'RTAÇAO
TELEFO�ES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

1

da' Linha'

«",TEG»

viQros,' coni
tentes para

. ,

Rua De�. Costa Cal'valho, 41 e 44 - UNIÃO DA. VITÓRIA - PR.

"

WaldelDar. Knüppel'.

...., .1Ii....m
. ,

Rua Major Vieir.a, 360 _. Fone (0477-) 22-03U6 _'.. CANOINHAS _ Santa Catarina'
.

• I

I.
21 de outubro de 19'19

o 'prêmio Nobel'�e Me�ic�.
na deste ano, anunciado na ulb

'$6 ,!,�.'"'A}.::-. "rnâ ·c.:·em,ana .pelo 1ns,tituto Karo
r;��;!J�t;8i""lf::' }lf�:ka�dá Suécia, foi outorgado

:1 um sul-africano naturalizado
norte-americano e a um inglê:
.jue, simultânea e independen
í ementef lograram êxito no de
senvolvimento de' um mesmo

sistema _ -a tomografia por
computador. São eles Allan

Cormack, do Instituto de Física
de Medfrod, EUA, e, Goodf'rey
Hounsfield, do Consórcio EM!

Eletric ano Musical Indus.
trtes, da (cidade' inglesa de

Hayes
Segundo. foi divulgado, o

sistema foi desenvolvido pelos
dois laureados entre os anos de
1969 e 1972. O aparelho que
resultou desse estudo é basea
do no "Sistema, de Tomografia
Axial Transverso de Exame Ra ..

diográficó Computadorizado"
elaborado por Hounsfield, en

quanto que Cormack, sem sa

ber do trabalho do seu colega
inglês" desenvolvia Investiga
cões teóricas sobre a tomogra
:ha, sendo considerado por iSSG

, 9' "pai' do . modelo matemático
da tomógrafia".

O tomógrafo computadori
zado' é UITI exemplo real da' im
portância que a eletrônica e as

técnicas digitais têm oferecido
20 progresso da medicina. Ele
parte do princípio de que os

dados observáveis I numa chapa
de Raios X na .realidade são
bem poucosquando comparados
com as informações nela exis
tentes É que nossos olhos nâo
logram distinguir mais de duas
dezenas de tons de. cinza que
Iormam a chapa radiográfica, e
que constituem informações
úteis para 'o conhecimento do
organismo observado. , , I.Essa limitação, no entanto,
não existe para' o computador
que pode distinguir centenas dc'
tons que representam as várias
densidades encontradas no cor-'

po humano, desde o ar ao osso

mais espesso. Nessa diferença
de capacidade reside toda a ri
«ueza da técnica, pois permite o

.registro de uma ,'quantidade
muito

.

grande de informações
encontradas en1. cada ponto do
segmento anatômico observado.

,e u,rna vari�.díssima secção
de profissionars �compe

sua colocação,'

, ,

. 'JUIZO DE DIREITO DA COMARCA, DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

Edital de Citação (com o prazo
" _-"_ de -tdnta (30) dias

.;JIl,>,"/'·
1

,

.'

/

o Doutor Loaeyr 'Muniz! . terras pertencentes a Maria

Ribas, Juiz 'de Direito da 1.a, Figura Oleskovicz; ao sul; com

.ditas de Melchiades Ribeiro doVara da Comarca de Canoinhas, i 'Nascimento; a Leste comi FranEstado' de Santa Catarina, na
cisco Alves Ribeiro e Luiz Oles-

forma da Lei, etc. ) , .kovicz ; e ao Oeste com Maria
(. Figura Oleskovicz e Paulo

. FAZ SABER, aos que o, Gruchícoski; ,e c) _ o terreno:
presente edital virem; ou dele '; com a área de 124.125 m2 (cenconhecimento tiverem, que por i !(to e vinte e cinco mil, cento' (�
parte de GABRIEL, OLESKO- vinte cinco metros quadrados)',,'VICZ e sua mulher TEREZI-'

cujos confinantes são: ao Norte,NHA BECKER OLESKOVICZ) com terras de . Silvestre. Antobrasileiros, casados entre si, ele: novicz; ao Sul, com ditas de
lavrador e ela do lar, residentes Maria Ftigura Oleskovicz e Pau.
e domiciliados em Paciência dos' lo Gruchoski; a Leste' cO,m Ma.
Neves, município e Comarca de ria Figura Oleskovicz; e ao Oes-
Canoinhas Santa'Catarina, fali.

te; com um arroio, � além deste
requerida uma ação de Usuca- Francisco Alves Ribeiro, Leo-
pião das seguintes' glebas de .

nardo Rosa e Nicolau Becker .

terras, situadas no lugar deno-] 'Tendo pelo MM. Juiz de Direi
minado "Paciência dos Neves", to sido designado o próximo dia
cujas áreas e confrontações são: Of de dezembro de 1979, às 14:00
a) o terreno rural, com a área

I

.

'horas, para 'audiência de Jústi-
'de 113.100 m2 (cento e treze, iicação Liminar de Posse e pa ..

rnril e cem metros quadrados)! i Ta que chegue ao conhecimentodentro das seguintes divisas: ao de todos, mandou 'expedir o
Norte com um arroio sem deno-

presente edital que será afixado
reinação; e além deste Joaquim em lugar de costume e publicados Santos; ao Sul, 'terras per- do na forma da lei. Dado e
tencentes 'a Luiz Oleskovicz; a .jiassado nesta cidade de CanoiLeste, com Rio Palmital, e além nhas, Estado de Santa Catari
deste Luiz Oleskovicz; ao Oeste

.na, aos vinte e um dias do mês'
com ditas de Silvestre Antono- de setembro de mfl, novecentosvícz: b) - o terreno rural com

e setenta e nove. Eu Zaiden E ..

a área de 49.800 m2 '(quarenta
, S!t�leme, Escrivão o subscrevi.

e nove mil e oitocentos metros

quadrados), dentro das seguin�
tes confrontações: ao Norte) com

LOACYR MUNIZ RÍBAS
Juiz de Direito

1 x

��'::!!'�.Mil "'''1 'iU'UII!III ..... ,',,, mi u, I !lf.LU.UJLI a !lI!!!" � I g "!lU.1! �Ç.U
.

'_ C I M E -

('\ !

FABRICA DE TELAS DE ARAl\tlE GALVANIZADO, EM
'TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA _ ALAMBRADOS PA- -,

RA CANCHAS DE ESPORTES _ CERCAS DE DIVERSOS

MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

ICÓNCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS _ ARTEFA-:
, TOS DE CONCRETQ EM GERAL. I

'Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa
Postal,' 241 _ anexo Escritório Cide ,

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

lJNGER & elA.
-, COMÉRCIOIN,OOSTRIA -

'.Distribuidores Exclusivos'

Completa dos Motores

Esquadrias
'de

de 'ferro

equipe
'.

\.,.

., � 'REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

-'�
,

. � - � .' .. '�

._' ---··1... ·•

_, "

1\

Quando um paciente é sub
rnetido ao tómógraíc compu
tadorízade _ tudo se' passa corno

se e1t!5ss�' cortado em 'fatias
transversais por um feixe de
raios X e de cada uma: delas
fosse obtida' uma ilmagem com

pleta. As radiografias são toma

das em finas seções do corpo
humano; por exemplo, a tomo,

erafia da cabeça exige sua de

�ofYlP'OSiç�? em sete f.ai_xas· suo

cessivas . E a superposiçao delas

ctue dá a visão geral do nosso
interior. Além dessa visão glo
bal, o aparelho possi�ili:t� a i�s
peçâo de vasos,.de gangho� 11n

fáticos, das cavidades auricula
'res e de órgãos até agora inaces
síveis à técnicas radiográficas ..

aperfeiçoamento� .

.' int�oduzido�
reduziram em multo a dose de
radiação recebidas pelo pa.
ciente.

.

A tomogr:afi,: � técnica iR
empregada ha varros anos no
exame de órgãos em planos dis.
tintos. Mas, .ela semp�e enfren.
tou difículdades pela impreci.
são da imagem da camada exa.
minada e interferência ,de ima.
gens desfocadas dos planos ad,
jacentes. Em 1973, a EM!, ba.
�eada no trabalho de Houn8.
field, lançava cerca de 20 apare.
lhos no mercado. destinados ex.
clusivamente ao" diagnóstico de
cérebro, alcançando' alto grau
de nitidez. Outras empresas, co.

mo a Philips e a GE; iniciaram
pesquisas para produzir apare. \

lhos semelhantes.' Em 1977, no

Congresso Mundial de Neurolc
gía, realizado em. Amsterdam
toram expostos oito tipos diíe
rentes de tomógrafos computa.

\

dorizados.

As possibilidades abertas à
medicina pelos trabalhos de AI,
lan Cormack e' Goofrey Houns
field, 0S lauredos desse ano pe·
lo prêmio, Nobel, são verdade.
ramente extraordinárias e mal
começam a' ser exploradas. A

própria interpretação das íma
gens na identificação das pato
logias ainda tem um longo ca

minho a percorrer. Aí está (j

. desafio. A eficaz exploração d2.8
informações captadas pelo íns
trumento na busca de um rápi
do e preCISO diagnóstico,

I,

O conjunto é composto de
uma unidade de raios X axial
r-ue atravessando o organismo"
dddna . os 'sensores instalados
adequadamente junto à, mesa
onde é colocado o paciente.
Aqueles, por sua vez, transmi-
.tern impulsos a unidade de pro-,
cessamento eletrônico transfor
mando os diferentes valores de

absorção de raios X, que consti
tuem o tomograma, ern nume-

'rósas gradações luminosas.

Essas gradações são vistas
numa tela 'de televisão. É possí
vel, inclusive, variar a densida
de destacando os órgãos' exis-

, tentes. As várias imagens po .. ·

: dem .ser fotografadas automati
camente ou armazenadas em

. fita magnética, Além disse)

"

.

"

,

F O T O C O P I A S �,

"",

o Car�Qrio do RegIstro Civil de Nereida C. Côrte, iJ;1s
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis"
ticada FOTOCOPIADORA en1 operação no -Brasil,' a S�CRE·
TARY II.

.

I
-

.

Faz cópias sinlples e dupla face de qüalquer, tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive ·em papel,'

vegetal e papéis timbrados de finnas, criando um novo servi
co em 'C�noinhas a confeccão d'e circulàres para empresas,.:J, '..>

. . .

'==""==--================.

I
•

r
,', I'

(ompre-os �gora e' pagu.e 'suavemente,
até o. Nata�'

- ,

, I

c
) "

" '
. '

.�. ,

•
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Lúcio

Colombo

I ' (:... ,.",.. - .

" ,

ENLACE SOUZA/SAYESTORF'F
, ,

I,

, ,

. i'

Uma, festa que movimentou as al
tas rodas de nossa sociedade, foi a ceri
mônia e recepção de casamento dos jo
vens Josí Bayestorff e Guilherme José
Anastácio de 'Souza Filho, ela, filha doca
sal Milton José (Marion)' Bayestorff, ele,
do' casal Guilherme José Anastácio (Em
ma Schultz ) de Souza. Foram seus pa
drinhos, Aty Sérgio (Mirian) Winter,
Orlando (Lia) 'I'reml, Zaiden Emiliano
(Zoé Walkyria) Seleme. Antonio (Verô-
-r.ica) Tokarski, Jaime Scholze e Clocí
Zouza, Paulo Eduardo (Eliete) Rocha
Faria, Hilário (Lorena) 'I'reml, Wilson
(Regina) Selemo, Paulino (Izabel) Szenc
zuk, Waldico (Marlene) Brehmer, Jací
(Berenice) Camargo Barbosa, Teodoro
/Céris) Sachweh, Emílio (Joana Maria)
Jurgersen e Waldemar (Mercedes) Haag .

A cerimônia religiosa teve lugar na

Igreja Matriz Cristo Rei, seguindo-se a

recepção aos muitos, convidados na Socie
dade Beneficente Operária.

"

Ao jovem
casal e 'seus felizes pais, as felicitações
v ia coluna.

"

, B,AILE DO CHOPP'

,., , .. A Sociedade Beneficente Operária, promove
,

'para odiá 3' de novembro, o seu tradicional Baile do
, 'Çhopp em .seus ainplos salões. Os canecos para a

: noitadajá estão à venda na SBO e o Presidente Mar-
'é'os Süssembach informou à coluna que os participan
"tes, irão saborear o gosto Chopp dá Brahma, ao som

.do 'Grupo "Os Montanari". A festa, tem início marca-
do ,para às 2�h30,.

'

VENHA VER A COLEÇÃO PRIMAVERA.

V�RÃO DA
"

PIN80" DE HENTE BOUTIQDB
E COMPRE EM ATÉ 5 PAGAMENTOS.

Rua Vidal Ramos, 921 � Fóne: 2!j..OI134. j

JOICE ANIVERSARIOU
, , ,

Quem' recepcíonou em grande, estilo inúmeras
.amizades, foi o "broto" Joice Wiese com uma bonita
festa .na residência de seus pais, Ary e Astrid Wíese
O motivo, foi a comemoração de sua data ,n,a,talícia
que transcorreu, no último' sábado. Via coluna, se

guem os parabéns à prezada Joice.

LIONS CLUBE/PAPANDUVA
1,° BAILE DA SAUDADE

/

" Estou recebendo convite do Lions Clube de

Papanduva, para .o 1.0 Baile da Saudade, que será
realizado hoje às 22 horas na Sociedade Hípica R�
e,�ea�iva Papanduvense . A promoção que já tem su

cesso' ganintido, será abrilhantada pelo Grupo Blu
menau Band. Ao Presidente e demais associados do,
,Lions Clube ,de Papanduva, segue meu agradecimen
to pelo honroso convite.

'FEs'rA NO G.E" FELICITAS
" A Associação de Pais e Professores - APP do
Grupo Escolar Irmã Maria Felícitas, promoverá gran
de festa popular na Sede do Estabelecimento, em co

memoração ao aniversário da Patrona que tem o

�1eEllno nome. A renda será destinada à construção'
ele, :nais duas novas salas de aula, visando a implan
t�çao da E.scola Básica j á para o ano letivo que ini
ela em: março do próximo ano.

��,-,,_.;=- '=====

Organüações
da Luiz r\llllton Suchek

Hecord
,,..

" .

R,ua 'Felipe SC,hm1id,t, 392 _' . Fone: ,22-0511
. ,�egu:ros' em todos,' o� ramos .:_ Fotocópias .- ,-AutoEscola � Despachante. Ofiéial :de ,Ddran .;..;... 'Emp1!l-

. d�:mentos -:-' Tr-ansferência, de ,yeiculo$ .:-::- C�nf�cçao
o
e Pl.ac�s, e. Plaq�et�; ,,-:' Carteit',a . d� Idenbt1�de
""arteIra de MotorIsta ,�Taxas' EstaduaiS - Preen

......_ ,.\()�jme��?s, ,�� Notas Promissórias e Conti'�tos,
r=�==����==================��.

'

."....
. ... �':,

.

CONVENÇÃO DISTRITAL

LIONS CLUBE

Nos dias 17 e 18 de novembro vindouro, acon
tecer? nesita cidade! a II Convenção Distrital do Líons
Clube, do L-10, ao qual comparecerão aproximada-

, mente seiscentas pessoas de Clubes de várias cidades
do Estado. Ildefonso Corrêa,' atual Presidente do
Lions Canoinhas, firmou contrato co.m o Planalto Ho
tel, reservando apartamentos para a estadia das nu

merosas caravanas que participarão do evento. Leões
e Domadoras movimentando-se intensamente nos

preparativos desta magnífica 'festa do Dístríto L-lO.
Segundo' informação do ·amigo Ildefonso; o Lions so

licitou ao Ministro de Minas. e Energia, a liberação
dos postos de gasolina nestes dois dias da Convenção,
e adiantou extra-oficialmente, que o pedido será aten
dido. Por seu Iado, as Domadoras estão organizando
um grandioso chá para as companheiras visitantes
que terá por.Iocal o Clube Canoinhense. As Senhoras,
Marlene Teixeira e Nézia Vargas, são as encarregadas

. ,

da organização deste chá, durante- o qual haverá di-
versas atrações de entretenimento, entre os quais, a

apresentação dos magníficos números de "Folclore"
prata da casa, pelos alunos do Grupo Esc. Irmã Ma
ria Felicitas com a "Dança Espanhola" e do Colégio
Sagrado Coração de' Jesus com a "Dança Portugue
sa". Nas próximas colunas' estaremos acompanhando
com detalhes todos. os preparativos para este aconte-

.

cimento de real Destaque.

\

DAM,AS DO 'ROTARY

EM DESTAQUE
A Sra.. Elzita Soares, Presidente da Casa da

Amizade do Rotary Clube de Canoinhas, recebeu
para um chá, suas companheiras em sua bonita resi
dência, ocasião em que prestaram homenagem à' Sra.
Zíláh Marchezini, esposa do Governador do' Rotary
Internacional do .Distrito 465. Presentes ao agradá
vel encontro' as Damas, Julita Seleme, Lourdes de
Matos, Ires Kohler, Ursula Hoffrnann, Iracema Dias,
Luci Dias, Heloísa Hoffrnann, Lucila Narciso e Wan
ci2 Siqueira.

CHEGANDO DE VIAGEM

Após uma viagem de negócios' de pleno êxito
a países do velho mundo, Estados Unidos e Venezue
la, regressou a Canoinhas, nosso prezado amigo, Mi
guel Fontes Procopiak, Diretor Presidente db Grup:)
Irmãos Procopiak. Ao ensej o do retorno de "Mike""
seus amigos, admiradore� e colegas .de trabalho} irão,
home:nageá-lo com uma churrascada de confraterni
zação.

/

Basilio Humenhuk (om. de Veicules ltda'.

Departa!nento de Serviços

Temo.s ,alinhador de· direç:ão' que gamnte a segurattlç'a do
seu veículo, e a s\la. Se o Sleu carro não for.' da 'linha
FORD, não importag at€n<;leremos da mesma,' f�. Lig'lle
,para 22-0024 e fal� com VALOYR, ou venha pessoalm.el1te;

.corhprovar nossa cefíd�.
I

'

",

Rti'à 'vidal Ra.most 200 ....:. Ca1'loinh'áS-SC

Rotary Clu'b
de (anoinhas

SEMANA ROTARIA DE 24 A 30, DE
OUTUBRO D-E 1979

ANIVERSARIANTES:

Dia 25 � Marilú ,Paula;fillia':a'Q: 'êbhip."Arno H,off
mann le, Anna Carolina, filha do comp .. Ruy de .Basto;

Dia 27 .; Mariselma, ,filha do cornp. EdU�ey N.
.

Abreu e, Vanessa, filha do comp. Agenor Chri.sto.foli.
REUNIÃO UIA ,22/0ÇTuBRO/1979
PRESENTES 19 companheiros do clube.

VISITANTES: Campo Pier L. Marchesini, Gü'V'ema-
dor do Distrito 465 de R. L, em sua visita oficial, fazendo
se acompanhar de .sua Exrna. Esposa, dona Zílah . .o comp,
'}Vl:archesini é sócio veterano do Rotary Club de J'oinville.

CONVIDADOS: Sr, Afonso Schick e 'esposa, sra.

Gerda; sr. Nivaldo Voigt e esposa, sra. Elvira e, sr. Ruy
Armando Modesto de Avillez de Basto e esposa, sra , Car
mem Lúcia,

A reunião foi antecipada do dia 24 em rezão da vi
sita oficial do Gov , Marchesini e, em razão da mesma vi
sita, a reuião foi festiva, contando com a presença das es

cosas dos rotarianos. I Durante a reunião, foram sorteados
dois brindes' entre as senhoras presentes, cabendo o pri
meiro à sra , Alirio Dias e o segundo à sra. Walter Isaac
TTarciso , Foi procedido, também, ao sorteio de um brínde
entre os cavalheiros, sendo agraciado o sr . Afonso Schick..:

Durante a reunião, foram admitidos ao quadro social
do Clube, os senhores Afonso Schick, Nivaldo Voigt e Ruy
.Armando Modesto de Avillez de Basto', o. primeiro, con

tador com escritório montado em Canoinhas, preencherá
a classificação "Serviços Comerciais - Contabilidade"; o

segundo, Gerente Adjunto da agência local do. 'Banco do
Brasil, preencherá a classificação "Bancos : de Crédito
Ag:rí;cola" e, o terceiro, Superintendente Industrial da Sa-,'
'felca Canoinhas SIA, preencherá a Classifícação "Enge
nharia Mecânica". A apresentação dos três novos rotaria
nos foi feita pelo comp. Mario Ferraresí .

Em próximas ediçeõs, publicaremos o "curriculum
vitae" dos três novos adeptos da filosofia de, Paul Harrys,

Durante 'a reunião, usaram, da palavra, o campo An
tonio Milton S. Tormena saudando o governador Marche,
sini e, o Governador do Distrito 645 transmitindo a: mensa-
gem do presidente James �. Bomar Juior ,

. ,

Próxima reunião dia 31 €;, para :a qual, o presidente
Olávio pede ° comparecimento dos rotarranos.

"

Ana. Maria
Modas
Modas

Loja 'Popular
Chic·Chic
e Bruxinha

I

ACABAM DE RECEBER AS ÚLTIMAS
"

CRIAÇÕES ,PARA PRIMAVERA-VEMO.

