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Bico' de Pena

,Vacinação em massa
contra a MenJn�ite
Vem ai, dias 28 e 29 do

corrente, . a vacinação em massa

contra a meningite.

Em Canoinhas, dias \ 28 e 29,
çom quatro equipe de vacina

. dores; em T. Barras, dias 28 e

29, com' uma equipe; em Major
Vieira, dias 28 e 29, com uma

equipe e em Irineópolis, tam
bém dias 28 e 29, com uma

equipe.

Todos os Prefeitos dos .mu

nícípíos citados: deverão com

parecer para uma reunião pré
via, dia 21 do corrente, às - 9

horas, em Porto União, no' mes
mo local 'da .reunião anterior,
,para melhores detalhes e acertos.

Os locais da vacineção, pa
cidade e no interior, serão

amplamente divulgados, para

que todos sejam imunizados.
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eeJoinville» . está no mar
Um dos maiores navios já"

construidos ern estaleiros latino
a:mericanos foi Iscçado ao mar

"recentemente, pela Ishikawaji
ma do Brasil. É o «'Joinville:.,
de 131 mil toneladas da porte
bruto, que estará integrando a

Frota Nacional de Petroleiros
8, partir de dezembro próximo,
dáta prevista para sua entrega
à PETROBRAS.

'

\

Aroldo comunica a

de' cem mil

I

Enéas. Atf)aná:zio
Grande era o orgulho do tazendeíro pela sua

, fama, conquistada nas muitas revoluções de que 'parti
eípara nos tempos de dantes. Incumbido de "recrutar:.
homens na sua região, numa dessas ocasiões, embre

nhou-se pelos matos, a, com ameaças e tiros, conseguiu
juntar uma centena de «voluntãrross, caboclos atrazados
e maltrapilhos. /

.
�

, .
Reunidos na cidade, ps comandados de Mamédio

encontraram séria dificuldade para aprender a marchar,
tanto confundiam o pé esquerdo e o direito. Vãos Ioram
os seus esforços. Aborrecido, pensou uma 'noite inteira,
até encontrar solução, à sua maneira. Antes do desfile

pela rua principal, determinou' que cada um deles
amarrasse no dedo do pé esquerdo .uma lasca de palha
de milho. /

.

.

,

•

.

liberacão da
.

.

ao Hospital
v�rba

o Presidenae do Hospital, Santa Cruz, sr. INO
CENTE TOKARSKI, vem de receber o seguinte telegrama
do Deputado Aroldo Carvalho:

11/18 apt 3 Brasilia DF tel 85803 62 16 11 30
satisfação informar prezado conterrâneo et ilustre presidente
acabó conseguir liberação subvenção cento et treis 'mil cru

zeiros Favor Hospital Santa Cruz dos quais cem mil cruzeiros
Foram Inscritos no orçamento unlão. 1975 destacados da
minha cota pessoel pt ordem pagamento subvenção número
1p desta data já encaminhada Bancõ do Brasil pt cds sds'
Aroldo Carvalho Deputado Federal

'

Comunica o telegrama do mesmo' deputado a libera� ,

ção das verbas de 10.000,00, ao Lar de Jesus e 6.000100
às Obras Missionárias Leigas da Comunidade Ev. Luterana:

Nota'
.

de falecimento
.

Faleceu na manhã de 5a. feira
na cidade de Lages, onde .resí

dia, o sr, Sizenando Ribe íro oa

Silva Filho, NANDINHO, na

intimidade, abalizado. e conheci
do técnico vetermárío. Estimado
por todos, deixa o saudoso ex

tinto', víúva, sra. Divete Berros
Ribeiro da Silva, filhos e netos.
Seu corpo foi trasladado. para
fi nossa cidade e vetado
na residência do seu irmão, sr.

Rubens
�

RIbeiro da Silva e se

pultado na manhã de "ontem,
no C�mitério Municipal, com

grailde ecompenhameuto.

-

4tencão . desportistas I
. ,. ,

.\ primeira rodada do campeonato
da LEC será realizada amanhã reu.

nindo em Marcilio Dias, no Wiegando
Olsen, Canoinhas e Santa .Cruz e no

Municipal, Botafogo e Bela Viata do
Toldo. Vamos todos cooperar com ó

, n0880 esporte amador.
.

Durante a marcha a sua «tropa» se apresentou,
para surpresa dos presentes, com o passo rigorosamente
certo. O chefe, montado num baio de crina reluzente e

apetros dourados, com o lenço colorado esvoaçando no

pescoço, com�ndava:'. .

,

� Pé com- palha! Pé sem palha!
� Pé com palhal Pé sem palha!
Mamédio Mária do Sacramento há muitos anos

já não vive. N_ão teve' necrelógíos na imprensa e nem

retratos traçados a bico de.pena. Descansa num cemi

térío perdido na vastidão dos campos verdejantes, onde
o quero-quero canta e onde o vento \ chora. .

.

Todos que o conheceram, a uma voz, afirmam

'que foi um homem de 'respeito" prestativo e sério.

Este navio fli'z parte do pro
grama de ampliação da capaci
dade de transporte da FRONA
PE, que serã aumentada para
4800,000 toneladas até 1979,
Atualmente, com 40 navios, 'seu
potencial próprio de transporte
é de 2.10.0,0.0.0 toneladas.

O «JolDvillu é um navfo do

tipo cor'!-oil:. (transporte conju-
gado de mtnérro e' petróleo], \ Cumprimentos ao' ilustre e operoso parlamentar
com capacidade para transporte coestaduano e parabéns às entidades beneficiadas.
de 68 mil metros cúbicos de'
minério e 157' mil metros cúbi
cos de petróleo. Seu compri
mento total é de 273,51) metros,
a boca moldada de 44,50. metros;
pontal de 22 metros e calado
de 1.6,10 metros, Com potência
de 2900p BHP a 122 RPM. o

«JoiOVllle:. tem a velocidade
de 16 DÓ�:

Ua classe do e Joínvllle s (l31
mil toneladas), a PETR03RAs
tem encomenoados, em estalei

ros nacíonais, mais dois petro
letr os, a serem �ntr ..gues em',
agosto de ·1976 e rsgosto de
1977 Na Bélgica, 8 Empresa'
encomendou dois navios de
23.600. toneladas, destiqados ao

trauspor te de produtos químicos,
c)m entregas previstes paca se-

-_

--------,-----

ternbro de 1975 e março de 1976.
Também em estaleiros' nacío

nais, a PETROBRAS tem colo
cadas encomendes de três pe-

. troleíros de 26:4Uü toneladas,
.

três de 1 f6.500 toneladas, quatro.
de .277 mil toneladas e . seis
de 135 mil toneladas.

A
Na crônica aqui publicada no

número do dia 5 Oe abril últí-
'mo, fizemos alusão ao enforca
mento de um escravo que pa
gou com a vida por um crime

praticado por outra pessoa. Em
minha autobiografia, ainda íné

crts, em seu capitulo XIII está

regi&trsdo um fato que aqui'
trenscrevo, com dedícatôrte aos

remanecentes da família Proco

piak. Do registro consta o se

guinte: "Morávamos em casá
.

própria, Iocàlizade Da rua Boa
Vista e nas imediações do Gru
po Escolar Barão de Antonina.
Certa manhã, possivelmente
uma segunda-feira, passava eu

pela frente do Grupo Escolar
com destino � D:ünha tbsidên
cia, quando fui alcançado por
um rapaz, que a mando do

professor ,Antonio Procopiak
pediu meu compareci[Qento a

sua presença. Imediatamente
atendi ao chamado. Adentra.ndo
o recinto ocupado pelo prdles
sor acima referido, notei a car

ranca do mestre Procopiak, e

os alunos, mais ou' mebOS f!m
número de quarenta, que aten
tos parecia até que ,não respi""
ravam. O profe:ssor dirigindo-s,e
a mim, perguntou: o seu nome

TESTEMUNHAL �E'
/

'o SEU PER,IGO
é Dinarte, ao que dei resposta
afirmativa. «Então torne um

gis e escreva no quadro negro:
Procopiak burro quadrúpede».
Comecei a escrever Procopi'ak
quando ele interrompeu e

insistiu - Procopisk. Escrevi o

ditado e voltei-me ao professor
perguntando qu� palhaçada era

aquela. Nesse ponto o professor
consultou seus alunos se a le
tra era OU não a D;lesma que
napuela manhã foi. encontrada
no -qusdro, tendo 8 'rssposta si
do afirmativa por unanimidade.
Então começou a descompostu
ra por parte do professor que
chamava�me de criminoso

por arrombar uma 3Bnela e
.

