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Inominada
Enéas Athaoázlo

o ano corrente tem sido constante no desfal
que de expressivas figuras de nosso mundo cultural.
De fato, Leo Va:z, Malta Cardozo, Agripino Grieco
Josué de Castro, entre muitos outros, desaparecera�
neste ano de Jesus Cristo de mil novecentos e se

tenta e três. Mas· também houve, é certo, aconteci
mentos positivos nas nossas letras e artes.

Vamos, porém, por partes. Com relação ao

prof. Malta Cardozo, dele já tratamos nesta coluna
(l.O/9/73). O autor de «O Professor Jeremias», Leo
Vaz, dele trataremos em outra ocasião já que muito

há a dizer.

Falemos agora, do crítico Agripino Grieco, o

homem temido por quantos se dão a «essas coisas'
de letras» de cinqüenta anos para cá. Inicíou-sa ele.
na vida literária com um livro de contos e um de

poesia (premiado pela Academia Brasileira de Letras),
o que mostra que nem todo crítico é um criador
falhado, como dizia Godofredo Rangel. Em 1921 pas
sou a substituir Tristão de Ataíde na página de
crítica de «O Jornal> (Rio) e desde então sua pre
sença foi uma constante na vida intelectual brasilei
ra. Sua aprovação era o sucesso, o grande sucesso;
sua condenação era quase a morte artística. Era o

cmagister dixit» do assunto, mas imbuídos sempre
de profundo sentimento de justiça nos seus julgamentos.

Um de seus maiores méritos' foi, a meu ver,
reconhecer o imenso valor de. Lima Barreto, numa

época em que o destabocado escritor negro era apon
tado à execração. Para ele, Lima foi «o maior e o

mais brasileiro dos escritores» e se ele, Lima, o de

sejasse. «eu o levaria para a Academia pela minha mão».

.

Tendo vivido 84 anos, Grieco viu nossas letras
antes e depois do Modernismo de 1922, podendo
pois fazer um levantamento como raros estudiosos

puderam fazer.
.

Homem espirituoso, era temido. também pelas
tiradas de espírito que largava a todo o instante.
Era quase um trocadilhista, mas de trocadilho azedo
e ferino. Deixou uma obra que é um painel. da vida.
intelectual brasileira em cinqüenta anos. E uma la
cuna que dificilmente será preenchida.

Outra figura que desaparece é Josué de Cas

tro, um dos homens de ciência brasileiros mais co

nhecidos em todo o mundo.. Foi o apóstolo da fome
e sobre ele escrevia o jornal «O Estado'», de nossa

/ capital: «foi recebido na Câmara dos Comuns (Ingla
terra) para discutir com os parlamentares britânicos
e discursar no Parlamento, 'propugnando por uma

Federação Mundial para resolver o problema da fome
e orienta-r- a política 'alimentar. Autor de «Geopolítica

"da Fome», livro já traduzido em dez idiomas, é au

toridade internacional em questões de polgica ali

mentar e de -nutríção»
Para concluir. informa a imprensa que foi

inaugurada em Palmeira dos Índios (Alagoas), a

cCasa de Graciliano Ramos», com o lançamento de

uma biografia do escritor e como parte das come

morações do vígésímo aniversário de sua morte.

Diante, da mistura reinante nesta 'coluna de

hoje, entenderá o leitor, porque não lhe dei nome.

Crônica

I Convite-Missa
•

-

A família' Mayer,
para assistirem à Missa de

amigos

Mayer
será ebrada no próximo dia 18 - domingo,

horas na Igreja Matriz·Cristo Rei.

Pelo comparecimento, agradece a família

Ienlutada..

Silva
CIRCULA AOS SÁBADOS
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o ASFALTO VEM AÍ
Por noticias extra-oficiais, filtradas

através de informações chegadas à Região,
sabe-se do empenho dos Governos Federal
e Estadual, por intermédio de seus órgãos
técnicos, em abreviar a . solução do proble
ma dos transportes do Norte Catarínense.

Está na Imprensa Oficial do Estado, já
pronto para publicação, o Edital de Ooneor
rêncía Pública do Projeto Final de Enge
nharia, da estrada Canoínhas-Maíra, objeti- .

vando os serviços de pavimentação astàltíca

daquela importante ligação rodoviária.

Por outro lado, face a conclusão pre
"vista para dezembro de 1974 dos serviços
de construção e pavimentação de todo o

trecho da BR-153, entre Erechin, RGS e

Porto-União, SC e da fixação do porto de
São Francisco como alternativa do porto de
Paranaguá, existe a necessidade de abreviar
a conclusão das obras rodovlárías entre
Porto-União e São Francisco do Sul. Desta
forma, o Plano Diretor de Transportes dà

Região Sul, sofreu uma reformulação no

tocante a prazos estabelecidos, agora o ano

de 1975 como meta para o término dos ser

viços na estrada SC-21, Porto-União - Ca
noínhas -- Mafra -- Joinvile -- São Fran
cisco' do Sul.

Nota-se que a SC-21, no seu percurso
entre Porto-União e São Francisco do Sul
é coincidente com a diretriz da BR-280, uma
estrada incluída no Plano Rodoviário de

Viação.._
-

Sem dúvida, então, uma grande noticia
para a nossa região, principalmente para
Canoinhas, que conhece o asfalto apenas
como obra do município e sempre carente
de rodovias asfaltadas afim de escoar a sua

produção.
Assim, os nossos agradecimentos aos

Governos da União e do- Estado, que pas
saram a olhar, melhor e mais de perto a

nossa região.

Deputado Therézi� Neto a

presenta Indicação afim de
benefiCiar o Lar de Jesus
Senhor Presidente,
O Deputado infra-f rrnado, na

forma r -gtm-ntal, nqu .. r a Vossa
ExcelênCIa que, cumpr idas as

demsís formalidades, se digne
de f-zer encaminhar ao Exce
lentíssimo Senhor Governsoor
do Est,!do, a presente INDICA
çÃO que visa à Cf l� braçâo de

um convênío entre o Governo
do F.�tado, através da Secretarie
dos Serviços Sociais e a Asso-

. cíação Espirita «Lar de Jesuu,
de Canoínhss.

Justificativa
1 - A Assocíação Espírita

«LAR DE JESUSit, de Oanomhas
é' uma entidade de c-reter trlsn

trópico, reconhecida de utilidade

pública p r lei fedH�1 e estadual,
nsvidamente reg.istrad'.i no Con
selho Nacional de Serviço Social.

