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UM LIVRO DE .VIAGEM
ENÉU ATRII.4ZIO'

É ausptcrosa realídade, para nós catarinenses, que C)

nosso Estado, 'nos dias de hóje, superando o velho azar .de
ter a forma de um T d'eitado, já possui uma série de escri

r' tores da Dava geração, que vão produzindo livros sobre os

mais variados assuntos. Já podem os catarinenses ler os

catarinenses.

Livros sobre viagens são conhecidos de priscas eras.

Marco Palo, Humboldt, Hans Staden, são coahecídos (e prin
cipalmente citados) em toda parte. Alguns brasileiros mo
dernos, entre eles Érico Veríssimo, já' Incursíeneram pelo
gênero, reconhecidamente difícil, mas poucos prendem o leitor
'até o fim. Coube a Monteiro Lobato, com o seu célebre

«Amértca», lançado em 1931, dar verdadeira popularidade
ao livro de viagem, que o povo comprou, leu e discutiu. A
razão- de seu sucesso, observam os'entendidos, foi que nunca'

perdeu de vista c Brasil, analizando-o em relação a tudo

que observou nos Estados Unidos da época e que tem sido
muitas vezes mal interpretado.

'

.

X

Agora, porém, surge um livre de autor catarinense,
'contando uma caminhada pelo Velho Connnente, Refiro-me
a «Europa sem programa», de Carlos: Adauto Vieira (Charles
d'Olénger).

Conheci o autor, pois, que fomos contemporâneos de'
Faculdade e alguns papos batemos nas, esquiaee de Floria
nópolis (e que não' existem em Veneza) sobre literatura.'

Depois, por longos anos, nos perdemos de vista, mas ficou
me a lembrança de que ele era um homem de espírito, ale

gre, cheio de verve, capaz de captar O humor mais recôn
dito de uma cena. rotineira. Ficou-me támbém 8 convicção
do seu amor 'à literatura, à arte e à cultura. Há 'alguns anos
li o seu livro de estréia, uma coletânea de boas crônícas..

,

X

«Europa sem programa» é um livro bem-humorado,
alegre, agradável. Mss nem por isso deixa de ser um livro

sério, onde as informações e conhecimentos são transmitidos
com naturalidade, sem pretenções, mas atingindo sempre' o
objetivo. Nunca perde de viste 7" como o Lobato precursor
o nosso País, e, o que é para nós novidade, o nosso Estado
ti a sua cidade. Não decai' e, narrativa, que se mantém sem-

pre em nível estimulante. l

Algumas passagens do lívro são particularmente inte

ressantes, revelando o ficcionista pronto a aproveitar uma

observação qualquer. Assim acontece com o registro de que
Laocoonte «agarrou-se ao que pôde de Hércules, com unhas

\'
e dentes>, 'pera não cair no ebísmo; o encontre com o padre
brasileiro, em Vent'za, e a missa indormida no dia seguinte;
a justificativa enacionah :para 'ingestão de caipirinha; a

«justificada:. frustração de Raíníer por não se encontrar

com tão famoso autor...

X
Co,Ílcluindo, 'é inegável que o autor soube aplainar as

dificuldades do gênero, transmitindo ao leitor a impressão
de que o acompanhava, fazendo um livro de leitura pro
veitosa. E revela, ainda, como poupar ricos cruzeirinhos já
que, embora .tenha feito a Europa sem programa, não a fez
'sem vintém, ..

'.""
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,VOTO DE LOUVOR AO DR. KELLER
Por uma feliz e oportuna,

além de justa tndícação do no

bre VereadorWendelin Metzger,
a nossa Colenda Câmara de

Vereadores, vem, de aprovar,
por sua unanimidade, um voto
de congratulação e louvor, ao

técnico alemão, agrônomo Dr.
Alberto Keller., Eis, na integra,
a indicQção· do Vereador Metz

ger, eis que em tudo prevaleceu,
como esperávamos, a técnica e

o bom senso:

"Exmo. Sr. Presidente da Câ
mara Municipal de Oaaoinhes.
O Vereador infra assinado no

uso de seus direitos e: atribui

ções, vem na forma regimental ' ,

, e de acordo com o artigo 99 do

Regimento Interno da Câmara,
requerer a V. Excia., depois' de
ouvido o Plenárío, cunte nos

\ ANAES da Casa, um Voto de

Congratulações, ao Dr. Albert

Keller, Agrônomo, técnico em

batata semente, a maior autori-
'dade do mundo' no assunto, e

que se oficie comunicando até
o dia 2 de abril do corrente ano.

,Justo louvor, porque o Dr.
Keller como técnico p profundo
conhecedor do assunto, foi quem
deferiu Canoínhas para sediar
um laboratório de batata se

mente certificada, a ser cons

truido em convênio Brasil- Ale
manha, através do Ministério
da Agricultura.

Nestes Termos
Pede Defertmento

Canotnhas, 29 de março de 1974.

VENDELIN METZGER
Vereador"

chico Estados' da Federação, fi
xado depois em Senta Catarina
e luta subsequente de quatro
municípios escolhidos de tnícío,
Canoinhail, Lages, São Joaquim
e Campos Novos, escolhendo-se,
finalmente, a nossa comuna.

,

Muito obrigado, Dr. Keller.

Dr. Keller retorna, agora, à
sua terra, Alemanha, levando

consigo este voto, que sigoifica
o profundo reconhecimeoto de
todos os canoínhenses pela es-

colha, aqui, para sediar o aludido'

Laboratório, numa luta surda, e

depois de público, envolvendo

Mestre e timoneiro
Edu Portirlo Goya

Enées - quem mais do que eu poderia chamá-lo as

sim? - de mestre e timoneiro, porque você sempre foi um
bom filho e um bom discípulo P, acima de tudo, um bom

amigo e companheiro de infância, que soube conduzir o seu

veleiro "O Peão Negro" com muita filosofia e senso de húm'or.
Ce>m relação ao seu livro de contos, ebrangendo nossas

plagss catertnenses, tenho a salientar que O mesmo teve real

destaque em nossa comunidade e no nosso Estado de Santa
Cetsrtne e;- porque não dizer, do nosso querido Brasil.

Desejo-lhe, mestre e timoneiro Enéss, que este não

seja o último d;e seus livros. Atrás dele hão de vir muitos e

muitos' mais, e que você saberá conduzir esse veleiro, com

mais contos cheios de filosofia de nossa querida' gente de

Santa ,Catarina e do Brasil, que você tão bem conhece, com
suai pecu'liaridades.

Exames Preventi vos do Câncer
A ASSOCIAÇÃO FEMININA 'DE COMBATE AO ,CÂNCER

avisa que os exames preventivos do câncer ginecológico serão,
efetuados nesta cidade, por uma equipe, de .médícoa locais, de
15 a, 30 de abril.

LOCAL: CENTRO DE SAÚDE.

HORÁRIO: das 9 às 11 horas.

Serão atendidas:

Dias: 15 a 23 - as pessoas .residentes no Município de Canoinh!ls;
Dias: 24 a 26 - as pessoas residentes no Município de Três Barras e

Dias: 29 e 30 • as pessoas residentes no Município de Major Vieira

As inscrições poderão ser feitas no Centro de Saúde, nas

datas adaia mencionadas.
A DIRETORIA

PRACA
�

Comércio e Indústria H_ Jordan S_ A. - filial de Canoinhas (Se),
vem através desta agradecer ao comércio, bancos, repartições públicas, funcionários, colaboradores em

geral, e ao público que nos honraram com sua preferência, colaboração e distinção, recebida durante o

desenvolvimento .ds nossas atividades nesta' praça, quer no' atacado, supermercado, erva-mate e depar
tamento de eletrodomésticos.

I,

Informamos outrossim que a partir de 31 de março de 1974 encerramos nossas atividades,' continuando
no entanto com. um escritório para efetuar 'pagamentos e receber todas cobranças, pendentes, à Rua
Getúlio' "'argas, 839 e 857.

'

Canoinhas, 01 de abril de 1974.
Comércio e Indústria H. Jordan S.A. - filial

A GER�NCIA

COMUNICADO

..

"

A
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CORREIO DO NQRTE 06-04·1974

Vende-se
lotes CerâmicaAlvino Vo�tS.A.

