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U,".',,'é�,ÔI:\�nlaiôres�';'en've.n,tõ·s·-·-sõ'ials··-· dos' '�"úr�"
�I�ós \, t�mpºs, .

pontifica·· na·
.

sociedade
bii,Uiensê, ••e"yolvendo . a· Jovem Beatriz,
BUía�.!de', ·nosso· ,�proeminente' «mterrêneo
Arôldo' Carvalho e sra. Divair Z. (arvalho.

, ;>,'�.�;]Íl'ai� expressivas figuras da política. e da

,,:<so�ciedade. catarinense 'se fizeram presentes,
ilu,s��ando ainda' maís, o Importante acontecimento.
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"

,

'" '.
'

,
'. Às quattõ: experiências anteriores, não foram

,

$tifiêientes para 'que Aroldo Carvalho deixasse de se

" eIDoci�nar le'yand? Beatriz ao altar da linda Igreja
,,:�,�J)o�; �os:P'. pnde o impaciente Sérgio aguardava
'.,��� '�R:IY•. 'plva;' meutlnha-se imperturbável na] SUÇl'
,Cloçur,.·' de mie.', ; .

' ,

..�;JiL',:·.'·�>�.,! 0., 'acoptecirnento foi no último dia 25 e mo-
.,·�,ilr.•. "

'�.. -):t \ �,..1
o'·

.'

:;l!:;l,�,��,,9�, � sociedade brasiliense. A Igreja, com de-

<��r,aç�D de' Miz�mój enfeitou-se com' a juventude de

,:r�e'�z�'. que
'

vestía .um modelo exclusivo do costu

':':��;'f!,�r�ta,riºel)se' Le�zi, (sat� " plissada'e blusa em

,P��s..�.;.çompl�tad��i';,,:PC?t ,;i um romântico véu). Em

_;bit.4ti�e��>d�dtEldé;;::;·�.atnbém com etiqueta Lenzi, três

, gra�osa,l" cdames'-d1honeur» compuseram o momento·
.

sêjl�pe"'é 'encantaddr�' '"

",�,' :« ::Apó�·:, :,cétitnôllia. a, Mansão Carvalho abriu

.

',Iual" ..pprtas·,:para .receber os convidados, num excé
'. _nte; 'jantar à beira da piscina. ,A elegância pcntifí-
cou COpl ·s preseilças do . ;" 'S V· 'I'

',-"., ::i!;'>·n::ijk�;;,.:"!�: ,:; -. ,;:":':'!',;:." .. �r. e sra, en
.. erguio

·

'±�Y��!1 ,fr.>e�;:,!;�r,�;, ;,�en. , Oth�ir Becker, Deputados
,'�Y}lm,,�,,�Q;a�1,:qj9J( .Plb', Cherem ..;

e Henrique Cordo va
· '.:·;1:,pec�jV!lS·�s,P:osas, Deputado "Adhemar Chise (de
"'C:ÍgÍltI1lX'� $r.> e :;:sl"a. Renault Mattos Ribeiro, sr. e sra.

� ,:M�i�tr.o:';EidrâlS, Cueiros, dr.. Paulo Affonso dr. Abe-
'," • '_' ", ,_o ,;« .', " ••.•... ;.

•. ;'
,"

o o ,

�:J.t�p.. ·:;qôr;n:e.s�;, sr�, '�·.srá, Níltom Cherem. (ele presi-
�.•���;�ª�. ::f'ti,l)\lria� ;4� Contas de. Santa Catarina) sr.

·

_, sr:��i.Att.�:yj,p:, Z��i91() (el� presidente da Federação
}�as I�dústrias do Paraná), sr. e sra. Plínio Bueno

· {ele se.�r�tár�o"dê Administração de Santa Catarina),
i,.r�;·; ê',:'Sra. �';Renato Nascimento, sr. e sra. José

'"�,baalla iBarley, sr. e sra. Cesar Lacerda, sr. e sra.

"Atfg\1sto: Pedoae (de partida para a Itália), sr. e: sra.

[)es. Waldir MEmren; sr. e sra. Arman:io Collavolpe
":,�gt:'�s!dente>, da. ';rerracap), sr. e sra. Amilcar Cruz Li
"ma (Heloisa muito .. el�gante), sr. e sra. Edgar Bezerra
_' Leite Filhô, sr., e· sra. Goytacaz Albuquerque, sr. e

.. sra� . João ,Quirino Junior, sr. e. sra. Osni Costa sr.

· e, sf:a� Inezil pehna. Marinho, sr. e srA. dr. rran�isco
'J?inhejr():,-4:� Rocha, sra. Leony Ferreira e as irmãs

".dos .. n:o(vo!!J Regina e Sándra.

.:,: ;',' 'A'gora, os noivos «curtem» sua lua de mel no

l�:L1J'guna TourjstHotel. na praia do Gi �m sta. Catarina.
,",' .:.,'.:. ',":::':

' .

". Estado' .de,.,Santa à�tarina
. .1:. ,_: .. -: � ',\. ''', . "'.' ..
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Osrit;o'de Saúde ;de iCanoinhas
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" ,.""".'. Canoinhas, elIl 13-04· 77
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E.xma. Sra.; Yer,onice Machado
"
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,

.

'

,

'

•
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<,' (" � Cb:JJlpre o dever; na qüalidàde de Médico Chefe do

C,eatr:o.d. Saúd/e de Canoinhas e. p;residtmte d';\ Junta Médica.
aUeial d�:C.nQinha., em reportar-me' ao artigo assinado e

•• ref·ppn.,abilidade de V. Sa� ,no Jornal Correio do Norte de

09-04�17,; qU(f,é pública nesta cidade. ..'
" . . .;�

Reipeitosamente Contestamol·dizeres de 'seu ar�igo
pOlto, ,que,) "Ita' Junta Médica Oficial, ao longo de sua exis

tência,. ja�..i� �ev� preocupação em locupletar-se em ganhos;
ja�!j� c:l��on,stróu hostilidàde' ou prevenção com respeito a

�uDclóii'rio8 junto' a ela. Outrossim atendeu, orientou e até

felicitou "Qº!�bqra9.ão de outros facultativos afim de cumprir
, Com dign'idad'e 'e elevação suas específicas obrigações.

,

'
.. ;':bó� um melhor

"

ajuizamento sobre o horário desta

r,epartição '. e det�rminações de ordem· administrativa que

eondicionaJIl
.

o trabalho 'da Junta 'Médica Oficial, seria a

trilha de um' artigo positivo ou negativo de uma opinião,
Entretanto' o artigo já citado foge a trilha do bom senso e

descamba para o imprÓ'prio, injusto e ofensi,vo a Junta Mé

dica Ofic�ale ao próprio Centro de Saúde de Canoinbas dei

�ando aos.\Médlcos; uma insatisfa�ão pela atenção e respei
.ab�U�.de, ,cq.m que . p�utlJ.m suas vidas profissionais.
, Atenciosam.ente

, <.' D�. 'OSVALDO SE(}UNDO DE OLIVEIRA
" ..

Médico -CHefe' dó Centro de SalÍde de Canoinhas
: .� :f.' I' t, r. .!':;" :

. . ..', '.'
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€ópiai Ao Sr: 'Dr;:Eduàtdo éo'rdeiro! dos S�ntoB M.D. Diretor

:r.;� '.� , .. #((pep't:t�mento.Autonomo de Saúde Pública E ao

Jornal Correio do Norte.
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Três Barras
"em nova dimensão9'
- Em atividades no município. de

.
Três Barras, a Patrulha Rodoviária
Estadual. Apesar de que logo na

primeira semana após sua chegada.
tivemos muita chuva, a Patrulha já
desenvolveu em muito os trabalhos
de reparos nas estradas municipais.

- Os líderes políticos: Prefeito

,
Odilon Pazda, Presidente d'll Câmara
de Vereadores, Adhemar Schmachee:
presidente da AREt:NA, Jorge de
Souza e o ex-Prefeito Jos é Felt
cio de Souza, partlcíparam na últi
ma segunda-feira da reunião da As

sooíação Comercial e Industrtal de
Canoínhas (A'CIC), onde mattveram
contacto com o Superintendente da
TELESC para- a rE'gião nortecatari-,'
nense. senhor dr. Harry Kormann e

Engenheiros Téouioos daquela enti

dade, sobre "O problema da comuní

cação telefônica de Três Barras. Co

mo resultado deste contacto, já na

manhã seguinte 08 técnicos da TE·
LESe estiveram 'em Três Barras

procedendo a reparos, constataudo
se uma melhora sensível nas eornu

nícações. Informou o sr. Superinten
dente, que a curto prazo será solu
cionado .

o angustiante problema,
com a instalação de novo e moder-

.

no aparelho de rádio com parte do
sistema em Iunctonarnento. Ficou
esclarecido também que não há con

dições Imediatas para a integração
de Três Barras na linha «DOU»,
mas garantiu o sr, dr. Kormann. que
com o novo aparelho de rádio será
resolvida satisfatoriamente a ques
tão. Prometeu ainda o Senhor Su

períntendeute. levar em mão," à Di
retoria qa Teleso a reívíudlcacão :

. dss autoridades e do povo tresbar

rense. que lhe foi entregue naquela
reunião, cujo teor será publicado
oportunamente, constando do nosso

pedido para que a linha «DOO" de
Canoinhas interligue também o mu·

nicípio de Três Barras, muito em·

bora segundo cálculo dos senhores

engenheiros que acomp'anharam o

dr. Kormann, o custo do inve,;timen·

to seja elevaJíssimo, além do que,
poderá não satbfazer plenamente,
data a longa distância entre as ci

dades, que não permitirá a neces

sária intenBidade dos impulsos at.é
a Central receptora. Continu.''lr'ia
assim, a se regIstrarem diUeuldedes
nas ligações, Ficou esclarecido tam

bém naquela reunião, que não cabe
ao Ex-Prefeito Aenhor José Felido
de Souza, nenhuma culpa, se o si8-

- terna alí instalado não correspon·
deu a expectativa desejada, pois a

f!ilba é técnica. uma vez que .os a

parelbos instalados na .Central treg·
b!lrrense não apresentar<lm as qua·
lidades def'lejadas, devendo por 1>-so

mesmo serem substituidos, tão logo'
cheguem da Fábrica para a TELESC
os novos aparelhas. O esclarecin;Jen
to se faz necessário. pois julgam
muitos que na ocasião o então Pre

feito. teria preferido a instalacão da
'Ccntl'aI. automá,tica alí existente. ao

invés dil iuterligar;ão com a linha

telefônica de Canoinhas, o qlle não

corresponde a verdade, f ,to este

confirmado pelo próprio senbor dr.

Harry' Kormann, que explicou haver
sido já naquela ocasião, dadas as

explicaçõe" sobre a invi, bilidade dll
exten�ão das linhas de Canoinbas

para Três Barras, sati�fatoriarnente,

se não losse instt.!ada aquela Central

As explicações dadas pelo senhor

superintendente' e pdos Senhorel>

Engenheiros" de' sua comiti�a. s)\·.
tisHzeram plenamente os próccres
político� tresbarren"es que et:..;ontra·

ralO na .pessoa do dr. Kormann um

amigo de Três Barras. interessado

na solução do problema em pauta,
pelo que fica uqui con.,ignad>l 1:1

gratidão do povo daqllele manicípio
ao llustre amigo e sua equipe.
Servem-se também desta coluna,

os participantes da Comitiva tres

barrense, para agradecerem a aco·

lhida e apoio· que lhe deu a Dire·

toria !.la ACIC, na pessoa dos se

nhore>! dr. Hilton lützmann - Presi

dente e sr. Oldemar Mussi - Vi, e·

Presidente da Entidade, do Prefeito

de Canoinhas dr. Benedito Therézio

de· Carvalho' Netto, bem como dos

senhortJs_AssodadoB,; autoriúades e

�.fiófll1tI";Sc!'
16/abril/191f
Núhlero 1415'
Ano �·}{·X,,·

/

IDENTifiCAÇãODEPOSTO
.

O Posto de Identificação funciona em nossa cidade de:jde

1974, quando o Governo do Estado, atendendo inúmeros pedidos
do interior, determinou que a Secretaria de Segurança e Infor

mações, através das Delegacias Regionais, decentralizar-sé, crían
do Posto de Identificação nas sedes de comarca.

Assim; mediante vonvênio,.o Posto passou a funcionar

na seàe do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, especialmente
cedida, atendendo a contento a todos, princi ámente os homens

do nosso interior, evitando o desl camenf . dos interessados para
a Regional Mafra, evitando-se as R .

S decorrentes e as preo

cupações naturais,

A nova administração, a

nomia que o momento exige e.'
rios servidores e outros se neram exp taneamente, atingindo
também uma funcionária aludido posto Contudo, já se e,n-

contra em Florianópolis e acordo com o convênio firmado, ou
tra funcionária, srta.

.

SANGELA B: ROMAIS, fazendo o 'neee-$-"<

sário estágio no lns uto de Identificação, na Secretaria' de S�

gurança e Inform oes e tão logo retorne, o Posto aludido s-erâ

reaberto, possiv ente ainda no corrente mês, não' obstante ·0

esforço de algu conhecidos setores' e outros ocultos, que tee-

tam de todas as maneiras e formas, solapar as atividáde:. d. a

tual administração.

CONV[,TE ",. .';...,'
,

"

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

B.P.O.E. de CanDinhas - Associação de Pais e Imigls 'e [lce_.ltI
o que é na verdade o excepcional?
Um ser limitado, diminuído? Um estranho entre nós? ,

Assim nos habituamos a pensar e sentir, Os termos deficie.nt�sf
excepcional e semelhantes fazem com que, sem que mvit.S" ve

zes nos apercebamos, vamos marcando com o estigma, da dif..

rença a estas pessoas.
A criança excepcional é como uma flor.

Delicada. Bela, Frágil.' .

Precisa' de carinho. para sobreviver, para compreender ° mundo,

para não se traúsfórrnar num mulambo humano, numa reVolta·

�mbulante, nurp ser sem hoje e s.em amanhã.

É para isso, que nos juntamos a você canoinhense amiga,.pedin
do sua colaboração e presença na noite de arte da ASSOCIAÇãQ
CORAL DE FLORIANOPOLIS, qu� será em benefício. da A.P.A.�
de Canoinhas,
Local: Sociedade Beneficente Operária
Data: 22 de abril, de 1977
Hora: 20 horas

Ingresso: Cr$ 10',00
Pelo seu honroso

1 f

.. ;....

comparecimento agra,decemos.
A Diretoria

.

Não perca!
Ingressos, à venda na APAE, piretol'ia da APAE
ou na hora e local acima previstos.

.

,
OBSERVAÇÃO:

lherézio governa de acordo com o leJisllliV.
A atual administração, THRRÉZIO e ,FÁBlO, gúverna

em perfeito entendimento com o nosso legislativo, não oh.

tante certos comentários e pronunciamentos leito. por ai.

Assim, dentro dos preceitos legais, atende a toda. a•.
solicitações de' nossa. Colenda Câniara de Vereadorel, come

também todas as indicações, que são muital, do. n08,.·01 "'0-, .

bres edis, tanto do partido do .governo, ,como da op-ollçio. /
É de ressaltar-se a grande atividade do BOIIO legi.-;i

lativo, sempre preocupado nas grandes soluções do•. Tári&. ::
problemas do município, em perfeita con�lOnância . /m altfl' .,1

propósitos também do' Poder Executivo, voltado I mpe pata'
os interesses de nossa coletividade.