moleque mal educa�o por ter
escrito aqueles pala
vrões no quadro, Protestei com

energia, quando então foi cha
mada 'a testemunha de· vista.
«Diga aqui na frente se-q Bru
no. Stapge, o que foi que o Sr.
viu. ontem à tarde. Respondeu
8 testemunha:' eu estava em

cas,a quando vi o Dinarte
arrombar uma janela e entrar
na sala do Grupo:.. Não adian
taram mais ps meus protestos
de

.

inocência, pois tinha, �dian
te uma classe inteira para acu-

sar e um professor foribundo
psra proferir os. desafores Ide
todos os 'quilates. Eu chorava

por dentro por não' poder me

villgu- daquela calúnia, mas

como? Só pensava em furtar a

pistola da dois canos de meu

tio Maurilio e descarregá la no

professor Procopiak quando ele

e�tivesse atravessando a ponte
para ir para Mafra. - Logo de

pois dessa ocorrência fui ser ...

professor em Campo do Tenen-'
. te, de onde nos transferimos Qe
muda para Três Barras. -Logo
que nos localizamos' em Três

Barres, fui encontrando os velhos

amigos e conhecidos all resi

dentes, entre os quais se en

contravam. Antonio e Pe.dro
Trevisani, filhos d'e um padeiro

. de Mafra e que também se

transferiram para aquela locali
dade. Ambos haviam sido roeus

colegu no Instituto Rionegrense.
Certo dia, em. palestra, conto.u
me Antoni� que, num domingo,
não tendo nada para fazer,

. passando pelo . Grupo 'Escolar
de Rio Negro, pelo muro q�e
devi4ia os mictórios, forçou
uma 'janela, deixando escrito
no quadro negro uns desaforos
para o Professor Procopiak de

quem não gostava. Apesar de
já terem se passado mais de

.

dois anos do fato, cai das nu

vens. O infame do Itslraníuho
tinha o meu físico' e ainda por
azar meu, sua caligrafia relaxada
parecia-se muito com a minha.
Justifrceva-se o engano do Bru
no Sta,nge e dos alunos que
reconheceram a semelhança da
caligrafia. Tarde demais para
a reparação. )!.stávamos longe
do Rio Negro. Perdoei $0 Bru
no e" ao professor Procopiak,
pela calúnia, Isto eontreriando
os meus instintos. Alguns anos

depois voltei como Escrivão em

Rio Negro, convivi com meus
ac},uadores e nunca tive opor
tunidade de clarear o acontecido,
como ,estou aqui registrando' em

.
minhas memórias. Como escri-
vão do crime, executivo que.
sempre fui no exercicio de mi-

'

�has funções, sempre tive o

maior cuidac:to para que' não se,

praticasse um erro judiéiário,
por haver, na mocidade, sentido
na carne, o preço de uma falsa
acusação ou de uma injustiçu.

i '

Canoinhas, 15 de julho de 1975.

Dinarte P. Ara6jo

Aroldo· cumprimenta
/81a juvem

REP AC AV 151/04 Telecarta
Neroci da Silva Presidente et Ezi·
quel Bueno Vice-Presidente Ala
jovem Arena.

Congratulo me jovens eonterrâ
!leos .feliz iniciativa formação Ala.
Jovem Arena vg mesmo tempo pa
rabeniz_�. escolha ,pignos .

dirigentes
vg desejando sucesso pt Ala velha
necessita cooperação jovem lutam
Interesse nossos par�idos pt Coloco
me disposição naquilo possa atendê
los pt Cordiais abraços Deputado
Arolde. (;ar:valho.

Família

hOje
Bastos reunidl

cidade-em nossa

para mais 'um natalício
de 'Dona Helena

A sra, Dons HELENA Rupp
Bastos, viúva do saudoso advo

g,gdo dr. Lázaro Bastos, comple
ta ,hoje mais um aniversllrio,

. ocasião em .que toda a famili-a
aqui 'se reunírâ par .. o auspicio
so evento. Nossos cumprimentos
extensivos também à família.

Tabelionato Paula S. Carvalho
E T A L

Eneontram-s em Cartório à rua

VJdal Ramos e 'fício do Fórum, pa
r"" serem pro sta.dos por falta de
pagamento, os guíntes titulós: Dp.
n, 2209.L - V cimento 08,04.75 -

Cr$ 200,00 e Dp, . 2209.J· - Venci
mento 08.06.75 - r' 209,00, emitidas'
por Industrial exportadora Sul
brasil S.A., eontr IVONE CANCE
LER; Dp. n. 028 Vene. 12.06.75 -

Cr$ 475,00,' emitid ar Renovadora
de Pneus 3. Estre

.

s Ltda., co'ntra
GlOVANI D'AMBR(j) I .

Por não ter sido possível encon
trar os referidos re ponsáveis, pelo
presente os Intimo para no prazo
de 3�(três) dias út s, a contar da
publicação deste j rnal, virem pa
gar 08 mencionados ftulos ou darem
as ra�ões· porque ão o fazem, e,
ao mesmo tempo, no csso de não
ser atendida esta timação os no
tifico dos compete es protestos.

e julho de 1975

Paula

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE'

Pr e F e i t u r a

de Major
Balancete da RECEnA referente

. I/

19.07.1975

nicipal
V i e i r ai

Mu
.

\

ao
. mês

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

DESIGNAÇAo DA' RECEITA

de junho

RECEITAS CORRENTES
ReceitA Tributária
IMPO�TOS

01 Impoaéo Predial
C2 Imposto Territorial Urbano
03 Impoato sobre Serviçol de Qualquer Naturezà

Prevista
aODIGOS

Geral I Local

4.000,00
2.500,00
500,00

TAXAS
Taxa pelo exercício do .pedee de polícia

04 Taxa de Licença e Fi.éalização ./0 Comércio e a Indúttria
05 Taxa de Licença e Filcalização '/f} Comércio Ambulante
06 Taxa de Licença e Fi.calização sobre obra.

1.1,2.20 Taxa pela predação de lerviçol
) 07 Taxa de Expediente
08 Taxa de SElrviço. Urbano.
09 Taxa de Apreen.ão
10 Taxa' de Alinhamento e Nivelamento

1.1.3·00

1.2.0.00
1.2.3.00

1.4.0.00.
1.4.LOO
1.4.1.20

1.4.1.30
1.4;2.00
1.4.3.00

1.4.4.00
1.4,4.10

1.50.00'
1.5.1.00
1.5.2.00

1.5.9.00
1.5.9.20

1.5.9.90

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

25.3.00
2.5.3.90

I .

Cpntribuiçõe. de Melhoria
11 .

Taxa de Conlervação de Eltrada.

Receita Patrimonial
\

12 Participaçõe. e Dividendo.

Receita Indudrial
13 Diveua. Receita. Iodultriai.

Transferências 'Correntes

/14
15
16
17
18

,

,Padicipação em Tributo. Federai.
Cota-parte do Fundo de Participação dos-Muoici
Cota.parte F. R. N. - 30%
Cota.palte· da Ta�a Rodoviária Unica - 3.0
Retorno do Imposto Territorial Roral
Retenção do Imposto de Renda D� Fonte

10•• 70% 217.000,00
11.700,00

840,00
27.000,00

50,00
. PartiCipação em Tributo. Edad i.

19 Participação no Imposto sobre Circulação e Mercadoria. 480.000.00 208.963,79

Receita. Diverla.
20 Multa.
21 Indenizaçõe. e Re.tituiçõe.
22 CobranCd da Dívida Ativa

Oubal Receitai Divena.
23 Receit.a.- de Cemitério. ,

24 Contribuiçõe. CompuI16!'ia. de Pre
25 Outra. Receítas

Social

Corrente.

RECEITAS
Operaçõel de Crédito

26 Empréltimo.· a curto prazo
27 Empréltimo. a longo prazo

Alienação de Ben. 6vei. e Im6vei.
28 Alienação de Bens M6veil,
29. Alienação de Bens Im6v�.t

(

50,00

100,00

,

4pO,00

1.500,00
.

100,00
2,500,00

597,60
266,29
61,07

6.382,50
177,08
46,56"

225,30

I TOTALCr$

3.201,66
1.608,60
217.15

6.607,80
177,08
146,56

1.151,00
1.197,46

n1.454,51
7399,58
1333,58

39.436,78

42.693.50 251.657.29

500,00 264,00
500,00

2.000,00
�

���_�-_�.(

767.040,00 361.795,61
.�..

100,00
250,00

200,00
100,00

'\

.30
31
32
33
34

e Capital
Participação em Tributo. Federai.