2 :__ A eotidade presta rele
ventes serviços' à comunidade
caootnh-nse pois vt"m mantendo

há longos anos, em seu es,tabe
lecímento, o doJernamento de'
menores, na faixa etária desde
o nascimento até 12 anos.

3 - É evidente que uma

entidade de carater frlautróp'c-.
/como 8 Assocíeção em tela, p'lra
poder semanter, tem necessidade
de' recorrer ao; fbv -res da popu
lação e dos poderes constituidos .

Imprescíndív-I se faz, entretanto,
que a 'paI trctpacão do Poder PÚ
blico s�ja mais d",tiva.

4 - Esta participação poderia
se

.

realizar através do Estado,
este representado pela Secretaria
dos Serviços Socíets, na base de

Cr $ 12.000,00 (doze mil cruzeiros)
acuais, que viria possibilitar uma
atividade mais facilitada à As

sociação.
,

'Sala das Sessões, em 8 de
.

outubro dé un3.

DeputadO Benedito Tberézio
de Carvalbe Neto

IISementesl O Mistério da Vidall
Eng.O Agr.O Eder Luiz Bolson

Com 8 implementação do Plano
Nacional de Sementes e seu Sub
programa AGIPLAN começa a

t enologia brasileira em semen

tes a ser aplicada de uma forma
mais dínâmtca e racional. Ata
cando deslõa maneira um dos

pontos de estrangulamento para
o desenvolvimento da agrope
cuária nacional: a�falta de se

mentes melhoradas para atender
à demanda.

.

O «slogan. do AGIPLAN:
«Semente melhorada, inicio de
boa colheita» fala da ímportân
cía da semente como material
básico para assegurar melhor
qualidade e quantidade das co

lheitas.
Em certa ocasião Erwin L.

Peterson, assistente do 'Secre
tário da Agricultura dos E.U A:,
àiss.e: «Um dos segrédos da na-

tureza mais firmemente seguro
está confinado dentro da casca

de uma semente viável Todos
08 . conhecimentos acumulados

pela espécie humana param
diante desse maravilhoso mis

tério da vida. Nossa existência
é totalmente dependente da pro
dução e reprodução que vem

desses pequenos grãos: a8 .t'

mentes. Poderosas máquinas mi
litares, grandes impérios indus

triais, toda a civilização poderia
ser banida da superfície da terra
se O germe da vida dentro da
semente fosse exunto. SE'm a se

mente a terra poderia se tornar

improdutiva e destituída de vide.

Quem ermszencu, conservou,
dístrtbutu, comerclalizru sémen

tes, juntamente com quem as

produziu, está reahzando um

trabalho útil e mesmo essenclal.s

Casas para

ou

Rigesa Celulose, Papel- e Embalagens Ltda.

gar
tratar pelo telefone 271

da fábrica.

AUMENTO DE ASSINATURA
DO I/CORREIO DO NORTE"

Informamos aos nossos dignos assinantes e co

laboradores que a assinatura do "CORREIO DO
NORTE" passará a partir do n.· 1250 a Cr$ 30,00
anual. O fato deve-se à grande alta do papel de
imprensa, para o que esperamos a devida compre-
'ensãe de todos.

.

, .

prOXIIDO.
Aproveitem
sem multa

líltíwa oportunidade e

correção,' até o" dia
chance, pag8ndfi�s�eTIu�s�ir"nftp�o�s�tQO��
31 de DEZEMBRO

a

e
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CANOINH� -:- /�DDta CatarlDa

Revende os atam o/,/MOVEIS CIMO", DO

"

, · .

.

? melhor' preço da ",l'gl '- A vista com 20% de

.0 p.I.�__S':,_-=="",,"",,=tt"--lI..==Desconto, ou' e'/pref�rir��rá pagar tudo

�. em 11 '-c.
Em apenas 10 �ocê tira "<,
F O T O C O de qu� er documento, de comprar, verifique 08 nosS08""'R!eçOS,

'c",
jornais o livros, no C A R T Ó O O O e nJ as vantagens. F; mais barato comprar

R E G 1ST R O C I V ru de N E R E f D� "'",-C. 08 "MOVEIS CIMO", aqui em Canoinhas.

CORTE, no edifício do FORUM desta cidad-;:--

CORREIO 00 NORTE

•

Erlita
Pra

emconsertaumFuscaem
qua . u�rpqrta,perde�sdireitos,

o nheíro e a paoenca, /
.

,

Traga seu Volkswagen
à nossa oficina, oride seus

direitos, seu dinheiro e sua

paciência são preservados..
Somos Revendedor

AutorizadoVolkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos determinados
para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas

e equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
Com isso, poupamos

seu dinheiro. .

E damos garantia de
6 meses ou iO.OOO

quilômetros sobre serviços
e peças. O que nós
fazemos, nada mais é do
que respeitar seus direitos.
Não os perca em.uni

lugar qualquer.
RevendedorAutorizado .. ,,.,.,., ,

. ...,

Volkswagen ê segurança.\

& Cia.
R amos, 1195

·SANTA CATARINA
Vid ai

I N H A S Revendedor
Autõrízado

17.11.1973

O DR. JOSE GERALDO BA
TISTA, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Saota Caterina, na forma da

lei, etc,
.

FAZ SA SER, aos que o pre
sente edital virem ou dele co

nhecimento tiverem que, no

dia 05 de dezembro de
1973, às 15 horas, Da sede
deste Juízo, Da sala do Juri,
DO Forum, Desta cidade de Ca

noinhas, o Porteiro dos auditó

rios, levará em praça os bens
penhorados na execução da
sentença movida por Socieda.�
de Industrial e Comercial
SICÓL S. A. contra. Alfredo
Schelbauer, que se processa
neste Juízo, constantes de: um

terreno -urbsno, com a área de

858,60m2 (oitocentos e cin

quenta e oito metros, e sessenta
centímetros quadrados), lote n.?