Os dois poderes, em corr pondência continuu, tem"
mantido constantes cont.atos com no sas auto dadel eat&duai.,
solicitando e visando, soluções parK 08 V· iql problema. que
nos afligem.

Assim, Executivo e Legislativ
prindo, dentro dos preceitos legais,
gações, olhando sempre para a gr nd

LIO nosso município.
Vários projetos já fo' aprovatI08 pelo nO.880 legilll-

lativo, entre eles autorizâC o para empiéshino para a com

pra de novos caminhões, necessários à ádmjnistraç$.o..

O Prefeito Therézio Netto também tem recebido a

visita de vários vereadores em seu gabinete, de todos o.

partidos, em bate-papo franco e leal, atendendo a todo"

dentro do possível.

Irmanadoll, estão epm-.
,seus miste�ell e ebri:"
a e detieovolviment9

ftepresentantes das Clas,l!es alí pre-

I
dadas, .poderão encontrar Jla lrilll�

nentes. do progr,e'8o, Il p1uiçlo de I{d�1'8.'

Constatou-se naquela reunião, que do uesenvolvimentu. na regii!) nurte.
Canoinbas e Três Barras, de màus clI.tal"ineuêe. \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juizo de DlreUo da Comarca de Canolnhal • Senla Cat.r•••

Edital de Intlm8j)Ao � Cltaçao C�lII ó, P!a�.· ·de, trI�tà�13�,:��,�,

o Doutor JOSÉ'GERALDO BA.TISTA, cómarca; sob o n. o 39.825, no l1vrô'ã..,Ai-N,
. ru..

Juiz de Direito da ComJrca de Ca- 78.' em 17-0'5.-1971 (�oc. 8). - Pret�nde O ,�u.
. " .' plícante -fazer doaçao desse terreno ra seUj:l:ti�nomhas, Estad� de Santa Catarina, lhos com reserva de usufruto para'si. _:.: 5} Ona forma da Ieí, etc. abandono do lar sem justa causa,' a vida que

FAZ SABER aos que o presente Edital virem, .leva a suplicada, o local ondepassbu a residir,'"
ou dele conhecimento tiverem que, por este 'a imoralidade com que envolveu o lar conju-
Juízo e Cartório, se processam os autos de Ação 'gal tudo se tornou num estado de coisas üfsus�
Ordinária de Desquite requerido por ERNES- tentável para o Suplicante pelo 'vexame ,"80-
TO WALDEMAR MÜLLER, contra MARIA DO cial por que passa, levando-o por absoluta ne-.
PILAR! MÜLLER, ficando citada a requerida cessídade a recorrer, à 'Justiça paraa' diSsõlií.;'
MARIA DO PILLAR MÜLLER, que reside e é ção conjugal o que faz Com a 'presente :-�:;::;:. II
domiciliada, atualmente no Km,5"para que- DO DUmIT9: -,A aplícabílídade do Art. 223·
rendo contestar a presente ação, no prazo de de nossa Lei Civil Stiostantiva' tomou-se-des- .

quin�� ,(�5.) di8;s, a contar da �?diênCia de r�- necessáría, p�lo f�to da 's�plicaaa't.:r ab,�n�o-concíliacâo designada para o dia 08,07,77, as nado o
..

larhá mais de-doísanos; nao maisre-
15 horas; neste Juízo. Ficand o éítando ad- tornando e, por. isso, o casal'sê'acha1separado
vertido de que não sendo ccint tada a ação de fato. '_:_ A' díssoíução da soeíedade-contu-
presumír-se-ão aceitos como ver deiros os fa- gal no presente caso, é facultada' pelo' -�t.tos artículados pelo autor (art. 2 3 § 1.0 c/c. - 315, n .? III,do,nosso Código Civil ..e os run-
o art. '285, 2.,a parte do C. P. C . ) ,t do de acor- damentos invoc'âdóS ':1>él� _,Supliéant'e são os
do corri '�t"petição e respectivo desp cho, a se- contidos nos n.,.�s I e IV do Art.' 317, dóTfues-
guir transcritos: EXMO. SR. DR, UIZ D� mo Díploma ,�e'ga!)"'_;;_ III DO REQUERlMEN-
DIREITO DA COMARCA DE CAN. NfU,S- ro. - Pelo,:/exposto e com-basenoa-caragos
SC. Por seu bastante procurador e advo dono supra cítadós, vemo Suplicante, 'com todo. o
final assinado bacharel PAULO DEQ CH, respeito '�acatamento devídqs a este honrà(;lo
brasileiro, casado, advogado, regularm nte JUíZó. aliro. 'de -'PROpoR a presente "AÇ�O
inscrito na O.A.B., Seção de Santa Catar] a.', DE n'SQUlTE contra s'uà,�ínullier MAmA'OOsob n. o 2. 360-B, residente e domiciliado nes a PlLA,iR MULLER,' ébrasileira; casada;'

.

de- l�,
Cidade, com escritório sito à Praça ·Lauro.Mü � qu.9,fresid"e. e. é' . dQmi,Cilia.d.a ,a.tual..m,entei:.' 'n.Óler n. o 415 onde recebe intimaçõe� e notíüca-; �. 5,� estrada: Cano�ha;; a !r�� .�.arras?" pe-
ç?e�. ERNESTO WALI?E� �tJ;LLER, bra-

X
�:ndo é requerendo sela. a m�sma clta.!lah��síleíro, casado, do comercio, residente e domi- /Vir e responder a todos os termos"da:presente

,cil�ado no Bairro da Xarqueada, :rv.tunicípio de .f ação.vcontestando-a, :quere�do <ientro, ,oo/praTres Barras, desta Comarca, que,' em defesa, zo legal; 'sob pena-de revelia _;,.. ',Requer mais,
de seus direitos e interesses, necessita expor; seja a final julgada procedente _

.a presente
e requerer a V. Excia. � que segue: I DO, F� \Ação, condenan<;lo-se: 8: Supli�ad�, no pa;�en-TO: � 1) Em 14 de Abril de 1954,'0 SuplIcan- � das custas e demais despesas do Proce�,
t: contraiu núpcias, yelo R�gime de :seii;�a- . �'éIn: como,nos hO:'ior�r'ios .I>,�bfiSS���i'à:ít�u�.:.:V. '

çao de Bens com Maria do PIlar Bueno d rco- �cIa. houver por bem arbltrar'.-"L.;\E'tfit\tl"a,
cha, conforme se comprova com a Celi,'idão re9-uer o Suplicante s-eja:"lhe :COI1.f.fadá a!tfiâ:.

• Mia
,

de Casamento anexa (doc. 2). -' 2) 1:)ll1se ca- do� filhos menores - que se
.
acham.· ®D&tgo'

sarnento, houveram 7 (sete) filhos �e são: des&e o abandono da Suplicada/� l!jnrelmén-
a) E:VALDO lVLAX MÜLLER - casa . - 'b) te, pede digne-se V. Excia;, determinar,volte
ENIDETE MARIA MüLLER - cas . a. - c) a SÚPJicada a" usar seu'nome de soltefra.. - ..Iv
CECíLIA MARIA MÜLLER - c, 15 anos DAS P�OVAS: � DeStl� já, réquêdf 'Súpliéah-
(doc. 3). _ d) MÁRIO LUIZ, Mü ': EH _ com te a: produção das seguintes provaS:'..:.!."a)�iDe-
13 anos (doc. 4). _ e) ANG LA MARIA poimentb pessoal da Suplicada ;:Sob pena' :de'MÜLLER - com 11 anos (doc. }. - f) LAU - ,confesso; , b) ouvida de testemunHas 'êQ�� rói'
RICI :ty.rÜLLER - com 10 ano," (doc. 6). - será api'esentado oportunamente';� ,'c)"'qutrasZILÁ APARiECIDA MÜLLER � com 8 anos que surgirem. - Para os efeitos .fise,ais ',ião
(doc ..7). :-�) Desde o dia'12 de fevereiro �e somente� dá-se � presente o v�l?r 9!�:,�.oq.dlg01973, Isto e, ha quatro anosf' esposa do Suph- (hum nul cruzeIroS) . - Por ter a;nparq l�gâl,cante abandonou o lar

ei"filhOS
- 5 dos E.R,.D.' Canoinhas, em 1!!� élEf:ríétMMbrõ""tle

quais menores -, sem c
I
sa que justificasse 1976. - p.p>Pá1110 'DequêCli ,,_.1W'ãdv�&'J,L

sua atitude, "fugindo" c: outro e indo para DESPACHO. _;_ '�Paraía/�Udiência dé. recon-
a cidade de Curitiba-Pr.' ,onde permaneceu ciliação o que se refere a<EJet:wi�'968 'd.e? f.�. ;
por alguns tempos, vO,ando para Três Bar- 10.12.49,designoodia08 ..0�.77:às-15·.ltoras.
ras e atualmente v· endo amasiada com Cite-se a réquer-ida 'para que cempaFeçà pes-ADILSON CASTILHO residindo ao lado das soalmente. No�if�que-se o':M'inistetio�:Publfoo.,
casas da zona de m trício' (Km. 5) dessa Candinhas, 30! (i)g .17'1\'Eà:s)

.

'-J'õsél!Ji�ã1J.do Bàiis-.
cidade, não se inte ssando, desde então pela ta',- �nliz' de Direito" :'�m:virtuftêta6:�".&j:�sorte dos filhos ne do marido. - 4) O supli-, ,pedi este e outros iguais que-ser:-ão p.u:O�ieaàóscante possui em se nome, um imóvel sito na e afixados na forma da lei. Dado e passadoXarqueada, Bairro da vizinha cidade de Três nesta cidade de'�10imdÍ'�l1as, 'Es�d0: fU�fit
Barras desta Comarca, imóvel esse com 600 Catarina, aos trinta e um (31) dias do. mês de
m2. (seiscentos) metros quadrados constituin-, ma1'ç'éndê mtl, lho'V�een�'�e"lf3'eteftià .,,�
do o Lote n. ° 24, conforme escritura Pública (1977) . EuZaiden E. Seleme, Escrivão osubS-
lavrad&. em 07-10-1970 e devidamen1i_e trans- crevi.1 t·" r:... t,"" i' "'Ui 1'�i!\4t '. 'vb tf
crita no Cartório de Registro de Imóveis desta JOS�'GERALDO BATISTA _ 'Juiz d� Direito�'''''''''''mmEam.m2eaEEmm����ammm=-el@ij@@amm%�'Mm'.F5Eee''l..mm§= mh ,.,., �� '. ,1:., '".t·· . ,

.:',"�I,l.JNG ER /I e o seu problema:

"DR. ZENO AMARAL "frlHO
CirurgIão Denl� a

CONSULTÓRIO:
Rua 12 de Setembro - esqui 'com travessa 15 de Novembro
(próximo ã Igreja Matriz, lado da AS8ociação Comercial)

PIAS XEflOX
ndantâneo e perfeito.

Instalação moderníssima.
,

Pi'C) ure no escritório' de Derby Carlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 2.51

CANOINHAS - Santa Catarina,

. �arcà
'" "'Fusêa 1'300
,." Piêk ..up Willys 4x

'<Ç i�' ;:'''c,'Comaaoto' ,

II'
.. Cheoette Vermelho

-Chevette
Opala 4 portas
Opala coupê verme ho

"OPala couPê maro

Fusca 1300' azul
:' VaTianl azul

'

Caminhão Chevr

1o"Departamento de Veículos Usados
;: dei

:

'Miguel Procopiak Comércio de
.',.' ':,VeÍculos Ltda., você encontrará
�ó '. "

:,

para' pronta treoa:
Ano
1973
1969
1976
1975
1974
1971
·1974
1974
1975
1973
1960

•. ,j;'�"
,

.� !.j,Ó� -," '.

�,r,'�ICiUEL P�Q(OPIÂK ( M. DE VEíCULOS LiDA.
..�. 'COlic.essi�nárlô General otorl de· Brasil 'S. 4.

289

Santa Cat:lrina <'II
Rua

",.,..

Fotoc6pias?·

.

tira fotocópias dupla
---------��.�--�-

documento e

Fm a()enas

, :À dis,posiç�o dJs senhores industriais e comumidores, sua loja cada vez _mais
,

"éspécialiÚlda: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,�. , ":'.'

peças ;·e acessó�i�s p . caldeiras, locomóveis .e maquipãrios indus riais. Cabos
p gos de todas as bitolas. Conexões a água e

,

lU!.m-�-ar.�ISITE-NOS.
',,, ,.�,

�, ,.

;� � !

",·,:r-U'·:',

;,.": '._ ,

.

" ,':,'.
. IA. LTD •

ar Costa Carvalho,
Caixa Postal, 1106

- Fones: 23-1770 e 23-2014

DA VITORIA - Paranã

anos vem prestando servicos
______�1� �----__--------�

Repre�8�tapte em Cano.inhas: Waldemar
RUa· MaJci'l' Vieira, 360 Fone, 22-0336

Uppel
Canoinhas - Santa Catarina

.1 ",

Fazemos sempre a' rtf.lhor of.ttj"'.m veículos .
>

�ovos FORD ·e· usados', e quarQu.•r ::mírc.�,·
., >'.<, ( ..h,l�() Ir � , ,ld!ftr�f. ,�, .�rr�, olé::

Disponibilídad�s da
'l.,

I'
'_ I

.J ,J. "

.;t'-.l ".:to'( ," ....

, .:��,
� :f.o,.d F. 350 1960 - azul e pretó \.

� ,i'Rural 1971 - tra_ção ,,/is 4 ,';i/i' - tu,q(t�sa royàl··
.Haverick 1974 - sedan 4. po�a� - verd�\

, � I 1..1.' lj.. 'j �� 'J. :;.�... "'d�i� \Ford F. 350 1970 � amare D bonanza
"

Pick up - tiotão nas . r"odas � i.19rS - la,ari;a 750
Ru,al 1976 , bege'e r.nt�O " (,", 1 if,1,rtlJo W í fl

Milverick 1974 - c pê luxo'. branco
.j � fU 1

Adquira leu· v ..

ulo Dsndo c.m I mlnima e.trada.
'Ve cuJos· 'inteiiIDlenfé' rreJlla�i't.ude Wr}r'cedfleia,
181 melhoreI preços lia reglle:M J).l.!t(.'. rJllrJÉA
'r, r n ",'. nr' J, 1'1 , .., If)'H '.

Visite-nos sem compromisio, em· DO••• loj. à
Rua· Viciai lamol, 203' '_ "�Deâ ZZ-'2'8� 2Z·8411, ;-22:8024' '

"'lO ... ...... � ..� .".....,� � .......�.... .. ... '.,._ • "'" ....
_ .. �.. � f. _ ..' .. ".
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·:Prefeltara' .Iunlclpal . de Três Barras
, "�.

lei N. 399 de 11 de abril de 1977
li Wa RedlÇil aos arligls 2.° e 3.° dI Lei R.O 313, de 11-12·74,

,

e acrescenta a letra "O" 80 ar!. 2.°: '

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de

Banta Catarina, no uso de luall atribuições, fs'ó saber que a Câmara de

Vereadore. decretou e eu ianciono a seguinte
L E I :

, Art. 1.' - Terão a segui te redação os artigos 2,° e li ° da Lei

B.· 513 de 11 de dezembro de 19U: "Artigo 2,· - O. pontos determinados

para estacionamento de automóveis e aluguel serão em número ,de qua
tr8' (4) e obedecem OI aeguia'ltell loc s: "Artigo 3,· - Fica estaW!lecido o

lltímero total de oito (8) veículos, dendo tal número' ser IUmentado,
q�ando comprovada a real neceseíde e", .