Cota-parte do Fundo d' artiéipação do. Muóicípiol • 30%,1 93.000,00
Cota.parte do Fundo. odoviário Nacional - 70% 27.000,0�
Cota.parte do Impos o Unioo sobre Ene'rgia Elétrica 50,00
Cota-parte de Impo o Unieo, sobre Minerai. do Pai, ,200,00
Cota,'parte Taxa R oviária Unica • 70% 1.960,00 .

Contribuiçõ •

35 Auxílio. da Uni
36 Auxílio. do Elt 110

37
38

Vieira,

Total dai Receitai de Capital
Total d'a Receita Orçam.entária

rçam'entárla
de Previdência Social INPS

TOTAL· DAd RECEITAS

• do eJlercído anterior

re.ponlávei.
TO T A'L GERAL 580.321,39

I:

í

Majo�

922,35
947,56 .

228,65
249,90

92.813,85
5.409,78
1.333,58

39.436,78

24640,66
'1.989,80

463,00

660,36,

281,60

71.098,"'0 432.394,01

50.337.64
17.265,71

133,71
98,37

15.203 16 67835,43

86.301,56 5GO.729,44

14.000,00 6053,75
1.000,00

====

950,000,00 420.481.63

815,04. 6.868,79

3,59,17 J03,83

24,2Q636,16

39.777,36
12.622,83

133,71
98,37

10.560,28
4.642,88

100,00
45000,00

----

167.310,00 52.632,27

935.000,00 414.427.88

87.116.60 507.59823

3.788,44
68.934,72

Reinaldo.Gr

junho de 1975.

Victor Borges • Prefeito ]\!unicipal

•

r

Juízo de Direito da Comarca .de
Canoinhas Santa Catarina

Edital de' (it prazoão com o
•

(30) dias
( ,

1 O Doutor Jolé .

Direito da Comarca
Santa Catarina, na f:

<,

Gerlloldo Batida, Juiz de
e Canoinha., Edado de
ma da Lei, etc.

FAZ 'SABER a08 que o presenta Edital de

Citação virem ou dele conhecimento tiverem que,
por este Juízo e Cartó 'ia, se processam os termos

de USUCAPIAO, requer 'po por EMILIO MASSA

NEIRO, brasileiro, viúvo, lavrador, residente e do
miciliado nesta cidade, f ando citados 08 interessa

dos Incertos e não s bidos, para, contestarem,
querendo, dentro de 1 I (qulnze] días, a presente

1 ação, contendo 30 (trinta
1

dia8 8 partir da primeira
publícação, referente 8 p088e sobre uma gleba de

terras, com a área de 420.00p m2 [dois milhões,'
quatrocentos e vinte II metros quadrados), ou

sejam 100 alqueires" n 8 seguíntes confrontações:
por 'um lado com Ind 1tria de Madeira8 Zaníolo;
por outro lado com Pru ente Nascimento e João
Alves Godcy; por outro lado com Francisco Alves
de Almeida e Alfredo I. o Paul, onde faz canto e

por outro lado com Jo � Matt080 e herdeiros de

Antonio Bonifácio Ma88an, iro; situado em Tsquertzal,
deste município e comarc. Feita II juatíftcação da

posse, foi.s mesma. julga ia em :iata de 08 'de maio

de 1974. E para que c ,gue
.

80 conhectmento de
. todos, mandou o MM. Ju 'z àe Direíto, que se expe
disse o presente Edital, q.' e será publicado na forma
da Le í

e afixado no lug� de costume. Dado e pas-'
sado nesta cidade de 'fanoinhas, Estado.de San�a
Catarina, a08 dez (lO) di 8 do mês ,de abril de mil,
novecentos e setenta e c nco (1975). Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão, o 8ublcrevi.

'

,

JOSÉ GERALDO BA,STA Juiz de Direib

,Juízo de Direilo da Comarca de
i' 'Canoinhas Santa Catarina

Edital de (itacão (om .
o prazo

�, "

de trint1 (30) dias
O Doutor Jolé Ge�aldo Batida, Juiz de Di

reito �a ,Comarca de 5rno!nhal"Eltado de Santa
CatarlDa, :t;la forma df,:' LeI, etc. .

(
.
-

FAZ SABER a �'Marceuno Pereira
dos Santos e a sua mulher, residentes em /Ju-

I, dít I
.

gar rgnorado e, � todo,rquantos este· e .1 a vrrem,
ou dele conhecímentof tiverem, com o prazo de

trinta (30D dias, que;' por parte de Eduardo
Pinto brasileiro, solt,�iro lavrador, residente e do-

I
,"

miciliado em 'Taquariz,J, neste mucícípto e com�rce,
por intermédio de' seup"procurador Dr. José Ctdral

da Costa, fO,i' requerid4J uma ação de usucAPrAo
de uma área de terrl��:: medindo 242.000 mâ. (du
zentos ti quarenta e �,dojs mil metros quadrados),
situada' na localidade d:� Timbozinho, neste munící

pio, confrontando-se cp;m terras de Waldemiro Car

valho; Francisco Rocha de Almeida, Jorg@ Kotíkos
ki e herdeiros de �guardo Alves de Godcis. A
referida ação acima cii�8da, �oi profertdo o seguiate
despacho: «Vistos, etcfj Designo o dia 18.02.76, às
dez horas, para a a�ldiêDcia prelimin�r. Citem-se

.

por mandado, .08 confijfaDtes certos do Imóvel �su
captendo, e per edital�1 com o prszo d<:! 30 (trinta)
dias, publícando-se o ifldi�al uma vez �o Diá,rio .da
Justice e duas vezes �o Jornal local, ficando 08 In

teressados citados, p�fa no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da intirRação 1a. sentença que decl�C8
justificada, a posse, e�resentarem defesa querendo.
Cientifique-se por ci.lta,

com «AR", 8S Fazendas
Públicas Federal, Est,' usl e Muoicipál. Intime-se o

A. e o M. Públíco.. :', noínhas; 24.06.75. (as). José
Geraldo Batista - Ji1,z de Direito». Ficam 09 mes-

, m08 citados; P!l'r� coqlestarem o pedido, nc prazo
de ie (quínze) dias,

l.�!
ue correrá em CartóriO, a

partir da decisão de .:;deClarat jUstifiCoada' a pos�e,
advertindo-s8. que, n�' !lendo contestada, presumu
lÍe-ão válidos os argu entoe da inicial. E, para qUe
chegue ao conhecimen�o de todos, m'andou o. MM.
Juiz, expedir o pre8entr edital, que 8erá publicadO

.

na fOJ:'ma da lei e

SfijadO
no lugar de costume .

Dado e ousado nesta ,'dade de Canoinh88, Et'tado
de Santâ Catarina, aos ets (07) dia8 do mês de ju
lho' de mil, novecent08 � setenta e cinco (1.975). Eu,
Zaiden E. Seleme, EJí rivão, o sub8crevi.

JOSÉ GERALDO B liSTA Juiz de .Direito

ALMANAQUE DO PENSAMENTO.

é com a
,

Impressora Ouro Verde Ltda.
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lulzo. de bire�to dá rei de Cunolnbas • Santa Catarina

Edital de Cita�-, jCOm o prazo de' 30 d,ias
.

.

) ,-

o Doutor José Geraldo 'Batista, Juiz. de Direito da
Coma;rca de Canoln as, Estado de Santa Catarina, na'

_

forma da Lei, etc.
.

fi'AZ SABER • todos quantos este, edital virem, ou dele
conhecimento tiver",m� co 'o prazo de trinta (30). dias, que poe parte

\ de Fermloo rero odes Correia, por intermédio de
seu procurador Dr. Anioo. Weínfurter, foi requerida uma ação de
USUCAPIÃO de uma gl 'ba de terres, com a área de 112:950 m.2.
(cento e doze mil, novece tos e cinqüenta metros quadrados), situado
em Rio d;Areia de Cima, deste município e comarca, devidamente
demeecade e dentro das se 'uintés confrontaçõel.l: de um lado Com um .

arroio; de outro lado cri terras do 'requerànte e finalmente com

lima estrada qUI conduz'. Rio d'Areia .de Cima, deste município e

comarce e Iriaeu Czerniak.: À refluida ação acima citada, foi profe
rído o Seguinte despacho: ,ara a Audiên�ià de Ju�tificaçã" da posse,
designo o dia 15 de o rubeo de 1975 as 10 horas.
Citem'!lé

.

os confinantes d im6vel por mandado, e por edital com o

prazo de 36 dias a partir a primeira publicação, os réu! ausentes,.
. incertos e desccnbecidoe, �Iendo esta para todq� os atos do peocesso.

