
Domingo, dia 17, no Estádio Wiegando Olsen, em Marcílio

�. E. sAO BERNARDO X AMÉRICA. F. C. - lratí, Otima
Dias,

preliminar.
Ano XXVII Número 1265

o lan�amento. do Livro
� "O Peão Negro"·· �e

Enéas Atbanázio

"Senhoras e Senhores ...

Reputamos este, uma ocasíão

<!e suma importância e raro bri

lho, para os círculos sociais desta

cidade e literários do Estado de

Santa Catarina.' Aguardávamos
nós, esta oportunidade, com an

siedade incontida, pois que é

então, que se soleniza o lança
mento oficial do livro "O
Peãó Negro" de Enéas' Athanázío.

. Nós, que dirigimos o Foro'

desta Comarca, nos sentimos

particularmente envaidecidos e

possuídos de justificável orgulho,
por ter o autor da notável obra
escolhido as dependências desta
casa para lançar seu livro, es

tando presentes expre'lsivas fi

guras do mundo social e edu
cacional locais, e guiçá de outras

regiões, que aqui acorrem para

prestigiarem este lançamento.

Con'hecf'mos Eaéas Athsnâzto,
que, provindo de vutras C::l
marcas, aqui exerce sljlas funções
de Promotor Público e onde

nos hsbíruamcs a vê-lo, cum

prindo seus misteres com íne

g�vel eficiência, detentor que €o
de eoorme bagagem de coche

cimentos jurídicos; aqui, se

apresenta ele, como o Promotor

de senttm-utos nobres, de honra
ilibida, culto e humilde, porém
respeitado e admirado por todos

quantos ,
o conhecem.

Não o conhecemos ainda, como
.sutor de um livro de contos,
nem lhe avaliáramos antes, a

sua capacidade literária. Apre
cíâramos, alguns de seus traba

lhos como ensaista, em torno

de destacados vultos da literatura

brasileira, comoMonteiro Lobato,
Lima Barreto e Godofredo Ran

gel, e já o identificáramos como

dono de um estilo p sssoal e

marcante.
Este primeiro livro de Enées

Athanázio; estamos certos; será
o atestado vibrante de sua ca

pacidade, também corno' escritor
de contos e' no campo da ficção,
profundo conhecedor que é, da

psicologia do nosso rurícola e

das reações humanas, dado que
perspicaz observador de tudo,

quanto se desenrola em seu

derredor.

Por um lado, aprendemos a '

conhecer Enéas Athanázio como

detentor de grande cabedal de
conhecimentos jurídicos, posto
que na azáfama do dia a dia
tlll circunstância emerge incon

teste, por outro impõe.,se O

estreante autor, por sua autori

dade sobre ,8ssuntos .literários
escrevendo sobre os mais di

versos motivos, fazendo fulgurar

lampejos' de uma genialidade
já reconhecida por criticas de

"Jlguçada percepção literária.

Profundo estudioso da lite
ratura contemporânea, retrata
ele em seu livro "O Peão Negro",
toda técnica do escritor moderno,
exteriorizando assuntos de cunho

regional e característicos de
determinada regíão do planalto
catarinense.

Do autor e de seu livro, disse
Péricles Prade, Juiz Federal na
cidade de São Paulo, catarinense
dos mais ilustres, e' que des

ponta nos meios literários na

cionais, como uma de suas mais
brilhantes }!strelss:
"O "Peão Negro" foi incor

porado à literatura dos campos
gerais de Santa Catarina, ofere
cendo ao leitor, uma ímegem
precisa da região em que os

contos se definem espacialmente,
muito embora diluida no con

texto ficcional".

O crítico literário paulista
Luiz de Assunta, escreveu em

o "Boletim do Livro",
.

sobre O

"Peão N· gro", sentindo o valor
da obra e a contr íbuíçâc ines
timável que a mesma presta 80

acervo da nossa literatura:

"o. sentido de integração na

cional é importantissimo, pois
o país é imenso e fi fAlta de

edições de livros de cunho re

gional tem implicado no, desco
nhecimento do que se passa nas

áreas respectivas.;
.'

Enéas Athaoázio... participa
do elenco dos. escritores catari

nenses da atualidade, utilizan
do-se de expressões de sabor

regional, dominando-as em fase
de sua identificação com o meio
socíal. do conhecimento da psi
cologia, do homem do campo e

de sua fil'osofia de vida, slêm
de reconhecer senso de, obser
vação, tão raro, para compor o

pano de fundo de seus contos.

Sem as preocupações com as

estéreis discussões em torno da

possível uníversalídade ou não

do regionalismo, Enéss Athaná
zio dá seu recado, sem maiores

excitações teóricas, conduzindo-
,

se mediante' uma linguagem
direta, sem rebuscamentos an

gusttaotes, criando, estilo pró
prio, sem afetaCão •..

"

A procedência da critica, au
toríze a ilação inelutável de
tratar-se de lima obra literária

assinalada por um trabalho in
sano e proficuo onde se fez

presente uma técnica perfeita,
estilo próprio que muito deverá

agradar ao público ledor, E é 9
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An-iversariantes

cargo deste, que ficará o reco

nhecimento de seu valor, a quem
incumbirá tecer a última critica
e de quem dependerá o mere-.
cido êxito da obra.

, Nós, 'catarinenses, d ..vemos

nos orgulhar com tão i.mpcrtante
acontecimento hterárro, pois que
este mosaico sócio cultural, que I

é o Estado de Santa Catarina,
este Iaboratór ío enorme onde
se confunde 8 diversidade de
costumes, hábitos, "jeitos" de

falar, o que implica na forma
ção do povo, onde, 8 par das

tradições cultivadas pelo imi

grante europeu, se sobrelevam
as folclóricas manifestações C8-

boclas, tem merecido 8 atenção
,

dos prendados filhos desta terra

barriga verde, os quais, através
de Talentos como o é o de
Enées Athanázio, os ficcionam
e os relatam num verdadeiro

trabalho de integração nacional,
os Intercambínauo com outras

regiões do país.
Convivemos com Enéas Atha

názro, no trabalho diuturno e

constante, vemos seus olhos
'

lampejarem, ao identificar ou

ouvir um futuro personagem
de seus contos, .sern entanto,
digredi'r de sua responsabilidade
fuócional.

Centro

Batatas

de Treinamento de

Sementes Certificadas

Na anunciada tarde de" autógrafo, no lançamento do li�ro
"O Peão -Negro", o MM. Juiz de Direito da Comarca,
Dr. José Geraldo Batista, que a presidiu, após formar a

mesa, chamando para tomar, assento, o Prefeito Municipal,
em exercício, Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, Coman
dante do Batalhão, CeI. Milton' Melo, Presidente da

Associação Comercial e Industrial, sr. Oldemar Mussi e

decano dos-advogados da comarca, Dr. Bívadavía R. Corrêa,
'com o nosso Forum totalmente tomado afim de assistir

ao grande acontecimento, proferiu o seguinte discurso:

O "Pelio Negro", é seu pri
meiro livro,' e o Autor deverá

amá-lo, como u'a mãe ama seu

primeiro filho. O livro, chega,
querido já não é cedo, acompa
nhado das espersnças de seu

autor, que o entrega pare ser

entendido e aceito pelo público
de Canolnhas, d� Santa Catá
rin8 e do Brasil.

Nossas congratulaçõe s . ao

nobre povo e sociedade canoí
. nhenses, por ter sido escolhida
esta cidade, para este primeiro
lançamento.

'

, Desejar 8ucesso para 'o Autor
e sua obra, é natural para quem
entende o livro, como auxílio
de um

\ fim nobre. \

Esta, Senhores e Senhoras a

apresentação que fezl"mos do

Livro "O Peão Negr'o" assim

como o perfrl que em poucas

palavras, traçamos de seu autor",

ANiVERSARIAM-SE

Hoje: a sra. dotu Astrid

esposa do sr, Ary Wiese; o

sr, Jair Côrte.