.
Art. 2,' - Fica acrescentado .0' artigo 2," da' Lei n.o,' 3 de 11-12-74,

a letra "D" com' a legainte redação: 'Letra "D" - Pon] /número quatro
(·'l na eltrada do Km 5, próximo à b urcação das est� as nova e antiga
C&D,inhal-Trêl Barrai, com dois veí 108". , '� •

·

. : ( .

Art, 3.' - �8!a Lei entrará, vigor na �(a de sua publicação,
rl.Toia4'1 ai dlapollçoes em contrArl . >i"

":',prefeitura .M

..
unictpal de Trê�.'. Barr�.I!I,.,.�iíÍ·l1i04/�977. .

� ODILON PAZDA -Ir. refelt9�tMunicipal
.i.

.

Elta Lei ·.fol regiBtrada e pu'. icad�lÍo Departamento Administra-

tiTO delta'Prefeitura, na data supra, ,. e
.

s.t?á publicada no Jornal Correio
do Nort.. .

; do'

.• "

,. :
.' :P�ULO .ADÃO FRANK f,,�iretor Administrativo: .

·'··ãiIP�._ .."""""..-I@
� . .

;,1" ·'�:ter'H •. " 400. d. .

de abrir ._de 1977 (
.�'

\ " ..rn ;. ._. -- __-�,.,..,.6�

:. �if:r.,D.,.".la..

�I. pr.azo par.a p.agalRe, do :\�mposlo .Predial e Territorial .urbano: r'
. _,

•
'.'

' ..
'. , .,.e d�, ÍI�lraS .'. ��V�dêncI8S: A •

.;:.: .•r
..
,,;,.

.'. -.,{ POILON PAZPA:.� feito MUlillClpal de Tres B"-rras, Estado de

s�.·.�.,J:.l;&�ria.a, no u.o d.l�uas atribu�§ões, faz saber que a Câmara de.
· V�f.�M�re, decr.t�u�. :�..,eanciono II SigUinte , I

. �.- ... ',_ "" � ,I .
L E ( ",l. .

;' ,:. '�,:::A'rL,l:·.;'.2..:,F;"· prorrogado até �p de abril do corrente"I\tiõ.' õ
praZf"para pag.imen· 18m IQulta do rmPI!l8to Predial e Torritorial Urbano,
r.'�r._;:.:'l:· 'par

'

a � 'ou la' quota única,' vencível em 31 de marco de

19;1,.1, pr.v�l.C!8n .' mbém O desconto d,e ;10% para o pagamento'jntegral
de todaí .1 paro aB até 30-04-77. ,

-r--+-.,;�. -)�: _ .. ,........
_

-- . . '.
-

.,_

"":.:'.
.

.'. �,l).i, .

...,. ,:F�ndo o pr.azo eatabeleeldo no artigo 1." da presente
J.el! OI �Dtrj� lit.a fieario IUleitos ao. pagamento da multa prevista na

.

1....Ja9lo fi.�n"nte..
.

.

�'<i,.: .;<�A .-1'.· - 'Esta' Lei eDtrará em vigor na data de sua publicação,
r:evpga.· I ·dllpoliç'õel. em contrário. ._

,

"

, >�:..�Pl,ef'iWr,•.MUllicipal de Três Barra., em 11 de abril de 1977.

';;.' : � .....• OQI.LOH PAZDA - Prefeito Municipa.
, .: . "Ir_ta·,Lei fo(reglBtrada e publicada no Departamento Adminlstra

tl:y;o 'cle�ta Prefeitura,. rna datalsupra, e lerá�publicada no Jornal Correio
dO'Nort.... . , ,

:, : .. ,. .� PAULO ADÃO FRANK - Diretor' Administrativo

·t:" �:
.: ,.,1

Re'gi$tro: Civi I
'1:'l�IUilJ)A C· ..CôRTE.,'Ofi�ial do Registro Civil do 1, o Distrito

�� de Canoinbas, Sta. çatarina faz saber que pretendem casar-se:

.... '. «Auguat,iabo Figura» com «Lourdes Dy.., brasileiros, 80lteiro!l, do-
mlciUado. e residentes neste distrito; ele' lavrador, nasciflo em Feline

��id�.}�!. M_unicf�(() a!l!!_ 14 de 8etembr? ije 1954, _fII�lO d� Pim_l�no Figu,-:8,
fl de 1'lemlntlna FIgura;, ela do lar, naSCIda em C1urltJba-Pr, aos 30 de se

tembro ;d.)957, filha de Rafael Bay e de Maria Cheuchuk Bay.
". ,

..D.aiel Fi�ra» com "Varia de Lourdes Greffin», brasileiros, sol-

te'rol, .�0B.ll,cUtadotl e residentes neste distrito; ele lavrador. nascido em

PeUpe,,�chDÍidt nl �ul!icípio aos 8 de setembro de 1954, filho ne André
I Figo.r. e'de Marta Silchek Figura; ela do lar. nascida em Felipe Schmidt

nl Município aos ':!5 de' outubro de 1959, filha de Evaldo Greffio. e de Ro
maUna ,d_e' Lima Ore

.oC "'.,
'

.....��...ldo, Mil » com «Varia A.ntonina Sllhumonki", brasileiros.
'"oltalr.I, domiciliado. esid_entel neste distrito; ele lavrador, nascido f>m

Rio d'Areia nl Mllnicfpi aos �II de setembro de 1955, filho de Otto Milke
e 'de Bltanhllava. Kublak: ela do lar, nascida em Rio d' '\reia 01 Município
&91 ,li de .d_ezembro de

_

t 9 ,filha de Felipe Sch,ámovski e de Leonarda

KpQlac�a' Schumovakl.
'

.I
.. ..... ,

..O.m.1: JOl6 Kech,.. �ki» com «Elcira Seheuer», brasileiros" soltei

r9�

dG.miemad08
e

rellirlen�.'nes.
ta

c.idtlde;l.
ele mecânico. nascido. em

· Poeta -Grolla-Pr. aos 1.' de . areo de 1955, pilho de Perlro Kechenskl, fa-
letlido • de Bdewlrjte KflCihe 'kl; ela do lar; n8scida em Canoinhas aos

3..de.•etem.bro de 191)(, filha" Jacob �c�êuer Filho e de Cecilia Scheuer.

� - ..Ad.U_ I'rie.drleh» cí1ilR «Renil"a Haurfe», brasileiros, solteiros,

jlo�Ic,l.UadO,I •.:reBlde,n.tea em 8i,0 Belltqf'do Sul e nesta cid!lde; ele auxi.liar
de ellcrltórie, Dsscldo em Camp . AlegI;;é-SC. aos 2 de abrIl de 1954, fIlho

de WUly Prledr.iCB e de Luclla " edrl�h; ela do lar, nascida em fJaooinhas

'PI"JJ ,. outubro .de 1956,. IIIha 'E�esto HsuUe e de Elza Hauffe.
'

"I.' • '
.. ,'.

. .' "..
'.

.' I/'
:." •. ,_",".el.�....Z.k.ltlJJap com' ',rellça Luzia doa !IIantoll», brasileiros,

:�ltei�I, demietuado8 e rttlident
.

Arroio8 ne8te dh,trito: ele lavrador,
'.:aae1,fe.•.IJI Arrolol ./ dJ1Jtri� a de novembro de 1952, filho de [<ran-

'.iUO'�.Z.kàliJz,l1•• de (J8I1onva â: luzne; eIs do lar. nascida em Salseiro

./ lfi',��it�.aol 11:1 4e .,,,sto de 59 .ba de Jaico Ferreira dos Santo li e

al. lI'�rtâ Adanakl doa SantoB,

.e" "J..' AJíy Pia.o,. co ,T.r • de Fátim. Padilh. de Andrade»,
;' bruUelrOl, 101·telr.I" domieili' o. e re . dente8 em Fartllra nl distrito; ele

eperirio, ...cido .ai F.lIpe 'ehmldt D 'Município aos 8 de jansiro de 1959,
filh••• Joai PiDte e de J d. Lima lato; ela do lar, nascida em Far
tllra �I .di�tl'tto. aOI 31 de ". elro de 19 !

filha de Pedro Padilha de An

b:a••• dé Praactaea A,IT
.

Rodrigues.
.

ARRIA HÜLL.rt, GaUSBA. - O ial do Regi'lro rivil de Jaraguá

_. S.I
- S••t. (At....inatfi

z .••ber por iater édio da Oficial do Registro Civil
...... efel.de que p"te.

"

m eaAr:
.

......,.... - . f
.' «Waldir de lo iza» com «Reailde. K·

.. ter)', bra8ileiros, solteiros; ele
Ylajante, lIat1cido erq 'inville-8C aos 11 de julho de 1955. domiciliado e

r.lident. lIesta cidad filhó de Getúlio Jos de Souza e de Juditte �18fra
d. Souza; ela do lar., sscida em 8ehroeder-."· nta Catarina aos 6 de julho
dI 1954, filha de Ar ur Küater e de Erna ,ille Küster, residentes em

Jaraguá do Sul-SC.
.

E, par.a q' chegue ao conhecimento ';, e 3.··, mandei publicar o

presente Bditlll. \

JANE II li S.eCON CARDOSO - Olicial Substituta do Cartório
d. Regi.lro Civil e.Monte C..telo, comareá de It,iópolis-Santa Catarina. faz

..bel' por inter ílio d. 8fieiaI do Registro Civil 4e.ta cidade que pretendem
cal.r:

�\.

Carneiro» com «Zeaira Meidler», \brasileiros, solteiros; ele
o em Distrito de Santa Cruz do ·.iÍmbó-Porto União aos 10

cie agolto d� 57,'domiciliado e relldente ne8te d�strito, filho de Otacilio

Carneiro 1

d�'
Iracema Carneiro; eIs do lar, nascida em "Rio da Serra-Monte

€ast-eh), a08 de dezembro 'de 1956, domiciliada e residente em Rio .da

Serra."onte/.� a8telo, filha de Gaspar Meidler e de Etelvina Bueno Meidler.

8, /para que chegue ao conhecimento de 5.·', mandei publicar o

p.r••eDte Idttal. . _.

.
.

Canoinhal, 13 de' abril de 1977

\ NEREIDA;Ç-� ÇÔRTE ___:. Oficial do Registro Ci�il

- EDITAIS

ACON'
.

TE.CEN'D''O" Respons�bilid8de'
• c.'

. -,__.j ./. ••••• J. M. M.

* Viva a vida porque ela
é bela. Tenhamuito amor

para dar, que recebas o dobro.
Pense só no bem e afaste o

mal. Não se desespere ante
essa humanidade grosseira e

desumana que parece ser.

(iosie de tudo, perdoe e sinta
o viver, que ele é amor, é paz
e é tutur». um dia serás tudo

aquilo que almejaste no pas
sado. Tudo aqui está lindo,
nessa união, nosse paz e noso

amor. O que sotremosum dia,
hoje estamos a recuperar. A
contiança aumenta e tendo

confiança temos esperanças de
um dia melhorar mais e mais.
Vá. em frente, trsbalhe.: ame
a vida e viva com paciência,
para seres coberto de amor
e compreensão.

* Casamento signitica a

associação de todos os

sentimentos e todos os pen
samentos. Estarão unindo-se
hoje' às '18 horas na Igreja
Luterana pelos lacos matri
monisis ELIZABETE LEI"
THOLD e EDGAR B. NU
NES. Serão os padrinhos:
Antonio Simões e sra., Ary
P. Wiese e sra., Eziquiet Bue-
1tO e sra., Stetam Pawhauitcz
e sra., Waltrid Lawer e sra.,
Dr. Ronald Plati e sra., Max
F. W�chtel e Erica Leithold,
João Wendt e sra. lsaac Zug»
man e sra., Guinter, Pastor
e sra.

* Dia 16 aniversaria o Pro-
motor Público de nossa

cidade dr. JoséRoberto. Nossas
tlUcitaçôes
� Esteve passando a Páscoa

na cidade vizinha de Porto
União, Márcia Ribas Atha
názio, que, 'muito saudosa dos

amigos msnda abracos a todos.

_. Notamos que Ismael (Nino)
anda muito triste após a

partida de sua guria. Não

tique triste pois iela logo re

tornará.

* 'Um" foto" parzinho que
surgiu repentinamente roi

Aniversariantes da Semana
Dia 16 .. a s,a. Elveti Me

deiros Demetérco.

Dia 17 .. o sr. Marcos Wun
derlich; a .menina Claudete
t.a do sr. Jovino R.oesler.
Dia 18 - o sr. Carlos Ben

kénd01f Jr!
Dia 19 - a sra. Ruth esp.

do sr. João Dirschnabel; o sr.

rrancisco Bechel; a menina
Clarisse T.a do sr, Rubens 5tul
zer; o jov. Henrique Suchara.
Dia 20 - a sra. Isaura esp.

do sr. Dionisio Karnos.
Dia 21 - os srs,: Amilcar

Ribeiro, Wilson A. 5e/eme,
Ervino Tremei e Evaldo 0011.
ehoTowski; as srtas.: Tania
Etizabete Gonchorowski, E
daise Kelli Gonchorowski e·

Cladis Lohse; O jovem Cesar
Roque Artner; a menina Oi
selda t.a do sr. Henrzque Att
ner.

Dia 22 - os srs. Milles
Luiz Zaniolo e Sérgio Senc
zuck; a stta. Maria Bernade
te Pereira.
Aos anive.rsariantes nosso�

parabéns

Nascimento
Está em festas o lar do ca- Isal José (Janete) Malinoski,

com o nascimento de um rO

busto garoto, ocorrido dia 29
de março último, na. materni
dade do Hospital Santa Cruz
e que ,ecebeu o nome de JU
LiA.NO ROBERT.
Ag Juliano e seus pais «Cor
reio do Norte» deseja muitas
felicidades.

.

16-04-77
1415
XXX

Ana Maria Zattar e Adir * Na sexta-feira santa um«

Fernandes. animada turma reuniu.se

* Por ocasião deste feriado no Ginásio Coberto par. um.

Bau Batista viajou até gostosa partida de oelei.

Brasília (DF), deixando aqui * Neste dia 16 estará co

Nilza l(urs com saudades. nosco Sérgio Fernandes,

* Fernando Luís Ferreira que virá para rever seu» ami:

o bonito rapaz de olhos gos e sua nsmorada Siloana

verdes e sua irmã Liliane es- t . Tabalipa,
tiveram aqui no domingo de * Edgsr Aleixo Mayer Filho
páscoa. Levam consigo muitas reeebendo olhares secretos
saudades de seus amigos. de uma lourinha muito que-

* Preparando-se para o in- rida. É uma pena que esse'
,

uerno muitas menininhas namoro por enquanto seja
estão a tricotar, que prometem impossível.
fazer bonitos trabalhos.

. * .Dia 22 de abril no Club-e
* Arilde Teixeire marcando' Canoinhense, sob 1>.atro-

presenca em nossa cidade cinio do mesm·(J.,' apresenta
na semana passada, muitas Cão única de "LOS MAN•
meninas esperam que venha

.
ZANEIROS .. , trio chilena)

mais vezes pata cá.
,. .

que vem fazendo grande su

* Trazendo muita alegria cesso no Brasil. Alies é gra-
a boa tinha d6._sábado pp., vação deles- a trilha sonora

.

uniu os corações de Jovce e de novela Pecado Capital"dfJ
Pedro Ivo. música «Um homem. não Il�-
* Vanêssa Prohmann .pon- ve chorar»,

titicou em nossa cidede �
li Teu primeiro dever ,é

com muito charme e simpatia procurar tua felicidade.
nos dias 8, 9 e 10 do c�rrente. Se és feliz, ra,ás felizes 05

Seus amigos esperam anciosos demais' também. O homem

que retorne logu. realmente ditoso faz questão
* Sheila e Sérgio novo p"r- �e cercar-se depessoiJs reliz,es:'.

zillho, demonstram mUito

amor.
Thiau

.'