,

. ficam ,çonvoca?os os senhores ��ionistas des.ta. s�-
cíedadé, para se reumrem em Assembléia Geral Ordináría
a realizar-se no 'dia 04 de m�io de 1974, às 16 horas, n�,
sede social, situada na Rua Pau.lo Wiese s/n,o, para os

seguintes fins: '\
"

, ,

\ '

1.0 - Exame, discussão' e votação do relatório da direto-
ria, balanço gerar, demonstração da conta lucros &
perdas e parecer do. conselho fiscal, referentes ao

exercício de 1973;

2.° Eleição do Conselho Fi�cal e rêspectivos suplentes
para o exercício de 1974;"

'3.0 - Assunto de 'interesse geral. ,'.

AVISO: Acham-se à disposição dos ��Ithores acionistas,
para os efeitos legais. na sede da' sociedade, os

L
documentos a que se refere o Artigo 99, do

,

Decreto-Lei 2.627, de 26 de setembro de i960.

li ntes de comprar seus MOVEIS, verifique os

pre�os e facilidades de pagamento que

FONTANA MÓVE'IS lhe oferece.

Dormitórios - Jogos Estofados - Copas -

Cozinhas .: Cotchões - Tapetes, etc.

Se o seu problema é Móveis, a solução está em

Situados na, parte mais
alta do Campo da Agua
Verde, com frente para a

Rua dos Expedicionários e

Rua' Alfredo Mayer.
Tratar com o sr. Adolfo

. Hedler,

Fontana Móveis I "Cartões de Páscoa"
é com a

Impressora Ouro \ferde
onde você encontra

os mais lindos e/
variados, modelos

Praça Lauro Müller, 494

CANOINHAS -:- Santa Catarina

•••••••• 11 II •••• 8••

i: __•••..•••.••..•••...•.•II••••••••••••••:••••:•••::::r:::::=::::===:::::::::::::::::

�' Dra. Zo�Wal�yria Natividade Seleme i�
;;

,

ClrtirgU� Dentista ii
•• I ,-�� ••.

:: F."...._.'�--��=eH} 005589159/DEP ::
:: '. ���- - ::

ii Clíntca dentária de senhoras e �cfjlfnç8s.� .: 2,--- ,
se

" -�- -

!! Especiahzação em Odoot;oped'it,i ..,e.", is
ee Hora 'marcada :�
ai Praça La.ro Müller, 494. - Fone, '369 �:
_.. II.

::fi;��=::::::�::::=:==:::::::�:=:::::::::::�:�::��:::::::::::::::::=::::=::=::::=�:=::=:!!==�;:i:

Leial Assine! Divulguel

Correio do No�te

R E V,END EDO R TODO NORTE C A T A R I N E N S E:PARA

Sociedade Industrial e Comercial SICOL S. A.
Rua F/rei Menandro Kamps, 606 - Telefone" 140 . - CA N O I N ifAS - 5. C.

2

,

Ed'ital de Convocação

Canoinhas, '22 de março de 1974.
. ,

HARRY VOGT Diretor Presidente

agro-flore/tal olren J.O.

/EsCrI órlo de Planejamento' Agr�a
Elaboraçâ t Supervisão e Orientação Técnica de

Projetos ,\_estais" Agrícolas e Pecuários.

Vende-se Mud s 'Florestais (Kiri, Pinus, etc).

AVISO aos interes��dos que já está' funcio-Inando anexo ao Esê�tório de Planejamento
Agrícola um

oeparta3nto
para LEVANTA.

I'
MENTO TOPOGRAFIC (Medição de Terreno,
Loteamento, etc.), ,/

Rua Coronel Albuquerque, �
- Fone, 192

, ?'n�inh�s, hO de feve�o de 1974.

fing. Agr. Romário Martin�
/ CkEA - 3125 - D - 7a. Região

FOTOCÓPIAS XEROX
c�'t A

tei�ervlço ':tns��taneo e per' eito.
J

. ,; '''''''tn�laç�o m,o_derní�sim9,
.-? """:

-

,

Procure n? escritório�
.....� Derby Carlos

UJhma/nn� na Praça Lauro"Müller,' 251
�, "'-,

,...--/CANOINHAS Santa Catarina

Fios,
Rendas

'"

, /'
Botões

Armarip,h� em geral

.//Casa E ri
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Assembléia Geral

CONSELHO DELIBERATIVO:
Odette Zagumí, Dare] Vieira

Machado, Alzira R. Sts nktewicz,
Maria 'Neyr Radtchewskí, Muia
Ger trudes Gonzaga, Alvina Meul
e Ilda Banhara.

-

Ordinária
São convidados os senhores

-

acionistas desta
Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, às 10:00 horas do dia 30 de abril do corrente

imo, no escritório central, à ruá Porthos Veloso, 247
Vila, Parolin, Curitiba' - Paraná� para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM ,DO DIA:

a) Apresentação do relatório da diretoria, balanço e

demonstração da conta lucros e perdas, e parecer do
conselho, fiscal, referente ao exercício encerrado, em

31 de dezembro de 1973;

Em data' de ,18 de outubro
de 1973. foi funoe oe nept& ci

dade 1:1 Associação Feminina de
Com bate ao Câncer, sendo que
por ocasião foi ele ita e ernpos
sada 8 Diretoria que regerá os

destinos da Entidade no período
73/75 e ficou as6iin constituida:

b) Eleição dos membros do conselho fiscal

plentes para', o exercício, corrente;

Fixação da remuneração da diretoria e do' conselho
físoal; I

CONSELHO DIRETOR: \

Presidente: FlérH1� I. B. Bit

tencourt; Vice- Prestnente : Natá
lia B. da SHv&; 1 a St-cr€'tane:
Martha Gura Kalemp»; ?.a Se-

,

cre ts'rta: Ls íla BOS!>l; 1.8 'I'escu
reira: Dlr ce de Oliveira Andrade;
2.a Tesouretre: Nélíde �8ria

Figueiredo; 3.a Secretária: Val
dina Bossr,

e seus su-

CONSELHO FISCAL:

Liria Schumacher, Iara Schu
mscher, Nelcy F. de Lima.

c)

d) Demais assuntos de interesse social.
..

dos
art.

Outrossim, avisamos de que se acham a 'disposição
senhores acionistas os documentos de que trata o

9�i do Decreto-Lei n.? 2627/40.
.

" Canoinhas, 1.0 de abril de 1974.

Indústria de Madeira�\Zaniolo S.A.

Altavir Zaniolo - \Diretor �'
.., ..

,CONSELHQ' MÉDICO:
Dr. Haroldo Ferreira, Dr.

Osvaldo Segundo de Oliveira,
Dr. Mário Mussi. Dr. Reneau

Cubas, Dr. Antonio S"'h__me,
'Orá, Adair Dtttrich, Dr. Milton
Moreno.

3

•

,I �

Leia! ' Assine!, Dívulguel "Correio do No'rt�
=====::=I=;::=�::::=:::::::::::::::::::::::::::::===::=::::.::::::::::::::::::::::::::::=::::11:1
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ii No Departamento de Veículos Usados de ii
" "

ii Merhy Seleme &, Cíe. Ltda., você .encontrsrá ii

U'
.

��a,d.os para pront� ?'er;��ega: ".-" �i
ii \:::\_, - ,./"', I DEPTO,. PUBLICITARIO:

i.i. Dodge Da"t Coupê // .- 1971
:.:.

Juci T. Reínhardt Seleme,
./ Avani Díttrich Jurgensen, Abí-'

ii Dodge Dart � 4 portas 1970, iI ! gayl Ptcheco. Leoní '1'. Bech�l,
I: / II, Marie Sale te Barbosa, M$ria

li Opala Coupâ /� 1972 ii Lovatel Pires, Eveltna Buéckert,
:: "I"" i= Beatriz Ferreira' Budant, Sueli

� Corcel Coupê 1972 'ii Tokarskl, Esmeralda Buchmann.

ii, Pick-up /�hevrolet - 1971 i�
•• \ ,r ••

II Rura�,4 X 4 - 1959 ii
fi Re,,�dedor Autorizado' Chrysler' do Brasil: H
g/MERHY SELEME & elA. LTDA.li
_'

, ,-
.. ..

•• ....,0:

ii Rua Paula Pere.ira, 735 .. Te_lefones:,3-65 6366 55
- "
- -
" -

:5 C A N O I N H A SI Santa Catarina 5:
" Q
" "
- -
n "
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rd Felicitacões de Páscoa
•

Imp. Our� Verde

I-tenvão M'evânicos e Oficiais-Mécânivos
,

f ('
--------

é

Estamos em, ampliação com nossa Oficina, Mecânica.
�--

'

Dispomos ãe�"·'�.,'Lagas para os profissionais, 'acima,.'
-------�,.

