
T�RES BARRAS
��ein nova dimensão"
- .f\ «Casa da Criança São João Batista" de Três Barras

deolar�da de Utilidade Pública pela atual Adminjstra.çã�
." MuniCIpal, vem desempenhando oom dedicação a tarefa

. ��. zelar pela forma,ção qos menores ali residentes, oum-
" príado uma admirável missão sodlal, . i

- O Grupo de Escoteiros «Dragões da Independências em
_ ennstante atividade, promoveu recentemente acampame:a
to no .ínterland de Três Barras, com grande sucesso. Os
eD,ragoes da Independência» com sede em Três Barras
'congregam jovens para a formação sadia de nossa ju�
ventude. '

- Depois da visita. do 'sr. dr. Harry Kermaan - Superínten
dente da TELESC para o norte catarínense o sistema
telefônico de Três Barras, melhorou em muit'o.

- A localidade de São João dos Cavalheiros recebeu grau-
, ,des melhorias na última semana, com toda a Patrulha Ro
doviária do Estado e a equipe da Prefeitura ali trabalhan
do,' sob a supervisão do senhor Willy Sudoskí - Vice
Prefeito.
A Administração do .Prefeíto Odilon Pazda com grandes
planos em preparação, embora a situação financeira da
Prefeitura não permita de imediato a efetivação de gran
des obras.
A atual'Administração Municipal, vem encontrando gran
de receptividade e apoio de parte da Rigesa - Celulose,
Papel e Embalagens Ltda., especialmente no tocante ao
setor educacional. '

- A iluminação pública de Três Barras, vem recebendo
, melhorias, graças ao decidido apoio do Senhor Fernando

da CELESC de Canoinhas e a colaboração' do Senhor Ni
colau, agora desempenhando suas funções junto- ao Es
critório da CELESC em Três Barras.

RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS
,

"

,
,LTOA. traz a, nossa região visitantes ilustres

,

Procedente de Nova Iorque, da Westvaco, permane-
cerá por' algumas semanas como hóspede oficial da Rigesa
o sr. LOU CHADQICK e sra. Além de percorrer toda área
,I!eflQrestada prestarã seus conhecimentos para o bom anda
mento da Fãbeíca;

De São I!auló, Engenheiros Dirigentes das grandes
fábricas BRASKRAFT, e JAACK:O POYRY, estiveram em vi
sita no dia 14 do corrente.

, Também o Diretor Gerente da Rígesa (Valínhos SP)
sr. ROBERT ,ALLAN, POWERS, em visita de rotina, passou
alguns dias em Três Barras.

/

JAMES J. BARBARITO integrado no

de funcionários da RIGESA
"

quadro

Mais uma excelente aquisição da Rigesa, no setor da
Produção, é a pessoa de JAMES J. BARBAHITO que desde
o mês de março radicou-se em Três Barras. Engenheiro quí
mico, desempenhou por muito tempo suas funções na fábrica
de Covíngton, E.U, também da Westvaco, trazendo em sua

bagagem vasta experíêncía em produção de papel.
Ao sr. JAMES e sua esposa sra, Dona L. Barbarito,

as boas vindas com votos de uma feliz estada e a certeza
de que, pela sua simpatia e amabilidade, sentir-se-ão bem
ambientados nai ;;a,ociedade tresbarren,t'e e'canoinhense.

ProFessor Seixas
.

Inverno
FLORIANÓPOLIS � 6 in

verno deste ano será mais frio
e cü;m chuvas intensas, segun
do o professor Amaro Seixas
Neto. Curitibanos será a cida
de mais fria do Estado.

O inverno climático inicia
dia,24 de, ,maio, estendendo-se
.a,,té 23 de junho, com 14 massas

,

(le ai frio que' provocará que
das de temperaturas no pla
nalto, alcançando menos de 10

gràus abàixo 'tie O e até 1 grau
abaixo de zero no, litoral. Nes
te período, ao invés de cair gea
da, a neve será abundante.

!Neste inverno a área mais
fria será Curitibanos, a 130
quilômetros de S!ãü Joaquim,
'normalmente a cidade mais
,fria do Estado. As chuvas, du
rante o inverno climático, se:
rão intensas principalmente no

mês de j'unhb e iníCío de, agos
to. Os períodos chuvosos serão
antecedidos de massas frias,
com precipitações mais inten
,sas na Bacia do Itajaí, Vale do

, Rio do Peixe e Vale do Uruguai.

Dõ:- Gabinete do Vl�b Prefeito
Para: Exmo. Senhor fefeito Municipal
Assunto: Aditamento deW elatório

.