EDITA�
Encontram-se no 1:0 Tabelionato, à rua VidJ'Ramos Edi��

fício do Forum, para serem proteshdos por f.alta ge pagamento,
os seguinte!! título .. : - dps. n,os. 6980-8 e 6980-C, venc�o: 30.01:77
s 28.02.77, DOS valor�s de Cr$ 608;00. cad�_ uma" emitIdas por

Mallon &: Cis, contra LUIZ EDERVINO FRANÇi'\.
. ,

Por não ter sido passiveI encontrar o r�ferido respon.:.

sãvel, pelo presente o intimo, para' no pr8�o de três (3) d�8'
úteis a contar da publicação deste Jornal, Vlr pagar o re8pectlvo

títul� ou alegar o, que tiver 8 respeito de mesmo; 'DO' caso d� não

ser atendida esta intimação, o. notifico do .competente protesto.
.

,

Csnoinhas, 14 de abril de 1977

PAULA S, CARVALHO - Oficial de Protestos

J

Oração das 'Treze Almas
Oh minhal 13 alma•. Benditu.

labida. e. eDt�nd\da., 8 VÓiI peço

pelo amor de Deua atendei o meu

pedido. Mil!hal 13.alm81 bendita.,
8abida. e eOhodi;lsB, a vó. peço

pelo Daogue que JesuI derramou.
Ilte,o.d�i. o meu .pedi.do.. Pel81 go

t&U de luor que JelUs derramou

do eeu "agrado corpo atendei o�
meu pedido. Meo Senhor' JalUl
CridO que voua pr,oteçã ... me cu·

bra com VOIIO. braçal; me gus·rde
no vono coração e me prctejll
com vouo. olhol. Oh Deus de

bondade, vós loil meu advogadó.'
na vida e na morte. Peço,vol que
atendais meul pedido. e me livre

sois meu advogad'o'. Da vida e na dOI malel. e daí.me lorte na vida.
morte, peço-vos que atfpda oS Segui meUl inimigo., que o. olhal
meU'� pt .,,:dos e me livres dos do mal oão me njam, cortai ai" ,

males e dsi· me sorte 08 vida, força. dos meua inimigo•. Minha.
segui ni�us iuimigos, que olhos 13 almslI beodit8l, aabid.1!I e en

do mal não vl:'jaIDl cortai 8S ten,did!i" le" me fizer· alcaoçar
forças dos meus' lo!migos. Mi· eflta. greçu (pede.ae .1 graçu)
nhas 13 almas beüditas, sabidas ficarei devota de vós e mandarei'
entendidas, se me fizer alc80çn publicar eeta oração, mandando
estas graças, (p�de-�e 88 graças) também reZBr Uooa mina.
ficarei devotado de vez e mao- Reza-Ie 13 "Pai NOl8o" .,13 "Ave
darei publicar esta oração.

) Mari9�' 13 di8l.
Publicada por g aças aICIEl- Publicação 'da novena por gra•

çsdas. Um8 devota. 2 Ç8S alcaoçada.. Uma Devota.

Poderosa Novena
.... Oh! Minha5l 13 almas b1!o

ditas, sebid"l e entendidas à.

vós p"'ço, pelo amor de Deus,
atendei o meu' pedido.

Minham 13 almas benditas, sa
bidas e entendido., à vós peço
pelo s8ngue que Jesus derrM"

mou, ateodéi o meu p!>.dido.
Pela!! gotas de �uor due Jesus
derramou de seU ssgrado corpo,

"teodei o meu pedido, Meu J 1:'

,Ug Cristo que 8 vossa proteção
me cubra com os vossos bracos
me gUl!ITda no vo�I;;o coração e

me proteja <;om os vossos olhos:

Oh! Deus de bondade. Vós

VENDE-SE
uma chácara no Quadro Urbano da cidade. Melhores in

formações na Rua Bernardo Olsen (próximo ao Asilo) com

olsr.�Antcj..nio _Marques ou nesta'Redação:
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PreFeitura
Canoinhas, 005 de Abril de 1.977

De conformidade com o Artigo n .

o 276 do
Código Tributário Municipal, o D.O. P ., publica
mediante o presente Edital os elementos referen
te a taxa de Melhoria, sobre a pavimentação astál
tíca da parte da Rua Curitibanos, entre as Ruas Ba-
118.0 do Rio Branco e Mal. Floriano.

a) 'MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A pavimentação da parte da Rua Curitibanos'
acima "descrito será asfáltíca , A base será con

venientemente preparada. A camada asfáltica
far-se-á depois de compactada a base sobre uma
'camada de sub-base (Pedra apil!oada), pó de bri-
ta e areia.

b� ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA POR
METROS QUADRADOS

81)' Escavação e remoção .

b) Brita' (0,25) p/m2 ., .

c) Emulsão asfáltica (6 kg) p/m2
d) Equipamento p/aplícaçâo ..

ej Mão de OUra p/aplícação
CUSTO TOTAL POR M2

e) CUS'.fO DA'OBRA

a) Escaváção. e remoção o o

b) Brita .. c.: .'.......
C) Emulsão asfáltíca . o ••

"d) Equipamento p/aplicàção
e) 'Mão de Obra p/aplícação

CUSTO TOTAL . � o o ••• '. o

CR$
7,�9
3375
16,20
16,56
16,20
90,00

, 15.179,23
70.274,26
33.371,64
34.481,23
33.371,64

187.398,00

d) Area total da Obrá 2.082.,20 m2, a ser financia
da pela Prefeitura Municipal de Canoinhas-
416,44 m2, correspondente a 1/5 da Obra, em

moeda representa o-s 37.479,60.

e) A ser financiada pelos contribuintes 1.665,76 m2,
correspondente a 4/5 da Obra o

,
<oi

1) ,ADEMAR CORRÊa,
frente 4o.oo' ml cota 4,64 pavímen
"taçãb

c asfáltica 185,60 m2 a Cr$
90"QQ p/�2 .. o. o,, .: •• •• •• • o 16. '701,00

2), EDGAR NUNES
frent€ 21,40 ml cota 4,64 pavimen-
tacão asfáltica 99,30 m2 a Cr$ 90,00
p/mz . o' o o o o o o ••••••• o ••• o

,

3) ELIAS SALIN ZATAR

"

.

6) GUIOMAR, ANETE, ANTONIO
CARLOS SCHAIDT
frent€ 20,00 ml cota 4,64 pavimen
tação asfáltica 92,80 m2 a Cr$
90,00 p/m2 .. . o • o o.' o. o o o o ; o

7)" ADELIA MARANGONI
frente 20,00 mI cota 4,64 pavimen
tação asfáUica 92,80 m2 a Cr$
90,00 p/m2 o o o •••••••• o o. o.

,8) EURICO TRFl\'IL '

frente 18,10 ml cota 4,64 pavimen
tação asfáltica 83,98 m2 a Cr$
9C,00 p/m2 .. 0,0 ..

9) ASSOCIAÇAO EDUCATIVA CARI
TATIVA
frente 79,30 cota 4,64 pavtInen
tação asfá1tica 367,95 in2 a' Cr$
9C,00 p/m2 .. .. .. .. .. .. .... 33.115,00

10) LUIZA MARIA �NSU�
frente 20,00 ml cota 4,64 pavimen-
tação asfáltica 92,80 m2 a Cr$
90,00 p/m2 o o •••• " o •• o o o o o

frente 20,00 ml cota 4,64 pavimen
tação" asfáltica 92,80 m2 a Cr$
90,00 p/m2 o. ••

•• ;. •• • o •• o.

4)
.

ANA GRANEMAN RIBAS
frente 20,00 ml cota 4,64 pavimen
tação asfáltica 92,80 m2 a Cr$
90,00 p/m2 o o o o " • o 'o o ••• o • o

5) EDUARDO MAJESKI
frente 20,00 ml cota 4,64 pavímen
tação asfáltíca 92r80 ma Cl'$190,00
p/mâ. o'•••• 00.0 o •• 0 00 00 •• 00

11) FABIO NABOR FUCK
frente 20,00 mI cota 4,64 pavimen
ta�ãe asfáltica 9'2,80 m2 a Cr$
90,00 p/m2 .. :. .. o. • o ••

8.937,00

8.352,00

8.352,00

8.352,00

8.352,00

8.352,00
'

(Cento e oitenta e sete mil e trezentos 'e oito
cruzeiros) .

BENEDITO ,JIER.ÉZIO HE CARVALHO NETTO
. Prefeito Municipal
;FABIO NABOR FUCK
·Vice-Prefeito Municipal

ES EVAO FRANCISCO F'QCK
ng ,

o Civil do D.O.F. '

.

JO"U SALVADOR ANDRAD
.•.

/'
Fiscal de Obras

,

,------

I\.0RTARIA N. o 65/
/

'

.

Dr, B:�edito 'I'herézío
,
Carvalho Netto,

Prefeito \!V[unicipal de Anoinhas, E-;tado
de' Santa\Fatarina, no;' o desuas atrtbuí-

\ -1

____....._._........lj. �)-1__......_...... ----_-----••

,\:
, ...

. . " "."

SDpef;in�e ,,'ência R'acional. d.o' AbasteciID8Diot." SrU,I,I,'(",
,

/DELEGACIA EM SANTA CATARINA'
,':

"

Municipal, de
12) OLIVIO TRIEVEILEiR

frente 20,00 mI cota 4,64 pavimen
tação asfáltíca 92,80 m2 a Cr$ 90,OOé
p/m2 .. o o o, • o :. o •• , • o o. o. 8 J352,00

13) OSNI, ODETE, ALCEU, IVONE
E MARIA CORNELSEN
frente 21,40 mI cota 4,64 pavimen
tação asfáltica 99,30 m2 a Cr$
90,00 p/m2 o 81937,00

14) ADEMAR CORR�A.
frente 18,80 ml cota 4,M pavimen
tação asfáltica 87,23 m2 a Cr$
HO,OO p/m2 'o o •• o o •• o •••••• o '] !850,OO

TOTAL: .. .. .. o. •• o o •• •• o. 149! 918,40

SOMA DAS PARCELAS
A ser financiada: pela Prefeitura Muni-
cipal de Cahoinha:s . o •• o o •• o. ••

A ser financiada pelos contribuintes

T·OTAL ... 0 o. o ••••• o. 00 o' ' ••

37(479,60
149(918,40
187 � 398,00 .

Para conheci ent transcrevemos a- Porta
ria SUPER n. o 62, é' 17 d dezembro de 1.976.

O SUPEHT" TENDE
D�NCIA NACI . AL DO ASTECIMENTO-
(SUNAB), no ,6· de suas atri uições legais

!
CONSI :ERANDO que no xercício da forma

íntervencíonj ia do controle do astecimento po
derão ser )tabelecidas condições e prestações de

fi"'

SIDiERANDO que há nec sidade de se
rem rev tas as normas estatuídas ela Portaria
SUPE ih. o 61, de 7 de dezembro de 72, com o

objetí :- de estabelecer uma disciplina, preços so-

breta
iprestação de serviços essenciais ao uso' da po-

pula ; ,

'

� RE.SOLVE::
1

.

,�, Art. 1. o - Fixar para os bares, ,lan�honetese *�m�lares; os restaura.ntes e. churr�scaria � hotéis,
�s�mIlares as Iavanderías e tinturarias; as arbea
,I.as e cabeleireiros, como preços máximos di\.: pres
,tacão dos seus serviços, os vigentes em 13 d'k de

izembro de 1976 e que são os constantes das rel�ções
I a!)resentadas às Delegacias da SUNAB, n31

fo�aexig;da pela Portaria SUPER n. o 61, de 7 de ,e
,I zE'mbro de 1972, ou pelas Portarias baixadas pe �

s

Delegados da SUNAB. \
�,

. _
Parágrafp ,?nico - F�cam excluídos das dis\

poslçoes deste artIgo os serVIços prestados pelos es- \

tahelecimentos comerciais acima refel'idos, que te
nham seus preços máximos fixados por outtos atos
intervencionistas baixados pelo SuperÍlíltendente
ou Delegado da SUNAB.

Art, 2. o - Ficam obrigados a afixar os pre
ços dos seus serviços, em local visível e de fácil lei

.

,tura, em tabela com letras e algarismos de, pelo
menos, 3 (três) centímetros de altura, os seguintes
estabelecimentos:

1 - Bares, lanchonetes e similares, nos serviços de:
- sanduíches (especificando os tipos)
- média simples
- média com pão e manteiga
- pão simples

.

- pão com manteiga ou margarina
- copo de leite (pequeno e grande)
- refresco (copo pequeno e grande)
-- sucos diversos (copo pequeno e grande)
- vitaminas (copo pequeno e grade)
- refeições populares

,

ções legais, resolve
DISPENSAR FUNCION'Alno" i

,

ROGlÍlRIO DE ASSIS FtmtrADO .lWGEN,··
dispensar a partir desta data' que inte���t��!,iU:s-"
são constituida pela Portaria n. o 64/17 de' O�/04177!

,

Gabinete do Prefêito MiMlcif!ál' de CmiOll:,:'
nhas, em 06/04/77.

" .'

BENEDITO THERÉZIO DE eARV'iUJH0'fND'l"D6:'l
'

Prefeito Municipal'. ,I[

Esta Pottàriá: A'ói' registradâf' e"·pul)!li�â:da 'no

Departament�od
d{nistratívo-, na' �atâ:'suFâ�

;
.

1&10 NABORrF'U€:H. . ."

,

reter: de-Adminlst-raçãG !

// Vic€ prêfei·ttJ.· " , , ..'

/,' PORTAR::. o -66/'77 t,

' "

..

'

Dr. Benedito Therézio de Carvalho ,Nbt:tOj"

I' Pre.feito-. Munic�pal de�Caneírrlías,' f,s�'àd� ,

, de Santa Catann:a, no-uso de suas atnbru",
, ções leigais, resol'Ve:

, ',"
CONCEDER'GRATlIFI@:AÇÃ'0l' , ...

, .'."""

A JOÃO MARIA DE:. SOUZAf, a gratificação
mensal de Cr$ 150,00 (cento e GÍ1:aquen.ta:cr..uzei'r-Os)" r

por serviços prestados na: balsa-de 'F3Iunay, 3l pai'.tl�. ':

de mês de Fevereiro db: corrente- exercíeló'; >' �
Gabinete de Pref-eito Mund:eipal" dei 'C��1-

"

nhas, em 06;/04/77 o ,:.' ',' •.••
BENEDIT,O THERÉZIO J}iE:OARV&H9' NÊTr1)':

'

Pre�eit(i)' MUl'llici:��ll! ' ,

Esta Portaria foi regístsadà; ,e:, pUbli'cada no

Departamento Admíníatratívo, na, data, suppa..
FABrO·NímO�FtíCR'"

Díretor de- Adl'E:in,istvaçãQ.,
Vice Prefeito

.

;'

III - Lavanderias e ttnturaelas nos, serviços;de,rlt-,
vagem e/ou passagem e lã.vagem,tpassalgeftil {

nos tipos de roupa abaixo: 'éspeCiffc�tle�:
. - costume de homem - líhh'(j'
- costume de homem - outros- tecídos;
- paletó de homem' - linho

. >'

- paletó de homem'� outros ��cid(}sr .

