
.

Naturalmente, em s i'ssenta dias, pouca c0tsa foi feita, e

rea�l�ada, e� t�r�os de eb ;as dp yulto, poré�, 9llntro das limí
taçoes dos equipamentos di ,poDivE'11J em funclon,mento" foi pos
sível e execução de um gr '" de aterro em Fe;�pe Schmídt, com

2.200 metros, com a indispe' sável ajuda da PAtrulha Rodoviária
ficando ligada, a vila de Fel e Schmidt à p"liência Mamed, coU::
'boa estrada. ,i!

"

Na parte técnica 'ecânica, a �lefeitura, através de
. THER�ZIO' e FABIO, coloco novamellte{�m funcionamento uma

patroIa (vírebrequím quebrad ), rdorma';completa, com motor de
dual carregadeiras, reforma p rcial dei eamínhõee, inclusive mo-

t�r retificado, substituição de motor' movidos a gasolina por Por ocasião da última reunião plenária
diesel, Mercedes-Benz, 3 cami hões, Reforma total do caminhio da FED�RAÇ'ÃO DAS ASSOCIAlÇÚES CO·,
de lixo, também agora COm m tor i iesel. Reforma parcial, com MERCIAIS E INDUSTRIAIS DE SANTA CA
pintura, de uma patrola. Revís o eral, com pintura, da retro. TARINiA, realizada em Florianópolis, nos dias
escavadeira. Rdorma do materi I rodante de um trator esteira. 18 e 19 de março últimos, a ASSOCIAÇÃO CO
Ccntínue em r�forma' geral e t�'aI 'do caminhão tanque d� águs. lUERCIAL E INDUSTRIAL OE CANOINHAS
A

.

Prefeitura está fabricando" bos de 30 dé 100 cm e dispõe apresentou um trabalho sobre o revígoramen
hoje de um estoque de 300 'id des. Foi reformado e construído to dos incentivos fiscais ao reflorestamento
novo muro da oãcíaa e fib ca e tubos. As bombas de óleo que eram regulados pela Lei n. o 5.106/66,
diesel e gasolina foram DO, 'ment colocadas e:ÍI. funcionamento revogada através de decreto do Presidente da
e' a Prefeitura adquire d( etamen e o produto das companhias República, de dezembro de 197&.
dístrtbuídores, com gra'a�,'i economi para .. Municipalidade. Foram
concluídas •• obres dai .pcolas de rroio Fundo e Rio da Areia de A proposição foi inteiramente acolhida

Cima, sendo que 1I1a pri,neira 8S obr • estevam pela metade, anun- e aprovada, tendo sido em seguida encaminha
cíadas ambas, por eng',óo', como pro, ta.. Alargamento e limpeza da aos órgãos federais responsáveis pela matê-

,da vala ,do rio Monjo�fo, em toda • 8 a extensão. Recuperação e ria. O assunto foi também encaminhado à

"

funcíoaamentc do b�,tador da Serra �a Legôa. Reforma completa Confederação Nacional das Indústrias, atra
( e geral, do, apBrelho,!�.peci81 de ar

cOt"primido p,ara uso em pe- vés de seu' Vice-Presidente, que estava 'pre-
,

d,', r.e.iras. Est,es 2 í.t�g:fI tivera� um cus Q superíor a !J'r$ 100.000,00, sente à reunião, para que, ' da mesma forma

,IDeIo," que o conJu�to de britsgem. F laDdo em brtta, o novo go- reivindique ao Governo Federal.
""rno de THER�110 ,e FABIO, produ�iu' e colocou nas ruas, as- ,o trabalho levado à reunião da FACISC
fdtb, �á�rica de i�bos e estradal do, interior no período de 23.. foi preparado pelo membro do, Conselho Con-
30 de ,março, 51',,5' metroa cúbicos, tud� utilizado no serviço pú-
blí E

sultiIVo da 'ACIC, Sr Luiz Fernando Freitas, '

ico,
, speram�" contar para abril, cOIQ base nas últimlll semenas,

com uma prodM'çio total, superior a 2.0 O metros cúbicos,
' cujo teor, por sua importância, abaixo transere-

lk vemos:

'.
' VefaDt,fo "ign�ficedo d�stas ci'fra' é Canotnhaa em ritmo

de Bra,sil grll�de. Uma coisa banal, que' ,areela tio dificiJ, o fun- E;xmo. Sr.
,cioôaaíento �',� relógio da praça, parado '; quase 3 anos e con- Dr. Mário. Henrique Simonsen

sertado. .por .profi,��si�.rial l�cal,. s�m enua: �t,. a, P{e�eit��8",; t�ndo:, t D? MiFlJstro. de. Est�dQ, dos��egóci6s da
o,aluchdo ap�lre1ho uma precísãe de nio mus de um mtnuto 'por ,"Fazenda ,

.

ano· para mais ou menos, plois é de quartzo. Sem contar estradas, B R A S t L I A - DF, ,

pontes, boeíros que foram consertados " patrelades, ai despesas

deC(lrrent��
lIo,mám, e Cr:$ 800.000,00

,

Fa,' r-Jmportante tsmbêm neste período, foi 'a eleiçAo do

prd,sito ' ERÉZIO NETTO para a Prestdêncía da AMPLA - Asso

c!ação do MUDicip�o. d� Planalto Norte Catarinense.

,
A!lsinatura 'de quatro ,convênios para a construção d@: es-

. ,colas no bairro do Campo da Agua Verde, Santa Haydê, Salseiro
e ,Pinho. ,Início das obras do grupo do bairro Jardim Esperança,
tomadas- de preço eoncluídas e o material sendo adquirido,' com
ums verba de Cr$ 105.000,00, auxilio do Governo Federal através
do Ministério da Educa,çio e Cultura - MEC, cuja soma já estava
à di8po�içio da Prefeitura desde 30 de satembro último.

Também foi colocada em funcionamento a méquil)8 de

contabilidade, importada da Alemanha em 1967,' que se -sncon

trava paralizsda, servindo a mesma para todo o serviço burocrá.
tico da Prefeitura, com a confecção de folha de pegamento, lan-
çamento de impostos, etc.

'

Relatório
�ois IDes

- 'sal�o �e
de loverno

Prefeitura Municip,al
de Canoinhas,

Mensal
BOR FUCK, sensi

a co:r;nemoração
essurreição, ao,\,mesmo tempo

em que nos unimos aos anseios mais nobres

de nosso povo; para almejar a todos nossos'
melhores votos de uma FELIZ e SANTAPASCOA, "

na,maior paz e felicidade do Criador.

Canoinhas, Páscoa de 1977

Canoinhas-SC

09/abril/1977
Número 1414

Ano XXX

4 C I C reivindica a' manutenção dos
incentivos fiscais ao reflorestamento

'Senhor Ministro:
A FEnERAçÃO D.(\S ,ASSOCIAÇõES

COMERCIAIS E INDUSTHlIAIS DO iESTADO
DE SANTA CATARINA, reunida em assem

bléia, geral em 1>9 .03 . 77, em Florianópolis,
atendendo ao que foi proposto. por entidades
associadas e tendo em vista o deliberado nessa

reunião, vem respeitosamente à presença de
V. Excia., a fim de expor assunto de vital in
teresse para, a indústria madeireira, relativa
mente :a promulgação do Decreto-Lei n. o •••

1.503/76, que veio elímínar a concessão às
pessoas jurídicas, dos incentivos fiscais para
reflorestamento ou florestamento nas condi
ções previstas na lei n. o 5.1106/66.

1. � Com esta medida a indústria ma

deireira do sul do País vê praticamente encer

rada a pnssihilidade de propugnar pela sua

continuidade e mais ainda, pela pJ.'eservação
das essências nativas, como a' araucária. e

tantas outras espécies de altíssimo aproveit;:t
mento no pJ.'ocesso de industrialização e tudo
isto com graves reflexos para a manutenção
do equilíbrio ecológico. da região.

A Lei n. o 5. ,106:/66, na realidade, mos
trou-se como um fator diretamente salutar e

benéfico à Indústria Madeireira dando. condi
ções ao industrial madeireiro de restaurar, ar
tificialmente, as reservas nativas, já em fase
de exaustão junto as próprias serrarias e as

sim garantir o sUpJ.'imento de matéria prima
às indústrias de acabamento. como a movelei
ra,' de manufaturados e tantaS nutras.

2. _ Isto lhe foi possível porque a

orientação seguida pelo IBDF na' aprovação
dos projetos de florestamento e reflorestamen-'
-to, merecedores da concessão dos incentivos
fiscais, obedeceu ao princípio do vínculo da
obrigatoriedade da reposição das árvnres, pe
la pJ.'ópria indústria, por si ou através de Em
presas Especializadas, na proporçãO p,e 4 (qua
tro) árvores por metro cúbico de m�deira pro
duzida e 12 (doze) árvores por metro cúbico
de madeira expnrtada, copforme' portataria
DC-lO/IBDF e n. o 107/IBDF.

Fni! assim que surgira;m na região pro
dutoira do sul, inúmeros reflorestamentns,
com ,grande percentual de essências nativas
e o objetivo primordial da referida repnsição
obrigatória e, justamente o da preservação de

nossas essências florestais nativas, sem :;;imi-

�' .·-·r·-

lar no resto do País e no. mundo e que tanto
contribuirão para a projeção dà indústria Ma
deireira Nacional noMercado Mundial.

3. - E, nem se pode transferir, por
questões ecológicas o plantio dessas essências
à outras regiões que não sejam o. seu habitat
natural, de molde que, necessariamente os

projetos de florestamento e reflorestamento
de tais espécies terão que ser executados nas
zonas produtoras, o que, no sistema atual dos
incentivos somente é viável através do Decre
to n. o 5 . 106.

Verifica-se mais que a mudança nos

critérios de aplicação dos incentivos no setor
de florestamento recentemente íntroduzídos
pelo Governo, na realidade atendem apenas
a dois programas 's,etoriais quais sejam:' o de
papel e celulose e O' de carvão vegetal para si

derurgia, margínalízando, totalmente a indús
tria madeireira propriamente dita, numa

_ to ..

tal incompreensão ao Importante papel que
vem desempenhando para o progresso do País,
como fonte geradora, de riquezas e também de
divisas. '

�

4. _ Tenha V. E:xcia., plena certeza
que as madeireiras e bem .assím, as demais in
d�trias de acabâmêiitoa é inclusive a da cons

trução civil serâoíntegralifiente prejudicadas,
capaz de gerar uma inflação de custos em fun

ção desses novos critérios.

Isto nos leva a ponderar à V. :E�cia,.,
que a política para a preservação da índústría
madeireira no sul do País e a continuidade
do comércio de exportação, deverão terpor fun
damento, o reflorestamento. diretamente vin
culado a indústria, em terras apropriadas,
sendo o instrumento hábil pará esta execução
a Lei n. o 5.106, porque somente ela oferece
ao madeireiro as condições para dar cumpri
mento a reposição obrigatória e com o. que
estar-se-á garantindo a perenidade da riqueza
florestal na região sul do País.

'

5. - A infra-estrutura para o plantio
de árvores ela já possue, em decorrência de
sua própria atividade, isto é, ela tem a ter:r;a
ecológicamente ,bem situada e a maquinária
pa!a o seu trabalho, e somente lhe falta esta

grande propulsnra do incentivo fiscal especí-
fico.

' -

No mais, por força de lei, o florestamen
to ou reflorestamento, para o madeireiro, é
uma tarefa obrigatória a qual exige um inves
timento de grandes somas de capitais e este
encargo, até agora, vinha sendo minimizado
pela vinculação de reposição obrigatória das
árvores aos incentivos da L�i n. o 5'.W6:.

Desde que ele não, possa mais se utili
zar daquele incentivo para o replantio obriga
tório, todo o. setor industrial sofrerá um impac
to no capUal de giro o que fatalmente' levará
a uma inflação nns custos,

, co� '. o. paulatino
. empobrecimento de toda uma coletividade de

que tem na indústria madeir,eira o ganha-pão
de cada dia.