Comprove você mesmo, os preços, a qualidade !I

e o atendimento,

ASSISn:NCIA SOCIAL

NA AMPLA,

,
Na reunião desta quinta-feira em Três Barras,

da Associação dos Municípios do Planalto .Norte Ca
tarinense, realizada em 'I'rês Barras" estiveram pre
sentes as Primeiras Damas, Dirlei Terezinha Gaíssler
do Município de Mafra; Síníra Damaso Ribas', de Pa
panduva; Lidia Adur Pazda, de Três Barras e Célia
,Buch; de Porto União. A participação das Senhoras'
dos Prefeitos à reunião da AMPLA, revestiu-se de
grande importância, no que se refere à assistência.
social nos municípios. Elas ouviram palestras sobre a

Organização de Centros Comunitários, Projetos Ca
sulo, Clube de Mães, e Jardins de Infância, além de
importantes assuntos referentes à assistência, social
em suas comunidades. Especialmente convidadas pe
]0 Presidente da AMPL�, Plácido Gaissler, Prefeito
de Mafra, compareceram para proferir as palestras,
a Coordenadora de Serviços Sociais de São. Bento do
Sul, Maria Salete Berti; a Assistente Soeial da

I FCDC· de Mafra, Matilde Lurdes Ribas e a Secretá
!'ia Assistente Social de Mafra, Elizabeth Gaissler-.

I
.• ,

AREP COM NOVAS INSTALAÇõES,
O jovém e dinâmico Presidente da Associa�

ção Recreativa dos Funcionários da 'Empresa Proco'
piak, Miguel Salipa, está trabalhando ativamente no

projeto da nova Isede e instalações da AREP, com

jnauguração festiva prevista para o �inal deste ano,

GARDENIA
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

.

"

,'(

Moda Rio'j·
Rua Paula Per�ira (Praça Osvaldo de Oliveira)

, "

.,,'"
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Criadores·
Encontro

de

':. ,�' •

t
....

CANOINHAS (CN) - Os

criadores e escritores do propa- ,

lado Jorna:l Literárin ��O Trom-
'" I

:lj�ne",; estão hoje na Capital do
Estado, .onde participarão às H5

horas, 'd� um encontro de escri

.ton�s catarinenses, oportunida
�e. em que se elegerá a primeira.
'diretoria da "Assoçiacão Catari-

nense de Escritores" - ACE.

dos Escritores
No temário' dos trabalhos

deste primeiro encontro," esta
em pauta também debates em

torno da urnao, integração.
respeito e mútuo apoio entre os

escritores, sob a coordenação do

escritor Pinheiro Neto, Além
desta importante palestra: serão
tratados os seguintes assuntos:

Registro e a publicação dos es ..

tatutos da ACE; elaboração de
um regimento Interno;' cadas
tramento de todos os escritores
residentes ou não no ",�sté1do; Outras �azõés motivardm o Por ora, o que o Conselho não
cníação de núcleos' regionais Conselho Municipal'éiE.{Trânsit,o� 't'oncordou foi os 50% de acrés_
com representante, paulatina- :,J. convocar as partes para uma' cimo para os serviços prestados
mente em todas' as cidades do .reuníão no Gabinete -do Vice- das O horas às 06, baixando pa
Estado; o estudo de filiação 01:é Prefeito Municipal, Dr. Fábio, ra 20%. A nova tabelase apre,
reconhecimento .da ACE junto Nabal' Fuck, Presidente do Ór�' vada nas bases apresentadas,
à União Brasileira de Escritores gão, para 'tratarem de assuntos: deverá circular dentro dos pró..
e ainda outros assuntos de inte-' relacionados :

'com: o Coletivol ximos dias,' com validade para
resse da classe.

.

"'Santa Cruz",' taxistas I e novas doze meses, com direito aos ta�
linhas de ônibus. ' '. ' xistas, dependendo ,ainda da

'decisão do Conselho, ,a alterar
conforme possível alta da gaso
lina.

na

hoje no

Capital

L zt

o resumo da História do

passado de Canoinhas, terá a fi
nalidade de pesquisa para alu
nas que participarão da Mara
tona Municipalista d'e todos os

estabelecimentos de ensino mu

nicipais e estaduais do Municí-,
pIO,

A Maratona.' que terá oPa..

trocínio da Prefeitura Munici
paI de Canoinhas, terá a pri-

Ccmissâo de professores pesquisará
História de Canoinhas

CANOINHAS (CN) - Sob
'a coordenação das Supervisoras.
de Educação, _ Jucy "Selemo e

F'léride Bittencourt, foi forma
ela esta semana, uma Comissão

composta por 'oito professores,
que terão como encargo, elabo-

, rar
-

um resumo da . história de

Canoinhas nos aspectos físicos,
polítíeos e sociais.

I
'

meira prova no dia 5 de novem

bro, que terá caráter' eliminató
rio, e a segunda prova no dia 7 ,

Os alunos vencedores de 1 o e·

2,° grau, concorrerão na Mara
tona Estadual em Florianópolis
no dia 3 de dezembro.

Participarão do evento, dez,
alunos ,por estabelecimento) de
�j,a a 8,'a; série e de 2.0 Grau,

_______ . '" ..... ......._� ._a.2� ..."_ ..�_�I.M:� ,,..� ,

Dentel:fix8 . prazo para r8gulariza�ão
das repetidoras· de TV

"

F�ORIANÓPOLIS (DRDI
CN) _" O Diretor, Regional do
Dentel em Florianópolis, distri·
buíu nota à imprensa de. todo o

,
,

Estado, comunicando que, de

acordo com o' artigo 2.0 do DeJ-

ereto. n.? 81. 600, de 25 de abril
-

de 1978, as estações repetidoras
. ,

.
'"

e retransmissoras de Televisão

que se encontram em funciona"

mente sem 'autorização do Mi

nistério das Comunicações te

rão que regularizar a sua situa-

çâo', junto este. 'Ministério; até
o dia 26 de abril de 1980.

A nota alerta a todos os
,

Prefeitos e responsáveis por es-

tações retransmissoras de Tele

visão, que estando prestes a ex

pirar o prazo para que as esta-
,

ções regtrlartizem sua situação
junto ao Dentel, 'e consideran

do a relevância social do servi

ço, o Sr. Ministro das Comuni
cações 'expediu Portaria n."

, 784, de 18 de setembro de 19,79,

objetivando facilitar a regula
rização dentro do prazo previs
to no artigo 2,0 do Decreto n. o

81. 600(78, acima citado.

Para majores esclarecimen
tos, os interessados' deverão,
com a maior urgência possível,
entrar em contato com a Dire-/
toria Regional do Dentel, em

��lorianópolis, situa na Rua Sal
danha Marinho, 3-A, através de

.

ofício ou pelo telefone I1;.o .,.. '

22-5137 0U 22-9675 _' Ramal 7,5
� Seção de Radiodifusão.

I

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

'

,

Apelo do In� PiS lira smperer
Trabal a or Rural

"

GEBVASIO SUGERE NOVA SECRETARIA
"

I '

,
'

'

, ,

PAl�A 'ATrENDER OS MUN'ICIPIOS
dos grand�s municípios,. q;te· �
Eão os que mantém as aSSOCla�· l!I

..-..

,ções", acentuou. HE', nós fica-, f
mosl sem um 6rg§,o que, vá 'ao ,\e, ......

�linistétio do .. Interior buscar =
. '

para os pequenos municípios, os
recursos que estão sendo catir'€a··

-

o
• d:

r

dos p',ara 00 ,tnuniClpios ·e m�..

.
,

Çlio porte'" .

FLORIANóPOLIS, (Ali
,CN) -- O deputado Lauro An
dré da Silva, ' comentando ofí
cio recebido do. presidente do
Sindicato Rural de Pouso Re
dondo, apelou ao INAMPS no

sentido de que promova, reu

niões conl, os órgãos de classe
'dos trabalhadores rurais a fim
de tomar conhecimento das ne

cessidades. do homem do cam-

po" "que continuam 'marginali-

zados pelo INAMPS, com a.

absorcão do FUNRURAL". No
ofício

J

citado, o presidente do

Sindicato, Crisóstomo Guesser,
'sugere um encontro regional ou
estadual para debater a Previ
dência Social Rural, observando
cue "não há mais quem possa
resistir à morosidade 'existente

quanto aos. convênios ambula
torialis, odontológicos e mesmo

.

ç;10 atendimento em geral" .' e'

FLORIANóPOLIS (AI-! dio na ,área dos ;:rnunicípios,
CN) -- A criação de uma

.

Se- IJrincipalmente no que diz res�

�retaria çle Estaq.o para tr�itaI� ,peito aos de, pequeno porte, que
t�specjficaItH�lljte dos negócio'" de' 'hoje são' exercidas por órg�os'
interesse dos municípios, foi diversos. "Não existe no Està-
5ugerida hoje lia Assen1bléia' do tirn órgã,o específicp para
'Le,gislativa pelo deputado Ger-
1tám.úf Macie�, O parlárnentar 1Tutar dos problemas dos muni-

;dií3'se que a n.ova Pasta assumi-
.

cí�ios, e as, associações via de

rr:,)'a 1�,5 ...atividad�s' de coordena.. r�g:ra defendem,· QiS int�:reSS�13
r

acrescentou: "Infelizmente, em.

Pouso Redondo, ainda não pos
suimós um hospital, e muitas
vezes ao nos dirigirmos a ou

'tros hospitais da região, che-

gam a bater a porta ao home�
que tanto luta e trabalha para
() progresso do Brasil,. e ·na reali
dade d.izem que O INAMPS·'
ta.mbém I nao' está pagando a

eles".

Z7 de outubro de 1919
-----.....

Conselho de, Trânsito
tabela

,

aprovara .nova

para
.

OS · tá.xis
�� Jt: .' .��).. )',: I ,"" o, ...... -�_.��

O Sr, Emílio Darns, pro
prietário do Coletivo Santa
Cruz, concordou com a decisão
do Conselho a documentar-se

.perante a Delegacia de polícia

para percorrer as diversas, li ..

nhas do município e distritos -de

Canoinhas, em horários e ítine
rários não previstos na conces-

I '

são, estando desta' forma cre-

denciado a -executar a presta
ção dê serviços à população de

Canoinhas, sem embargos de

qualquer parte queixosa, o que
vinha acontecendo principal
mente nos finais de semana, fe
riados 'e dias santificados.

.Tendo em vista .a. constru,
ção da nova Rodoviária Munící.
pal, os atuais componentes do
Conselho já estão. sentindo Os

problemas que haverão de sur

gir por parte dos taxistas, que
não pretendem a colocação de
taxímetros nos seus

'

veículos,
,

Nestá parte, o Conselho decidiu
adotar O taxímetro,

,

haja visto
'certos abusos nas cobranças de
corridas, fugindo as normas da
tabela, mesmo a 'anterior. Este

I

jornal tem conhecimento de
'oue um taxista teve a audácia

'. f;m cobrar' Cr$ 50,00 (cinqüenta
cruzeiros): por urna corrida de
apenas 500 metros, aproximada
mente; Para o- ponto da Rodo
viária Municipal, será adotado
o sistema de taxímetro, sem

oportunidade aos motoristas
atuais, aqueles que 'não se suo

jeítam às determinações do
Conselho de Trânsíto de Oanoi·

. nhas.
'

Na
-

reunião) do dia 17 ú1ti
mo, foi apresentada uma nova

tabela dos pr�ços das corridas
de táxi, elaborada pelos 27 mo
toristas de nossa praça, 'para
apreciação dos componentes do
Conselho Municipal de Trânsi
to, A alta, baseada nos custos'
dos combustíveis, apresentou
um acréscimo na base de 50o/l",
sendo que à corrida mínima es

tabelecida seria de Cr$ 30,00 .

IRMÃOS WISNIEVSlKl LTDA.

OFICINA _.. PEÇAS - ADUBOS "MANA.H'"

COMÉRCIO E TRANSPORTES,
,

comunica seus fornecedores e clientes sua nova Razão Social

Irmãos Wisnievski e Cia. Ltda�
I

Rua Paula Pereira, 1131 - Fone 22,..0560 '-, CAN01N_RAS-SC.

I

�'íf� I iIiUíf!ftim�� ifilili íí li I í iiI i-lira i"l'i'tftfl i .:ri IíO, ii íiíi1. ii frií t.:

_-'
., Se você está no ponto de 'estourar mentalmente 'S.il�ncie'

- , ,
.

alguns. instantes para pensar,
'

, ,

Se Ó motivo é moléstia no próprio corpo, a intranqüílídade
traz o pior.

' '

, ' ,

Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desa-
jllste é fator agravante,

.
.

'

Se você sofTeu prejuízos materiais, a reclamação é bomba
"

atrasada� lançando caso novo.
.

Se perdeu alguma afeição, a, queixa tornará você uma

pessoa menos ,simpática, junto de outroS! amigos..
,\ ,

Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a' in·
quietação é desperdício de tempo.,

'

Se contr�riedades aparecem, o ato de esbravejar afastará
de você o concurso espontâneo.

'

\

- Se você pratieou um erro, o desespero: é porta aberta fi

faltas, maiores. ",
"

Se você não atingiu 'O qUe de'sejava, a. imtpâciênCia farã
mais larga a distância: entre você e o objetivo' a alcanç'al".
I' ,

• ,
•

�

Séja qual fo� ,a dificuldade', conserve a calrnà, trabalhan"
do, ,porque; e,fi todo problema" a serenidada é .() t�to da
alma,

I
pedí�do o serviço, por f)o1uçfio. : .

, "

,

A.N'D&Il LU1Z"

.�JlIII &O' '�, .1'UM.w e :'lu.!lU! 1.. IM'WUA"II'I"!y� IAl! 1'111.1&1 I' Ili! I.
I "
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CORREIO DO NORTE 27 de outubro de'1979

Esta.do de Santa Catarina

PODER JUDICIÁRIO
Juízo de Direito da Co de' h 'Vmarca a anom as - se 1_ 2a. ara

prác. Crime - 2.453/75
'

�'Responsabilidade _
HENTA E SETE CENTAVOS), elevando o custo das blíco, que a denúncia fosse recebida e que o processo

,

V. st t
., ,<

obras Cr$ 474.4;25,47 (QUATROCEN·TOS E SETEN- seguisse o rito do artigo, 2.0 do .referido D.L. n.?

,

. IS OS, e c .. " '

,,<,_ i<J,', T� E Q,UATRO lVIIL, QUATROCENTOS E VINTE 201./67, que é o dos crimes mais graves, requerendo

.'

I
.

.

0, Doutor. JOSÉ ENÉAS . Cl)Z,ÁE." .(ATlfANA� E CINCO CRUZEIROS',E QUARt:NT'A E SETE CEN- o afastamento do imputado. Em conclusão, o. digno.

'ZIO, Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, em ' TAVPS)., Fatos devídamenté'ccmpf-ovados por do-. Representante do Parquet Estadual, requereu: a) pe··

17/11/1975, com base no Inquérito Policial n.? 52/75
cumentos constantes nos autos:" Pela 'Lei Municipal rícia técnico-contábil; b) fotocópias+autenticadas das

dfl Delegacia de Polícia local, ofereceu denúncia con- n.? 1.224, o Legislativo 'autorizou UITI financiamento folhas de pagamento dos subsídios auferidos p'elo"de-
.

tra ALFREDO DE OLIVEIRA GARCINDO brasilei- de até Cr$ 373.921,14 (TREZENTOS E SETENTA E nunciado desde que assumiu, da declaração pelo mes

ro, casado, funcionário público estadual, maior resi-
TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM CRU- 1110 firmada e entregue à Côrte de Contas do Estado,

dente e domiciliado nesta cidade, à rua Barão do Rio 7.�IROS E 'QUATORZE CENTAVOS), para aquisi- sobre a operação realizada com o Banco Denasa, as

Branco n.? 866, porque o mesmo, no exercício do car-
çao de uma moto-varredoura e uma coletadora-com- conclusões da Comissão de Inquérito sobre os fatos

go ,d� PREFEITO MUNICIPAL de Canoinhas obti- pactadora de lixo; cujos preços eram de Cr$ 158.300 OU relacionados na denúncia, informes sobre o pedido de

,·(10' através do sufrágio popular, praticou um� série �CENTO E CINQUENTA E OITO·MIL E' TREZEN- Intervenção formulado ao Governo do Estado e infor

.de irregularidades administrativas, com visíveis cc-
TOS CRUZEIROS) e Cr$ 82.170,00 (OITENTA E. mações sobre o referido cheque de Cr$ 400.000,00, a

notações delituosas, assim resumidas: "O denunciado
DOIS MIL, CENTO E SETENTA CRUZEIROS), origem,' o destino do numerário, respectivamente, ,

ascendell ao cargo de Prefeito Municipal de 'Canoi� respectivamente. Sem obedecer os limites da lei. o além de outros que sejam julgados necessários. A

'nhasem data de 31/01/1973. No mês de fevereiro do
denunciado contratou com a BESC FINANCEIRA denuncia, acompanhada de oito (08) documentos, da

mes:mo ano, mediante um contrato de financiamen- S/A, um empréstimo de Cr$ 551. �69,75 (QUINHEN·- peça informativa policial �uso referida e de cópia

to celebrado' entre a Prefeitura Municipal tendo co-
TOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E SESSEN- do Processo n.? 660/75, com 88 páginas fotocopiadas,

mo representante legal, o denunciado, e o Banco De- TA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E CINCO' foi Autuada e Registrada, em atenção a despacho

nasa de Investimento S/A, obteve a Municipalidade, CENTAVOS), exorbitando em Cr$' 177.248,61 CEN·· proferido pelo então Juiz de Direito ,deSita Comarca,

um empréstimo em dinheiro na quantia de Cr$ '..

TO E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUA- Doutor José Geraldo Batista, sendo determinado pe-

700.000,00 (Setecentos mil cruzeiros) que, deduzidos
HENTA E OITO CRUZEIROS E SESSENTA E UlVl lo despacho exarado às fls. 199, que o denunciado fos-

os encargos de operação, na ordem de Cr$ 95.195,78
. CENTAVOS), da autorização recebida.' Fatos tam- se NOTIFICADO, para apresentar, querendo, defesa:

(Noventa e cinco mil, cento e noventa e cinco cruzei- bê.m _provad�s' com documentos nos autos. Sem per- no prazo de cinco .días.

ros e setenta e oito centavos) e, a retenção de que I�llssao da Camara Municipal, outorgou procuração às A defesa preliminar, de que trata o artigo 2.°,

tratava -o parágrafo 2.0, da cláusula 5.a do contrate
.CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA inciso I, do D.L. 201/67, foi apresentada tempestiva-

de abertura de crédito por antecipação de receita or-
S/A - CELESC -,. para a mesma' receber junto ao mente em! exaustivo arrazoado juntado aos autos, sob

çamentária .n.? GOP-C-162/74, no valor de Cr$ .. ,

BANCO DO ESTADO 'DE SANTA CATARINA S/A os n.os 201- usque 225, subscrito pelos Procuradores

54.472,32 (Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e se-
-- BESC -, a impontância de Cr$ 376.040,32 (TRF- constituídos pelo mandato de fls. 200, vindo juntos,

tenta e dois cruzeiros etrínta e dois centavos), resta-
,ZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUARENTA diversos documentos autuados sob 11.'OS 226 e 262.

'

ria para a PREFEITURA MUNICIPAL, o saldo lí-
,CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), co- O despacho fundamentado, previsto no inciso

·

quido de Cr$ 549.613,90, (QUINHENTOS E QUA-
mo pagamento pelo consumo de força. e iluminacão E, do artigo 2.'0, do D:L. - 201/67--. encontra-se às

R:a:NTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TREZE públicas, em, atrazo.
_

O denunciado violou frontal- fls. 264 a 271, onde em conclusão, o ilustre prolator,
CRUZEIROS e NOVENTA CENTAVOS), importân- mente as disposições da Lei n.? 4.320/64 a Constitui-

.
rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa, sendo

·

da esta, efetivamente liberada em 21.02.1975, pelo cão Federal, efetuando operações diretamente com. acolhida a proposta acusatória' subscrita pelo Dou-

, ,�heque n:? 0349169, contra o BANCO SAFRA S/A,
o funcionário e�carregado da emissão de empenhos, tor Promotor Público, foi abordada a desnecessidade

e a retenção, foi restituída em 20.03.1975, pelo che- sem qualquer tipo de autorização legal, consulta ou de decretação da custódia preventiva e determinan-
.

que n.? 320472, contra o Banco Bandeirantes S/A. contr?le do setor responsável (Diretoria da Fazenda), �o ,o afastamento do denunciado do cargo de PRE�

Dessas importâncias, no entanto, somente a quantia ,autorlzan?o A

a �bertura de créditos suplementares B EITO MUNICIPAL, enquanto. perdurasse a instru-

de Cr$ 420.BOO,OO (QUATROCENTOS E VINTE MIL �em.a existência dê recursos previstos em. lei, o que ção criminal.
.'

.

CRUZEIROS), deu entrada nos cofres da PREFEI� lmphc�va elil: excedente realização de despesas, des- As fls. 274, despacho determinando que o Sr'

TURA MUNICIPAL, fato esse que foi confessado pe-
cumprindo o orçamento aprovado para o exercício Escrivão do Crime, certificasse sobre a existência de'

lo denunciado, após constatação da irregularidade,
financeiro. Além dos desatinos administrativos aci-: eventuais' recursos interpostos sobre a ordem de afas

pelo Tribunal de Contas do Estado. Verificando-se as-
'ma mencionados, o .denunciado desde que assumiu o tamento ou contra decisões exaradas nos autos,

sim, ,o desvio da quantia de Cr$ 184.084,22 '(CENTO
Executivo Municipal, passou a não recolher as con- O E

. -

.end

E O trtbuíções devidas ao PASEP e, desde meados de '
rsscrrvao aten eu. a ordem judicial, certifí..

ITENTA E QUATRO MIL, OITENTA E QUA- 974
rcando as fls. 274 verso..