7, situado em Agua Verde, desta
cidade, parte de maior área,
confrontando em sua tota1idad,.:
frente n8 estrada de Cao�i�has
à Mejor Vieira, por um lado
por um rua projetàde, pelos
fundos com a.dste 0.° 10 e por
outro Jedo' com a data m.o 9;
adquirida por herançe do espó-

J' ·lio de Emilia Ptlsty Schelbauer,
conforme formal de partilhe,
extraído dos autos de inventário

'respectivo, . em dBta de 25 de

meio de 1971, transcrito no

Registro de Imóveis desta Co

marca, as fI!!. 98, do livro n.?
3 - A - 'N, sob n.? 39899, em

data de 21 de junho de 1971,
avaliado em Cl $ 2.000,00 (dois
mil cruzeiros), preço por quanto
será levado a ·prtçs, para ser

arremats do por quem. meter

oferta fizer ecima das avaliações,
sendo a venda feita a dinheiro
à vista ou mediante fiador idô
neo por três dias. Em virtude

do que, E xpedi este e outros

iguais, que serão publicados e
.

eflxedos na forme da lei. O
QUE CUMPRA. Dado e pas
sado ne ste cirjade de Canotnhes,
Estado de Senta Catarine, aos

cinco dias do mês dto setembro,
do sno de mil- novecentos e

se tenta e três.'

EU, Zsiden E. Seleme Escri-

vão, o sub-creví.
.

Josa Geraldo Batista
Juiz de Direito 3

REGISTRO CIVIL

EDITAL
. Sebastião Gr e in Costa, Escrivão
de paz e Oficiei do Registro
Civil do município de Meior

_. Vieira, Co arca de Ca oínhss,
Ests do de anta Catar·. a.
Fez sabe que prate dem ca

sar: Zeno Chekal i e Ana
Isabal SOl tural des-
te Estado, n scido . Rio da

Serra, neste munlcí io, no dia

28 de março de 1 7, operário,
solteiro, dom cilia e residente

rresta cídade ; frlh de' Ludovico
Che kals ki e e ona Francisca

Ch kalski, �O i iliados e resr-.
dentes nesta ci de. Ele, natural
deste Estado, asclda neste cí-

dade, DO dia de novembro
de \948, Auxi 1 r de Escritório,
solteira, domi i ada e residente
neste cídâde: lha de Otacilio

. Florentino S uzs, e de dons

L�r and s Souza,'domi
ciliados e eside tes D/ cidade.

Ma 'or Vieira, 06 e novembro
-

de 1 73.
Eu c. MachadQ d. Costa

Escrevente JuraDleDtada
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NotIcias de

I

Agência da EBCT
local com superovit

.

Justíflcando o que tem se falado sobre o ores

cimento do município de Papanduva, mais uma justi
ficativa agora apresentamos com referência a Agência
local da Empresa Braslleíra dos Correios e Telégrafos
que antes eltava funcionando em posição deficitária
agora passou a apresentar superavit, isto naturalmen�
te devido a contenção de despesas recomendadas pela
alta direção e também pelo zelo e dedicação do fun
cionário responsável pela boa ordem dos serviços. Para.
nós papanduvenses é motivo de satisfação, poís no Es.
tado todo são poucas as agências. que se alinham nas

condições da nossa, apresentando lucro e não prejuizo.
Cametuàuel acidente

automobi11stico
Lamentável desastre de automovel ocorreu dIa

.5 do corrente na BR-116, no Faxinai Km 111, apro
ximadamente às 13 horas, quando o íuck dirigido pe
Jo seu proprietário Valmor GIonick chocou-se violen
tamente com um camtnaão marca Studehacker, onde
perdeu a vld!1 um cidadão que vinha em cima do ea

minhA0. O jovem Valmor Gloníek 101 transportado
para Malra onde foi socorrido no hospital, sendo poso
teriormente levado para Curitiba, onde especialistas
estio lutando para sobrepujar seu estado melindroso.
As esperanças são remotas, contudo a fé em Deus é
grande e que a vontade divina seja fel�a aqui na ter
ra como no céu.

.

GQ;i!.olina não sofrerá aumento
o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) desmen

tiu, ontem, que estivesse estudando um novo aumento
para a gazolíne e outros derivad�s oe petróleo, que
entrari� em vigor a partir �e primeiro de janeiro de
1974. Informou que é imposslvel, no momento estimar
qualquer percentual de um possível aumento: Por sua
vez, o Ministério das Minas e Energia informou que
éom á normalização do fornecimento dé petróleo dÓ
KUWliit e do Iraque ao Brasil, foi afa.tada a possibi
lidade de racionamento Interno de combustíveis o qual
segun'do informações oficiais já estava prevista para
começar agora em n�vembro. (Gazeta do Povo).

Faleceu Dom Daniel liostiri
. Depoís de prolongada enfermidade que o reteve

por multo tempo acamado, faleceu �ia 08 do corrente
às 6,80 horas, em Lages, o piedoso e querido Bispo
Dom Daniel Hostin. Foi um grande príncipe da Igreja
e destemido pregador da palavra de beus. Trilho,"
multa. vezes os árduos caminhos de Papanduva nos

tempos que o transporte só era permitido no "lombo
de mula". Na Rua santa humildade vínha, pregava a

palavra de Deus, renovava as almas' fracas com o

pqHer da fé e da esperança, Hoje deíxou o mundo
e foi morar com Dltus ho Paraiso Celeste, Amigo 9ue
foi da família Almeida, sendo compadre de meusllna
dos pais. rendemos o nosso mais profundo reconhe
cimento e a eterna gratidão pelos sàbíoe ensinamen
tos recebidos durante sua permanência entre nós,

.

Qu� o Senhor o tenha na Santa Paz Celestial.

Notteios do lNC�J1.
Segundo �dital recente d�vulgado pelo INCRA,

for�pl noJUic�qõs todos os ôoutríbutntea quanto ao

lan��m�Pto e eobrença do IIi}P?sto de Propriedade'
TerFItorJal Rural, Taxa de Serviços Oadastrals, Con
tribnlçãô �indiêal Rural � -ContribuiçÃo do INCRA; re-

-

ferente ao exercício dá 1973. A reférlda notificação
allfánge os imóve'ts rurihs localizados em Álagoas.
Golá&, Espírito Santo, Santa Catarina, Baia e Rio
Grande do 8ul.

x x x·

Produtores rurais tílíados ao Proterra vão rece
ber 40 tratores agrícolas. Convenlo nesse sentido foi
firmado pelo Ministério da Agricultura com a MESBLA,

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

Casamento
Dia 24 do corrente se unirão pelos laços sagra

dos do matrimoni�, o j<?vem Arno Reckziegel Jr. com
a srta, Maria Oaeílda Hiboskt, Rle filho do casal Arno
(Mari� Inês) Reckzlegel, O jovem nubente é sócio
proprietário do mais lindo Hotel e Restaurant em

B,arra-Velha na BR-!Ot. A noiva filha do casal Euge
DIO Sérgio Ríboskt e senhora. O ato religioso será às
10 horas na Matriz São Sebastião. Os convidados se
rão recepcionados nos salões da Sociedade Hiplca Es
portiva e Recreàtlvá Papanduvense.