6. - A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIA
ÇõES COMERCIA1S E INDUSTRIAIS DO
ESTADO DE, SANTA CATARINA, tomada do
mais elevado espfrito de patriotismo e apre
ensiva com as ,éonsequências prejudiciais que
advirião às indústrias madeireiras do sul do
País entrega ao alto descortínio de V. Excia.
as ponderações aqui expostas, para uma revi
são e reformulação do Decreto-Lei n. o ••.

1.503/',,6, no sentido de ser mantido, especi
ficamente, para o setor da indústria madeirei
ra, a sistemática do incentivo fiscal, de' que
trata a Lei n. o 5.106/66, e de antemão expires
sa o seu agradecimento pela solução favorável
que V. Etxcia. saberá dar ao seu apêlo,.

Florianópolis, '19, de Março de 1977.
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Indústria e Comércio Irmãos Zugman SIA
C.G.C.M.r. 83.187.93010001-23

A, V

O�..04.1977

Juizo de Direito da Coma!'ca de CanoinhBs - Santa Catarina

Edital de Intima�ão e Cita�ão com' ,o prazo de trinta (30) dias
o Doutor JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz de Direito da Comarca de Ca�
noinhas, Estado de Santa Catarina,
na forma 'da lei, etc. '

.

.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem,
ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Cartório, se processam os autos de Ação
Ordináría de Desquite reque idp por ERNES
TO WALDEMAR MÜLLER, c tra MARIA DO
PILARA MÜLLER, ficando cita a a requerida
MARIA DO PILLAR MüLLER, ue reside e é
domiciliada, atualmente no 5 para que
rendo contestar a presente ação \

no prazo de

quinze (15) dias, a contar da au íêncía de re

concílíação designada para o dia 8.07.77, às
15 horas, neste Juízo; Ficando o itando ad
vertido de que não sendo contesta' a a ação
presumír-se-ão aceitos como verdad

'

os os fa
tos articulados peloautor (art. 223 J. o c/c.
o art. 285, 2. a parte- do C. P . C. ) ,tudo e acor-

iI"==================�====='
do com a. petição e respectivo despach
guir transcritos: EXMO. SR. DR. JU
DIRElTO DA COMARCA DE: CANOIN
SC. Por seu bastanteprocurador e advogad o

final assinado bacharel PAULO DE:QUÊC ,

brasileiro, casado, advogado, regularmentl
inscrito na O.A.B., Seção de Santa Catarina,
sob n. o 2. 360-B, residente e domiciliado nesta
Cidade, com escritórío sito à Praça Lauro Mül
ler n. o 415 onde recebe intimações e notítíca-:
ções. ERNEiSTO WALDEMAR MÜLLER, bra
sileiro, casado, do comércio, residente e domi

cil�ado no Bairro da Xarqueada, Municípío de
Três Barras, desta Comarca, que, em defesa
de seus direitos e interesses, necessita expor
e requerer a V. Excia. o que segue: I DO FA
TO: - 1) Em 14 de Abril de 1954, o Suplica

.

te contraiu núpcias, pelo Regime de Separ -

ção de Bens com Maria do Pilar Bueno da :0-

cha, conforme se comprova com a Cer!{j ão
de Casamento anexa (doc. 2). - 2) De&$é ca

samento, houveram 7 (sete) filhos q1J.i são:
. a) E;VALDO MAX MÜLLER - casadç; _ b)
ENIDETE MARIA �yLLER -. casa�. _ c)
CECíLIA MARIA MULLER -

..

corli 15 anC!s
(doe: 3'). - d) ,MARIO LUIZ1MUL iÉR _ com

13 anos (doc. 4). - e) ANG
j

A MARIA
MÜLLE:R - corri 11 anos (doc.

, .... - f) LAU
RICI MÜLLER _:_ com 10 ano :"(doc. 6). -

ZILA APARiE:CIDA MÜLLER, .' com 8 anos

(doc. 7). - 3) 'Desde o,dia/2. de fevereiro de

1973, isto é, há quatro ano esposa do Suplí
cante abandonou o lar e s filhos - 5 dos

quais menores -, sem usa que justificasse
,sua atitude, "fugindo" om outro e indo para
a cidade de Curitiba-Pr. -, onde permaneceu
por alguns tempos, voltando para Três Bar
ras e atualmente vivendo amasiada com

ADILSON CASTILHO, residindo ao lado das
casas da zona de meretrício (Km. 5) dessa

cidade, não se interessando, desde então pela
sorte dos filhos nem do marido. - 4) O suplí
cante possui em seu nome, um imóvel sito na

.

Xarqueada, Bairro da 'Vizinha cidade de Três
Barras desta Comarca, imóvel esse com 600
m2. (seiscentos) metros quadrados constítuín-

II
do o Lote n. o 24, conforme escritura Pública
lavrada em .07-10-1970 e devidamente trans

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;.iiiiiiiiiiiiiiiÍiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.J!1 crita no Cartório de Registro de Imóveis desta

I s o
Ficam os senhores acionistas de.ta empresf1 avisados de

que se encontram n8 sede social sita à Rua Paula Pereira 1 013
na cidade.de Canoinhas�SC, os documentos de que trata �

.

Art:
133 da Lei n.o 6.404/76 e relativos ao exercício de 1976. '

Sem outro particular por momento, fírmsmo-oos mui 8�

tenciosamente. INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRMÃOS ZUGMAN S.A.

I ISAAC .ZUGMAN - Djretor Gerente '

_y' ,

Clr

ÇONSULTÓBIO ,'Y
Bna 12 d

,,' e�e�bro - esqnina com travessa 15 de ,Novembro.
(pr6xim .

.ril Igreja Matriz, ao lado da Associação Comercial)

FOTOCÓPIAS
{:;/

:/

Serviço instantâneo /' perfeito.
In ,�(�ção modernÍssi·ma.

. ,

Procure no'
" r'itório de Derby Carlos

Ulbmann, /
.. Praça Lauro Mülle�, 251

CAN HAS Santa Catarina

No Departamento de -Ve'ícolos Usados
de liguei Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta ntregá:

Marca
!Fusci! 1300

,

'Pick-up .Willys 4x
Comodoro.

.

Cheuetie Vermelk
Cheoette
Opala 4 P .

nó
1973
1969
1976
1975
1974
1971

II

.

MIGUEL PROCOPIAK (OM.I DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário General Motora de Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -:- Santa Catarina

'1 ,

resolve O' seu prebleme;
A dísposíção dos senhores industriaís e consumidores, sua loja cada vez mais

especíalízada: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,
peças e, acessórios par caldeiras, locomóveis e maquinários industriais.' Cabos

de' aço, parafusos e pegos de todas as bitolas.
-

s para água e

pressão, fechadura VISITE-NOS.

Rua Desembarga r Costa Carvalho, 41 Fones: 23-1770 e 23-2014

DDD 0425 Caixa Postal, 1106. DA· VITORIA .;. Paraná

I "25 anos vem prestando
--------�--��--------�----�

indústrias"
<, R'epre�entante em Canoinhas: Waldemar KnUppel'

Rua Major Vieira, 360 Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina

,------------------------------------_11

,Comarca, sob o n .v 39'.825, no livro 3-A-N; fls.
78, em\17-05�1971 (doc. 8). - Pretende o Su

plicante fazer doação 'des$e terreno a seus fi
lhos com reserva de usufruto para si. - 5) O

,

abandono do lar sem justa causa, a vida que
.leva a suplicada, o local onde passou a residir,
a imoralidade com que envolveu o lar conju
gal tudo se tornou num estado de coisas ínsus
tentável para o Suplicante 'pelo vexame so

cial por que passa, levando-o por absoluta ne

cessidade a recorrer à Justiça para a dissolu

ção conjugal Q que faz com a presente. - II
DO DIRE:ITO: - A aplicabilidade do Art. 2123
de nossa Lei Civil Substantiva tornou-se des

necessária, pelo fato da suplicada ter abando
nado o lar há mais de dois anos, não mais re

tornando e, por isso, o casal se acha separado
de fato. - A dissolução da sociedade conju
gal no presente caso, é facultada pelo Art.
- 315, n. o III do nosso.Código Civil e os fun
damentos invocados .pelo Suplícante são os

contidos nos n.o�/I e IV do Art. 317, do mes

mo Diploma legal. - III DO RE'QUE:RIMEN
TO: -;- Pelo cr!?0sto e com base nos Artigos
supra cítadqs, vem o Suplicante, com todo o

respeito e tcatamento devidos a este honrado
Juízo a fifb, de - PROPOR a presente AÇÃO
DE D[g�UITE contra sua mulher MARIA DO

PILA.�:tMtjLLER, brasileira, casada, do lar,
que�"lide e é. domiciliada atualmente, no

.
.", 5, estrada Canoinhas a Três Barras, pe-

�. -.tlo e requerendo seja a mesma citada para
�í e responder a todos os termos da presente

. laçã , contestando-a, querendo dentro do pra
v zo 1 . al: sob pená de revelia - Requer mais,
seja final julgada procedente a presente
Ação, .

ondenando-se a Suplíeada no pagamen
to das \. ustas e demais despesas do Processo,
bem corno nos honorários profissionais que V .

Excía ,

�ver
por bem arbitrar. - E. ainda,

requ�r o ,\upHcante seja-lhe confiada a guarda
dos filhos enores - que se acham consigo
desde o ab�' ndono da Suplicada. - Finalmen
te, pe�e di,�e-se V. Excia., determ�nar volte
a Suplicada r usar seu nome de solteíra , _. IV
DAS PROV.N�: _ Desde já, requer o Suplican
te a pr:oduçã€\ das seguintes provas: - a) De
poimento pes,oal da Suplicada sob pena de
confesso; b) d�vida de testemunhas cujo ról
será apr�sentaq.o oportunamente;' C) outras
que surgtrem. L Para os efeitos fiscais tão
somente, dá-se à\presente o valor Cr$ 1.000,00
(hum mil crUZeir�S). - Por ter amparo legal,
E . �.D. Canoínhâs, em .1. o de novembro de
19·76. - p .. p. ,patvo De,0..uêch __:. adv.
DESPACHO. - "Para a' audiência de recon

ciliação o que se relere a Lei TI. o 968 de ....
1.0 .12 .49, designo o dia 08.07.77 às 15 horas.
Cite-SI? a requerida par� que compareça pes
soalmente. Notifique-sexo Ministério Publico.
Canoínhas, 30.03.77 (as)" José Geraldo Batis
ta -:- Juiz de Direito". E:m\yirtude do que, ex
pedi este e outros iguais que, serão publicados
e afixados na forma da lei. 'Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas E'stado de Santa
Catarina, aos trinta e um (31) dias do mês de
março de mil, novecentos e setenta e sete -

(1977). E:u Zaiden E. ,seleme Escrivão o subs-
.

'

creVl.

JOSE GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

BASILIO' HUMENHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor' FORDJ- ,

I ;

Fazemos s pra a melhor ofer)" em veículos
novos FORD usados de ifual'quer marca.

.

\ ,l/f
.

Disponibili des gf� semana:

Ford F. 350 1960 - azul prll�
Rural 1971 - tração nas 4 idas � turquesa royal
Jfaverick 1974 � sedan 4 p" r.

os - verde
,

Ford F. 350 1970 - amar'. banza
Pick-uP � tração nas 4 �das 1975 - laranja 750
R,uwl Ig76 " bege e b,' nco
Maver;ck 1974 - cupé ... xo •

letp 1962 - azul '/

Adquira tlom a mini entrada.
eiramente revisados, de oa precedência,

ores pre�os da regilo.
Visite-nos s�m compromisso,. em nos�a loja à

Rna Vidal Ramos, Z03 - Fones 2Z�0268, 22-0468, 22-0024
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Dia 09 - o sr. Nivaldo R.oe

der; o [ovem [uércio Luis
Burgardt; o menin« Oswaldo
f.o do sr. Armando Mülbauer.

Dia 10 - IIS srss. JHaria esp.
do sr. Jacob Seleme , Hüâa
esp. do sr. Affonso Grosskop];
o sr. Antonio Koller, .

Dia 12 '" o sr, Modesto Zs
niolo; o jovem Helton Naci)
Seleme.