1

I

TRO 'CRUZEIROS e VINTE E DOIS CENTAVOS),
1 , não providenciou o recolhimento dos encargos A d t

. ,

relacionados com o I. N . P . S ., F.G. T , S. e I'PE'SC/
' a a .para interrogatório foi designada por

que até a data da denúncia não tinha sido .recebida despacho proferido às fls. 275.

pela MUNICIPALIDADE,' pelos caminhos legais, em- se, ;n:bora o percentual devido pelos funcionários,
"

, . Pela petição de fls. 276, o Doutor Promotor

bora tenha sido integralmente paga ao denunciado, operarios e professores, tenha sido . descontado I dos Público, requereu a juntada aos autos, de 22 documen

conforme se comprova com documentos acostados ao mes�os.,.o que 'ímporta dizer que oque foi retido dos tos, esclarecendo que se tratam de reproduções dos.

requisitório oficial. O agente fiinancíador recebeu o _

contribuintes empregados (funcionários, operários e rnesmos que subiram com o recurso criminal n ?

valor do contrato, através de retenção de cotas do p���es�res), para aqueles órgãos previdenciários; foi 6.722, sendo Relator, o Exmo, Snr. Desembargador
.I.C.M., por intermédio do Banco do Estado de San-

"LI. I,lza .o para outros fins" conforme _ficou apurado lVfARCILIO MEDEIROS (ver fls. 294).' .

ta. ' Ca,tariI\à . .' O denunciado, na condição de funcioná-
na fiscalização realizada pelo Egrégio Tribunal de A fl

_ (_;ontas do Estado. Em diversas ocasiões) o'denu.ncl·Q-·
s '8. 297, acham-se duas certidões uma·

no publico estadual - Fiscal de Rendas -, ao assu-
.. subscrit IS' tá d M'

,.
, ,

, do se valeu do expediente do "vale em caixa" em
CrI a pe o ecre ano o misterio Público e ou-

mir o cargo eletivo ,de Prefeito Munioipal, optou pe
' � t I E

. -

d C' d

1
desobediência ao artigo 58 da LeI' n,? 4.320/64, para

ra, pe o scrrvao o rime esta Comarca.

os vencimentos que vinha recebendo do ESTADO, A it
_

d d

f
efetuar pagamentos estranhos, tal como ocorreu para

.

CI açao o enunciado, foi feita através do

con arme permissivo legal. Ocorre, no 'entanto, que IvrANDADO d fI 298

]'
a firma CITAPI S/A, que recebeu das mãos do Pre- e[ s. .

.

a em de continuar percebendo normalmente os seus O D t RI"uADAVIA RIB
fe ito Municipal, Cr$ 25.000,00 (VINTE. E CINCO

ou ar v AS CORR:EA um

',vencimentos de Fiscal de Rendas, passou aauferjr'
' dos .Proo 'd tit íd b b I

'

lVfIL CRUZEIR.OS),·à título de serviços técnI·C.OS.
.

'lira ores cons I UI os, su sta e eceu sem re-

ren,dimentos, na forma de subsídios de seu cargo de .

r er a
'-

d r Ih f

P f
Por ocasião da inspeção. realizada pelo Egrégio 'I'rt _

se � .'
os po e es que e oram conferidos pelo de-

,

re eito, junto aos cofres da M;unicipalidade, no va- 'nunc d D t LAYR FER �
.

lo.r mensal _de Cr$ 3.576,66 (TRÊS MIL,'QUINHEN-
t)unal de Contas do Estado na contabilidade e 'do- . c' �a o, a? ou ür R"'CJII)A, conforme

TC..umentos da Pr,efeitura MunI'cI'pal, fI·co·u, cons,tatad.'"
substabeleCImento de fIs. 300. .

· OS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS e SESSEN-
n

.TA E SEIS. CENrAVOS), assdm se apropriando in-' a existência de �um saldo de. caixa, no valor de Cr$ O interrogatório acha-se às fls. 301 a 303.

deyidamenté, de C,erca de Cr$ 88. OOÓ,OO (OITENTA
441.781,90 (QUATROCENTOS E QUARENTA E Ul\1 Defesa prévia - art. 395, CPP -, está nos

E 'OITO MIL CRUZEIROS), dos cofres ,municipais.
.MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM CRUZEI- autos, �ls. 304 a 321, sendo requerido em conclusão,

O fato foi apurado pelo Egrégio' Tribunal de 'Contas
ROS E N�VENT� CENTAVOS), representa por do- produçao de prova- perlicial) além ,de outras, inclusi·

,

I do Estado, confessado pelo denunciado e! está do..
(!umentos 'Irregulares 'e entre eles, vales e adianta·· ·v� a testemunhal, acompanhada de u:qla cópia de de··

I'
mentos sem o respectivo processamento. No curso de rlunci� e �ma certidão.

'

\

CUtnJentamenfe comprovado.
., '

'

.,

sua gestão, - o denunciado emitiu em nome da PRE-:-
.

As fls. 332 a S34, �.rna petição esporádica, as-

.

"�Recebeu o denunciado, ainda, da SECRETA- :?EITURA MUNICIPAL, enorme quantidade de s:nad? pelo. Doutor LAYR FERREIRA, tecendo' con
BIA DE .EDUCAÇÃO DO ESTADO, uma verba de CHEQUES SEIy.I J?ROVISÃO DE FUNDOS, tod.os sa- slderaçoes, sobre os discursos ocorridos na 'posse do

�r$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS), para aplicá-. cados contra a agência local do BANCO DO ESTA- Doutor BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO'

lá na reforma da Escola Estadual de Serra das Mor- DO D� SANTA CATARINA S/A, o que ficou COl1.- ,NET�O, D0l!TOR F�BIO NABOR FUCK, atuais,

tes, quantia essa que não passou pela contabilidade fessado no processo crime n.o 2.845/75,. Além disso, PrefeIto e VI�e-Pre��Ito Municipal, juntando U:QJ.

da Prefeitura Municipal, mas que m,ais tarde se sou- outros fatos mer,ecem referência, to.dos eles onerosos exemplar do Jornal Gazeta .de Canoinhas".

be, haver sido depositada na "conta pessoa!" de AI- pa;a os cofres munic_ipais, tais como, � locação de. Foí expedida Carta Precatória para inquirição
fredo de Oliveira' Garcindo, na agência local do Ban- veIculos, a contrataçao de parentes para cargos m'll- l�a, iestem'un?a CARLOS MURILO FELíCIÓ ,DOS

�;o do Estado de Santa Catarina SA, o qual afirmou nicipais e serviços desnecessários, publicação irregu.. �ANTOS, DIretor Adjunto do Banco Denasa SIA. na

desconhecer a origem do numerário", mas sem' pro- 1c;�r .de exp�di�nte da P�efeitura em jornal do qual é . Comarca de Brasília - DF., fls. 338.
'

curar esclarecê.-Io e devolver o valor. A Câmara Mu- 30ClO o. proprlO denunCIado, ao arrepio das normas
. . .F,?i determinada a realização da audiência de

ni,cipal autorizou a realização. de obras de iluminação
. cOI).tidas na Lei Org.âl1ica d.os Munic.ípios e leis perU, 1'1q d t t

bl t D d d f f
_1. ulnçao as es: emunhas arroladas na denúncia ..

pu .. ica., nas praças Lauro Müller e' Osvaldo de Oli- n�n es. even�, Bln a, Icar re endo que poucos com as intimações de lei.

veira, alnbas deslta cidade, permitindo um financia- dIas antes de deIxar o cargo de Prefeito Municipal F

mento de até Cr$ 468.00000 (QUATROCENTOS. E por força do Decreto Estadual de Intervenção o de-' ,.

oram inquir:idas as testemunhas, José Boni-

SESSENTA E OITO MIL CRUZEIROS), pela Lei. nunciado l�nçou mão da quantia' de Cr$ 400'.000,00 !..

aclO Furtado, fls. 345 a 346, OVIDIA ALVINA

Mun,icipal ri.'O 1.058'. O' custo total das obras:realizú�' (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS) através d.e
vvITT, fls. 346 versO. e 347; REINALDO CRESTANI

�as foi de Cr$ 460.000,00 (QUATROCENTOS E SES: cheque em seu flOIT)e, igualmente à revelia do setor �J". 347 verso e 348; ELSIO ANTONIO CRESTANI:

�ENTkMIL CRUZEIROS), dos quais foram pagcs fâZendário, não prestando contas" nem apresentando
lls. 348 verso e parte da 349; ELIZEU LACAVA

:�r$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL CRUZEI- os documentos comprobatórios dos fins a que se des- ?_arte das fls. 349 e 349 verso e FRANCISCO BUE:

rlOS) e, não tendo a Municipalidade, condições iine- tinava a polpuda som"', a qual não retomou até o ofe-
"O SIQUEIRA, fls. 349 verso, com desistência da'

dI t d
. t' I"ecin" e:i..:1,to d?, denu'nCI·.a, .

aos cofres pu'blI'cos .

.

ASSI'Y1n
testemunha O(DEL FREITAS.

,

::;,
a as

..

e paga:t;" o saldo, o denunciéldo, sem au onz8.-' ,J. V l.J

'��o. legislativa, ,outorgou eSC:'lriturll de renovação, . �e ,a�ind.o, �ncorreu o 'denunciado na� penas do artigo ,

A C�rt� Prec'atória Inquiritória, dirigida ao'

;�lvlda ,à firma ,EM,PEL _ Engenharia e CO,merc�o .1., InCISOS I, II, III, ,IV, V VIII XI XII
·JUIZO de DIreIto da Comarca de Brasília-DF retor-

":tda, em 24/09/74, para a mesma rec<?ber do Estaao :xrn, e XlV, do DECRETO-LEI N:o 201, de 27' de fe� nau devidamente cumprida, fls. 350 a 365.'
.

ele Santa Ca1tarina, a importância de Cr$ 886.425,47 yererro de 1.,967, el arhgo 171, § 2.'°, inciso VI, do Có- As �ls: 366, despacho do Exmo. Snr. Doutor

(OITOCENTOS E OITENTA ESEIS MIL, QUATRq- DIG? PENA:L,' tudo �m combinaçãó com o artigo 51,' Juiz de DIreIto, designando data e horário para in-

CENTOS E VINTE E CINCO .CRUZEI�OSI E QUA- do Estalp Pen.al, pedlpdo ó Doutor Promotor PÚ- (continua na página seguinte)

'"
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CC;lRREIO DO NElRTE 2'1,de outubro de 1170"
,

x�_�_· �_. -- -
q �

, I

Estado de Santa Catari na
I

PODE,R' JUDICIÁRIO
I

Juízo de Direito da Comarca da Canoinhas - se - 2,a., Vara

\

(continuação)
quiriçâo das testemunhas arroladas pela Defesa, de

" ferindo a realização de prova pericial, nomeando os

peritos da Juízo, -determinando a intimação da Acusa

'�'ção- e Defesa, para, querendo, indicarem assistentes.
I

técnicos e apresenrtarem quesitos, ficando já designa
da a data para início da perícia.' Foi ainda, determi
nada a expedição de Carta Precatória à Comarca de
Curitiba-Pfcç para inquirição no prazo de trinta dias,
do Representante Legal da firma EMPEL - Enge
nharia e Comércio Ltda. e determinada a expedição
ele ofícios ao Sr. Prefeito Municipal de Canoinhas e

também à Empel - para atendimento de informa..

ções requeridas nas letras "b" e "c", fls. 319.
.

As fls. 366 verso, consta o seguinte despacho
do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça: "Vistos
em correição. Estando o processado atualizado se

gundo nossas instruções devolvo estes autos por in
termédio do MM . Juiz de Direito; para isso convoca

do por esta Corregedoria. Fpolis, 9/2/78. (Assinatu
ra ilegível) r- Corregedor Geral da Justiça".

Pela certidão de fls. 367, o Sr. Escrivão justi
Iíea Os motivos da não realização de audiência desig
nada para 13.2.78, sendo designada nova data.'

.

:

, As fls. 369, cópia do ofício n." 001/78, dirigido
_ao Bxmo. Snr. Prefeita Mundcipal ;

.

As fls. 370, cópia de ofício n,? 05/78, dirigido
-ao Exmo. Snr. Doutor Lay Ferreira, intimado sobre
a data da audiência de inquirição das' testemunhas
arroladas pela Defesa, que foram ouvidas: PAULO

. EDUAlRDO ROCHA FARIAS, fls. 373 a 375; ED··
MUNDO BITTENCOURT, fls. 376 e verso; FREDE
nrco HAAG, fls. 377; ROGÉRIO DE ASSIS FUR
-TADOI HUGEN, fls. 377 verso a '378 verso; OSMAR
SABA;G, fls. 378, (numeração incorreta); SEBAS
TIÃO ROMEU PEREZ· CORDEIRO, fls. 378 v. (nu
meração incorreta); JAIR LESSAK, fls. 379 e verso.

I

/

As fls. 379 'verso, consta requerimento formu-
Jado pela defesa, desistindo da prova pericial; reque-

I rendo autorização para que. o acusado devolvesse as

quantias recebidas indevidas à' t.ítulo de subsídios; a

expedição de. Carta Precatória para inquirição. de
Waldemar Nader, na Comarca de Ponta Grossa-PR

I e desistência na ouvida das testemunhas: Tufi Nader,
Inocente Tokarski, Arno Hoffrnann e Zelina Zilá
Soares Garcindo, ouvido o Dr .. Promotor Público,
que exarou o parecer de fls. 380 verso.

Pelo despacho de fls. 381, .no volume dois (02)
dos autos n.? 2.453/75, o Doutor Juiz de Direito, in-: .

deferiu a desistência da prova pericial e técnica; de
"terminando a intimação dos peritos nomeados, para
serem compromissados e intimação das partes, para,
querendo, apresentarem 'quesitos; deferiu. o pedido'
para facultar o acusado Alfredo de Oliveira Garcin

do, depositar a importância aludida no requertmento
de fls. 316; alínea 3, _. devendo a mesma ser deposí
.tada em conta especial do Juízo, para; 'querendo, a

Prefeitura Municipal de Canoinhas.. recebê-la, de ..

vendo ser intimada de tal circunstância; fói autori
zada a expedição de Carta Precatória à Comarca de
Ponta. Grossa-Pft.. para· a oitava da testemunha: Wal
demar Nader. e deferida a desistência das te'stemu- ,

nhas consoante requerimento formulado às fls. 39,
. digo, 379/v "in fine".

, ,\ ,

Os' peritos .nomeados pelo. Juízo; Edgard Alei
xo Mayer e Orlando TremI: decÍinaram do encargo,'
,pelas petuções de fls � ?82 e 384.

.

Foram' desoperados e, em: substituição: nomea
dos os Srs. Age"nbr ·Pacheco e Derby Carlo� Uhl
mann, despacho de fls. 386, os quais, também reriun··

,

daram ao encargo'l ,por motivos justificados.
/ As fls. 394, ofício n.o 0�8/7R oriundo· da Pre-
feitura Municipal de Canoinhas, respondendo. ao

ofício- n.o 001/78, �o Juízo, acompanhado de demons
trativo de' dívida' da Prefeitura MuniC'ipal em

��4.11. 75, mais o ofício n.o 61 assinado pelo Dr. )3e··
nedito T. de Carválho. Netto, 3ltual mandatário mu�

nicipal. .

..

As fls. 398} petição assinada pelo Doutor Luiz

Felipe Haj lYlussi, um dos Procuradores do acusado..
. pedindo' juntada aos autos, de uma certidão em três

'

I laudâs e cópüà de um processo civel ajuizado pelo
"

l\1unicípio de Guarapuava-PR, contra RAIMUNDO,
'ltLISSES DE ALENCAR, fls. 402 a 445.

,
• I' ,

As fls. 446;.Q Doutor ,Juiz de Direito'desta Co:;
marca, detenminou a formação do, 2. ° volume' do pro
fesso crime n.o 2.453/75, ? partir das fJs. 381 eITL

diante e, det�nninando: I) --- Qu,e se oficiasse ao Sr.
l�lrefeito Municipal de Canoinhas, 'soliç�ta:ndo do 'rn�s-

, mo, (informações quanto aos norges dos pe:ritos do
Tribunal de Contas do Estado, que eN�tUí;iràm o le-

\
.'

.

"

A ,pretensão pun.�tjva e�teriorizada às tISi. 2· s.
3� deve ser acatada, pOTqtUUltO o acusado n'&-' co'nse-

.

. \

guiu elidí-la.
'." . v. -'

Às fls. 612, despacho de redistribuição do pto� ", .'

cesso cIlime n.o' 2.453/75, para a 2.a Vatp.' desta Co.. . , .A pr.opnsta a,c:u:sfltól;'ia â.pú;nta_ irr�gtJ,Já1:.idad�S
1nalca . admlnls�ra�lvas praheadas pelQ..acusad,Q, . afrQl1tap"t

.

,do_. o� .IncISOS; I�, ..II, III�
..
IV,

. V,.' VI�r;·.' Xr XII:As ,tfls. 613 'a 619, Carta Precàtória qUe reto!- .XIII e XlV., do artIgo.l.o, .dó O:ecteto-:LeiJll.o 201/67, .

nou da Comarca de Joinyille, sem o comproniisso 40 .' ." , .. . '" ...

,',
, ..

. perito Marcos Welmuth, pelas razões apontada.s no ��()>>tinU:à. n.,�. página: 5e�i.!\t�);, . \>:.: ;' .. ,

I

vantamento contábil junto à Prefeitura para. consta ...

tação das contas do acusado e II)' -. Que fosse inti
mados, o lY1.P. e os Defensores do acusado para opi-

,
narem sobre os documentos- de. fls. 394/397 e 399 fi

: 445:
/

.
.

Às fls. 448, ofício recebido daEMPEL - En-
genharia.s, Comércio Ltda, acompanhado de cópia do

; lermo de assentada e depoimento do Sr. Renato Ro
..drigues; representante legal. da mesma, perante o

Juízo Criminal (6.a Vara) da Comarca de Curitiba-
'PR, fls. 449 a 451.

/

A Carta Precatória Inquiritória de Renato' Ro-
drigues, retornou do MM. Juízo Deprecado, devida-
mente cumprida, fls. 452 a 492.

'

As fls. 493, novo despacho judicial, mandando
intimar. Acusação e Defesa, para apipar sobre os do
cumentos de fls. ,3.94/492, nos autos e nomeando os

Srs , INACIO-QUEIROZ E EVANGELUS DIAMAN
'TARAS, per itos do Tribunal de Contas do Estado,

.

para efetuarem o levantamento das contas do acusa

do, determinando-se ar intimação dos mesmos, por
meio de Precatória, para prestarem o necessário com

promnsso e, os doutos Advogados encarregados da
Defesa, para indicação de Assistentes Técnicos.

)

As fls. 493 verso, promoção do Dr. Promotor
Público, sobre os documentos de fls. 394/492.

. As fls. 494, ofício. postal n.? 048/78, dirigido ao
Exmo , Sr. Doutor Luiz Felipe

I

Hàj Mussí, com intí
mação do despacho de fls. 493.

A Carta Precatór-ia para inquirição da teste
munha Waldemar Nader, retornou devidamente
cumprida, constando dos autos, às fls. 496 a 527.

As fls. 528, comprovante do correio, de cue o

Doutor Luiz, Felipe Haj Mussi recebeu \0 ofício de
fls. 494.

'

Pela petição de fls. 529/530;. o acusado, atra
vés de um de seus Defensores; insurgiu-se contra a .

nomeação de peritos do Tribunal de Contas, pedãndo
revogação da nomeação.

.

O Doutor Promotor Público,' opinou pela re

vogação dã nomeação e indicou para ser nomeado pe
rito, em substituição, o Contador LINEU PACHECO.
estabelecido. em Três Barras/SC.
i O MM'. Juiz de Direito, através do despacho
exarado às' fls .. 531 verso e 532, revogou as nomeá

ções anteriormente feitas, nomeando para peritos os

Srs. Marcos Welmuth 'e Edgar Mayer, o primeiro
Diretor Financeiro da Prefeitura Municipal de Join
vi11e ri/Estado e o segundo, residente nesta cidade..
deterrnânando a 'intimação dos mesmos e também do
Assistente Técnico indicado pelo M. P ., para serem

compromissados. ("
,

, ,

� acusado indicou Assistente Técnico, na pes
soa do Sr .. José Adalberto Woinarovícz, residente em

Cunitíba-Pft, petição de fls. 536.

O Dr. Promotor Público) foi ouvido sobre o

Assistente Técnico, indicado pelo acusado; parecer
.

de fls. 537:

Por despacho de fls. 537 verso o MM. Juiz de
Direito, determinou que àe oficiasse ao Exmo: Snr ,

J

Prefeito' Municipal de' .Joínville,
.

solicitando autorí
zação para o Diretor Financeiro daquela Municipali
dade, fúrícionar como perito' no processo crime n.?
2.453/75, o que foi efetivado às fls. 538, ofício n.?
178/78.

'

Pela petição autuada sob n.o 540, .0 Doutor
Promotor Público, J;equereu juntada, aos autos� do
ofício de fls. 541 e�mais o processo de fls. 542 a 568,
contendo o exame d�s Gontas do acusado no 'período
d� janeiro a clezen;b�o de. 1975, pelo Grupo de Instru,\
çao n.o 14, do Egr'egIo Tnbunal de Contas do Estado ..

As fls. 569 a 5'71,' expediente� oriundos do
n1esmo Tribunal.

I

As fls. 572 a 606, Protocolo n.o 8844/76 � DFF.
do Egrégio Tribuna1 de Contas.

.'

As fls. 608, cópia da Carta Precatória dirigida
ao MM. Juízo da COlnarca de Joinville, para o com

pro\mãsso do peIlÍto Marcos Welmuth.
\

\

Pelo ofício n,o GP /28/7'9, de 19/1/79, o Exmo.
Snr. Luiz Henrique da Silveira, respondeu ao ofício
deste Juízo, D.o 213/78, informando sel" impossível
autorizar que seu Secretário. de, Finanças, _funcionas...,

sé como perito no 'processó crime n.o 2,453/75, fls.
(.111.