Finalmente a Grande Festa
Finalmente amanhã a grandiosa festa em louvor

a Nossa Senhora Aparecida, que contará com apre
sença de Dom Orlando Dottl.Blspo da Diocese. de Ca
çador" que minl..trará a Primeira Eucaristia a mais de
100 crlanç�s Inclusive Santa Orisma a outras tantas.
Grande animação reina para o grande dia festivo em

Papanduva. A Comissão dos Festelros convida o povo
em geral para participar das .eolenídades.

Passarela dà SOCIedade
.
Quem festejou nlver dia 16 foi o jovem José

Domingos Machado. filho do casal Heitor (.Terezlnha)
Machado, ele Coletor I!:stadual, Multo cumprimentado
foi o jovem aniversariante.

.

x x x

Dia 19 estará festejando idade nova a línôa ga
rotinha Karl. filha do éasal Fernando '<HermlUnda)
Beusíng, ele Presidente da Câmara de Vereadores. .

A Karl recepclonará os coleguinhas em sua re
- sldêncla, onde receberá cumprtmeutos.

x x x

Para o dia 20 registramos a passagem de nlver
da sra. Gilda M. Gonçalves. virtuosa esposa do sr,

Osmar Gonçalves, funcionário da CELESO, A aníver
s�riànte receberá em sua residência as pessoas amí-
gr.s que irão felicitá-la.

-

•

x x

Na mesma data registramos a passagem de ni
ver da sra. Ana Lucia. esposa do sr, Evaldo Grabovski
ele Técnico em Contabilidade, responsável pelos ser�
viços especializados da firma Com. e Ind, Schadeck
Ltda As felicitações estarão pontificando em alto es

tilo para a distinta senhora.
x x x

,Dia 23 estar$ aniversariando a elegante erta,
lIma Maria Kaurz, ornamento de destaque da socie
dade local A jovem guarda promoverá a alegria da

slgnific.ativa data natalícia.
x x

Com registro também para 23 a troca de idade
nova da sra. Silvia M. Hírth, esposa do sr Modesto
Hlrth. nosso assinante e proprietário do f_çougue Cen
tral. Muito felicitada será a aniversariante na data de
seu' aniversário.

A coluna felicita todos (JS aniversariantes, al
mejando felicidades.

UM POR SEMANA - GRANDEZA' - A grandeza não
se ensina nem se adquire; ela é a expressão do etl

píríto de um homem feito por Deus. (Ruskín).

SE
Opala 71 -

4 cilindros, 4 po . câmbio de

'ndividuais, todo e-

Modelo
4 velocidades,
quipado

I

e em

Os ressados poder�o procurar à Rua Ba-

io Branco,. 191 na parte da manhã ou após
horas.

poderão -

enelar" ,
20, te-

Sociedade Esportiv
Bernardo"

C

"

Assembl 'ia Geral -
São con ocados os

São Bernardo, a omparecerem dia de novembro próxí
mo, em sua sede s '- cíal, no Salão tzger, em Marcílio Dias.

,
A Assemblêie Geral realizar-se-á em

-

primeira
convocação às 10 horas, a 'm de deliberarem sobre a

seguinte ORDEM 00 Di�
1.0 - Eleição da nov� ofr�toria - 1974/1975;
2.0 - Pr-estação de Co
3 o - Diversos assun os interesse da Sociedade.

núme o legal' de sócios para a insta-

lação Assem éia em p ímeira convocação, fica desde
. [a feita a se unda convoc ção para as 10 heras e 30

minutos, do esmo dia, +que funcionará legalmente com

qualquer n'mero .

M rcílio Dias, 08 de novembro de 1973.
"

.

Vendélin Metzg�r - PreSi�ente .

Romário dos Santos - Secretário Geral 2

Cooperativa Agro-Pecuária de Canolnhas Ltda.
Assembléia Geral

Edital de
Extraordinária

Convocação
com os Estatutos Sociais, ficam coovocados

os se
.

ores associe dos da Cooperativa Agropecuárte de Canoinhas

Lt!1a.,�· pleno gozo de seus direitos soeis! para a Assembléia
Geral Ext ordinárla,.a ser realizada em a sede social, sita na

Rua Paulo RI m .. nu n ? 20 (vínt�D. esta cidade de Canctnhas,
E'itar.lo de Sa nta a tar ína, às 7,30 oras do dia 23 de novembro
de 1973, em l.a coo cação, (;0 o mínimo de 2/3 de seus asso-

ctados, às 8,30 horas m convocação, com o mínimo da
metade e mail> um de li associados, às 9.30 hores pm 3.a @

última Ccnvocacâo co p eoça de no minimo 10 (dfz) asso-

ciados, DO qual h sv
_

o oúmer legal, será discutida a seguínte:
ORDEM DIA·

uta dos' terrenos co 8 Prefeitura;
ação d� terr�nos à Secre ria para fjns de instala

ções de Unidade tie Semente;
Alteração' do Prolebore Presiden
Assuntos' G@rais.

, OBS: Para �feito de �álbulo de "quorum" para instalação da

Assembléta, esta Cooperativa tem 426 assoe dos.

Canoinhas, 08 de novembro de 1973.
Waldemiro Noernberg Presidente 1

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço instantâneo e perfeito.

__fIIl!!It!IlI"""'-

rd6rio de Derby Carlos

Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa . Catarina
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Pre eituraMunicipal deMajor Vieira
E ·tal de Tomede de Preços N. 2/73

OD ON DAVET, Prefeito Municipal de Msicr Vieira, Estado
de Santa 'atarin8. no UIO de lual etribuiçõee e ie onformirlade com

a legilleçiio em vigor, toroa público que eeha-se aberta TO \1ADA
DE PREÇ ,pelo prazo de 15 dias, a contar d presente data, para
IIquilição de quipamento rodoviário abaixo di. dmi[Jado:

1 . pO
O equipam Dto rodoviário da DE PREÇOS coueti-

tui ee de uma m« oniveladora de fabricação naciooal com pelo sune

rior a 11.500 quilo. com potência superiõ a 130 HP, Com direção
hidráulica. comsudoe

.

:iráuJicoI. escariíica or e freio. oal quatro roda.

2 • DA 'DOCUM NTAÇAü:
A documentação' d verá ler euv i da em dflil envelope. lepara

doe, Um contendo OI di rei "Doe ME'TAÇAO" e o outro con

tendo a proposta com I,. izerel
" ROPOSTA EDITAL N. 2/73".