Dia 13 - a sra • .lvanilda

BSP. do sr. Gustavo Prüõe.
Dia 14 • a sra. Elmy esp.

do sr, Ma,.io Maye,,; a srta.
Antoninha Bernsdete Mendes.
Dili 15 • a sr«. Ma,'ltne esp.

do, sr. Fernando Rocha; (JS
srs. liendolin Metzger e Dar
ci St"lveira; a srta. Edinir
Leoni Vogt; o jovem Zigmun
do Preissler.

Aos aniuersariantes nossos
sinceros porobéns.

Registro - 'EDITAISCivil
NEREIDA C. cõ TE, Oficial do Hegiatro Civil do 1.0 Dil.

trito de Csnoinhal. Santa tarina faz laber que pretendem Calar·le:

. ..Carloll Krüger dOIl San II» com ..Adélia Popinhaki", brasileiros,
solteiros, domiciliados e residen s nesta cidade; ele contador, nascido em
Canoinhas aos 17 de maio de 19 ,filho de Miguel Leal dos Santos e de
Irene Krüger; ela auxiliar de esc tório, nascida em Curitibanos-SC aos 04
de abril de 1964, filha de Pedro plnhaki e de Eleonora Mathes.

«Wilmar Prullt» com «Do lia Car....lho do Prado.. , bJáslleiros, sol
teiros, domiciliados e residentes n ta cidade; ele industri o, nascido em

Oanoinhas aos 26 de novembro de 54, filho de Helmut.
'

rust e de An
gela Prust; ela do lar, nascida em o dos Poços nl dis to aos 02 de mar

ço de 1954, filha de David Carvalho o Prado e de M la Joana do Prado.
, .

«Antonio Amir dOIl Santoll Vei a" cÓm «I dra Regina Abuda», bra
sileiros, solteiros, domiciliados e resíd tes ne,,ta sídade; ele operário nas

cido em Salseiro ts] di.trito aos 12 de aio ráe 1957, filho de Lourenço
doa Santoe Veiga e de Maria Rosa dQS a os Veiga; ela comerciária, nas
cida em Oanotnhaa aos 13 de agosto de .

59, filha de Waldomiro Abuda
e de Vitória Abuda. j'

«.\Ivino Irias.. com «Maria F�.f�cis 50chaczevllki.. bra.lleiros, sol.
teíros, domíoíüados-e residentes nesfa cida ; ele motorista, nascido em

Canoinhas a08 06 de janeiro de 1�f8, filho d'e Manoel Irias e de Helena
Henníng Irias; ela do lar, nasçJjia em Canoinhas aos 28 de fevereiro de
1958, filba de Francisco Sochac�év8ki, falecido e de Anna Bueno. Socaae-
zevski. ',ii \ .

«Lucinio Lis» com �rgarida Figura», �raEonelros, sclteíroe, doml-.
ciliados neste distrito; ele rador, nascido emí$io da Areia de Baixo nl
Município a08 !J7 de abri e 1957, filhó de .Julío Lís, falecido e de Ger
trudes Jancoski Lls; el o lar, nascida em Valinhos nl Município aos 1.·
de novembro de 1948, 11:a de Francisco Figura � de Suzana Figura.

i .

"Waldomiro lvell Ferreira» com «Dalila H.ria Padilha» , brasileiros,
solteiros, domicHia s e residentes nesta cidade; �Ie operário. nascido em
Iríneópohs-ãü ao 24 de abril de 1955, filho de Peâro Alves Ferreira' e de
Lidia Barbosa d

, Moraes; ela do lar, nascida em; Canolnhas aos 27 de'
, setembro de 1 ,filha de Natalio Padilha e de- Maria Ribas Padilha.

Rubenl T. C argo, Oficial do Regilltro Civil de Hiraeatu-São Paulo, faz 88'

ber por int
.

médio da Oficial do Regilltro Civil d/cidade que pretendem calar:

ery Rodriguell Chagall» com «Noemia Maria dá Silveira», brasilei
ros, sol ros, domiciliados e residentes nesta cidade e no distrito de Mi
racat ; ele motorista, nascido em Poço Preto-Se aos 20 de maio de
1952 lho de João Maria Rodrigues Chagas e de Siroba Raicherth Oha-'
g ,ela do lar, nascida em Pariquera Açú·SP aos 17 de novembro de
191"19, fllha de Samuel Braz da Silva e de Maria Peniche Brllz.

E, para que chege ao conhecimento de terceiros mandei publicar
o presente Edital. ,

Canoinhas, 05 de abril de 1977

NiRElD� ,C" CÓR.TE - OIicial do Registro Civil

CRÔNICA MINHA �OMBRA
Minha sombra representa tudo aquilo que eu quero

ser e não sou, o que gostaria de fazer e não faço, o deses

pt"ro de uma esperança que tanto lutei para conseguir.
Minha sombra são &8 ilu8õee desfeitas, os sonhos

não 'reahzados, a perda do entusiasmo, no momento em que
mais preciso dele.

Minha sombra é, às vezes, meu próprio corpo, é a

influênc�6 perniciosa de uma sociedade corrompida; é a in

satisfaçâo q.UI!! aiD�o. diante das coisas e das pessoas.
Mi,nha ,sombra é a covardia que demonstro ao me

omitir diante de fatos que me ferem a vista, que me põem
fora de mim.

Mi'nh. sombra é a passividade, é o comodismo, é o

apoio conveniente que sempl;'e dou, mesmo sem concordar.

Minha sombra é tudo o que me impede de atingir
um estágio superior na escala humana, é o meu egoísmo,
meu desejo de sempre ter maili, minha não preocupação
com aquilo que sou, minha sede de fama e de destaque
sociel.

Minha sombra é o meu fechamento para os outros,
minha vontade de competir, meU orgulhe pessoal; é a lente
es::ura qU'i! me impede de ver a Deus.

Minha sombra é o julgamento que faço dos outros,
é a sede de s6 eu ser feliz; é a minha cllpacidade de racio
nalizar os mais nobres sentimentos, 8S mais belas sensações.

Mas, minha sombr8 é, antes de tudo, - e isso me

aniquila bastante, - é meu amor por mim mesma, o meU

desejo de somente receber, a minha incapacidade de ver o

outro e, sobretudo. a minha arraigada incapacidade de
AMAR ...

ZENILDA SUCHARA

A t d Hesponsabilidade.

C O n e c eno. . . . . J. M. M. e C.

* Jesus Cristo vindo ao

mundo para mostrar a

beleza divina e fundar o B

mor divino, foi Homem e Deus.
Ele nos forçou a nos obserusr,
vendo-o e não pode conquis
tar nossa ternura sem dá-la
à humanidade. Nesta Páscoa
siga você também o exemplo
de Jesus Cristo.

* A música é o coração da
vida. Por ela, fala o amor;

sem els, não há bem possível
e, com ela, tudo é belo. Vamos
todos hoje à node no Clube
Canomhense curtir uma gos
tosa soiree.

* Está bem próxima a 1.a
reunião das debutantes

de 77. A expectati'lJII é grande.
* Estarão passando a Pás-

coa conosco . Cleunice . e

Ma,ia do Carmo, o que nos

deixa muito feliz pois já es-.
tdoamos com sauaades.

* Januêrio e Rosângela par
zinho constante em nossa

cidade.

* EDGAR MAYER,
, o bonito rapaz de olhos

azuis está novamente entre
nós. Muitas menininhas estão
esperando um olhar seu.

* Após algum tempo longe,
Luís A.lfredo voltou para

matar as saudades e passar
a páscoa conosco. Volte sempre.

* Um certo moreninho anda
muito triste. Motivo? É

que a meiga Denise Tormena
não sai msts de CIIS�. Apareça.
* Quem retornou a Csnoi-

nhas foi Kareo Peixoto,
deixando-nos muito felizes.

* Derbi Fontana e. Valderez
Anarade formam um par

muito querido. Sempre juntos
notemos muito amor entre
os dois.

* Quem se destaca por sua
. stmputia é sem dúvida a

querida Solange Freitas. Con-
tinue assim.

'

* Todos os dias no Ginásio
Coberto estão sendo rea

lizados treinos para os iogas
que terão início no dia 23
de abril.

* Qua,ta·feua p�ss.da mui-
tos prestigia,am o filme

"Um Mestre em apuros", que
foi promoção da IUlIvCA..
iC Neste sábado estará se

,ealizando uma reunião

Oh miohal 13 almal. Bendita.,
labida, e eotendidas, 8 .611 peço
pelo smor de DeuI atendei o meu

pedido. Minhas 13 almal h!lildital,
lahidal e entendidal, a vó. peço
pelo laogue que Jerml dert�mou,
atendei o meu pedido. Pelas go

. tal de .uor qUiS Je8UI derramou
do leu lagrado corpo ateodei o

meu pedido. Meu lenhor Jelol
Cri.to que voua proteção me cu

bra com VOIIOI braçol me goarde
00 VOIIO coração e me proteia
com VO"OI olhOI. Oh DeuI de
bondade, v6. soil meu advogado
ná vida e na morte. Peço.vol que
ateodail meuI' pedidol e me livre
dei malel e dai-me lorte na vida.

Ségoi meuI ioimigol. que OI olhol
.

do mal oão me velam cortai ai

forçai dOI meol inimigol. Minhal
13 alma. bendital, lahidas e eo

tendidal, le me fizer alcançar
eltaí

.

gr6çal �pede.le ai graça.)
ficarei devota de v6. e maodarei

poblicar eltá' óração maodando
também rezar uma mi..a.

Reza.le 13 �Pai NOllo» e 13 cAve
Maria», 13 dial.

PublicaçíIo da' ooveoa por gra-
çal alcançadal.. -1·

Oriclo das Treze Almas
.

do grupo de jovens na sede
da Igreja. Se você quer par
ticipar compareça.
* "Não existe o Deus que

existe só quando ralha o

breque na descida da serra.
Não existe o Deus que existe
só na sala de aula quando
o exame de vestibular está
difícil. Não existe o Deus que Iexiste só diante do semáforo

Tchau!
Feliz Psscoa.

vermelho quando o guarda
viu. Não existe o Deus que
existe só na Igreja, só na

sexta-feira santa, só no dia
25 de dezembro, só nos lares.
Não existe o Deus que existe
só na hera da nossa morte.
Não existe o Deus que existe
sozinho".

RESS US CI TE I,
MAS ,4INDA ESTOU CONVOSCO!
cVede minhas mãos e meus pés; tocai-me, olhai
me: sou eu mesmo» (Le. 24,39).

,As' alegrias da Páscoa começam em Casa:
pela unidade familiar,
pelo amor mútuo,
pela confiança no irmão,
pela esperança no' ABSOLUTO.

Que CRISTO RESSUSCITADO nos ensine
a acolher,
perdoar,
amar e

irradiar as alegrias pascais.
Desejando a todos muita

PAZ,
SAÚDE

.

F E L I C I D A D E,
são os votos

das Irmãs do Colégio cSagrado Coração de Jesus:.
Canoinhas - 1977

Notícias de Major Vieira
Escreveu: FRANCISCO KRI5AN

Aniversários
Aniversariou dia 7 último a senhora Marli Sudoskl, dileta espoàa

do senhor Dalr Sudoski.
Anivérsaria hoje, 09.04, o senhor João Dzledek, 'Funcionário da

Prefeitura Municipal.
.

Aniversaria amanhã (dia de Páscoa) o senhor Osvaldo Rodecz,
residente nesta cidade.

,

.
Também anivernria dia 14, o senhor Augusto Papes, alto indus-

trial e agropecuarista, e também Presidente da Câmara Municipal.
A coluna apresenta aos aniversariantes multas felicidades, ex

tensivas a seus familiares.

Noía do colunlsía
. .

Motivo das Iesttvídades de Páscoa e recolhimento da. Semana
Santa, 08. assuntos mais ímportantes deixarei, para o próximo número,
aproveitandO a opoetunídade para desejar a todos os leitores e amigos
muitas felicidades e feliz PásMa.