Cientifiql,Jem-Íle por cart o representante da Fazenda Pública da
União, do Estado e d; Município pai'a que manifestem querendo,

inte,resse na causa. Intial�-8e o Dr. Promotor .público.• C8�oin�a!. 19

d� junho de 1975. (.as)./br. José Geraldo Bãbsta - �UIZ �ê DI�eIto».
Ficam 08 mesmos,

Clta�'s,
para contestarem o pedido, no prazo de

15 (quiaze] dias. que �orrerá em cart6rio, a partir da decisâo que

declara� justificad� a
.

SIe, advertindo.se� <lu�, não sendo contestada,
presumlf.se-ão válidos s argumentos da IOICIS!, E, para que chegue
ao conhecimento de t os mandeu o MM. Juiz, expedill o presente
edital, que, terã pu� icado 'na forma da 'lei e' afixado no lugar de
costume. Dado e PS!! o nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, eos ·três GO dias do mês de julho de mil, novecentos e

setenta e cinco. 01975. Eu� Zaiden E. Seteme, Escrivão, o subscrevi.
JOSÉ: GER '�O 8ATISTA -:- Jui� de Direito

Dra. Zoá Wal'kyria Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

.

G I C OOSS891S9/DIEP

CUnica dentária de senhoras e crianças.
I Especialização elO Odontopedíatrra.

Hora marcada ,
.

Popa Lauro Müller; 4940 ... FODe, 369
,

'ANIVERSARIANTES DA SEMANA
. Ênio filho do sr. Waldomir» 'a srta. R..osângela Dirschna-

.

Nouack. bel.
- -

Ola 23 - a sra. Rosa esp, Ola. 25 - o sr. Pt4bens
do sr: ,lthass .Seleme, tes. em Stuleer; o [aoem "l�g� teolf
Curitiba Pr. Tod/t.

'

'Dia 24 .. os StS.: Ludovico Aós anioersariantes âeseia
Dambroski e JOão Silveira; 'mos muitas felicidades.

Dla,19 .. a sra. Nelli esp .

do sr. Elias Seleme Neto; o
sr. Elias Seleme Neto res.

em Curitiba Pr.; os jovens:
Werner

.

Loefller e Alfredo
d,e Oliveira Gardndo.
Dia 20 .. a sra. Adelia esp,
do sr, Orlando Nascimento;
o jove� Fernendo . -Seleme.
Ola 21 .. o .sr. Waldomiro
Schulka; a srta.Tmelda Wa
tzko; o jovem Roberto Brau
hardt. '

Ola 22 .. o sr, Rodolfo
Boleut; a srta. Marilda Neu
burger; "o menino Walmor

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

éSAMENTOS__'
-----

Hoje, às 17,30 horas, na

Catedral de São José em

Campo MourãQ; o jovem Pe
dro Ourginski, filho de Ri-

, cardo, <Rosa) Gurginski, estará
recebendo como esposa a srt••
Inês Weiller, filha de Sr. e

Sra. Fidelis Weiller. ,__

Também hoie, às 15,30 hs.,
na 19teja Matriz Crist« Rei,
unir-se-ão pelos laços, do
matrimônio os jovens 'Silvia,
filho de José (Rosália) Gur
ginski com a srta. Margari
da, filha de Hugo (Rosa)
Trapp.
Aos novos casais e seus

'familiares, n(}ssos votos de
relicidadés.

i,·
� i·
I'

55X
E 'EéoNôMIco

, '

,I
, �

�no XXIX CaD���a. rso, 19 _d_e_j�lho_cde__!275__N-,-.o�1�32_9

Prefeitura Mun. de' Major Vieira"
Lei n. 873 de 24 de junho de 1975

Concede reajuste de ven

cimentos ao Funcionário
do Quadro Onico do Po-

"der Legislativo
VICTOR BORGES, Pref�'

Municipal de Major Vieira, 8-
tado de Santa Catarina, . 'z ,sa
ber que a Câmra Muni

.

ai de
cretou seguínt e

" L E :

Art. ' 1.0).L Fica concedido,
a partir de 1.0 de junho do
corrente exercício, um reajuste
de vencimentos ao, Funcionário
do Quadro Único do Poder
Legislativo, .ne base de l()%
(dez -por cento) sobre seus

etu.is venehnentos,

Notícias de
Deputado. Aroldo Carvalho

É com satisfação
que partícípamoa aos
ilOSSÓS amigos e

correligionários, ter
assumido o' mandato
de Deputado Federal
n.!1 vaga. do Deputa
do DtbCherem. Este
colunista na qualida
de de presidente da
Arena,

.

recebeu a

comunicação' que
transcrevo abaixo
para melhor esclare
cimento.' C'l'10AQ.

Eséreveu: ". . Brasília, 20 de junho
EsmeraldiDo M. Almei. de 1975. Umo. Sr.

Esmeraldino Maia de
Almeida. DD. ,Presidente do Diretório Municipal
da Arena-Papanduva. Cumprimentando o preza-

,
do I\migo; tenho o prazer de informar-lhe' que
assumi o, exercício de m�ndato de Deputado
Federal, na vaga aberta com a nomeação do
Deputado Dib..- Cherem, para li Prefeitura da
Capital. No desempenho da nobilitante repre
sentação do povo catarinense, estarei 'à dispo
sição ,do preclaro ,coestaduano, na defesa dos
interesses do nosso querido Estado.' Atenciosa
ment.e. Aroldo Carvalho.

Art./ 2.°) - A es& decor-
tente com apre nte lei correrá
à conta da c signação própria

\ do orça lty' vigente, suple-
me a quando se fizer
ecessárío.

Art: 3.°)
.

....;,; -Esta Lei entrará
@m vigor Qa data de

.

sua pu·
bllceção, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitu'ra Municipal de Ma
jor Vieira, 24 de junho de 1975

8) VICTOR BORGES
Prefeito Municipai

'

Registrada e publicada a. pre
,sent@ lei na Secretaria Mnnjci·
pel na mesma ,data.

a) JAIR DIRSCHNABEL
-' Secretárío

-,
'

Papanduva
A'rena elegeu Seu Diretório
A ,Arena.'elegeu dia 13 do corrénte o seu

Diretório Mu�icipal. Foi uma eleição pacífica
com ,CHAPA ÚNICA, prova dê ilIiião.�partidária
e alto espírito de compreensão. Assim 'proce
deu-se como manda a Lei Eleitoral e reforta
lecendo o psrtído da Revolução com sua rees

truturação onde houve inovação. de 1I% na

composição 'da Chapa. No próximo número
daremos noticias sobre o Gabinete Executivo.

/

MD8 ,também 'lhapa única
o MOB, também elegeu seu 'novo Diretó

rio e concorreu também com chapa única sendo
pacifica sua eleição, embora as ,eleições foram
realizadàs' no clube local (Sociedade Hípica),

, dando assim prova de verdadeira Democracia,
(lois partidos realizandO suas convenções num
único recinto.

Passarela da sociedade
Dia 22 do corrente estará completando

mais um- ano de sua feliz existência a senhora
. Belina de Oliveira Correia,'virtuosà esposa do
sr. José Antonio Correia, agente Postal Tele
gráfico de nossa cidade. Felicitações na pauta
da agenda social para a natalicianteõ

x x x

Dia 23 do fluente festejando idade., nova
/

a srta. Solange,Machado, filha do casal Heitor
(Terezinha) Machado, ele Exator Estadual. A
aniversariante promoverá uma alegre festinha
para as colj'lgàll e amiguinhos.

x x x

Dia 24 do' andante festejando niver a
'Professora Cleunice Furtado, filha do casal
Manoel (Maria) 'Furtado, ele Pr�8idente do MOB
e do alto comércio citadino. Cumprimentos e

felicitações em ,alta rotação...
x x x

, Dia 25 deste, registramos passagem de
niver da jovem sra. Gracinha Hirth. prendada
esposa do sr. Waldomiro Hirth, grande lavoris
ta e pecuarista. As felicitações pontificando em
alto estilo.

x x x

Dia 25 corrente troca de idade do garoto
Olimpio, filhó do casal sr. Olimpio lliülda)
Cardoso, ele alto funcionário' da Nodari (CuritiEste. Brasil que ninguém� segura

/

ba) e nossO assinante. Festinha a vista 'para o

inteligente garoto. "

Investimento ,Agrícola é de x x x

Dia 27 do corrente nossa agenda social

I.' 96 milhões registra ,o aniversário do sr. Rogério Marques,
\

, ' MD. Juiz de Paz do município. Muitos serão os

O Brasil se colocará está ano, entre os'-\.cumprim'entos que por certo receberá o presti-
cinco prhneiros países do mundo que mais in- moso cidadão.