- calça de homem e senhora' "7":' Iínhô' ,

:- calça de homem e senhora L, outi'ds têcídos. :

- japona - qualquer tecido '.
, ., '

- camisa social - branca-ou d'é1 côr"
,

- blusão 1/2 manga - branca' oU'dé",côÍ"
- pijama , '.

:

- vestido liso s/Iorro- - qualquer teeido" escíu..c>
sive veludo "

,

'

,

- vestido liso e/forro - qúa'Hiuer"têcfaõ, ,eXt""
clusive veludo

'}' " .,

- vestido c/casaco liso - ,q:lralq.uei" têCíàQ).,ex.. '

clusíve veludo
.'.

;'.
-:

- "taíller" liso' ou forrado: ' ';
- saia curta lisa' - quatqüeé' t�ciCl8:' e'fcl'ilst�'4:

veludo
.

..., ' ,': r

- saia tipo colegial c/preg;,as �'qu�4ttet tecícf6:';;
- casa:co de malha ou· "sueter'�,

. .

'" j
- blusa lisa - qualquer tê'CidG � . :, ','

, ' .... ,

- lençol solteiro _ liso .; 'i�
- lençof casar -,liso '"

- colcha de algodão _ soltéit()"
- colcha de ailgodão - crusal�
- colcha de chenile'
- fronha Üso - qualquer·'tecidô '

.

- cobertor dê l:ã, - solteiro'
� cobertor de lã - casal
- toalha de banho, exclUsive lenoo!:' de banha;';'
- toalha de mesa -lisa'a-té 3,m2: ',' ,

.... :

,
'. ::-�

Para-passar: .'

- costume de homem � qualquer' tecidn '

- vestido_liso - qualquer tecido'
- calça de homem e senhora - qUalquet' tecido.�
- paletó de homem

.'
>

III - Barbearias, nos serviços de: .

- 'corte de cabelo
- barba simples

IV - Cabeleireiros, nos serviços ide:
- corte
- lavagem
__: penteado

§ 1. o - Os restaurantes e churrasCa'lti8;�'! fi..:::
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eam obrigados l\ faZér constàr' dO$' sellS cardápios
00 preços d�S' s�us s-etviços" ,

§-2. o - Os hotéis e similares ficam obriga-
. dos-a, fixav,nas,>:suas,po1,l,ta.rias ou reeepeões, em lu
eal'; visíVél; os preços-de s�s d�átia:s·, e a manter
nesses-loeaís e nos-seus- apoSéntos, Telaçãfo contendo
os ;preços. dos (seus.. SerVi9}0S devídeimente ' assínada-
pelÊ) gerense .

,

Art .. 3. o - Os órgãos de classe representati
vos', dos" es-tàibelecirrrentos" comerciaís- referidos' no

art', 1. o podel'âbi- pleítf!á)r em j'atrei�ro e' julho de' ca
da-ano, pétá1flt�'> a's' �l'�acias' dá SUN'AB, o reajus
tartiéfiW�, dm;1'pl<é'ços' d<1s' seI'viçbs prestados pelos
megffiüS')eSt!1nêl�eHfferltos: i'n'st�utndtr o pedido com

estudes» técnicos- e. respectiva" documentáção com

probat9ria das variações de custosl,

Art. 4" o _._ Os-"esfia;beleciIrtentos comeréíais
mencionados nesta,Portaria quê iniciarem suas a

.

vídades-após a sua publicação, ficam obrí

apresentar às Delegacías' dai SUNA�� 3 (três)
vías,: a relação dos servíços que preten-dem" prestar,
conr os .seus respctívos preçosi . acempanhada de.

justUteáfivâ,. no-praso de 5 (cinco) dias úteis, a

conta-i' dõ .prlIrleiro lançamento de receita em seu

livro�}'Bj.ál'ios:" ,ot!vda: data -eonstante do, Al\varár de
LoeeJ.izáçã&,:pa�a;.iaicio.' de- SUaiS atividades;

,

Rrf:: 5'� o!!
-"- dS" estabelêõímentõs. comerciais

referídosnesta Portaria, que até a"cfàtá' de sua pu-

bHc��ãô êstâ'Vâffl ôbrig'âdos a apt'esental' às Dele'ga"
cías da �UNAl3 a relação de Seus servíçcs e respectí ..
V(lS preços, na forma do disposto na Portaria SUPER
n. o 61,.., de 7 de dezembro de 1972, e não o fizeram,
terão a relação dos seus serviços e respectivos pre
ços fixadoslpelos Delegados, através de despacho.·

Art. 6, o � Os estabelecimentos comercíats
que pretenderem introduzir novos serviços; ficam
obr�gados a! solicitar às Delegacia:s da SUN'AB apro
vaçao .dos Seus preços, juntando estudos técnicos
com documentação comprobatória das variações de
custos e, unta cópia da relação anterior dos seus ser

viços e respectivos preços.

}_tt. 7. o - Os Delegados apreciarão e ,�:
dirão, por despacho, sobre os re." ,f erviiços de
que trataml os art· o'.� ".' '. , K. o e 6. o, no prazo

(vinte) dias úteis, a contar da data
que foram protocolados nas Delegacias 1.08 do

cumentos a, que se referem os mesmos dísposítívos .

Parágrafo Único - Se os Delegados fizerem

exigência, o seu prazo para decidir ficará suspenso
durante o prazo concedido para- o cumprimento da

exigência, íündo o qual, satisfeita ou não a exigên
ela, decidirá.

Art. 8,. o _ Das decisões dos Delegados, refe
ridas no art. 7. o, caberá recurso para o Supertnten
dente da SUNAB, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
sem efeito suspensivo.

Art. 9. Ô
....... Uma da:g VÍàS das: relâ.��ê$· dOO�"

serviços com seus respectívos preços ap.róv::d:ltis),M
que trata esta Portaria, permanecerá oorígatoría-

, mente nos est;t'belepMento,$ oomercia;1'S'1:à ·çtiSposíção
da fiscalização da SUNAs, '

,

I' Parágrafo Único - AfniOl'maS dOr art. 12 'dó
, Ato das Normas Processuais da;·SUNAB nãc-se aplí-

I cam ao disposto neste artigo.
.

Art. 10. o :___ Os Delegados da SUNAB ficam
autorizados a baixar Pórtàrias adaptando, com ter
minologia própria, os serviços constantes dos inci
sos I a IV do art. L�,!ac,e��yliaricíades locais.

� ..�q

1. o - O descumprimento do disposto
nesta Portaria sujeitará os infratores às sanções
previstas na Lei Delegada n .

o 4, de 26 d€ setembro
de 1962 e demais cominações legais caoíveis.

Art. 12. o - A presente' Portarta-errtrará em

vigor na data de sua pubírcação: no,'Di'á!l'iO'Oficial
da União, revogadas a Portaria: 3UPER";n. o 61, de
7 de dezembro de 1972 e demais dispôs'icç'Õ"es' em

contrário.
.

RUBEM NOÉ WILKE - SU13eIlil�1l'ctl:ultente".':
,

Copiado e conferido por:
Tania Maria de Luca f::antbs

'

VISTO: ,

OCTAYLSA DE LUNA BER,T·RAND FERNANDES
Assistente

"

Publicado no D, O, U. em 20�l2-76.·

"'i,,' ,I.'

p� p: R p:,

-Mapa demolfs:tl'ativo' das ocorrêrrclâs: a.tendidas pela Rádio Patrulha. lo
cij:1r,durante..o mês de,M9>rço de':1977.
• NA�UREz.A�DAs..OOORn�NGlAS� n E T, E. N ç: õ E S.-�'"
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13

R61a� das (geótrências atendidas pela nossa Rádro Patrulha, durante o

mês de Março de 1.977.

-I
i
I

J

JIlMBDIAGU:t$>
.Cent�) ' 'o 28f

'.

Bairro São Cn:stõ�ão .. .. 09
B:;3Jardim Esp;ed\nça .. .. 04
B(·.A:J;oo�dtlst'PâilllílêixãJlf'.. .• 04

A,.,.· 0-21. B. CampO-n..o:p.a Verde, ..

"

..
�

T '(j)rr:A!J : .... \ .• 47

D�t)'RD"S
B. Campo Agu3( ·'Verde ... , . . 19'"
B. São Crli?tõvâo .. .. 07
Cen!too�'••..... '.'';'' .'; -., ... 04"
B": rndüstnaf n�: 0"1 �. •. .. .. 01

B �' .Sossego .. ., \'.. .. .. .. ._. ... 01
B ..Alto das Palmeiras .. .. .. 01
Tricolim .... .. .. .. 01

TOTAL

AGRESSÃO
B. São Cristóvão .. .. .. 09
centro ... -

.. ; ...

'

.....
'

, 07
B":. rnhm'P6 A�ã/fVefde.... .• ..•.. 04
B. Alto das Palmeiras .. .. ,O 1
B .' Jardim-Esperança,-.. .'. 0;1 .

34

TOTAL .... ,,, 22

VADIAGEM
Cêntro , ........

AVElUGUAÇÕES
;J GentrO' .

B�: Aito das Pa1meir-as .

B. sãe Cristóvão .. .,

B. Campo Agua Verde .. ..

.,

TOTAL , ,.

TENTATIVA HOMICíDIO
Centro '-'-'

.

}l
I

ROUBO .

Centro .

B. São Cristóvão .,

TOTAL ..

�SSALTO
Centro .

. ," ...

DESACATO,
Centro .

ESTUPRO
B. São Cristóvão .. .: ........

MENDICÂNCIA
Centro , ., , ..

07

02
Dl,
01
01

05

04

01
01
02

01

01

01

01

friDOrffigo" & ,Riahas,SII
F ,I( ·SA,

.
'

C G C 83.188.UO/09QI-56'
Sociedu . �de Capital Aberto � � (UMlO:RC,A � 220-75/13 '.

•

(""
.I

_
,�" ,___....

'

ED AI;-DE CONVOQAÇAO,-/'
Ass'emb! a Geral) E'xt1'�..Yãfuãl'la·
Convidsmcs os s hor es acionis f'de$ta soci��aj� para

, Assembléra Geral Extreo marta 8 ealizu':s�"no:l' pf.áximó- di"
'3 de abril às 10,00 hO!'BS, D se ' social da empresa. Av. Ivo
de Aquiuo '1330, nesta cida'de Canoi.nhas-SC" com a 8elgJ,liote

I

II

1.0 - Aumento do

11.080.000,00,
do Ativo Im

2,° - Alteração o artigo 4.0 dos Estatutos O'ei3�!l1 ,_,

3.° � Autortz ão para lançamento de_ 5tO,OOO ,ações 'ordibárias ti ..
C. $' 1,( cada uma, para inte)g.ra'JiÚ;çab elm dfóheiro f:, ou'
crédito em c/ correntes.

4,0 • Ratificllr o lançamento de 3,000.000 de 8CÕ'S preferenciais
Illitorlz.idss pela AGE de 25 de mâio de 1976.

C@ooinhas, 28 de março de 1977 1

.
AGENOR CHRI3TOFOLI - Diretor Vi'�e Presidê'ilte'"

Clube de Bolão Fantasma
EDITAL DE €ONVO-CAÇÁO

Assembléia Geral Extraordlná�la
Em cumprirnE'nto 80 artig<,> 22, item lIa, do capítulo lU

Ce' lI1'ti Estatuto SOCltd, flcsto conviiadós' todos o!Í'8Ss'ociBdôs para'
" ..

' reuoinm em ·AsseIDbI2�8; Gení Extreortlinárisj DO: próximo"(i'il•
t 9 de 8.bnl, sexta· feira, às 20:00 horu n8 sede cáfupes'tre, situa'l.ta
no b!lirro Aparecida desta cidaje, afjm de deliberarem sobré I Ile

guiote Ordem ao Da,;

1 � Possibilidade da fusão entre e::lte clube e (j Elite Te:lis Ciubé

2 - Alteração dos E.,tatutoll Sociers

3 Ampliação das despend�nci88 sociais

4 ASíouotOii de interesse geral
Caooiohlis, 26 de março de 19í17

ANTONIO WEINFURTER - Presoidtentle

GUIDO SCHREIBER � 1.0 Secretário

Dra� Zcé Walky,r.ia NatiYida1i! Sele,me
Cirurgiã Dentista'

C I. C 005S89159/DEP

ClInica dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatrta.

. Hora m.u<.cada
Pi'açs LI1U11I'U �Hml'Jr. 494 - Fone, 22-(}461
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NotiEias de Major Vieira
Escreveu: F�AlVCISCO K'RISAlv

.CAmara Municl:pal crrltl'A a galeria
Num8 r ..=olucão de autoria do nobre' veresdor Adir Fran

ctsco V@iga, AC6ba rifO EH criada .. galeria da Câmera Municipal
d@ Major VI .. ire. Foi muito elogiada à idéia do Vereador, pois
n .... ta �al .. rifl ,",pré lemb+ado, através de fotografias, todos Aqueles
qu .. j4 passaram por esta casa de leis na qualidadade de VerEia
dor. pois serão cccfeccíonados quadros de fotogrsfiElS desde 8 pri
meira legislatura l1lté li presente e futuramente 8S subseqüentes.
A coluna congratule-se com o Vereador Autor da proposição por
tio importante realização. .

T8tnbém o Veor.",sdor Acima epre:Hmtou resolução Da Câ
mara MUQic(pel impedindo 8 construção de caS8S no perímetro
urbano. da ddl!lde !lemrium esquema de planta liberado pels Pre
fE-itura Muó�cipIiJ, pois:muit'ls CAsaB até o presente e8tav8m�sen 10
construtdas n.um estílo muito antigo e também com material de
péssima quali dade as quais não davam nenhum embelezamento da
cidade.' ,;
�'�.�
MaJor Vle'lra no setor de estradas

1

O mua+cípto de Major Vieira tem um número bem ele
vado de �uilô,!nt:'tro8 de estrllldas no seu mapa rodoviário, mas

Ilrecss III lnvE'j -;1\'19' administração do ex e do atue! Prefeito a8 mes
mas

. ,patAo bet1l conservadas. Além de estarem sendo ps
trol4<islI tl'd�,., 114'\ estradas munlclpais, tambêra estão sende

SbertOSIeemínho s
.

àq .lI!lVaIlJ·U dos colonos nsre melhor permitir o eSCOB
rnento rie g�US llro,iut08. Em se8S80 da Câmara 08 vereadores se

coognfu1am COm a \,6tim!l admíntstrecão do Prefeito Claudio Ga-
<iott:.�li ,\, '.

, .

Casamento .�!
-

R,,�1iz'l-<l(' hoje \ (16) o enlace matrimonial do jovem An-
tnn'o "'orreio com a seuhortta Anih diJéta filha do cftS81 Salo
mela' @ Fr!ll1ct!'!cl'l Euzebí'o:Franco de Oliveira, residente nesta cf
n81,-". A coluna apresentla' aOB nubentes""muitas"'felicidades.

,,'
�,"

,\ �" -,'

r" , ,TAl:bbém re�l1za78e hoje o �asat!lento do jovem Ev,.ldo
.

,Much!!lo'lki com 8 8!!oh'oi'ita Maria Alves, residentes em Toldo�de
Cima Tamb'ém receb!!m, os parabéns da colun8.

