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Aluas Passa�as
ENÉU lTH.lNÃZIO

/

Homem de muita vivência, que foi desde piloto e

capitão de navios, viajando na linha fluvial de Montevi-
. déu a Corumbá, mais tarde engenheiro e funcionário
público, o senhor JOSÉ CORDEIRO, membro da Acade
mia Catarinense de Letras, publicou interessante livro,
pela Editorial Uruguai, de Florianópolis, onde reuae crô
nicas e poesías, sob o nome de «Águas Passadas".

Revelando-se excelente observador, o escritor relªta
fatos que certamente presenciou e anotou, dando-lhes,
entretanto. em poucas palavras um colorido só encontra
díço nos grandes cronistas.

Suas narrativas, que se desenrolam em poucas pági
nas, captam sempre os acontecimentos pelo seu lado
jocoso ou mesmo pândego, aureolando-os de uma íronía
suave, cuja leitura é agradável, prendendo o leitor até
a última linha.

Escrevendo num estilo concioso, é o diálogo final,
sempre rápid'Ó, que CORDEIRÕ arremata suas estórías.
No inicio elas se desenvolvem como que numa preparação,
psicológica para desfecho que vem sibilante e de pronto
no geral numa só frase. Conduz com segurança, a nar

rativa, deixando; entretanto ao 'leitor, as conclusões, mas
. impondo-as de maneira sutil � irremediável. Essa ilusó
ria liberdad-e que concede .�. quem lê, faz com que este
não perceba quão habilmente. foi condicionado àquele

, entendimento.
.

Os personagens de COkOEIRO são, também, figur:as
que díspertam interesse. O Dr. Fábio Luna, por exemplo,
é o çidadão letrado, que lêli Darwin, Haeckel, Spencer,
Hume, A,dler, Carnel e Línton, mas que faz uso de seus

dotes para julgar Rodolfo G,ômide um «homem grandes,
tão grande que semelhava balões para sondagens aero

lógicas, isto é, cheio de vento. Já o Prof; Corálio Câmara,
nos seus sessenta e poucos anos, deixava-se ficar na

praça, analisando uma nott'Óia de jornal em que um ma

cróbio de cento e dezesseis .anos morre, deixando uma

filha de apenas vinte e três, daí tirando o idoso mestre
conclusões 'bastante lógicas...

.

«GUY DE MAUPASSANT, -cêlebre ccntista francês,
- escreveu OSMAR SILVA --, aliava à técnica do conto
o faJIloso HUMOUa, a conhecida verve francesa, que o

mundo inteiro respeita e admira. JOSÉ CORDEIRO, que
. '. revela .extraordínârías qualídades para às hístórías bre-

.

[eíras, sabe dizer, sabe contar, com a arte e o bom gosto
de GUY DE MAUPASSAN.f, sem cair na ridículo da pia
da universal, a curiosa trama de contratempos que a

vida engendra e que, num livro, passam a ser meras

coínçídêncías .• Justas e exatas as palavras do critico.

ne�uta�o Arol�o Carval�n
Esteve em sua terra natal, chegando na tarde de sã

buda último, o Deputado Federal AroIdo Carvalho.

Hospedou-se, como sempre, na residência do seu cunha
do, dr. Osvaldo Segundo de Oliveira, ali recebendo várias
'visitas de amigos e coIihecidos, seguindo à noite a Porto União,
afim de. atender compromisso, retornando em seguida.

•
, Domingo manteve outros contatos, visitando ·0 local do

futuro Laboratório de Sementes Batatas Certificadas,lno bairro
Campo da .Agua Verde, acompanhado do Coordenador local
do AGIPLAN, dr. Vasile Poppa, que tudo explicou sobre a

importante obra.
I

Segunda feira foi recebido pelo Prefeito em exereíeío,
dr. Paulo Eduardo Rocha Faria e, em sua companhia, visitou
várias obras públicas, em construção, pontes, o Ginásio
Coberto, a Escola Integrada, sendo recebido também pelo
Diretor do Colégio Estadual Santa Cruz, sr, EloY' Bonna,
Após visitou o Presidente do Diretório Municipal da ARENA,
advogado dr. Saulo Carvalho e à noite manteve entendi
mentos com 011 d'irigentes do Hospítal, à frente o dr. Vargas,
retornando terça feira pela manhã a Brasília, com a pro
messa de voltar na próxima semana, para 'Uma estada mais
alongada e visitas à região e ao JlOSSO Interior.
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ZaniDlo será o novo Presi�ente �a flEP
Multo levemente. esta coluna já deu a

«dica.» duas ou tcês vezes, agora vou confirmar,
com bastante entecedêncie, uma informação mui
to irn'p "tentp para> 8S áreas indu�tri8is d.o, Esta
'(ló: o engenheiro Mario de Mari já decidiu que
deixará mesmo a prestdência da' Federação das

Indú-trtas do Estado ao fioal de seu atual msn
dato, que se encerra' em agosto próximo. Tem
bém ja não há mats dúvidas quanto ao nome

. do candidato a seu sucessor, que é o msdetreíro
Altavlr Zsníolo, presidente do Stndicato das In
dústrial. de MsdEii:a e, vice da FIE? Zsmolo

que a princípio estava titubeando em face de
ltuas inúmeras atividadell. já dícídíu aClilitar a
indicação de seu nome, que s.ai· com integral
apoio de todos os stndícatoé de classe que inte
gr;am a FIEP ..A eleição da óova diretoria está
marcada para sgosto, embora a posse só vá
acontecer oficialmente em setembro. A III FeIra
N�cion.l da Madeira é a última reaUzaçAo' de
Zaniolo à fr�n,te do seu Sindicato.

,

(Da coluna de Carlos Jung do jornal «O Esta
do do Paraná. do dia, 25 último.)

Milhões· de
•

P.�s8dns 3 8nnS de' atuação,
o MOBRAL alf<l.\betizou 6,000
peseoas, por dia, num total que
ultra.pa88a 08 5 milhões, dimi
nuíndo em quase 10% o índice
de anaHabetl!;Jmo no Brasil. Para
idO, c"nta com recursos finan
ceírus e humanos' em escala
nunca alcançados por nenhum
paÍII, h·vendo 0, ensino a 3.953,

munícíptes. Pare se ter uma.
idéia do que isso significa, assi
nele-se. o fato de que os ,Cor•
uiol é Telégrafo�, o segundo
órgão da NflçAo em p..netração-:
nos mumcípíos, atende 8 3.066,
cerca de 23% menos. Em 1973,
O MOBRAL .contou com recur

SOl fin&oceiroll da ordem . de
Cr $ 222 232 429.26, provenientes
da Lott'fia E�portiva (Cr$ . .

16047381900), do Imposto de

ENLjlCE
'NUPCIAL
Unem-se hoje em São

Paulo', Capital, na Igreja
São Ivo. Largo da Batalha,

. pelos 'sageados laços do ma'"
trimônio, os .Jovens BORIS

SANDULSKI.filhodeGeorge
Sandulski 'e Catarina San
dulski e a .canoínhense
ANDYRA C.DE-ANDRADE,
filha de Antonio de Andra
de. de conhecida família do
vizinho município de Três
Barras' e Divayr Côrte de
Andrade, já falecida e de tra
dícíonalfaniílía de nossa terra,
Ao jovem par e famílta

res os melhores votos de
felicidades deste semanário.
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Renda, em deduções espontâneas
de pessoas jur idícas

"

(Cr$ •••.
58.358.610,26), do Orçamento da
União (Cr $ 1.900.000,00) e da
U'5AID, como doação (Cr$ ...
1.500.000,00). Para o ano em

curso, mail '2.750.000 br�sileirl!ls
deixarão de autnar o nome com

o polegar. € o caminho da in-
.

tegrecão pela educação, mas

não é o fim' de uma luta, como
não será se atingirmos a erra-

,dlcação total do. analfabetismo

no BratU. O MOBRAL tem
como lema nes.sa luta que "não
ba.ta alfabetizar, é precíso edu
car". A alfabetização é apenas
o despertar do homem, que
passa 8 exercer uma série de

pressões por melhores condições
de vida, por �eotir·se 'capacita.
do a dar maíe em troca. Ver·
dadeiro de.afio criado pela obra
do MOBRAL, responsável direto
por "S8a maior capacitação.

Da "Auêncla 'acionaI"

Governo Federal tabela
embalagens para cereais

Solicitando ampla divulgação sobre o assunto, o Dr. Paulo
Afonso Romano, Secretário Geral do Ministério da Agricultura,
dirigiu o seguinte expediente à Secretaria da Agricultura de Se:

«Senhor Secretário
A recente evolução observada nos preços das embalagens,

principalmente nos de sacaria de. juta, e seus efeitos na comerci
alização das safras agrícolas do Pais, tem sido objeto da m.il!l alta
atenção por parte dQII autoridades Geveraamentaís ligadas ao setor,
ensejando, a par do equacionamento real do problema, a adoção
de inúmeras medidas no sentido de coibir a especulação constate
da nos pre�s .