. -

, vestem - em atividades agrícolas � cerca de UM POR SEMANA
96, bilhões de cruzeiros. A afirmativa é do Mi· VIDA - Perdeu-se ontem entre o nascer

, nistro, Alysson Paulinelli, da Agrieultura, feita e pôr do sol, uma hora adornada COm 60lminu
ná cidade mineira de Unai, dura,nte inaugura· tos resplandecentes. Não se oferece gratificação
ção do novo sistema de energia elétrica do a quem encontrá-la, pois está eternamente
município. (Gazeta do Povo). perdida .

,

.

'Càracterís as avança..

da�, excel?cio ai robustez e

grande eco miá operacio'"
nal são fato ,- s que �àrant�m
ao MF 5 um supenor
desempen,.o durante longos
anos.

Ain
dade

'

Venha ver o MF 55 X em

nossa revenda. Aqui você en

contrará mecânicos treinados
pela fábrica, peças genuínas
MFe um ateridJmento à altura
do produto que você éstá ad.. /

quirindo.
.

.

'*Massey-Fergúson do Brasil S.A.
a mais, a sua quali"
assey Ferguson.

e
�ftSSEY-FERGUSON

Indústria « S CH 4 D E CK » Ltda.

I I2ua Caetano Cosia, 1122 - Fone 178
Caixa Rosto!, 263/ -' C a noJnt)as .;;. S C

./

Tabaco:' come�ou no reino
dos Médicis

Quando Catarina de Médicis recebeu das
mãos do político intelectual Jean Nicot; algumas
amo'stras da erva santa, ela jamais iria enten
der que aquele. momento sel'ia histórico, por
que o mundo estava ga!)hando um pr?duto que
no futuro seria consumido em todo o planeta e

criaria grandes complexos' industriais interna-,
cionais.,De 1560 para cá, séculos se passaram
e a folha seca do Nicotiana Tabacum (o nome

é homenagem a' Jean Nicot) se
,.
constitui h\>je., \

no -T�bacum, este produto que hoje coloca Cu
ritiba no panorama internacional das gran�"s
promoções, com a Phillip Morris lançando com

repercussão em todo o mundo, o cigarro, Mal
boro, que tr�rá fi. Guritiba o nosso campJlão de
automobilismo, Emerson Fittipaldi. Curitiba ter
rede Malboro. (Coluna de Dino Almeida).
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CORREIO 1.)0 NORTE

Juízo' de
, Direito da

Edital de Citacã
.'

de' trinta
com o

dias
prazo

o doutor' JOlé Geraldo Batida, Juiz de Oi
reito da Comarca de Canoin 81, Eltado de Santa
Catarina, na Forma da Lei, tc.

FAZ SABER a aERDEJR S DE JOS� BIA
LESKI, residentes, em lugar gnorado 8, a todos
quantos este edital virem, o dele conhecímento
ttverém, com o prazo de trint J30), díss, que por
parte de Henrique Ble.le kl e a sua mulher,
brastletros, lavradores, resident s em lugar denomi
nado Ponte do' Tamandué, n ste município e co-

, marca, por intermédio de seu ocurador José Ci-
dral da Cost,a; foi requerida um Ação de USUCA
PIA0 de uma área de terras, m dlndo 719.950,OOm2
(setecentos e dezenove mil, nove entos e einquenta
metros, quadrados), situado na lo alidade de Taman- '

duá, neste munícípío e confronta do-se com
\ terras

requeridas por João Ca�tano de líveírs, terras re

queridas por João Maria da S. C .stanho com o rio
Tamanduá .e finalmente com terr s nacionais ocu

padas por posses desconhecida dos requerentes.A referida ação acima citàda, fo proferida o se

guinte despacho. «Designo o la 17_02. de
1976. às dez horas par a, realização da
audiência preliminar; por edital como prazo de '9
(30) días, os ausentas incertos e, desconhecidos, pu
blicando-se o �dital, por uma (1 vez no «Diário da
JUStiÇh e por duas (2) vezes o jornal local" fi
cando sssím os interessados ci, dos para no praza
de 15 (quinze] dias 8 contar d intimsçãl) da: sen
tença que declara justificada

'

posse apresentarem
defesa querendo. Caso não constam serão tidos
como verídicos todo o articul do inicial pelo autor.'
Cientifique-se por carta, co «AR. 88 Fazendas
Públicas, Federal, Estadual e Muni�ipal. Intime- se o

.autor e o M. Público. Canoi as, 24 de junho de,
1975 (as) José Geraldo Batíst � Juiz de Direito»
Ficàm os mesmos citados, p ra -eontesterem o pe
dído, no prazó de quinze (15 dias, que correrá em

certórío, a partir da decisão e declarar r justificada
a 'posse, advertindo-se que, ão sendo contestsce,
presumir-se-ão válldos os arg mentes da inicial. E,
para que chegue ao conheci nto de todos, mandou
o MM Juiz, expedir o presen e edital, que será pu
blicado na forma de Lei e a xado no lugar ,de cos
tume. Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de San,ta Cstarina, a, sete dias do mês de
julho de 1975.

"\
'

"

\

ZAIDEN E. SELBME' Elcr�vão
JOSÉ 'GERALDO BATISTA' Juiz de Direito

I
I

.'

Comarca de Canoinhas -

, ,

Catarina
Público. Canoinhas, 24 de junho de 1975. (asD Dr.
José Geraldo Batista - Juiz de Díreítos, Ficam os

mesmos, citados" para contestarem o pedido, no

prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em Cartório"
a partir da decísã que declarar justificada a posse,'
advertindo-se que, ão sendo contestada, presumir-
.se-ão válidus os ar umentos de -íníeíal. E, para que
chegue ao conheci ento de todos o MM. Juiz man
dou e�pedir o pres nte edital, que será publícado
na forma da lei e afixado no rugar de costume,
Dado e passado ne a cidade de Csnoinhas, ElIta10
de Santa Catarina, os três (03) de julho de (1975)
mil, novecentos e s tenta e cinco. Eu, Zaiden E.
Se/ente, Escrivão, o subscrevi.

.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Bdi'tal de � ta�ão, com o prazo
'de trint,a (30) dias

o Doutor Jo�é Geraldo Batida, 1 IZ 'de Di
reito da Comarca de Canoinhal, Elt o de Santa
Catarina, na forma de Lei etc.

FAZ SABER a todos quantos e e edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, com prazo de (30)
trinta dias, que ,por parte de Ado to Bauer,
por intermédio de seu procurador Dr. Antonio
Weinfurter, foi requerida uma ação d 'USUCAPIAO
de uma gleba, de terras, com a ár ,a de 71.250,00
(setenta e um mil, duzentos e eín uenta metros
quadrados), devidamente demarcado e dentro das
seguintes confrontações: de um lado com Eduardo
Wachiski, do outro lado por u, a estrade, na

extensão de 139.80m; do Dutra la com Ernesto
'Koh e, finalmente, por outro lado por um arroio
com Osvaldo Voi'gt, situado em AL o das Palmeiras,
subúrbios desta' cidade, fia qu, mantém POSS!!,
mansa, pacífice, e ininterrupta. A ré1erida ação

,

acima citada foi proferido o eguiote despacho:
«Designo o dia 18_02_76 à 14 horas, para
a realização da audiência preli inar. Citem .. se .por /

mandada, os confinantes cerJ s do imóvel usuca

piendo, e por edital, com o razo de 30 dias, os
ausentes incertos e desconh Idos, publicando-se o
edital uma vez no diário d, Justiça e duae vezes
.no jornal local, ficando os interessados citados, par' ,

no prazo de ] 5 (quínze) , 'ias a contar da intimação
da sentença que declara 'justifica,da ,a posse, apre
sentarem defesa quere do. Cientifique-se por carta
com' «AR», 81!1 Fazen a Pública a Federal, E!ltaduRl
e Municipal. Intime-a o A. P o Ministério Público,
Canoinhes, 9 de ia de 1975 (8sD José Geraldo
Batista - Juiz Direito».' Ficam, os mesmos
citados, para cont tarem o pedido, no prazo de 15
(quinze) dtss, q

J
correrá em Cartório, a partir _ da

decisão que dec' rar justificada a posse, advertíndo-, '

se que, não se do contestada presumtr-se-ão válidos
os argument de inic;ial. E. pa!a que çhegue sô
conhecimeot de todos ,o MM. Juioz, mandou expedir
o presente editeI que será pública do na forma dli
lei e afixa o n{; lugar de costume. Dado e Pasaado
ne&ta cida de Csnoinhas, Estado de Santa Catari

rês (0,3) dias do mês. de julho de mil,
s e setenta e cinco: Eu, Z�iden E. Sele",e,Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDÓ BATISTA - Juiz de Direito

Edital Citação com

inta' '(30)