•

Alilvers6rJos
ADiver�ll,riou dIlA' 14 último o sr. Gentil Kreos, residente

ne$t... ct.dadfÓ, '" A nivlOrseria hoj�, 16/4, o jovem Nelson Mucba
loski. hmbém d('�tA .cidtide. '" Para amanhil temOR os 6niversé
rios dós' ;l"Ivr:o'l"l Julio AI.!cio "Gal'fotti .. H",l�io Dllvpt e tAmbém
dll g.. rnti�h'l Elhmf'. filha ,d� P.rmlo-Melânia-Malicheski, residentes

eQl! \'o1!Jjor ?iel�8. A CO,lll�18 parabeniza 08 aniversariantes.
� ....:

•

'1>:, ' . ." i

N'?t�� dlversàs '

-I

. Gra·ntie foi-.a, m�vim�ntaçio de fiéis nos dias ds semana

Sant": e ·Páscôa nê Igreja'Matriz, Já indo. para agradecer graças
II bosc,ar conf.:lrto espiritual.: . ....,..-- .. ""!';:l

,-- ,""..._,.",....-,. �,
.

1>J!'.·:··�_·"_ c'•

•
o Gr9T1delfests."escolar s� realizatemeohã, dia 17 ,�em R.io

Novo de Cima.
..

Dentro de breves dias será concluida f.l imtalação dA rede
de ilumiDsçilo ,rural DIHi localidad@s de Sftoto Antonio, Colollia
Ru,the9� e, RrÇl,Novo, de Gim .... Espera-8� peta breve �8 SU8 ioau

gur�ç§ti @ .ta.mbém nA locQUdade de Pulador, que j� foi conclui-
d l

.'

e'in : tode '8 !!lua extençio. ,

SHALON

i
.'

'Agradeci'mento, t Convite Missa
'Familiares do stludOlIO

.

. 'G�E�'R M A N O B�Â Y E;R:L
. .

. E
QUHl8 .�on!;t"rl)&dC8 .com .0 seu ,lecimento, p..gred.ece� ao

Dr. VWlOn, pela 1l8&lstêncla médic� prest�da; ao VIgárIo da

Par6quia, pdsl pllavras de cO!lfo�to, "r'aOB parentell e vizi-

.ohos que O� confortaram no·dolorom range por que passaram.

Outrn!ó1sim, convidam iii t 8 P')!."A a missa de 7.0 diA,
qUII> seré cfI'lpbrada amanhã, dia lí�, às 7,30 horas, na Igreja
Matriz Cd.,to R@i. Ü,

ii
Por mais este ato de fé, 8gr�i�eeem,

,
,

$!. 41&L'

-'�

cMIGUEL DE OLlVEIRA:t Encontra-se em Cart6rio, 2.° Oficio, à Rua Vidal Ramo.,
com «CEeI IA FERREIRA edifício do Forum, para ser devidamente pretestade, 0.8 seguinte.
DOS SANT S:t, ele Datnr.1 de títulos. I

..
.J .

'
,

. =- '.

Belo Vieta d Toldo dests Eltado DP n.? 0617/A/l - veneto. 30.01.77.",(.valorãCr$ 1'13.288,00
nelcido em 8 de' utemhro d�

'l{cento
e treze mi� e duze tos e ol�enta ,�ito crúz�lro.); é"',�tia.,,·:

1.943, IlIgricu ar, aoltairo, domlcí- por Gelcar - EqUIpamento ROdOVI6r.riig�/. Indus,trllll Ltd�.•on.tr�,.,.".,
..

liado em G 00 dos Bueno",

del'�
LAURO ANJ'0NIO DE SO ZA...�f .' ,�,. ;

t� I?illrito, ilbo ríe Elena de O'. ' DP. n.? 32/200�787-6 " v�o. 05.0�.77 - vaJor·Cr$ 1.680.00,,;hveu8, fale rIa. Ela D8tu�al. de (um mil !!elcentoR e oItenta C .. 8Ir08), emItida PQr .1R.�frlge�.�IQ .'

Campo do. Bueno, deite Dlltrlto" Petschow Ltd&., contra ARY 'NDREYEIAK. .

'.
.

" .. ;

nescida em 1.° de novembro de /
. I. _.

,,',' ',; ,-

1945, do la • lolteira, do�iciliadlt i DP n.O 002249 - vencto
.. r

,. .03. � - vilar Cr� 849,�6, ,(oltoc�nto.
em C!ampo ,108 Bueno., hlha de e quarenta ti novE' cr irai e ,arent. e S811 c�ntavol)., emitlqa
Cdrmelina Ferreira dOI Santo.. por MacifeJ:S1A M " rilil de onstruçlo, ·coll.tra ' �L'JlEDO :' .. ,

SCHULTZ.
' ..

,
. . .

Se algu souber de algum
impediment, oponba-" na forma
da lei.
Pinheiral, 02 de eht'il de 1977

SILVETE DARGI PAUL
E,crevente Juramentada

Registro
JAr�RA EMIUA PAUL rOR.
R�A Ofil'j .. 1 ti.... R"lri.tr qyiJ
do Di.trit. .... '�!l Pinh .. irn�, r"msrr8
de Canoinhee.. E_torJo ,lA S�otB
Catarina, faz .aher que prete
dem caltir:

.

, «JAIR JOSÉ CALIS :t com

.'c.NELeI APARECID í\LVES ••

'. ele natural de Pio Irai, deate
Distrito. nãscido em 7 de marco
de 1959, 8�ricoltor. solteiro, do
miciliado em Pinha os, deite Di.·
trito, filho d.e Jos CAliltO e de
MRria RO'III Vei . Ela natural
de Porto Vitóri deste EetaI'Jó. Ina.cida em 6 d sgolto de 1959,
do -'lIar. soltelr domiciliada em

Pinheiros, filha de A vellno AIve.
e cfe Dorvioa" Ive••

Civil
"\f

EDilAIS

rfDocumentos' extravlados�,�
__

._-

"'i.��,

SHIZUTO MAF,DA, declara
P!U'1l o. devido. fine que ex•

trav:ou OI seguinb'. documen
toa: Certeira de Habilihcão"
Certeira de Identidade � o Cer.
tificedo de Propriedade do Veí
culo marc" Dodge. ano 1953,
placa AA·1490, cor cinza.
Oa me.moe ficem .em efeito

por haver requerido A 2.- .ia

Certificado extraviado
, CARLOS LUIZ !CODELLER •.

declare pS'l8 ai devidoe fin.
que exbawiou o C@rtificado d�
Propriedade do Veículo marca

Wolklwagen, ano �960, plac'!
AA-8398. ch9f11ia' D.O 017497,

O me.mo fica .em efeito.
por haver requerido a 2.- via

-

Sebl�tilo Grein Coita, E.cri.
vão de Paz ., Oficial do Registro'
Civil

.

{ io de Major
.

Ira, Comarca e 'anoinbal,
E&tado de Santa'C.tarina.
Faz saber que pretendem c8lar :

«A.LCINDO CAETANO DE o-IILlVEIRA- com� «MARGARIDA
LAURES TABORDA:t. Ele Da

tural deste E.tado, naecido aOI

15 de fevereiro de 1959. em Co
lania Ouro Verde. Caooinh8!1·SC,
domiciliado e re.ident., ne.te mu-

.

nieípio, filho de Josê aaetaoo de
Oliveira II de Maria Hoaa Dranka;

ela natural deste Eltad� na.cidil
COI 20 de julho de 1959, DeIte'
mUDi�ípio. domiciliada' e r••idente
neste muoicípio. filha de J01&.'
Laurel Tsbôrde e11d. Alzira d.
..... ,,'lItr-""'-I!!b6rd•.

Apreaeotaram --;; ddcumeDtol,. '

exigidos pelo 0:6digo Ci.n are .

180. Se alguém tiver 'coahecimen
to de existir algum impedimento .

leg.l, acule·o para fiai de direito.

MajOr Vieira, 07 da abril/1977'"
. �. . �

SEBASTIÃO
.

GREIN COSTA '.

Oficial do'Regiltro Civil

VENDE-SE
Vende-se ótimol lote., com

600 m2 cada, .ituado. no Bah-
1'0 Jardim E.pe'l'8nça, a uma

di-tância de 150 eiro. da e.·
hada a.faltada.
Preçoa nunca v

}
08. Condi.

çõe. de pagamen t
com 50%

de entrada e o I' hnte em 8
a 10 preataçõe.

"
,

Tl'atar ('om o r. HEN1UQUF-
BORA • RUIl ttiHo Vargal,
118. l. 1

EDITAL

Por .nl �r sido possivel '.nconttar o� ref.rid()Ii:'re'��D""!Ó; I

veis, pelo pr .
ente os intimo para ,o prlZo de trê. (3) di.l, ,a <

contar da blicação deste, no Jor ai Correio do Norte, .:vb:eiD.
.

pagar os enelonadol titulos ou da aa razões,porque nlo o·'f.:,
zem, e, ao esmo, tempo, no callo dêi nlo a,.,er .tendid� eata In�i-:.
maçlo, os notifico do competente protesto. � .

.

.'

': ".:_ ...

CaDOinhas, 13 de abril de 197'.- .

. --'"":';;.:::: d,�,'
.

THERESiNHA CARARO ''';''';' Oficial,M�IQr

. Sociedade
E D I T A·L'f

Assembléia Gerál OrdlD6rl A' .- .:...

Atendendo disposições eRtatutértas. fJeam convoeadol OI'

Associados da SOCIED E BENEFICENTE OPÉRÁRÍA" oara
A 8sembléi. Geral Ordinéria a ter lugAr em/itia sede soci.l,· dia'
1.0 de majo de 1977, às 15,0 horas em ,.pfimeir.' convocaCio •

'na falta de número legal, às 30 hor.,h�m segundl .convoc.çlo :

com qualquer núml!ro de assoe doe"fpara delib,rarem lobre ia,
segUinte ordem do dia: �''r , ,. r'"

� ,..- -,
1.0) Apresentação do Relat6rio.� a iretoria;, . .

. ,

.
, � ...... ';

2.°) Prestação e aprovaçllo conta do exercfcio anterÍor;,
'

;
.

3.O) Parecer do. Conselho'; iscaI;
,', ..........�--

4°) Eleição e posse nova Dir�toril Con&elho Fisc.t:�': ,

Obs.:' Para fi Registro e verificaclo, .1" chapas Pil:W'no'�a �,'

Dirptoria e Conselho Fiscal, deverlo�r' aprelentad.. até'
às 18,00 hores do dia 27 de abril do cor..eote...

Canoinhas, 12 de abril de 1977 ' .
. 3

Guilherme Prust :.::: P;elld;âte,
_ .. _.lo �. _'

...
- ...... 0:'

,��,�,
Vende-se um MOTOR Interessados procurar, .au

.

MERCEDEZ BKNZ - 331 tratar' na rua·P.ulaPereir••. �;
DIESEL, completo com

Bomba Injetora, Dínamo, 350,-. Fope 22-0.835 - na

Compressor, �Plator. - firma Aziz . Jo�é Sp.leme &

Cia. Ltda.
'

3 .:Preço de 0';Ocasião
,
....
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Jíl,o>�e· DireH� �a �n arca ·�e tanoin��s
" . .' � 'I�iU� Á CITA�f(O COM mÁZO DE EDITAL'DE INTIMAÇ;U) E te o valor de Cr$ 1 "'00.00

-!
conci1íaçãô a. q� tle refere (/

j:ED��AL Ql Il\n' "",-:.L��, � E
"\ ''s'P-.",'. :

...
,...

" (hum mil crusetros) . ,ROL art. 1, ti, da Lei n. g 963 de "�,', ,I, r, " ,,' , .' "TRINTA (30) DIAS OITAiÇAO COM O PltAZO DE bAS TES'rE1VWNHAS: j) ' .. _ 10 ,12A9. Ctte-S! O �eqU{)lj"o,
, "'. " .. : 1 '". I

'

:.,

'rxtINTA (30) DIAS LAURINDA RlíBEJHO, casada, por edital na fo�a da ,Lei, TI?
, O Doutor jOSl1: GEn,ALDO BATISTA Juiz de Direito doméstica residente a.rua no- prazo-de 15 '(qumze, dias, f�-
.

da'Comarca de.Cânoinhas, Estado de Santa Catarína, O Doutor .JOSÉ GERAL- na Fran�ísca, s/n .", Baírro cando o mesmo, alerti)-�(l.· de,J?a f?J:ma d�.Leif etc. ( .�l· DO BATISTA, Juiz, de" Xarqueada, nesta. 2) ISAU- que �eu ,

não comp�r�Clrne:c�w'
Direito da Comarca de RA VIEIRA, casada, domésti- Implicará em revel1f+;'.pal'a,�&FAZ SABE,Ji aos que o presente Edital virem, ou dele
Cancinhas, Estado de ca, residente .a rua geral p/ demais ato� :'�o preç.essc<.:, J�t!-.conhecímentó tiverem que, por este J:urzü, e 'Cartório, se pro- Santa Catarina, na for- Três Barras .parte de calça- . me-se. NQtlflque-s� p M�nl�té-

cessàm�'6s âutoé' dé'lAçoo Judicial de Desquite, requerida por ma da, Lei, etc. mento no bairro Xar ,rIO Público. ClílnOln�1a.;;!: {";",."TEREZ'INID\:.DEJESUSBHIT'I'OicontraJOÃOMAR:IABRIT-
nesta. 3) ONAG 'DE: LI- 30.�3.77. (�?,),Jo�el,?G�ra;,dOTO,'tflC'aiii1Õ"'o'Htdâ.ô o'requéritld . JQ:ÃO M,ARIA BRIT':ÇO, FAZ SABER aos que o
MA brasileiro, asado, ferro- Batista _ JUIz de Dtreito .j':.j;!;n'l

atualmente: reside &rn lugar incerto é não sabido, pará que- presente Edital virem, ou dele '

a"" ,entado, residente virtude .do gue, expedl_ este ..erentlo,W&hir,ttes'tât:,.jà; 'fJ:iiesente"lação, no' prazo de quihze (15) conhecimento tiverem que, por na r. ilí.eida Cardoso, próxí- outros .lg,uals que ,ser�o publí-
diaSi.\lâ ,ctifi'nátl'-Ela áudi'êheitas'de"'reeondiliaç;ã:o designada para o este Juízo e Cartório_, se pro.ce,�- m ó moinho nesta .. D'ÉSPA- cados e afixados na fG.lrmtt: dadia-08.1.(J1;7q,c"ã§� H'orã�:'l'l:êste"Juíz6'. Ficando o "citando ado s�,m os auto�.Lde Ação ,Ordma-. HO _ "A r�querente alega lei. Dado e �ass:ado_ nesta Cl?a,-vêfti(t!S"'il!ê:�UeJ'n�·��l1do eentestêda a ação presumír-se-ãc na de pesqu:l,e, requerida p", ,.'

cue seu marido Francisco Mas- de de ,Cano�nhas, E�tr;:do de
afj'@��lIcomo�'\fertlãq:eÍfÓS'ds'f:a:tôslàrticulados pelo autor (art. MARTA VIE:RA T MASS2?1fI- saneíro, encontra-se em lugar Santa Cat�rma;' 'a?'5-trmta e

2!t31!.q.!V<ê'7�,·�\!'tlr't�! 2'8'5":La�pâ:rtle'dó C�P.C.), tudo de acor- RO, cO,ntra �RANCI��9]MAS� incerto, e não_sabido e requer um (�1) dias do rn;:,�eLl1larçod6'??'oom d,"pêt1ç'âdl!if)'re&pec'ei\'90"tlespa'bho, à seguir transcritos: SAN�IRO.,: Ílcand�. 5J.1@,dOOrelquesu
..

acitaçaoseprocedaporde mil, novec�ntos.�, s�"�I!!3;::e...;..,; ·Êxffió.· st��:dt', '.'.h�ü�·de"·D'ireitd da Comarca de Canoinhas. qU�;,do F�ANCI/�O ��S�A- edital. Esta deve ser deferida, sete (-1977} . 'Ero ,Z�lden<:���:a-TERÊZlN )r'DE ,JESUS BRIT':IlO;' casada, residente à rua NE.lhO, r�slde� em lugar m- face ao preceito estatuído no no S�leme, .Escnvaq, osussere-A�Ii!. à49io" ;: s,,"'��3,!,�estal, por seus advogados afinal certo e nao ,��f)ldo para, que- art. 232 inc. 1,. o do CM. de vi. "
• -

"

>'''' .,

asiMádós 'G�d, 'Uí{l}, a�0rn·t�ase "no cont'do no Art ' 315, re�do COI,.1,#�t3,r 'a ,presen!e Proc: Civil. Designo o dia .
. .