A estabilização do! níveis de, preços da sacaria.de juta pautou um
encontro patrocinado por este Miais'tério entre a. indústrias de'
tecelagem do ramo e representantes do Governo, 8 saber, do
Ministério da Indústria e do Comércio, da Comissão de Financia- .

menta da Producão - CFP, da Companhia Brasileira de A'I'ma
zenamento ...... CIBRAZEM, da &uperintendência Nacional do Abas
tecimento - SUNAB e do Banco do Brasil S.A., ao fim do qual,
scordou-ee

.

que a comercíelízeção da. saca,ria até 30 .de junho pró";
ximo, se fará num preço máximo de Cr$ 10,50 por quilo do,
proouto posto fábrica, o que equivale, em médía, a Cr$ 4,50 por
unidade de saco para arroz CIF - Produtor. qs contratos a,tuaie
para entrega da mercadoria. após esta data. poderão conter cláu
sulas de reajuste • ser ·estabelecido em novo encontro comi o

Governo.
Dessa forma, solicitamos-lhe orientar os órgios dess.

Secretaria, no sentido de que dívutguem as condições estabele
cidas no menclonado encootro, informando à Comissão de Finan
ciamento da Produção dos contratos de venda de sacaria eveo-

. tualmente formslizados com produtores ou cooperativas sediadas

na. li:\1a área de atuação, cujos preços compromissados estejam
acima daquele firmado no acor:do de que ora lhe estamos dando
conhecimento.

.

.

Valemo-nos da oportunidade para renovar protestos de ,

estima e consideração.
PAULO AFO�SO ROMANO

Secretário Geral"
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. No mês de JUNHO, mês da COPA, a- DENEL.AR·::'ColllérCio I
I ·E
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_de Eletrodomésticos Ltdõ., não�.-poderja deixar de fazer· '""

•- / ,
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I N sua promoção: Compre um REfaIGl:RADOR QU FOGAO 'A GAS OU.' I
• •, II LENHA �-e· leve dá b�inde um, R'ÁDIO· PORTÁ(TIL.

",

II

I E Esla promoção somente até. o dia 15 de julho de 1974. i- , .'.
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i L' A DEN,E[,·A.f\ oferecepara você �€)r:ao vivo ,a maior linha de TV I
II'
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I A d�,_çtdade: SEMP GE - ZE;NITH';_\ ADMIRAL - PHILlPS e PI::fILCO I
i ,/ á bateria 'e luz· e a cores, com. garantia e assistência técnica ,p�:.rT)anente. I
I . Rua Vidal Ramos, 920 ,- Fo'na, 185 C A N O I N H A S - Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE

R E V IS N Q E o o R P A R A TO DO 'N o RTE' C A T A R I N BtN � E:

Sociedade 'Industrial e Comercial SICOL S. A ..
Rua Frei Menandro Kamps, 606 - Telefone,.140 - C A N O I N H A S - s. c.

" ,
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\
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06.07·1974

,CRibe· Canoin�ense
-"-....,. '. �l/"r;
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Os senhores associádos do' CLUBE CA
NOINHENSE, cOIn//'filhas que irão debutar
em 1974, no baile programado para 07 de
setembro de, "1'974, quer: «rn fazer as inscrições
das mesmas, na sede - ocíal, nos

..
" seguintes

horários" das 10 às 12 h iras e das '16 às 17
.

/. ,.

ho�S'; até 08 de Julho de 1974. ".�
/ .

- -

A DIRETOaTh

t�rab Zeé Walkyria Natividade_5.eleme
Cirurgiã Den�Js.ta.""'- .

c ! C 00558915970EP., \'
"

,..----- \

.

Clíoice d�n�de"�se;:;-hoJ 8S � crts nças.

� _ El'pl'cia,lização em OioP·Qpediat"\8.
!-�marcada .

.

Pra1:a [,oUfO Müller, 494 - Fone, 369

. :'���t�DI�� p��;�X" . �--.
.

, '-..... _ ...,--:-�r- ,.

. l�a�_ç.�6'� modersrísairna.

Procure no _...es-éff;õrm de Derby Carlos
,

Uibm!\Dó,<ria Praça La�o Müller, 251

/;ANOINHAS .: S'Dt�a .

_

(

R 4a �

..Porcelana Schm�':"'
/

.,.,/ .

.

"Jogos de Café 'e, Jantar
,. I

I

,a'sa Erlita
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Oração ao Divino Espírito Santo'
Espírito Santo, você que me esclarece tudo, quê 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 todos 08

instantes de minha vide está comigo, eu quero. neste curto diálago.
agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca que
ro me separar de você, por maior que seja a ilusão material, não
será o mínimo da vontade que sinto de um dia estar com você e

todos 08 meus irmãos' na glória perpétua.
Obrigado mais uma vez.

,

'A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem fazer
ó pedido; dentro de 3 dias será alcançada a graça, por mais difícil

que seja. Publicar assim que receber a graça.
(Publicada por ter recebido uma graça.) N, M. S. R,

PREFEITUR A M UNICI

PA� DE CANOINHAS.

�bras concluídas:;---
- 'Posto .do IBDF (Convênio) . /1- Inspetôría do Departamento de Caça e, Pesca

Calçam\�nto a paralelepípedo no, Cemitério Mtmicipal
Revestimento Serra do Lucinda l

Revestin:i�nto nalocalídade de Imbuia (B. V.!lo Toldo) I.·�
�

Ilumínsção pública a mercúrio l
'

Iluminaçã�:a mercúrio nas Praças Lauro Müller.
e Osvaldo'; de Olíveíra :

'

), ,

Arborízação das ruas da cidade (1.0 atia)
Extensão 'd�s cursos do MOBRAL (C6nvênio)

'- Extensão dd� serviços' da CAFASCj (Convênio)
Instalação dã, Gurda-Urbana Noturn� (Convêníc)
Calçamento � paralelepípedo do pátio, da Prefeitura

Pavímentação ' asfáltica de sete qua�ras
- Revestimento �straàa, de Valinhos .i

.

- 'Instalação, de britador em Valinhos (Díst. F. Schmidt)
Ilumínação pública do Distrito de; Paula, Pereira

Iluminação pública do Dist. de Ma�{:ílio Dias (Conv.)
Destacamento agrlcole de 286 alqueires
Conservação de estradas municipais com construção

.

de' novas pontes, 'pontilhões e boeíros com tubos

Ampliação da Escóla do Alto da Tijuca
Incentivos índustríaís (doação �e imóveis)
Aquisição de 3 tratores de eiteira,
Aquisição de 2 motoníveladçras "Huber-Warco"

Aquisição Retro-Escavadeira ,t"Poclain"
Recuperação de todas as lmáqüinas rodoviárias'

Recuperação de c-,miphõe�-caçambas '

Pavimentação asfálnca nas' Praças Lauro Müller
e Osvaldo de Oliveira ,r
Computação de dados t'létrô!licos
Nova Planta Cadastral ,t,
Novo Código 'I'ríbutárío'
Aterro no Rio d'Areia dê Oima (Dist. Bela V. Toldo).
Revestimento da rua 1lvin� Voigt
Revestimento da estrada do, Parado

Alargamento da estra�a' de yolta Grande (Distrito
de Paula Pereirá) ,I
Obelisco .na Praça lIauro MiiHer (I,ncentivo)

- Sinàlização da cidade}�/instalação.de Semáforos novos
Balização dos logradouros públiq,os a acrílico

Aquisição de 4 no�os caminhões:, caçambas /

Abertura na rua I Venezuela
Abertura da rua Batão do Rio Branc�(prolong8mento)

l "

Obras .,em execução:
- Rede deAbar,teciniento d'.Agua (Conv. cfGov. doEstado)
- .Alargamento e alíiertura de novas ruas n9J.Esperança
Alargamento da' rua São José e vicinaJs

- Muro de pedra/' na. Praça Lauro Müller
Extensão da i!úminação pública
Construção dd Ginásio de Esportes ,

- Instalação dE{ britador �m Santa Leocádia (Distrito
de Paula P��eira)

,
•

- Continuação' da pavimentação asfáltica da cidade
'- Muro de p�dras na fachada do Cemitério Municipal
Abertura de canais de drenagem no Campo d'Agua V.

- Pontes de, concreto sobre o rio Agua Verde (duas)
- Escola de/alvenaria em Barra Mansa (Dist. Pinh�iros)
Escola dEi' alvenaria em Lageado (Dist Felipe Schq,lÍdt)
Destocatbento agrícola I,
Revesubento em Anta Gorda, (Dist. Paula Pere'lra)

- Laboralório qe sementes de batatas certificadas(InceQt.)
- Constfução do Canoinhas Pal&ce Hotel (Incentivo)
Construção de ponte na divisa Irineópolis-Canqi-
nhasf (convênio) ,

Co�ervação da's rodovias municipais
Cobstr. da estrada de'Taquarizal-novas pontes e boeiro�

- C nstrução da Garagem da Prefeitura
onstrução da fábrica de tubos de 1,50
evestimento e alargamento da Colônia Ouro Ver

de (Distrito de Bela Vista do Toldo)
I Iluminação pública da rua AlvinoVoigt(Campo Agua V.)
- Abertura da rua Bolívia com a rua Roberto Elke

(arare
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t' Valorize o que é seu prestigiando a ,�
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Mlllllc icpal "-ele ""'Ca<nelnhas.,�
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J.8C'Ó;·· Joªo
ASSEMBLEIA"

EDITAL

& (ia. S/A
GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE""C:ONVOCAÇAO ,

' .