. (

expediente recebído do Sr. Prefeito. M:unicipa:l's. d8;� ,

quela cidade.
..,

,

Pela promoção de .fls. 620; o. Doutor: Promotor
Público) desistiu da realização de perícia e pedi.u',c
prosseguimento do feito,

Na fase reservada à: diligências '-;-0 art.· 4�91
cpp - nada foi requerido 'conforme se vê' pela; pro,"
moção de fls. 620 v. e petição de· fls. 621..

I

As fls. 622;' certidão passada' pelo senhor,', Es
crivão do Crime, informando que o acusado-está de..

nunciado no processô crime n.? 2 .,629� em andamento,
pendente de julg.amento.
\ Atendendo p. disposto no artigo. 500 da Lfi .

Processual Penal, as partes apresentaram as- aleg.a�
ções finais, as da Acusação, através de dezoito: (18)
laudas, autuadas sob n.. 'Os 623 a. 640 a,. as da' Defesa,
deduzidas em vinte e sete (27) laudas, nos autos, sob,
n.Ps 650 a 676.

/

Os autos me foram apresentados conclusos
para sentença, com data de 11/09/1. 979, fls. 677.

Este, em síntese, é o relatório. Passo à decisão..
Antes de me manifestar sobre o mérito, devo

apreciar as preliminares arguidas em favor do acusa-

. do, nas alegações finais subscritas pelos seus cultos
Defensores.

.'

A primeira, está rotulada como: D� quebra do

princípio da indivisibilidade.'

É improcedente tal preliminar; pois para ser

válida teríamos que admitir a recíproca, ou seja; a

inclusão do nome do acusado no outro processo que
está em trâmite, gerado da denúncia fotocopiada.' às
fls. 322 a 329, em que são acusados CLEMENTINO
ESTANISLAU ,PIECZARKA, REINALDO CRESTA�
NI, OVIDIA ALVINA WITT, aforã outros, por in

'fração aos artigos 312� 319 e 320, do Código Penal. '1

Não houve quebra de nenhum princípio pro
cessual. Todos os envolvidos no triste episódio que
diminuiu e comprometeu a seriedade da administra
ção pública municipal, na gestão do acusado, estão
sendo processados pelos meios adequados.

O Decreto-Lei n.? 20l, de 27. de fevereiro de
.

1.967, dispõe apenas sobre a responsabílidade dos.
Prefeitos . e Vereadores, portanto, outros co-partící-
pésde ilícitos na' administração pública -munícipal,
devem ser responsabilizados na forma 'da lei substan-.
tiva penal; em. processo distinto. '.

/

.

,

A. segunda preliminar, titulada de: - Da ine
xistência de prova da' materialidade dos delitos. É
't[!mbém inacolhíve�frénte...:àrobusta e: imbatível
prova que está nos autos.

'

I

I
.

.

A terceira das preliminares, denominada: -. .'

_!?_� núlidade. das intimações, não pode prosperar. O

acusado teve amplá�defesaã cargo de dois excelen
tes Advogados, cada um, perfeitamente sapiente em'

questões de direito constítucíonal administrativo, e
.

, . , .

penal, conforme ficou evidenciado nos' arrazoados em,'
s'eparado que introduziram. nos autos, em' favor do
Defendido.

,
,

,

. I .
.' I

A
. tramãtação processual, esteve muito' bem

acompanhada pelos dignos Defensores do . acusado,
emqor� as intimações não fôssem dirigidas sempre
aos dOIS Advogados, como", estâ sendo alegado..

,

Quanto' "As, preliminares·· arguidas na defesa
.

prévia" que o acusado por amor.( a brevidade está ra'''
:. tific�ndo, deixo de rne manifestar, porque o' ilustre
magIstrado Doutor JOSÉ GERALDO BATISTA con

, cl':lil;l seu jurígeno de�pacho de fls. 264 usqu� 271..)
reJeItanâo todas as preliminares argument�da�.

.

Na preliminar que diz 'l�espeito: _ "A 'extin
ção do processo", o acusado também não estâ: sEmdc
feliz n,ã 'fundamentação de sua preténsã�'-

, .A�ravés de pala�ras' habilmente málüpuladas,
�l prelImInar pretende negar validade ao' Decreto
Lei n.'o 201-67.

" 1"

•

.'" � Decre�Ül-Le� ,n.'O 201/67, conÍinua em -plen�
o vlgenma, embora seJa uma l�i anômala., editada ..

no
auge do período de exceção. ".. .

" .

Repelidas as preliminares, passo ao exam� do
mento.. '.

, !
.

..I.:; .�, 1t.,14Ii'''',:Jt .. :n ..l .. !�
",

�.' \.", .

!'''.....,
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Estado de San�a Catarina
�.

P O D E R, J U D I C I Á"R I O
r

-
Juízo � de Direito da Comarca de, Canoinhas - se - 2a. Vara

. .(cJ)D:tinu�o) tendo em conta a recomendação do renomado mestre

OS
-

quais, restaram. devidamente comprovados no
PONTES DE MIRANDA, no sentido de que: "Só a

curso da instrução criminal. '
, lei limita a atividade humana". (Comentários à

Pelo contrato de financiamento n.? 612/74 Ii-.
Constituição de 1. 967, To�o v_" p��!P? ��).:

cou provaqo através do' documento de fls. lO. q�e o
I

. Peticionado às fIs: 316 ,e 334: o ..acusado reco-

I Banco Denasa de Investimento SAI liberou para a nheceu ser devedor de subsídios auferidos Ilidítamen

Prefeitura Municipal .de Canoinhas, a quantia Iíqui-
.

te e pediu oportunidade de devolvê-los e obteve do

da de Cr$ 604.084,22 (Cr$ 700.000,00 menos encar- então'Doutor Juiz de Direito, o seguinte despacho
!_tos), da qual, apenas. ��$ 4�0. 000)00, foram deposita- "2. Defiro o pedido para facultar ao requerido, Alfre
dos na conta da Municipalidade, como se infere do cio de Oliveira Garcindo, o depósito da importância'
.reeíbo fotocopíado de fls. 112 e "o saldo de Cr'$ aludida no requerimento de fls. 316 - alínea 3 ,-,

184.084,22, não foi recolhido à Prefeitura ea sua aplj-' devendo a mesma ser depositada em conta especial
cação ou. destino, resta comprovar" (textual de fls. do Juízo, para, querendo a Prefeitura Municipal de
194, 'in fíne); estando contabilizado na conta respon- Canoínhas, recebê-la, devendo ser intimada de tal

sáveis em nome de Alfredo de Oliveira Garcindo co-. circunstância; (Fls. 381, volume 2, dos autos 2.453/
/ ,-

mo se constata pelo documento de fls. 394, 2.° vclu- '. '75)".
me, dos autos.. M�sin� assim, até hoje a Municipalidade não

Ao ser interrogado, fls. 301 e seguintes, o foi ressarcida na ímportâncía indevidamente apro-
8,cusado, procurou esquivar-se da responsabilidade, priada pelo acusado, à título de subsídios.
ejzendo que tal quantia ficou retida em poder de

RA.I1V[UNDO DE ALENCAR, Diretor da empresa que' No tocante à verba de Cr$ 10.000,00 remetida

teve o financiamento junto ao Banco Denasa. Ale- pela FEAESC à Prefeitura Municipal d� Canoinhas,

gou muitoe não provou nada.
.

'/' através do empenho n.? 13 do item 0101, em 10 de se-

tembro de 1.974, para reparos numa Escola' Estadual
Suas assertivas ficaram circunscritas, .apenas, (localizada em Serra das Mortes/Canoinhas-SC), a

r no' terreno das conjecturas, eis que os mesmos são rnesma, não foi recepcionada pela Municipalidade:
iníírrnados pelo c?njunto probatório. tendo o acusado depositado tal valor em sua conta

Na inspeção levada a efeito pelo 14.° Grupo corrente 'part�cular, para gastos pessoais (ver' do

de Instrução' do Egrégio Tribunal de Contas do Esta-
.

cumentos de fls. 174 e 247) .

do, nas contas do acusado, fic'ar.am evidenciados atos .

.

.... .

A Egrégia Côrte de Contas do Estado, no pa-
de ,corrupção administrativa (Art. 8�0, inciso V, da recer exarado no Processo TC-006660/75, assim se

Constituição Estadual), cfe fls. 174, dos autos, pelos 'manifestou sobre a verba de Cr$ 10.000,00 que o

quais o responsável direto merece e deve ser punido. ,acusado usou em proveito próprio: "Procedendo-se a

: Na vida administrativa do país, mesmo no pe-, um exame detalhado das irregularidades que pode
'riodo pós' revolução de 1964, ocorreram dezenas de riam ter caracterizado a corrupção, embora não cons

episódios de corrupção (de expressão infinitamente te da denúncia do Senhor ·Presidente da Câmara, po
plenor que o verificado em Canoínhas, todos apurados der-se-ia dizer que esta ocorreu quando o Senhor
e punidos na forma da lei.' Prefeito depositou em sua conta pessoal a ímportân-

\ 'Basta citar clamo exemplo, o caso do ex-pré- cia de Cr$ 10.000;001 (Dez mil cruzeiros)', referentes

sidente da Assembléia Legislativa do Estado de São ao adiantamento feito pelo FEASC através do empe

Paulo _ Deputado Leonel Júlio '_ que perdeu seu
nho n.? 13, do ítem, 0101, pago em 10.9.74, pela agên

mandato e foi cassado nos \ seus direitos políticos, cia BESC de Florianópolis, pois. o mesmo não podia

, porque apldcou mal uma .verba de Cr$ 80.000,00 ...'

como .alega, infantilmente, desconhecer .a procedên-
cia daquela quantia. (textual de fls. 178, 1.0 volume,

, Entre ps atos de de�cala'bro adminístratívo.. o dos autos n.? 2.453/75)" .

.

acusado, incluiu a percepção; indevida de' subsídios

junto aos -cofres .da Municipalidade. Os Cr$ 10.000,00, foram devolvidos pelo acusa

do em 19 de novembro de 1975, comprovante de fls.

249, nos autos (1.0 volume), mas o delito não ficou

descaracterizado, porque a Escola Pública não foi re

parada em víntude do dinheiro ter sido desviado pelo
acusado ,em·proveito _próprio durante mais de um

ano.

"

Na condição .de funcionário público estadual
,_ F..iscal de Rendas -, o acusado ao assumir' o cargo
de Primeiro Mandatário Municipal, optou pelos 'ven
cimentos de seu cargo, como estabelece a lei.

'

,. ,

•

#

Não estava aposentado e, portanto, não podia
acumular proventos, o, que é vedado pelo artigo 99 da O que deve ter forçado a .devolução do nume-

Constituição Federal.
.

"

'

rárío, foi a denúncia autuada em 17 .-11. 75 .

. Tendo,convencíonado. pata sí, o �ireit�.· de
acumular proventos oriundos de duas fontes, Estado. A novação de dívida para com a firma EMPEL

.

eMunicípio, apropíou-se. indevidamente de rendas ,_ Engenharia e Comércio Ltda., o Financiamento

públicas em proveito
.

próprio, no',valor de· C�$ ,Junto ao BE�C para aquisiçã.o de maquinários desti

n .186,84, lançados .à 'débito' de sua 'conta de resPQ'n� '. nados a limpezà pública,em excesso ao autorizadQ
s:abilidade pe;soal,'" nfi: contélbÍlidade da Prefeitura pela Câmara Municipal, a outorga 'de procuração às,

Municipal, de, documento de fls. 394..' ,
.' CENTRAIS ELÉTRICAS DE $ANTA CATARINA

'1 ,., '. S/A;;_ CELESC, para cobrança de créditos' relaciona-
, Ao 'ser mtentog,a.do,:o 'acus:ado declarou: '''que dos com consumo de luz e energia, sem /a,utorização

Tia realidade, ao assumir 6 cargo ''de .Prefeito 'qptara legislativa, operações de empenho diretamente com
, pelos v:encimentos de fiscal da fazenda, pois lícito funcionário 'subaltenlo, não recolhimento de contri
que era iazê�lo'; que' ent"endiâ o interrogado que ao

huiçõe.s previdenciárias, nas épocaJs devidas, a práJtica
. ' . optar pelos vencimentos de' fiscal iria receber -O t�to reiterada e comprovada de emissãQ de "vales" e

.,' pago aos· que e'stavarri na ativa, s,endo' neste sentido
';cheques sem suficiente provisão de fundos", contra

, o r�querirriento que formulara para optar; que, no
. to de locação de veículos" co:q.tratação de parente� e\

e11Jtanto na realidade,
','

apenas recebi& a média . .dos celehração de contrato de 'publicidade oficial, sem li.,
vencLm/entos pagos aos fiscais-;. não 'atingindo port.al'1- .. citação, tudo restou devidamente provado, numa de-.
to teto; que assim sendo" entendia,'Ç> interrogando que illOnstração de que ° acusado no exercício do �argo de

receben40 os vencjmentos p�gos 'pela Prefeitura tal 'Prefeita Municipal, agiu comlO um verdadeiro déspo.
tato não seria vedado, no 'que mais tarde' concluiu ta e pre�erindo ignorar que os depositários do Poder

laborar em êrro;(texitual de fls. 302.-. o destaque Executivo também devem obediência às I�is, fez

sublinhado é meu!)".
'

", '

.

pouco caso dã ,Con,stituição Federal, da Const,ituição
\
'" \ Estadual, da Lei Federal n.o 4'.320/64, do Decreto-

_ �uitos dessse ilícitos penai�' nas administr�·'. Lei n ..
o 201/67 e da. Lei Complem�ntar n.05/75.

çoes públicas municipais, são cometid,os pelos p,refe1- ,

tos, por des.conhecimento. de sua ilegaliq.ade, quando Alfredo de Oliveira Garcindo ao responder ao

o d�spreparo para o- ex�rcício.de,cargo dessa n�tu;e- ,item 6.° do interl'ogatório a que se submeteu em ..Tuí
za e um fato de todos conhecIdo. Mas este, nao e. o zo declarou: "que alglin� dos crimes narrados na de

caso do acusado que com muita pr?priedade foi a�al�- núnc�a pode atribuir a autoria ao Sr. Reinaldo Cres

sado'·no corpo do Acórdão lavrado no Recurso CrlD:;tl- tani, podendo afirmar que quase todos" (Textual de'
nal �.o 6.722, no seguinté excerto:

"
...merece. r�gls, fls. 301 verso).

\ trar que o denunciado não é desses rústico? Prefert�s!
(�Omo os há em tantos mllnicípios do lntemor do Pal�,
homens semi-alfabetizàdos que por ignorância, O�l
simplicidade se deixam enredar nas malhas da leI,
mas bem 'ao cQntr�rio, trata-<se de pessoa atilÇlda, ex:-

pe:riente fiscal ,de rendas estaduais é., portanto, C:O�

�o�. habilitado do 'man�jo dos �inheirbS, públi
�" (In Jurisprudência Catarinense" volume

11/12, página 364) � ,Original não· está subllnha�o.
r
\ .

• "" �
• ,

N'

.

Cumpria �o âcusado'r' não ign.nrar· ó' previsto
nos_artigos 99 f; 15.3, §·2.0, da, C(m.stiiuiçãó/.FedfJra1�

Com esta afirmativa, o acusado pretende des

figurar a iniciativa do' referido Reinaldo Cresta111

que, sendo Vereador e Presidentf} do Legislativo Mu-
'

nicipal, era também Diretor da Fazenda Municipal e
quem representou s:obre a irregularidades adn1Ínis
trativas ao T. C . E ., conforme documento fotocopiado

.

de �ls .. �Jl, LO volume, autos n.o 2.453/75.
'.

É princípio assegurado na Garta lVlagna que
qualquer pessoa tem o direito de repreSentação e de

petiçã<:> aps Poderes Públicos, elll-pefesa de direito oU

. conh";:l, abuflos de autopdade (Ãrt. 153, § 30).

,
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/

o acusado teve má atuação na condução dos
. negócios municipais, deixando que, seus interesses

privados, ficassem acima dos interesses . dos muní-
.

" .

, CIpes.

Sendo pessoa habilidosa, tanto que obteve O·

cargo através do sufrágio popular, deveria ter em

ments que: "O .Prefeíto, assim como todos os demais
,

representantes do povo, têm que pautar o seu com

portamento por padrões éticos que não violem a dig
nidade e o decoro da representação que receberam.
A alta investidura correspondente a toda e qualquer
representação popular, exige um mínimo de decência

que não pode ser ultrapassado, sob. pena de desres

peito ao próprio povo que a conferiu" (RT'-446/320),
\ pois, "Ao serem investidos nos cargos pÚQ_liCOlS, os

Prefeitos assumem' o compromisso de obedecer aos

preceitos do direito e da moral admtnístratíva" (Rt-
401/68).

O eminente I?ROFESSOR HELY LOPES
:M.EIRELLES .acentua que: "A natureza da adminis

tração pública' é a de um munus público para quem
a exerce, isto é, a de urru encargo de defesa, conserva
ção e aprimoramento dos bens, serviços e interesses
da coletividade.' Como tal, impõe-se ao administra ..

dor público a obrigação decumprir fielmente os pre- ,

ceitos do direito e da
..
moral administrativa que re

gem a sua atuação. Ao ser .ínvestído em função ou

cargo público, todo agente do poder assume para
com a coletividade' o compromisso de bem. servi-la,
porque outro não é o desejo do povo, como legítimo

. .titular dos bens, serviços e· interesses administrados

pelo ESTADO" \ (In DIreito Administrativo Brasilei

ro, 5.'a edição - Editora Revista dos. Tribunat.ê!1977,
página 66) .

'

O homem é' julgado pelos seus atos e, os atos

pelos seus resultados.
"

Por isso, sem embargo do denodo e do zelo de ...

monstrado pelos ilustrados Patronos do acusado, no
afã de provar a improcedência. da -denúncia, ·'entendo
que, o pedido de absolvição não pode vingar, porque
tendo esmerilhado, largamente, as provas e documen-
tos autuados, estou convicto da culpabilidade' do de
nunciado.

O acusado é pnimário, mas seus antecedentes
não são bons, como revelam as .referêneias aos pro-

.

cesses crime n.'°s 2.845/75, fls. 5 e 2,629, fls. 622, nos
quais figura como réu. O dolo adotado para a práti
ca dos ilícitos, foi intenso. As conseoüêncíàs dos cri
mes, foram danosas e de grande repercussão em todo
o Estado, a ponto de' credenciar o .ato ínterventárío

publicado no Diário Ofioial n.? 10.368, edição. de
21/11/75, páginas 1 e 2. _

.

Diante do exposto e mais o qus dos autos cons

ta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, a denúncia
de fls. 2 a 8, para transferir o delito capitulado no

artigo 171, ,§ 2.°, inciso VI, do Código Penal, para °

inciso 8.°, do artigo 1.0, do Decreto..Lei n,? 201/67,
condenar ALFREDO pE OLIVEIRA GARCINDO, já
qualificado, ao cumprimento da pena' de TR1tS (03)
ANOS DE RECLUSÃO, por infração ao artigo 1.0, ln
dsos I e II, do DECRETO-LEI N.o 2Ql/67 e mais UM
(01) ANO DE DETENÇÃO, por infração ao mesmo

artigo 1.0, incisos· III, IV, V, VIII, XI, XII, XIII, €

XIV, do citado DECRETO-LEI (201/67), para cum

primento das penas impostas, designo a Penitenciária
Estadual. No forma do parágrafo 2.°; do DECRETO ..

,LEI N.o 201/67, imponho ao condenad0, como pena
acessória, a perda do cargo de FISCAL DE RENDAS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA e a inabilita
ção, pelo prazo de cinco anos,· para o· exercício do
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação,
sem prejuízo da reparação' civil dO dano causado ao

patrimônio público ou particular.
Fica o condenado, sujeito ao pagamento das

custas processuais e de ter seu norne inscrito no

ROL DOS CULPADOS.
'

Transitada esta decisão em julgado, expeça-se
o competente MANDADO DE PRISÃO.'

.

"-

Publique-se, registre-se e inti.rp_e-se.

Canoinhas, se, 28 de setembro de 1.979.

OELI DE ATAÍDE RODRIGUES
Juiz de Direito da 2.a Vara

DATA
I Na data supra recebi os presentes autos vin-
dos do dr. Juiz de Direito do que para constar fiz este
têrmo.

Eu, Luiz de Carvalho, E�crivão O' subscréVi.
CERTIDÃO

Certifico que registreI a R. sentença no li\ri"b
\ :egistro de sentenças n.o 12, fls. ?6 a 98v. O réferidô

'

e verdade do que dou fé.
. .. ,

Canoinhas, 02' de outubY'o de 1979' ..
LUIZ DE CARVALHO ,- Éscrhrão '

, (
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Rua Getúlio Var�as, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTA0 d S'b d (27) S t f' (O) Por não terem' sido 'encontrados \

1 N
•••.

'
.

�l ,:'.• "
, : e. a a Q a ex ai- eira 12 -,

',;". 'ressoalmente nos endereços a mim HOJE: O sr. Car os .L. unes
.''_ ..

' .u«:
VITAL � Rua Paula Pereira, 542'--

I, fornecidos, ou por recusarem a,to-· Pires. ".f,,�>:,;.:'.i.;.r;ç;'·<·�... .' ..�..;�,
. m.ar.. ciência, faço saber aos que o

I

'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:

,'" i ••• " i i ••••••• i • , •••• i. i • , .'1 ..... " �. , •• , i • ,'i'iiT' .. , , ••• , •••••• i. i i •• i • i i •• i •••• ii. , •• , iH ••••••
"

n, ••••••••••

�

C!t'l"SERvrço s'

)
.' '.-.,

FÚIl1e 22-0040

M1t[)ICOS DE PLANTÃO: Sábado (27) Dr. Mario Mussi

Fone 22-0033. I

Domingo (28) Dr. Haroldo Ferreira 1'.0

Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: ISO

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�"D179
1 .