Dfertaf110s ótimo sa�ário, :__ .vantagens para progredir -

-,.

Ourso de' aperfe.içoameflto�
" � O R o:

, ,

BA�ILI0 HUMENHLJK & elA. l�TDA.
�

/

Revendedores \F O R O� Rua. Vidal Ramos, 203 - CANOINHAS
""

-<�,.•__��.__..��....g&"""_"_""_."_"_"_BW••••••=§.MmM@"....'E..........�mnM���.

ANIVERSARIANTES
ANIVERSARIAM-SE -

Amanhã: a 'senhora dona
Estetânia esposa do sr, João
Polomani; a senhorita MarlV
MartJn Becit.

.

Dia 08: a senhora dona
Ligia esposa do sr. José A.
Pereira Sobrinho; (J jovem
Milton de Luca.

Dia Og: a exma. viúvá S';J.
dona Maria Greschechen; o

sr, Nivaldo Roeder; es jovens;
Arthur Greschechen, Tadeu
Medeiros e JaercioLuiz Bur- ,

gardt; o menino Oswaldo filho
do sr , Armando 'Mülbaue.r.

Dia 10:' as senhoras donas:
.Maria esposo do sr. Jacob
Seleme e Hilaa esposa do sr,

Affonso (irosskopf; o senhor
Antonio Koller; o jovem Ar.
mim Schumacher. �

Dia 12: os senhores: Adilson
Voigt ê Modesto Zaniolo; a

senhorita Lucia Maria Me
deiros. o menino Helton Nacif'
filho do sr. Michel N. Seleme.

Dia 14: a senhora dona
Eimy esposa do ' sr, Mário
Mave,; o senhor Julio Rudey;
/IS senhoritas: Berenice Maria
de Souza e Antoninha Ber
nadete Mendes.

.

Dia. 15��' a senhora 'dona
Marlene 'esposa do sr. Fer"
nando Rocha; os senhores:
Vendolin Metzger e Darci
Silveira; a senhorita Edinir
Leoni Vogt; o jovem Zigmun
do Prei,ssle,.

Dia 16: o' senhor Firmino
de Paula e Silva.

DA SEMANA

Paula

Dia 17: as senhoritas:
Janete Rosane Medeiros e'
Marlv Aparecida Maron Becil.
Dia 18: o senhor Carlos,

Benkendorf Junior; os jovens:
Carl Heine Sobottka, Ingo
Iêolr Siems e' Pedro Antonio
Vepech, residente em São
Bento do Sul.

\ \

Dia /g: a senhora dona
Ruth esposa do senhor:João
Dirschnabel; os senhores:
Francisco Bechel e Nestor
Senczuk; a menina Ctarisse
filha do-sr: Rubens Stulzer.

Ao� aniversariantes desé ..
[amos:muitas felicidadeS.

,
' . ".

NOIVADO,'
Contrataram núpcias no

último
.

dia 24, nesta cidade,
os jovens R.OMEU RABI
RESKI e SOF1A DAMÁSO
DA SILVEiRA.

"

Ao jovem par, nossos cum»

primentos.

I Pr�senteie seu

querido' 'com "Cartões

de Pâs�oa" dâ

Impressora
.

Ouro .• Verde I
Tebelioneto s. Carvalho

/

EDiTAL,
!' \" .

Encontram-se em Cartório na R.ua Vida1 Ramos, Edificio
do Forum, para serem protestadós por falta de pagamento os

segutntes títulos: Duplicata 0.0 4008, C, vencida em 05.03.74, 00

valor de Cr$ 475,10 (quetroc- ntos <:! "etente e cinco cruzeirose dez

centavos), emitida por Mallon & Cía., .contra DORILDA SCHULTZ:

Duplicatas n.os 218/74 e rlr2/74, vencida8 e� 15.C3.74 e

12.03.74, nos valores de
-

Cr$ 580,00 e Cr$ 104.00, emitidas por
Basilio Humenbuk &; Cia. Ltàa., contra CONSMAR CONSTRU-
TORA 'MARCONDES LTDA.

�

DupUcata n:o �003-C, vencida em 10.o:·!.74. no valor de
Cf $ 270,I)U (duzentos e setenta cruzeiros), emitida por Malloo &
Cio., ,cóntre DIONISIO KUCKI. '

'
'

.

.

,

"

Po,r não, ter sido possivel ençont.raf 08 referidos' respon-
sáveis, pelo prssente' os intimo para no prno de 3 (três) dies

'

úteis, 8 con��r da publicação deste jornal "Correio �do Norte",
virem pagar os rderidos título!! ou darem as ,r&zões pqrque oão
o fazi'!m e. ao mesmo tempo, no caso de não, ser, atendida estar

intimação, os notifico' dos competentes protestos,
'"'.

CaDoiohas, 03 de abril 'de' 1974.

Paula
-

S.
-

Carvalho
,

,

Oficial de ProtestÇ).s
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CORREIO aJO NORTE

( 1.0.0.00
1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.30

1.1.2.00
1.1.2.10

04
05
06

1.1.2.20
07
08
09
10

1.1.3.00
'11

1.2.0.00
1.2.3.00 12

13

1.4.0.00
1.4.1 ;00
1.4.1.20 14

.

1.4.1.3U 15
1.4.2.00 16
1.4.3,00 17

14.4.00
1.4.4.10 18

1.5.0.00 .

1.5.1.00 19
1.5.2.00 20

21
i

1.5.9.00
1.5.9.20
1.5.9.90

2.0.0.00
2.20.00
::!.2.0.01

�.3.0.00
2.3.0.01

'2.5.0.00

,�,5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2 . .'5.1.40
2.5.1.50

2.5.3.00
'2.5.3.90

06.04�1974

Major Vieira

DESIGNAÇÃO DA RECEITA

de. FEVEREIRO de 1974

ARRECADADA
Previste Até o mês I Do mês ITOTALCr$ €Ir$ Cr$

{.

,1

3.000,co
;:

2.00U,00 '

300,00 43,12 22,48 65,60

�EC.EITA� C�RR'ENTESR�eJtA TributárIa ' ..

IM�OSTOS
01 Imposto Predial Urbano
C2 Imposto Ter\itC'rial Urbano
03 Imposto .obr�\Serviçol de Qualquer Natureza

'\

TAX!\S \

Taxa pelo �xercício do poder de polícia
Taxa de Licença e Fiscelisecão I/O Comércio e a IndúlÍtria
Taxa de Licença e Fi,.calização II" Comércio Ambulente
TsXIJ de Licença e FÍJfalização sobre obrei

'.

Taxa pela predaçijo de lerviço.
Taxa de Expediente
Taxa de Serviços Urbanoa
Taxa de Apreenlão \.Taxa de Alinhamento e NivelalÍ\ento

Contribuiçõe. de Melhor�
Taxa de COOlervação .de E.trada. '\

Reeleita Patrimonial
Particípeçõee e Dividendoe

Receita Industrial
Diveesae Receitai Iuduetriaie

7.000,00
100,00
100,00

13,08 13.08
48,2448,24

52.001.500,00
500,00
50,00
.50,00

67,60 119,60

50,00

100,00

100,00

Tra,nsferêncla$ Correntes
Padicipação em Tributol Federai. \\ .

Cota-parte do Fundo de Participação dOI Municípioe . 50%
Taxa Hodoviârie Uoica
Retorno do Imposto Territorial Rural
Retenção do Impoato de Reoda na Foote

90.000,00
2.800,00

� 25.000,00
50,00

25.1] 8,07
576,ll

25.118,07
.

576,11

_ Participação em Tributo. Eataduai.
Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadoria. 276,000.00 38.U6G,14 3l.554.50 69614,64

ReceitaI Oiver.a.
Multai
Indeniasçõee e Reltituiçõel
Cobraoçd da Dívida Ativa

Outra. Receita. Diver.a.
22 Receitai de Cemitério.
23 Outra. Receitei

Total dai Receitai Correu te.