,Edital de Cita�ão com o Drazo
dlr trinta '(30) dias

"-

O Doutor JOlé Geraldo Batida. Juiz de
,Direito da Cnmarca e Canoiohal. Eatado de
S�nt!l Catarina, na for

'

a da 'lei, etc. '

, FAZ SABER a

,taIS
quontos este e_dital virem,

ou dele conhecimento iverem, com o prazo de'
trinta (30)' dias,

'

que' r parte de Antonio
Kauva e s/ An', Kroskoppkauva
KauvB, Ipor interm" io de seu procuradnr dr.
Antonio Welnfurterj fo., requerida uma tição ,de
Usucapião de uma gléba,Ide terru, com a área de
\ 13 981,65m2, (treze mil, l�ovecentos e oitenta e um
mdro. e sessenta e ció�o centímetrcs), situado no

município de Majõr Vi tira, - Rio Claro, devldamen-
,

te demàrcado e 'dentro ifes seguintes confrontações:'
pela frente com a estI)�(ja Major Vieira - Rio Claro;
de um lad,o com t@rr�1 d:J próprio requ�rent!!; e

pelos fundos com h�ldeiros de Odilon Davet; e
finalmente por outro M,dO ,com herdeiros de Odilan FAZ, SABER a to-d 8 quantos este edital VirE'ID,Da,vet, Francisco Krisffl e Edivino Galeskj, à refe- ou dele conhecimt'nto ti' erem, com o preza de trintarida açAo acima citad� foi proferido o s@gulnte dell- (30) dias, que por parte de F,rancls'co ArtDerpacho: «Designo o di '! 17_02-76, às 14 horas. ,Neto e súa mulher, r intermédio de seu procu-para a realização_da

,
diência preliminar. Citem-se radar, Dr. _ Antonio W iqfurter, foi n:querido' umapor mandado, os con ' Bntes certos rio imóvt'l usu- 'ação de USUCAPIAo '

e uma gleba de terras com a
capiendo; e por edita; com o prazo de trinta (30) área de 60.500 m2. (ii ssenta (mil e quinhentos m .. -

d,ias, ós ausentes inc tos e desconheddos, !)ubli- tros quadrados), situad p.m FARTURA DE BAIXO,cando-se o edital Un:i� vez no Diário da Justiça e
'- \deste município e coto rca, que ob�dece �s seguintesduas vezes no jornal cal, ficando os interessados confront8ções: à frent prole estrada Canoinhes -

citados para, no '('raz de (J 5) quinze dias 8 contar Felipe Schmidt; de um ado com André dos Santosda intimação da sent ça que declara justificada a e Alzira Ferreira de SOUZ8; de outro lado com
posse, apresentarem d esa querendo. Cientifique;se Braz RodrigUes de' Souza e Nivaldo Ferreira dos
pcir carta «AE:., as Jazenda8 Públicas; Federal, Santos e., fin81mente, pelos fundo li com Antenor de
Estadual, e Municipal. Intime-s� o A. e o Ministério 'SOUZ6. A referida ação acima citada, foi' proferido

\ ..

-QggQ�gQ�g����QQgQ�QQQQQgQQQ�QQQ�QQQQQQg��g�QQQQQQQQQQQQQgQ�QQQQgII � OFERTA ESPECIAL SOMENTE. NO MES DE JULHO m
� N g:}, uecedores, a gás Q ões ,a lenfia m
� � O NELAR - COM. DE ELETRO DOMÉSTICOS LTDA. �
� ,

R, RUA VJDAL RAMOS 906 ,rON� 185 -

�

CANOINH.4.S mrJi!j�rii5i?ji!ji!ii!jljrieJfjEif.ji5EiaEjE.iEii!ii!jljfji!irJai!ii!ii!jEirJEiEii!ji!ji!iaEifjDfjEifjDrJfjEii!jEiEir.iEjrJi!ii!iEii!Ji!ieiririt;j

,de
de

o,

diasprazo
o Doutor José eraldo Batista, Juiz de

Direito da Comarca e Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na to ma da Lei, etc_

o seguinte despacho: « ar. ,8 Audiência de, Justifi
cação da posse, designJ o dia 8 de outubro
de 1975. às 14 '

,

ras_ Citem-se os confinan
tes do imóvel por i�andado, e por edital com o

prazo de 30 dias aJj>artir. da primeira. publtescão,
os réus ausentes, inil ertos e desconhecidos, valendo
esta para todoi os

�
tos do processo. Cientifiquem-se

por, carta o repres
�
tante da Fazenda Pública d,

União, do Estado, do Município para que msní-
, feetem querendo, teresse na causa. Intíme-se o

Dr. Promotor Públl . Canoinhss, 19 de junho, de
1975. Cas) Dr. 'sé Geraldo Bati,da - Juiz
de Dlreítos. Ficam o mesmos, citados, para contes
tarem o pedido, no azo de 15 (quinze] dias, que
'correrá, em cartório a partir da decisão que
declarar [ustífíeade a asse, advertíndo-sé que, não
sendo contestada" pre umír-se-ão válidos os argu
mentos, da inicial. E, ara que chegue ao conheci
mento de todos, ma ou, o MM. Juiz �xpedir o

presente edital, que' se, publicado na forma' da lei'
e afixado no lugar

'

costume. Dado e paasado
nesta cidade de Canoi as, B:st.do de Santa Catari
na, a08 trinta (30) d' s do mês de junho' de mil,
novecentos e setenta e cinco (1975). Eu, Zaiden E.t

, Seleme, Escrivão, o su screví,
"

José Geraldo atlsta
'

Juiz de Direito

Tabelionato Côrfe
,

�

EDI AL
,6ria. para serem protesta.

dos por' falta de pagameotô os seguiotes titulas:
Duplicata n. 1443/20 de Cr$ 500,00, veocida em

14-06-975; devsdors Paoi cadora Santo 'Aotooio Ltda.,
.'

credor: Ind,"de Máquinap ara Panificação «Li.M.. » Ltda.
Duplicate no 075/0 4 de, Cr$ 540,00. veocida em

24-06-975; devedor: Jo uim Baumsn», credor: Rafael
,Dionísio & Cia. Ltda.

.

Duplicata n, 5-10 5 de Cr$, 500,00i' vrencida_ eU!

10-05-975; devedor: Os aldo da Silva, credor: Fontaoa
Móveis,

Por nllo ter sido passiveI eocontrar OI referidos
devedores" os intimo p a pagar ai importâncias men

cionadas nas ditas Dupli tas, ou dar as razõel porque
Dilo o fazem. e, ,ao mes o tempo, Da falta do paga-
mento, nctiflco-os do com etente protes�o. ,'"

Canoíobas, 16 de julbo de 1975.

AGENÔR VIEIRA CÔRTE
,

,2,0 Tabelião

Registro EDITAIS
Antonio Wilson Wiese -,Oficial do Cartório do Re

gistro Civil do Municfpi de Três Barras, Comarca de
Oanoínhas, Estado de San Catartna

Faz saber que prete em casar: «Miguel, RomaDiuk»
.

com «Geuoveva BachiDaki» e, natural do Estado do Para
ná, nascido em Antonio Oli o, no dia 11 de janeiro de
1929, operário, solteiro, do iliado e residente -neste Mu
nicípio, filho de WasUio Ro, aniuk e Anastácia Sambulski
Romanluk. Ela, natural de te J:stado, nascida em Três
Barras no dia 82 di! novem, o de 11144, doméstica, solteira,
domiciliada e residente nes Município, filha de Miguel
Bachinski e Maria Latochin Bachinsk.,

Três Barras, 1 ,de junho de 1975
.ria Mühlma:uu» Ele, natúral
8 Barrás no dia 03 de setem
iro, domiciliado e residente
óão Fartan, e Maria Farian.
cida em Três Barras no dia
a, solteira, domict1tada e resi"
a' de Enfredo Mühlmann e

«Eozebio Fariau» com «JaDe
deste Estado, nascido em
bro de 1939, secretário, 80
neste Município, filho de
Ela, natural deste Estado, n
02 de maio de 1953, domést
dente neste Município, fi
Francisca Mühlmann.

Apresentaram, os dOQ mentos exigidos pelo Código
Civil, art. ;80. Se algué tiver conhecimento de existir
algjlm Impeóimento legal, a, se-o para fins de direito.

/ Três Barras, 30 de i ho de 1975.
ANTONl I, WILSON WIESE Oficial

FOTOCÓP {tAs', XEJ\OX
.

f
,

Seniço
'

O e perfeito.
talação moderníssima.