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

RADIO' SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas'.

e das ·14:0Q às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

Ancora Tratores

Na nossa reqiâo, não só 05 Tratores Ford 460U e 66(11,
aesírn como a linha €omplliita de irnolerrientes Blue Une,
a €fllh'eitade'ira e v €onjunto de íenaeãe New Hellane,

e es silos metálicos Siloqranel, tem realmente um endereee certe .

. A Aneera Tratores.
"

Per. isso, não se.aeanhe: fí[jue à vontade e disponha semll're
da Aneera Tratores. Vendas, J!lill'Ja5 e assistência téeniea,

� . �
� "neGra 5:;i()1"411.,
OtSTRlBUtOOR OCLUSIVO IM éuRjl18��00 'AI'\ANÃ I[�IIE S�A 6"TARJN.l.

, Malriz em €urítitu'. BR Il6, Km 88 ·I'one 52-4821
.

��n�Í/Úl�$.,Jra� 7,,(l.!t..Sell!ijJQ���· 'i9,Q���,.�" iJ'3a{�do fliA I�Ç�Jaee, �ope 22·12e3

Jje

a

CARTóRIO PAVLA S. CAR··

VALHO - 1.0 TABELIONATO
,

Edital de Notificação
de Protestos

Duplicata .n.? 6428/21-G - va

lor Cr$ 1. 280,00 (hum mil, duzen
tos e oitenta cruzeiros), vencimen
to: 01.07.78 - emitida por Edições
Objetivas Ltda., contra JOÃO AL�
MIR GALVAO.

Duplicata n.? 16'70'3 - "valor
Cr$ 1.9-25,00 (hum. mil, novecentos
e vinte e cinco cruzeiros), venci
mento: 01.05.79, emitida por Edi
tora Educacional Brasileira SIA. ,

contra ALBINA BARBOSA.

Duplicata n,? 168'04 - valor Cr$
1.0.80,00 _. (Salde) � (hum mil e

oitenta cruzeiros)"
.

vencimento:
01. 08.79 - emitida por Editora
Educacional Brasileira SIA - con

tra ELE'NA DIRCE COZ.AK.

Duplicata n ,(.; 121 - valor Cr$
700,00 (setecentos cruzeiros), ven ..

cimento: 02/10V79 - emitida por
Antonio Maron Ltda. - Indústria
Comércio e Lavoura, contra: LUIZ
EDIVINO FRANÇA.

Canoinhas, 25 de outubro de
1979.

PAULA S. CAR,VALHO
Oficial de Protestos

CPF n.? 246.975.329'-53

FIA T
!

1 '4 7
VENDE-SE
Jóia, 'ano 78,

.

bom . preço. �

Tratar COJhJ DORIVAL _ Fones

22-0560 e 22-0888 _. Rua Paula
Pereira, 1108.l

1 x

Os melhores preços e condições, da região
,

. \

CREDIARIO PRóPRIO E ENTR,EGA NA HORA -, '

DORMITóRIOS PARA CASAL E ,INFANTIL, CONJUNTOS ESTO

FADOS, COPAS, COZINHAS AME,RIÇANAS, TV A CORES E PRÉu
• \,

1 " ./
•

. .

TO E BRANCO, FOGlõES A LENHA E A G]\S, REFR.IGERADO�

RES, ARMARIOS COM PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MA·.
I

QUINAS DE COSTURA, COLCHÕES, VIOLÕES, CARRINHOS �

SER,ÇOS, RE,LóGIOS DE PAREDE, &ADIOS,. 'l'OCAFITAS·

E UMA INFINIDAD-E DE. AR�IGOS.

, Fa(a�no$ uma visita e comprove nossos pre,os e facilidades. de pagamento
\ . .

,

Crediário próprio e entrega' na hora

RUA CAETANO' COSrrA, 495 -. FONE 22-0555 - CANOINHAS' - se ..

I I
/.

.,"',

'

.. :

SOCIAIS,."
...
,,,

'

. Aniversariantes da Semana
,

DIA 31:
.

o sr. Gilberto Siri.
neu Zazíski; as srtas: IngridCe.
cilia Voigt, Sônia 'Regina Pazda
e Maria Cristina Sconhetzkí. re
sidente em Floraí-Pr.; O jovém
Acyr Seleme .

, DIA 01: as sras.: Divair �&.
posa do sr. Aroldo Carneiro �e
Carvalho, residente em Brasília
e viúva Maria Zierhut.

'

.

DIA 02: as sras.: Elvira \�S�
posa do sr. Antonio'Cordein, e
l�ilda esposa do sr , E:dgard
Mayer; os srs.: Emílio Lemke e
Pedro Veiga Sobrinho;

Aos aniversariantes, as íe
licitações' de toda a equipe SN,

ANIVERSARIAM·SE

AMANHÃ: os srs.: Artur

Burgardt e'Gustavo Thie'm; a

srta , Edith Terezinha Hauff.

DIA 29: a srta. Sueli de Fá
tima Sabatke; o jovem Otávio
Schulka ,

DIA 30: a sra. Alice, espo
sa do sr. Joaquím A. Pereira;
os .srs . : André Dorival Spitzner,
Vivaldo Todt e Constantino de
Paula Bueno; o [ovem .Adolar
Paulo.

JUíZO DE DIRE,JTO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANT:A CATARINA

Edital de Arrematação
(Extrato art. 687 CPC)

La PRAÇA: Dia 22 de Novembro de 1. 979, às 10,00 horas.
2.a PRAÇA: Dia 05 .de Dezembro de 1.979, às 14,30 horas.
LOCAL: Edifício do Forurm Rubem Morítz da Costa, sito à

Rua Vidal Ramos s/n.o - Canoinhas-SC.
PROCESSO: Execução Fi'scal n,? 13.012

EXE'QUENTE: A FAZ�NDA PÚBLICA ESTADUAL'
EXECUTADO: MADEIREIRA G. FUCK LTDA.

BENS: "Uma área de terras com 1.499 m2, pertencentes
ao Sr. Galdino Francisco Fuck, constituída. de

I' . j
. .

parte dos imóveis com a área de 9.694 e 800 m2, situada nesta cio

dade, registro n.? 20.580, fls. 116, livro 3-T, sendo que encontra-se

penhorado para a Fazenda Pública Estadual, avaliado em "Cr$
6'2.958,00 (sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e oito cru-

zeíros) .

.

Canoinhas, 09 de outubro de 1979.
\

WILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO
/ Juíz de Direito substituto em exercício na- 2.� Vara

. dos Feitos da Fazenda .'

@Mi 5*M..,...,.i ... EbM

t Agradecimento
A família de

'João
.

Polotnani
consternada comunica seu falecimento ocorrido 'em 18�lO.1979
às 13,30,h.s. e.ve� por��eio deste externar os seus agradeci
mentos' a �qu.up'e de médicos e enfermeiros do Hospital Santa
Cruz, em especial ao Dr. Haroldo Ferreira 'Filhq pelos' cui-
dados e átençêes quando do seu internamento,

'

....
"

'.'
. 1\os parentes, amigos. e conhecidos 'lld� 'presença

e conforto de .suas palavras e apoio moral. durante o difícH
momento. por, que .passamos, , . ,\

'.

: A tod.o�: mui�� ()bri�a�o. : ..'
'"

..
"

.

Canoinhas, 2·2 de' outubx6 de �i979 .. �� ..
'

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

"',' ", .
"

'. :

t7'S
'

\
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Higesa Esporte Clube
.

Edital de 'E:onvóbação
�onvocamos todos os s6cios da RIGESA ESPORTE

CLUBE, malOre�. de 21 anos, em pleno gozo de suas prerrogativas
para a 1\ssembleI� Geral que realizar-se-á no dia 12 (doze) de no
vembro de 1979, as 17,00 horas, na sua sede social para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:

'

. , ,

1 .- Eleição do Conselho Deliberativo gestão 80./82.

. '" �s n�rmas para a elaboração das chapas encontram-se

e �poslçao dos interessados na secretaría do clube.

Três Berras, 23 de outubro de 1979.

Em:iUo Gazaniga Neto ....... Presidente

\ '

3 Correio do Norte

,V,endedor
PRECISA-SE

, A firma BEBIDAS AQUA
VIVA LTDA .. necessíta, com'
urgência de um

-

vendedor corn

prática para viajar nos Estados
do Paraná e Santa Satarina.
O mesmo úevert.. posuir condu-

ção própria.
'

Tratar no escritório da
firma na 'Rua Frei Menandro

Kamps, 235 .

Leia'! Assine! Divulgue!

------�------------------------------,---'�--�'�.M_! . " __

Registro Crvil
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil

I

do l.é Distrito de Conoinhos, Santa Catarina faz so

ber que'pretendem casar-se:

EDUARDO FERREIRA DA·COSTA com ISO
LINA PEREIRA MARTINS, brasileiros, domiciliados
e residentes neste distrito: ele viúvo, nascido em São
José dos Pinhais-Pr. aos 06 de agosto de 1916 Ifinio
de Candido Ferreira da Costa, falecido e de B�rnar
diria Ferreira Prestes, falecida; ela solteira, nascida
em Serra do Lucindo neste Município aos 21/4/1950,
filha de Joaquim Pereira Martins e de Etelvina Pe
reira Martins.

IVO BECHE,L com N1LVEA CECILIA VEIGA,
brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes neste

·

distrito; ele operário, nascido em Canoinhas aos 1)::1
de novembro de 1952, filho de Ignácio Bechel e de

.

Catharina Kmiecik Bechel, falecida; ,'ela operária,
nascida em Salseiro neste distrito aos 24: de novem- \

bro de 19tH, filha de Antonio dos Santos Veiga e de
· Jovita Piechontcoski Veiga.

.

LmS FERNANDO DE FRANÇA com MARIA
DE LURIDES �OSA, brasileiros, solteiros; domicilia
dos e residentes neste distrito; ele, operário, nascido
em Pinheiros neste Município aos 09 de fevereiro de
1956, filho de José Luis de Franca e de Dinorah
Opitz de França; ela do lar, nascida em Bom Socego-

·

Poço Preto-SC, aos ao. de janeiro de 1961, filha de
João Rosa, falecido e de Cecilia de Souza.

JOSÉ DE PAULA E SILVA com LUZIA CAR
LOS, brasileiros,' solteiros, domiciliados e residen
tes nesta cidade; ele comerciante, nascido em. Lagea,..·
dínho, distrito de São Mateus do Sul-..Pr. aos 06/ou
tubrO/1948, filho de Oziél de Paula e Silva e de Ju-

,dith. dos Santos Lima; ela do lar, nascida em Rio de
· Areia de Baixo neste Município ao-s V" de julho de

1956, filho de Vitorino' Carlos e de Oridia Quirinó de
Almeida.

MASAKI WATANABE com SEBASTIANA DE
FATIMA ALVES DOS SANTOS. brasileiros, soltei
ros, domiciliados e residentes nesta cidade; ele co

'lnerciário, nascido em Belo Horizonte-Minas Gerais .

aos 2/janeiro/1943, filho de Suezo Watanabe e de Sa-

, .

dako Watanabe; eia do lar, nascida em Paula Perei
ra n:esta comarca aos 24 de janeiro de 1961, tilha de
MarIa Alves dos Santcs e de Pedro Alves.

JOAO HORSKY com LOURDES DA CRUZ,
b:r.asil�iro� solteiros, domiciliados nesta cidade; ele .

contador, nascido em Três. Barras nesta comarca

aos 4 de agosto de 19,52, filho de Bogdano Horsky e
.

��, �aria Horsiky:;, ela comerciária, na.scida em Resi-: '

:encIa Fuck n/ Município aos 10 de janeiro de 1959.,

;llha de J'oão Batista da ·Cruz e·:de . OtaTina Maria
J\1a.rgoti da Crttz. .

'

FAURI :JOSlt CUBAS com
.

MARIST'ELA
W�LbM.ANN, brasileiros, solteiros, domiciliados e

,

r�sIde?tes neste; distrito; ele lavrador, . nascido em

�JnheI;ros neste M-unicipio. aos 28.. de março de 1957,
fIlho de Adalto Plácido Cubas e de Elvira WünS'Ch
Cubas:; ela do lar, nascida em Fartura' neste distrito
aos 11 de setembro de 1962, filha de Silvio.Waldmenn
e de Maria Waldmann..' ,

\

E, para Que cheque- (tO conhecimento de tercei
ros, mandei publicar o presente Edital. Apresentaram
os doeu'mentos exigidos pelo Código'Civil, art. 180. Se

alglJém tiver conhecimento 'de algum impedimento Ie-

gat oponha-o na forma da lei. \

C.ànoinhas, 24 de outubro de 1979.
"

NEREJDA C. CÔRTE - Oficial do Registre> Civil

CPF, 222.31'5.879-04

------

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Civil
do Município' de Trás BarroíS - Comarca dCf êdn6inbos�
SC.� faz saber que, pretendem CCisar-se:

,: .. , 13ASlt.!O K.'RAUTCHUI{ coll1 MARIÁ PET'RO.:
UNA M;OREIRA RECA;LD06 brasileiros, naturai:;: dó
Estadó d? P?l"anã" ele fl,lllcionãrio. �blico, viúvo} ,ela
�o lal.', Mrlt�lra" reside'�te� e dOmle�ladú� nesta ci�
n€� e-le nascldo em Anromo Olinto-Pr'._, 005 03 de la

�lro de UHO, filho de: Teodoro Krauczuk e Catarina
,

.s�' falecidosb ela na�da ·em São .l\�tel1S do

14til�:t:' aos 29 <re, �ul'lh() idêi 1936, t:�a .($e: l�a
()r�l.l'a ,Re.GaldO'. ,

..' ,

.

- Edita •

IS
\, .

'LINDOLFO I.M:PORTINO CAMrt...O com ELlZA
BIAR, brasileiros, solteiros, naturais deste Estado, ele
Protético, nascido em lbirama-SC, aos 28 de setern
bro de 1960, filho de: Importino José Camilo e Alzi
ra Camilo. Ela do lar, nascida nesta cidade aos 14
de [unho de 19-60, filha de: Egídio Biar e Sofia Biar ,

lVllLTON DE FARIA com LAIDES SCHIMA8,
KI, brasileiros, solteiros, naturais deste Estado, ele
lavrador, nascido em Mafra-BC, aos 28. de dezembro

I d� 1942, ':filho de: Trajano de Farias, falecido e Sofia
VIcente de Farias. Ela do lar, nascida em Papandu
va-SC, aos 0:6- de maio de 1941, filha de: José Schi-
maski r Adelina Fernandes.

'

GUILHERME KAROLESKI . com IGNEZ VE�
DANA, brasileiros, solteiros,' naturais deste Estado,
ele Operador auxiliar, nascido 'em Canoinhas aos 29
-de abril de 1953, residente nesta cidade, filho' de: Al
berto Karoleski, falecido e Francelina Karoleski , Ela
do lar, nascida em Caçador-Se, aos 12 de fevereiro
de 1943, filha de: Máximo Vedaria e Suzana Debor

toli, falecida.
.

Todos os -eontraentes são domícilíados e resi
d-entes 'nesta cidade.

PreFeitura M ",

• de Canoinhas'·
DECRETO N.o ,50/79

HOMOLOGA ATOS DE
APOSENTADORIA

Dr. BENEDITO THEiRÉ
ZIO DE CARVALHO NETTO,
Prefeito. Municipal de Canoi

nhas, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições conferi
das pelo art. 70, inciso XXIX'
da lei complementar' n.? 5' de
26/11/75 e a lei municipal n.?

1.149, de 25/04/74,

Considerando, 'que os atos
de aposentadoria realizados em

data de 6/12/77 e 18/7/78 foram
feitos através de Portarias;

I ,.

Considerando o que- estabe
lece o artigo 109 § 1.0 da lei n.?
L149 de 25/04/74; ,

_.

DECRETA

Art. 1.0 _. Ficam' homolo-]
. gadas as Portarias n.os 110/77�
111/77 e 58/78 datadas de ... '

6/12/77, 18/7/78, que aposentou

os funíconários Marcolina Né

ves de Barros Maciel; Leny S.

Steierlein e Milton Alves Nu

nes.

,; ,Art; �"'o, -...; EsteDecreto en..

trará em vigor na data de sua

publicação, .retroagindo seus

efeitos a contar- da 'data da

aposentadoria dos aludidos ser
vidores.· )

Art. 3.° - Revogam-se as

disposições em contrário.

Canoinhas, 19 de outubro
de 1979.

Dr. BENEDITO,THERtZIO
DE CARVALHO NETTO

I
'

Prefeito Municipal ,

"

Este Decreto foi -regístrade
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra .

Dr. FABIO NABOR FUCK

Diretor -Administrativo'
,

I

,'Vice Prefeito Municipal. '.'

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

_ ,/",M*''''

Edital de. A rrernatacão
'J

(Extrato art. 687 CPC)
La PRAÇA: DHl 12 de novembro de' 1979,' às 10:00 horas .

2.a PRAÇA: Dia 26 de novembro de 19�9, às 10:00 horas
LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo

rítz da Costa, sito à Rua Vidal Ramos,' s/n, -
Canoinhas - SC.· 1\ ,

. »

PROCESSO: Execução n.? 7.800

EXEQUENTE: NEüZILDO BORBA 'FERNANDES
EXECUTADO:,SlLVÉRIO FRANCO DE OLIVEIRA ,:" '.<

l�ENS A SEREM' -

.

ARREMATADOS: "Uma casa de'madeiras de 7 x 6, ou se]a;. 42
.

. m2, coberta de telhas, construída sobre terre-

no de seu pai Francisco Eusébio Franco, situado em Rio Butiá, mu
nicípio ,_-de Major/Vieira nesta Comarca, avaliado em Cr,$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos cruzeiros). Dado e passado nesta cida
de de Canoinhas , Estado, de Santa Catarina, aos doze (12) 'dias do'
mês de outubro de mil, novecentós e setenta e nove (1979) .. Eu
Zaiden' E. Seleme, Escrivão, o subscrevi. "

'

� -

. SEBASTIAO GREIN COSTA, Escrivão -de Paz
e Oficial do Registro Civil do Município de Major
vieira, Comarca de Caneínhas; Estado de Santa Ca
tarina, faz saber que pretendem casar:

_ f••

,

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz de Direito da l.a Vara
':

1 x

Trabalhadores
,.

.

Convocação·
Pelo presente Ed!.ital, ficam convocados os senhores as .. ,

soeiados do SINDICATO DO� TRABALHADORES RURAIS: DE
CANOINHAS, em pleno gozo de seus direitos sih,dicais, él sê\reu··
nirem em Assemhléia Geral.Ordinária, no próximo dia ·26 de no··

vembro de 1979, .às 7 horas, em primeira convocação, e casb" não
houver número 'lega] de. associados presentes será convo.cada As�
sembléia para duas horas após,' isto é, para às 9 horas, DO mesm.o

dia, e loc�l,\ com qualqu�r número de .assodiados presentes, a qual
sera realIZada na rua VIdal Ramos n.o 566, 'para deliberarem ()

seguinte:
'

Sindicato .dos

Edital de

Se alguém souber de aLgum impedimento legal
\

"

oponha-o no forma da lei.
, .'

I Três Barras, 24 de' outubro de 1979.

LE€)P-OlDO PEREIRA - Oficio] do Registro Civil

CARLOS AIU LAVANDóSKI e LúCIA WOZ
NIACK. Ele, natural deste Estado, nascido· neste
município no dia 04 de novembro, de' 1954, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente neste município fi
lho de Otávio Lavandóski e Néle Julia Father 'La
vandóski, falecida, Ela, natural deste Estado, nasci
da neste município no dia 02 de dezembro de 1960., do
lar, solteira, domiciliada e residente neste município
filha de Izidóro Wozniack, ralecído e Julia VIrozniack .'

S� alguém t3ver conhecimento de existir algum
im.pedimento legal, a.CUlS:e-O para fins -de direito. .

Major Viejra; 17 de outubro de 1979 .

,

f,ebastião G:r.ein Costa - Oficial do Registro Civll

..,.,._�--

\

RITA FIAMONCINI SCHIESSL, Escrivã de Paz e

Oficial do Registro Civil do, Distrito de FeIípe Sehmiçlt,
Município e Cpmarca de Canoinhas. Faz saber que

pretendem casar:

. \

ORDEM DO DIA:

a) Apreciação e votação do Orçamento' para o exercício d� ·1980
bem como o Parecer do Conselho FIscal.

b) A:p�eciação e .',:o:ação da Suplementação da Previsão Orça�en·'
Itana do exerCIClO de 1979, bem como o . parecer do Conselh0
Fiscal.

ARNILDO MOACIR DE souzA com ELIZA
BETH MATOSO PIOTRO'WSKI. Ele, natural de PO!

ç-q,Preto deste Esltado,�nascido em Poço Preto no dia

26 de outubro de 19'60, 'operário, solteiro, domiciliado'
nesta Vila � Felipe Schmidt, filho de AntoniO' de Sou

za e de Dalila Alves de Souza. Ela natural de F'eli

pe Schn'\idt deste Estado, nascida nesta Vila - Feli

pe Schmidt no dia 3.0 de abril de 1962, 'do lar, soltei"
I'?<, domiciliada e residente nesta Vila, - Felipe
Schmidt, filha de Osvaldo José Plotrowski e E:midia
Matoso.

c) ASlsuntos Diversos.

d) De acordo com os Estatutos"a aprovação será feita por escru-
tínio secreto. \

Can<iinhas, 24 de outubro de 1979.