A-manhã: os 51'S.: Oswaldo
Rogério de Oliveira, Lineu
Pacheco, José Waldir Schulka
8 Estanislau Schuppel, resi
dente em Salseiro; a srta.
Erica Baukat, residente em

Curitiba; iJ jovem Décio Ro.
berto Roeder; os meninos:

Ezequiel e Joel (glmeos) filhos

A respeito do Centro de Treinamento de Batàtas Sementes Cer
tificadas, em construção em nossa cidade em virtude de convênio Brasil
Alemanha, podemos informar o seguinte:

Quarta-feira últíma.idía 13, chegou a primeira carga, diretamente
da Alemanha, do material técnico do Laboratório; descarregada no porto
de Uajaí, com destino à nossa cidade.

Segunda-feira, num dos últimos atos do Presidente Médici, foi a
União autorizada a receber, através do Ministério da Agricultura, o imó
vel doado pela alossa M.unicipalidade, àquele fim.

Ontem estiveram em nossa cidade todos os técnicos e responsá
veis pelo AGIPLAN, dos setores Brasílía, Rio, Curitiba, e Florianópolis,
quando foram homenageadas com um churrasco de carneiro na chácara
do advogado Dr. Saulo Carvalho, ali também presentes todas as autoridades
locais. Ainda na semana passada, o Prefeito sr, Alfredo de Oliveira Gar
cindo, recebeu do Coordenador Central, Dr. Carlos Vechl, o seguinte ofício:

"Senhor Prefeito,
A Coordenação Central do AGlPLAN sente-se honrada em cum

primentar V ..Exa., no -momento que expnessa seus agradecimentos pela
valiosa colaboração emprestada por essa Prefeitura, nos trabalhos preli
minares de engenharia no Centro de Treinamento "Engenheiro Agrônomo

. Celso Freitas de Souza", em tese de construção nesse Município.
O alto espírito de cooperação demonstrado por V.Exa., dignl1icam

e enobrecem a administração pública brasileira, exemplarmente represen
tada por essa Comunidade.

Sirvo-me da oportunidade para reiterar os meus altos protestos
1

de profunda consideração e estima. "
.

.

Carlos Veehi - .Coordenador Central"

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - (E L E S'(

-��co M U NICADO
I '.

_�
A CENTRA 'S.,. ELÉTRICAS 9E SANTA CATaRIN-;{ S.A.

CELESC, através d��omini8tração RegioE.�I,,""'--d�' Canoinhas,
comunica que, haverá in��pção. no tq.l'àê'cimeo�o de energia
elétrica, hoje e amanhã" no ho� ��s''''U5,O'O' às 19,0'0' horas, n08

��c:��:�;.i=.; ���m.c.i��:;�YÃÔ;'���-.'
b) - MARCILIO DIAS;,,�'

-

,
"

,

c) - TRÉS BARRAS",-'
"

,

. .,. ,

EscJarecE;(outrossim, que o desligamento 'b{('gramado para
os trechos ac�aià mencionados é imprescindível 'p�, 8 execução
de SerViç?"���,,, montagero de Rede Prtmárra de Distri�ÇãO.

. ,if�8nOlDh8S, 14 de m,arço de 1974. "
'

_;,/.I" A ADMINISTRAÇÃO

-

®@=====-----------===========================®�® -o PEÃO NEGRO", de, Enéas Athanázio, .

adquirido . nesta cidadepoderá "Livrariaser na

Zaguíní", "Impressora Ouro Verde", "Gráfica Santa

Cruz" e "Casa Erlita';. Poderá ainda ser pedido pelo
Reembolso Postal para ED�TORA DO ESCRITOR,

s
Caixa Postal, 2665 - 01000, SÃO PAULO, Capital. 8

�� ..

da Semana
do sr. Severo Semczuk.

Dia 18: o senhor Rogério
Tremei.

Dia 19: a sra. 'dona Elvira
esposa do sr. Ernesto Noern

berg; a stt«. Ursule Anita Mews.

Dia 20: a srta., Clorisse
Sofia Freiberger, residente em
Salseiro; o fovem Norberto
Wachtel.

'
.

Dia 21: o senhor Ziegtried

Olsen: as srtas.: Maria' de
Lourdes Ferraresi e Yoland«
Cavalheiro.

Dia 22: a exma. viúva sra.

dona Maria Deuscelia Tre»
visani; O senhor Wilson
Voigt; os [ouens: Benedito
Therésio de Carvalho, resi
dente em Florianópolis e

Pedro 100 Seleme;
.

Aos aniversariantes envia
mos nossos cumprimentos.

\

.Co oper e,
-

Cidade
com a

liinpa
I i In?p�-=-d-a., ei 4��_
é c i d a d e I i n d H_

.
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JuíZO de' Direito da Comarca de Canoinhas Santa Catarina

de NotiFicacão
,

de trinta
com

(30) diaso'
por instrumente público, datado lado, pagai ai cnstae devidas, tudO
de 3 de agaito de 1973, inscrito na conformidade do art. 1. /,
no 2.° Tabelião desta Comarca, Ítem I e IV do Côd. Ci!jJ-�e�te.
fi•. 107. livro n.O 45, conatituiu termo. e dando ao f�j,to o valor
seu bastaute procurador o senhor de Cr$ 1000,00 p,lila oa efeitos
ANTONIO FRANCO DE LIMA, Iiscais, p. defe.r)aíeoto. Csnoinhee,
hraaiíeieo, casado, lavrador, reai- 21 de fev(l�etro de 1974. (ali.)
dente na mesma localidade, para Antonio ,Wéinfuner. DESPACHO
o fim especial de promover a DE ,r-t"S. 7: "Publlquem-se OI

legalização dai terra! ocupsdee E�j,. Csuuíuhae, 4 3.74. �Illl.)
pelo outorgante em Rio Vermelho .Mlé Geraldo B!ftti,t!! - Juiz de
em como vendê-lae e demaiv"'Direito", O QUE CUMPRA.

p dere. inerente. a tal Pl'OPÓlj}� Dado e paliado neeta cidade 'de
co o tudo le vê do relpeêtivo Cauoinhas, Estado de Santa Cs
inat menta iuuto a, e.�,/ peti- tarina, aDI ciueo (05) dia. do
ção C c, n." 1) Que, nã(l�(1nvindo, mês de março de mil, novecentos

porém, ao SuplicanteYque o Su- e Detenta e quatro H974).' Eu,
plicado. seu proc,lltidor continue Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

no exero io de/(emelhante msn- �ublcrevi.
dato (doc. n.O";í{ ainda maia que José Geraldo 'Batista
também d �rou não ter poue -

Juiz de Direito
alguma, área em evidência
conlo8o.re co til do iDltrumento

proc,!i'�tório 'in luso, quer, perante
V),?Excia., de �Dfl)rmidade com

á'','' Iegislação em \vigor, revogar
"expreeeatneate tod� 08 poderei
nutorgado DO referíd�n,lt,rumeDto�doc n.O 1), pelo que, �empeitola,
mente requer, epóa aut ada este,
De digne V. Excie. de mandar
tomar por termo 8 rev gação,
.sendo dele intimado o Sup icado

para todo. OI afeitoli legai e

publicado na impreDla para o·

ohecimento e ciê :leia, de terceiro ,

a quem intere.lar poua, feito o

que, pede lhe leiam OI aotol
,

entreguei, ,independente de trai'

Comarca
de Santa Catariua, ne f ma da

Lei, etc.