Ficam convocados os senhores acío-
'nistas desta Sociedade com sede na Rua
Cel, Albuquerque n." 936, em Cancinhss
SC, para a Assembléia Geral Extraordi
nária. a realizar-se no dia 18 de agosto
de 1974, às 10 .horas, ne escritório. da
índústria, para' deliberarem sobre a seguinte

"ORDEL\I DO DIA:
�'1.0 - Elevação do Capital Social, com

REGISTRO CIVIL

EDITAL
Silvete Darci

P801,z:
Ecr veote

Jurllmeiltada do 5.° Di rito de'
-Pioheiroe '

,

Faz 18ber que preteoda calar· la:

PEDRO ELISBÃO I(AY e MA·
RIA LUIZA BORGÉS. Ele, OB

turai da Velinho.,;de.te E.tado,
nsacido em 29 Ide outubro de
1952; agricultorl solteiro, domioi
liado em Ri' da Areia, deite
Distritoj filb,6 de i Rdael Bay e

Marie Cheuchuk Bay. Ela, oatural
de�Rio do!/Poçal, deete E,tado,
DSlcida eoi H.de junho de 1953; •.

, do 1 ..,. �lteira, domiciliada ae:

Rio da Áreia, deite Disteito; filha
, de NO.,lor Saotaoa Borges e Lu

ciod�e Paule Borgel.'
Se Iguém souber de algum impe

'dimi
to. oponha-o ne forma da lei.

,

P nheiros, 04 de iulho d1! 1974.
Silv' te Da�ei Paul· Escrev. Juram.

Bazar dos
\

Ca.carecos
,É isso mesmo CA-CA

RE-COS. Quem dos leitores
-não tem' qualquer objeto
ainda em boas condições:
rrmpa, 'móvel, �ivro, brinque
do. louça, trabalho manual;

.

enfim algo que hão �cupe,·
que não agrade mais?

Faça uma alegria a quem
sempre tem pouca oportu
nidade de comprar o que
muito desej�.

Conheça o "Bazar dos
Cacarecos" que funcionará
na Rua Vida I Ramos, 633
(em \frente à Preff'itura Mu
nicipaI) a pa rtir de 12 de

julho de. 1974 e traga sua

contribuição.
'Agradece

Diretoria da O. A. S. E; de
Canoinhas

Vende-58' e' aluo'a-s8
... Vende-se duas datás no

Jardim da Esperança e ,alu
'�a-se uIIl8 sala na Rua
,
Caetano Costa.'
Tratar pelo ,telefone 283.

VENDE-SE
Vende�se uma casa· na

'Rua 12 de Setembro fi o 174,
próximo a. Igrejá Matriz.

'Tratar com o sr. Zenon
M. Pieczarka, na Vulcani
zadora Mauá, fone 293.

n

. '
-

aproveitamentos de Fundos para
Aumento de Capital, Saldo a dispo
sição da A!!sembléia P. Fundo de
Correção Monetáría.

Canoínhas, 03' de julho di!·'l:i74.
I

"

Francisco Cararo
Diretor 3

•

ORAÇÃO AO DIVINO ESP(RITO SANTO
Espirito Santo, você que, me esclarece todo, que il�ol os

.

eaminhos para que eu atinja o meu ideal, voe!.,!lIl6'1iÍedá o dom divino
de perdoar e esquecer o q.al qne me f�if'que todos o. instante. de
minha vida está comigo, eu que!'.o�1Ilê8te eurto diálogo, agradecer-lhe por
todo e confirmar mais um...vez>que eu nuuea quero me .eparar de você.
pormaior que seja a i.!llsãi)material, não .erá o minimo da vontade qlle
.into de um dia es.tarcom você e todo. o. meus irmão. na glória perpétua.
, Obrig�Vmllia uma vez., ,,\'

,

A pe880a deverá fazer esta oraçio 3 dia. seguidos. sem fazer o

P��.ii�do'dentro -de 3 dia. .erá illcança,da a gra�,' por maia difiçil'qne

I� �/':.�liear agim que receber a graça.·. •

'

(Pu�Iicada por ter recebido nma gra�.). N. C. B;
.:

, 1'
Cine Vela Cruz, (O ci�ema dOjOVO)
.�JE,

u 20 hora. - censure 14 ano. - progra.,+duplo
1.0 filme: O Avião dos Condenados J
..
., Um filme de suspense, I

2.0 m\e: Godzll� O Rel' dos MonSfr�s,
'

A�A,NI:JÃ. à. 13.30 hora. - c:enaura livre -·�m matinê

Qodzlla O Rei dos MónsJros
em duai'.eaaõee: a. 19 e 2'1 �ora.,' _ f

55 dlas"�m Peqt,tln - cf Charltoqf Heston e Ava'
Gardner. Um\dos filmes mais premiados de 'odos 08 tempos.

1; :;
..

Este filme r�'9rtsa segunda e terç,a feira às 20 horas.
\' , &

DiA lO, 48. feira.' a. 20 hora. - ceneura 14 ano.
, O,Av,ão dos Condep.ados

. , �
. .

DIA 11, 5a. feira' �" aa 20 hora.' -/ cen.ura 14 .óo.
"S"eaaão da. Móç...

"

Es.àse de Sádicos - Um filme cruel qqe explora
às vezes' n chocante. mundo do amor fisico.

-
. .' ..

Este filme reprisa sexta: feira às �O horas.
\

'

SABADO, 13;07, .al 20 hQraa - aeDladonal prog. duplo
1.0 filme: Treinados ':par,- Ma.ar

.

2.° filme: Num Crescq_n<lo de Violência

Dia 14, domingo. a. 19 � il/bora.-
O Magnifico i �obl!D Hood

I

Cine Jubileu p I�nçador de sucesso's
, ; �, '

HOJE, a. 20 horaa - c�n.ura livre
A Cidadela dos Robinson - Uma produção
de Walt'DI"ney. E.te Dão:'� um filrve ... é ume festel! Um
filme de aventures sob lpl",pidQ p9r9 di�er.:tir a·família i?teira.
AMANHÃ, em, veaperal" - a8 15,30 h�ra. ,

A Cidadela dos ,Robinson � A maior ds todas
as aventuras. Uma selvjl perigosa pa,l'lou;,a'ser um paraíso ...

t . - �\

Amanhã, em dual .e�aõe.: aa 19 é 21 4 - cen.ura livre
Com John MiIles, D!]fothy McGuire e J�me8 Mscarthur:
A Cidadela dq;s Ro�lnson - Ufpa produção de
W81t Disney criada eipecialmente pllra você e sua família.
Este filme reprisa segunda e te�'ça feira\ às 20 horas.
'I '

Dili 10, 4a. feira ,,' aa 20 hora. - c:enaura 1.4 ano.
.

"

Q\lem ,é Você - Com Romy S�hneider.Um papel q�sIumbrante de categoria e beeJeza.

, .Eflte., filme, rejris8 quint� e ',sexta feir:à às 2n�hora8.
Ola 13, .ábadoJ. a. 20 hora. - cenl1;lra 14 an�"

A Crls'a do Diabo \

Dia 14, dQmingo, lomente em "esperaI, a. 1�,30 hora.
Walt Disney: A Guerra dos Dálma'as

I O Cinema ainda é o mel_or e omais aeesslvel difertimento!
.

Vá sempre e leve seus filbos!

�------------------------I
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•

-

Convite •

o Grupo de Tt-abalho do G&EMIO XV
DE JULHO, vem por, intermédio deste, con

vidar V. Sa. e Exma.· Fa·mília para participa
rem do Baile de seu 13.0 ani�e�rsário a reali-
zar..,se no

.

",

DIA : 13 de julho de 1974.
.

, I

LOCAL : Clube CanoinheI,je.
TRAJE : Passéio.
MÚSICA: THE PLAYERS.· 2

I

II
I"

I

'(
r

li

8eramar1erra�lanagem
Rua Paula Pereira N. 378/' - F UNOO 5
- Serviços de B:��rros Ade qualquer natureza.

-
, Oaminl!.õ;es!Basculantes para qualquer tipo de frete.

"",., .

'

- Trtl'fbr Bscava-Carregador.
Aceita-se serviços fora do Município.
Horário:' das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Movimento Brasileiro de Alfdbeti��_çªQ� M·G8,RA-l::
1974, Ano da_�!_ra(;licaçãô" do Analfabetismo

.

__.-l}tJ-&i�do. de Santa Catarina.
/" PARTICIPEI

Cooperati va Agropecuária de Canoinhas Ltda.
Assembléia Geral Extraordinária "._ ....

�':"'�

- Edit�l de, co�voéa·çâ�· -

De acordo com os Estatutos Saci. guinte: Para efeito de cálculo de quorum
ORDEM' DO DIA para instalação da Assembléia, es·

i - Apro'nção para contrair Fi.
'

t. Cooperativa tem 430 associados�,
nanciejneuto para insumos moder-
nos, junte ao Banco do Brasil S A. Canoiobas, 27 de junho de 1974.