EDMAR GONÇALVES PADILHA - Presidente

l'tIARIO ANTONIO BARANOSKI ,e R,ENATE:
EDILAMAR ECHTERHOFF. Ele natural deste Es

tado, nascido em Valinhos' deste Distrito no dia 12
de setembro de 1958, comerciante, solteiro� domicilia
do em Valinhos deste Distrito, filho de Valdemar
Baranoski e de Ondira Martins Baranoski. Ela na

tura:! do pa.raná; nascida em São Cristóvão -� União
lia Vit6riâ:, 110 dia 23 de setembro dé 1061, dôméstica,
solteIra, doíniciliàda em Valinho� déstJêl Distrito fÍ
lh11 de Jülio Ele'm.Gtr Echt�'hdff 0 dê Tere-iiti.ha bos
lar ·E'cht�:rM[f.

'

Se alguém' sõuber de algum impedimento tégal,
oponha-o na for.ma, dd Iet·

I

Felipe Sch.1TLidt, 13 dê outuhró de 1979.

R'ftd FicrmcmÇ]nl SChiO$sl' - Oflc'iól do Regls1to Civil

\ _:'.

_N =,__� ___

'VENDE,-SE
ú. Opala 76 -..:- ci çiuas

J10rtas - 4 CIlindros -: cor veT·
ele rnetálico _, 4 march2s --

eâmbj,o elnbaíxo ��' 30. O;)) km.
r'X1a.dos - ímpecá'H�l o' esta"d.º
de conservação. Motivo da vep,-

I·

\

da, aquisicã:o de terr�no.' Preco
" "

Cr-$ 100.000,00' à vist�.. TràÚrr
,

\

com Ivilásio Coelho (Lru:itâ) �

errd.: Praça Lauro múUe1-, 431
ou pelo telelcme 22..(J449.

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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27 de outubro de 18'9

Direito da Comarca

Edital
de

, 1.:3 PRAÇA: Dia 05 dé dezembro dC<1979, às 10,00
horas

"

2.& PRAÇA: Dia 17 de dezembro de 1979, às 10,00
A,horas

tQCAl9: Edifício do Forum Ruben Moritz da
Costa, sita à Rua Vídnl Ramos s/n.o
- Canoínhas -: SC.

PROCESSO: EXECUÇÃO FISÇAt. n.? 13.060

EXEQUENTE: A FAZENDA púBLICA ESTADUAL

'�XECUTADO: COMERCIAL MIRADOURO LTDA.

BENS: "1) 102 latas de' café Cacique de 100
grs. avaliado em Cr$ 3.264,00..

2) 28 latas de leite Pelargon de 400 grs. avaliado
em c-s 1.503,60.

3) 18 pacotes de bolacha Tostines com 200 grs ava-

liado 'em Cr$ 144,00. :

�) 60, pacotes de bala Kids com 200 'grs, avaliado
em Cr$ 1.020,00..

5), 6 caixas de cravo da Indía com 100 peças cada,
avaliado em Cr$ 438,00 r

'

(J> 1.3 caixas de bicab.ornato de sódio marca Medei ..

ros, avaliado em Cr$, 583,00. '

7) 430 pacotes de sementes certificadas" avaliado,
em'Cr$ 1.350,00. .

_

8) 20 dúzias de pimenta do reino Tonding, avalia
do em Cr$ 1.200,00.

9) 31 caixas de canela em casca com 100 peças ca...

, da, avaliado em Cr$ 2.263,00.
10) '12 caixas de pudim marca Tell, avaliado em

Cr$ 780,00. \
.

.
.

11) 02 caixas de Modess ELA com 48 peças, avalia...

em Cr$ 1.804,00.
12)' 462'pacotes Modess ELA, avalíado em Cr$ ...

9.173,10.
la) 54 caixas de chocolate com 12 peças cada, ava ..

, , liado .em Cr$ 3.996,00.
14) 589 dúzias de prendedor de roupas plástico, ava

Iíado em Cr$ 4.417,50.
15) 149 litros de álcool marca EMIL, .avaliado em

Cr$ 1.9S7�OO.
.

J6) .65 copos de extrato de tomates com 360 grs.
avaliado em Cr$ 1.001,00.

)7) 119 tubos creme dental Philips com 35 grs , ava-
,

kíado- em Cr$ a09,20.
.

:.,,> l8) ,112. unidades schampoo Yama, avaliado em Cr$
.2 .123,00.

'

,19) 17 dúzias de pó compacto Casehmir ..Bouqust,
.avaliado em Cr$ ,3'� 060,00.

, 20) 26 caixas de linha para bordar; avaliado em Cr$
...1.170,0-0. I

21) 03 vidros de Ioção para barba, avaliado em Cr$
118�50.

22) ln3 unidades de sabonetes Palmolíve com 130

grs., avaliado em Cr$ 818,50.
23) .120 pacotes de canudos pj refrigerantes com 80

peças cada, avaliado em Cr$ 600,00.
24) 05 'pares de tênis Montreal sortido, avaliado em

Cr$ 925,00.
25) 29�pacotes. de sabão em p60MO com 300 gra"

mas, avaliado em Cr$ 867,10.
.26) 35 calças plásticas MIMOSA, avaliado em Cr$

560,00.
27) 131 maços de vela, avaliado Etrnl Cr$ 655,00.

'

28) '10 -pedaços de sabão Big Oval com 130 grs., ava-
liado em Cr$ 65,00.

. .29) 06 Yidros de leite de CÔCQ com 200 grs.? avaliado
.

em:Cr$ 64,00.
. ao) 05 vidros Toddy com 200 grs., avaliado em Cr$

85,QO.
:n) 06 latas de pêssego com 1 klilo, .ayaliado em Cr$ \

'

, 187,00.
32) 24 J:')acotes de pimenta em pó com \45 grs., ava�

liado em Cr$ 84,00..
'

33) 14 potes doce em pasta Aurea com �00 grs., av.a-
liado em Cr$ 168,00.' .

34) 21 potes de doce .Aurea com 1 kHo, avaliado �m

Cr$ 513;00.
35) 115 latas de atum Polar com 200 grs., avaliado

, em Cr$ 2.300,00.\
36) 112 latas de ervilha DEKASA com 500 grs., ava-

liado em Cr$ 1.080,00. .

.

37) 80 latas de �xtrato de tomate, avaliado em Cr$
600,00.

38) 75 potes de doce marca Ritter com 500 grs.,
avaliado em Cr$ 1. 117,60.

.39) 22 latas de aspargo DEKASA com 1 kilo, avalia
do em Cr$ 484,00. \

40) 43 latas de farinha lacta com 400 grs., avaliado
em, Cr$ 848,00.

41) 82 latas pure de tomate Auruchio COI!n, 500 grs.,
avaliado em Cr$ 73�,00. .

42) 02 latas de Neston com 400 grs., avaLiado em

Cr$ 54,00.
43) 11 latas de aveia Quaker com 500 grs., avaliado

em Cr.$ 187,00.
�4) ,19 paco�es de bolacha champanhe' ,C3 co,m 250

grs,., avaliado em Cr$ 247,00.
'

45) 243' pacotes.de bolacha Maria Lanche Araré
com' 12 p�ças, avaliado em Cr$ 804,33.

46) 34< pacotes de bolacha Tostine Agua e Sal com
.

200ws�, avaliado em Cr$ 326,40,

,de Canoinhas

/A r r emataçã O
(Extrato art. '687 CPC)
de

47) 39 pacotes de bolacha' Krokes com 200 grs. ,
ava-

liado em Cr$ 374,40. .

48) 94�:pacotes de bolacha Manteiga com 200 grs ..
-: a�âliaào em Cr$ 658,00.

49) 26 pacotes de bolacha Tostines com 200 grs , � oa-
.

da, avaliado em Cr$ 390,00.
.

50) 335 latas de abacaxi com 1 kilo cada, avaliado
em Cr$ 7 . 872,50 .

51) I 79 latas ervilha com 1, kilo, avaliado em Cr$
4.027,50.

52) 09 vidros de acetona Berlim, avaliado em Cr$
45,00.

53) 11 vidros de essência Medeiros com �o grs. cada,
avaliado em Cr$ 93,50. 1

, 54) 03 latas corante'Tigre Guarani com 45 grs.,
avaliado em Cr$ 22,50.

55) 02 caixas de açúcar baunilha com 100 peças ca

da, avaliado em Cr$ 146,00. �

56) 60 pacotes açúcar baunilha. com 45 grs. cada,
avaliado em Cr$ 39,00..

'

57) 55 pacotes erva doce Berlim com 45 grs., avalia...

do em Cr$ 40,15.
58) 26 caixas fermento Monopel com, 100 peças, ava-'

.

liado em Cr$ 2.574,00.
59) 110 pacotes de cravo da India Tonding com 45

grs., avaliado em Cr$ 79,20.
\ - 60) 01 caixa de canela moida Tondíng com 100 pe·

ças, avaliado em Cr$ 72,00.
.

61) 01 caixa de canela em casca com 100 grs., ava-
liado em Çr$ 73,00.

.

62) 02 pacotes de açúcar Diana de 5 k. cada, ava ..

liado em Cr$ 84,00.
63) 01 pacote de trigo com 5' k. cada, avaliado em

Cr$ ,21,00.
64) 30 confeitos de bolo com 20 peças em cx., ava

liado em Cr$ 1.980,00.
65) 91 caixas de pudim Tell com 100 peças, avalia-

do em Cr$ 5.915,00.
.

66) 15 ex. mostarda TeU com 24 peças, avaliado em

Cr$ 3.744,00. .

67) 02 caixas de arrozína com 50 peças de 200 grs.
avaliado em Cr$ 690,00.

68) 29 pacotes de chocolate em pó de 200 grs., ava
liado em Cr$ 246,50.

69) 07 pacotes de quirera de 1 k. cada, avaliado em

Cr$ 90,00.
\

.

70) -46 lâmpadas de 150 W. cada; avaliado em Cr$
759,00. .. -

71) 89 latas mata tudo em f?prey, avaliado em Cr$
3.382,00.

72} 04 dúzias creme dental Colgate com 37 grs., ca

da, avaliado em Cr$ 196,00..
.

73) 147 fardos de palha de aço n.? 01 e 02 com 50 pe
ças, avaliado em Cr$ 11. 026,00..

-

74) 02 rolos de corda marca Zízal com 20 'k . cada;
.

.avaliado em Cr$ 139,00.
. 75) 50 pacotes de fumo 'com 40 grs. 'cada, avaliado

em Cr$ 150,00.
76) 27 unidades desodorante Cashrn.ii Bouquet, avar

liado em Cr$ 229,50..
77) 05 gan:afões vinho branco com 5 litros ca�a,

avaliado em Cr$ 350,00.
78) 11 latas de álcool Emil, avaliado em Cr$ 176',00 .

79) 20 pacotes de palitos para dente, avaliado em
'

Cr$ 500,00.
.

80) 127 p. corda para varal cOm 10 metros, avalia-·
do em Cr$ 444,50. .

'81) 04 pacotes de bico seco para nenê com 100 peças.
avaliado em Cr$ 412,00.

82) 19 caixas schampoo marca Yama com 12 peças,
avaliado em Cr$ 4·.332,00.

.

83) 12 pacotes de pa1itos para picolé, avaliado enl'

Cr$ 900,'00..
-84) 57 pares d� botas Kero Kero sortido,

.

avaliado

em· Cr$ 3.990,00. '

.

85) 76 rolo� ,de barbante plástico, avaliado em Cr$
5.320,00.

86) 44 p_acotes de corda para varal . cOm 10 mts. ,

avaliado em Cr$ 198,00.
87) 30 unidades de urinóis esmaltados) avaliado em

Cr$ 660,00.
-

.

38) 44 caixas de retroz ttn,arca Âncora com 10 p.,.
avaliado em Cr$ 1 '. 760,00 .

89) 89 pac9tes de sal r?,atca Sereia de 1 k., avalia
do em Cr$ 356,00.

90) 86 tubos de lustra móveis, avaliado em Cr$
, 1. 685,00 . I

\

91) 101 lat.as de cera Canario de ·500 grs., avaliado
em Cr$ 2.222,0.0: -.

.

92) 04 vidros Pinho Von com 500. grs., avaliado em

Cr$ 116,50.. '

93) 43 n. Biter Rossel, avaliado em, Cr$ 6.708,00.
94) 01 lt. 'Wodka Orloff, avaliado em Cr$ 50,00.
95) OS litros Vermouth Primor, avaliado em' Cr$

150.,00. '

96) '01 litro Campari, avaliado em Cr$ 136,00.
97) 22 litros licor sortido, avaliado em Cr$ .66Q,OO.
98) 144 g. cana 61, avaliado em Cr$ 14.400,00,.
99) 24 g. cerveja Brahlmla, avaliado em Cr$ 298,0.0.

100) 03 g. vinho branco de 5 lJtros cada, avaliado em

Cr$ 210,00. ' ,.
'

101) 01 caixa ,Bi,ter Rossel com 12 peças,' avaliado

'�'l!l\ Cr$ 1. 872,0.0 .

- Catarina

102) 10 caixas de álcool Emil, com 12 peças, avalia,
do em C�$ 1.920,00. .

. )03) 17 caixasvinho Licorro com 12 peças, ava1iadQ
emCrê 3./168,00.

'

1.04) 34 v. pimenta malagueta com 180 grs., avaliado
em Cr$ 204,00.. ,

105) 16 v. molho inglês, avaliado em Cr$ 144,00.
106) 103 frigideiras de ferro n,? 23, avaliado em C�

1.339,00.
107) 21 frigideiras de ferro n.? 20, avaliado; em Cr�

294,00. I

108) 46 frigideiras de ferro n.? 24, avalia90 em Cr�
667,00. .' .

109) 23 caixas canela em casoa com 100 grs., avalia.
do em 1. 679,00. i ,

110) 02 ex.' canela moida com 100 peças', avaliado em
Çr$ 504,00.

.

, .

'

111) 18 frigideiras, de ferro n,{) 20� avaliado em Cr�
261,00... _

112), 91 frigideiras de ferro n,? 22, a,:,a�ado em Cr�
1.483,00.

,J 13) 15 vidros de detergente Wtthe de �Q, ava.
liado em Cr$ 127,50.

114) 04 caixas de talco Caschmir Bouquet com 12 pe-
ças, avaliado em Cr$ 921,60. '

I

115) 03 caixas schampoo Halo com 12 peças, avalia.
do em Cr,$ 916,40.

116) 02 dúzias de pimenta saleiro com 24 peças, ava·

liado -em Cr$ 240,00.
117) 81 p. Kechuti sortidos, avaliados em Cr$ 8.910,00
118). �8 p. de botas de borracha, avaliado em Cr�

2.340,00.
, 119) 01 pacote de farinha para Kibe' de 1 kilo, ava·

Iíado em Cr$ 8,50.
I 120) 01 pacote de pimenta míuda com 500 grs., ava

liado em Cr$ 20,00.'
,121) 12 pacotes de pudim Je110 com 95 grs., avaliado

em 64,00.
122)

.

23 p. pimenta Oregon com 45 grs., avaliado em

Cr$ 115,00. .

, ,

123) 10 p. pimenta Toutin.g do reino com 45 grs.,
avaliado em Cr$ 50,00.

124) 29 pacotes de modess ELA, avaliado .em Cr�
545,20.

125),02 pacotes de pudim. Je110 com' 95 grS'H avalíe
do em Cr$'9,00 ..

J 26) 16 rolos de papel higiênico com 50 mts., ava

liado em Cr$ 16,00.
127) 82 pacotes de Bom Bril, avaliado em Cr$ 360,00,
12�) 04,caixas de lustra móveis' com 24 peças, ava

liado em Cr$ 1. 881,60 .

129) 120 litros de Wisky marca Peterlonfo, avaliado
.

em Cr$ 18.000,00. ,

'

130) 25 litros de Steínhager P. União, avaliado em

Cr$ 1.500,00.
131) 03 litros' de Wacholder, avaliado em Cr$ 90,00 .

132) 161 garrafas cidra Laverno, ava1iad� em ,Cr$
3.171,70. '.

133) 48 1ts., de cana Morretiana, avaliado em Cr$
720,00.· "

134) 18 lts. vinho velho Cap, avaliado em Cr$ 585,00,
135) 102 garrafaS! de cerveja \ Antarctica, avaliado

em" Cr$ 1. 2_24,OO .

136) 01 cx. de ch�o�ate em pó, avaliado em Cr$
225,00. ..

137) 20 kilos. de colorau,-avaliado em Cr$ 300,00.
138) 02 cx. mostarda' Tell com 24 peças cáda, ava:

liado em Cr$ 576,00.
,139)' 16 banheiras plásticas par:a bebê, ava1iado em

Cr$ 2.312,00. .

140) 03 esfregadeiras para roupa, de madeira, ava·
·

. liado em Cr$ 135,00. '.

141) 37 pares de ítenis Montreal sortido) avaliado em

Cr$ 6.845,00. .
" ., ,

] 42) 04 pares de sapato de couro, avalíado em Cr$
1 �400,OO.

143) 54 pacotes de p,alitos de dente !{aredan, avalia
do em Cr$ 1.512,00'.

'

144) 18 pacotes de pimenta do rE}ino, avaliado eIll

Cr$ 1.080,00. J

145) 13 pact. de farinha de mandioca de 1 k. cada;
avaliado em Cr$ 84,50.

.

· J 46) 35 latas de' cera líquida marca CiÇlinha com 350
grs., 'avaliado em Cr$ 857,50.

'/147) 63 dúzias de prendedor de Iroupa de madeir�,
avaliado· eIp. Cr$ 535,50.

:48) 24 pct, de gelatina marca Medeiros de 95 grs ..

avaliado em Cr$ 108,00.
149) 18 lts. de cera Poliflor com 500 grs� cada, ava-

liado,em Cr$ 630,00. .

150) 86 lts. de cêra marca Cristal com' 500 grs., aVO:
liado em Cr$ 2.107,00.

151) 61 'lt8o. de cêra Cachopa com 500 grs. � cada, àvá"
liado em Cr$ 1. 799;50. .

152) 34 1ts. de pasta Cristal avaliado e'm Cr$ 204,00.
153) 27 vidros detergente pinhO com 200 grs. cada,

avaliado em Cr$ 513,00.'
'

154) 30 'pacotes de sabão niaréa OMO co:rn 300grs,;
avaliado em Cr$ 459,00. ..' .

.

..
'

155) 119 pacotes de leite Eml;>aú de 250 grs., avalia"
do em Cr$ 3.880,50. '

..

..
"

(CONTINVA)
,

· ,
<
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(CONTINUAÇAO)
156) 167 pacotes de Mayzena com 200 grs., avaliado

em Cr$ 751,50. .

.

'

157) 146 pacotes de mandíopã, avaliado em Cr$
1.241,00.

158) 43 pacO'tes. de feijoada DEKASA com 500 grs.
cada, avaliado em Cr$ 516,00.

1 ó�) 65 pact. de chocolate em pó com 200 grs. ava-'
Iiado em Cr,$ 552,50., \

160) 75 pedaços de sabão de côco com 200 grs., ava-
'

líado em Cr$ 375,00. "
.

161) .20'7 unidades de sabão Superdete com 200 grs.,
'

avaliado em Cr$ 724,50.
.

.

162) 18 pct. de bolacha RiO' Sul Maria COm 200 grs.
cada, avaliado em Cr$ 162,0{).

163) 02 ex. pasta cristal com 24 peças cada avalia ..

do em. Cr$ 288,00.
. ,

164) 02 ex. talco Palmolive com 36 peças, avaliado
em Cr$ 612,00'.

165) 02 cx. talco Palmolive com 24 peças, avaliado
em Cr$ 408,00. (

166) 02 cx. de sabão de côco, avaliado em Cr$ 500,00,
167) 30 fardos de fumo em rolo, avaliado em Cr$

6.000,00.,
168) 13 cx. de kuchuti com 12 peças cada, avaliado

em Cr$ 15.240,00.
169) 07. ex. ,de' botas de borracha com 6 cada, ava-

líado em Cr$ 5.460,00.
.

. 170) 01 ex. sabão Palrnolive, avaliado em Cr$ 864,00. ,

171) 13 CX. cêra tablete sortido, avaliado em Cr$
4.368,00.

172) 02 cx. de desinfetantes em pedra para banheiro.
avaliado em Cr$ 6.370,00.

.'

173) 01 cx. cêra em tablete sortido) avaliado em Cr$
,336,00. .

,174) 28 lts. de depósito de lixo p. 40 lts., avaliado
em Cr$ 3.920,00.

"

175) 120 xícaras p. café, avaliado em Cr$ 1. 260,00
176) 01 ex. fubarim cóm 24 peças, avaliado em Cr$

96,00 ..

177) 01 cx. -de graxa para carroça com ,20, avaliado
em Cr$ 440',00. \' ,

178) 53 tubos de mata tudo em Spray, avaliado em.
Cr$ 2.014,00.

' I

179) 20 p. 'bO'lacha Rio Sul. com 200 grs., avaliado
\
em Cr$"180,00. .

1.80) 53 pacotes arrozéna com 200 grs., avaliado cm

Cr$ 312,70.
181} 09 vidros de pêssegO' em calda com 500 grs., ava

liado em Cr$ 405,00.
182) 11 vidros �e pickles com. 500 grs., avaliado erl1

Cr$ 280,00.
183) 51 latas de conserva chu�rute com 1 kilo, ava

liado em Cr$ 1.122,00.
184) 44 cx. molho de pimenta TeU com 12 p., ava

liado em Cr$ 4.752,00.
185) 01 cx. açúcar de baunilha com 100 peças, ava-

. liâdo em Cr$ 73,00.
186) 04 vassouras de palha, avaliado em Cr$ 108,OO�
187) 09 'cabos de enchada, avaliado em Cr$ 180,00.'
188) _: 02 latão depósito p. lixo com 40 lts., avaliado

em Cr$ 31Q,00.
_

(

189) 290 p. sabão em pedra com �Oo grs., avaliado
'em Cr$ 1. 015,00.