FAZ SABER, aO. que o\re
lente Edital virem, ou cooh�'
menta dele tiverem que, por part
de JOSÉ DO ESP!R..ITO
SANTO PINTO e lua mulher
JOSEPHA WOTKOVSKI,
nOI autcade. Ação REVOGAÇÃO
DE PROCURAÇÃO. ficam noti
fícadoe OI .intereaeadoa incerto. e.

não sabidoe, com o prazo de trinta
�30) diea, que ae contará' da pri
meira publicação, da revogação
da ceusa, de acordo com a peti
ção e reepectivo deapacho que le

transcreve sob o inteiro teor: -

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Comarca de Canoinha •. JOSÉ
DO ESPÍRITO SANTO PINTO
e lua molher JOSEPH!\. WOT
KOVSKI, amboe braaileiros,
caeadoe religiosameote, Iavradoree
residentee em Rio Vermelho, deite
município e Comarca, P9lt aeu

'

procurador infra.auinlldo"i4:í't iOI'
trumento procuratôeio "ilnclmo),
inscrito na D. A. B., S 'cção deste
Estado, aoh 0.° 1.0,\ : COE!: eseri
tório e reaidêocitif Delta cidade.
re.peito.amente,

J

em a pre.-eoça
de V. Excia" "m o dévido aCa'

tamento, exp
í.
e a fioal requerer

o leguiDte: ue, o Autor varão,

Documento
'perdeu-se ,<

,e

C\\rteira de Identidade
, ;, �

pertenceaje ao sJ�:nhor José
Maria CUF.{êa,./ ficando a

mesma sem>�feito por ter" '

sido requerida a�a via pe-
rante o ,Orgão competente.

Papá�duva, 11 de'\llarço
de 1974, 2

,/José Maria Corrêa
./1"
Ir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
Lei N, 320 de 19 de fevereiro de 1974

Anula, Suplemento e Abre Crédito Especial
ODILON DAVET, Prefeito Municipal de Major Vieira, Es-/'tado de ota Catarina, faz saber que a Câmara Municipal decreta

e, eu senc no a seguinte LEI: /
Art. .o.;..._ Ficam anulades as seguintes dotações do ,olça-:- '

-s ento de 19 • /3.1.3. O #I Serviços Urbanos '.
1302/J37 • Consé vação e adaptaçâo de imóveis ,9'1$ 293,70

3.2.5.0 ,. Setor de Estradas de Rodageln
"

2502/127 - Previdê�a Nacional - INPS 7 c-s 955,30

_ \
. Total das anulaçõ�s/ Cr$ 1.249,00

Art. 2.0 - Fica suplemeutadss por cont� j{g anulaçõeo CODs

tantes do artigo anterio a8 seguintes dotações% _orçamento de 1973:

3�1.3 00 - Selo, de Estradas de) Rodagem
1222/118 • Matéria prima - madeira, cimenjé, etc. Cr$ 293,70

Art. 3.0 - Fica 'gualmeote abe#to o crédito especial por
conta da anulação cousten do artigo/l.o na importância de Cr$
955,30, pala fazer face à des 8a com ,:'Previdêocia Nacional INPS,
referente a dezembro de 1972. l "

Art. 4� ° - Esta Lei ,ntr�râ em vigor na data de sue pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de : jor Vieirtl. 19 de fevereiro de 19:'4.

a) Odilon Davel � Prefeito Municipal
' .

Registrada e puhlicadl a pr' ,s�nte Lei na Secretaria Muoiei
pai Da, mesma data. I

"

.

a) Jair Dirschnabe - Secretário

1

Lei N. 321 e 22 de f, vereiro de 1974

, <

Il

'\,
,

Venhà,enfim, entender
porque o Dodge 1800 mereceu
este título ' ",
- o primeiro da�lasse. '

, "

Não fique para trás. Nem
no tempo, nem no espaço.

Chegou o novo'Dodge 1800
- modelo 1974.

Com 82 hp - amaior
potência entre os carros
médios e pequenos.

O novo Dodge i 800
já está em nossas lojas.

Pronto para você
examinar, provar e vibrar.

Venha conhecê-lo n8\
intimidade. Sentir todo o

'

seu conforto, testar "

seu novo carburador,
surpreender-se com
o seu desempenho.

REVENDEDOR AUTORIZADO

",R'
CHRYSlER
do i3 F},ASI L .

. ODILON, AV$T, Prefeito

Munl�'pal
de Major V�eira,\,Es.

ta.do de Santa Ca �rine, faz seber que a ',limara _ Municipal decreta
e, eu sanciono /seguinte LEI: , ,

Art. 1 - Fica aberto O «'crédito e�ecial». na importân�i.
de c.s 113. 000 (cento e -rtreze mil, dU���to8 e vinte cru�eir(lfj),
para fazer �e à amorti�8�ão relativ� ao �O?t\, to de fiouo�iame�to
entre 8 Pr. feitura Mut1lclpal de MaJor V.en·a fIl a B;E,SC FJOanceJr�
S. A.; C dito, Finaoci8me�to e Investimentos. \ '

_

Art. 2.° - O clédIto supra corretá por \conta de, operaço!!s
ito, na importância cooptsnte do artigo ar\terior.,

.

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigo!' n� data de sua pu·

blicação, rnoird6s as rlisposições
em contrário. ') ,

'

Prefeitura M�Dici�a! de Major
Vieira, 22 de fefereíro de 1974.

•
ti)' Odiloh DavI!! ' .' "

Prefeífo \ Muni�ipal '-;-.

Rt'gi!ltrada e �ublicada 8 pre·
sente Lei na Sectetaria ,MuDiei·

d �
plll ne mesma, at,." •

a) Jai,,' Dir�{hnab�l
' "ti

Secretá,rio
'

"

' "o
,

,')"
Lei IN. 322 �e 22 de

fevereiro de 1974 )

I
' •

Auto,.iza o Chet� do,Poder
Exautivu a firmar te,.mo de
ajuste com a Carft1>anh'a Na
cionf.4l de Alil1lenta'ção Escolar
(CNAE) Setor Regional de
Canuinhas

.

ii ,.'

ODILON DAViÉT, Pu·feifá
,

Municipal de Major Vieira. Estado
de Santa Ca,tarin8, (az seber que

,

que a Câ!Dafa 'MuoÍçipal aprovou
e, eu sanciono a seguinte LEI:,
Art. 1.0 - Fica (> Chefe do

Pod�r Executi,:o 8ut�r!z8do a fir
mar termo de 8Jp!ilte, Hara exeçução
do Hl'ograma d� Edqcl1Cãoj e As·
sistência Alimenta,r ap Esco,lllr, á
lIer cumprido pelo Ó�ãv iocal da
Campanha Nacional liie Alimenta.
Ç�9 Escol'lr (CNAEj', e a Prefei.

tm,':' Municipal de �Itljor Vieira .

. Art. 2.° - A despes$ decorrente
com a presente Lei cor,r�rá à ceota
d'l dotação 3.2,0 OO/27Ç6-U2, con.
sigoada ao orçamento \vigentl'J.

tArt. 3.° - Esta Lei !otrerá em

vigor n8 ,data de !lua ,puBlicação, re
vogadas ali dipposições ��Icontrário:
\ Prll!feitura ,Municipal \\

e Major '

Vieira, 22 de fevereiro e 1974.

, i
,a

\
'\,
"

'\
\

" \\_
-\

,

, ,

RUA PAULA PEREIRA 735 - TElEFONE: 365 E 366 - CAIXA POSTAL 220 - CANOINHAS - se

�""""" __.. _ __..e'�*�"""I"""""""""""" ..

a� Odilon Davet
Prefeito Munici rI

Registrada e publicada \a pre
sente Lei Da Secretaria Mu icipaI
Da mesma data.

a) Jair Dirschnaliel
Secretário
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Não "durma" na bora de comprar o seu

Dovo�cbão:\ Exija a marca ANATON
ANATON � único �olchão que re�J�ent�,
profeje a sua'�una vertebral" ,máÓtendo-a
numa posição anà-i!?�icame9te�rreta e eví

tando que você ten�foblemas ,futuros.
/' "

Revendedor- exclu,�y6para CanoinJ�las de Anaton:
',,7 \. "<,

F9f1Íana . Mó��s
/. Praça Lauro Müller, 494

/.
-,

\\

r .

,
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oé Walkyria Natividade Seleme
rurgiã Dentista
CI 9159/DEP

Hora marcada ,

Praça Lauro Müller, 494 - Fone, 369
- :. '-
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v••••••C iI �••••••••••I!I ,. _.__ .