Da documentação deverá citar seguinte;
8) - Prova de idoueida e fi auoeira, foroecida per doi. eltabe·

leoimeutoe bsucârioe;
h) • prova de capacidade éCllica, foroecida por entidade eltadua!;
c) - prova de p'3noDalid d jurídica, foroecido pelo registro do

comércio;
d) • certificado de re ,ularid e de litu&ção com o INPS;
e) • declaração junto com a ropo.t.. que ai firmu licitante.

coocordam "intotumo,
co ai condi

-

BI exigidas no preaente edital.

a) • A. proposta deverão ler ap aeutadaa em trê. viu e igual;
mente a documentaçã • sendo a propost em papel timbrado••em re-

lura., emendai

c�trelinhal.b) • preço;
c) - prezo d entrega;
d) • validad d, peoposta;
e) •

g8r�n
a ue a'liltência técnica;

f) .- espec Iiceção técnica do equipamento
4· DO R CEBIMENTO E JULGAMENT DAS PROPOSTAS:
AI pro ,tal lerão recebidaI pelo Sr Secret rio Municipal até

o dia 22 do corrente mês em horário de- expedient até à. 17 horas.
O [ulgamen o da. propo.tal le fará atravé. da c i..ão julgadora
oomeada lo Sr. Prefeito Municipal, que estuderâ a. ropostas, dano

do leu pe ecer dentro de. 24 horas, ou leia, até à, 1 horae do dia

24 de no embro de 1973.
Se o excluídes 00 ato de abertura ai 'prOPOltal que não Ie eu-

quadre dentro do presente edital de tomada de preços,
A Prefeitura Municipal rélerva.e o direito de aceitar a pro.

pl)lta ue melhor lhe convier, lem que caiba a08 lieitantee o direito

de interpelação de qualquer espêcie.
Prefeitura Municipal de M!ljor Vieira, 08 de novembro de 1973.

Odilon Davet -: Prefeito Municipal

ogro.flore/tal ol/en J.
c-

r
-

Escritório' de Planejamento.

Elaboração, Supervisão e

Técnica de PROJETOS:
FLORESTAIS

trigo, etc.)AGRICOLAS (Fruticultura, 8

PECUAfUOS (Suinocultur _

IRI

A8.AUCARIA ANGUS IFOLIA (pinheiro
.

NUS SPP (pinheiro
EUCALIPTUS SPP

brasileiro)

americano)
•

Com

Rua Coron Fone, 192

l.ORRESUL, Imóbiliária e Corretora de Seguros Ltda'
Rua Caetano Costa, 350 Canoinhaa • Santa ('atarina

Imóveis venda
.

Terra de planta de 235 alqueíres, a 18 km da cidade, com adeíra
branca e .lenha, maís casa residencial de madeira, depósito, ga o, gara
gens, trator com todos os Implementes, ,�carroça com do cavalos, 34

cabeças de gado, cercado.

.
Terra de planta de 35 alqueires, com casa

do, distando 30 km da cidade.
_./' Chácara medioldo 2 alqueires, com ca

CELESC, vários galpões, toda cercada, distan 2 km do centro da cidade.

Uma casa de alvenaria com t eno medindo 1200 m2, n&. Rua
Paula Pereira, em Canoinhas.

, Uma ca�a de madeira. c terreno medindo 800 m2, na Rua
Curitibanos, em Canoinhas.

.
Uma casa de madeira om terreno medindo 800 m::!, no perímetro

urbano de Canoinhas.
Um sítio próprio ara repouso, recreio. lua de mel, etc., com

instalações completas,
.

clusive quedas de água, luz própria, casa de
alvenaria. piscina, gar em, etc., distando cerca de ,(5 km de Jaraguá do
Sul - Santa Catarina 3 alqueires.

Preço e con ições, tratar cóm a CORRESUL, no endereço acima.

Não eompre nem venda imóveis, lIem antes eonsultar a .CORRES'UL,
firma especializada no ramo, com amplo eadastro regional.

Publicação Oficial da

o Pr-feito Municipal de Ca

noinhas, Estado de Santa Cata
rina torna público, para conhe
cimento dos interessados, qUE!
f�rá real Z'3f no dia 28/11/73,
às 14 horas, no Ediflcio desta

Municipalidade, Tcmads de Pre

ços, na felrma da I. gí-leção
gente, para Execução

viços da Mão d

que! de imbuia serrada (de 0,10
x 0,10), com 2,20 de comprim

obras deverão ser inici das 10

dias apôs a expedícão da Or

dem de Serviço e concluídas 60

aias após a mesma data.

b) - Serão fornecidos material

e alinhamento pela Prefeitura

Muoicip 1.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE- (ANOINHAS

Edital de Tomada de Pre�os N. 34/73 ;.

":. OBR.o\ - Construção de

.181,00 ml de cerca de arame

farpado com 5 fios, com palan-

€) 50 moldes para voc fazer:
36 moldes prático de
Roberto Marques e 14 Superrnoldes

o Roupas leves, pr ticas
e econômicas, última moda,
para todas as i ades

• Modelos/para rianças, shorts,
vestidinhos, aias longas,
jeans, blusa frente-única

.·E mais:.'
BElEZA (vá lOS tipos de penteadoa) ;

TRABALHO MANUAIS (xale e tapete)';
CULlNÃ A (receitas de panquecas)

'.

e o seu exemplar nas bancas
iii

aneqhJ}f!L
Istrlbuição ex cl:us I va:

Serã

processado às 14,30 horas no

dia 28/11/73, ruervando-se 8

Prefeitura Municipal, o direito

de aceitar & proposta que lhe

parecer mais vantajosa, anular

parcial ou totalmente a presen
te Tomada de Preços.

Verificaçõ�s das condições lo

cais e demaís informações po
derão ser prestados no D. V. O"

da Prefeitura Municipal.

Canoinhas, em 09 de novem

bro de 1973.

Alfredo de Ollveil'a GarciDdo
Prefeito Municipal

Hegistro Civil

Maria GÓS8 Glimki, Oficial (Jo

I Rl'gistro Civil do Dilitrito de P ui..
Pereira, Municipio e Comarc de

Cenoinhes, Estado .de Sanl Ca.

tarioa, etc.

Faz 8aber que pretende ceBer:,
.