Agência Gan�inhas. ,\ Wal�emiro Noernberg
2 - Assuntos Gerais. Presidente

EEtocópia>�?-. �
Em apena's-l(}�egundos, voçtl,t,ka' FOTOCÓ.·
PIAS, de qualqÜec" daCttní��to, jornais ou'

livros, no C A �e-r.,.,ó'Â í'-o O O " R E G 1ST R O
_''''''

C I V I L ..de-rf'AEREIDA C. bO,RTE, no edifí'cio
do FORUM desta çfda·rJe."

ais. ficam convocados os senhceee
aSll1ociados da Cooperativa Agrope
cuária de Canoinhss Ltda, e'm
pleno gozo de seus direitos seciais,
para a Assembléi" Geral Extraor.;
dinária, a ser realizada 00 dj� 8
de julho de 1974 Da' 8ua Dt'l;le so

cial sito'na Rua Paulo &it'zmaoo
nO. 20, neste cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, às 7
horas em Primeila Convocação
com o míoimo de 2/3 de seus as

sooiedoa, àl �/hora8 em Srguoda
Convoceção.éom o mínimo óa me

tade e mais um de !leu�' assoeis doe,
às 9 holas em Terceira Ccnvoca
ção, çtím a presença de no mímmo
10 /as8ocil!1d09 DO quai baveudo
, I I' id

\
numero egar, lie.·a deecun o 8 se-

1

t

t. Rua Vidal

Canoinhas / Santa Catarina Revendedor
Autorizado

•

'Ramos, 11'95

1

Êpocade pagamento/do Im-
posto Territorial larbano

I

e Predial para o exercício'
de 1974, na Prefeitura

Municipal de Canoinhas

"

.

Ficou prorrogado para o

mês de julho do corrente

ano, a l.a prestação do im

posto Predial e Territorial
sem multa.

I

lilliiIi_Il!lilillIIIIIÍIIII IIII_IIIi- • ..WR' ..11 E?2��aR__IftI m__IIIIl__�1:m!9IlR.Eilli eeew_,....._.IIIII...._ac••IIII...IIIiI.!IIIIIIl!fIlUD.,...III!l-...!iiIl,_e

\énde-seOFuscausado ;,���;w, Pref�i!ura
da uel professoraquesousaval"f}: __,MuDlclpal_e

Fu . a para iràaula.
.

,,// -: Canoinbasl
Quando v; compra um''-'-",

.-' 'Oi
Fusca usado no seu

RevendedorAutorizado
VW, ele lhe é entregue .

completamente revisado,
em condições ideais de
uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços
Técnicos gue lhe dá direito
a duas revisões gratuitas .

e à garantia de 2meses Ol;1
3.000 quilômetros.
V. sabe a procedência do

veículo que está comprando.
,

. E na nora de trocar, v.
vai comprovar que um
Volks usado, adquirido no
seu Revendedor

.

Autorizado, obtém sempre
.maior valor de revenda.

Antes de andar por ai (

atrás daquele Fusca da
professora, do padre ou do
médico, venha conversar
conosco.
RevendedorAutorizado
Volkswagen é seguranças

.
�? .

I I
i
I----------------------------..I�----------...---------------�-------------------

I

a) Mês de julho - iO e 2.°
Trimestres do imposto,

Predial e Territorial Urbano;
i

b) Mês de sétembro
Trimestre;

.
I

c) Mês de novembro - 4.°
Trimestre'.

OBS.: Os o(ntrrimintes que

.

pagJrem no mês .de
julho o talaI do imposto em

.uma únícã prestação, goza
rão da tlcnificação de 10%
(dez por cento).'

.

Enca . do Setor ?e Tributação

. ,

,Material escolar e de

escritório você encon-

I tre na loja da

Impressora' Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 06.07·1974

\'�'p__u_b_l_i_c_a._ç�,Q_-_o__O_fi_c_ia__l d_a_

Pro,feitura Municipal de MaJor Vi'eira
Lei N. 33'1\de' 02 de maio de 1974 mBl!a Municipal decretou e, eu aanclono a leguinte

..

Retifica a redação e importâncias da Lei

n.o 3(),1 d� ·19-06.1973
ODILON DAVE'I:, Prefeito Municipal de Maior

Vieira, Estado de Santa' ,Cat8ri�a, faz aaber que a cs-

L E I:

Art. 1.° - O artigo primeiro da lei D° 301 de
19·06-1973, paua a ter a .eguinte redação: «Fica o Che
fe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
Suplementar por conta do exesso de arrecadação verifica-

.Balancete
'\
R�CEITA

\

. �,

mas de 1974deda referente ao

eODIGOS

Geral I Local
. 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

1 ..1.2.20

1.1.3.00

1.2.0.00
1.2.3.00 12

13

1.4.0.00
104.1.00
1.4.1.20 14
1.4.1.30 15
1.4.2.00 16
1.4.3.00 17

1.4.4.00
1.4.4.10 18

1.5.0.00
1.5.1.00 19
1.5.2.00 20

21

1.5.9.00
1.5.9.20 22
1.5.9.90 23

2.0.0.00
.2.2.0.00
2.2.0.01

2.3.0.00
2.3.0.01

2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2 . .5.1.40
2.5.1.50

2,5.3.00
2.5.3.90

i
l
I
/

RECEITA I
. .

I
. ARRECADADA
Prevista Até o mês I Do mês I T O T A L

.

'Cr, (!Sr' Cr'
DESIGNAÇAO DA

RECEITAS CORRENTES
RecejtA Tributári'�
IMPOSTOS

01 . Imposte Predial Urbano
C2 Imposto Territcrial'· Urbano '

03.' Impcatu sobre Serviçol de Qual�quer Natureza

TAXAS
Tasa pelo eaercíclo do pode� de polícia

04 Tüxa de Licença e Filcalização I/O Comércio e a Iodúltria
05 Taxa de Licença e Filcalização a/'1 Comêrcio Ambulante
06 Tua de Licença e Flscelisaçâo sobee obra.

Tan pela predação de serviçol
07 Taxa de E:xpediente
08 Taxa de Serviçal Urbanol
09 T6X8 de Apreeo.ão
10 Taxa de Alinhamento e Nivelamento

Cootribuiçõel de Melhoria .

11 . Taxa de Conlervsção de E.tradal

Receita Patrimonial
Participsçõe. e Dividendoe

3.000,00
2.000,00
300,00 21,50 "13l,M 152,M

7.000,00
100,00
100,00

130,80
13,10

5.493.00
26,18
77,57

�.362,29
13,08
77,57 "

1.500,00
500,00
50,00
50,00

83.20 582,4049.9.20

50,00

100,00

Receita !Qdultrial
Divenal Recei"H Indultriail

TransferêiH:las Correntes
Participação em Tributo. Federai.

Gota-parte do Fundo de Participação dOI Màllicípiol • 70%
Taxa Rodoviária Uníce
Retorno do Imposto Territorial Rural
Retenção do Imposto de Renda na' Fonte

,\
100,00

.,":,
%80,00

•

280,00

90.000,00
2.800,00

_25.000,00
50,00

56280,36
667,75

16.479,94
73,Ol

13.726,71

72.760,30
740,76

13,726,71

.
Participação em Tributo. Edaduai.

,

Participação no Imposto sobre Circglação de MercadoriaI276.0CO.oo 120.02l,05 3\..479,10 151.500,15

I Receita. Diverla.
Multai
Ind�nizaçõel e Re.tituiçõel
Cobraeçe di Dívida Ativa

Outra. Receitai Dive�a.
Receitai de Gemitériol
Outral Receitai

1.500,00
100,00

.

2500,00

291,49

586,04

291,49

586,04

200,00 200,20
800,00 851,52

413.800,00 185.261,80

14,30 214,50
. 851,52

62,021,66 247.283,46Totlii dai Receita. Correntel

RECEITAS DE CAPITAL
Operaçõe. de Cr'dito

24 Empréltimol
-,

Alienação de 8.nl Móvei. e bnóvei.
25 Alienação de Bens Móveil e Iw6yei.

Transferências de Capital
Participêção em Tributol

/

Federai.
26 Cota-parte do Fundo de Partícipeção dOI Município•• 30%
27 Cota-parte do Imposte Unioo I/Combu.tív. e Lubrificante.
28 Cota-parte do Imposto Unico sobre Energia Elétrica
29 Cota-parte de Imposto Unico sobre Miueeaie ' do Ps.í.

Contribuiçõe.
30 Ccutríbuições Divenal - Auxílio do Estado

Total da. Receitai de Capital
Total da Receita Urç81D_entária

EXtra-Orçamantária
31 Contribuiçõe. de Previdência Social - INPS
32 Salário Família

. \

200,00 11,3.220,00 1l�220,OO

200,00 222,50 222,50

90.000,00 24.120,16 7.062,83 3i.182,99 .\30.000,00 7.206,97 7.206.97
50,00. '

.150,00

300,00 42254,00 42.254,00
121.200,00 144.769,63 49316,83 194..086,46

535.000,00 330.031,43 111.338,49 441.369,92,

.12.000.00 3.042.34 1.552,23 4594.57
3.000,00

333.073,77 112.890,72 "45.964,49TOTAL DAS REGEITAS

Saldoe do ellercício anterior
Em Caixa
Em Bancoe
Em poder de relponlávei.