FORMA�A J r'J
- ft &". S/IfORN[�W�RA �[ MI�[lRAS �. A. aco, oao ",araro

.
",Ia. 11

l �se�bléia Geral Ordinária

A.õemblé�:ge;�:::�:::a EDilAL�E CONVOC,AÇAO
. l' Ficam convocados Ós senhores /;rclonistas . desta

Pelo pr�se?t,' convocamos sociedade com sede\�Rua CeI. Alb.",1;ltful�rque, 936, em

o� rs. aClOms,�as.a .se reu-
. Canoínhas-S'C;: para ssembléia G;Jjál ü(dinária a realí

mre.\ e.m As�embléI? Gera) zar-se no dia 30 de m ço de ��( às W (dez) horas, no
Ordí �r1a, n� Avemda Ivo escritório da indústria, pàia del�erarem sobre a seguinteD'Aq no. sth.o, nesta cida-

/. \ '

de, no dia ,;65 de abril pró- O R D E M

�D
O D I A: _

ximo, .s J 16 horas, para ....

delibera m sobre a seguinte 1.° - Apresentação, discu.�s'ão e aprovação do, balanço e

'_ demais contas corpsspond ntes ao exercício de 1973
Ol'1 m do Dia: e parecer do cotíselho fisc{ll.

1 - Leitur e apreciação do
. � f""

. \ . •

rel,atór da diretoria, 2.° Ftxação d,�.�{"'.fíonorárlOs ,da (1 reteria para o exerci-

b.lanç.o�r'al
e demons-. CIO de 1;�;74. .

,

�rativo . lucros e per- 3.° - Outr�)'�ssuntos de interesse
das rela 'vos ao ano . i ,.

í
• _ • •

,ide 1973'" A�ISO �lAcham-se a dISPOSIÇãO dos, se pores acionistas,

;ft
' \. ./ na sede da sociedade, os

dOCU�"
entos a que se

2 l' Assuntos d\! interesse l'�fer;,:l' o art. 99, do Decreto-Lei n.? 2627, de 26-1i-940.
r geral. \

r -,
.

_

I '. t. Canoínhas-BC;' 28 de fevereiro de 19'14.;Canoinhas, . 07 ,e março ' -

de) 1974. \ 3 Francisco Cararo \ 2

Niceto Osmar "Fuck Diretor ' \

- .

C A TA R I N E N S E:
, .

Industrial e Comercial SICOL S. ·A'.
I

lia Frei Menandro Ke.mps, 606 - Telefone� 140 - CA NO I N H A S - S_ C_

I

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da

(On�rUçãO
. e do Mobiliário de (anoin�as

Ass mbléia Geral Extraordinária

'. ,�dital de Convocação
.

//'
.

Pelo presEoó'te ECJltal frcam conVOCadO�E'Dhores 88-

socíados em Plen;-��o de seus direito!",4iodicais, para se I

reunirem em Asspm-:-�Ia Geral EX!flltlrdioári&, no próximo
dia 24 ';0 corrente !domlago), à�X4 horas (duas horas da
tarde], na sede social da e�ld,ade na Rua Dr. Lourenço R.
Malucelli 0,° 15:" �8r8 tô�r. . cODh.,c�meoto e delib�ra-.
rf'[D� por escrunnio S,,�I}t'ó, sobre segutnte Ordem do DIa:

1.0 ; REFORMA' DOS'�ESTATUTOS CIAIS.

Não hevenjit(";:quorum" suficiente' f'�primeir8 ccnvo

cação confor9J�' liste 'de presençe, será pelo""'Sr. Presidente

suspensa . .>4ess,ão e convocada outra em sPgui'õ" para fun- -{
ctoris r ",,1!.l'ms (P hor s meis, tarde, re8hz,n(}o-�e �i com a

rn at ' -(á/dos Votos ..(lOS Associados presentes. . ""-"
.

f/ Cenotnhas, 16 de março de' 1974.
Benedito Silva Presidente

I

agro.flore/tal 011 n 1.0.
Escritório de Planejamento Agrícola

Elabor..a ão, Supervisão e�Orienta \) Técnica de
'

Projetos Floresfais, Agricola Pecuários.

Vende-se I udas Florestais (Kiri,' Pinus, etc).

/

oinhas, 1.° ,d ��ereiro de

E g. Agr. Romário Martins
,

kEA • 312,5 - D • 7a. Região

1974.

F01-0CÓPIAS XEROX
e perfeito.

CANOINHAS - Santa Catarina
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efeitura de CanoinhasMunicipal

\

Relação no in�1 de contribuintes lançados com Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nat�reza, o.�exerCícíO
de 197

Epoc de pagamenío: março - junho - serembro e nove ro
� -

NOME ENDE�ÇO RAMO DE ATIVIDADE- VALOR NOME ENDEREÇO ,RAMO DE VIDADE VALO
Acácio Pereira Pçe. Dr. O.Vltido de Oliveira. Eeorit. Contabilidade

.

261,60 João Maria Corrêa Pça. Dr. Osvaldo de Oliveira í\utomóvel de aluguel 1308
Adair Dittrich Ora. ,Praça Lauro Muller Coneultôrió MédICo 261.60 João Merie JUDgles Rua Mal. Deodoro Berbearle 130' 8

I Adevete Alvel Praça Lauro Müllêc. Automóvel de aluguel 130,80 Jüâo M. de Jesus Santos Rua Paula Pereira /"
Barbearia 130:8

Adilson Brebmer Praça Lauro Müller '<,
.

Automóvel de à'loguel 130.80 J,.ão Sobczak Praça Lauro Mül\_er Automóvel de aluguel 130,
AfoDlo G. Lutke Rua Vidal Ramol, 67L � Laboratório de Prôtese 261.60 João dE' Souza Vargas Dr. Rua BenjamiD""'Constant Lsb. Análite Clinico 261,6
Agenor Pacheco RUI! Maior Vieira "\Elcrit. contabilidade 26160 Jorge Schwarz Rua Paula ·p/reira Barbearia' 130,8
Alcide. Carsro Praça Lauro Müller A'in móvel de aluguel' 13e 80 José Frederico Pça, Dr. Ojl'-hldo de Oliveira I Automóvel de aluguel 130,8
AldaIrgeusen Govie.ki 'Rua CeI. Albuquerque Salão Ondulação Permsn. 130,80 José KaW8 Rua P'_'ufa Pereira Barbearia 130,8
Alfredo Adão Werka Í'raçll Lauro Mü ler Automóv'êf..�e aluguel 130,80 Juventmo Simões Pç�ar. Osvaldo de Oliveira Automóvel de aluguel 130,8
Alfredo Scultetus Dr. Rua Major Vieira Engenheiro Ciyil

.

26l.60 Leonardo Gapski �t(8 Caetano Costa, 226 . Barbearia 130,
Alinor Duarte Cavalheiro Rua Paute �Pere'rlJ Linha de Ooibti'i'" 209,28 � Leonel A. SOf':tber; ,,/"Praça Lauro. Müller Automóvel de aluguel 130,8
Alinor Juoglel Praça João XXIIJ Automóvel de alugue 13080 Ltndovander L Nesclmento Praça Lauro Müller Automóvel de, alugUel 130,8
Atinor Pereira Rua' Psula Pereira Transporte Coletivo ..:, 20928 Luiz Fernando Fuc'k Dr . .ijua Major Vieira Engenheiro cr-u 261.
Ameiia G. de Souza Rua Felipe, Schmidt, 47 Salão de Csbelereira "130,80 Luiz Pscker // Pça, Dr. Osvaldo de Oliveira Barbeada 130,8
Ana Maria Schurka Rua' Caetano COita Salão de Beleza '13.0,8.0 Maria T. <iySouza Rua 12 de Setembro Cebélereíre 180,8
Antonio João Jéeinto Praça Lauro Müller Automóvel de aluguel ISo;.sQ_ Mario Gu6gel

-

Rue Mal. Rondon
,

Barbeiro ambulante 130,8
Antonio Merby Seleme Dr. Rua Vi,del Hamoe, 922 Conlultório mênico 261,60'-." Mar�.·o/Müller Rua José Boíteux, 219 Laboratório dé Prótese 261,6
Antonio Pereira PÇR. Dr.,OlValdo de Oliveira Automóvel de aluguel 130,80 '!'daaju Mussi, Dr. Rua Fe lipe Schmtot Médico clinico 26t,,6
Antonio Scopel RUB A1meida\Cetdelo, 452 Etcrit. contabilidade 261,60A'

itons Pepaiuk Rug Pastor Georg Weger Salão de Beleza 130,8
Antonio Weiofu:ter Dr. Rua Getulio Vatgal, 5U Eecrit. de advocacia .261,60

.

i1fo� Alves Ferreira
.