Juizo de Direito da Comarca d'e Conoinbos - Santa Catarina

Edital de (ita�ão com o prazo de 30 dias
O Doutor JOSÉ (iERALDO

BATISTA, Juiz de Direito da
Comarca da anoinbal, Eltado
de Santa. Cata '00, oa forma da
Lei, etc.

dia 22.06,1977 àl dez horal. Ci·
tem·le por maodado OI coofinao.
tel do imovel e aqoele em cnjo
nome eltá tranlcrito o imovel, e

não lendo elte encontrado atravêl
edital. Citem-Ie ainda por Edital
COQl o prazo de trinta (30) dial,
OI aOlentel iocertol e delcoohe·
cidos publicando-se o Edital uma
vez ,no Diário da JOltiça e por 2
Cdua.) vezeldlo 10roal local, fi
cando delij'arte OI' ioterelladol
citadOI _,pára no prazo de qoinze
015) dji', contadoI da iotimaçlo
dfl �teoça qoe iulga.l!, justificada
�;P'olle, 8presentando defela que
'endo. Galo não contei tem lerão
tidol ComO verdadeiros ai alBer

tiva. da inicial. 6ientifiquem••e

atravêl carta precatória, ai Fa
zendal Públical do E.tado e da
União. e pOli cAR» a do Minis':
têria Público, digo e pel). cAR»
8 do Município. Afixem.l' OI E
itais no lugar de co.tome. Inti•
em·la o Mioiltéri. Público. Ia·

ti m'le. Em 07.03.1977 (ai JOlé
Ger do Batista - Joiz de Direito.
Dado

.

pa.lado nelta cidade de
Canoio I, Eitado de Saota Ca.
tarina, ao onze dial do mês de
março de '1, oovecentol ele
teota , lete. Eu, ZA.IDEN E.
SELEME Escr·yão. o lublcrevi.
JOSÉ GERAL O BATISTA

Juiz de Direito . 2

a todol quantol
eate edital vire ou dele conhe.
cimento tiverem. o interel8ar pOl
Ia, com o prazo e triota �30�
dial, que por pBt de cPEDRO

A�TONOVICZ e mulher AN·
GELICA MAYE ANTONO-
VICZ:t por iotermedi de leu pro·
curadol! dr. Antonio einfurter,
foi requerida uma ação e USU.
CAPIÃO, de uma área

.

terras
com 209.827,00 m2 (doz tOI e.

nove mil. oitoceotol e. v te ,{
,'/

lete metros quadradol�. li &aa
no lugar cRio dOI Poço•• :, Ite

município , Gomarea,. ob��e o

ai seguintel confrontaçõ9í de u

lado pOI! um arroio se" denomi
oação e alêm - deite ,y.4:om terral

qoe le djz pertenc�
.

a herdeirol
de LUIZ DRAN Aj do outro
'lado com terras ,

l

e le ;diz per
tencer 8 Altair" ranka, , final
mente por out. l.do, com terral

que te diz p,4 teocer a herdeirol
de Levy I?" oka. na qual mantem
po..e�a

'

• pacifica e ininterrup
ta. A r rida ação acima citada
foi p rido o leguinte despacho:
cP.ra a realização da audiência
de jUltificaçlo liminar, deligoo o
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CORREIO DO NORTE

PREFEITURA
09.04.1977

MUNICIPAL . DE
LEI N.o 1.358 UE.27;03'j77 '

','\NULA E SUPLEMENTÁ DOTAÇ'õES \ ,

�ÇAMENTARIAS
.

Dr. Benedito Therêzíe- de Carvalho Netto,
Prefeito MUÍlicipal de Canofuhas,. Estado
de Santa Catarina, faz saber que _ a Câ
mara Muníeípal aprovou e eu sanciono a

se�te '

. . }

LEI': -,
Art. 1. o _ Ficam anuladas na importância

de Cr$ 638. 8'0>7,.5'5, (Seíscentos e trinta e oito mil
oitocentos e sete cruzeiros e cinquenta e cinco cen
tavos) , as .seguíntes dotações orçamentárias:

Câmara ·Municipal
1205-009 - Artigos de expedíente, ..

1221-010 - Mat. de limpeza e higiene
1238-013 - Outroá.mat. de consumo

Serviços de Terceiros
1305-015 - Cons. e rep. de.maq, e íns ,

1317-0'18 --- Servo de imp. e de encad.
1�124-021 Outros serv. de terceiros '.

Encargos Diversos
1404,-022 - Assinaturas de public.
1409-0.24 --- Dívulg , de Atos Oficiais
1434-0'27 - Recepções e hospedagens

Gabinete do Prefeit�
-

-

PE!SSOAL
1117-039 � Represent. .ao Vice Pref. '

1129-041 - Vencimentos .. .. ..

Material de Consumo
1206-042 _:_ Artigos de exp.ediente
1207-043 - Café e açúcar

-

.. .. ..

1208-044 - Combustíveis e lubrific.
1228-0'45 - Mat. de limpeza e higiene
1229�0'46 - Mat. grafo e de encaderno
1235-047 - Peças e acessórios .'.. ..

1238-048 -:- Outros mat , de consumo

Serviços de Terceiros
1301-0'49 - Comunicações .... _

....

1310-'0;50 - Passagens e bagagens ,.

1316-051 - Serv. de emplacamento
1317-052 - Servo de ímp, e encaderno
1318-0'5'3 - Serviços Judiciários .. ..

1324-054 -' Outros serv. de terceiros

Encargos Diversos
1404-05'5 - Assinaturas de public.
140'9-'056 --- Dívulg, de atos oficiais
1419-058 - Exp. congressos e certo
1422-059 - Inquérito Administrativo
1432-060 --- promoções turísticas ...
1434-061 - Recepções e hospedagens
1440-0'62 - Outros encargos diversos

Salário FanWia
,

2305-064 - Ao pessoal em exercício ..

3405-066 - Insignias e bandeiras ..

Material Permanente
3411-'0'67 - Mat. escritório e gabinete
3415-0'68 - Mohiliário em geral ... ,

Departamento Administrativo
PE:SSOAL'

'

110'1-'070 - Adicíonal .. � ......
110'8-070 - Dedicação plena .. ' ..

1109-071 -- Diárias ' .1.
1111-072 - Função gratificada ..

1114-073 - Nível Universitário ..

1122-'074 - Servicos extraordinários
1129-'0'75 - Vencimentos .. .. .. ..

1130->076 --- Outras retrib. ou gratif.
Material de Consumo

1206-077 - Artigos de expedientes ..

1209-0'78 --- Copa, mesa e cozinha ..

1221-079 --- Limpeza e higiene .....
·12209-080 -,-; Mat. graf. e de encad.
1234 ..0'81 --- Obj. de toilete e uso pes.

_ 1236 ..0'82 --- Prod. alim. e prod. cor.
1238-'083 --- Outros materiais de cons.

Serviços de Terceiros
1301-084 - Comunicações I••••••

1306-085 - Conservação e reparos de
máquinas e aparelhos

1307-086 - Fretes e carretos ....
1310�O'87 --- Passagens e bagagens
1317-088 - <Serv. de ímp, e encader.
1324-.089 - Outros serv. de terceiros
1409-090 - Div. de atos oficiais ....

Encargos Diversos
1412-091 - Despesas de pronto pag ,

11424-'092 --:- Locação de maq. de esc.

1440'-'094 - Outros encargos diversos
Inativos

2301-095 - Pro.ventos ao peso civil ..
Pensionistas

23.04-096 - Pensões concedidas pi Lei
Salário Família '

230'5-097 - Ao pessoal em exercício ..

Cr$ <-

581,54
114,900
21,10

26,50
14,00

6.000,0.0

906,00
19,00

15'.587,00

9.592,00
7.160',0.0

75,06
1.00'0,00
2.044,15

50'0,00
500,00

1.000,00
427,50

439,03
812,10
190,00
300,00
984,00
858,72

798,0'0
3.150,0'0
2.0000,00
1.231,0'0
200,00

2.893,10
500,00

144,00
2.000,0'0

5.00)00
100,00,

3.552,00
1.2,70.,0'0
1.000,00
2.000',00
1.128,00
1.000,00
2.222,10'

2'5',00

64,62
2. 297�37

48,30'
731,58
500',00
53,60

3.999,86

913,35

·640,00
181,79

1.14.2,10
166,00'

.

458,80
'

5.0'71,0

" .55,10
200,00

1.310,67

3.792,10

1.885,80

864,00

CANOINHAS
1209-181 - Copa, mesa e cozinha ..

1219-182 - Inst. físícas e esportes ..

1221-183 - Limpeza e higiene .. ..

122'7-184 - Material Escolar Didático
12,31-185 - Mat. Graf. e de encader.
1238-186 - Outros materiais de co.ns.

,

Serviços de Terceiros"
'

130.2-187,- Cons. e .adap. de ímóveísi.
1307-188 - Fretes e earretos ... '

...

1310-189 - Passagens e bagagens ..

1324-191 � Outros serv. de terceiros

Encargos Diversos
1402-192 - Acordos e convénios .' ..

140'6':'193 - Assíst , social' esc., educo
140'7-194 - Bolsa de estágíe' .

140,8-195 - Cursos e conférências
1409-19'6 - Div. de atos @ficiais .

1423-198
-. Locação depÍnóveis .

1434-200 - Recep., hpsp. e homo ..

1439-201 - Serv. e�c. e cu�turais
1440-202 - Outros "f!ncargos diversos

Subvenções,lSociais .

2105-212 - Outras sub. eventuais ..

-Ós: r 1

Salário Ji'kmília
.

23.05-213 - -Áo pessoal em exercício ..

.

2501-214 -",('Previdên. Est ,
- IPE'SC

/,

DJi'ersas Transfe.rências Correntes
27'06-215/ - Comissão Mun. de IESp.
2706-2tÍ7 - Mobral .. .. .. '.. . ...

li
.

.

l Obras Públicas
31p�2-219' - Ampliação e restauração
ªi05-220 - Desapropriação .. .. ..

;:$108-221 - Início de Obras .. ' ....

l '3111-222 - Prosseguimento de obras
.

3202-223 - 6utras progr. setoriais

Equipamentos e Instalações
330'9-224 - E:quip. esc. didático ....

Material Permanente
3405'::225 - Insígnias e bandeiras ..

3409- - Livros e publ. técnicas
3415-227 - Mobiliário em Geral .. ..

Aquisições de Imóveis
4102-229 - Aquís. ou desapr. de im. '

Setor do Fomento Agropecuário'
PESSOAL '

110'1-231 - Adicional . .. .. ..

112:9�232 - Vencimentos .. ..

Material de Consumo
1202-235 -; Adubos e correlatos
1210-236 - Defesa Sanitária ..

1238-237 - Outros Mat. de Cons.

Serviços de Terceiros
1307-238 - Fretes e carretos .. , ..

1313-239 - Serviços Agropecuários
Encargos Diversos

1440-240 - Outros enc. diversos ..

2305-098 - Ao pessoal inativo .. .. 1.060,00'
Contribuições de Previdência Social

2306-099 - Previd. Est , - IPESC 15.105,60
Material Permanente
EQUIPAMENTOS E: INSTALkÇÕES

3314 100 - Máquinas para ,escritório
�411-101 - Material p/.escrit. e gabo

Departamento da Fazenda
PESSOAL

1101-102 - Adicional .

1108 - Dedicação plena .. ..

1111-105 - Função. grato intendentes
1113-106 - Horário Industrial
1114-107 - Nível Universitário
1H?9-109 - Vencimentos .. ..

1130-110 - Outras, retríb.. ou- grato
, Material de Consumo

1206.,111 --- Artigos de expedientes, ..
1209-112 - Material grafo e encader ,

'

Serviços de Terceiros
1,3016-114 - Conservo e rep. de máq ,

1310-115 - : assagens e bagagens ..

1317-116 - rviços de impressão e

d encadernação.. .. ..

1321-117 - Se viços tecnicos especiais
1324-118 - Ou os Serv. de terceiros

Encargos iversos
1404-119 - Assin turas de public.
1409-120 - Div. e atos oficiais .. ..

1410-122 - Despes s de pronto pgto.
1435-124 - Reposiç s e restituições
144'0-125 - Outros e cargos diversos

Despesas de Exe cícios Anteriores
1501-126 - Exer. Fin s Desp. cor , 1.475,00
1501-127 - Exer. Find Desp. Cap. 277,431

Salário Família
) i'2305-128 --- Ao pessoal em xercício..