1.500,00' 100,48 100,48
100,00

2500,00 311,09 311,09

200,00 71.50 57.20 12870
800,00 , 71,52 780.110 85152

413800,00 38.311,36 58.635,77 Y6947,13

RECEITAS DE· CAPITAL
Operaçõe. de Crédito

24 Emprêetimoe
Alienação de Benl M6vei. e Im6vei.

25 Aliensçãéde BeDI Móveia e Im6veill

Transferências de. Capital
Participação em Tributo. Federai.

26 Cota-parte do Fundo de Participação dOI Municípir» • 50%
27 Cota.parte do Imposto Uoico ./Combultív. e Lubrificante.
28 Cote-parte do Imposto Unicó sobre Energia Elétrica
29 Cota-parte de Imposto Unico sobre Minerai. do Paí.

COIl'tribuiçõe.
30 Cootribuiçõe. Diveual

Total dai Receita, de Capital
Total da Receita Orçamentária

200,<0
,c;,

1 .

11&.220,00 113.220,00

200,00 22-2,50
-

222,,50

90.000,00 10.�64,89 10764,89
30.000,00 7.206,97 720697

.50,00
150,00

30b,oo
121 200.('0 131.414.30 131.414,36

535,000,00 38311,36 190.U50,13 228.361,49

Extra-Orçamentária
31 Contribuições de Previdência Social - INPS
32 Salário. Família

1,266,3412.000.00
3000,00

====

TOTAL DAS RECEITAS 383Ll,36 191.316,47 229.627,83

Saldol do es�rcí�io anterior
Em Caixa
Em Banccs
Em poder de relpoDlávei.

1.36894
11.878,74

TOTAL GERAL 2�2.875.5L

-11ajor Vieira, 28 de Ievereiro de 1974,

••mlll••�II!11.mmrlllll••�II.II.II••IIIIB�.Bfmmlm�mIlBIII�lIle.m.IliIlI1I1l�1I1I1I1I1�I1EmIlB�mtilm

IDE t .

- �omércio ge- EletrodümésUcos lt�a.1
I TEM PAR�/ VOCÊ OS MELHORES PREÇOS E CONDIÇOES DE PAGAM�� ·DI�·· I
I T E L E V! S O R E S Philips G. E. Admirai Zenith I
I RUA. VIDAL RAMOS� 926 - FONE, 185 -

�

.

C A N o I N H AS - SANTA CATARINA' I
.mBBR.�.B••�e.e••••a••••••••�•••m•••E�.B.m�••••R.mEm��mmHem_EB••

ODILON DAVET - Prefeito Municipa!

'Oração ao Divino Espírito Santo
E-pirita Santo, �ocê que me esclarece tudo,

que ilumina todos os caminhos para ,Aue eu

atinja o meu idl:'B, você que me C!á o dcm
divino de- perdoar 4 esqueéer o mel. qu« me

fazem li! que teios os instaotes de' mtnhs vir1a
está cumlgo, -u hluero, n�8te curto diálogo,
agradecer· lhe por tudo e confirmar mais uma
VI'Z que eu nunca duero me separar de você.por
maior que seja a i1�8ão material, não será o mi
nimo ds vontade QU� sinto de um dia pstaf com

você e todos 08 m�u� írmâos na glória perpétua.
Obrigado mais uma Vf z.

\ i
.

A pessoa deverá f!izer esta oração 3 dias
seguidos, sem fazer 0\ pedido; dentro de 3 dia8
será alcançada a gra�a, por mais difícil que
seja. Publicar asstrn q�e receber a graça.

.

(Publicada por ter rece\bido uma graçe).
\ R S. S.
1

\

Novena Po\�erosa ao

Menino Jesu� de Praga
Oh! Jesus que disseste: «Peça e receberá, procura e
achará, bata e a porta se abrirá». Por intermédio de
Marill,jVossa Sagrada Mãe, eu bato. procuro e vos rogo
que rainha prece seja atendida (menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que disseste: e'I'udõ que pedires ao Pai em
meu nome Ele atenderá». Por intermédio de Maria,
Vo&sa Sagrada Mãe, eu humíldemente rogo ao vosso
Pai' em vosso nome para Que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido jl .

Oh! Jesus que disseste: «O c�u e a terra passarão,

l\1mas
a minha palavra não

pa�ará».
Por intermédio

de Maria, _�o8sa Sagrada Mãe, eu confio que minha
oração sejlVouvidll (menciona-s (> pedido).
Kezar trWAves Marias e uma S vê Rainha. Em casos

urgentes esta novena deverá ser f ita em horas (9horas).
Mandada publicar por ter alcançado muitas graças.

, V. B.

I
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CORREIO DO NOR'FE 06.04.1974

, PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR_ VI,EIRA
,

Lei H. 3,25 de 19 de marco de 1.974
•

Transforma a Biblioteca Pública Municipal de Major Vieira Abr� Crédito Especlftl

,
ODILON DAVET, Prefeito Municipal' de Maior Vieira, ODILON DAVET, Prefeito Municipal de

Eetado de Santa Catarina, faz ssber que a Câmara Municipal Major Vie�rà, Estado de Santa Catar lua, faz
decretou e, eu sanciono a seguinte saber que a Câmara Municipál aprovou e, eu

·L E I: sanciono 8 segurnte - �

Art. 1,0) - Fica transformada a Biblioteca Pública-MUõicl:-- --'-�-------"---L-E-f:-
pai em «Sala de Leitura tipo B�. tendo como P&tro� «Machado -d'e Art. 1.0) - FIca aberto um crédito espe ..

Anil» e mantida pela municipalidade, na ledí(do município. cial por conta do excesso de arrecadação verí-
. B' C

ri" ,� ':- • ficado no mês de fever�iro, DIt importâocia de
1 - auro, antro - Local: Prefeitura Municipal, C $ an 226 51 (. I' t .... I' ,'1 d tr 4. , .•r o II e no S mu uzen os e

Art. 2,°) - A. de.pelal' 'de iOltalação, manutenção e �qUlIlI. vinte e seis cruzeiros e cinqüenta e u:n ceata-

ção do acervo iá existente de 350' volumei para a lalo de leitura vos), para fazer face as seguintes despesas;
traneformsde pelo, artigo. "auterjor, correu por dotação orçamentária Para pe garnenro da aquisição
própria, DO. exercícioj. de 1.970 e 1.971, de uma patrola marca Hube r-

Aet. 3 o) _L" O Senhor Prefeito Municipal fica autorizado 8' Warco, conf. 8 Lei n.? 323 de

allioar ° 'coovêdfo com o Iustitute Naoionaluo Livro para forneci- 06 03-74, entrada La parcele CI$ 23.517,61
.

mente de liy,r;;1I de Buietêocio têcnica à Sida de leitura traueformede � Folha de pag"m"nto dos pro-
Por elta k'i.' ." f-ssores 'ref. dezembro j., 1973 Cr$ 166750

./' "
' ,

�Art. 4_0) - Esta Lei entrará em vigor na data de IU8 - Folha de pag amento dos Q)O-

publicação, revogadas OI di,poliçõel em contrário.

/' Prefeitura Municipal de Maior Vieiro, 19 de março de 1 974.-

.I 8) Odilon Davat - Prefeito Municipal

preeeote Lei Da SecretariaHegietreda e publicada a

Muoiéipal 08 mesma data.

s) Jair Dlrachnabel Secretário

N., 326 de '19 de marco de 1.974
,.

Abre Crédito Especial
ODILON DAVET, Prefeito Municipal de Maior Vieira,

E'tad� de Santa Catarioa,' faz labor que a Câmara Mtlnicipal
decreta\e. eu sanciouo a seguinte .' / '

'

\ ,L E I: I . í
Â{t. 1,°) - Fica aberto um. c.êdito especial p�r conta do

falda oriundo do exercício anter ior, DiI importância de <lr$ 4.750,00,
(qusteo mi� eetecentos e cinqüenta" cruseiroe), para fí�zer tece à.
seguintes de_pegai:' I
- Iodú,iria I�e Madeiraa Saltinho Ltda. nota fi,cIíIJh.

112, pagam�oto parcial reí. enchentes agolto/sete'm.
bro de 197�, construção da poote sobre o jRIO
Tamanduá diviea com Santa Cecília > • • .;. Cf $ 2.746.00

, ,

- Getúlio D. dl\ Silveira. pintura de letreird. 081

Tombeires da Preíeiturs, Dota fiscal D. 519, Áe 1973 Cr$. 25000
- Livraria Zagl1ini';. material didático Doto/figeSl n.