Rua Vida1 Ramos Barbearia 130,8
Arlindo Cordeiro Pça. Dr. Orvstdo de Oliveira Automóvel. de aluguel' 130,80 MuacYl'..pudant Dr. Rua Fe lipe Schmidt. Advogado 261,6
Aroldo Allage RUd Mal. Deodoro, 337 Escrit, Contabilidade 261,6,Q,/ Nelson H'Ii�enhuk Pça. Dr. Osvaldo de Oliveira Automóvel de aluguel 130,8
Allil Tomporoskl Praça Lauro MÜller Autom6vel de aluguel 13QtffO

\
Q'ni!sa Rení� Santi Praça Lauro Müller Automóvel de aluguel 130,8

Benilde M. Pionkievicz Trave.... 7 de Setembro Salão ue Beleza )$Õ 80 Olga Odete Stei.�n Rua Major Vieira Salão de Beleza 130,
Carlol Heina Sachweh Rua Paula Perei.�a. 351 Gabinete O.Jootológico/261,60 Orlando TremI ',"", Rua Vidal Ramos

'

Escrit. contabilidade 261,
Cario. Leal de Berroe Praça Lauro M�llell .. Aotom�vel de a.lugt,Je( 130,80 Osmar M. Gi ubba

�port(l..
União Arquiteto 261,6

('é:lo Bueno Praça Laura Muller Automovel de elJJguel 13U,80 Osní Soares de Lima cs, Dr. Osvaldo de Oliveira Automóvel de aluguel Í30,8
Clemente Karvat Barra Man.a Barbearia / 130 80 Osní de Souza .. dade . Linha de Oníbus 209,2
Dame, Knop & Cia. Ltda. Roa Wolf Filho, 25 Lotação /' 209.28 Osvaldo Carlos Sorg Pra� Lauro Mülle� Automóvel de aluguel 130,8
.Daml, Knop & Cia. Ltda, Rua Wolf Filho, 25 Linha de ifoibul! 209.28 Osvaldo S. Oliveira Dr. Rua �Ia Pereira Médico clinico 261,6
Dame, Knop & Cia. Ltda. Rua Wolf Filho, 25 Linha j.t'OnibuI. 209.28 ouu« Patrícío Adriano Rua PaUl Pereira Barbearia 130,8
Derby Carla. Uhlmsnn Rua Maior Vieira E.cr� contabilidade 26160 Ozenor D. Silveira e

Dine Franci.ca Kohler. Rua Roberto Elke SaI� Ondulação Perman. 130,80 ,Lindovanoier L. Nascimento Praça La ro Müll�r Automóvel de aluguel 130,8

Di.vail Dirschnabe] Hua PB�la Pereira, 375 �!it. oontebilidede 261,60
' Pedro Burgardt Rua Paula Pe ira ��rbearia·) 130,8

• EI�zabeth Neodt Rua Frei
...�enBndro Kam� Sal.ao d� Beleza. 13080 Querrubes C. Mendes Praça., Lauro M' ler Automóvel de alug.uel 130.8Eh.eu Barceloe Rua Eugênio de Svuzy' Berbearia

'.
130,80. R ...neau Cubas Dr. Rua G�tulló Varg

�éQiCO
clinico \ 261,

Emílio Bo..�
� Rua VidBl Ramol / B6rbearia .' 130.80 Rolando Hermann

V.O
igt praç.a Lauro MÜ.ller Automóvel de aluguel 130,

Emilio KUllaba Rua Ma'jor Vieira/ Salão de Beleza 130,80 ,S.,ulo CaTvrslho Dr. Rua Vidal Ramos Advogado .' 261,6
Erwio' Schw,utz Dr. Rua Maior Vie'ra Gabinete Dentário 261,60 S Ivio-A. M!'yer Rua Vidal Ramos' Gabinete Dentário 261,
Fahed C(,u'y Nalla1', Campo d'Agu eide Barbearia 130,80 Theodoro Schroeder, Pça. Dr. Osvaldo de Oliveir Automóvel de aluguel 130,
Flávio di Lüurl:>iro RUIJ Vidal AmOI BII'rbeari!1 130,HO Transp. Turismo Cao(,inhense Agua Verde

. .loha de Onibus, 209,
Fuád Selem e

'

Rua Fe) e Scbmidt Etcrit. conhbilidade 261,60 Tr8nsp. Turismo Canoiohense Agua Verde
\
Lio. a de Onibus 209,

Gellüwin8 'Gcllanov.ki Rua 12' de Setembro, 892 Salão Oodul8ção Perman. 130,80 V"ldevioo Xavier Leite Pçe. Dr. Osvaldo de Oliveira Auto óvel de a�uguel 130,8
Guiomar Schaid Borba Ru Curitibano. S8.lão Ondulação Perman. 13080 Waldemar Colombo Praça Lauro Müller Autom' vel de aluguel 130,8
Haroldo Flcueira Dr. ua Caetano COitO Médico clínico 261 60 Waldemar SchralIlm Praça Lauro Müller Automó 1 d'e aluguel 130,
Hé!io Fleoik RUII Vidal Ramal' Barbearia ,130.80 Walmor Furtado R. FreiMpnandroCamp&,1053 Escritas merciais 261,
Hilário Antonio Tre . RUfl Vidal Rllmo., 1107 E.crit. contebilidade 26160 Z dim Z!Jttar' Filho Praça Lfouro Mülier:. Automóvel aluguel 130,
Hilário Dornele. B le Rua 3 de Maio Técnico 'C'ontabilidade 261.60 Zltta Gllttervill Rua 12 de Setembro Salão Ondulaçã Perm. 130,

logetraud Plotow: Rua .(\Imeidll Cardo.o,625 Sralão Oódulação Permao. 130,80 Zoé W. Natividade Seleme Praça Lauro Müller, 494 Gabinete Dentár o 261,

Irmgar1 K S' eira RIJa 'Getulio Vergal,1350 Salão Ondulação Permsn. 130,80
Ivan de Je I Ferreirà Rua Vidal Remo., 560' Barbearia 130,80 C8noi�has, março de 1974.

Jaym� rAo Seleme Dr. I Rua. Vi'1al RBmol Gabinete ISeotário 261,60
Juão olodei Dr. Rua Vidal Ramol' Elcrit. de advocacia 26l,60 Ivlláslo Coelho .. Encarregado Setor de Tributação

. I

Lotes

���e
vendem-s�:1#it..Jotes com 2

casas 'resie:fenciafs1o. situados
/f(_ ":o., \,.

na R1,l,W''' Rolando , �luceli.
, /. interessados po�o

_ �irar em contato com O".
sr. Hary Hauffe. 1

Santo�Ora�ão ao, Divino Espí�itoFios
Rendas,

_
..
----

,BotGês '

�geral

E·pirito Santo, vacê que me est!larece tudo, que ilumi';
n� todos os caminhos para que eu .. tinja o meu ideal, você
que me dá o dom divino de perdoar e @8quecer o mel q9JY
me 'fazem e que todoa os instantes de minha vida e,8,ttr'éà.
migo, toU quero, neste curto diálogo, agradecer.lh�r tudo
e confirmar �8i� uma vez. que .eu nun� me, separar
de �ocê, por .malor que I!�Ja a Ilus��at.erlal, não. será o

mínimo da vontadE' que slnto �ÚIÍl dia estar com você e

to.dos 08 meus irmãos na gj.ÓF.ia 'perpétua.
/

Obrigado mais upur VE'Z.
/' '

A p!!8S0a ��v�á fazer esta. oração :3 dias seguidos, lIem
fe�er o ped�I·(fentro de 3 dlas ser� alcançada a grada, por

Leial Assine! Oivulgue! mais difí�que seja. Publicar 8ssim q�e receber a graça.