TOTAL

1.368,94
11.878,N

GERAL , - - , , 459.212,17

MajolJ Vieira, 31 de 'maio de 1974.
,

Reinaldo Grestani � ContadO., Odilon Oavet � Prefeito Municípa!

do no mês de maio, na importância de Cr$ 6.130,37
(lei. mil, cento e trinta crozéiroa e trinta e lete centavoe),
para fazer face a luplemê'ntação dai segulntea dotaçõe.
do orçamento vigente••

.7

Art. 2.° - ..N� rubelca 1235/119 • Peçal e ace..ó
rio., a importância palia a .er de 940,37 (novecentos e

qualente cruzeiro. e trinta e sete centavos],

Art; 3.° - Havogendo-ee a. di,poliçõ"l em contrá •

ri� e�tá lei entrará em vigor na data de lua publicação.

.' Prefeitura Municipal de Major Vieirs,. 02 de maio
de 1974.

-

a) ODILON DAVET - Prefeito Municipal

Hegistrade e publicada a preseute Lei na Secretaria
Municipal na me.ma deta.

8) JAIR DIIi\SCHNABEL - Secretário

Lei N. 332 de 14de maio de 1974

Concede ajuda de custas no transporte
de alunos

ODILON DAVET, Prefeito Municipal de Maior
Vieira, Estadc de Sante Catarina, faz laber que a Câ
mara, Municipal decretou e. eu ,ancionou a leguinte

.L E I:

Art. 1.0 - Fica concedida uma aluda de cUltaI no

traneporte de elunos residentea nal .divi.al dOI Municí
pio. de Maior Vieira - €anoinbai dai localidade. de Pal
,mital e Ssleíro, que frequentam a Elcola Bática «LUIZ
DAVET. delta cidade.

Art. 2.° - A ajuda de traospcete 8 que le reporta
o artigo Bnterior lerá no valor de�Cr$ 200,00 Gduzentol
cruseiroe] por mê., pago no período de aulal ao proprie
tárío do veículo que eltiver tran.portando OI alunes, a

partir deLs de maio e com loa vigência para o exercício
:le 1974.

.

Art. 3 ° - A. de.pela. decorrente. da prelente lei
correrão à conta da cODlignação pr6pria 3.1.3.00 do orça.
meato vigente, luplemeDtadá quando necellário.

Art. 4.0 - E,ta Lei entrará em vigor Da data de
IUS publicação, revogadaI a. dilpoliçõel em contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 14 de maio
de 1974.

'

, a� ODILON DAVET - Prefeito Municipal
Regiltrada e publicada a presente Lei Da Secreta tia
Municipal na me.ma data.

. e) Jair Dirschnabel - Secretário
-

. lei N.334 de 04 de junho de 1974

Autori�à o Poder Executivo à, firmar convê
nio com a· Secretaria de Educação.

ODILON DAVET, Prefeito Municipal de Majol!
Vieira, Estado de Santa (iilatariD6, faz laber a todos OI -

habitantee deite Município, que a Câmara Municipal de
decretou e, eu aancíeno a seguinte

L E I:

Art. V' - Fica e Poder Executivo aútorizado a

fir�8r convênio com a Secretaria de J1:dUC6Çílo, para a

con.trução da E,cola «FREI ANDRE MALINSKI:t,
da Ioçelidade de Rio Novo de Cima,

Art. �. ° - O valor do presente convênio é de
Cr$ 80.000,00, cabendo à Seoretarie a importíiocia de
Cr$ 55.000.�o e o eestante à Prefeitura Municipal,

\

Art. 3.°'._ Elta Lei entrará em vigor na data de
lua publicação\ revogada I ai dilpoliçõel em contr�rio.

\

Prefeitura
.

�unicipal de Majo., .Vieira, 04 de
[unhe de 1974.

a) ODILON DAVET"-:: Prefeito Municipal

Regiltrada e publicada a
. prelente Lei na Secretllria

Municipal na melma data.

a) JAIR DIRSGHNABEL \
Secretário
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Publicação Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
Lei I. 335 de 04 de joobo_rde1974

Balancete da DESPESA referente ao mês de deM A I O 1974

DiscrlrniDIl�ão da �esDesa Dor Or .. I I REALIZADA
DOTAÇÃO Até o mês I Do mês I T O T A L

CrI Cri Cr$
gios do Governo e Adrninistra�ão

1?8.0'S'5,5l 29.961).64 1880'24,15
-

�
.'

#�'
s.

8.474,291'
....

8.474.29
166.52980' 29.968.64 1964CJ8.44

550'.0'0'0'.00 30'5.235,75 99.781,0'6 4050'16,81
Fundos Disponíveis

EM CAIXA
Na Teeoueeria
EM BANCOS

Banco do Bralil S.A.• cl Fundo de Participaçlo dOI Munic.
Banco do Braeil S. A. • e] MoV"imioto
Banco do Estsdo de Senta Clatllrina • cl Moyimento
Banco Brasileiro de Desoontçs" S. A. • cl Movimento
Baoco Sul Breeileiro S. A ...< cl Movimento
Banco Sul Braaileieo S/A/Dep. de Í)ivenal Origenl
Banco do Breeil S.�y'.(c/FRN .

Banco do Eet. de Séa. Cato "Conta Aoxílio Estado . I" .

Banco do E.t.�ta. Cato "Conta Auxílio Ettado. 2" 54.195.36
T O T A L G E R A L 550' 0'0'0',00 459.212.17

-----------------------------------------Maior Vieira, 31 de maio de 1974. Reinaldo Crestani - Contador Odilon Oavet - Prefeito Municipal

Orçamentá.rla.
1 - Câmara dOI Vereadorea
2 • Gabioete do Prefeito
3 • Secretaria Geral
4 • Setor de Contabilidade
5 - Setor de Segurança Pública
6 • Setor de Saúde Pública
7 • Setor de Educação e Cultora
8 • Setor do Fomento Agropec.
9 .' Serviçol Urbanoa

lO' • Serviço. de Obrai. e Viação. D.M.E.R.
Total da De.pe.a Orçamentária

Extra-Orçamentá.rla
1 • Previdência Social - I.N.P.S.
2 • Salário Família
Créditol AdicioDail

III'

24.050,00
4210'0,00
23.360',00

'104.180'.00
4.6GG,oo

20.700,00
66.690',00
15.720,00

216.10'0',00
32500'.00

55G.QOO,oo

, Sub-total.
RESTOS A PAGAll

Do exercício de 1973

Total da De.pe.a Extra-Orçamentária
TOtAL DÁS DESPESAS'

3.542,88
8.887,40
5.854,55
15.431,23

784,80'
6.165,22

10'.242.56
2.964,80'
" 034.59

80'.797,98

138.705,95

1.634,48 5,177,36
3.617,20' 12�5O'4,60
2.824.94 8.679.49
6.219:0'1 21.650',24
461,60 i.246.4G

. 1.0'85,0'0 7.250',22
8.90'1,0'0 19.143,50
321.60 3 286.49.

1.506,84 5.54,1-,43.
43.240.75 124-038,73
69.812,42> "208 518.37

11.214,18

10.345,19
13.54

, 11.214.59
6722.42

49,99
1.615,22
766,23

2.254.00'
10'.00'0'.0'0 42981,18

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas- se

Edital de Citacão com o prazo de 3()/tJias
[!I o Doutor JOs:E: GERALDÓ BATISTA,Juiz d� Direito,d( Comarca

de Canoinhas, Estado de SaItta Catarina,' na forma 7aLei, etc.

II.
.

FAZ SABER a todos quantos o presente y](ctital virem ou

I, dele conhecímeujo tiverem, que por parte de .L:EVY DRANKA.
brasileiro, casad�, lavrador, residente e domiciliado em Rio dos

Ilr Poços, neste munici.�io e ccmarca, foi requerido nos. autos de
, USUCAPIAO n.? 6.\0,6, que se processa .. {este Juizo, e pelo Car-

illl tório do Civel, o dom'tpio de um terreno rural, situado no lugarRIO ElOS POÇOS, nes�\ munícípíq-"e comarca', com a área de
586.583,18 m2 (quinhentO!f�e oitep(a e seis mil. qmnhentos e oi
tenta e t!,ês metros, e

de��'t
<","centimetros quadrados), com a!

"III
seguintes confrontações: por .

' lado com um arroio P. Sebastião
QuadraR, por outro lado fa'J'l' é'm. com Sebastião Quadr�8 e José
Munhoz, por outro lado com te ri-$ s da Indú:3tria de Madeiras

I .Zaníolo S.A., e por' outfo lado C'ÓOl mais terras do suplicante.I Feita a. justificação â&/posse, foi 8 ril�sma julgada procedente.