, 46�6Juros Ir
2403-129 r-r-- Juros da Div. F . Inter. 6. �,f3,516
2404-130 - Juros diversos .. . t :' •• 1,;336,21

Contribuições de Previdêri ia SocialI'2603-132 - Outros enc. Prev._p SEF.ti 13,02
.' Equipamentos e Instalações Ij'

3314-135 - Máquinas para escritó '9!l - 50,00
Material Permanente .. }

3409-136 - Livros e publico técnii}i1S
3411-13'7 - Material de E'scritóril' ..

Serviços de Segurança Púb
.
ca

�ESSOAL . l
112H-1'39 __,. Vencimentos .. ,f.. . ..

1130�140 - Outras retrib.
,;

grato
. /

Material de Consumol
1206-141 :....... Artigos de jxpedientes

\ Servíçes de Terceir� r

. .

1306-143 - Cons , e re ,f:' de máq , .:
1317-144 - Div. de 'os Oficiais
1324-145 - Outros s,! V. de terc.

, Encargos Dívi sos

1405-146 - Assíst t�8ocial - presos
1409-147 - Div ... e atos Oficiais . . ..
1412�148 - Des .. de pronto pgto, ..

215.01-149 - Pr . idêncía Est , -IPESC

Equipa entos e Instalações
3304-150 -

r parelhos de Sinaliz.ação
3308-151 Equíp. contra incêndio
3405-152 'Insígnias e bandeiras

M . erial Permanente
3411-15' - Material p/ escritório

etor de,Saúde Pública
. PESSOAL

110'
'

54 - Contratados

l Material de Consumo
1 11-155 - Drogas e. medicamentos
1 8-156 - Outros Mat. de consumo
fi
. Serviços de Terceiros

, 314-1'5,7 - ,serv. clínicos e de hosp.
Encargos Diversos

1403-159 - Assis. médico legal ..
140'5-160 - Assistência social ....
1412-161 - Desp. de pronto pgto.
1429-162 - Medicina Social ....

Subvenções Sociais
2105-1:67 - Outras sub. eventuais

200,0'0
1.0.00,0'0

6.521,00
518,0.0

4.650,00 <

1.000,0.0
92,.00

5.1UI,OO'
·3.76r7,60 '

5.135,04
, 6ül,34

1.000,00
36,12

2.534,30
2.00'0,00
525,45

10'0,0.0
341,00 '

105,70
6.212;43
194,73

80,00
300,00

1.950, .

-

'"190,0'0
2 ..0.00,0.0
11.087,11

500,00
1 . .0.00,00

70,21
2.496,00

190,00'
500',0.0
500,00

500',00

5.0'00',00

500,.00'
500,00

1.653,5.0

3.00'0,00
8.0'34,15

184,32
1.608,00

161,24
Diversas Transferências Correntes

270'2-168 - Convênio médico h,Osp.. 4.0.00,00
2706-169 - Serv. Sociais em geral .. 19.772,00

Departamento de Educação e Cultura
PESSOAL

1101-172 - Adicional ..

1106-174 - Contratados
1109-175 -,-; Diárias ....
1124-177 - Substituições
1129·;178 - Vencimentos

Material de Consumo
1206-180 - Artigos de expediente

592,96
4.359,34
2.000,00

90.0,0'0
1.960',00

2.730,00

2.,00'0,00
5'Ü'Ü',Ü'O
500,0.0
997,80

1.000,00
503,10

1.000,00.
1.000,00
6.00.6,68
400,00'

1.000,00
2.404,0.0
1.000,00'
672,90

1.0.00,00
5.764,48
1.000,00

16,13-
365,00

1.000,00

1.33,2,00'
450,72

2.006,50'
2.000',0.0

8.597,90
1.000,0'0
1.734,85

55,62
5,.0.0

3:000,00

2.00'0;0.0
'1.000',00

, 624,00

WO,OO'

• .1

336,.00
2.240,000

3.00',0.0
300',00
200,00.

15.00',00
50000,

.

1.0'0'0,00'
Salário Família

"

;305-241 - Ao. pessoal em exercício 72,.00
1

\ Contribuições de Previdências Social :'

25 1-242 - Prevídên . Est , - IPESC 1.356,0.0

D
I

artamento Municipal de Estradas de
Ro agem
PE OAL

1101-246 ...J\\Adicional .... I ..

111<6-249 - Pessoal de obras ..

1129'-251 - 'Vencimentos .. ..

1131-2'52 - Outras retrib. ou grato
Material\de Consumo

12108-253 - Com.bustíveis e lubr ,

1214-254 - Explosivos .. .. .. .. ..
.

1216-255' - Ferramentas .. .. .. ..

1222-256 - Matéria prima .. ..
..

. 12,24-257 --- Materíaí de Construção
1235-258 - Peças e acessórios .. ..

1236-259 - Prod. Aliment. e art.
correlatos .. .. . .....

1238-260 - Outros mat. de consumo
. Serviços de Terceiros

1302-261 - Cons. e adap. de imóv.
1305-262 - Cons , e rep, de instaI.
1306-263 - Cons. rep. máq. e viat.
1307-264 - Fretes e carretos .... ",
1310-,216:5 - Passagens e bagagens ..

1316-266 - Serviços de emplaco ....
1324-267 - Outros serv. de terceiros

Encargos Diversos
1412-268 - Desp. de pronto pgto .

1423-269 - Locação de imóveis .

1433-'270 - Projetos e sub-programas
1437-271 - ISeguros .. .. .. ... .. ..

1440-272 - Outros encargos diversos'

"

Diversas Transferências Correntes
27.03- :i3 _,.. A ACARESC .

aterial Permanente
2421-24' - Utensílios veterinários

4.800,0'0

500',0,0

1.676,00
2.371,69
2.368,00

39-6,00'

4.256,3.0
657,'79

2.000,00
599,0'5
725,57

15.034,53

2.202,95
2-58,0.7

1.0010,00
8-2,47

4.882,26
157,04

4,415,5,79
1.000.,0'0
445,,80

520,00
813,40

2.000,0'0
3.545,0'8

107,84
(contínua na págína .reguinte)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 09.04.1977

PREFEITURA
(continuação)

Salário Famíflia
2:305-273 - A:o pessoal em exercícío 1.699,57

Juros
24:03-274 - Dívida Fundada Interna '1.854,18
250'1-275 - Previdência Est. _ IPESC, 2.456,00

Contribuições de Previdência Social
-

2502-276 - Prev. Nac. :_ INPS-FGT's 8.026,18
Obras Públicas

3104-280 - Const , de IIDd. Públicos

Equipamentos e Instalações
3313-285 - Máq. e equipo p/ ras

3315-286 - Máq., motores e apar lhos
3318-287 -:- Veículos automotores .

'

3320-288 - Outros equipo e in tal.
Material Permanente

3404-239 - Ferramentas de 3.059,00
3406-290 - Instr, de desenho e c r. 1.0,00,00
3423-291 - Outros mat. permanent s 1.000,0'0

Amortização DiVida Fundada tema
5101-293 - Divida, Fundada Interna 24.928,47

Art. 2. o Ficam suplementadas, por conta
das anulações onstantes do Artigo anterior e na

, mesma impor ncia, as seguintes dotações do orça-
mento em vi or: ,

Câm a Municipal
PES OAL

1129-007 f- Vencimentos

Serviços de Terceiros
1301-014 - Comunicações ..

Departamento da Fazenda
PESSOAL

1104-103 - Auxílio p/difer. de caixa

Encargos Diversos
H10-121 - Diversas desp, bancárias 24.901,86

Departamento de Serviços Urban
PESSOAL

,

1116-296 - Pessoal de obras ..

Material de Consumo
1208-297 - Combustíveis e libr.
1216-298 - Ferramentas , ..

122(}-299 - Letreiros Indicat.··e sim. '

1222-300 - Matéria Prima .

1224-301 - Material de construção
1225-302 - Material Elétrico ... .

1231-303 - Material de pintura ..

1235-304 - Peças e acessórios . ..

12,38-30.5 - Outros mato de cons.

Serviços de' Terceiros'
1302-306 - Conser , e rep , de máq.

,
e viaturas ,.

1306-308 - Cons. e adap. de imóveis
1307-309 - Fretes e carretos .

1320'-310 - Serviços públ , Conc.
1320�311 - Retransmíssão de TV ..

1324-312 - Outros serv. de terceiros

Encargos Diversos
1412-314 - Desp. de pronto pgto.
1437-315 - Seguros .. .. .. .. ..

1440-316 - Outros encargos div.
Salário Família

2305-317 - Ao pessoal em exercício

Contribuições Previdência Social
250'1-318 - Previdência Est. - IPESC
2502-319 - Prev. Nac. - INPS-FGTS

, Obras Públicas
31<01-320 - Adjudicação de serviços
31:02-321 - Ampl. derest. de ruas e avo

3103-322 - Conclusão de obras ....
3104-323 - Cons. de edif. públicos
:U06-325 - illlstudos e projetos .. ..

3108-326 - Início de,Obras, .. .. ..

3111-327 - Prosseguimento de obras

Equipamentos e, Instalações
3304-329 - Aparelhos de sinalização
3'313-330 - Máq. e equipo p/obras ..

3315-331 - Máq. motores e aparelh _

3316-332 - Máquinas de oficina .. ..

3318-333 ;_ Veículos automores '.
, 3319-3,34 - Veículos de pequeno orte
3320-33'5 - Outros equíp. e

.

stal.
J Material Permanente
3406-337 .,- Instr. de desenh e corro

, Material Permanente '

3412-338 - Material de Si alízação .

'

2'418-339 - Transf. e se íelhantes ..
Aquisição de Imôv is

4102-341 - Aquis. ou esapr , de ím.
Dívida Fundada nterna

5101-342 - DF! -C LESC
5101-343 _ DFI - ei N. o 1124 ..

Crédito Espe aI
Crédito Espe ial - Lei N.? 1.328

Total '
'

.

\
11.000,00

9'18,00
115,90

8.091,86 ,

6'58,46

i. 54,74
3.5 5,40
1.82 00
5.'513, 4
1.905,4

21. 251,90
745,00
171,76
113,35

24.062,00
3.000,00
i.300,00
6.385,17
6.000,00
768,23

188,'50
1.195,56
1.000,00

'8.119,30

1.537,10
383,9,6;

30.233,18
4.780,4
5.000 'O
2.0' ,00
1., 0,00
5 000,00

. 000,00

1.000,00
5.000,0.0
2.536,20
2.0'00,00

, í .000,00
1.000,00
938,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

5.000,00

27.612,96
9.674,84

3.220,00
638.807,55

100,0'0

61,24

390,00

MUNICIPAL DE
AmortizaÇião Dívida Fundada Interna

5101-138 - DF! - Leis 1.171
1,.172 - 1.178 .. .. 70'.82,7,40

Setor de Saúde l,Pública
SUBVENÇÕES: SOCIAIS

2105-167 - Outras subv , sociais.. 3.379,89
Departamento de Educação e Cultura
PESSOAL

1119-176 - Retrib. p/aula admin. .. 126.489,14
1130-179 - Outras retrib. ou grat , .. 54.419,85
� Subvenções Sociais
2105-204 - Ao CoI. S8!gr. Cor. de Jesus
2105-207 - A Liga Esp, Canoinhense
2105-20'8 - A SOCo Benef. Operária ..

2105-209 - Ao Jard. da Inf. Com. Lut.
2105-210 - Ao Jardim, da Infâncía

Marguit Olsen .. .. .. .. 4.40.0,00
Departamento Municipal de Estradas .de
Rodagem
PESSOAL

1128-2'50 - Vantagens trabalhistas '.. 321. 57,1,74

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.400,00

Obras Públicas
3102-278 - Ampliação e rest , .

TOTAL .

I

lp'.866,43
�38.807,55
/----

Art. 3. o - Esta Lei entrará em ,vigor na data
de sua publicação, revogadas as díspçsíções em con-
trário. /

Gabinete do Prefeito MUi·riPal de Canoi
nhas, em 27/03/77.
BENEDITO THERÉZIO ��.sARVALHO NETTO

Prefeito M�icipal
,Esta Lei foi regístrada e publicada no Depar

amento Adminístratívoç/na data supra.
FABIO ABOR FUCK
Vice-Pr eito Municipal

EDITAL É TÚMIDA DE PREÇOS
:ref«;iÍura Municipal' de Canoínhas Es

tado e Santa C'atarina, toma público pa
ra c,' ecimento dos interessados, que de
ac ,do o Decreto Lei n 200' de

70�!67, ,�contra-se aberta a presente
OMADA

D�IPREÇOS,
para a aquisição

,

' do seguinte:
, 1) Dois ca,minhõe basculantes da marca
rolet; ,

,

, 2) Uma Pick-Up e � Jeep marca Toyota,
dos com motor Mercedez Benz, com todos 'os

cessórios . \
Das propostas.