,

C -d N
(Publicada por ter recebido um!l graça). I. S,

,

,,' orreio' O orte. I _

-1-1ll-!II-.-II·.--m-.-II�.-.-.-.-.-.-.-.-E-II-II-II-B-II-.""Ill 1111..1III1!i11.....ilIIl�.�JRIIIH�
I o E_>_ LlL1nmér&iILllletrOOBméstiCJJtltaJ
I TEM PARA VOCE_��� I
.. _--

"

.

- ,.

II L,iquidificadores �itr,-� etc. - Bicicletas M_onark' Brasil de Ouro, - Faqueiros I
I -

inox Hércules Fogões a lenha e a gaz I
I RUA VIDAL 'RAMOS" 920 - FONE" 185: C A N O I N H AS .. SANTA CATARINA I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CORREIO 1)0 NORTE 16 ..03.1974

c.,,���;:.�: qa��....r.,����ca���c�.�.;,: batei M"m'�·s' te'lr·I·O da grl·c'ulturae ebeir-se-vos-é, pedi e recebereiu. Eu procuro, eu .bato, eu

.

�
,

.

.

::.: ::a;.;:. :::.:::"::::.d�:::?m��":::. teod. "

.

,

'

..
, ....

.

.

.' .

piedade de nóu, ,f.i:Y
,/,7

em vós, tende E D I TA L;f;�:1:od:entse»s.us, salva�:/�prJ'Vque esperam
I, '. '"

.•,.
.

""

,..r�

Coração de JeSU8. qUI})'dí!lseshs:, «Em verdade;. em verdade " :///
vos digo: Tudo que}'pedil'es a meu Pai em meu nome, Ele " '""" ,� ",:7'
vô-lo darb. Ve[j�6/em vosso nome pedir a vosso Pai' F!lta '

, //v -

graça •.• pela itiÍerccssão do Padre Dehon, '\1' O Delegado Estadual Substí to do I em envelopes rubsíêsdos no fecho/ e 1

con-

«Cora�ão def.J�sul aalvecãe dos que esperam em vós tend�'�, ,IBOF em Santa Catarina, torna p �iCO tendo a expressão PROPOSTAS PARA
�

d/
' � • / /JY

piedade 9"" nós». ", que o Instituto Brasileiro de Desenvo

N'�
COMPRA,6PE PINHEIROS e serão aber-

- C�raCã�e [eaue, que dissestes: CCê?!! e terra passarão, mas mento �lorestal - Delegacia Estadual, ", tas na )fésença "da Comissão designada
DflDb�p8lavra não passará», Concedei-me esta graCb'••• pela receberá de acordo com, o presente 'e dQsYlnteressados às 1400 horas do dia

iDtz,,�essão do Padre Debon. Edital até às 1400 horas do dia 3 (três) '3'í;�<�t/
"

) d bríl d 1974' brí dr "
.

'

',. /. )'<''1 res e a rI . e. ,o ngan o-se o

�ç raçllo de Jesus. salvaç� dos que esperam em VOII, tende de abril �e 1974. na Rua do Príncipe ,<é' a� ador j Ih
I

IBDF d
piedade de n6s».'

\
I. S. n.? 192, em Joinville, propostas para ,8':''''' g �"o� a reco er, ao , no ato a

venda de material lenhoso provenierite declara'Çªo da proposta vencedora, 50%
I de desbastes florestais de 7.0QO/< (sete (cinqüent}.",�or cento) do. valor total do

mil) metros estéreos de Piaheíro Brasi'", desbaste e o�stante, 30 dias após, per';'
leiro (Araucária Angustifol�a),' em pé, cd� dendo o direito� Co�corrência caso não
casca, da Floresta Nacional de Tres sejam obedecidos �\, prazos estabelecidos
Barras, neste .Estado,' ao preço mínimo neste Edital.

.

'" '

de Cr$ 10,00 pqr' estéreo e que será
). \

''\'",,- '

abatido e retit:ado pela firma vencedora, Joinville, se, em 4 d��ço de 1\974.'
sem qualquer despesa para' o IBDF, no ., _

prazo d�/i80 dias;
Luiz Hamilton de Diniz M�rtins

//-/ Delegado E;stadual Substítutox;
// Os interessados dirigirão as propostas "

<11;;.4: �

_F,o to cô pJªs��
,,;,' �

Em apenas S89l'MÔS, você tira
.

,

F O� OC Ó P I �;S;>" �lquer .dccumento;
./ '.

jornais O�""'�lvros, no C A R
. ·1 O

_
O O

RE9nTRO CIVIL de NERE'I

ç.êfRTE, no edifício do FORUM desta cidade.

mconsertaumFusca/em

,

direitos, seu dinheiro e sua

paciência são preservados:
Somos Revendedor

Autorizado Volkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios

" • 1
e prazos determmados
para entrega do veiculo.
Utilizamos terramentas

\

. . .

I e eqmpam.entos eSpea2.1S,
e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
Com isso, poupamos

seu dinheiro.
'

E dam,m garantia de
6 meses ou .l0,000
quilômetros sobre serviços
e peças. O que nós'
fazemos, nadamais é do
que respeitar seus direitos.'

'.

Não os perca em um
'

.. , : ,

lugar qualquer.
Revendedor Autorizado
Volkswagen é §cgttt:mça.

áíl n •

a Vidi;ll
ANOINHAS

R a mos, \ 1 t 9 5

SANTA CATARINA

Juizo de Direito da Comarca de
.

(lanoi bas • 'Santa (latarina

Edit I de Citacão
.

.

o prazo de
vinte (20) dias

, o DOUT�R JO�É GERALDO
BATISTA:uiz de Dir�ito da
Comarca 4e Cenoinhes, Estado
de Santa,

�t8rin8'
.ns forma da

Lei, etc.
'

FA.,/- SA ER aes que o pre·
senre Edital\ de Cihção virem. cu

cOLhl!cimentt dele t�verem que,

por flart.e �e LEONIDAS
BUENO, �a!lileiro. casado, co.

merciant e, f I.!'d{d.mte. e domiciliedi
I

em Três BAr�a8, de'da comer [8,

Da Ação USqCAPIÁO, eut�,f/j8jtL;o59�Á'�CN11R�8dp�R;
,

TES, represel1t;ote le'�al da �rm!l
"PORTES, I�MAOS &

t,IA_"}residente em lugar incerto
I

nãc
sebido, para, co�te!lt8r, qu endo,
dentro do prazo ,\Iegai, e p, esente

ação, com' o pr!liZO de vi te (20)
dias a contar da \ primeir 1

publi
ceçãc, referente � poss

,

de uma

área de terras, lI\t.uada 'boj.1!l no

perímetro urbano\ da ,idgde de
Três Berras, dest�' co arca, com
1.260 m2 (bum ,a, .liuzentos e

sess)ent8 mt�rOB q��d ados ), con8�
tante dos totu D. r ,.2, 23 e 24,
do Bloco "e", obç ecendo atual
mente as seguintesl 'confrontações:
"de U,I1l lado com :\�venid8 Saoto
Catarmo; aos f f08 com Um

"becô" sem deno i�8Çllo; de outro
lado com outr

"'�eco" também
um denomiDaç'"'� e de outro lado
com o

ESP�'
li

'

de Manoel de

Andfa. d.e.
"; tr

.:

scritli! no Rrg. istrode Imóveis. esta j1omatcill. sob
n, o 6 837, fl. 225, tio livro n.

o

31, em

ni.
de pa�TES, IR

MÃ�S & "

IA� Iod�rtriaj8, .esta,belecida er Tres Barf.ao. FeIta a

juetificaçã í da posse, r� i a mesma

julgada or sentença. para que
,

chegue' o conbecimen de todos,
menrio o MM, Juiz e Direito}
que se expvdi!lse ° pr ente Edi.'
tel, q 'e olerá pnblic8d� Da forma
da I,," e afixado no tug r de cos

tum. Dado e p888,� o Desta

cid. é de CanOiilbQs, ,Iltad., de
Se :' ta , Catarinll. 80,11 vi� e e oito
C2 ) dias do mês de fev reiro de
m I, novecentos e Retem é que-
o (1974). Eu, Zaide E. Se-

leme} Escrivão, o subscrev;. -,

José Geraldo Batista
Juiz de Direito 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Autoriza Poder Executivo
_

a adquiri, ,

; compra, con-

tratar financia nt» e dá
outras prooidênci

.