II
E,. para que chegu� noticia a todos int�ressfjdos incertos e não
sabidos e ningué� ignorar possa, mandou �,MM. Juiz. expedir o

presente Edit��ue será publicado e afixadà"Qo .lugar de costume,

I afim de que�dos, querendo, contestem o pedido no prazo da lei.
Dado e passado nesta. cidade de Cenoínhas, Estll'd.o de Santa Ca
tarina, aos vinte e quatro dias do mês de junhp de mil, no-
vecentos e setenta e quatro.' Eu, Zaiden E. Selerrl_t Escrivão,
o subscrevi. '\José Geraldo Batista - Juiz d�Direito

I
,

II Edital de Citação com o prazo de 30 dias'
I o Doutor� JOs:E: GERALDO BATISTA, Juiz de Direito da Comarca
t

de Canoinhas. Estado de Sant,a Catarina, na for�i da Lei, etc.

I FAZ

SA�R
a todos quantos o prese� Edi!al virem óu

I del� conheClment tomarem que, por par�t{'e JOAO MARIA
I
DOS SANTOS, I:) ,sUeiro, casado, lavràd, r, residente e domici
liado em Campo. da 'A,gua Verde, subgt ias desta cidade, foi
requerido DOS autos de ·'s.ção de USUCj{PIÃO n.o 6,025, que se

processa neste Juizo e pelo._ Cartóri�;&o Cível, o dominio de um
terreno rural, situado no lug'&t, Ct\MPO DA AGUA VERDE, su·
burbios desta cidade, com área 35.560 m2 (trinta e cinco mil
e quinhentos e sessenta metro 'quadrados), �om as seguintes
confro'ntsções: por um lado com t��·as�

de Guilherme Prust e
Familia Msyer; por outro 'la o com a R' Waldemar Olsen; por'
outro lado com a Rua Adp fo Bading e a Otávio Tabalipa e

por outro .lado com 9 RiÓ Agua Verde. Feità',,\� justificação da
posse, foi a mesma �'UIada procedent�. E, para constar, e que a

j" ncticia chegue' a to, os, interessados incertos e \n�'o sabidos e'II ninguém ignorar p sa, mandou o MM. Juiz, expedir o presente,

1·
Edital, que !lerá blicado e afixado no lugar de co�tume, a fim
de' que todos, erendo, contestem o pedido no prazo da lei. Dado
li passado ne' c.idade de Canoinhas, Estado de Sant.a Catarina,
898 vinte quatro di8!! do mês de junho de mil, novecentos e
setenta e quatro. Eu, Zalden E. Seleme, Escrivão, o subs�revi.
2 José Geraldo Batista - Juiz de DIreito

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas. S C

Juizo de Direito da Comarca
d. Canoinhas - S. Cata/ina

Juí�o Cível /
Edital de Citação córn o

prazo d; 30 (trint�) dias
O Doutor JOS� GERALDO BA.
TISTA. Juiz de Direto da Comar
ca de Canoiobas. Eatado de Santa
Catariua, Da forma da Lei, etc.

FAZ S_ABERa todol quentos
o peesente Edital vi�em ou dele
conhecimento tiverem, que, por
parte de Napoleão Moreira, bra.
aileiro, ,selteiro, operâ-io, residente
e domiciliado 00 ba'irro Alto da!!
Palmeiras, oesta ci'dade de Caooi
nhes, S. C., foi I,'eqúerido oos autoa
da açlo de u,uca�ião autuado sob
nO.6.033, que se processa por este
Juízo e pelo Car,t6rio da Cív�l, o
domínio de um :C"terreDo urbsuo.
sito nesta cidade, DO bairro
Alto daa Palmeiras, .

com a

área de 4.485 1m2.,. seodo que a

área útil é ap�nas 3.605 m2, eia
que eltá p o.:et.da a passagem de
uma rua pelo' mesmo; com as se

guintes conGroohçôes; «por um
I"do com tertas de Antooio de Sou-

.

za Costa; por outro com ditas de
Natálio Alvtll; por outro, com ditas
do Loteam_nto de Erico Scbio.
dlcr e por r outro lado com t�rras
do Loteamento de Pedro Alves
Vieira». Feita a' jU9tifícaçlo da

I posse, foi
a mesma julgada. em

data de 16/06/74. às fls. 9 doa
referidos. autol. E, para que cbe.
gue a oeticia a todos, interessados
incertos e nlo sabidos e ninguém
ignorar possa, mandou o MM.
Juiz, expedir o presente Edital,
que será publicado e afixado 00

lugar de costume, a fim de que
todos querendo, cootr.stem o pe
dido 0.0 prazo de 15 dias. Dado
e pal!8ado oesta cidade de Caooi
nbas, .l Elltado de Saota Catarina,
aOI vinte e sete (2n dias do mê.
de j�u�ho de mil, ooveceotoa e

l!Iete,bta e quatro (1974). Eu, Zaiden
B. 'elerne, Escrivão, o subscrevi.

José Geraldo Batista
Juiz de Dir.eito

Abre crédito . especial
. ODILON nAVET, Pe..feito Municipal de Meior Vieira,

Estado de Santa Catarins, faz saber que a Câmara Municipal
decretou e, eu sanciono -. seguinte

\
.

.

L E I:
Art. 1.0 - Fica abérto um crédito especial por conta do

excesso de' arrecadação ver,ificado até 8 presente data, na impor- ,/tâncía de Cr$ 33.928,36 (trinta e três mil, novecentos e vinte e.
_citõ cruzeiros e trinta e seis centavos), pera fazer face o seguinte:

I

/Suplementação de dotações do orçamento vigente
Secretaria Geral

1206-038 - Artigos de expediente
1409-0'45 - Divulgação de Atos Oficiais

Setor de Contabilidade
1._1...-

J .

I,ÓGO,oo
'/400,00
f

8

1130-0'59 _ Outras gratificações ::::::,1206-060 - Artigos de Expediente �.;:.-

! 317-062 - Serviços de Impressão e Encadernação
1409-063 - Divulgação de Atos Oficiais

Setor de S. úde Pública
3111-089 - Prosseguimento de Obras

Setor de Estradas de Rodagem I

1.30'0',00
.1.0'00',00

80'0',00
1.500,00

80'0;00

1235-141 - Peças e acessórios 6.00'6.00
1306·143 - Conservação e reparos de Màquin8í e Viaturas 1.30'0'.00

Total da suplementação 14.10'0',00

Art. 2.° - Fica igualmente aberto o crédito especial por
conta do excesso constante do artigo 1.0. para fazer face ao pa
gamento das seguintes despesas advinda.' do exercício anterior:

Pessoal

3

- Secretário de Câmara, vencimentos e gratificações
(dezembro) .-
Prefeito Munícipal, representação ,Ldezembro)

- Vice-Prefeito, representação Edez.(��ro)
- Prefeito Municipal, subsidio (de�eãi\6ro)
- Secretário Municipal, vencimento (dezembro)
- Tesoureiro, vencimentos (dezembro)
- E!!criturário do D. M: E. R. (<fezembro)
- SecretárIo de J. S. M. (dezembro)

.

- Maria Edith Walter Moreira)'(gr9t.,MOBRAL)
- Josefa Krull' (grêit. MOBRAL) .

- Pedro Iancoskí (grat. MOBRAL)
- Irmã Paulioa Fusmato (grât. MOBRAL)I

Comércio .e I�'dústrla
- BLUMAC - Com. e Ind. Ltda., notas n.os 954-944-746 694,00
- PETROLEUM - Com. de Derivádos de Petróleo Ltaa.,
nota n.o 000Ó23 ,

- Iod. de Madeira Ssltillho Ltda .• complementação da
nota n.? 112 _ :

- Msyer & Filho') Ltdá., nota D.O 0'12395
- CIA. Olsen Tratore�-Agro.Industrial, notas n.os
783-784-,587 - 590- 591 5.0'04,00

- Migu@l Procopiak � Comércio de Veiculas Ltda., notas
0.°11 7459-8157-1240-6996-0'06808 337,00

- Posto de Serviço/CaDoinhas Ltda., notas. n.Os
43G8-029615-40�28

- Eshfano Wrubl,�v:;ki & Filhos Ltda., notas n.os
585·606·000'753l 0'00035-0'000'69.

I

/ Total do crédito especialI
.

Art 3! -- Esta Lei entrará fim vigor na data de sua

publicação, r,\rogadas as disposições em contrário.

Pre�itura Municipal de Major Vieira,.G4 de junho de 1974.

. l8) Odilon Davet - Prefeitõ l'4unicipal

Regiltr,!a e publicada a presente Lei Da Secretaria Municipal
na mesma deata.

a) Jair Dlrschnabel - Secretário

963,00
523,20'
872,00

1.30'8,00
763,00
763,00
565,00
�61,60
225,60
196,80
129,60'
417,60'

700,00

1.878,50
871,00

92,60

3.262,86
'19.828,36

:::===:=:::::::1::=:::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::====:::::::::=::=:::::::::::::::::.

Ü No Departam�nto de Veículos Usados de Õ.. \ ..