000676. de 1973 \ l. C,$ 9,00
_- Impressora Ouro, Verde Ltds., Dotrul ;fiIiCIll'. nrs.

.

010317 - 010551 e 0}0662, de 1973 . i .

- Correio do Norte. �xped.jeDteH Dotal/ofl.· 00763 -

00889 - 00855 e 00089,0, de 1973 .!.' Cr$ 1.096,00
Vulcanisadora "1\1 auá"', Ltda. 'cooelrtol de pneus
Dota de lerviço .n. G 12483, de 1973/. .. .• Cr$

- Trans- Iguaçú, nota de fret'e' n, 3qS98. de 1973. • Cr$
- Frederico Sachweh, notaa 4e .�'viço� de coueertos

nu. 002211 e 001975, de 197'�;I .

.TOTAL DO CREDITO ESPECIAL CI'$ 4.750.00
I ' /
Art. 2.a) - Esta Lei �btr"rá -em vigor na data de lUa

publicação, revogada. ai di.poliçõel \i,m coutrârio,

Pref�itora MuniciPlllle Major Vieirll, 19 de março de 1,974.

a) O'dilou Oa�et Prefeito Municipal

Regi�trada e pu�icada a preaente Lei na Secretaria
Municipal na mesma data.'

/ '\

a� Jair jDirschnabel
j;

Lei N. -327/de 19 de ma�(o de 1.974
l \ • �.

Abre Crédito Especial
ODILON/ DAVET, Prefeito Municipal d�. Major Vieira,

E,tado de Sant. Catarina, faz laber que a ÇâqJlua Municipal
d

J ' •

ecreta e. eu la/uclDno a legmnte
.

. L E I:
I ' '

Art. r.O) - Fica o Chefe do Poder Executivo 'totolizado 8

abrir DO qO�l:ênte. ex�rcício O Crédito. E.p�cial até a importância de .

Cr$ 51.899, O CClQquenta' e um md, Oltocentol e noveota e oove

cruzeiro')'Jpera fazer face a amortização de empréltimo c�pcedido
pelo BES,.. FINANCEIRA S.A.• Crédito, Finaociamento e, fl;lveilti-'
meotol, p8fa a aquiaição de 'camiçhõee belculontea iá autorized� pela
Lei n. �'21 de 22 de fevereiro de 1974.

� ,

"

I Art. 2,a� - Poderá o SeDhor Prefeito Municipal UIBr c�o.
recun.6a previ,tol n,a Comtituição Federal (art. 67), de que diepuI�r
na 1ortuoidade que 118 f,izer neceuária. .

'

1"
Art. 3.0) - E,ta Lei eotrará em vigor Da

� data de lue

p liceçã(l, revogadful a. dilpoliçõel em cootrário.

Prefeitura Muuicipal de Maior Vieira. 19 de março de'I.974.

/ a) Odilon D<;ivet Prefeito Municipal

( Regi.trada e' publicada a 'pi'elellt!! Lei na Secretari�
Municipal' Da me.ma data,

s) Jair: Oirschnabel

Cr$ 482,00

16,00
46,00

c-s 105,00

�ecretário
\
\\

,

\

Secretário

lei N. 328 de 19 de março de 1.974 tor ís tas e op-redores de má-

quinas, ref. dezembro de 1973 Cr$ .3.160,68
- Folha de pagameuto de ope-

rários de obra, dezembroj19'?3 c.s 2.791,84
Folha de pagamento de salá-

rio-família! dez.em�l'oll9'13 .�.e�� 601,68
-- OENELAR - Comércio de Ele

tro Domésticos Ltda., not,.
fisc!!l n.a 0019! 6, referente ao

exercício de 1973.. I. Cr$ 4B7,20

Total do Crédito Especial Cx $ 32.226,51
Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor

na data de sua publicação, re vogadas as ais

posições em contrário..

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 19
de março de 1974.

'

a} Odilon Davét - Prefeito Muntcípal
R -gl8trada e publicada 8 pre sente Lei Da

Secretur-ra Muorctpal na mesma da!!.,

8) Jair Dirschnabel - Secretário

Aexpel-iência leva à prática.

"

ii
,

'ii
I
I
!

.._._'TI2I
o 1306 (; o Fuscão têrn aC(! r a
novo Sistema de ver.tltacª�),
antiernbacante. Tomada de ar
na frente do pára-brisa.

As rodas têm nova·s.calotas. de
asp,ecto mode!f.1o e esportivo. I
e

J \

.. \
\

E têm �ma mecânica que
já deu certp 2 milhões
de vezes. \
Comprove\í;)sta verdade

dentro de
umVW74. ��])

Tudo comecou com uma
idéia - simples e inteligente.
Essa idéia/foi sendo
ilperfeiçoada ano após ano.

E assim a Volkswagen
chegou aos 2 milhões
de carros rw Brasil,

COl11 a certeza de ter
IÍ

f '

MA

chegado à perfeição.
O resu Itado disso tudo

está em cada um dest'es
carros novos da linha VW74.
Eles são simples e

inteligentes, fortes e bem
acabados • .robustos e
valorizados na revenda.

,"

('I A.
RUA V IDA L

CANOINHAS

R A M O S" 1195

Santa'

-

REVENDEDOR

Catarina AUTORIZADO
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.

de Santa Catarina. P A R T I C I P E I

Prefeitura '

,

Municipal de
Canoinhas
Edital de iTmrada de

Preço N. 103/]4
r

O Preferto Municipal de Ca-
.

notnhas, Estad� de Santa Cata
rina, torna 'pú�lico. para conhe
cimento dos �nteres88dos, que
fará realizar no dia 12 de abril
de 1974, às .9,PO hores, no Edi
fício desta, Municipalidade,
"Tomada de li'reços", na forma
da legislação; vigente, para a

execução de Servíços de Terra
planagem, d� acordo com .as.
consmereçõesj e dados abaixo:

O
I.

1� bra - Serviços de terrapls-
, nsgem, constantes de

escavação, tralnsporte e compac
tação de m�terial de I a cate

goria nos volumes, distâncias e

locais abaíxot
I . .

8) - Rua Caetano Costs, entre
a Rua-� .. ry Waltrik e es

trada estadual SC.2l;
- 2'200 vl�gena a l.eOO,OO m

de distância �édia de transporte;
- 1.0(10 viagens a 300,00 m

idem, idem;
•

j

- 3.200 viRgeDs a 300,00 m
,

idem, idem. I

I

.b) - Rua Princesa Isabel, entre
,

as Rua� Eugênio de SOUZ'l
e Avenida Expectcíonártos:
- 2.000 viagens a' 2.500,00 m

de dtstâncía mêdía de transporte.
c) - Trevo _I RUIl Expedicioná-

rios 'com
.

estrada estadual
SC - 21:
- 600 visgJns a 300,00 m de
dístâocía média de transporte.
d) - 'Rua Getúlio Vargas, entre

as Ruas 12 de Setembro e

Rua Curitibanos: .

- 1.200 viagens a 1000.00 m de
distâncis média de transporte.

Observação: Foi considerado o

volume sem com

pactação de 4,50/5,00 m3 de
material, por viagem.
2) Condições: O início da cons-

trução deverá ser

de 15 (quinze) dias após a ex

pedição da Ordem de Serviço e

8 conclusão,' salvo motivos 'de

força maior, .concluídos 120 di&s

após o início:\ das obras.

Os pre ços, 'para deito de jul-\ j

gamento, deVjerão ser apresen-
tados, individualmente para cada

item, podE'Od1p haver, um aditi
VO, independ]ente do Contrato,
de 20% sob:�é o custo. Os pa
gamentos Betão de acordo com

Ieventamentes mensais.
II

3) lalgamento: Será processado
II at� dia LU de

maio; reservando-ss 8 Prefeitura,
o direito de llaceitar 8 ,proposta
que lhe perecer mais �antajosa,
anular ,totafl ou parci8l�ente a

presente cTpmada de ,rreços»,
.

sem que càlba aos licitàntes o

direito de �Ihterpe�ação de qual
quer espécie.
Demais ihformações, verific&

ção das' cAndicões de trabalho,
poderão �er prestados no De

partamen�o de Viação ,e Obras,
da Prefeitura Municipal.

.

CanoilJ?'S, 29 de março de 1974.

Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

I
,

06.04·1974

Oração ao

Cine V er a Cruz (O cinema do povo)
APRESENTA

HOJE:s..20,lLh."oraa • cenaura 14 anoa - programa duplo
1.° filme: Bllly Jãck

,

2.° filme: T�xftS Calibre 38
Ele matava

\

por prazer, o seu vício era mat8:r... Não percam.

AMANHÃ, à. 13,45 horaa - cenaura livre - em matinê
Texas Calibre 38

em duaa le••õe.: a. 19�15 e 21,15 horaa;_ eeneura 14 anoa

Uma Cidade Chamada Bastardo
Mais um far-west daqueles que você deve assistir ...

Este filme reprisa segunda e terça-feira, às 20,15 horas
"
..... -.

I

a ilusão material, não será o míni
mo de vontade que sinto de um dia
estar com você e todos os meus
irmãos na glória perpétua.
Obs.: Fazer esta oração 3 dias

seguidos sem fazer o pedido. Den
tro de três dias será alcançada a

graça por mais difícil que seja.
(Publicar assim que receber a graça)

I. M. L.

Espírito Santo, você que me es

clarece tudo, que me ilumina todos
os caminhos .para que eu atinja o

.meu ideal. Você que me dá o dom
divino de perdoar e esquecer o mal
que me fazem e que em todos os

instantes de minha vida está comigo,
eu quero neste curto diálogo agra
decer-lhe por tudo e confirmar maís
uma vez, que eu nunca quero me

separar de você; por maior que seja

•

.-

conhecê .. lo/- de perto em nossa Loja o novo

ElUÍyendeSÊLiEdME
Y S

8:
R

DIA 10, 48. feira. aa 20,15 horaa - ceneuea 14 8noa

"'Se..ão daa Moçaa" - Formiâável programa duplo
1.. filme: O Ola do AJuSle de Conta�
2.° filme: Bllly Jaç,k'"

� �'--'-------------------

DIA H, 5a. feirá' • à. 20,15 horaa - eeneura 14 anoa

�Ia do Â fuste de Contas

DIA li"6a. feira. a. 20,15 hora. - cen.ura livre
ssão única :Paixã.o de Cristo

Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Cine Jubileu O lançador de sucessos

APRESENTA

HOJE, 6� 20,15 horaa - cenaure 14 ano.

Vitória ao Amanhecer
QU81ldo a audácia e coragem desafiam o impossível.

AMÀNHÃ, em veaperal - aa }6 hora. 0-
c_ ,-,-",,-��

VUórla
_

ao' Amanhecer_
em dual te••õe'. a. 19, 15 e 1111 21.15 horae • cen lSura 14 anoa

C6da um vive como quer
com Karen Black e Susan Anspach.

I O melhor filme do ano premiado com 4 Oscars.

Este filme reprísa segunda e terça-feira, às 20,15 horas
.

Dia lO, 4a. feira » aa 20,15 hoeae - ceneura 14 anos

Vitória ao Amanhecer

-

,------------------.------------------------------------,

CARROS

-

Há pelo menos seis meses ele -corneçou a circular, insís
tente. Ora na forma de pergunta, ora como informação sussurrada
confidencialmente, o boato cresceu aos poucos, até que há dez

dias, retumbante, virou manchete de um jornal mineiro: "O Corcel
vai parar". A Ford hrasileirs, que até então parecia encarar as
Insinuações com um misto de benevolência e desprezo, não teve

outra alternativa senão retrucar energicamente.
;'

Para apaziguar os ânimos' de consumidores, e revendedo-
res surpreendidos pela manchete, o presidente da empresa Joseph
O'Nerl despachou para Belo Horizonte um tP'!lfO>grama onde, para
dar créaito ao seu desmentiao, adiantbva que a Ford já possui
estudos razoavelmente volumosos s.opre o laoçamento de linha
Corcel nos anos 1975, 1976 e 1977. Svm dúvida

é

uma informa

ção que deve SH levada em conta, pcis geralmente as fábricas

prevêem, seus ínvestímentos com três anos de entecedêncta, quan
do não mais. Com franqueza, ele:! atribuiu o boato a artrmanhas
da concorrêncía. Informação também oportuna, pois; como O'Neil
bem deve saber, a indústria automobilística é hábil na arte de

atingir os vízíohos.
'

Contrato vencido, - Dentro desse raciocínio, pode
parecer sintomático que o Corcel tenha sido atscedo depois de

o 1800/74.
,

Venha

M

Dia II, 5a. feira. a. 20,15 horaa - cenlura 14 anal

O Conformista
O Conformista é a impecável transposição de "'u@ romance de
Alberto Moravia, ambiente na época: do fasciSlno na Itália.

Este filme reprisa sexta-feira, dia 12/4, às 20,16 horas

o Cinepta ainda é o melhor e 8 mais acessivel diJertimento!
Vá sempre e leve seus filhos!

I

F I R ME
se tornar o segundo carró mais vendido do país, logo após o

Volks sedá. Na verdede, não IH·ria lógico retirar o Corcel de pro
dução quatro anos depois de um enorme e dispendioso esforço
para recuperá-lo dei grave defEito surgido na suspensão do mo

delo original, em ·1969. Dentro de dez dias a Ford vai produzir
·(e fest;'jar) a produção de 300 {lODO Corcel. No ano passado, ape
S8.r do SUr gimento de dois novos competidores (Chevette e Dodge
1 800), ele não perdeu sua posição no mercado. Das 70000 unida
des produzidas em 1972, passou a 74000 em 1973. Segundo David
'I'owers, diretor de vendas' da Ford, deverão ser produzidos
76400 Corcéis em 1974.

, De qualquer ferma, a, Ford tem uma parcela de culpa no

episódio do Corcel, &limentado por uma mirabolante história se

gundo 8 qual os "royalttes" p!lgos à Renault francesa, pelos pri
mitivos desenhos do carro, seriam elevadissimos, tornando o Corcel
nada rentável. Para evitar o problema, bastaria ter esclarecido a

. situação, como fez Towers na semana passada, depois de procurado
por VEJA: "A Ford não paga mais "royalties" à Rensult desde
abril de 1972. O contrato vencido está registrado DO Banco Central".

.

\

(Transcrito da Revista VEJA, de 13 de março de 1974)

o tira prosa é isto:

A

voce vidrado'

Rua Paula Pereira, 735 • Telefones 365 e 366 • Caixa Postal,
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CORREIO DO NORTE 06.04.1974

Prefeitura Municipal de MAJOR VIEIRA
-------
Balarú:et& d� o E S P E S A referente ao mês de FEVEREIRO de 1974' Lei

.

H.. 324. de 19 de' marco de 1.974
.

.

.

Diseriminação da Despesa por Or

gãos do 'Governo e Administração
.

,
.

.

·1 REALIZADA.
DOTAÇAO -Até o mês I Do mês I T o T A L

.. Cr'. CrS Cr$

Anula, Suplementa Dotações do Orçamento Vigente
e abre Crédito Especial

ODILON DAVET, Prefeito Municipal de M�ior Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz laber que a Clrniara Municipal
decretou e, eu sanciono a seguinte

L EJ:.
Art. 1.0� - Ficam aouladal' ai leguintel dot�çõe. do orça

.

mento vigente, na importâocia de Cr$ 2649,00 (doil mil, lei_cento.
e quarenta e nove cruzeiro.�; como legue /

Câmara Municipal
Íl09 002 - Diârias
1118·004 - Hepreeentação
Í206-006 - Artillol de expediente
3409·015 Livr�. e pubtioeçõee técnica I
.3415-016 - Mobiliário em geral

OJ'çamenfárla .

1 • Câmara de Vereadore.
. 2 Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria Geral
4 • Setor de Contabilidade
5 - Setor de Segurança Pública
6 • Setor de Saúde Pública
7 - Setor de Educação e Cultura
8 • Setor do Fomento Agropec,
9 • Serviços Uehanoa

10 • Serviço. de Obra. e Viação •

24050.00 ..
42100,00
23360.00
104180,00
460G.oo

20.700,00
66.690.00
15.720,00

216 100,00
32500.00

550.000,00

45930
745.,27
897,60

500,00
743,50

545,12
11.015,18

14.905,97
D.M.E.R.

Total da Deepeea Orçamentária

Extra-Orçamentária

1 • Previdência Social -

2 • Salário Fa[JIHa
Crêditos Adícionai.
Aquilição dá 2 cemínhões

,

I.N.P,S.