O Prefeito MUldcipal Ma-

jor Vieira, Sr. Odilon Dave.t, o

uso de, suas etríbuíções.,
Faz saber 8 todos os habitan

tes deste MU�llCÍpio que' o Le
gislativo decreta e, eu sanciono
a seguinte LEI: I

Artigo 1.D - Fica o Poder,

Executivo Municipal autcrrzado
a adquirir por compra direta
mente do fabricante ou de seu

concessionário exclusive, .para
servíço desta Prefeitura, uma

motoníveladore de fabricação
nacional com peso superior a

11.500 qurlos, com potência su

perior a 130 HP, da marca

Huber-Warco, equípada com mo.'
tor Diesel, marca Mercedes Benz.

Artigo 2.0 - Fica o Poder
Executivo Munícrpsl, também
autorizado 8 obter o fmancte
mento necessário- à rd�rid8
compra, à viste, DOS termos, d�
que dispõem as

.

normas dI"
Banco Central do Brasil atutA
mente em vigor,

.

aSsin�'Ddo'�m
consEq,uêncre

contrato de iber
tura de crédito com 8 J3ESC
FINANCEIRA S/A, Crédjto, Fi
nanciamento 'e Invest}:mentos,bem como dao.do em 4'garantia
do .ftnancismento, be1.' caracte
rizado no artigo 1.0, �<ob a forma
de alienação fiduci!lria em ga
rantia, conforme ��tabelece o

Deereto Lei n.? �11 de 1.0 de
outubro de 1969. j
§"Único - O/fine�chnnento

a que se refer'e lo \"caput" desta
Lei, ,serÁ entra� pe la Prefeitur�
Municipal deR C;$ 43.51761

(quarenta e tr�8 mil, quinhentos
e dezessete c'1uzeiro!l e sessf'nta
e um centsvlís) e compreend€Cá
o principal, /�81do de Cr$ . "

190 000,00 (c;�nto e novente mil

cruzl'iros), reis todos os ônus
e encargos;! de. flnanciam'nto,
reprel!entan1do o total de Cr$
308087,96 qtfezentos e oito, mil,
(oitenta e li,se'te cruz"iros E' no-

[i \ '

'Iltnta e se:;, céotaV(JI!} que sera

pago em !cinta e seis (36) me-
IJI '

"

ses, prest�ções este� que serão

r_epresent�dBI9 por 'uma' nota

promissór,!a em seu v9Jor total,
emitida � fever da BESe FI
NANCEI�A sIA, .Crédito, Fi
nanciamento e Investimentos,
pelo PodJir Executivo Municipal.!!==:=:=.I==:=:�:::=::=:::=:=::::::::::::::::::::::=::::==:::::::::::::�::::::::::::::::::=:::::::: :f

•• .' n Artigo �.o - Fica' ainda o

� ME.RHY SELEME & elA. LTDA. U ��1::d�x�t�:at!v:mM�:!�i�t��'a��
g No �artamento de Veículos Usa,dos de ii fiDaDciam�nto a que se refere
•• "'--.,' _..-iy o a,rtigo �o SUOl"8; sl,b a forma

ie Merhy Sei' e & Cia. Ltda., você enCQ,nt'r'ara ii de penhor� p"rceIas do Imposto
r: ".' �� 55 sobre a Ohculação de Merca-
55 reVisados ara pronta,��Jlttf8a: 55 doriu, 8!!s�m '�omo a constituir

/1.1.= Marc- Tipo X'�/C-<''_Yo''-'�r ' Ano ••: ••: a BESC FI�ANCEIRA S/A, Cré�
••

-
.. dito, Finan�éism"'CJto e Investi-

i5 Opala 4 porta� Bege 1.970 i5 meDtos,pro\�rador do Município,
=1

. //7 ��e :: com poderel irrevogáveis !)8'ra.
55 Chevrolet· Cami<1heta �nca 1971 li o fim

eSP��'81
dé rece_b�r do

== .

�.
/'. � :: órgão comp ,tt"nte,' as parcelas

n Willys,. ural 4x4 Verde/of, nca 1959 li 'do Impo!lto, 'obre a Circulação

••i.i ForrL..-- Corcel2 portas\ Branco 1.972 5.·••! ':�r��:����or� \��;r��d�sli��te c�:��. o Cinema ainda é o melhor e o mais illlessiv�l divertimento! III Ford Córcel2portas Azu:1
"

1 1 fi ���o �e f����amFeI��;���d� Vá sempre e leve seus filhos!
.

:: 1lÍ1D••••I � i3•••••!E .

S/A, Crédito, Fi.DaDciamento e a._,'.. g- IIII"'A........... I!' a•••••••••••••! _••••••"•••••••••••••• !I••_ _ '... P"!* MS MA'" .

" .
!, '

�QQQ$1Qg����QfiJ�QQ���gfa·�I'i1QQgQQ���ri1�Q��fi1QQQQQQQQQI'il§1Q�MQ����QQQ�r1��p
Em t... '..

/

\ ',' ,m

IA Copa do Mun�o em s�a casa/num Tele�isor ,G.E. - Semp!
� .Você paga até em, 30 meses m
m _L m
ce

--

---� 9ll
m m
'm m

m '

.'

'1. ", . ,.,. \.. m·
.z;eitjt;j�Eii;ji:i���fjEii!i�·ifjlj�f!jEiEjal!ii;i�i;ji!it;j�ai!ifjfjfj��� fj,i!jfj�fji;;ji!jElr.i5a��t;jfjfi��fâ�Eii!iaflji!iaiSa

NOTAS
Assumiu ontem o novo go

verno, sob o comando do Ge
neral Ernesto Geisel, do qual
muito se espera para a conti
nuidade do desenvolvimento
naclonal.

x x x

Uma firma' construtora de
Blu�enau ganhou a concorrên
cia para o trabalho' de estaquía
menta do "Cenoínhas Palace
Hotel", obra a ser iniciada ainda
no corrente mês.