Jôio OueDze e Iilza Fe ,:vsgJa.
Êle oatural deste El'tad , oa8citio
em SaDta Leocádia, n dia l' de
setembro de 1944, mo ori8ta; '01.
teiro, domiciliado e r sidente em

Csnoinhes, filho de arcieo Guen
ze_ e de done Ro�a a Theodoro,

vicz, domicilisdoa e resideotes em

Caooiohas.' Ela oa ural neste Es
.tado, nescide em aota Leocádia,
DO dia 10 de eb I de 1951. do

méstica. solteira domiciliade e ee-.

sidente (lute isteito, filha de

Eusbcky Fedo y-2yO. domiciliado
e l'ellideote o te Distrito.

Apre.eotar m os documentos e

xigrdoe pelo ódigo Civil art. 180.
Se' B'gUE'm ver conhecimento de

existir algu impedimento Irgal.
aCUge-o pa fins de direito.

E para oDstar e cbl'gar e8te
ao coobec eoto de todo!>, lavrei
o prelleot que Ilelá afixado nO

lugar de Dstume e publicado nO

jornal Co relO rio Norte da cidade
de ,Canoi bas.

'

Eu, M ria Góss Glioski, Ofi.
cial do R gi8tro Civil, que escre-

vi, dato'
.

Pllula P reira, 12 de novembro
de 1�73.

Maria Góss:GIiDski
Oficiai dI) Regl&tro Civil
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P R E F E_I'T U R A M UNI C I P A L D E C A N O I N H A S
Edital de Venda N. 32/73 Edital de Tomada de Preços N. 33/73

_ Retro Escavadeira - mente fechados. na SecJ'etaria �

A PREFEITURA MUNICI-
A �FE-IT·URA MUNICI.

da Prefeitura Municipal.' PAL DE CA.NOINHAS. Estado
PAL D� ANOINHA&. E8tad� Somente urilo consideradas
de Santa C� �. talna. público, propostas para pagamento à vista

para conheclmelit�s intere8sa. contra entrega da referida máquina.
dOI, que se acha aber&--o...�sente
«EDITAL DE VENDA», "p ra

A PREFEITURA MUNICI
alienação . de uma Retro E�. PAL DE CANOINHAS, celoca

cavadeira de marca MICHIGAN, à dipposição de todos os inte.

modelo 35R. de sua propriedade, ressa ,para prestar-lhes os es

pelo valormioimo de Cr$130 000,00 clar.ecimeDt�que julgarem De-

(cento e trinta mil cruzeirJls). cesllários.

Os interessados deverilo apre-
I Canoinhas, 01 e'o.ovembro de

lentar suas' propostas eDl quatro 1973.
. �'

(04) vias até o dia 19/11/73. às Alfredo de Oliveira Gareiõa�15,00 horas, em envelopes devi· Prefeito Municipal

Publicação Ofici'al da

duaa rodas, motor diesel, lanca
. total de 6,95m, caçambás de 335
e 500 litros respectivamente.
Das Propostas.
As propostas deverilo ser apre.

sentadas em quatro (04) vias, até
o dia 19/11/73, às 15,00 horas,
na Secretaria da Prefeitura ,Mu
nieipal, contendo:

1, Especificações Técnicas
2. Preço à vista

3. Financiamento
ses com 6 meses carencla

4. entrega
5.

de Santa Catarioa, toroa público
para conhecimento dos interessa
dOI. que de acordo com o Decreto
Lei 200 de 25/02/67. encontra-se
aberta a presente «TOMADA
DE ,PREÇOS». para aquisição
do seguinte:

uma (OI) ESCAVADEIRA
HIDRaULJCA, de fabricação na

cional. nova, sobre pneus, equipada.
com equipamentos retro e csrre

adeira, com sapatas, traçã'o em

Demonstrativo da Receita' e da' Despesa
....----....------------------....------------�....--------

R E C E J T A II Do mê. � Até o mê� � TOTAL

Receita Tributária

Receita Patrimonial

�Receita Industrial

Traolferência. Corrente.

Receita. Diverla.

Receita, de Capital·
Traolferêociu de Capital

re e nte ao mês junho de 1973
D E� E S A II Dq mês ,�Até o mê.11 TOTAL

,,- ��=-�=-===-�=-------��----

PODER LEGISLAT
Ctmara do. Vereador
PODER EXE IVO

Gabinete do, J!."éI eito
Departam�

. Adminiltrativo

Depart�)p!;nto da Fazenda
Seto�e �egoranQ8 Pública
Se 'I' de Saúde Pública
epartamento de Educação e Cult,

Setor do Fomento 'Agropecuário
Departamento de Obra. e Viaéão
Departamento de Serviço Urbano.
Intendêocia de Felipe Schmidt
Intendência de Bela V. do Toldo
Intendência de Marcilio Dia.
Intendência de Paula Pereira
Intendência de Picheírós
C1lrédito. E.peciai.

25,397.4.2 178.85324, 204.250,66
3.596,90 20.742,80 2".339,70

13866.74 80.472,12 94.338,86
32,341 32957,92 39.290,26

10.97 , 213961,67 . 224.939,49
314.40 820,93 1.135,33

·3.632,42 3N�,27 37.034,69
29.908,20 141 CJ7 , 171.880.94
4.814,00 21484,50 6298.50

79.660,13 756631,67 83 , L80
7<1.267,04. 84 881,70 159,14 .

350,00 2.311,00 2.661,00
300,00 2817,90 3.117,90
57,00 236,00 293,00

41U,lJO 2280,60 2690.60
. 450,00 1.200.00 1.650,00

57.993,414 102.525,53 160518,97

.12.591,50

177.4U.M

23.146,32

55650.70 68.242.20

833.590,55 1.011.034.89

213.155,95 236.302.27

130.328,70

SALDO DO

\

Cenoínhae, 08 de novemhro de 1973.

56,087,74

294667.32

.

EXERCICIO' ANTERlOR 443103,38

2271.944,07
RESTOS A PAGAR,

Do Exercício de 1970
Do Exercício de 1911
Do Exercício de 1972 849,00 325.539,48 326.38848

287.779,43 1824.238,83 2 112-018,26
159.92581

2.271.9414,07

•

,.. .

T

Saldo p/ o mê; de JULHO

2.Z7t.9U07

DIvIDA' FUNDAD
�onfiuão..d Dívidã- IPESG
Miai.têr·ó da Fazenda .

Banco ao Beaeil - CTA PASEP
Ba o do Brasil _.CTA PASEP
B co Estedo de Saata iltarina

42.979,20 .