Lei 321 de 22-02-1974

Suh-total

RESTOS A PAGAR

Do exercício de 1973

Total da De.pela Extra- Orçemeutâeia
TOTAL DA.S DESPESAS

5.08229

508229

19.988'.26550.000,00

Fundos Dlsponivels·
EM CAIXA

Na 'I'esonreríe

EM BANCOS
Banco do Bresil' S.A .• c/ Fundo de Participação dOI Munic.
Banco do Braail S. A.• cf Movimeuto
Banco do E,tado de Santa Catarina • c/ Movimento
Banco Braeileiro de Deecoutos S. A .• c/ Movimento
Banco Sul Braailelro. S. A.• cl Movimento
Banco do Estado dá Santa CatariDa «Auxílio do Estado»

Banco Sol Brasileiro S/A Dep. de Divei:lla. origene

11.608,27
7.220,51
30.929,93

53.91
49,99

2.746,00
536.54

Em Poder .de RespoRsáveis
I . .

Dívida Fundada Iuterna .113220.00

24� 875,51TOTAL G .ER A L 5500YO,oõ
..//
Maior Vieira, 28 de fevereiro de 1974.

Total dai anulaçõel
Art. 2.0} -- Fica suplementada por contá da

tante do artigo 1.0,' &, seguinte dotação do orçamento

Câmara Municipal
3411-017 - 'Material para Esoeitôrio e Gabinete

Art. 3.°) - Fica igualmente aberto crédito especial por oon
, te da anuleção constante do artigo 1.0, na importâucia de Cr$ 1.300,00,
para fazer face a de.pela com lubltituição de funcionário em gozo
de licença.prêmio.

.

.

Alt. 4.0} - E.ta Lei entrará em
.

vigor DI! dota de lua

publicação; revogeds. ai di.po.içõel em contrário;

Prefeitura 'Municipal de Major Vieira, 19 de março de 1.974.

a} Odilon Davet - Prefeito Municipal

Hegietrada e publicada 8 presente Lei [la Secretaria

Municipal' Da me.ma data.

a) Jair Ohschnabel - Secretário

1262,24
2703,20
2033,16
.3.807,96

261,60
].697.72
4.910,00
1.321.60
1614,30
27.8106l

47.'422,39

1262,24
3.162,50
2.778.43
4.7()5.56
261,60

2.197.72
·5.653,50
1.32'1,60
2.151J,42

38825,79
.

62.328,36
.

113220,00 113.220,00

L955.61 7.037.90

]15175.61 120.257.90

162 598,00. 182.586;26

7.14UO

Cr$ 500,00
Cr$ 800,00
Cr$ 449.00
Cr$ 200,00
Cr$ 700,00

Cr$·2.649.00
anulação oons

vigente.

c-s 1.349,00

53.145,15. 60.289 25

ODILON DAVET _,.. Prefeito Municipal

EDITAL DE
. )

O Doutõr-J.o.llé Geraldo Batista,
Juiz dos Feitos -aa·"_(azenda .. da
Comarca de Canoinhas:E.ta.do de

.

Senea Cat!lrina, DQ UIIO de 'SUB!!.
....

atribuições e na forma da Lei,
FAZ ,SABER, �os que o presente
Edital virem, ou dele conhecimento
tiverem', que pelo preseute CITA
à GUSTAVO HNOLL, que ,se encon·

tra em lugar incerto e não sabi 10,
.

com o prazo de trinta dias, para
.r�sponder aos termos da ação de

DESAPROPRIAÇAO,. DO 1040,
em que é eequereote a/ PREFEI· .

TURA MUNICIPAL DE MA.
JOR VIEIRA. através seu pro.
curador e por todo .0 teor do

petição e respectivo despacho dos

seguintes teor: Esmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito dai Comarca de
Csnoinha!l.· se. A Prefeitura Mu

nicipal de Major Vieira, de�ta
Comarca, por seu procurador
infra·assinado (ut insbumento pro
curat6rio) incluso, imcrito na

O.A.B., Secção deste Estado Gob
n.o 1.043. com éscrit6rio 'e resi·
dêocia Desta cidsde, na Rua G�
túlio Vargas n.O 511, onde recebe
avisos e intimaçõe8, reepeitoliR
mente, vem a presença de V.Excia,
expor e afinal requer!')!!' o 8�glllDte:
1.0 - Pelo Decreto 0.° 193, de 05
de junho do. correnh 8no, foi!

_o('�
r

Fotocópias?
. �

Em apenas 10 sagundos,-você tlra
r r� .

F O T O C O P I A S, · ... 'Õe qualquer documento,
. . . /....... ....

Jornais ou h.vros,· no C A 'R T O R I O O O

R E,9k'sfR O C I V I L d.'N E R E IDA
.I
C.

CÕRTE, no edifício do FORUM desta cidade.

('I T A C A O
�

declarada de utilidade pública, bá 'lnüito. não mais aqui reside. citado, para depositar a quantia
.uma área de terras. situada no 3.° - Na impossibilidede oe ef�ti- que for arbitrada, ordeoando V.

perímetro urbano, 08 Rua Nar. vaI.' edmioistrafivemente 8 desa- Exciao, o imissão provieôeia da
ciso ·Ruth!:l8 via Rio Novo. com peopeiacão, a Prefeitura Municipal Requerente na posse do im6vel
69,575 m2 C!'essenta e Dove· mil, de Major Vieira, oferecendo pelo

.

em desapropriação. Termos em

quinbentos e setenta e cinco me- . domínio pleno da referiria área· de - que, com 8 procuração'. e .
doc.

tros 'quadradQs), a qual obedece. terras o preço de Cr$ 816,75 mencionados, pede deferimento.
as seguintes confrontações: de UU! �oitoceotos e dezesseis cruzeiros e Csooioh88, 19 de junho de 1973.

'

lado com. o Anojo Monjolo, com' setenta e Icíoco ceutavos), cujo (as), DR. ANTONIQ - WEIN

quem de' direito, de outro lado valor é o mesmo do lançamento FURTER, Advógado. à fls. 21,
com IA Estrada GereI Rio Novo. para pagamentos de impostos de v. consta a informsçâo do teor
sendo a via, de outro lado com 'OaQçemeoto junto), requer a V. seguinte:MM. Juiz Diligenciando,
terras de Leonardo Kamioski e Excill, se digne mandar notificaI!' ioformemos a V. Excia., que imo

Miguel Lucachioski e por outro o desepropried ...
, já qualificado. por possivel é conseguirmosa ceetidãe

lado com terras de João -Brande. edital a ser publicado no. Diário de 6bito de Gustavo Knoll, em

burgo e pretendidas de Ladislau Oficial CIo Estado e' Dum dos jor- virtude de não ter conseguido
Noegelski; parA fins de DESA- nais desta Comai'ca; p�rll' todOLOS informação. onde o mesmo veio o

PROPRIAÇÃO, cuja gleba se termos até fin!lI da preseute- ação falecer. nem ter notícias de seus

encontra registrada no Registro de desepropeiaçãc, observadas as beedeiros: nem da data aproxima.
Geral de Imóveis desta Comarca, foemelidadee legais. tudo conforma da. do óbito. Ceooinhas, 15.03.74.
sob D.O 6541. fls. 160 do livro �st&beléCe o ar!. 13 do Decreto- �as}. OSNI VIEIRA DE LIMA

!l.0.3-I; em nome de Gustavo Lei- D.o 3365, de 21/06/1941. e ALCEBIADES GOMES DO

HuoIl, brasileiro, casad", ex-lavra. 4.° - Na conformidade do § único VALE - OFICIAIS DE IUSTI·
dor e residente aJnnlm�nte em do 8rt: 14 do Decrdo·Lei supra ÇA. As fls. 22, foi p�olatado o

.Iugar incerto e não sebido. 2.° - mencionado, a 'Autora indica, desde fi!eguinte despacho: Ine.xistem nos

A área a ser desapropriada é já, o engenbeiro agdmomo DI!'. autos, prova da morte do expro·
constituida de mata t'als, cllm a Daltr'o Soldatelli, residente na Rue prillldo. Vagas informações de !\leu

presença de slgum8!' árvores de Paula Pereira n.O 253, nesta cio falecimento, oãõ autorizam a dis.-,

pequeno valor econômico (madeira dado, para slH'vir como ·a8sishmte. pensa de sua citação. Não o tendo