'

As propostas deverão ser presentadas em

quatro vias até o dia dois de maio" óxímo, às quin
ze horas, no Gabinete do sr. Vice- efeito Munici-
pal, contendo:

'

1) Especificação' técnica
2) Preço a vista ou a prazo
3) Prazo de entrega .

Documentação.
1) Personalidade ,Jurídica
2) Idoneidade financeira "

3) Capacidade Técnica
,

4-) Negativas: Federais, Estaduais e Municipais
5) Certificado de Rlegularidade do ]NU?S
6) Os documentos acima poderão ser substituído

pelo Registro de Fornecedor, do Departamento
Federal de Compras e Departamento Central
de Compras de Santa Catarina.

'

7) A documentação deverá ser apresentada em en

velope separado da proposta e-devidamente fe
chada.

Disposições gerais.
As firmas que não atenderem as exigências

legais relativas a documentação ou as especifica
ções deste edital, serão automaticamente desclas
sificadas.

Melhores informações os interessados pode
rão obter nesta MUnicipalidade, diariamente, no

horário do expediente. ,

A Préfeitura Municipal de Canoinhas, pode
rá rejeitar as propostas ou anular a presente TOMA
DA DE PREÇOS, sem que caiba aos proponentes
direito a qualquer indenização ou reclamação ju
dicial.

Canoínhas, 1. o de abril de 1977.
,

BENEDITO, '.UHERtÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

LEI N. o 1.359 DE 30/03/77

AUTORIZA AQUISI'ÇAO DE TERRAS E; DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Doutor Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Canoinhas,

CANOINhlAS
Estado "de Santa Catarina, faz saber que a

Câmara de Veradores decretou .e eu sancio
no a seguinte

L E I:'

Art. 1. o - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a adquírír uma área de terras medindo '

29.'555m2, de propriedade do Sr. NELSON ZIPPE�
RER, sita na localidade de Pàrado, pelo valor de
Cr$ 48. OOO,Óü (quarenta e oito mil cruzeiros) e doar
a área supra à Comissão Coordenadora das EXpor
tações de Erva Mate (CERMATE:).

Art. ' 2. o � Extinta a mencionada Comissão
ou deixando de exercer no pra�o de, 720 dias imedia
tos ao recebimento do imóvel as atividades que se

propos, o imóvel reverterá, integralmente bem
como as possíveis, benfeitorias nele. existentes ao

patrímonio desta Municipalidade, sem que caiba

qualquer indenização a' Comissão citada no art.
1. o, ou aos seus representantes.

Art. 3. o _ As despesas decorrentes desta
Lei, correrão por' crédito' especial á ser aberto
oportunamente.

'

,

Art. 4. o - A presente Lei entrará em vigor ,_

na data de, sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário

.•

Canoínhas, 3'0 de Março de 1.977.

BENEDIT'O '.IIHER(ÉZIO DE CARVALHO ,NETTO
Prefeito Municipal'

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
Vice-Prefeito Munícípal

PORTARIA'N.060/77
O Doutor Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito \Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no 'uso de suas

atribuições legais, resolve
NOMEAR EM:COMISS,ÀO

BOLESLAU KWlECIEN, para o cargo em Co
missão de Diretor Técnico de Viação e Obras, Pa
drão P.C. 2.17 a partir de 01-02-77.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
em 28/03V77.
BENEDITO THER1ÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
E:sta Lei foi registrada e publicada no'Depar

tamento Administrativo, na data supra.
FABIO NABOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal

PORTARIA N. o 61/77

O Doutor Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipru de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no 'uso 'de suas

, atribuições legais, resolve "

-

REVOGAR PORTARIA
Fica revogada a Portaria n. o 53/77 de

09/03/77, a partir desta data. '
.

,"
'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em 30/03/77.

'

BENEDITO TllERÉZIO DE: CARVALHO NETTO
'Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar-
�m.ento Administrativo, na data supra.

,

\ FABIO NABOR FUCK

\ Vice-Prefeito Municipal
\

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

PORTARIA N. o 6�/77
,

O Doutor Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no 'uso de suas

atribuições legais" resolve
CONCEDER GRATIFICAÇAO

GUSTAVO PRUBE, a gratíflcaçâo mensal de
Cr$ 500,.00 (quinhentos cruzeiros), por Serviços
prestados no Departamento Estadual' de Caça e

Pesca a' partir do mês de março do corrente exer-
cício.·

'

Gabinete do Prefeíto Municipal de Canoínhas,
em 31/03/77.
BENEDITO m�ZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
;ESta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administràtivo, na data supra.
FABIO NABOR :FUCK

.Více-Prereíto Municipal
•
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/'
-..-r, .. "" na Rua''_Bernardo Olsen

(�róximo ao Asi!o)� iom o sr, Antonio Marques
ou nesta Redaçaô.

,I
'
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"

"
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_ m

m e see m
m .. Santa Catarina , m� �m mm mce em geral ateus :- Para-Raios ., ransformadores de Corrente. fDm a

� .

- Melhores preços e condições - �
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PREFEITURA
PORTARIA N.o 63/77

O Doutor Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Canoinhas,
Estado de' Santa Oatarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve
NOMEAR EM COMISStAO

ROSANGELA F. PROHMANN, para o cargo
em Comissão de Supervisora de Ensino Municipai,
Padrão P. C . 2 .08 a partir de 1. 0/04/77 .

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
em 31/'03/77.

, BENEDITO '.l1HERlÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal'

Esta Portaria foi registrada e publicada no Depar- .

tamento Administrativo, na data supra. r.
FABIO NABOR roCK
Vice-Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 64/77
O Doutor Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no 'Uso de suas

atribuições legais, resolve
NOMEAR. COMIS'SAO

Composta dos senhores; Alinor Votcoski,
Iríneu Gonzaga, Antonio S. ,Costa, Alfredo M.
Franco, Rogério de Assis Furtado Hugen, José Bo
nifácio Furtado, Juscelino Pereira, Evaldír Antonio
Gonçalves, p.ara sob a Presidência do sr. Ivilásio
Coelho, que tratará do Levantamento Econômico.

Gabir�ete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em .04/04/77.
BENEDITO 'UHERiÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo, na data supra.
FABIO NABOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal

DECr:JEl'O !VP 11/77
O Doutor Benedito Therézio de Carv
Netto, Prefeito Municipal de Cano' as,
Estado de Santa Catarina, no 'uso de uas

atri�ções '

DECRETA
Art. 1.° - Ficam constderados pontos cultatl

vos nas repartições municipais, os dias 07' ,(quinta
feira) e 08 (s@xta-feira), do correote mês.

!

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em r vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis osições em
contrário.

Gabiiu·te do Prefeito Municipal
em 05/04/77.
BENEDITO THERÉZIO DE CARV

Prefeito Municipal
F.ste Decreto foi registrado e publ] ado no Depar

tamento Administrativo, na data
I pra.

'FABIO NABOR FU
Vice-Prefeito Muni

DEC�EI0 '!V.o 12/77
Iprov. subdivisão de D área de terra
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre

feito Municipal de Canolnhas, Estado de Santa Ca
tarina, no U80 de suas atribuições legais e de con
formidade com a· Lei n. ° 830 de 04/06/68

DECRETA
Art. 1.0 - De conformidade com o despacho do

sr. Engenheiro da Prefettura, exarado no requeri-

MUNICIPAL DE
menta protocolado 60b n.o· 290 de 02/03/77 e nas

respectívea plantas, fica aprovada 8 subdivisão pro
c,edida pela !!ra. OTILIA MARINELLI, de um terre
no rural que ora em diante passa a ser incorporado
no quadro urbano, situado no Bairro Campo d·A·
gua Verde, com a área total.de 2.400,00 m2, sendo
567,55 m2 distribuido em 02 lotes e 1.532,45 m

destinado a abertura' de ruas.

Art. 2.° - A área destinada a abertura d ,ruas
deverá ser doada a Prefeitura Municipal, . diante
escritura pública.

"

Art. 3.° - Este Decreto entrará e .,' vigor na
data de SUa publicação, revogadas as I�poslções em

contrário.
Gsbínete do Prefeito Munlciga' de Canoinhas,

05/04/77. . .li'
BENEDITO THER'ÉZIO DE :ARVALHO NETTO

Prefeito M ' cípal
.

Este Decreto foi regíst o e publicado no Depar
tamento Administrativo a data supra.

FABIO OR FUCK
Diretor de Adminis

. cão • Vice·Prefeito Municipal
7

. ,/
.cEI »» ,�360 de 04/04/77
Autoriza abertura d. crédito .speeial,

ara pagam to de débitos apurados 8 exa
'nados p )�- Comissão Designada pela por

ta 'a 0.° 1 6/76 de 16.08.76 • dá outras pro
vid cias'/

,7

i!!
.
dito 'I'harézlo de Carvalho Netto, Prefetto

Munic' ) de Canuinhas, Estado de Santa Catarina,
no U8 {le SU88 atribuições, faz saber que a Câmara
de V :e' dores decretou li! eu sanciono'. seguinte

t L E I:
,

Art, \0 - Fica o Chef� do Poder Ex@cutivo
a orízado -� abrir crédito especial,

.

no valor dé
'$ 39.576,1�,(trinta e nove mil e quinhentos e se

. /enta e seis c uzeíros e quatorze cE!ntavol!� para p••
,'gamento de d

:�'
itos desta Municipalidade; apurados

/ e examinados p' la Comissão designada pela Portaria
," n.? 106 de

16{08�'
6, relativos

,ao período anterior a

22 de novembro � 1975, apresentado segundas vias
e fotocópias dos documentos, conforme relação
abaixo:

, �

- Esquadrias São JO\é Ltda. . . . Cr$ 22,832,79
- Osmar GaBoU .

:�.
. . . . » 9.880,00

- Reforraec-Ind, Com.. Ç9S p/Tratores» 5.855,00
- Xerox do BrallHe S/A '". . . . . » 1.00835

Total . \. . . . Cr$ 39.576,14
. lrt. 2,° _ Apresente\Lei entrará em vigor

oa data de sua publicação, re�ogadas 88 disposições
em contrário. \.

Csnoínhas, 01)4 de sbrtl de '977
BENEDITO 'lIHERÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municip�
Esta Lei foi registrada e pub\icada no Depar

tamento Administrativo, na data supra.
FABIO NABOR FUCK\

Diretor de Administração - Vice-Prefeito '-Municipal

.cEI u» 1.361 de 04/04/77
Retifica o art. 2.° da Lei D.O 1.290, de 11/05/16

.Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
no UIIO de suas atribuições, faz Baber que a Câmara
de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte

L E I:
Art.. 1.° - Pal!a a ter a seguinte redação o ar

tigo 2.° da Lei n.o 1.290, de 17/05/1976: - "Art. 2.°·
Fica ainda o Chefe do Poder Executivo autorizado
a escriturar, por doação, os terrenos permutados com

a área de 1.307,00 m2 (hum mil trezentos e sete
metros quadrados) à Mitra do Btepado Católico do
Rito Ukraniano".

Art. 2.° - A presente Lei entrerê em vigor na

(ANQINHAS
data del�PUbJiCaçãO, revogadas as dísposiçõea em
contr o.'

Osnoinhas, 04 de .abril de 1977
I

ENEDITO_ 'NIER'ÉZIO DE CARVALHO NE.TTO·
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo, na, data supra.

FABIO NABOR FUCK
.Diretor de Administração • Vice·Prefeito Municipal

Prefeitura
Municipal de
Três Barr

-tX'
,

/1'
S ,tY?

fi!:,(1.''':
Decreto N. 380 de .�·e

março de 197���'·
l;f:I

ODILON PAZDA, Prefeito Muni�ip.81 d, Três Bar-
ras, Estado de Santa Catarina, nolulo sues atri-

buíções, etc.
D E C R E i� ii

'Art. 1.0 - Fica aprov. da a Plsn] de Lotes
mento situada ne zona pe me tral rur�l, no lugar
denominado São Cristvóã I de proprie1'ade do se

nhor LUIS D� �AULA SILVA, di8�rlbuido em 7
(sete) lotes numerados e 1 à 7, totalizando 5.500,00
metros quadrados. �

.