14.200,00
90.148.00
109.404,00
130.000.00

,

386.731,93.
,

Alfredo de Oliveira fhmindo • Prefeito Municipal
Reinaldo Cresfani - Encarregado dOI Negôcioa da Fazeoda

Ovidia AlvinaWitt e
" Eno, de Oéntebilidade

6. Declaraçilo que r�ceherá
como parte de pagamento, uma

retro escavadeira marca Michigan
modelo 35R. pelo valor' de Cr$
130.000,00.

• Idoneidade Financeira

Capacidade Técnica
4. NegativEis Federais, Estadu.

ais e ,Municipal
5.' Certificado de Regularidade.

do -I N PS
6., Os documentos acima po

derão .er substituído. pelo' Re
gistro de Fornecedoe do Depar
tamento' Federal

.

de Compras,
Depertamento Central de Compras
de Santa Catarina ou DER.SC

7. A documentação deverá ser

apresentada em envelope separado
da proposta e devidamente fechado.

Disposições Gerais
Aa firmas que nllo atenderem

as exigêocin legais relativas a

documentação cu as especiflcaçõel
desde edital. serilo automaticamente,
desclassificades,

A' PREFEITURA MUNICI
PAL DE CANOINHAS, poderá
rejeitar a!! propostes ou anular a

resente TOMADA DE PREÇOS
que caiba 60S proponente.

direi a qualquer indenização ou

reclamaç judicial.
€anoinhall, O 1 de nov.embro

de 1973..
.

Alfredo de Oliveira areindo
Prefeito Muoicip

.

escolar! IMaterial
procurem na loja da

Impressora
Ouro Verde Ltda.

\

VENHA CONHECERÁ MODA74,NO SEU REVENDEDOR CHRYSLER.
.'> ,
.,

,

M E,R H V ,S E L E -M E
Rua Pa:ula .Pereira, 735 - Telefone, 365 e 366 - Cx_ Postal, 220 - Canolnh�s-SC
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� (Jm peru prontinho para ir ao forno para sua ceia de Natal !
� na c mpra levisor - Refrigerador - Fogão a Gás �
m Brastemp - Conjuntos e ·untos Estofados' m
ce É mais uma promoção da

.

� &II
m .� m

'� LOJA ME,RHY SELE,��,-�
m. .
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50'CIAIS
Aniversariantes da Semana

Hojet- As srtas. Sonia Ma"
ria e Solange Maria, gemeas
filhas do sr. Wilma, friedrich.
Amanhã:- OS 51'S. Esmeral

dino Maia de Almeida, resi
dente em Papanduva, e Wal"
mo, Furtado. Os jovens Cler
cio, filho do sr. Orlando Tremi
e Luiz José, filho do sr, Vitor
Borges, residente em Major
Vieira. A srta. Irma, filha do
sr. Jooino Roesler.

,

Dia 19:. O garoto Mario E.
lo i, filho da vva. Maria de
Lourdes Sidorak.

Dia 20:- A sra. Teela, es

posa do sr. Vigando Prust.
As srta.s Deisy Maria, filha
do sr. Louriualdo Burgardt ,
e Zilda, filha do sr. Carlos

Mülbauer.
Dia 21:- As sras. Bettv, es

posa do sr. Acl Abdala José,
e Esther, esposa do sr. Or
lando Olsen. O jovem Argos,
filho do sr, felix Rudolt. A
srta. Ivanir Maria, filha do
sr. Miguel Andruczeuece,
Dia 22:- A sra. R.osa, es

posa do sr. Alfredo Roesler.
O jovem Luiz, filho do .. sr.

Alfredo Trapp. A menina Ma.
rouca, filha do sr. Leopoldo
Fallgatter.
Dia 23:- O sr. Narciso Leo»

nardo Ruthes. O jovem Arol ..
do, filho do sr, Alexandre
Knopp, residente em Curitiba.

I Aos anioersariantes, nos

sos sinceros parabens.

Esmeraldino Maia de Almeida
Amanhã é dia festivo para (J s-. Esmeraldino Maiú de

Almeida, nosso apreciado e constante colaborador. Cidadão

dos mais destacados do vizinho municipio de Pupanduva,
filho de tradicional família canoinhense e agora papanriu
vense, testeia, entre a alegria de seus familiares e amigos,
mais um natalicio.' Primeiro Prefeito da jovem comuna,

quando da emancipação politica do município, se houve com

grande correrão e acerto, exercendo atualmente a presidên
cia da ARENA, pela terceira vez.

Ao prezado colega, os nossos melhores cumprimentos.

'1 ,
Ci n e Vela

(O CINEMA DO ,POVO)
HOJE, à. 20,15 h "cen.. 14 ano. - progr a duplo

1.. filme: Espetacular Far-West italiano todo c orido:

Na Mira do Colt Paga ou M rre

2.° filme: Um super filme de guerra todo olorido:

Quatro Devem Morrer - Não Percam!

DOMINGO dia lR/11 • 4 ae..õea c/ 4

à. 13,45 horal - eensuee livre - 'em matinê
Formidável Far-West colo do:

Na Mira' do Colt Paga ou Morre

àl 16 hora. - ceneura livre - E. rmidavel Ve.peral
Quando Brota o A:mor - Filme é�lorido
à. 19 hora•• eensúra 14 a .01 • Senão de Gula

Formidável filme de "Gansters" r pleto de ação e aventuras:

No Tempo da Lei S ca - "Chicago 1929"
Todo colorido - Est

_
filme reprísa 2.8 feira

'

ai 21. 5 hora.
.

Rigorolamente imprópr o para meneres de 18 anos

Um filme na onal· todo colorido:

AS EUSAS

DIA 21, 48. feira. à 20,15 hora. -' cenlur& 14 ano.

"Seuão d Moça." - Programa duplo
.

1.0 filme: U comédia que fará rir a valer:

Skidoo 5 Faz a O.ois - Colorido
2.° filme: m filme de guerra todo colortdo

Quatro O vem Morrer· Não Percam!

5.a e 6.a feira - ia. 22 e 23 aD 20� I ó hu. - cenDura 1,4 ano.
Um f midável filme policial todo colorido:

Co O Matar Uma Bela Jovem

Vá e' leve seus filhos! r

nda é O melhor e o mais acessível divertimento!

Notas Esparsas
Esteve em nossa cidade um

empresário chinês, da Ilha For'
mosa, visitando o nosso setor

madeireiro, ocasião em que fez
uma visita de cortezia ao Pre

feito, Senhor Alfredo de Oliveira
Garcindo em companhia do sr.