Procure no e.cr ário de Derl>y Carlos
Ulbmann, na P ça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina
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No Depa�tameDto de Veíéul�s sados
de liguei' Procopiak Comê I io de
,Veículos Ltda., você eDC 'trará'

para pronta eDtr
Marca Ano

Pick.up Cheurolet -C:=10 l'· 1972
Picl:..izp Cheorolet C.15,'/' 1972
Pick-up Cheorolet C-

,
t 1971

Ford F.350 1973
Ru,al 4x4 1973
Opala 4 portas I o' 1970
Opala 4 portas ,JfD 1974
T L J!f' 1971
Rural 4x4 ea :fpadíssima 1972

',r '

1

1/
l'

MI<iU 'PROCOPIAK COM. -DE VEi(UlOS lIDA.
,toocessiooário 'Oimeral ,Motora do Brasil 'S. A.

I '

Bua Major Vieira, 289

C a n o i n h a s -'- Santa Catarina

Blusas e tas CDS
I

sa' E r I i ta
/

Fotocõpias]
Em apenas 10 segundos Ira

PIAS, de qual documento, jornais ou

livros, no T Ó R I O O O R E G 1ST R O
C I V I 'de NEREIDA C. CORTE, no'�difício

do FORUM desta cidade.

Venba vo�ê mesmo

Meu' ender ço 'é o seguinte: C
.

h 11 d
.

lho de 1975
Rua Sérgio levinski n,o 523 !II ... �an�o�19Ii1�as;..iflt.,�\eiillliWiIu�.II" _

Pap&ndUva-s.c., Nome: Sebas-
tião M. dos Santos. 2

(ertificado ext�aviado
Itamar. Nelson Jung

declara ue extraviou o

certificad de Propriedade
n.? 6244, 7 do automóvel
Simca, íotor 20082, ano

63, cor bordeau e branco.

O mesmo fica sem efeito

por haver requerido 2.a via. - ... • ......:

um Opala 74 com

Ponto de Táxi n," I, na

Praça Lauro üIler
. Fone 313.

. Tratar com o sr',

Alfredo Adão Werka.

TROCA-SE
CORRES ONDENCI'A
Desejo tr car correspondên

cia com jo nS de ambos os

sexos. Espec lmente para com

bater o uso ae drogas, tóxicos,
etc. Sou solf iro, religião Evan

gélico, tenh 19 anos, altura

1,78m, cor cl ra, cabelos pretos,
podendo troc r fato.

(ertiflcado extraviado
Luiza

EI-Kota
declara

que extraviou o ertificado
de registro, n.? ,73851 do
veículo Volkswagjm Brasília.
ano 1975, eH: BA - 15902l.

O mesmo fica sem efeito
por haver requerido 2.a via.

'Cooperativa
de

AgI 0-Pecuária

Certificado Extraviado

Expresso

fatarinensede Transp rtes Ltda,
declara que textravíou o·

Certificado n. J 558408, do
veículo Mercedes Benz, ano

1974; placa DA-I046. 2

,
O mes1mo fica sem efeito

por haver requerido 2.a via.

Canoinhas ,Ltda.
Assembléia Geral Extridinária

EdiJal de Co'
�
ocação

1 ° Conselho Fiscal da Coopera a' Agro-Pecuária de Canoinhas
Ltda, com o que lhe faculta o arti 21, parágrafo 2.° dos Estatutos
Sociais, em consonância com o arti 38, parágrafo 2.° da Lei n." 5.764 de
16-12-71 convoca os Srs. assoeía s da Cooperativa Agro-Pecuária de

.

Canoinhas Ltda. para a ASSEM ElA GERAL EXTRAORDINÁRIA. a ser
realizada nó dla 22 do corre mês, no local: Grupo Escolar Joio José
de Souza cabral:. à rua

�ar-
do Rio Branco,_ nesta cidade de Oanoínhas

(SC), às 7 horas em PRI IRA CONVOCAÇAO com o mínimo de 2/3 de
.seus associados, às 8 ho 's em SEGUNDA CONVOCÁÇÃO com o mínimo
C!a metade e mais um_l'e .seus associados, às 9 horas em TERCEIRA E
ULTIMA CONVOCAÇ#,O 'com a presença de no mínímo 10 associados., no
qual havendo núm�pi legal será discutida a seguinte ,..

,i , ORDEM DO DIA:
1) Intervenção:
2} Incorporaçã

<

à Copernorte
3} Constituiç-o de uma comissão para levantamentos
4) Doaçã�.J, uma área de terra ao Sindicato Rural de Canoinhas
5) ASSU!yOS GERAIS

Pará. efeito:
A presente assembléia é convocada em virtude de que a delibe

ração da Assembléia Geral Extraordinária, anterior realizada, com a

mesma finalidade, ter Infringido as disposições legais. 1

Antonio Galeski Joaquim Pa�ilba José Kubo

o

t�o Departamento de Veiculos Usados
de MERHY SELEME & elA. LTOA., você

I
encontrará revisados para pronta entrega:

Marca Ano
Cheorolet OPala 6 cilindros 4 portas de luxo 1972

I Cheurolet Opala 4 cilindros 4 portas de, luxo 1969

_Ford Pick-Up F-754x4 1972

Dodge Gran COUPé 1973

Dodge 1.800 de luxo . 1974

Dodge 1.800 Gran L 1973

Temos para vO'Ge� um plano especial de
financiamento. Venh' conhecê-lo.

,MERHY SElE'ME & elA. LTOA.
Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil S.A.

Rua Paula Pereira,' 735 - Fones: 365 e 3661Cenolnhas Santa Catarina

l1da.
'. portões e

em geral

Portas

artef ferro I

,

"-

Rua Expedicionários - Ca":1po d'Aguêil Verde

,

I

testar a Qualidade· do Bodoe· 1800
No seu Revendedor CHRYSLER, você -dirige, o ua opinião sobre o carro.

Você irá entender também porque o Dodginho está com
,

Na hora de comprar, ninguém
melhor que você mesmo para defender seus inter s, E \você pode usar esse direito. Com a vantagem
de que você tem crédito automático pagar em até 36 meses; Venha ao seu Revendedor Dodge /

e aproveite essa dupla. a garantia do Dodginho
-,

aumentou, mas o preço não.

re o preço do Dodgs··1800 com os outros carros da

classe, e, adquira o único carro com Garantia Total

por Cr$, 31.980,00 em

ERHV SELE,ME s CIA.,-
Revendedor Autorizado CHRYSLER DO BRASIL

-, Rua Paula Pereira, 735 Fones 365 e- 36e Canoinhas Se
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"

«A ntonio Wilson
"\ ) I

focalizand o» ...

Fo tec�'pla,s
Novo e moderno sistema "Japonês Hashua,230

. Preço por' Fbtocó,pia Cr$ 1,00
Rua Paula Pereira, 375 (ao 'lado Loleria Esportiva) - (lanoinbas

Nereida Cherem CÔrte, Oficial do
Begistro Civil do .unicípio .de Canoi
DllI�S, Estado de' Santa Catarina,
faz aaber que pretendem casar:

«Luiz Sergio Schindler» com «Ma
ria" de Fátima Kàrvat», brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
neste distrito; ele motorista, nasci
do em Canoinhas aos 18 de maio
de 1952, filho de Osvaldo Bchindler
e de Lídia Moissa; ela do lar, nas
cida em Pinheiros nl município aos
26 de agosto de 1953, filha de Pau
lo Karvat e de Nair Oubas Karvat.

«Erwin Stefao Hermann» com
"J:milia Claudete Karoleaki, brasilei
ros, solteiros; ele industrial, nascido
no Dístrlto de Moóca São Paulo aos
7 de agosto de ]931, domiciliado e
residente em São Paulo, . filho de
Stefan Hermann e de Lydua Her- I

mann; . ela do lar, nascida em Dís-
. trito de friiJ.eópolis-SC. aos 20 de

. junho de 1954, domiciliada e 'res.
n/ distrito, filha de Francisco Karo
leski e de Matilde Reíchardt Karo
Ieskl,

«Joãozinho de Oliveira»· com «Ma
ria Orilda Franco», brasileiros, sol
teiros, domiciliados e residentes
nl cidade; ele motorista, nascido em
distrito de Iríneópolís-Sõ aos 19
de janeiro de -1951, filho de Ovidio
Bento de Oliveira e de Antonla
'MartiIUI de Oliveira; ela do lar,
nascida em 'Major Vieira-SC aos 25
de março de 1959,

I

filha de Francisco
Franco. Neto e de Dolores de Oli
veira Franco.

E. para que chegue ao conhecimen
to de terceiros, mandei publicar o .

presente Edital ..
Canoinhas, 16.de julho de 1975

.
Nereida C. CÔrte

Ofícíal do Registro Civil
""

Vende-se
uma caaB re.idencial de alve- '

Dnria com 80 .;
2. conetnlida

em terreno dê, 600 m 2. litus-
. .