·IS.....m��'!é1\J;tt>,,�.($7,,�V(.l,·'€l0)CO '_'. �OíVíl,' vem até V:E:xcia. pro- d (1")
, JOSÉ GE:&Ald:QO.�t\1 �A

, açao, no f/razo e qu�x:ze. �.
08.07.77 às 14 horas, para que r Ir" Jl!l>Íz;üe Ii>íre:ito�" ',,',,�pi:jr',Açª-9 de 'Desquite J.'Üdie.iarcontr. _

o MARIA DE: BRIT- dias, a/fon_tar da, audiência de
se realize 'a audiência . de re-

TQ. btaSU'eirô-�;'opeI;ador de máquinas, filho oão Britto e rec�ni1haçao, desIgnada,., pa:a4tftjárçw�,NflZ{tr�evjski,de Brítto.. natural de
'

sarras, o dl� 08 de Julho de 1917, as

�Íl,��:'C;aiti;irina,Mcé'm�"39 anos'rte idade atualmente em' ;'. I H,,,,;flmas, neste JuiÍzo. /-Ficanao
Ü!ç,e:rW:e',não,s�çtd'Q,,�pe'laS";ségüiÍltes razões de fato e direito: ,��titando advertido de que não'
:",' J�·'�Ço.J;'lfotine certidão de-easamento junta, a requerente i;l1lS ndo ..contestada a' açao, pre-
casou,:,s.e coJi;i o. Réu. em 1. O-de setembro de 1962, �ob regime .

V su _ir-se-ão aceitos como ver

d�.;�omUriflã:G"�é�J1/)ehs;;;de cúja'.t1:hiãó:,tivenpn cinéo filhos/ii dadei os fatos articulados
(,\{®,tS}t!ll)l�S)J':pSl'rq\!lâ:iS iV'sni- s0b·�o's c1:lidados da reque:ren�(f pelo aut . (art. 223 §. 1. o c/c.
t�:;"�It: 'qUtf tr-â,.�mlris�,�ê!.,três ·'áinos( é R� abandonou o lar c(}.�:� ° art. 28 2. a parte do ....
jug�f.;yoln'h�iª,,'M�1íltíl�;ltólmatnd() o rumo igno:I'ado, dei�íão C.p, C. ) ,tu de acordo com

àS:��fi§� dm Elrês�tad:a!(f&!êi:tico filhos menores e atéJ.êsta a petiçào e resp tlvo despa-
4à�M��fn.�ml9t,Í1� d�Ui1q.üailquéF satisfação ou auxílio )"nem cho, a segUir tran" 'ritos:
Iil�$fni9(,,�1en�u'1·ã;@s'iâ�lbsda,:mesrría; formulados atr,ívés de' rm:;nno. Sr. Dr. Juiz Direi-
sêlrs, Ifa,nt�J:.'Ía�tf,poig. àt(;l�'StrW!tarida, desconhecia seu p tadeiro: to da CorneTea, a) O FA '

111;'1 q:ií�'bt:,é'bJSál'ljjãb{pltssúit:bens�.a ·partilhar; IV. :ue, ulti- _ Marta Viei:ra Massahel
mâmeJi'ter'reJtfequertmtél}(f.ltrviút.'dize,r Elue' o Réu �, encontra brasileira, casada, 'do ·lar,.- resi-
trª-,balhando -em uma firma de -.serviços de terra anagem a dente no Km 6, município de
qüa.�, ex.eeilta: lt}t>ra's"1>apaj�ra'IPêtrobrás, em Arauc ia-PRL Pe- Três Barras, nesta Comarca,
lo:é*PÔ�tQ�ei:eoIfii':lja:sê ]lãs êilispostçõ�s'doArt, 3�l, IV do C.C, p'Jf seu advogado e Procurador
c!c'�tl)teí'�rr;Pf96S'}ld� 1;0;1=2'/]949, requer a V.[' xcia.' seja a por fim assinado, vem à pre-
presente ração 'fj''tllIrgãida lpréêed'ente ,.tleClamu-�:' extinta a so- sença de V. Excia., expor e

cieclade�·cÓJilyÜgalNconê:lf,u;iãndó!.seDo Réu'·no fbagamento da' requerer o que segue: 1. o� Em
pensão a .•que faz juz a desquitada (art. 32Q;!7Cad. Civil) bem 10 de março de 1953, nesta Co-

cómo-no"custe,i(F/à'cria9,�"\ é�(€dücação
. dll menores, c1.:ja marca, a postulante' CE,sou-se

guardá, deve ser conservada com�a.DesqUIt�da, como também com FRANCISCO.MAS8A,NEI-
s�ja ,0 Réu' condenado -ne) págamento de )�ustas e honorários RO, brasileiro, de profissão ig-
advocatícios e demais emolumentos. Re�er ainda, a intima· norada, conforme certidão de
çii,o do representante do Ministério Púb, co para que interve- casamento, anexa; 2. o Após um
nha no feito téndo'enr vista o interess e menores ria Ação ano de casamento, aproxima-
Para pr()�à1,li:té'qtÍler:à ôuvidardé' neste nhás,� cujo Rol aJiriaJ damente, Francisco, sem, qual-
éi"'apresêl\>t'a.d�"1�IDltada de�'dolmmen e a Citação do Réu, quer motivo, abandonou o lar
pó� E<l:it�l�(Art;� 2<:nf; IICPC, ,para t nto declara a Desql1i· e tomou rumo desconhecido,
tanda descon1hll'cer,,-o endereco '€lêfi

.,

Ivo do mesmo. Anexo, tanto para a requerente comó
Ate�tado�de .Fobrezà para 0S 'finS"'de Justiça Gratuita; can: para os parentes do mesmo,
soà:nttf'ã: lki,fi•.'p 1060, 'e demais·dis sições pertinentes, dano os quais, mais tarde, também
d()�sê à pr'eS'erite'o valor de Cr$'l.a ,00 (hum mÜ cruzeiros) ,foram embora desta comarca,
N >;Term(\)'St..\E,l;ltDefetl'tí1enw::: r€an has 14, çle Maiõ de 1976 ficando a requerente abande-
Mtonlio,·Wei'hfurtel:!r,�!L�0'AB'jSG l]: 3.' Neuz'ldo B. Fernan· nada à sorte, -tendo que conse-
'd�s':"':": CPF'030Hj1}'399-04j:;RQU,Í) '"TESTEMUNHAs: - a)' guir emprego para manter'-se;
HELENA JUREX, brasileira, cas� a, �doméptica, reside:n.tE 3. o Do casam.ento, não tiveram
em,'FeI$Be:SooIiidt/nesta 'alc do i: hefe da Estação Ferroviá- filhop e nem há bens móveis ou

t1-ª��,é�;'lir:MÁIUO,BRITTO,.b'asHeir0, eas·ado, resident€ imóveis deixados pelo- requer�-
;no,b�r�d'ã::·X'.a;tqtfeadà, frente a·'�g];.eja São Cristóváo, nesta; do; 4. o JJj.ante do exposto, vem
'e) �rL�1;1�SSr; blasileira, cas!;lâ ,;., 'costureira domésticà di.'!o a postulante requerer a V.
íautôiio�� $ê's.Ídent'e à, Rua Goro, el Albuquerque, n. o 926, Exeia., se digne mandsI' pu-
'nesta. �BE5IP':A'eHe> Encontran' I

�se o requerido eT'.l Jú· blicar editais de citação visto
gariimce�eltf,ã'o sàbido, consoá :: e informa 'o Sr. Oficial dE estar o R. em lugax incerto e

ju�tiça/á'I�fls'. p.�á l!fUe. sef ele cit
I'

Q por gdital, a fim de que não sal:1do, para que o'mesmo,
cOIInjal,;e�aJ�estll) Juízo, para; fin, de reconailiàcão, conforme venha responder à presente
está esta:belef!i�Qno art. L q da r in. o 968 de 10.12 A!l.l. De· Ação d� DESQUITE:, cOIlf base
'signo o'dia,,8,-7�:77,às ío horas f-a " que se-realize a audiênCia no Art. 317, IV, do Código Ci-,
recoriciÍiatóFiá- flcalildo alertado- o

'

itando de que 'não compa- vil, sob pena de revelia e por
recendõ, valerá "à. citação pata to, s os· demais' atos do pro-

II
,fim, jlJ.lgue procedente a, pre

eêSsó:.lntimê::-�e, �:r:-rotinque-se 0.- inistério púitHco'. Canoi·
I ,sente açã.o, condenaT'.do-se o

nh1tS', 3crd��Ma:r'ço de 1977. (às) J é Geraldo Batista - Juiz 'R.. "no pagamento das custas,
de Direito'."-Efi-R'''Virt\lde do que, ex"]J i este e outros iguais que flOnorár!os e' demeis comina-
serão públidttlbs e .c:afixados na forn da Lei. Da do e passado ções legais.

'

:P. Deferimento.
iineS('SJ'mtlRâer.d� Ca;noinhas;).Estado" elSanta Catarina, aos Canoinhas, 10 de setembro de

trinta tJ'�"'.('3"l!) q:ias d@,';mê::l fie...Ma:rGo de miL noceven�o� e 1976. (as.) Neuzil�o B. ,F;er-setenta e áete:r.(497!7). Eu Zàiden EiniIiano Seleme, Escnvao,

I
nandes. Advogado.

o.�ubscrevj�,..::· f r· '\" ·1 EM TEMPO: - Para os
,

JOSÉ GERALDO BATISTA _ Juiz de Direito efeitos fiscais, dá-c)(' à il;'e'5�n- II-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii!ii _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOii,iii.iii••iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;i;o;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii�iii,.,iii�ili'Jiiliii;,iiIii,,ili<jiii.

.Jiiii'/;..:t'.tÇ)8., ;:t1· x rYf) �

2l_i\lD_ilI!I!iIil!E5llD\ll�_IIllIIIlIl_"' 'iIifi'IilI"'IIl'1II!III1IID!I1IIIÍII__-"---�-,,,-'1
• ...--- ••__.. ..lIIIIIIli:illllDBlIIIllEllllll'!!iHli'ffiWHli2l!:!ll!ll:::tI!.IllEI!!Il'IIiiII'�Ii/DiI!=,.-�.�',.�\�?3t*WÜf\ttr;;."""

." -.iÇi __� .._���...-�--",

��r-:-
.. --mmr,r-;r-rtf���Umna

Ed,ital 'd� '(it�çª� ÇQ� Q q!�Z,�, �'.�lq, 4t!�
O D utor JOSÉ GERALDO diá '2:!�061971 ã" du bôrl�.!, Ci.

BATISTA, Juiz dll Direito da tem,ul por Rl.aod'.li�, roli..eb..tJO.�.
CorDarca de C8ooiohllf�' E.ltado tu. Ga �move'I,lsle;....quel�, :'ID9 cuJG
de Sliuta Catarioa, DS forma �B n0'me'l e"tá tr:totepi.tm Q),; i....o"'l;;:;.I
'Lei, etc, Dão ,.enlto elt� eDe��t�dO}.fl"�!"flll

edital. Citem"e�'It.I.D4&-. por",Edltal
.

FAZ SA B,ER a· todol quantol com.o' pruo 'de t'rirlta (3Qf,. 'ài .

e.te tldit.ol �irt'm cu ,dei '€orJibe·
o••uleo_tel iocertq' "ê d�.cC)6b .

cimento tiverem. ou inter.ta 8C·POI. ci,io� pu'blii!aô�o�.'e o Edit.híab'.
18, 'com o prazo de' bno't ,(30<) veZ DO· Diário.. 'da Jo.tiçt:: e 'por'''
diu. que pnr pdte ,de c:PE RO (du".) vezf'.. -,bo�·ip�ó.F'lo,c".l;�fi�
ANTONOYICZ,� '/' ..mulher,,.

. cauda de,,��.r'e' ,.CU1iii,oter••íld'"
�LICA MAYER ANTON· c�t.ado. p.rlí;;lDô"PI\.zo�tfé�iiiqüiaj••

V I r» pnr iDterm�(jio de "eu pro· (l51) di.IIÍ;;"COD1J.dpt�1)d. ':ilitimaçlí»
CUflHlú ,ir. Alft')OIO' Wljlófur�er, dfl lelilteOç!.l ,;:ffl�,id,lg.r.jo.títiçajl.
fpj- Hqullr a_ u,lUa �ção de·U�U., ",po..ef'l�pre,.���d:o�pef:él.qo.�
CAPIAO, _rle'''I:l�a 8,e8 de terras

r n40 .�a!if;«iãa,,�..,..te.téj,lv;,.erl9·
�om 20?,827�OO m2 {duze�tol, e tt í. c_!'),pi'1l V!!1�,�.ei,�IL","� '.�.,,�
,nove mIl,' '()It(,ceoto. e, vl.ote fi tív �â;' ,inic.í,.t,; LC_ji!lotifi.qI1��\j,
Bete metros quadrednl). IJtutd. att.·é." certá:, ,pi'ec.lô.(i.T,••y;:Jf:.�
DO lugar «Rio dei' .P,-,çn•• r deite

.
'êbtta PlÍblic•• "do·'E.tilld()�Ce 'lIl'

wunicí�io e Com9r�8, �b!ldeceD.-'�.��,� 'e:Qiã'(:)� e· ci'J''':�ARj,�;;él.O*�.'M.i�l,,�ali r.eguIGtel coofr?otsçoelllo/de,'F. tério--P biieo. itj�o' e "por> '�'iN,ª'.
Jade < plJf um 81>[010 sem d�f:'�l�, .�do M icipio.:""Atixemi,. qt:.'E'.
,mlção e .8!élD - deite. cOo;Jre�I".1 ditai. DO"' ug.r ,��"-b(1.t;q�.;?:;�titi�
que, 'f' ,(hz pertelJCAf aI' erdetl'ol m:em.Ul�"O" ·o'j�t'é'(,ihP-Ú'b!:���IIt.
de LUIZ DRA-N-K�� do. o.utt·o t,imem.'.e� ÊI:ri,"'o\�t6:M:9"rfl�ai;Jolé
lado com terrô8 .e diz "per- Gar,àldo...:Bâti.tà� Jviz.(�e' .9�I"itri.
trncer 8 Alt8ir ,caokll, e final- üado,�e p".'''4�tIDe.t•. lçia.J., : d.
WHite pl�r outro lado, com te�rlll Q8ooiub'\ll E�t�do?".'i S:�t��� �
que .'e diZ pertencer 8 herdelrol t@r,toap ,,801 oo�el'd'.!iI' .d�'·t.e� "d,de' Levy DC81lka; �8 qmd. ID"R'ot'rm mBrÇr!J de.,.miJ",t�õ·YCle.ttt9'�'. 'f\.

pOlle mllo,a. paCIfica e IIJ1-Dterrup- tenta, I"" l.ete EIJ,t,��,�lDEN .,E.
te;!'; A refllr'ida -ação acima' cil.lia SEL,É'M E".E:cr;,Âo�,�o. ,au-B,crefl.
foi pr, f<lfido o ,t'gui!lte"de"�,,cB�':, '�c

'

, ,",' .,,: ,". ,.,'- "'�':
"Psra (i .realização 'da Bumê ICla

. JOSE GERA too nA.TtS!,.:\,
,de jrlltlficeçãu IimÍIl&f,' delig'uo O ,,' i

, JUIZ 'de.,:JJirihor� ';;�"':,'.�
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Ecos do Brado da Injustiça"
Infelizmente, muitas pessoas tem acesso aos órgãos de'impr,elll?a para supostamente denunciarem injustiças e aca'bam elas mesmas praticando outras, por nem ao mesmo procurarem se inteirar dos fatos a que fazem referência. As críti

cas .inl:ustas e maliciosas normalmente caem por si mesmas.'mas como neste caso as críticas procuram colocar a popula-
. çãq. em geral, e em particular uma classe contra um profissforifJ.l, atíngíndo-o profissionalmente e moralmente, venho apúblico, não para responder, mas para mostrar a verdade dos �

. tatos que foi encoberta pelo artigo Injustiça 'que :brada :publi·cada neste mesmo jornal na dia 9/4/77.'
'

,., 'EÍn primeiro lugar não foi invenção deste profissional,

a realização do exame em questão.
.