.branca), Dão' possue qualquer técnico do perito que V. Excia., o Sr. Oficial de Justiça localizado,
benfeItoria nem tampouco é ex- houver por b'Jm de!iiJ�8r. Final- bá que ser procedida a cit�ção
piorada para agricultura (lU pe· I mente� como tenh!l urgência nesta Dor Editai, nos termos do art. 18

pecuária, já que o. proprietário desapropriação, pede, Dili forma do do D�c. Lei 0.° 3365, de 21.06.1941,
domioel, Sr. �u9tavo Knoll, de disposto no artigo 15 do Dec. Cite· se pois, Gustavo Knoll e s�us

-'

Dr. José Geraldo Batlste Juis de Djreito

herdeiros
_ que se encontram em

lugar incerto e 'Dão sabido dos
termos da inicial, ..

devendo ler

afixado na sede do Juízo, DO lugar
de costume, .e publicado, 00, prazo
máximo d� ...,-l5"-(quioze) aias, e

uma v"ez no 6rgão Oficial, e pelo
meDOS, duas vezes em jornal locst.
O prazo é de trinta dias que cor

rerá da data da primeira publica
çâo (!!Irt. 232 e incs.· do Código
do Pe, Civil�. Feitas as citações,
voltem. Canoinhas, 15 de março
de 1974. Ca8�. DR. JOS� GE·
RALDO BATISTA, JUIZ DE

p.IREITO. E paro que chegue
ao conhecimento d08 interessados
e não possam de futuro alegar
ignorâcoia, expedi o presente, que
será publicado por três Vezes,

sendo du ..s no jQfoal local nesta
cidade e uma vez DO 6rgão Ofi
ciai e !)fjxado DO lugar de codu�
me, Da sede do Juízo, correndo .0

prazo da primeira publiceção e

uma vez decorrido se dará a parte
por dtada.
" Dado e passado Desta cidade
de Csnoinhas, .a08 vinte dial do
mês d� março do ano de bum
mil; novleCento8 e setenta e quatro
(20.03.1974). Eu. Anenor Vieira
COrte, Escrivão, que fiz datilogra.
far e subscrevo.
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Diretoria do Círculo de Pais e Mestres

Agradecimento
Muito obrigado, Senhor Prefeito de' Três Barras!

A diretoria do Círculo de Pais - e Mestres e 11

Direção do G. E. '(Frei Menandro Kamps" do bairro
São Cristóvão, agradecem .8 generosa colaboração
que sempre têem recebido da Pr�feitura Municipal
de Três Barras, através de seu magnânimo Prefeito'
Sr. José Felício de Souza, através de serviços pres
tados ao Estabelecimento, ::ioação de uniforme e

material escolar aos alunos.

São Cristóvão, 02 de abril de 1974.
.

' )

CAMPANHA DOS 25 MIL ELEITORES

C�NOINHAS
. PR�SA � VOCÊ

i-

i
i
!

..

�

�

,.

\

NOTAS ESPARSAS
Domingo último, dr.. Enéas primeiro embarque de papel,

lançou oficialmente o SeU livro, carregados em duas grandes
<O Peão Negro», em SU8 terra -jamantss," produzido em sua

natal, Campos Novos, em ex- nova fábrica no vizinho muni.

pressívs solenidade e churrasco cípto de Três Barras.
de confraternização na fazenda, c

x x x
do seu primo, dr. Waldemar
Rrlpp. ex-deputado federal e

E domingo último ,tivemos
nosso conhecido. '

. bom futebol, em MarcHo Dias o

São Bernardo hospedou e goleou
o frágil' América de Irety, Pr.
e no municipal, em partidabem
disputada, o Pert venceu o Ri
gesa pelo mercador de o( a 3,
'sendo o marcador em Marcilio
Di88 de. 6 8 1.

x x x

Todo o pais, de norte 80 sul,
mobilizou-se para o auxilio 80S
flagelados, de Tubarão e outros

�

municipios também. atingidos.
O primeiro auxilio dos canoí

I

nhenses seguiu sexta-feira últí
. IDa, destínsdo & São Ludgero e

agora, mais dUBS cargas estão
sendo providenciadas para o

embarque, agora com desttno a

Tubarâo.
x x x

A firma Mussi, concessionária
FNM em nossa cidade, lançou
quínta-feíra, em concorrido co

quetel no Elíta Tenis Clube, o

seu último lançementa em au

tomóvel, médio, da marca ALFA
ROMEU, vendido na hora ao

mdustrtal Luiz Fernando Freitas.
x x x

O sr, Wiegando Fischer Já
transferiu sua' residência, para
Camboriu, tendo antes deixado'
seu abraço a todos os seus amigos.

x x x'

A Casa Trevísaní,' Sérgio e

Argos, já se instalou em seu

edificio, recém-construido, na

Pr�ça Lauro Müller, rua Eugê
Dia de Souza.

x x x

Mais uma firma que' vai se

instalar de. imediato Da' área
industrial do Campo da Agua
Verde, 'o tndustríel e advogado,
dr.Tvan José da Costa, Promotor
de Lages, em gozo de licença
premio, afim de cuidar dos ne

gócios do seu saudoso irmão.

x x x

A Loja Denelar, já' demoliu
residência ao lado, para dar

lúgar a maís um moderno edí

fícío, também para loja.
x x x

A Rigesa festejou com uma

passeata pelas ruas de nOSS8

cidade e qu eima de fogos, o seu

24 de, abril, Domingo de

Páscoa, presenteie seu

amor com os mais belos

"Cartões de Páscoa" da
\ '

Impressora Ouro Verde
"

.���.�.���������..�������.������..���.
� � <ui? <ül' <1& W � W 'l» W (& W W <III> (li) (li) 4ll» ®> (li» (& (li) W'<Il> <õ» W (& l1Ili> W 4IIl> iifi> 4l1l>. (I" 4lll> (lll> ClI\> (& II&' 0

k'
.

�

, t Progresso, X Des��vimento Motivação: �
,t Pre�e�� �únicipãrêj"�-Cã��s �
!oe

. j' , '''_'''�' ,7 €�
'!.!�..l:t:t:J...:l��Jt,l.!..l.l.!,����..!-!Jt:i'.lJt,.'l���Jl.!.1�:t,:tJtJt

da próxima . semana, somente

voltaremos a circular no sábado,
dia 20, envi�ndo, antes, a todos

os n08SOS assinantes e colabo

radores, votos de Feliz Páscoa.

Grande e variado sorti

mento de sugestivos
"Cartões de Páscoa"

você, adquire na loja da

Impressora Ouro Verde

-

o JORNAL DA FAMILI4 CANOINHENSE

x x x

Devido 0& dias santífícados

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.I.

Comunicado ;/
A CEN� :IDLÉTRICAS �E SANTA CATARI-

� �
.

NA S.A. - CELESC;"através da Admiaístràção Regional
de Canoinhas, comunic�9ue, haverá interrupção no for
-necimento de energia efét[ica, no horárío das 06,00 às
15,00 horas, no próximo" orníngo, día 07, nos locais
abaixo discriminados: ,

?

1.0 rua Getúlio Vargas e, �r€chô\das transversais;

2.0 rua Vidal Ramos e,-.(ransversaiS� ....desde a CELESC
até a firma Proeópiak; '\/' '\

3.0 Campo da Água Verde; e "\
!I'

,',

4.0 Bairro Industrial n." 2. '\,
" \

. Outr-6ssini, deixa claro que, o desligame�to' pro-
gramado/para os trechos acima mencionados. é i�g,res.cindíy,ê'{ palra. serviços.

de montagem de Rede

Pfin}\ia,de Distribuição.
,

"

Canoinhas, 03 de abril de 1974.
.

A ADMINISTRAÇÃO'

63.0 DI tem novo .Com.m
dante na segunda-feira

Fpolis.-22-03-74 -. o Comando do 63.0 Batalhão
de Infantaria passará para o CeI. Alberto dos Santos Lima

Fajardo, em solenidade a ser realizada na próxima segunda
feira, dia 25, às 10 horas, no quartel do 63.9 (BI.I

,

A passagem do Comando será' feita )pelo 'I'en. CeI.
Ramon' Marques de Souza, atual Comandante daquela
Guarnição, com a presença das mais altas autoridades
ci vis e militares do Estado.

A cerimônia tem, em seu programa; o Cerímonial
Militar de passagem do Comando, apresentação dos Ofi
ciais e recepção.

FAÇA SUA ASSINATURA DO Correio do Norte
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