.da na Rua S,,/) Dorningoe
ô

l â,
no Jardim. Ilperança. 2

Melhore. informaçQea na

Cláudia B�utique ou no local
com 0\ ar. Juventino ChagaI.

1

I

Vende-se
uma'. casa de madeira me

dindo

11l.·
12, com instalação

sanitária e água encanada,
situada na Rua Emilio
Scholze s 9.

Melhores informações
nesta redação.·

i'

I

Canoinhas • se

NOTA� ESPARSAS

Corréio do Norte
, �----I--_'

Em nossa cidade, estagiando
no Escritório Local da ACA
RESC, o agrônomo dr;' Ilmes
Pires da Rosa.

x x x

Em novembro, dia 16, a'
inauguração festiv,a da nova

Igreja da Comunidade Luterana.
x x x

Informações do Prefeito sr.

Lidio Seccon, de Monte Castelo,
dão conta que 8 eletrificação
rural vai ser reiniciada em sua

comuna em agosto próximo,
da cidade até a Residência Fuck,

x x x

. A Construtora Pavitenco de'
Curitiba foi a ganhadora da
concorrência para a construção
do prédio pa Caixa Econômica,
obra que deverá ser iniciada.
de imediato.

\

.

X X x

A AMPLA, Associação 'dos
Municípios do Planalto' Norte
Catartnense reuniu-se -3a. feira
última em nossa cidade.

x x X

Engenheiros da COPEL. esti
veram em nossa cidade 28 feira
última em visitá ao parque
industrial da firma. Zugmsn,
entre eles, O csnoinheuse dr.

Sérgio Joaquim Fagundes.
'

I
x x x

Esttve em nesse -cidade por

,. alguns <lias,' ten-ío �gOf8 st>gui-
. dI? para o Iítoral cater ínense, o

sr. Dmsrte Araujo, DOSSO apre-
/

civdo colaborador Das hístórtas
antigas do muntcípto e regIão.

X X X

A anunciada festa do hospt
tal atraiu grande público e deu
Um ótimo resultado, . segundo
seus organizadores, cuj o resul
taoo . oftcíal será logo anunctedo
par 8 conhecimento de todos.

x X X

Mllis uma turma de dez C8-

noinhenses lograram êxito no

último concurso do BB. Nb,sos
cumprimentos.

x x x

A primeira rodada,do cam

peonato da LEC será realizada
hoje, reuníndo em Marcilio
Dias, rio Wiegando 018en, Ca
noínhas e Santa Cruz e no

Municipal, Botafogo. e Bela
Visto do Toldo. Vamos todos
cooperar. com o nosso esporte
-smador,

x x x

Afim de cumprtr compromis-
80 social, o Deputado Aroldo '

Carvalho deverá retornar. hoje
à nossa cidade, como também
n seu mano Therézío, Presíden
te 'do !RASe.

,
.

Comissão executiva do Dire
tório Municipal da ARENA
de Major Vieira, eleita em

13-7-75

Presidente: MIGUEL MARoN DECIL
Vice·Pres.: CLAUDIO GABoTTl
Secretário: ADIR· FRANCISCO VEIGA
Tesoureiro: JoAo BATISTA RUIHES
Lider da .Arena na

.

Câmara Municipal:
WALfRlOo VEIGA.

f:lelções de Dlretórlo.�. I,

, Pacificamente realizaram-se em Três Barras, domingo último, as
eleições para as Comissões Executivas e Membros dos Diretórios .Munici
pais da ARENA e MDB. A Comissão Executiva da 'ARENA ficou assim
formada: PRHSIDENTE - Jorge de Souza; VICE-PRESIDENTE - Odilon
Pazda; SECRETÁRIO - Paulo Telli; e TESOUREIRO - Adilson Fontana:DELEGADO DO PARTIDO - Gebrael Boulos BI-Kouba.

,

;' A Comissão Executiva do MDB, ficou assim constituída: PRESIDENTE - Marcos Rubens de Andrade; VlOE-PRESIDE�T8 - Ernani Vo
geínakí; SECRETÁRIO - Pedro Célio Pinto; TESOUREIRO • Estevão
Bedretchuk; e DELEGADO' DO PARTIDO. Romeu Pacheco.

Acertamos na Esporflvau.
.

Nelson Folll:dor, }Valdemar F-. Barbosa, An�onio Wilson Wiese,Tadeu Konart e mais alguns fizeram os 111 pontos da Loteca. Infelizmente
não fomos nós somente que acertamos, mas mais de três mil acertadores
em todopaís. De qualquer forma deu para ganhar um dinheiro extra.Vamos para outra.

Primeira Quinzena ..•
'Na prlmeíra quinzena do mês de julho fluente, a Exatoria

Estadual de Três Barras, arrecadou a Importância de Cr$ 1.005,934,34
(um milhão, cinco mil, novecentos e' trinta e quatro cruzeiros e trinta e
quatro centavos). cabendo ao Estado a soma de Cr$ 804,747,49 (oítocentos
e quatro mil, setecentos e quarenta e sete cruzelros é quarenta e nove
centavos), e ao Munícípío a quantia de . Cr$ 201.186,85 {duzentos e um
mil cento e. oitenta e seis cruzeiros oitenta e cinco centavos). Estas im
portâncias se referem somente à primeIra quinzena do corrente mês.Informações colhidas junto a Exatoria Estadual de Três Barras.

.

Casamento..•
Estarão se casando. quando este [ornal estiver circulando. o jo

vem ALCIDES ADRIANO DE OLIVEIRA com a srta, AUBIRAMAR GOMES
DE SOUZA, na Igreja São João Batista. Ha.verá missa celebrada peloFrei Teobaldo. Daqui enviamos as nossas congratulações e aproveitamos
para ensejar-lhes' votos de inúmeras felicidades. .

�rena Unida...
. -,

.

. Pelo-que se observa nos bastidores da politica tresbarrense, a
ARENA está se unificando cada vez mais. Os candidatos a Pretetto e
Vice, já estão praticamente definidos. e contando' com o' apoiamento da
maioria dos líderes Arenístas locais, Isto indica que tudo está sendo me-
dido nos seus mínímos detalhes. Um ponto favorável. .

'

Televl�ão..•
Em edição anterior critiquei a difusão' dos canais de televisão' \ --------------

e Três Barras. Hoje posso assegurar que melhorou em mnito. Outro
ponto favorável! No entanto, caso não seja pedir demais, gostaria de ver
Em Três Barras uma repetidora do Canal 4·TV Iguaçu, de Curitiba;explico o motivo: apesar de o canal 3 e 0,4, possuírem a' programaçãoda Rede Globo, os filmes e programas próprios tem uma diferença enor
me. Além disso, sua imagem é melhor. O custo da instalação dessa
repetidora é barato. segundo informação do técnico responsável, hajavisto que faltam somente peças, e todas de baixo custo. É uma boa pedida, e espero que seis bem recebida, também pela Ipunicipalidade.

BODAS DE PRATA...
.

No último dia 15, comemoraram Bodas de Prata o casal Sezl
nando (Maria Uba] de 'Andrade, -num sigilo enorme. Mas, em tempo
conseguimos descobrir. Ao casal, muito estimado na cidade, os nossos
mais sinceros cumprímentos.s

• " t '.

Do(umento extraviado
Foi edra"isdo o êertificado

de n.O 551036. 'veículo Jéep,
cor azul. ano 961, placa CA·
1844, pede' cente ao ar.' Oro
lando M

,

O 'Imo fica .�m efeito
por eequerldo 2.a via.

Leial Assine! 'DivulgueI

HOJE, dia 19 • às 20,15 hor - um lupe� programa duplo
1. filme: um esp�tacular)1. me d� guerra

-

A ULT MA EMBOSCADA
2.° filme: JUSTICEIRO. NEGRO

AMANHÃ, dia 20· m matinê àli 14,O� horas

A LTIMA EMBOSCADA

Amanhã, dia 20 em 2 g�andiosas 1e8IÕes: As 19,15 e 21,15 horaa

A Warner Br s apresenta mais um recorde em bilheteria,.todo
lmado em cinemascope e techD1color: ..

'

DRAGÃO
.
Ite filme repriaa 2a. e 3a. feira às 20,15" horas

Diaa 23 . 24 - 4.. e 5.. feira - àa 20,15 horas

QUERO UMA ·NOIVA' NUDISTA

AS'uardem para .ábado, di. 26, TEIXEIRINH4, em
MOTORISTA SEM LIMITE

o lançador de

F�LIAL: Rua

B I L-E U
apresenta:

'"
..
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