)
Confrontan s; fundos Estrada �elha Dona

Francisca frente a Estr&dà Nova Dpna Francia
ca, lado esquerdo com uma rua projet�da e lado
direito com terras do mesmo e do senhor Mário
Musai .

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na

datll de IIU8 publicação, revogadas a8 disposições em,

eontrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 31,031977

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado, no

Departamento Administrativo desta Prefeitura, e se

rá publicado no Jornal Correio do Norte.

PAULO ADAO FRANK - Diretor Administrativo

CERPLANA
A Coop
IJuraI do
CEIJP.cANA, em,
nova diretori leito dia 27 úl
timo, desejal/ '.. todos os seus

associado �/e ta '-Ziares, uma te- .

Ji:.e Pás 6_

VENDE-SE
rbano da cidade. .

uma
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CORREIO 00 NORTE 09-04-1977

fri�orífico Canoin�asSII
FRICASA- -

C G C 83.t88.110/0001-56

de Capital Aberto - 8EMEC- A 220-75/13
AçAo

1.° - Aumento do apitei Social e Cr$ 7.480.550,00 para Cr$
/ 11.080.000, ,mediante incor ração da correção monetária

do Ativo mobilizado;'
2.° • Altere o do artigo 4.° dos Esta utos Sociais;
3.° - Aut ização para lançamento de 5 .000 ações ordinárias de

Cc 1,Ou cada uma, para integraliz& ão em dinheiro e ou

c dito em cf correntes.

4.°. atificar o lançamento de 3.000.000 de ções preferenciais
autorizadas pela AGE de 25 de maio de 76.

Canoinhas, 28 de março de 1977 2

AGENOR CHRISrOFOLI - Diretor Vice-Pre'lidente

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - Santa Catarina
EDITAL DE ClTAÇÃO C.OM O PRAZO DE 30 DIAS

o Doutor José Geraldo Batista. Juiz de
Direito da Comarca de Canoinhas, estado
de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou 'de'1e co

nhecimento tiverem, ou interessar possa, com o prazo de trinta (30)
dias; que por parte d FRANCISCO GREIN por intermédio de seu

procurador dr. Antoní Weinfurter, foí requerida uma ação de Usu
capião, com a área de 242.000m2. (duzentos e quarenta e dois
mil metros quadrados); seja .10 alqueires, devidamente demar- -s:

cado e dentro das seguint • confrontações: de um lado) com terras
de propriedade do ora req rente e por três lados com terras de
Otacili!o Custódio de Meno, si uada no Rio da Areia dê Cima, deste
munícípío e comarca, na qual antém posse mansa, pacífica e inin

terrupta. A referida: ação acima citada foi proferido O' seguinte des

pacho: "1. - Designa o dia 21. 6.1977, às 10 horas,' a a reali

zação da audiência de justificaçã liminar. 2. - Cite -se por man
dado os confinantes do im6vel e a uele em cujo' no e estiver trans
crito o imóvel, e si não for este ncontrado a àvés edital. 3. -

Citem-se também por Edital com o razo de ínta (30) dias, os au

sentes incertos e desconhecidos, pu
.

canda e o. Edital uma vez no .

Diário Oficial (Diário da Justiça), po duas (2) vezes no jor
nal local, ficando dest'arte os intere aos citados, para, no prazo
de quinze (15) dias, contados da in' ção da sentença que decla

rar justificada a posse, aprese ndo defesa querendo. Cientifi

quem-se através Carta Precató
.

a, as F zendas Públicas do Estado

e da União e por "AR", a municípi . Afixem-se O'S editais no

lugar de costume. Científi uem-se o
.

istérío Público. Intimem
se. Canoínhas, 07 de m ço de 1977. (As.) José Geraldo. Batista -

Juiz de Direito".
Ficam os me' os citados parai contes arem O'. pedido, no pra

zo de qJín2'Je (15 roas, -que correrá em Cartê rio, a partir da deci

são que declar justificada � posse, advertín oi-se de que não sen

do contesta a ação, presumír-se-ão válidos os argumentos da

inicial.
ara que chegue ao conhecimento de to O'S mandou o MM

Juiz expedir o presente edital, que será publicado e afixado no lu

gar de .costume,
Dado e passado nesta cidade de Canoínhas. estado de Santa

Catarina, aos dez (10) dias do mês de março de mil, novecentos e

setenta e sete. Eu, Zaiden Emiliano Seleme, escrivão, o subscrevi.

JOSE GERALDO BATISTA
Juiz de Direito.

Aparelhos
JANTAR e

de

CAFÉ

r I ita
,

Ramos,
Pereira.

184
848

Rua Vidal
Rua Paula

ouçl0 OIS TREZE ALMAS
Oh minha. 13 alma•. Benditae,

labidal e entendidas, a .611 peço
pelo amor de Deu .. atendei o meu

pedido. Minhas 13 illmal benditas,
ubidal e entendidae, a vó. peço
pelo langu.e que JesuI derramou,
atendei o meu pedido. Pelas go
tal de luor que Je8UI derramou
do seu ,agrado 'lorpa atendei o

meu pedido. Meu senhor Jeaus
Cri.to que Valia proteção me cu

bra com VOIIOI braçol me guarde
no VO.IO coração e me proteia
com VOISOI olhos, Oh Deu. de
bondaae, v6. soia meu advogado
na vida e na morte. Peço-voe que
atendail meus pedidoe e me livre
dOI male. e dai-me aorte na vida.
Segui meu. inimigoe, que OI olhes
do mal não me vejam cortai a.

forçai do. meus' inimigo•. Minha.
13 alma. benditas, a.bidas e en-

tendidas, le me fizer alcançar
e.tal grliça. Cpede'le a. graça.)
fícerei devota de v6. e mandarei
publicar elta oração maudsudo
também rezar oma milla.

i

Heaa-se 13 e.Pai NOllo, e 13 cAve
Maria' 13 dia••

Publicação da noveoa por gra-
ça. atcançadea. I.M.L.

Oração ao' Divino Espírito Sanlo
Espírito santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom Divino
de perdoar e' esquecer o' mau
que me fazem; que em todos os

instantes de minha vida estás
comigo, quero neste curto diá-

I logo agradecer-te p.or tudo e

confirmar uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão
material, não será o mínimo

II"da vontade que sinto, de um

dia estar conti.go e todos os
meus irmãos, na glória perpé-
tua. -

Agradeço-te uma vez mais...

A pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja.

.

Publicar assim que receber
.

a graça.
Publicada por ter recebido

uma graça.
I,M.L.

Vende-se
Vend•••e ó -

o. Iotes, com

600 m2 cada, ituado. no Bair
ro Jardim
dietânciB de
trBda ••faIt

Tratar com o. HENRIQUE
BORA - Rua Get Varga.,
118. 2

29 anos a serviço da Comunidade

DirQtor: RUBUS RIBEIRO DA SILVA

Gerente Comercial: GLAUCO J. BUENO

Composição, impressão e redação:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira,765 • Fone 22-037!l
CA.OIIHAS - Santa Catarina

JUíZO. DE DmEITO DA COMARCA DE CANOINHAS

SANrI'A CATARINA

EDITAL DE CITAÇãO COM O PRAZO DE 30 DIAS

O DOUTOR JOSÉ GERALDO BATI

reíto da' Comarca de Canoinhas,
Catarina na forma da Lei, etc.

FAZ. HiABER _ a todos quantos ste edital virem ou

dele conhecimento tiverem, ou interessa possa, com o prazo
de trinta (30') dias, que. por parte de "D RACI DOS SANTOS
DRANKA, SILVIO DRANKA E SUA HER, . MARIA DE
LOURDES DRJANKA TOKARSKI E SEU MARIDO,. IVO,
DRANKA, JAIR DRANKA, E NOELI RANKA, por intermé
dio de seu procurado Dr. Paulo De êch, foi requerida uma

Ação de Usucapâão, das seguintes á eas: - a) Uma área de
terras com 1 . .067.70'0,0.0 m2 (Hu milhão, sessenta e sete
mi, setecentos metros quadrados), ituado em Rio dos Poços,
ten o as seguintes divisas e confro tações:- de um lado, com
herd iros de Luiz Dranka, de out O' com terras da família
Dran ,Ludovico Schimboski e tair Dranka; de outro, com
nerdeir de Luiz Dranka e com arroio e, finalmente, com
terras d Indústria de Madeira Zaníolo S/A. Esta área é
cortada e pequena parte e nu ângulo, pela Rodovia. Esta
dual que li a Canoinhas a Port União'. Ib) Uma área de ter
tas sita no gar denominado io pretinho, com 74. 988,OO:m2
(setenta e q tro mil, novecen os e oitenta e oito metros qua
drados) " com s seguintes divjsas e confrontações _ por dois
lados - divid com terras Rafael Baier; por outro lado
com ditas de Al ides Pinto; or outro com um arroio e final�
mente, com terr de Akil kahashí . c) Uma área de terras
sita no lugar de ominado '0 Pretinho com 147.870,00 m2
(cento e quarenta sete mi , oitocentos e setenta metros qua
dr�dos) tendo as s guint divisas e confrontações: - por
dOIS opostos, com te ras 'I'ranquedo Pinto de outro', com

ditas de Darcir Nun ,e finalmente com terras de The�doro
Pereminida. d) Uma e de terras sita no lugar chamado Rio
Pretinho com 31.010, m2 (trinta e hum mil, dez metros
quadrados) tendo com confrontantes: - de um lado Fran-
cisco Rocha e João ima; de outro, Amândio Pires; por
outro lado, com Cil L urival Ziemann e, finalmente com

terras de Sebastião uad s, e) Uma área de terras lodaliza
da no lugar deno nado io dos Poços, com 148.652,00' m2
(cento e quarenta e oito il, seiscentos e cinquenta e doís
met�o� quadrados, com as guintes divisas e confrontações:
- divide por um ado com te ras de Tranquedo Pinto e Theo
doro Peremibida; de outro lad com terras. de Alfredo Munhoz .

_e Theodoro Per ibida; por o tro lado, também com terras
de Theodoro P emibida, final ente, com terras de Joaquim;
Rocha, sendo ue, por este lad e num de seus cantos esta
área atinge a eira de Estrada eral Porto União-Canoinhas
e é ,a. que �p. ece na planta, na 9ual mantém posse mansa, .

pacíííca e ínínterrupta , A refe da ação acima citada foi
proferido o seguinte despacho:" ra a audiência de Justifi
cação liminar, desígno o dia 05.0'7 1977, às 10 horas. Citem
se os confínantes dos imóveis usu apíendos por mandado e

por edítal.yos réus ausentes, inser os e desconhecidos p�lo
prazo de 3i6 (trinta). dias. A citação valerá para todos eIs atos'
do processo. Cientifiquem-se por C rta Precatória os repre
sentant��, d.a Faz�nda da Uni�o � do Estado e por mandado a
do Muníéípío , Aríxem-se os editais no lugar de costume. Cíen-
tifiqu.e-se o representante do Ministério Público. Intime-se.
Canomhas, 15.03 77. (as) José Geraldo Batista - Juiz de
Direito". Ficam os mesmos citados para contestarem o pedi
do no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em Cartório a

partir de dec!são que declarar justificada a posse, advertin'do
se de que nao sendo contestada a ação, presumír-se-ãn vá

li.dos os argumentos da inicial. E para que chegue ao conhe-
.

cIment� de to�os mand?u o MM Juiz expedir o presente edital,
que sera pub�Icado e aflxad� no lugar de costume. Dado e pas
sado nesta cidade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina
aos dezesseis (1.6) dias do mês de março de mil, novecentos e
setenta e sete (1977). ·Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o
subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Fotoc6pia.s1·
o I!artório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte,
instalado' no Forum, acaba de :t'eceber a maia
moderna "FOTOCOP , Automática que

=Ól»eS"'i!.......' e._s_i_m..:.,p_le_B de qualquer
documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos.