Qldemar Mus!!i, Presidente dá
Associação Industrial e Comer
cial.

x x x

Rumores dão conta da pos
sível criação do Instituto Na:"
cional da Madeira e Der ívsdoe
e também possível indicação de
um canoinhense para dirigi-lo.

x x x
-,

O E�crit6rio local da CELESC,
em eolsboração com a Prefei
tura e Colégio E.tadual Santa
Cruz, vai decorar a cidade para
as Festas Natalinas.

x x x

Fatal acidente, perto de Pon

ta-Grossa, roubou a vida da
senhora do fsrmeceutlco doutor
GIlberto May"r, r..dicado em

Cescavel, com profunda reper
cussão em nossa cidade, onde
a família Mayer é por demais

conhecida e -estimada.
x x x

A Associação dos Municípios
do Planalto Norte Catarin-nse,
AMPLA, deverá reunir-se na

próxima semana, no vizinho mu

nicípio de Monte Castelo.
x x x

Bastante animada e concor

rida 8 anunciada Festa da Co
munidade Evaogéllca realizada

domingo último.
x x x

E amanhã, a tracíctonal Fes
ta do Lar de Jesus que, tgual
mente, deverá atrair graude

público.
x x x

Como o esperado, reinou

grande animação no Baile da

.
Saudade, outra feliz promoção
do Diretório' Acscêmtco de nes

sa Faculdade.
x x x

Duas tradicíouais ÍIlr.nilias ca

notnhenses. unem-se h je com
o casame-nto do jo v ..m enge
nh .. iro Jdwn Nater com a srta.

Síomara, eté· f.lho do sr, Wal·
. dernar Nader I! e xrne. esposa e

ela filha do conhecido advogado
dr. Rivadávie Ribas Corrêa e

exma, esposa. Nossos m-Ihcres

cumprimentos.
x x x

O fttrmaceutico sr. Adauto

�Nunes Allage �
e .exrna. esposa,

em Florranópohs, participando
de "u,m congresso, da. cla!lse.

x :li: x

E f i um jr.gão ml'�mo o

encontro da entrega de fdlxas
do bi-campeão da LEC, reunin
do São' Bernardo e Mixto do,
Vasco da Gama, apreséntando
o �score de 1 a 1.

Festa do,Lar de Jesus
Todo� tem reunião marca"

da para amanhã afim de par
ticiparem da' Festa Popular
em pról do Lar. de Jesus,
entidade filantrópica que cui
da e assiste a criança aban
donada. Várias atrações estão

programadas ao. som de boa
música e o gostoso churrasco
fornecido pelo FRrCASA.

, .
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Canoinhas de hoje
"precisa" "necessita" "reclama"

Assim sendo nosso objetivo,
tendo em vista que o número
de veiculas é crescente e ine

gável, não é outro senão alertar
as autoridades constituídas', afim
de que elaborem e executem
novos planos rodoviários, com

amplas pistas, evitando assim,
que futuros casos fatais sejam
acontecimentos constrangedores
para a denominada «C a p i t a I
doM a te :t • JONÁS POL

Observando os acessos rodo
vtáríos qua dão à Canomhss,
aotamos sem desmerecer esfor

ços que já tenham sido feitos
enterrormente, que a estrada
via Xarqueada constitui sem

sombra de dúvida o principal,
o maís importsnte, antigo, con
tudo o mais perigoso, o mais

fatálico, o mais mortal, mercê
dos casos fatais que ai têm
ocorrido.

RIGESA
DEPARTAMENTO FLOR� AL

Necessí ara admissão imediata. de pesso para trabalhar
em SUBi f festas. .

OFERECE: �nsporte �m- caminhões Cenoínhas à sede
em�ês Bsrras e vice-ver .

Assist cía médica exten
.

8 80S familiares.
Semana de cinco dias.. '

Carteira Pr ofíss nal
Carteira de Saúd (aJUalíz8da)
Carteira de Identid de
Certificado de Re r ista
Titulo de EI�itor
Certidão de n ciment (quando solteiro)

.

Cer ttdâo de asamento (quando casado)
Certidões d 'nascime-nto os filho� menores de 14 anos

2 (duas) Lot�grafias 3x4

Os deverão apresent r-Se com todos os docu

mentos, na s' de do Departamento restal em Três Barras,
S�, ou e Canoiohas à Praça Lau Müller, a.o 502, ao

lado de « ó��rFontana».
HORARI ://.
Em Trê Barras: Das 7,00 às 12,00 h.

Das 13,00 às 17,30 h., de segunda a sexta-feira.

Em CAnoinh��: Das 7,30 às 11 h. - Das 12,00 às 19.00 h.,
de s-gunde a sexta- feira.

'

Aos sábados: Das 7....30' ás 12,00 horas.

REGISTRO CIVIL

EDI'TAIS
e Antonia Lucia Pinto. :Ele
natural do Estado da Baia, nas
cido no dia 15 de junho de 1947.
operârío, solteiro, domiciliado e

residente neste município, filho
de José Rodrigues F ntes, fale
cido, e de do'ol! Sa bl � Maria
da COQceição, fal@ci . Ela ne

tural deste Esta "n8scida em

Três Barras, dia 28 de jao@i
o de 19 , doméstica, solteira,
d ic' 'ada e residente !leste
mu

.

cipl0, filha d� Hermenegil
d PI to e de dona Antonia Ro-

M9rie Uba de Andrade, Es
crevente Juramentada do Car
tório do Registro � 'vil do Mu

nicípio de Tr ês Bs rr s, Comar
ca de Csnoruhes, Esta de San
ta Catarioa.

Fllz saber que pretende
sar: José Orlando Ferrei e

Roseli de Fátima da Lu
�le natural de9te Estado, nasci·

do em Senta Cecilia, no dia 14
de novembro de 1954, motoris
ta, solteiro, domiciliado e r,esi
dente neste município, f>lho de

Napoleão Ferreira e de dona
Rosa Estllw,ki Ferreira, domi

.

liado!! e residentes neste m i·

dpio. Ela natural deste tado,
n8�éida em Rio do' Sul no dia
14 de ago9to de 195 , domésti

C8, solteira, domi
.

ieda e resi
dente mste m tcipío, filha de

\ Lauro Man eI da Luz e dE' do.....

na Ms ria Delego, domiciliados e

residentes em Curitiba.
Antonio Ro-drigues Lopes

Apresen ram os documentos

exigidos pel Cóiigo Civil, art.

180. Se algu bver conheci
mento de existir g'um impedi
mento legal, aCU!le- . para fins
de direito.

Três Barras, 31
de 1973.

Maria Uba de
ES!:fevente Juramentada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