;'
Em segundo lugar não me cabe culpa se o IPESC, 6rgão,ao ,qual os mestres podem recorrer nestes casos, não me cre.dencíou para o atendimento, apesar de toda a documentaçãopara" tCil estar, desde setembro de 1976, em poder-deste ínstí-tu,to.' ,

.

" "

EIn terceiro lugar é preciso que se esclareça que o atenQimento pelo INPS é exclusivamente para-olhos e que para oll1estado eram necessários também os exames de ouvidos, nariz e' garganta, e que o 'total de atendimentos mensais é Iímí-
�o.p?r'um teto prevíamente fixado e que não comportariamtaIl.tos: atendímentos como eram necessários ainda que só deolhos."

.

-:
'. 1;, Ei:n quarto lugar provavelmente a autora do artigo des

conhece que tendo comunicado ao professorado através de
�uas colegas e d() Prof. Eloi Bona, fiquei várias noites em meuf;:OllB.ult9rio apenas para atender aos mestres, pois acreditava
,Ql1e este hQr�rio seria mais conveniente mas apenas uma pro·fessore,:me procurou neste horário. -

,"
" ..

" : -QÚ�nto. à, qualidade' do exame, só é necessário que se
diga que o 'Profissional coloca sua assinatura nos atestados
q�e emite respqnsabilizando.se pelo que atesta e que nenhuma�tQ!eSso�a. saiude meu consultório sem que as deficiências
:q��; porxen.t�a açusassem tossem devidamente analisadas e,.� .Po.S$fvel�., çpr,rigidas .,
"", ,>, Possó tam ...ém tranquilizar a articulista pois nenhumade suas .colegas é cega ou surda., .

< ,�
-

Quanto a negativa de fornecimento de reciboS só posso afirmar que todas as que o solicitaram toram atenqidas de
imediato e que as que porventura deles necessitarem poderãosolicitá-los a qualquer tempo.

,

"

'., Um fato q,ue a articulista não fez menção, talvez por r'.�.d� �nC()ntro ao espírito destrutivo de sua crítica é o de queguaJldo .tui cientificado pelo Dr. Haroldo Ferreira da situa·'riP JIUé atravessava o magistério e sendo ele portador de uma
�licitação do Prof. Eloi Bona para que eu fizesse uma redu
ção nQ, preço de minha consulta em deferência ao professora-• AA.;pl'ontamente concordei e estipulei em 50% (Cinquenta por,�p;to) do, preço normalmente cobrado, isto por reconhecer a
,lÚtuação que atravessa o magistério e ao respeito que me me
rece tão digna e laboriosa classe de noSsa comunidade.
"/, ,�. '.Creio que �om estes esclarecimentbs mostro à articulis
ta, ao professorado e à população em geial a verdadeira face
das cois_as. A professoras quero demonstrar que o meu maior
empenho foi o de' com elas colaborar e nunca explorá-las co
:mp ficou di�o. Creio que o referido artigo não representa o
pensamento da classe mas apenas o da redatora que creio ter
p�ns:a;do" em defender as colegas mas que o fez de uma ma
neira inf�liz por não, ter procurado tomar conhecimento dos
tliltos antes de' atacar a uma outra classe que como' as profes
P4I#' teIp..tamb.ém suas dificuldades e injustiças a reclamar
mws níio,o f�,às.,custas de quem não tem a culpa.

I

Dr. PAULO CESAR VICENTE �VES

,Ag�adeci';u�nto e
, 'Convite' para Missa de 7.0 Dia

,I..posa e. filhos de
"

,Lourivaldo Burgardt
'pz:ofundamente consternados com o seu falecimento, '

".em agradecer as manifestações de pesar e solida
riedade recebidas.

O imorredouro agradecimento �os\ médicos, aos

parentes,
.

vizinhos. '�mjgos e a todos indistintamente
que com desvelo e carinho sempre o assistiram, e

,�que deram com "bnegação, assistência e apoio du
,rlinte a sua enfermidade.

Ao mesmo tempo convidam· para a missa de
7.0 dia que s�r' c�lebrada em intenção de sua alma,

dia 16 (sibado), às 19 horas, na Matriz Cristo Rei.

Deus,lhes pague.

N01'A� ESPARSAS"t tooriva'.o
Burgardt VI�Omd6:1�iV��;1 ��:.:��� �::

R I ti' de pAICOI no .izinbo muni· x lt lt 'epercutiu do orosamente
cfpio 'de Trê. Blrrl. entre o. J:..ldo C.rvalbo. o' popul.,:a notícia do Falectmento do
.euI f.mlllarel. Dr. F.rn.ndo, P.r.lb., vendedor d.,Unb. ehe,.esttmado LOURIV A T f)O BUR-
como .nuncl. I Imprens. d. vrolet, .nlver••riou.... ·..b.do(tA nfP', P!'IpOSO da Srft Olín- c.pit.l, e.creveu um livro sobre último e brindou .eu••mi,olda Bosse Burgardt, que deixa
o conteltado e ..per.mol que e col�la.,

'

2.' felrl; 'eo. 1,1.1,68 filhos: Deisy Maria, Juércio
o seu l.nç.mento leja feito tlm- gaUnhádl, na .ed. do BollóLuis, Marcos Dornélís, Denise bém em nOI•• cidade, palee do F.ntl.ma.Elizabeth, Danelíse Terezinha
gr.nde acontecimento hist6rlca. lt lt Xe Argos José.

x x lt O Vice·Prefeito, '.r. "'bto Na.
'

Há mais de seis meses

en-I Vem.i o aplaudi�o Coral de bar Fack, elteva em Slo Pa,ulofermo com a terrível molés-
Florlan6polill, um doa mais fa. a aervlco pertleular • ta.b'.tia denominada Blastomlcose
mOlOI do plf., um. promoçlo da .dminlltriçlo. "sul americana disseminada, da Secretaria da Educaçlo e x Z xapós tratar-se aqui em Canoí- Esteve r.pld.�ent. em .0•••. ,nhas e em Curitiba, sem ne- Prefeitura Municipal, em bene., cld.de,' revendo t.m,mar••,

'

.•
"

ffcio d. APA.! .nhum resultado positivo, pos-
x x x jovem Ir. Clrlo.'Albe�toll.y.r.teriormente foi encaminhado

H I Cl' O jovem RUBENS MORBL, Z x Zao' ospita de Inlcas de São
formado em adminlltraçlo d. Dr. HARRY KORMANN, Su-Paulo, onde veio a falecer,

d d TEL"c!!C S ._empre.. , cOm euree de eeope- perinten ente' • �.. a""rapós 15 dias de tratamento, rativiamo, é o novo adminiltr.dor d. Joinvllle, e.te•• 3.8 ttirl e. Ina noite do dia 10 do corrente.
d. Cooper.tiva Agropecubll.:m no••a cid.d. partlelplnclo ,.... 'iSeu sepultamento foi na tar- de ver-.e .gor. a grande mo- uma reaDllo da,,,ACIC, f��a�� f ·

de do dia \ 11, sendo muito vlmenta;lo na cooperativa, em, uma vilit. de cort••I. no GaW.·'iprestigiado, evidenciando-se plen. e rAplda recUper.çlo fi�. Dete do Prefeito T�er�zlo Netto; �assim a fé e caridade cristã nlneeir" recebendo oa proclutoi ,nl mlnhl ae ��. f�lra. ,
.v. ;de todos seus' amígos que ,p.gando r.liglosamente em dia.

,

Z '.�. ',
x

.

'

. '. "

. i�compareceram para dar..lhe o
x x % 'Também .1.llou é Pr.t.lt.;;último Adeus.

.

,

'FIleceu em Slo Paulo, onde Municlpll, .. I;>,.l".a.o' �.',' ,.... ::Este jornal assoeía-se a dor .e encontr.va em tratamento, Clb., o e.Dotnhen�.ldr.l'1.tl.n. ;1de seus familiarel. o jovem .r. Lourlvlldo:Surglfdt, Gro••kopf. .

'q .,,", :>'
_________------------------.--------------------'------'------''--''�'-'--. :1

.!!
'"

'",. i.> ".:." � ';CME PREPARA-SE PARA OS JOGOS
'ABERTOS DE SANTA CATARINA
Grande tem sido a demonstração de

nossos atletas de Volibol e Handebol de Salão
que vêm' treinando após às 22 horas demons
trando que realmente Canoinhas tem fu�uro
em termos de ESporte Intermunicipal.

GRANDES ESPERANÇAS, DE CLASSI�
FICAÇAO NOS JASC ENVOLVE OS
ATLETAS CANOINHENSES,
:t provável que mantendo este ritmo de

treinamentos, que vem fazendo os atletas da
CME local, os índices obtidos nos Jogos Regio
nais (fase Classificatória para o.s JASC) serão
dos melhores. Espera-se colocar-se o Volibol
Masculino entre os primeiros lugares, o mes
mo acontecendo com o Handebol Masculino.
O BasquetebOl Feminino é outra esperança �No entanto, lamentamos a falta de vontade dos
atletas de Futebol de Salão que não tem com

parecido aos treinamentos, estando inclusive a

direção da CME pensando em suspender esta
modalidade dos JASC.

CORINTIANS ,PAULISTA PODERÁ SE

APRESENTAR EM NOSSA CIDADE EM

FUTEBOL DE SALÃO E VOL,IBOL
MASCULINO

Pensando em promover bons espetá
culos para o povo canoinhense, está a CME
mantendo entendimentos com o Corintians'
paulista para que o mesmo venha fazer uma

apre�entação em nosso Município na modali
dade de Futebol de Salão e VoUbol. Seriam
convidadas duas equipes de projeção em San
ta Catarina, para. se confrontarem com ,esta
equipe. É sabido que uma equipe seria a do
Vasto Verde, de Blumenau (Volibol) e o Fute
bol de Salão uma equipe Campeã do Estado.
Nos prÓximos dias será confirmada a vinda ou
não ,desta agremiaç� a nossa cid�de.

I '.

1. Os JOGOS ESTUDA,NTIS!

DE CANOINHAS
,

Teremos nos dias 21, 22 e 23 do corrente
os primeiros Jogos Estudantis de 'Canoinhas
(JEC). Os JEC foram idealizados com a fina
lidade de provocar entre os estudantes dos' di
versos Educandários de nosso Município o �en

so' de confraternização e solidariedade mútua.
Estarão participando desta Jornada os Colé
gios SANTA CRUZ, VIDAL RAMOS, COMER
CIAL, ALMIRANT,m BARROSO, SECRETA
RIADO, 'ESCOLA BASICA DEi MARCíLIO
DIAS E COMO CONVIDADO ESPECIAL A
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CA
NOINHAS. O local dos Jogos será o Ginásio
de Esportes' e a abertura está prevista para às.
9,00 horaS do dia 21 no mesmo local. O pov�
em geral está convidado para esta promoção.

de trldlelonal f.mma 'de" DO....
terra.

CAMPEONA';fO MUNICIPAL DÉ
FUTEBOL DE SALAO.•

°I;

.. '," ...
'

ANDAMENTO
Teve .íníeío o· Campeonato Munieipá1\de ;;

Futebol de Salão ,Citadino; que teve ftlU, :.�s,ua :j
abertura dois jogos, ond� as .équipes Jni:c,i���s lidemonstraram que as disputas ser�. >m�� :1a,guerrtdas, pois acont�erain já no 1n1ciô:tl'ê�' ::
expulsões. tForam expulsos os atletas Nênáp, :ido Botafogo, Antonio, do Atlântico r. ,Kolin-ha, l'
do, Cind�rela. Estes atletas, estão ilUspenscs ii
por uma rodada e em caso de reencidêl,leia.' ,�, i:tarão Sujeitos a exclusão do campeonato'..�e ':
1977. '.

�l
Promovendo um' Campeonato qúe en-':

volve 36 jogos e um total de 3,50 atleta:s;'num ;
sistema de 18 rodadas duplas em cada tU�llO, ;i
a CME..espera este ano promover a um plano ,imaís elevado o Futebol de Salão Citadino. "·i

.
. .' .

TABELA DO CAMPEONATO MUNICI. :_'

'�,
PAL DE FUTEBOL DE SALAO:'

,TABELA OFICIAL
DATA

:. �.

JOGOS
05-04-77 Botafogo 2 a{ Atlântico" :2;'

S. Bernardo 4 � Cinderel.a
_'

� 0<;
12�04-77 =�a ;�. ���.�." j,�
16-04-77 S. Bernado �

,

Merhy·SelenJ,e ":'c., Rigesa x " Atlântioo. ..
,�.,

.

Ém virtude da promoção da LEC no o.i,.)'
násio de Esporte� hoje à noite; estaro.cllida,foVtransferida para às 15,00 horas. ,

'"
"

'

19-04-77 AREP , , x ' Cinderela
BEBC 'x A.A.B.B.

26-04-77 Rigesa x . BOtàfogo
AREP � M:erlly,Selelfí:é,'

26-04-77 :�i.B. :, '�:f:� '::"':"�"':-;:i:
30-0.4-77 AREP x ,são ·,Bern�do \

BESC �' B<>�fQgo·',".'.i'.·,'
03,:05-77 A. A.B.B

.

x Mer}J.y.Seleme
Cinderel", x

-

AtlDiíticQ "

.'.

07-05-77 BESC X .Rig�a.,'
,

"
'

A.A.B. a. X S .. Bema.r:do
."

10-05-77 Cinderela x Botafogo.' ,

Atlântico X Merhy Sel�llle" .'.

14-05-77 A.A.B.B. x AREP
Cinderela x Rigesa

'17-05-77 Atlântico x São Bernardo
Merhy Seleme iX Botafogo,'

21-05-77 Cinderela x BESe
Atlântico x AREP

24-05-77 Merhy Seleme
Botafogo

28-05-77 Atlântico
Merhy Seleme

31-05-77 Botafogo
S. Bernardo

07-0.6-77 Merhy Seleme
B<>tafogo

11-06-77 S. Bernardo
Rigesa

x Rlige�a
oe São. Bernardo
;x A.A.B.B.'
x BESC
x AREP
x Rigesa
x Cinderela,
IX A.A'.B.B.
x BEBe
x AREP
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