Dra. Zoé Walkyria Natividade' Seleme
Cirurgiã Dentista

G I e OOS5891S9/DIIP
Clíníca dentária de senhoras e crianças.

Especialização em Odootopediatrla.
Hora marcada

Pra� La...o Müller, 4940 - 'oDe, 22-0461
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09-04-77
N.o 1414
Ano XXX

PROJETO CONCEDE
ANISTIA GERAL DE IMPOSTOS

O Prefeito, Benedito' Th. de Carvalho Netto enviou
Projeto de Lei ao nosso Legislativo, objetivando ani�tia geraldos impostos íascrítos em divida ativa até 31 de dezembro
último, dando mais uma grande chance e oportunidade aos
contribuintes em atrazo. O projeto prevê o pagamento sem
multa, juros e, correção monetária, até 45 dias após a 'apro
vação da lei e sua publicação.

Sem dúvida, uma medida oportuna, nesta época difícil
para todos, dando mais uma oportunidade aos contribuintes
em atrazo, vindo ao encontro dos interesses de nossa cole
tividade.

- '

Vencido mais este prazo, o derradeiro concedido as
dividas nã? atendidas e pagas, serão cobradas judidialmente. MUltas condenam essas continuas chances oferecidas
aos contribuintes faltosos, alegando prejudicar os bons con
tribuintes, aqueles sempre em dia, mas, convenhamos o problema não é somente nosso e sim geral, em todas as' comu
nas, principalmente nos dias mais difíceis que atravessamos
sendo válida, portanto, a iniciativa, que merece os aplauso�de todos .. Os, nossos legisladores, por certo, acolherão o pro
jeto, dando por sua aprovação.

Injustiça que brada!
O professorado é. a classe que está sendo mais ex-:

piorada no momento histórico. Exploração de "norte a sul,
leste a oeste". E o que mais repugna, é a exploração feita
pelos próprios irmãos da localidade em que trabalha.

O professor paga IPESC para ter a assistência mé
dica quando necessária. Muitos, além deste, pagam o INPS
também com esta finalidade. E o que ácontece concreta�
mente falando?

Precisando de "Laudo Médico", não tiveram a devida
assistência. Não há especialista em olhos, ouvidos e garganta
pelo IPESC. E pelo I.NPS não se deu oportunidade ao pro
fessor. Nos dias que precisava, "não havia atendimento em
consultas pelo INPS ...

" Quando deveriam adaptar horário e

possibilidades a todos de direito em tais circunstâncias, de
prazo fixo. É o cúmulo da aberração ver este professo
rado que serve ao bem público na comunidade, -e que ainda
não está recebendo seus honorários de trabalho, estarem
enriquecendo certos facultativos na base de empréstimo.Basta pensar no exame de olhos, ouvidos, nariz e garganta,
em uma hora foram atendidos 20 a 30 professores. Que exa
me é este? Não admirem encontrar "cegos dirigindo cegos" ...
"Surdos conduzindo surdos" .... e etc... para ocuparem as
Iuturas cadeiras de especialidades, entre elas inclusive
a medicina. Até recibos para muitos foram negados.

'

Ainda mais, professores aguardando na fila do Centro
de Saúde desde às 6 horas, para conseguir uma simplesassinatura do médico pelas 10 ou 11 horas, deixando cen
tenas de alunos a sua espera nos estabelecimentos.
Onde fica a Hierarquia de valores ...? O que é mais im
portante? Porque os médicos não se desinstalam, não
olham ao seu redor, não consultam o mais importante no
momento e não se adaptam às circunstâncias reais inde
pendentes da monetária?... Evitando com isto o prejuízode milhares de alunos e a desordem causada nos "Estabele
cimentos Educacionais"?

_ . �s�o, � uma parcela das injustas explorações que es-
tao Iníligíndo ao professorado canoinhense.

.

VERONICE MACHADO

EDITAL
Encontra-se em Cartório, 2.° Oficio, à Rua Vidal Ramos

edifício do Forum, para ser devidamente protestado, os seguinte�títulos,
PP 0.° 29837 - veneto. 15.03.77 - �alor Cr$ 874,70, (oitocentos e .setenta e quatro cruzeiros e setenta centavos), emiti

da por Miguel Procopi k Comércio de Veiculos Ltda. contra
SILVIO, CANCELER.

'
.

DP R.o 233814 -

Por não ter sido
veis, pelo presente os

.

mo para no pr o de três (3) dias, a
contar da publlcaçã

.

este, no Jornal Co eio do Norte virem
pagar OI mencio? 011 títulos ou dar a. ra�es porque nio o fa
zem, e, ao mes.ar6 tempo, no caIo de não s�r atendida esta inti
maçio, 08 noftlico do competente protesto. \Clnoinhas{05 de abril de 1977.. '

THERESINHA CARARO - Oficial Maior

NOTAS ESPARSAS
O prestante cidadão sr, WIE

GANOOWIESE, aniversariou-se
domingo último, sendo muito
eumprímentado pelos seus inú
meros amigos.

x x x

O Prefeito Therézio Netto e

fami1ia estiveram sá bado último
na cidade de Paransguá, em

compromíeso social.

x x x

O adv.ogado dr. Saulo Carva
lho com viagem .arcada para
Alegrete-Rio Grande do Sul, a

serviço profissional.
x x x

O Prefeito do vizinho muni
cípto de Três Barras, sr. ODI
LON PAZDA, programando via
gem a Florianópolis, afim de
acertar junto' a CASAN, do
abastecimento de égua naquela
cidade.

x x x

Os familiares de YOSHITO e

TAKEJI INQUE convidando
para as Bodas de Ouro do casal,
hoje, às 12 horas, em Monte
Castelo,com grande churrascada.

x x x

O alto comando da RIGESA
decidiu agora pela" construção
de uma fábrica de caixa em

nosso Estado, afim de atender
a região sul do país.

x x x

O Congresso em recesso desde
a semana passada, para que o

Presidente Ernesto Geisel possa
Introduzir as reformas que o

pais necessita com a maior ur
'gência, prtncipalmente a reforma
judiciária, cujo projeto foi re

[e itado,
:x x x

Fiscais eredencíados estio dando
batidas em Paula Pereira, no

rio Igusçú, apreendendo redes
e outros materiais de pescaría,
proibidos o seu uso pela SUDEPE.

Prefeitura Municipa. de Caloinhas

Comunicação

A Administração

Atenção I
Aviso importante sobre

criações soltas
A partir desta data haverá

uma fiscalização constante no

que diz respeito a animais
soltos pelas ruas e bairros da
cidade. Todos os animais sol
tos serão recolhidos na man

gueira reúna e seus proprie
tários, para Iíberã-los, pagarão
pesadas multas,

Pedimos, assim, a colabo
ração de todos, para que man
tenham sempre recolhidas as
suas criações, evitando os na-

"turais danos, reclamados por
todos e os aborrecimentos em

recolhe-los e prende-los, con
tra a vontade do setor com
petente desta Municipalidade.
A fiscalização funcionará

também aos sábados, feriados
e domingos.
Canoinhas, abril de 1977

lada, seguiu na semana passada
a São Paulo, o Sr. LOURIVAL
DO BURGARDT, que foi acom
panhado pela sua, esposa e en

contra-se hospitalizado no Hoe
pital de Clinicas daquela cidade.

.

Ao sr. Lourivaldo, desejamos
breve recuperação.

x x x

O industrial paulistas, ERVIN
STEFAN HE'ftMANN, 'calado
com a conotnhense sra. Claude
te, desde 5.a feira circulando em

nossa cidade, onde veio pauar
a páscoa com seus familiarel.

x x x

Terminando, os nossos votos
de 'Uma alegre e feliz Páscoa
em todos os lares .

A Prefeitura vai fiscalizar
com todo o rigor os animais
soltos pelas ruas e bairres, pren
dendo e cobrando pesadas mul
tas dos respectlvos proprietários.

x x x

O mau tempo, como ocorreu
na colheita do feijão, também
está prejudicando seriamente a

colheita do arroz, uma das
maiores dos últimos tempos.

x x x

Ola 3 de Inaio próximo. fe-,
riado municipal, a primeira Festa
de Santa Cruz, sob o comando
do novo Vigário. Frei. Luiz.

x x x

. Com 8 saúde seriamente aba-

Assoda�ão Comerciai e Industrial de Canoinhls"

CONVITE
São convidados os Membros da -Díretoría e do

Conselho Consulti ,bem como todos os Associados da
ACIC, para compar erem a reunião que, �""M-fealizada
em sua Sede Soci_al� próximo «!iA.��1f4.7?, às. 20,00
horas, quando serao tra dos "' g{fÍltos de interesse da
classe. ,,:."

A reuniao conta presença do dr. HARRY
KORMANN, Superi ndente TELESC, de Joinville,
que Atende convi da ACIC para debater com .os em-

presãrios lo problemas relativos s telefones.
Canoínhas, abril/77 -.

asso HILTON RITZMANN - Presidente

Adiado oara julbo a entrada em
'"

vigor
do novo Cartão d'e Identidade
O Presidente do. Instituto Nacional de Previdência Social.

REINHOLD STEPHANES, determinou adiamento da entrada em

vigor do novo cartão de identidade do beneficiário para primeiro
de julho, até quando serão consumidos os estoques existentes do
modelo antigo, favorecendo ainda com maior prazo .. impr,es!lão
e dístrtbuíção dos modelos atuais. Com isso, todos os cartões e

mitidos no decorrer de 1976 terão validade até dezembro de 1977.
enquanto que os obtidos neste ano pelo sistema antigo tem pra
zo

.

menores e invalidos, até final de 78, incluindo 6s de aposen-
tados. .

O novo cartão, que elimina vários itens considerados des
necessários, como cor, sexo, estado civil e número de documento
ideatidade,. permitirá o registre do número do prontuário do bl!·
neficiário nas unidades médicas, onde ele é aten-dido, facilitando
nova consulta 'e impedindo que essa numeração continuasse a ser
feita de forma desordenada, àil margens do cartão, como vinha
ocorrendo.

Vantàgens
Uma das vantagens do novo cartão, segundo informações'

de REINHOLD STEPHANES, é a permissio' às empresas com
. m_ais de 100 empregados, mediante assinatura de termo de cola ..
borscão, para emissão e atualizsção dos cartões dOI seus empre
gados e dependentes, que não mais precisarão procurar unidade
do lNPS para esse fim.

Para obtenção do novo cartão, o beneficiário vai levar
pouco mais de dois minutos, tal a simplificação introduzida. No
ato de inscrição será exigido do segurado apenas a carteira pro
fissional ou a carteira de trabalho e, previdencia social. Os de
pendentes deveria apresentar' a comprovaçllo do parentesco com
o segurado, através de certidões de registro civil (casamento ou
nascimento) e certidão de desquite, quando fQr o caso, estabele
cendo a prestação de,alimento - A fotografia 3x4 é exigida' co
mum ao segurado e dependente, exceto para o dependente com
menos de 10 anos.

Nova sUuaç6.o
A exigencia de apresentação do carnê de contrtbuíção'

por palte dos trabalhadores autonomos e empregados domestícos,
para que possam ter o nu cartão e revalida-Io posteriormente.E uma das. mudançes introduzidas. A situação desses segurados
vem preocupando \0 INPS, porque se inscrevem na rede bancária
e muitos deixam de pagar ao Instituto, apesar de beneficiarem-se
da assistencia médica, 'muitas vezes dificultando o 'atendimento
de beneficiários em dia com o INPS.

A validade do novo cartão está assim estabelecida:
Sem lim}te para os aposentados por tempo de serviço e idade,
invalidez em carater, ddinitivo e para as viúvas de segurados;
Até a data em que 'cempletarem 10 anos, para os dependen
tes menores;

- Até o limite previsto para a comprovação da invalidez, nos
casos de dependentes invalido;

- Até a data de manutenção da qualidade de segurado ou de
dependente (comprovada com. a apresenta.çAo do carnê de con
tribuição) para os trabalhadores autonomos e domésticas, bem
como para os seus dependentes;

_.;.. Até o ano seguinte ao da emissão do cartão, nos demais casos.
,
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