190) 34 cx. de macarrãO' com 20 p. cada, .ava�iado em

Cr$ 5.250,00.
191) 59 p. macarrãO' com 500 grs. com 20 peças, ava-

liadO' em Cr$ 442,50. ,

192) 27 p". macàrrãO' RavolletO' com 500 grs . , ava

liado em Cr.$ 32.4,00.
193) 26 pct. de macarrãO' SaltimbO'ca de 500 grs.,

avaliado em Cr$ 403,00 .

.

194) 164 pacotes macarrã() aletria de 200 grs., ava-

liado etmi Cr$ 1.148,00., , /
.

195) 386 paco1tes de macarrão Talharim de 500 grs.,
,

avaliadO' em Cr$ 2.970,00 ...
196) 161 'pacotes pirulito Embará com 100 grs., ava ..

liado em Cr$ 3.721,0.0.
.

.197) 120 unidades de pirulito Embaré com· 100 .

peças
cada, av_aliadO' em Cr$ 360,00. .

198) 130 pacotes de balas Vam Melle de 1 kilo cada,
\ avaliado em Cr$ 3.250,00. .

1199) 2� pa�otes de balas Pecim de 2 kilO's cada, ava.·

t· bado em Cr$ 2.304,00. .

-

,

200) 15 fardos de balas de banana, avaliado em Cr$
, 11.700,00.

.

201) 61, pacotes de balas de banana cO'm 5 kilos ca

da, avaliadO' em. Cr$ 7.930,00..
202) 41 pacotes de balas florestal com. 2 kilos cada,

avaliado em Cr$ 2.050,00.
203) 61 vidros de doce de leite, copo com 300 grs.,

_

avaliado. em Cr$ 1.189,30. .

204) 06 vidros de 'cogumelo Kiniki com 100 grs. ca-

e da, avaliado em Cr$ 168,00. .

.

�05) 30 vidros cogumelo KinikO' com 70 grs., avalIa-
do em Cr$ 570,00. .

20u) 62 latas de fermento Itayguar� de 500 grs. ,

f .
ava]jiadO' em Cr$ 1. 798,00 .

207) 41 vidros de azeitO'nas verdes. com 500 gr.s. cada,
.

.

.
avaliado em Cr$ 729,00.

208) 29 pacotes de gelatina Medeiros com 95 grs.;
avaliado em' Cr$ 130,50.

�9) 21 latas de· azeite dendê Caperaj avaliado etl'1

Cr$ '273,00. _

210) 147 tubos de !mlostarda TeU com 20'0 grs., ·cada;
avaliadO' em Cr$ 1. 764,00 .

211) 19 tubO's de molho d'ê pimenta de 100 grs. cada,
avaliado em Cr$ 161,50. _

212) 10 dz. de pimenta moida em p6, avaliado em

Cr$ 300,00.

213) 49 dz. de pasta de dente marca Kolyrios, ava

Iíado em Cr$ 3. 822�00 .

214) 12 dz. de pasta de dente Kolynos com 37 grs .,
avaliado em Cr$ 576,00.

215) 68 dz. de pimenta do reino em pó, avaliado em
Cr$ 2.010,00.

'

216) 105 vidros de azeitonas verdes, avaliado em Cr$
1.869,00.

217) 43 latas de graxa para carroça, avaliado em Cr$
946,00·.

.

218) 04 ex. lustra móveis de 24 peças cada, avaliado
em Cr$ 1.881,60.

219) 20 pacotes de papeiro" .esmaltadc, avaliado em

Cr$ 440,0.0.'
220:) 62 urinóis de plástico, avaliado em Cr$ 650,00.
221) 11 botas de borracha, avaliado em Cr$ 1.430,00.
222) 18 cabos de machado, avaliado em Cr$ 360,00., '

223) 08 unidades de urinóis.esmaltados sortidos, ava
Iiado em Cr$ 200,00.

224) 01 cx. pasta cristal com 24 peças, avaliado em

Cr$ 144,00.
. I

.

225) 48 tubos de mata ,tudO' spray protector, avaliado
€Im Cr$ 1.824,00. .

.

- 226) 28 pacotes de lixa pI fogão, avaliado em c-s
2.464,00. <,

•

227) 1,3 pacotes de bicarbonato de sódio com 12 peças.
cada, avaliado em Cr$ 585,00.

228) 01 linha telefônica de n.o 22-0979, avaliado em

Cr$ 30.000,00. . .'.
.

I 229) 63' pás de lixo, avaliado em Cr$ 630,00.
230) 06 cx. de canela em casca- com 100 gr'3. cada,

avaliado em Cr$ 146;00.
231) 02 cx. de cravo da India com 100 peças cada

avaliado em Cr$ 438,00.
232) 02,cx. de Fubarim com 12 peças cada, avalado

em Cr$ 276,00.
. .'.

. í

233) 01 dz. de creme dental Kolyno= de 37 �r-: . ,

avaliado em Cr$ 126,00.
��34) 03 pacotes de papel para cigarro marca T'llJV
'. avaliado em Cr$ 150,00. '.

'

.

235) 07 pact , de palitos para dentes, avalir-d-' f'1-;'

Cr$ 19.6,00.
.

.

236) 07 ex. Ide confeito para bolo, avaliadc em ,;�.tc
369,00. .

237) 10 ex. de bicarbonato de r-ódio, aval; '?CO í"-

Cr$ 450,00.
.

238) 88 ex. de sabão marca Lia, avaliad =m ·r;r!-
6.600,00:

"

239) 01 CfC. de mata mo-c'a, avaliado em r;r$i 1-6'''') f)1)
240) 06 cx. de detergente marca Ajax, pval' � r ��_,

Cr$ 2.160,00.
241) 02 cx. de pasta criC'taL avaliado 'em Cr$ 288.00.
242) 10 ex. sabão em pó OMO, avaliado em Cr$

3.588,00.
243) 30 cx. vela marca União, avaliado em Çr$

3.390,00. -
.

244) 02 cx. de sabão em pó marca Omo,.avaliadO' em,
Cr$ 743,40. .

245) 02 cx. detergente marca Ajax, avaliadO' em Cr$
720,Op. .

�46) 02 cx. extrato de tomates, avaliado em Cr$
1.680,00.

247) 02 cx. de pasta Cristal, avaliado em Cr$ 43?,00.
248) 120 vassouras de palha, avaliado em Cr$ 3·800,00

. 249) 01 vassoura de piassaba, avaliado em Cr$ 240,00,
. 250) 04 fardO's de fumo em rolo, avaliado em Cr$

800,00.
.

251) 02 cx. mata d;udo Protector com 24 peças, ava-"'
liadO' em Cr$ l,. 824,00 .

252) 06 pacotes de confeito de açúcar cO'm 50Q grs.,
.
avaliado em Cr$ 1.152,00.,

253) 10 pacotes de .farinha de mandiO'ca ,de 1 k. ,

avaliado em Cr$ 160,00.
254) 03 pacO'tes de erva mate CO'mpadre de 1 k.,

avaliadO' em Cr$ 36,00. .

255) 22 pacotes de trigo Alice de 5'k . avaliado em

Cr$ 396,00.
256) 0.2 pacotes de açúcar Diana c.om 5 k., avaliado

em Cr$ 84,00.
.

_

,

. . \

257) 1�1 latas, de extrato de tO'mates com 500 grs., .

avaliado em Cr$ 2.098,00. .'

258) 387 Htros extrato de tomáte com 200 grs., ava...

liado em Cr$ 2.902,50.
259) 02 litro? de milho verde cO'm 500 grs., avaliado

em Cr$ 17,00.
'

260) 222 lts. de ferunento Fleischmann com 100 grs.,
avaliadO' em Cr$ 1. 717,60.

261) 118 Us. de Royal de 100 grs., 'ávaliado em Cr$'
1.00.3)00.

262) 09 litros de fermentO' Itai�uara com 100 grs ...

avaliadO' em Cr$ 45,00.
263) 01 lts. extratO' de tomate com 5 k., avaliado

em Cr$ 85,00.
. 264) 107 v. azeitonas verde com 500 grs., avaliado

em Cr$ }... 872,50 .

265) 20 fardos de farinha de milhO', avaliado. em Cr$
4.000,00. .

'

�266) 36 unidades de goma Dany com 100 grs., ava-
liadO' em Cr$ 36,0.0. .

'

26'7) 22 lts. ervilha com 1 kilo, avaliado êm Cr$
20.5,70 .

268) 1.260 pilhas dê 81 p., avaliado êm Cr$ 4.050,00.
269) 81 ex. de açúcar de batlhilha, avruiado, em Cr$

.

5 .329,(í)Q.
210)' 72 unidades de açúcar de baunilha com 45 grs, �

,avaliado em Cr$ 52,56. '

.

271) 03 cx. pimeprta em pó com 24 peças, avaliado
em Cr$ 126,0.0. .

_

2'72) 36 urllidades de pudim J'êllO' com 95 grs., ava...
liado em Cr$ 126,00.

273) 87 unidades de pudim JellO' cO'm 95 grs., ava..

liado em Cr$ 391,50. ,

274) 08 unidades de bicarbonato de sódio com 62.grs.•
I

avaliado em Cr$ 30,00.
275) 08 unidades de. bicarbonato de sódio Medeiros'

com 90 grs., avalíado em Cr$ 30,00.
276) 02 p. de confeito pj bolo Berlim, avaliado em

Cr$ 23,50. <.

277) 18 unidades desodorante Dandy, avaliado em

Cr$ 144,00. ' .,

278) 08 unidades de schampoo Ola; avaliado em,_�Cr,
295,76.' I· i "

279)' 09 unidades caixas schampoôHaló 'cOm' 1,2, pe.ç_as.
avaliado em Cr$ 3'.026,16.

280) 16 unidades de talco Caschmír Bouquet, ava

liado em Cr$ 211,20.
281) 66 unidades talco Palmolíve com 120 grs., ava-'

liado em Cr$ 561,00.
282) 96 unidades talco Pon Pon com 160 grs., ava

liado em Cr$' 1.056,00.
283) 12 unidades de talco Pon Pon com 240 grs .•

avaliado em Cr$ 178,80.
284) 24 unidades talco Darlíng com 240 grs., avalia-

do em Cr$- 357,60.
'

:285) 23 unidades de talco Caschrnír Bouquet com

160 grs., avaliado em Cr$ 303,60.
286) 58 mamadeiras chulka p.' nenê) avaliado em

Cr$ 493,00.
287) 03 dz. pó' compacto Caschmír Bouquet com 12

peças, avaliado em Cr$ 540,00.
,

288) 41 unidades pó compacto Caschmir Bouquet,
avaliado em Cr$ 615,00.

��89) 30 Unidades de pó compacto Yama, avaliado em

Cr$ 390,00.
290) 30 cx. colonia Caschmir Bouquet, avaliado em

Cr$ 450,00. '

'
.

.

291) 2,2 maços de vela Pàcha, avaliado em, Cr$ 225,00.
292) 185 xícaras para café, avaliado em Cr$ 647,50.
293) 26 cx. de cólorau, avaliado em Cr$ 840,00.
294) 14 cx. açúcar colorido com 24 peças, avaliado

em Cr$ 280,00.
295) 103 sabonetes marca Darling com 130 grs., ava-

1.'ado em Cr$ 978,50.
.

296') 12 -sabonetes Darling com 130· grs., avaliado
em Cr$ 114,00. _, I'

��<. 7) 25 dz. cera em / tabletes =ortidos, avaliado em

Cr$ 700,00.
.

.

-',
.

'

I 298�' 26 dz . de batem Yama, avaliado e-m ':r$ 5 6� 6J)O
<:'''q 0\ C) . c=ra =m tablete, a+ahar'o .f'ffi, :"!r"" �:'f:,{ie
-':"fl)) 116 p::>co·tp- r'e tó fero' co+ ?O �'U.':) 1'1(1 .. <'),_ �'�-.-�.�

.

'��.. " ..J V'!- " �_ .. �.!(.t... "I' � �

420,00.
'.' ; 58 cupo de mo-tprda TeIl C')fi 2JD gr ,2VS';:_ e.�'

co pm Cr$ 696,00.
'- I

?')2) 4g c:--,po� de m0'-'tarda TeU com 200 grs., Jl�Ja1ia
do em Cr$ 564,00.

:;'(J3; 25.unidade: de pimenta moida 'com 35 grs-J
avaliado em Cr$ 150,00. .

-

.

304) 31 vidros geleia Rttter com 330 grs., avaliado
em Cr$ 492,00.

�-{95) 0.9 cabos de rnqclladq, aVÇlliado em Cr$ 250,0.,0
306) 97 cx. de creme dental Kolynos de. 37 grs,.,

aval(ado em Cr$ 374,00. .

.,

;
307) 32 lts., de Q. Boa, avaliado em Cr$ 224,00. :�
:-{08) 41 lts. detergente Ajax com 500 grs.,., avalia�ó

em Cr$ 697,0.0. , \1

309) 14 lts. detergente Ajax com 750 grs., avaliaào
·em Cr$ 280,00. '�

::nO) 21 dz. de metros de madeira Brasil, avaliadO'
em Cr$- 425,00. -

..

311) 92 cx. schampoá Yama .com 13 peças, avaliado
em Cr$ 456,00. '.

132) 42· pacotes palitos para sorvete com 5.000 c1-
da, avaliadO' em Cr$· I ; 176,00 .... _

.

i : ';. I .;,
.' i:

. '313) 70 pares de sapatos plásticos Snobb, ':lav�liado
em Cr$ 3.850,00. v,

314) 17 cx. mercúriO' cromo cO'm 24 peçá�, avaliaqo
em Cr$ 2.958,00.' -.

.

'.

315) 65 ,maços redes p. frUltas p. de 2 kilos, avali��
do em Cr$ 3 ..250,00.

' _ .'

:316) 135 canudos p. refrescos (pacote), avaliadO' em·
Cr$ 675,00.. .

..,... I
_

•

317) 06 fardos de .corda para váral ·eôm 20 ·rn.ts�,
avaliadO' em Cr$ 1.950.,00.

318) 75 tubos de detergente Withe limão, avaliadO'
em Cr$ 637,50.

.

319) 7.7 dz. creme dental Colgate com 37 grs<, ava-
liado em Cr$ 3.775,00. .

.

��20) 29 dz. sabonete Pàlmolive com 130 grs., avalia-
,. . do em Cr$ 2.088,00.

/ �)21) 08 enchadas, avaliado em Cr$ 416,00.
'

I' :-{22) 46 frigideiras de ferro n.o 25, avaliado em Cr$
1.479,00. .

.

.

:323') 121 frigideiras de ferrO' n.o 25, avaliado em Cr$
, 2.562,00.

324) 102 frigideiras de ferro n,o 25, avaliadQ em. Cr$
759,00.

' .

.

.:3'25) 19 pacotes palha para cigarro, avaliadO' eml Cr$
1.900,00.

326) 48 mam?-deiras plásticas, avaliado em Cr,$ 912,00..
;'>27) 50 c�inelos� Dulce Vita; avaliado em Cr$'

62 . .100,00;

.
_

Somam as .mêrcad�rias ae1ma de'S'Crltat ã qüa�
tra de

. Cr$ 545.817,26 (quinhentos ê quarenta e �ineb'
mil, oitocentos e dezessete cruzeiros e vihte ,. seis
centavO's). DadO' e passado nesta cidade de Can-mnh�� .

}�stado de Santa Catarina aos dezessete cllas. do mM
;; de outubro de mil nO'veiC'ento1s e setenta e nave (1g19):
Eu, assinatura ilegível, Escrivão � subscrevi.

WILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO
Juiz Substituto em exercício na 2.a Vara

dos Feitos da Fazenda.

) ,
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CIRUR'GIAO DENTISTA

.:Dr.. Sérgio Thomaz: Lenger
Cliniça Geral Raws ' X

, , eRO 1�84
'( � .�, ::_J':� ,.� .'"' c,i." , 'y.I'-".,,..

{'Rua Paula Pereira 7!f:9

Hora Marcada e hora livre - Feae 2_2 ..Q58S

(Anexo ii Casa Langer)

C"ultórle:

Basilio .Humenhuk Comércio
Veículos Ltda .

."

de

I
1948

Revendedor FORD I-e- �

31 ANOS 1919
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

.

e usados de qualquer marca.

DISPONmILIDADES DA SEMANA:
, 1 Opala coupê luxo _ branco . , . . 1975
1 Corcel coupê luxo LDQ - marron metál. 1976
1 Brasília '_ verde . '. . . . . , . 1976
1 Belína LDO' - marrou metálico 1977

Adquira seu veículo com a mínima
I

entrada,
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência aos

.

melhores 'preços da região.
'

Visite-nos sem compromisso, em-nossa .Ioja à

Rua VidaI Ramos, 203 -- Fanes 22-0268, 22-0468 e 22-0024

Coneessi9nárie Sell�ral Motor;; do El'asil S. A.

R�a Maj@rVieira,229-' CANOINHAS � Sta. Catarína

'1 MM &d

NO DEPARTAMENTO DE V�lCULOS USADOS DE

.MIGUEL PROCOPlAK COMERCIO DE VEíCULOS LTDA"
voes ENCQNTIlARA PABJ,\ PR,ONT.".'}. �NTBEG,A:

\

Marea
1 �çnIp'i VW .. .. .. .. .. :. .. .. ..

Ano
1972
>

•

l KQlíp. 'Qi VW .. .. .. .. ..' .. .. ., ..

1 Chevette SL .. ',' " .. ,.. .. .. .. ..

197�
197.7

J9,�9
..

'

J973
•

o"

11 Verane��.'.
1 VW 1360 .

], VW 13VO .

1 Opala 4 portas
1 Chevette SL

f'

1974

�9H
1971J

,MIGUEL PRO()PI,AK COM. DE Vei(UlOS lTDIA.

III
• •
• •

o

m 81, um
.".

o salário
�

" /
\

do País
A Comissão Mista que es,·

tuda o projeto de política 'sala
rial do governo aprovou terça
feira substítutivo de seu relator)

, senador José Lins (Arena-CE).,
unificando o salário mínimo em

todo "'i País, a partir de 1981, e

estendendo a correção semestral
dos salários aos empregados co ..

missionados e trabalhadores
avulsos subordinados à Superin
tendência Nacional da Marinha

I

Mercante. A Comissão nào
aprovou emendas propondo a li.
vre negociação para os aumen.

.

tos de salário ,e controle mais
efetivo da rotatividade de mão.
de-obra.

\

�---- -- -=_.-------------==--�.---------a�.---------------------------- __

Granja Boa Vista Ltda

AVISO
A firma Gránia Boa Vista Ltda.,

avisa ao Sr. MIGUEL DOS SAN
ros, portador da Carteira Profis
sional n.1O 13728, série 510. a apre
sentar-se na seção pessoal da fir
ma, no prazo de 3 (três) dias a

contar da publicação deste, a fim
de regularizar sua situação traba
lhísta.

o não comparecimento 'impU
cará na rescisão do contrato de
trabalho por abandono de serviço,
110.3 termos do artigo 482, da CLT.

. � .
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VENDE-SE
Um lote 'medindo 20x40 m..

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

vimentos. .

I

Maiores detalhes na Rua
Bernardo O lsen, 604 QU pelos fo
nes 22-0652 e 22-0542.

.
\

D O C U M E N-T 9 S

EXTR.AVIADOS
JAIR SABI�O, declara para

Os devidos fins que extraviou todos
os documentes do caminhão de
sua

.. propriedade
marca Mercedes ..

IIBenz, placa DA-0540, chaS-S15 11117.
.

/

I Os m'e,s�C)-� ficam
_ sem, ' ef�it,o

por ter raquérido .8�g-!.tn(las vtas.
1 x

VENDE-SE
Dois lotes na praia da Pe .. ·

nha (perto de Piçarras) - lu ..

gar excelente para repouso .

ambos por Cr$ 80.000',00 -. à
vista.

.
'

Tratar pele telefone 22-0449
..- CanoinhQs.
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CI u be de 'Bolão Democrata
I

EDITAL DE _CONVOCAÇAO:
Na fonma dos estatutos sociais, artigo 18.'\ eapítule m

ficam convocados os senhores sócios, portadores de TITULO PA.
TRIMONIAL ORDINARIO, para em Assembléia Geral' Extraor.
.dínária se reunirem no dia 27 de outubro de 1979, às 19 horas e

30 minutos, na sede campestre, em Marcílio Dias, e deliberarem
sobre a' seguinte ordem do dia:
1.0 - Autorização para lançamento de nevoe tftul.oe' PQ�
/

niais . Preferenciais 'e Ordinários .

.

,

2.° - Alteração do artigo 4.° dos estatutos @ seus parág:r-a.f08 1 .2.
3.0 - Alteração do artigo 12.0 dos 'estatutos, letras A • C.
4.° -- Alteração do artigo 15.0 dos estatutos ..
5.0' -- Assuntos diversos.

De acordo com o artigo 24.0 do capítulo ID; :não hlVIU..

do número legal para decidir em l.a e 2.a convocação, a assembléíe
funcionará em a.a convocação,uma hora após com qualquer nú'
mero de sócios.

Canoínhas, 11 de outubro de 1979.

ALIRIO DIAS - Presidente
/

1 x

DR. ZENO AMARAL FilHO, I

- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO:' Rua 12 de Setembro - esquina coro tra
vessá 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).

Fone 22-0960

I,

��----------------------------------------,--'--------�

Dr_. 'Zoé Walkyria �atividade Sleleme
� CIRURGIA DENTISTA -

_. CIC 005589159jDEP -
.