. x x x

O sr, Abilio Canto, após vá
rias homenagens reeebídas, per
tiu sábado pela manhã, afim de
assumír suss funções na agêncís
do BESC. de Concórdia.

x x x

A rede subterrânea da eOTESe
será iniciada dia 15

'

de abril
próximo, quando novas valas
serão abertas na cidade, com

término previsto para setembro.
Entílo, com .o atual trabalho da

CASAN, novos problemas de�
verão f surgir, principalmente
para o tráfego. Mas ... ' é o preço
do progresso e tudo será nor-

'

malizado mais tarde.
x x x

, (
O Frigorífico Canoínhas S.A"

que iniciou suas atividades com

o abate de gado, passou 8 abater
suínos e agora está abatendo
também grande quantidade de

.

carneiro, levados depois pará os

grandes centros consumidores.

x·x'x
O Banco do, Brasil adquiriu

ESPARSAS
imóvel na Rua Major Vieira,
afim de construir, residência

para o gerente é sub-gerente.
x x x

O sr, Oldemar Mussi, Presi
dente da Associação Comercial
e Industrial, esteve em Florta

nópolis mantendo contato com

altos escalões do governo.
x x x

O 'Prefeito sr", Alfredo de
Oliveira Garcíndo, 6 ';servíço da

adminíatração, viajou a. Curitiba,
Blumenau e Floríeuôpoíte, de

vendo retornar amanhã.

x x x

Uma fábrica de carrocerias
será instalada 8 curto prazo no,

bairro industrial do Campo de

Agua Verde.
.

x� x x

Procedente de Brasílta esteve
.

em nossa cidade em visita 8

seus familiares o engenhetro
agrônomo Dr. Alvacyr Alberto
Fedalto, rumando após a Curr
tíba e Fforisoópolis, a serviço �

do Ministério da Agricultura.
x x x

O 3.D Batalhão da Policia Mi'
lítar, aqui' 'sediado, expedíouo
Edital de Ioscrição, até o dia

31, para inclusão de novos sol
dados êombatentes,

x x x

E o A trai, nosso representante
no Nacíonal, entrou com o pé
direito no certame, .:!onseguindo
honroso empate em Natal, ante
o América.

Ca4!rneta extravlada'-
Com\_nicamos o ex�"'i� da

Cadernet de Po�ança n.?
002289� 1 so seq,tnfr· Alexandre
Smentkoskf !!Y6ixa Eeonômlca
Federal, '. ag.ê ia de Canoínhas.

QueOl.-"lnc_o ntfo.1.l.._ favor entre

gar neite agência. �
Caíio�nha8, 12 de m&rço��4.

é'''/ O GERENTE • "2

Do(umentos extraviados
Ale�re Smeniko!õlkr�s

para ��. @f�Q8. legaiy-que ex-

t
.. I "'./

rsVl.0� Oli 8tógUlh�'8 Clocumentos:
Certificado ,.dê" s� Pick-Up
WiIlys, en�7, cor a,�ul e sua

Carteira/'Profissional de"lhbili
taQão(Éstes documentos ft�mseft{efeito por ter sido' reqúe
Ada as 28". vias perante o

Orgão competente. '1

. Vende-se
� .,/

,Vende-se uma' j�i.ek'::Up,
ano 69, u��bi, ano 70
e um Ca�ildíão F"'-3,50, ano
60_ T�ar na Casa'santa
T�re.-z(nha', com o sr; ruCQ,.
/

'

Lotes - vendem-se"
ndem-se 4 lo�-

dindo x 40 m,;/c'àda um.

n �.,..Rtla Ruy Bar

bosa,' a .3.P'6'1hetros do Gi-,
nãsià �t9 Cru., Negócio
de 9((asião.

I'"
Aratar com O ,sr. Henriq
"Bora. na Casa Santa Tere- ,

zinha. 3

'Muni,cipal 'de
N. 323 de 06 de

rço de 1974

Prefeitura
/

Lei
Major Vieira

Cr$ 9.140,17, perfazendo
o total de Çr$ 36,560,68

§, 3 o - O Prefeito autorizará,
irrevogavelmente, o Banco do.
Estado de Santa Catarina S/A,
ou outra qualquer fonte paga
dora da quota referida neste

artigo, a contabilizar .'8 débito
da conta dn Município, em que

.

forem creditadas as parc
quota do Imposto re a Cir

culação de �féadorias a que
se refer 'caput" deste artigu, .

as ig) or,tâncias correspondentes
�,r(qúidação das obrtgações COo

""irafdas com o financiamento a

que se refere o artigo' 2.0 supra.
Artigo 4.° - Revogam .. se a8

disposições em contrário, e es

pecialmente a Lei n.? 319 de
de janeiro de 1974..

tigo e.o - Esta L�i entrará
data de sua pu

I

Investimentos. '

§ 1.0 - Se a quota de parti
cipação do Imposto sobre a

Circulação de Mercadorias 8

que se refere este artigo, tiver
sua denominação modtücads ou

for substttutdá por outro imposto
ou outra fonte de arrecadação,
tal novo imposto ou nova fonte
de arrecadação, substituirá a ga-
antia mencionada neste artigo,
s;: que venha 8' constituir no

vação . o contrato assinado, que
continuar íntegro em todas as

. suas cláusula e condições, até
o total cumprim to.

§ 2.0 - O Municípi se

6 fazer consignsr nos o

tos, verbas necessárí i

dação das ebngsções stsbelecí>
das na presente Lej os segutntes
montantes r'egpe;iÍivamente�:
1974 - fi pre�6ões mensais de

'�r,.;;6.519,15, perfszendoo otal de Cr$ 52.\53,20 nrclpal de Mejor
1915 _ 2 prestações mensais de Vieira, 06 de m o de 1974.

Cr$ 9.140,! 7, perfazendo aD Odilon D et

o total de Cr$ 109.682.04 Prefeito Munic al

12 prestações mensais de Registrada ,.oe publicada a pre

Cr$ 9.140,17, perfazendo sente Lei ns Secretaria Muni

o total de Cr$ lü9.682,04 cípal na mesma data.

1977 - 4 prestações mensais d� .a) Jair Dirschnabel- Secretário
.'

/
, .. 1.,..-'

, Cine Ver a Cruz (O cinema dotava)
. '

APRESENTA

HOJE. II. 20,15 hora. - .eo.acional progr· a duplo
1 .. f11me: Giuliano Gemma num dos seus maiores

/
esempenhos

no ci ema: O Dólar Furado
2.° filme: Erico ontesano e Alíghíero Noschese m:

�u ão.Quebro. Arreb ''Dto
Esses dois cara .Incríveís vão acabar com,.' Fossa do Mundol

�.629 rgalhadas contadas DO re õgto,
Este filme reprisa manhã, as 13,45 horas, matinê.

A�ANHA, em d a••euõe.: a. 1 ';15 e-21,15
A Metro apresenta � ílme que não mai

,','
esquecerá:

Mete to o'§ eles
.

volte só
\, Este filme reprisa segu ida-teíra, dia 1., )3, as 20,15 horas

, ,

hora. \

ano.

OlA 20, 4a. feira. à.

20'1�
.. ora. - ceOlBur& 14 aDO.

" '. j
•

"Seuão da. Moça.", " ormidável programa duplo
1.0 filme: O Último D a/de Guerra Os estilhaços
do. mmtel,os e bomba, �,.p",.entam os ho",,,,, dé todo o

gêDer�, cOmo prova do absu. o provocado pela guerra III
,2.· filme: A PROGRAMAR

,
,

DIA 21, 5a. feira - 88 10,1� horae
,

_,

Eu amol Eu amol Eu amo: Eli'll Agora DeseJa c/Annle
Gi:t:_ardot e Philippe ,Noire. Este "lme reprisa sexta-felra"dia 22/3

Cine Ju'bileu O I nçador de sucessos

AfP R E S E� T A

HOJ�. a. 20,15 ?t.ra. - cemu� !ivre
Mario Mo�(mo� Canijnflas em O Prqfessor c/Marga Lopes
e a partiClpaçao elpecial de Arturo d\ Gordon. Não percam.

Es�e fUm� repris{a�aDhã, em senl!lacio�al ve!lperal, as 16 horas

AMANHA, erJ dua••e••õe•• a. 1 15 e a. 21.15 hora.
I .

" .

Gregory Peck em: O Parceiro do Diabo Ele é uni
homem

detei.inadO...
um homem do Oest�, onde a traição não

se perdôal

E.S,
e filme reprisa segu,Dda-feira\'.d.ia

18

e. te,rça-feira,dia 19/3, as 20,15 horas.

Dia 20. 4a� feira � a. 20,15 h()ra. '- en.ura 14 anoe
I O Pr�fessor' \

'.

Dia 21 8. feira. 8. 20,15 hora. - c�n8ur8 14. an!).
Mütrlmônlo Perfeito· n�� 2

Este fiiqle reprisa sexta· feira, dia 2�/3

,
I
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