Ü Merhy Seleme & Cia. Ltda., você encontrará n:: ::
ii revisados para pronta entrega: ii-

"

'!! Marca Ano ii
H Dodge Gran Coupê 1973 I!
fi Dodge 1800 Gran Luxo 1973 ii.� H:: Chevrolet Camioneta 1971::" i·ii Chevrolet Veraneio 1969 ii55 =
�ã Volkswagen Sedan 1500 1972 ii
ii Volkswagen Sedan 1300 1973 II:: :.

n MERHY SELEME & elA. LTOA. g
li Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil iiII Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: 365 e 366 le
ii C A N O I N H A S Santa Catarina iiII. "�, II
:III=tI::::=::II=::':::::::::�::::=:=::::=::::::::;:;=�=:::::III::=::O::::::II:.IU::::====:=I
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CORREIO 00 NORTE

Merhy Seleme & (ia. - Ltda.

Notícias de

MOBRA,L de Papauduee
/4 VISA

Prefeito, Supervisão e Comissão
do Mobra:, avisam aos que ainda
não se matricularam que o Isçam
com urgência. Aprenda a ler e es-

crever e contribua para um Brasíl EsCreveu: -

maior. o. material escolar a ser Esmeraldiuo, &1. Almeida
usado é gratuito, portanto sem des-

_

pesas. Para os alunos que frequen- .

tarem o Mo.BRAL até o fim, lerá sorteado um ótimo Lo.TE de terreno

perto do Posto de Saúde local.: O MOBRAL conta com você para
o crescimento do nosso município. Não deixe s.er levado pelas mãos
dos outros não sabendo ler e escrever. Não deixe passar esta gran
de oportunidade que o Governo está oferecendo a você. Povo que
sabe ler é povo desenvoívído.

.

TSE organizlII o. calendário paea Eleições
o. Tribunal Superior Eleitoral organizou o calendário para as

eleições indiretas de Governador e Vice·Governador, no dia 03 de
outubro, e para as eleições diretas de Senador, Deputado Federal e
Deputado Estadual, no dia 15 de novembro próximo. Entre outras
normas estão: Dia 6) de agosto encerra prazo de alistamento, de
recebimento de pedído transferência e alteração no titulo de eleitor.
Ola 30 de agosto às 18 horas, encerramento do prazo para pedido
de 'registro de candidatos a Governador e. Vice. Dia 31 de agasto
encerramento do prazo para a realízação de convenções regionais
destinadas à escolha dos candidatos a Senador, Deputado Federal e

Estadual. Dia 6 de setembro, encerramento do prazo para pedido de
registro de candidatos a Senador, Deputado Federal e Eetadual. Dia
3 de ontubro, eleições para Governador e Vice-Governador. Dia Iii
de novembro, eleições de Senador, Deputado Federal e Estadual.

(Gazeta do Povo)
Falecimentos

. Depois de ter sido acometido de um enfarte cardíaco, velo a

falecer dia 25, em sua residência, o venerando sr, FRANCISCO
LABAS. o. extinto foi um dos pioneiros na qualidade de habttaute
de Papanduva. Ajudou na expedição que abriu pícadas

:

na estrada
'da serra de 1'aló que fazia ligação com a serra da Garganta. Homem
pacato que foi. desapareceu com a avançada. idade de 81 anos. dei
xando 5 filh08 todos maiores. Seu sepultamento realizou se no dia.
seguinte para o Cemitério Municipal. .

x x x

VVA. AUGUSTA Wo.REL Também com pesar notíeíamos o
falecimento da sra, vva. Augusta Worel, viúva que era de Aleixo
Wore], que foi por duas gestões eleito prefeito no vizinho município
de Itaiópolis. A extinta residia em Contagem e seu sepultamento
foi realizado na Comarca de Itaíôpolía, [untamente com seu finado
esposo no jazigo da família.

.
'

Hiblioteca aumenta seu acervo
A Biblioteca Municipal acabar de receber do MEC Dor inter

médio do Instituto Nacional do Livro, 500 livros de Pesquisa e mais
261 Didáticos. Assim, vai erdquecendo cada vez mais 11 nossa Bí- ,

I
blioteca Pública Municipal qu« já relevantes serviços tem prestado
à coletividade papanduvense tl -m especial à [uventude estudantil'
que lá vão buscar novos conheoí.nentos para o aprimoretneuto de
seus estudos.

'

Material para a Rede de Agua
A CASAN já enviou a Papanduva dois caminhões de grande

, porte carregados com tubos e outros materiais destinados a instala
ção da rede de água na cidade. Evidentemente são notícias que vêm
de encontro às asplreções do povo de Papanduva que sempre vem

lutando para que a cícade se desenvolva em rítímo de Brásil grande. 'I·Realmente o Governo Federal, inclusive o do Estado, não tem
I

esquecido os municípios menores e por conseguinte com suas pos
sibilidades relativas. Felizmente a verdade está aí.

Simpática atitude do Lioifído· Leslie S/A
A poderosa firma Linlfício Leslle SIAi estabelecida em nosso

município, conta atualmente com grande número de empregados que Iresidem fora e distante do parque industrial, resolveu por bem
comprar um moderno ônibus para transportar seus empregados I(ida e volta) ao trabalho. Realmente atitude muito elogíoea pela
natureza, de aproveitamento. A idéia partiu do dinâmico gerente ar. I'Agenor Eufrasio, que em boa hora foi ao. Rio de Janeico e na Ma
triz da empresa conseguiu o ônibus que transportaria os empregados. 'I"Neste Inverno rigoroso, cs empregados estarão protegidos em seu

I transporte por uma condução condizente e segura. Parabéns ao sr.

gerente Alinor Euírasío pela simpática iniciativa., v

Grau dez para 'o festão do Grupo
I

A feHta junina realizada pelo Grupo Escolar Alínor V. Côrte, '

nos dias 29 e 30 p. 1>" foi na realidade uma das maiores já presen- I
eíada em Papanduva no seu gênero. As atrações apresentadas no Idecorrer dos festejos fo) digna de menção. A dupla quadrilha das
crianças e dos jovens foi para nós coísa- fora de SÉRfE, outros Iatrativos, inclusive um bem montado serviço de bar e restaurante

IIcompletava o que de bom e agradável foi oferecido a seus convi-
.

dados e comunidade presen.te, superlotando todas as dependências Iido confortável prédio do Grupo Escolar.

. Passarela da Sociedade I
Dia 09 do corrente completará mals um ano de sua feliz e

prestativa. existência, a sra,' Edith G. Schadeok, virtuosa esposa do
H. João F; Schadeck, Díretor-Gerente da firma Com. Ind. Sehadeek
Ltda, Dona Edíth, na data, de 'seu aniversário, receberá as mais
justas e merecidas felicitações.

.

x x x
. Também na mesma -data, festejando idade nova -o sr. Olímpio
Raulino Schadeck, Diretor Administrativo da poderosa firma Com.
Ind. Schadeck Ltda. Ex-vice-Prefeito e Presidente da Câmara Muni
cipal de nosso município. Na feliz data de seu natalício muito cum

primentado será por sua vastíssima relação de amigos.
x x x

Dia 10 do corrente completará mais um ano de vida a inteli
gente garota MarHene Kovalskí, filha do Prof. Carlos Kovalskí, n08SO
prezado assinante. A festinha será realizada no dia l3 com dupla
alegríá e justificativa, é que também sua maninha, Tenis Terezinha,
estará completando mais um niver. Dia de muita alegria na resi
dêneía do sr. Pro_f. Carlos, com o duplo e festivo acontecimento.

x x x

Dia 13, em Curitiba, onde reside, festejando mais um feliz
aniversário, a Inteligente garota Nadyesda Almeida, filha do, [erna
lista Dr. Dlno Almeida. Muitos serão os parabéns que receberá a
Nadynha pela grande turminha de coleguinhas que estarão em sua
residência na festiva data para abraçá-Ia.

.

Um por semana - PAIXÕBS: Muitas vezes as paixões
viram em doidos -os mais hábeis homens

e fazem hábeis os mais tolos. (La Bocheíoucauídj

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: a sra. dona Betty

esposa do sr, José AUage.
.

Amanhã: a garota Marilsa
filha do sr..Jahyr Damaso
da Silveira.

Dia 08: o senhor Seleme
Isaac' Seleme; u senhorita

Jaqueline Cornelsen, os me':
ninos: Wandertey José filho
do sr, Alcyr Woitexen e Da
niel Amós filho ao sr. leão
TU'/>010Wskt. ' I

Dia 09: a senhorita Edel.
trutuit Siems.
Dia 10: o sr. Erwino Mews.
Dia 11: o mWUIO Jaciel

Francisco filho do sr, João
Seceygirl.
Dia 12: a sra. dona Cecilia

esposa do sr. João A. Brou·
hurdt; os jovens: Edgard
l(IWPP eOtaoio Hs.rbst.

'Aos an v�rs{, riantes '110::. sos

sii. ce. os pUTQ,bé'J'iS.

06 ..07:.1974.

.-

RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALA-
GENS LTOA., estabelecida na Estrada de 'Dtês

Barras'� Canoínhas, Km 2, informá a (quem
interessar .possa que tem para venda pela-melhor

. ç.- lo

oferta, os seguintes materiais usados:
.;
I

SOCIAIS

Sucata de Ferro .
Velho JO.OOO kg

Sacos plásticos vazlcs (Usados com

sulfato de sódio). 400 kg
1.000 kg
800 unido

146 unido

Pedras de -cal queimadas,' '.
. I

Tambores de soda vazios
.