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

,

HORA MARCADA '_O Pça . Lauro Müller, 494 - Fone 2�04pl

L/O

DRA •. HELOISA S. B�RTOH(INI'
/

'CIRURGIA-DENTISTA . ,

, CRO 1091

'Consultório: �ua Major Vieira, 505 ----- 1.0 andar.
(ao lado do Edifício 'Muss,i)

. Fone 22-0439

,
,

�_MiJms_-tm;qna6rliliimzw;.e_ti.srwnil_�
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Sindicato, dos Jrabalhador,es nas Indústrias

da (onslrucâo e do Mobiliário de Canoinhas
,

Edital de Convocação
,,'

I' �ESMERALDINO M� ALMÉlDA'
o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias da Co:q,sfru,tJão"'�e ao 'J,Mqb.,iliário de Ca
noinhas, no uso das atribuições 'que lhe-são .co�fefl'�
das pelos estatutos e pela legislação sindical vigente,
convoca os associados quites e em condições de votar,

'Para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EX
;rRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 10 de no

vembro de 1979, às 15 horas na sede social da entida
de sita à tua Dr. Rolando L. Malucelli, 157, nesta
cidade, afim de deliberarem por escrutínio secreto,
sobre a Extensão da Base Territoríal do Sindicato ao

município de Três Barras. '

Não havendo, na hora acima indicada,' número
legal de- associados para a instalação dos trabalhos.
em primeira convocação, a Assembléia será realizada
<luas horas após, .em segunda convocação, com qual
quer número de associados presentes.

,
,

I Canoinhas, '27 de outubro de 1979.
"

.

HEINZ 'KANZL.ÉR - Presidente

,MEU PEnIDO OE CRIANÇA

Em homenagem ao dia da Criança e Ano Interna

donal" 'das muitas homenagens prestadas em Papanduva, I

transCrevo uma de autoria .do. garoto, LUlZ Carlos Furtado

de Arauj? de 19 anos de l�ade" do ,4.0 ano' "A", filho �o
casal Jose (Mana) F. Araujo. Meu Deus eu peço a sau

d� para todas as familias do mundo, inclusive a minha.
"énhor cuide dos desabrigados do, mundo que perderam
�Llas casas p([)� causa de um furacão, vulcão, �nchentes e

incêndios. �

CUIde melhor �o� d?entes e desabrigados . Fa

('a- QS pa.troe�' da�em o salário JUs�o�

aos. seus empregados.
Eu �quefl9- que-riao houvesse poluição no mundo de hoje .

Eu queria que houvesse trab�lho para os desempregados.
Que não houvesse guerras e tiroteios. Jesus, cuide melhor
dos nossos padres, bispos, arcebispos e pr incipalrnenta do
nosso Papa, João Paulo II. Queria que os pais das crian

ças não se separassem, :r:ão mandassem os filhos andarem
pelas 'ruas e .tambérn .nao os abandonassem. Quer-ia que
o Senhor abençoasse as crianças'que estão se preparando
I-,ara a La Comunhâo . Anjo da Guarda, cuide das crian
ras do mundo.ide mim 'e de Papanduva. 'Jesus eu gosto
muito' de você . Jesus você 'era como eu' sou agora, era uma

cria'nca. Daqui uns anos serei homem como o Senhor foi.
Vou ser feliz com o que eu vou ter, vou trabalhar, um' dia
morrerei e quero entrar no seu reino' santo. Isto é o que
eu peço ao Senhor".

-

eTC os vAQ,UEANOS - 2 VIToR,IAS

Realizou-se nos dias 13 e 14 do corrente, na cidade
de São José dos Pinhais (Curitiba), o tradicional Torneio
Interesta'dual da modalidade, patrocinado pelo CTG Mo
vimento Tradicionalista do Paraná. Foi um dos' maiores
élcontecimentos dos últimos tempos. Participaram do cer

tame 28 CTGs. A Comissão J'ulgadora integrada por um

seleto grupo de juizes" no final da contagem dos pontos,
apresentaram o seguinte resultado: 1.0 lugar ._:_ CT'G OS
VAQUEANOS DE PAPANDUVA, também coube ao mesmo

CTG Os Vaqueanos o 1.'0 l.ugar Individual conseguido por
Santo Escaplnelli . O Presidente do Movimento 'I'radicio ..

nalista do .Paraná .Sr. Car los Meira Mertins p::sestigiou o

.certame atirando lindas laçadas. O 2.'0 lugar 'fICOU com o

eTG Vila Velha da cidade de Ponta Grossa . Já o 3.0 lu
pr coube ao CT'G Itajai da cidade catarinense que lhi
empresta o nome . 4.'0 lugar para o CTC Pioneiro dos
Campos da cidade de Ponta Grossa e finalmente, o 5.° lu
flar coube ao CTG CUPIM da cidade de Guarapnava. '2
lindos traféus r-oncuistados pejo CTG OS VAQUgANOS
DE PAPANDUVA,- vieram enriquecer mais a já 'famosa
galeria de troféus' dos Vaqueanos ,

GOVERNADOR JOR,GE K. BORNHAUSEN

o Governador de Santa Catarina Dr. Jorge Konder
Bornhausen em alta rotarão comandando pessoalmente o

programa da "Sidersul". Rumou para a Europa, com 'mui ..
.tas visitas a usinas de gaseificarão de' carvão. Antes' po
rém de partir para o velho mundo, enviou o seguinte car

iilO á este colunista. "Gabinete do Governador � Agradeço,
sensibilizado, a r,�ntileza dos cumprimentos enviados De

;o'transcurso_de meu aniversário natalício. Jorge- Konder
Bornhausen Governador do Estado".

HOJE GRAND-E BAILE DoO LIONS
,

.

Muito movimentado o setor leonístico com a realiza
ç�o do grande baile cue terá início logo mais a noite nos

,
,�:.;lõe8 da. Sociedade Hípica R. E. Papanduvense. Premo
ção de cunho filantrópico que recebeu 'da comunidade

\

in
tegral ap-oio e colaboracâo , Já confirmada . presença de
,eompanheiros leonísticos de outras cidades vizinhas, o que
virá' abrilhantar mais ainda a alezre noitada O rosponsá
vel pela animacão é o famoso con.iunto musical da cidade
f.�e Blurnenau, "Grupo Blumenau Band". As mesas já es ..

�ao pratica�ente t.omadas, prova do grande interesse. pe-,lo grande acontecimento- social patrocinado pelo Lions
Clube Papanduvense .

'

MAIS UTh'1 SATÉLITE QUE CAI

Seguindo o exemplo do "SKYLAB"� o satélite Pe

g?US Dois, de 11.500' quilos, lançado pelos EUA para me

�lr ,as de?-si�ades da P9�jr� espacial, deverá cair na Terra
a ClUco de novembro prOXlmo ou por volta dessa data, es

Péllhando vários pedaços ao longo de 3.500 quilômetros de
�()m'primento. "N. R. novamente suspense no mundo: on-

Oe cairá?" (G.�.)
,

,GOVRRNO SOB TRJtS OESAFIOB

,
O Ministro da Indústria e Comércio, Camilo- Pena,

�Is�e ontem, em Cuiabá, que no momento três grandes. de,
"aflns se 'impõem ao Governo FiO'ueiredo para reduzIr a

:v-ulnerabilidade da Nação: "A r�cuperaç'ão d� poupança
Interna á níveis: altOos a liberação salarial e a desconcen·
tração do cresciment� econômico' e industrial". Ele dis�e
,��e �té b�m pouco tempo o Bra�p �ra � trat�do e'Ilf. COn?l
Çoes mfenores' nas mesas de, negoclaçoes mternaCIOnalS.
P,ara corrigir isto, fOoi obrigado a promover um desenvol
VImento ,:rápido. (G.P. )

VOLTA DA MINISSAIA
, Paris vive, simultaneamente, a hora dQ verão e do

�nv'e'r�o através das ",condições de mo�a. 0'5 modelos para

i
Verao de 1980 serao apresentados Junté;J.mente co� uma

ernPo�taPte mOostra de C<2sacos e jaquetas confe�cIOnados
,rn d�versüs tipos de peles. O que a moda ressuscIta, neste
i:!no, e a minissaia. (Imagens do UniversO').

PASSARELA DA SOéIEDADE
.

tr" Srt�. BEATRIZ COSTAl MORAIS, _:_ Fe�tejan.do� e�

cae1a qe ldade novei dia 1.10 p. v:' a srta. BeatrIz, �cademl.
lvI d� medicina e filha do casal sr, 'AILélro. (Donilda) de

Pl'°ra1S. Fe�icitações circulando em alto estIlo. Ele nOSSO

esado aSSll1ante.
'

, \

Sr. JAKSON S. KRIECK - Na mesma data niver
do jovem sr.,Jackson, filho do casal Sr. Renato (Nilza)
Kríeck, ele Tesoureiro Municipal. Cumpcimentos pontifi
eando .em alto estilo para o aniversariante.

I

JUAREZ FURTADO � Dia 4 festejando idade nova

o jovem Juarez, filho do casal Luiz (Alaides) furtado. A
d.ata será festejada na intimidade da família.

Sra. LEONOR SONAGLIO - Na mesma data com

pletando mais um felii ano, de sua prestativa existência à
Sra. Leonor, virtuosa esposa do sr . João Sonaglio . Mui
tos serão os cumprimentos que receberá na sua festiva
data natalícia.

Sra. ROSI MARIA CARVALHO. Dia 5 nossa agen
da social registra a passagem de niver da senhora ROSl
Carvalho esposa do sr. Sl�t. J'amir .. ex-Delegado de Polí
cia, atualmente cursando a Academia da Polícja' Militar
S . C. Felicitações pontificando.

IALEXANDRE MIGUEL GRABOV1SKI
completando dois aninhes o garoto, Alexandre'
casal Irineu (Celi) Grabovski, ele funcronário
a mitrim guarda em aprontes para a festinha.

,

Dia 6,
filho do
Municipal,

Para urn bom chimlrr�o
,

i
, 'p're.firaUM POR SEMANA

Um pouco de tolerância, um pouco I
de senso e um

pouco de bom humor, e você não imagina como poderia
tornar agradável a sua permanência nesse 'planeta (W. S.

Maughan) I «BOM-DIA» .

-

\

jl
'11"

n

AAristidesMallorl
êcomocas3/de arente.Vocêc e semavisar

e ê semp 'bemrecebi o.
Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintut"a E todos juntos forma'm

porque nós tazemos o tempo render, uma equipe mUito, muito efiCiente,
'E não podia ser de outro Jeito: o tempo para Você pára, mas nâo pára em vão,
nós, como para você, é dinheiro, , Você entra na nossa OflClnq e vê que só

Então nós procuramos raCionalizar o
\ pode sair serviço' bem-feito: o pessoal é

serviço das nossas oficinas, de modo qye competente, e as instala,ções, o ferramental
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

Muito menos dinheiro, recomenda.
,

O seu Mercedes-Benz entra e uma equlpe Tanto assim que até frotistas com oficinas'
inteira cai em 'cima dele. \ próprias usam nossa aS$istência técnica

Não deixa parafuso frouxo. para certos tipOS de trabàlho que eXigiriam,
Não deixa' desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos

regular.' que, nas suas próprias oficinas, senam ociosos
Não deixa para depois o que pode fazer ,a maior parte do tempo.

no ato. Você tira o caminhão da oficina como

Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
questão de honra. valeu a pena. ,

, Nosso pessoal foi treinado na fábrica e' Da recepção à despedida você tem a

periodicamente volta lá, para gar�ntir que mesma sensação de que não perdeu tempo.
vai sempre fazer Um serviço bem-feito, Se você que.r ircom o seu Mercedes-Benz

Um pôr um, todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.
freios, Em motor. Em transrnis'são, Em

_. __ ._'_'_

Conselho de parente:)aça uma visita

às nossas oficinas de vez em quando,
COri'10 parte da far1líl13 Mercedes-Benz,

nós nos sentimos multo honrados de reen

contrar você, Sempre, \

E honrados de ver que, com o Mercedes-
Benz sempre em forma. você estará

'

espalhando por aí o bom nome' da famflia,

Concessionário 1\1erceqes-Benz

Anstides MalleD
Rua Vid��élrnQS. 1036

eaniJíríhus . se
. �,' � - .

I
I
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o Colégio Estadual Santa'
Cruz, obteve o primeiro lugar
na Maratona Bíblica/79 na ca

tegoria de 1.0 grau, realizada
durante a campanha da frater
nidade, pela Paróquia de Ca
noinhas e o Secretariado Dioce
sano de Pastoral de Caçador. O
trabalho premiado foi de auto
ria de Marivalda Voigt, daque
le estabelecimento, recebendo
Cr$ 4.000,00.

x x x

O Delegado Floriano Gross_J
kopff, da Comarca de Canoi
nhas, assinou portaria, proibin
do a venda de bebidas alcoolicas
nas imediações, do Cemitério
Muíncípal, no dia de finados.
Na nota, o Dr. Grosskopf, co

muníca a quem desejar se esta
belecer com barracas para. ex

ploração de qualquer atividade
comercial, deverá procurar a

Delegacia de Polícia com ante
cedência para aquisição da li
cença.

xxx

Amanhã, no Bairro Campo
D'Aguâ Verde, a grandiosa
Festa em Louvor ao Padroeiro
da Igreja São Francisco de As
sis, que terá por local o Pavi
lhão de Festas daquela Igrej a.
O programa terá início às 10
horas com Missa Festiva e às 12

•

Ano XXXIII /

N.o 1544

27-10-79

w'c

ESPARSAS
.horas o almoço com churrasco
de gado e, carneiro, galinhas as

sadas e completo serviço de
bar. A tarde terá como atra

ções, doces e salgados, roleta,
aviãozinho, jogo de argolas e

pescaria. Boa música, abrilhan
tará os festej os .

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

xxx

O Conselho Municipal de
Cultura promoverá no dia 4 de
novembro na Praça Lauro Mül
ler, a "Rua da -Alegría" espe
cialmente para a petizada, que
irão se deliciar com os palha
ços, malabaristas, teatro de Ian
toches, jogos e recreação em ge·.
ralo Serão representadas, trinta
figuras de Histórias Infantis,
pelo grupo "Vira Lata" de Blu
menau ,

xxx

Nos dias 10 e 11 de novem

bro próximo, a Tradicional Fes
ta na Comunidade Evangélica
Luterana de Canoinhas. No pri
melro dia às 19 horas haverá'
canja, doces e díversôes, No
dia 11, início do programa às 10
horas com o Culto Festivo. As
II' horas, o almoço com chur
rascos de gado, carneiro e lei
tão, galinhas, recheadas, doces,
salgados, bebidas, além de atra
tivos e divertimentos diversos.

Canoinhas nos

FUTEBOL DE SALAO

1.0 jogo - Canoinhas 3x7 Joa
caba - Jogaram: Luiz Adelmo
(Cacete), Fonseca, Branquela, Pe
drinho e depois Celso e Alceu.
Marcaram para Canoinhas Celso
(2) e Alceu.

2.° Jogo --:- Canoinhas 2x3 Ma
fra - Jogaram: Kalempa, Bran
quela e depois José, Fonseca, Cel
so e Alceu e depois' Pedro. Celso
marcou os dois gols para Canoi
nhas.

3.° jogo -, Canoinhas O x 5
Blumenau - Jogaram: Luiz Adel
mo, Fonseca e depois Gerson, Alceu
'e depois Gerson, Celso 'e depois Al
ceu e Branqueia e depois Pedro.

4.0 e último jogo: Canoinhas
3 x 2 Jaraguá do Sul - Jogaram:
Luiz Adelmo, Fonseca, Celso, Al
ceu e Pedro. - Técnico: Gilberto
Zaziskí .

VOLIBOL FEMININO

1.0 jogo: Canoinhas O rx 2 Blu
menau - Jogaram: Asta, Miriam,
Rieda, Laura, Marcia e Marguit .

I

2.° jogo: Canoinhas O x ,2 São
Ludgero - Jogaram: Laura, Mi
r iam, Marguit, Asta, Márcia e Ie
da.

,

O I C A

'XX JASC
3.° jogo - Canoinhas 21 x O Pó

merode -, Jogaram: Laura, Asta,
Marguit, Ieda" Marcia, Miriam e

depois Milene. - 'I'écníco: Odel
Freitas.

Ampla
represen a

C.M.E.

o Prefeito Municipal de Canoi
nhas, Benedito 'I'herézio de Carva
lho Netto-apoiou a, Comissão Muni
cipal de Esportes em todos os, sen

tidos inclusive comparecendo à so ...

lenid'ade de Abertura dos XX
JASC, acompanhado de seu Vice,
Fábio Nabor Fuck e o Sr. Hugo
Peixoto. Entre os dirigentes que
estiveram em Blumenau, além do
Presidente da C,[I,IIE, Eloi Bona,
também foram, Rafael Boeing,
Oelson Gomes, Guilherme Prust e

mais Ricardo Pereira Martins,
treinador de Educação. Fisica do
C . E. S. C. e administrador do Gi
násio de Esportes. -

I

,

Alguns destes dirigentes, devi
elo à falta de espaço nos alojamen
tos na Fundação Educacional da
Região de Blumenau - FURB -

foram obrigados a hospedar-se em

11m hotel no centro da cidade, one
rando ainda mais as despesas da
delegação, que ultrapassou em mui
to a quantia prevista.
(Cobertura dos :XX JASC - Lúcio
Luiz Colombo)

TJR�S BARRAS (AN/CN)
Com a presença do Presidente
da União dos Vereadores do Es
tado de Santa Catarina -

UVESC - Juraci Lopes da Sil

va, e o Deputado Federal Victor
Fontana, realizou-se no último
domingo em ,Três Barras,' o IV
Encontro Regional de Vereado
res reunindo edis dos municí

"

pios integrantes da AMPLA -

Associação dos Municípios do
Planalto Norte Catarinense .

De todos os Prefeitos con

vidados,' apenas compareceram,
Odilon Pazda de Três Barras!
Claudio Gadotti de Major Viei
ra e Plácido Gaissler de Mafra
(Presidente da AMPLA). O
encontro foi presidido pelo
Presidente da Câmara Munici

pal de Três Barras, José Pache-
(�o de Miranda.

'

'O vereador Adhemar Schu
macher, que abriu o conclave,
após saudar os presentes, dese
jando-lhes boas vindas em no

me do seu Município, fez uma

longa esplanação sobre 8S ativi-
dades dos legislativos munici
pais e por fim referiu-se aos pe.
'sados encargos que recaem so

bre os municípios, salientando
que "o INCRA)' o Serviço Elei
toral, Juntas de Alistamento
Eleitoral; NEOF etc .. além dos

\ da convêní
\

fencargos e conventos re eren-

tes à assistência social, ensino
de 1.'0 Grau que gratuitamente
vai passando para os municí
pios, - são encargos que redu
zem os orçamentos municipais.
Há ainda o Imposto de Renda
da Loteria Esportiva, que car

reiam para a União vultuosas
sornas do meio circulante dos
municípios e dos quais os gover
nos municipais não recebem.

contrapartida a que deveriam
ter direito".

ASSUNTOS EM PAUTA

Como primeiro ítem dos
trabalhos do encontro, consta
va a apresentação de trabalhos

escolheu se Us

Uvescte junto
-

à

para serem levados ao XVI En
contro Nacional de Vereadores
em Recife de 5 a 10 de novem
bro vindouro - porém, nenhum
trabalho foi apresentado ...- fi
cando o assunto para ser trata
do pelos vereadores

'

em cada
Câmara Municipal até a data de
evento.

O segundo tema do concla
ve, foi a escolha (los represen
tantes da região junto 2

UVESC, o que ficou definido
pelos participantes os nomes

dos Srs. Bernardino Schafas
chec, pela AMPLA e Walmor
Bortoli pela AMVAC - Asso"
dação dos Municípios do Vale
do Canoinhas - o primeiro de
Mafra e o segundo de Porte
União.

A Câmara Municipal de
Três Barra.s, apresentou um re-

, querimento no sentido de que
as Câmara Municipais também
tenham participação na Asso
ciação dos Municípios do Pla
nalto Norte Catarínense
AMPLA,- com direito de voto, a

exemplo do que ocorre em ou

tras associações mícrorregíonaís,
de autoria do vereador Adhe
mar Schumacher, requerimento
este que mereceu aplausos de.
todos os presentes. Ficou acer

tado de que na reunââo da
AMPLA do dia 25 deste mês
em Três-Barras, o Prefeito Odi
lon Pazda submeterá à aprecia
ção da mesma este, pedido, en

quanto que serão convocados
todos os presidentes de Câmaras
para participarem.

/

Vereador Adhemar Schumacher apresentando seu Ira�alho

CONSELHO

O Presidente da UVESC.
Juraci Lopes dos Santos, ao fa
zer uso da palavra, lançou a

idéia da criação de um, Conse
lho de Representantes de Ve
readores na micro-região. João
Romário Carvalho sugeriu qUE
os municípios da AMPLA de
verão ter quatro representantes
e da AMVAC, cinco e que se .

\ (DestaqueS)
, ,
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:rormasse um só Conselho, pois a

criação de dois seria a sedímen

tação e o fracionamento de for·

, ças. Desta forma, ficou acerta

do de que no próximo dia 15 de
,

novembro, em Porto União, reu·
nir-se-âo os nove Presidente
de Câmaras para elaborarem os

Estatutos daquele Conselho, pa
ra posterior aprovação em As·
sembléia a ser convocada espe
cíalmente ,

VICTOR FONTANA

Finalmente proferiu imo

portante palestra, o Deputado
Federal Victor Fontana, que
inicialmente disse que "o Le

gislativo hoje no Brasil é um

poder sem poder . Não temos

forças nem poder para influir

naquilo que o executivo preten
.

de fazer e na Câmara Alta o fa·

to se agrava eD'). pro,porções mui·
to maiores".

Salientou Fontana, qlle no

atual Governo "os Ministre
não são políticos e portanto
não têm a sensibilidade sufi·
ciente para sentir o que o povo
sente e para fazer justiça excluo

, os Ministros Jair Soares e Cezar
Cals e Delfim Neto, que mostra
sinais de procurar ser realmen·
te um p�lítico. Os demais são
tecnocratas" .

Dias '17 e 18 da no

vembro a li, Conven

ção Distrital L-la' do

Lions Internacional.
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Famosas
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