Bobinas de madeira para cabos"

(

Os' interessados deverão procurar o encarregado
do setor de Compras e Vendas, na portaria da '

fábrica, \

Três 'Barras, 26 de junho de t974.
.,

'�

Rua/Paula Per�ira, 735 - Telefone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 Canoinhas
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOT,AS ESPA,RSAS
Esteve em nOSS8 cidade, sá

bado último, o engenheiro con

terrâneo, Dr. Sérgio Joaquim
Fagundes, agora' restdíndo em

Curitiba e prestando serviços
na COPEL.

toridades e convidados especiais.
x x x

Dr. Mathias, agrônomo eh-mão

prestando serviços no AGIPLAN,
.'

seguiu \ pua Alemanha, 'onde
deverá eontraír núpcias no pró
ximo dia 13, retornando em

seguida afim de ftxar-se em

definitivo entre nós.
'

x x x

Afim de visitar a sua terra
'

natal' e fsmílíares, IH�guirá dia
19 próximo ao' Japão, o sr,

Kazuoomi Inuchí, destacado

agricultor em Bela yiste do Toldo .

x x x '

Em nossa cidade, b Dr, Osmar
Peron, Promotor Substituto,
prestando serviços na comeres
durante a8 férias do titular, Dr,
Enéss Athanázio, n08SO desta
cado colaborador.

x x X

Dia 11 próximo, reunião ·do.
Diretório Regional da ARENA,
em Florianópolis, afim de ser

fixada as candidaturas B Vice
Governador, Senador da Repú-.
bltca, Câmara Federal e Assem-

. bléia Legislativa.
X X ,x

O Prefeito sr.' Alfredo de
Oliveira Garctndo esteve· em
Florianópolis. onde, di& 1.°, pela9
17 horas. em Palácio, assinou o

contrato de financiampnto com

BNH, para o ,asfa'Itamento da
Rua Roberto Elhke até o Fri·

goríftco- e melhorias asfáltiC8s
em' o Núcleo da COHAB, na-

x x x
,

O Rotary Clube dé nossa

eídsde realizou jantar f�l!tivo
dia 3 último, quarta-feira, pela
POSEe de seu novo Conselho
Diretor para o 'ano' 74/75, reu- .

níão realizada no Clube Canoí

nhense, com a partíctpsção de 6U-

CAMPANHA DOS ,25 MIL ELEITORES
,

'. /'

.. CAtl01NH4t"S
PRECISA r4 VOCÊ

quele bairro.

'x x x

Dia 27, último, qulnts-felra,
.mantores e simpatizêntes do
Santa Cruz reuniram- se' n8
sede do Tiro ao Alvo, no bairro
do Campo da Agua Verde, Dum
churrasco de confraternização.

x x x

Pela Taça G�vernador ce.:
lombo Machado Salles, tívemce,
domingo último, no Municipal,
Botafogo e São Bernardo, jogO,
de igual para igual e resultado
de O a O. Em Mafra, no clássico
da cidade, novamente Õ Pery
sobrepujou o Operário, em per
tida tumultuada e resultado ·de

2 a 1. Já em Rio Negrtnho, o

Santa Cruz,'. mercê de ótima

exibição, superou o Continental,
pelo marcador de também de
2 a I, mantendo- se, isolado, na

více- liderança 'do certame.

E amanhã, em Mareilio Dias,
no Wieg8Ddo Olsen, o jogão,
reunindo São Bernardo e Pery,
enquanto que o Contlol"ntal
virã a M�fra enfrentar o. Ope-

,

ré rio, desfalcado de 4 elementos,
expulsos domingo último.

. Publicação . Oficial da '

Prefeiillra MuniCipal
de- làjor Vieira

,
,

Lei\ N. 336 de 2� d/e ,juobo de 1974
Homologa o Decretà\ n." 212,de 28·05-1974

..

do Chefe do Peder Executivo
�:

ODILON DAVET, Pr�f�ito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, �az saber que a Câma
ra' Municipal decretou e, eu sanciono a seguinte"

; L E I:

.
Art. l.'l .. Ficá. homologado' o Decreto n.? 212 de

28- 05� 1�7 4 do Chefe do Poder Executivo, que : anulou
parte da dotação 2403-070 do orçamento vigente, na im

portância de Cr$' �,519,15 (seis mil, quinhentos e dezenove
cruzeiros e' quinze centavos), para fazet face a abertura
do Crédito Especiál em igual ímportâncía 'para o paga
mento da primeira prestação da aquisição dr uma Patrola
marca Huber-Warco conforme a Lei n;o 323 d� 06-03-1974.

.\
.

Art." 2,0 - Esta Lei entrará em vigor na data- de.
sua publícáção, revogadas as disposições em cd�trár.io.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 25 de junho
de 1974. '.

.

\"'. a) Odilon Davet .

"

j . Prefeito Municipal' .

.

,/ .

Registrada e publicada a presente Lei
"

.

na Secretaria Municipal na mesma data .

a) -Jair Dírschoabel
Secretário

Registro Civil
Mariá Ube de Andrade. Escre
vente juramentada do Cartório
do Registro Civil do Muoicipio
de Três Barras, Comarca de Canoi·

Dbas, Est'ado de Santa C ..tariua .

Faz saber que pretendem casar:

LEONARDO MUNIZ ASSINK
.

e MAURICEA BOAVA, Ele, n�.
tural deste Estado. nascido em Bo- ,-,p

caina do Sul, Lages. no dia 06 de
Maria G6�s Glioek], ,_.Of(cial do

novembro de 1952; encanador, sol- Registro Civil, 40-" 'Distrito de

ttiro, domiciliado e residente em Paula Pereir�". 'M�'oicípio e Co·
Tre, Barras; filho de Bernardo Ag.'

, marca de> Canoinhas, E.tado de
.

link e de dona Olivia Muniz As. Sants,éatarina, etc.
sink, domiciliados e resideotes em ",.

.

. Otacilio Costa, d/Estado. E,ls, Da. : r' Faz saber que pre.tendem casar: Paula Pereira, 29 de junho-de 1974

turlil deste Estado, nascida em,' FLAVIO FRÀNCISCO ANTO... Marcílio Dies, DO di. 12 de jane'írói de 1956; doméstica, solteiJ!t{ do- NOVICZ com HELENA LENAll·
!! miciliada e residente e�-,.Três Bar- TOVICZ, Ele," natural deste

f ue; filha ele Victor" Boava e _de Estado, nascido em Tau!lay, no

i dona Leonor Ceecêncic BObva, dia 4 de dezembdro �e'I.19d50; la-
.
Leíal . ABsine!

. Divulguei� domiciliados e,/i'ésidentes em Três vrador. solteiro, omrci Ia o e re·

: ./' sideote Deste Distrito; filho de '

. .

. :,
Barras.

,/"
.

Dionizio Aoto,novicz e. �� dona Correio do Nort�.

,_
,\

'. A7'nt�ram os documental ,Charlotte HenIDg: domiCIliados e
.

.

.

�

·1'i1Ji1fitQfj1ggr.l����Q�QQQragEl&1gQIaIJQQQfi1Qfi1Ji1gQfJQQQQQQraQQQl'i1gQQfi1grafil�fi1fi1gQgQ&1ra�

m A Loj� MERHY, SELEME &. elA. LTOA; tem para'o seu �ar, uma completa linha de Eletr�-domésticos m,
m de todas as marcas e modelos a sua escolha:'" Batedeiras - Liql:Íidificadores - Refrigeradores - Máquinas m
m de lavar 'roupas - Enceradeiras - Televisores a luz e a bateri� - Rádios �,Ferro de passar' ,roupas 'm
ce automático, __ , por preços e condições de reais ,vantagens para você. !G
m m

�, M E R H' V· S E L E M E &. C I A. L T D A. I
m . .' - m
'ae Rua Paula Pereira, 735 • Tel., 365 e 3ee C A N O I N H A S - Santa Catarina

, 9Jl
m����������������a�D�����a�������a������a������a������B�������D�

-

resident.es neste Distrito. Ela, D8· /
tural deste Estado, n�scida �m"'"
Paula Pereira. DO dia, 1-7

r

de
agosto de 1952; doméll'ti6s, soltei-
ra, domiciliada ,e· residente Des!e

Distrito; fiib.' de Antonio Lener
tovicz itr/de dona Catbarina G.
Lenart09icz, domiciliados ii eesi-

.' dilntes neste Diàtrito.
'

exigidos pelo C6digo Civil, art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de
exi8tir algum impedimento Itgal,
acuse-o pars fios de direito.

Três Barras. 26 de junho de 1914

Maria Uba de Andrade
E!lc::-evimte Juramentad.

, Apresentaram OI documentol'
exigidos pelo Ç6digo Civil artigo
180. Se alguém tiver eonheci
mente .de ex:istir algum impedi
mente legal, acuse-o para .fIDS de
direito.

Maria 6óss Glinski
Oficial do Registro Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