Em aditâmento

a0100880
relatório datado de 18

dà""fevereiro p.passado em especial aos financia
mentos constantes da fcj!!ha n,· 4 onde mencionamos

, um financiamento de Cr$�.050.000,00 (dois milhões e cin

quenta mil

cruZeir08)'#:'�nto
a Crecif. cujo numerário

Com a queda de tempera- não deu entrada nos co,' es desta Prefeitura, posterior
tura até maio ocorrerão seis' mente, ficamos sabedo es que realmente o contra!o
d' t' d f' de foi realizado com aqu a empresa de crédito. ou seJa
erramamen os e ar no,

. Banco Srecif de In�stimento8 S/A., contrat.o n·
intensidade médias de 18 graus SP-CAC-()il9j74 assina� em data de 29·11-74, no valor

provocando haixas temperatu- acima mencionado e para pagamento em dez (lü) par-
,

d .. la celas iguais de Cr$ 205.000,00 - com vencimentos
ras em �eno os qu�se regu -

mensais, tendo a primeira promissória o vencimento
res. Apos estes peI1lOdos ocor- marcado para 27-0z-71i.
rerão ondas de baixa pressão Outros dados do contrato:

provocando ares quentes, com Valor contratual
temperatura média de 26 graus Comissão de abertura de crédito

na escala Celsius (centígra- Despesas

dos). Líquido

Neto' ,..

preve

muito .

•

rigoroso
Entre as precipitações, o ar se

apresentará seco, com a umi
dade relativa do ar por volta de
65 por cento.

Com relação ao ano passa
.do, o inverno se apresentará
mais frio, porque "o nosso pla
neta está começando um perío
do pré-glacial sendo que até o

ano 2.150 aumentará a intensi

dade, o que faz prever uma gla
ciação (congelamento) na Ter

ra", disse Seixas Neto.

Com a queda de tempera
tlJ,fa será de inverno' mais frios
e verões mais quentes.

·Canoinhas-SC

23/abril/1977'

Assinatura anual: Cr$ 150,00

(I

N. o Avulso Cr$ 3,00

Relatório e Aditamento, dando a posi�ão financeira "da
Prefeitura, após ,levantamento contábil e patrimonial

Do: Gabinete do Vice Prefeito
Para: Exmo. Senhor Prefeito Municipal
.Assunto: Relatório

'

,

A. comissão nomeada por V. S. pela Portaria n,"
31/77 de 4 de fevereiro do corrent ano, constltuldá
no Gabinete do Presidente da Comis &0, Vice Prefeito,
Fábio Nabor Fuok, na tarde do smo dia iniciou
seus trabalhos pelo setor Contábil, iom o objetivo de
levantar a situação Iínanceíra em 31 'janeiro de 1977;

De acordo com a Presfa<;ão de 'ontas do exer
cício de ;976, enviada ao Tribunal de Contas do Es
tado, a soma dSIl dívidas existentes em 3

'

12-76� atingia
Cr$ 4.542.7811,32. - Verificou-se então q e detxsram
de ser contabilizadas dívidas de 1976 n valor de
Cr' 6,323.874,99, que acrescida ao valor co tabtlízado
totallzaram Cr$ 10.866.660,31.

Em 31-01-77 deduiidos os pagamentos e tuados
a divida acusava o valor de Cr$ 10.254.850,9 (vide
demonstrativo fls. 2).

Contrato assinado pelo sr. ALFREDO. OLIVEIRA
GARClNDO, então Prefeito Municipal e avalísado pelo
mesmo.

'

,
Em data de 05-12-74, foi feita a sua liberação

(valor líquido) para aplicação em Certificados de:De- .

P9sitOS 'Bancários - CDBs n.·1 05659/688, num total
de 30 certificados. sendo descontado do valor aplica
do, ou seja, Cr$ l.498.800,OO a quantia de Cr$ 33.448,12,
referente o' Imposto de Renda e para um valor de
resgate de CrI 1.883.453,41 ,- vencimento em 31-12-75,
sendo que este valor de forma alguma deu entrada na

teaouraria deata Prefeitura, 'conforme declaração em

anexo, firmada pelos srs REINALDO CRESTANI - Di.'
retor Financeiro, EDU PORFIRIO GOYA - Chefe do
Setor de Contabilidade, ELICEU LACAVA - Chefe do
Setor de Arrecadação, fato já comentado em relatório'
anterior, ou seja, relatório datado de 25 de janeiro' de'
197-6. firmado pela Comissão nomeada pela portaria'
121/75, quando fez menção ao caso, citando a ocor

rência na folha de apresentação, bem como no. de-'
monstrativo do quadro 24 da folha 27 e quadro 25 da
folha 30.

Demonstrado 'a fls. 11 (três) temos a postçã en

contrada para os financiamentos oriundos de is,
Kspecíficas, com decréscimo no valor, por canee •

mento a efetuar e pagamentos efetuados e acrésci
devido a inscrição de nOVOi financiamentos e' desdo

bramentos, acusa esta conta o valor de Cr$ 7.304.653,70.

Informamos ainda que', em data de 13 de de-,
zembro de 1974 o então Prefeito Municipal Alfredo
de Oliveira Garcindo, em São Paulo, firmou um recibo
no valor de Cr$ 1.236.080,00, dando plena e total qui
tação quanto ao recebimento do valor do empréstimo,
tanto para o' Banco Crecif, como para 81Ílpresa Em
brafi SIC Ltda. (Empresa Brasíleíra de Planejamento
e Assessoria Financeira S/C Ltda.),como também para
o sr, Raímundo Ulisses de Alencar, nomeado proou
rador da ffrefeitura na qualidade de representante
!legal da jRomar Ltda. - Planejamento e Assessoria

,

tda. cOJIl sede em Florianópolis SC, conforme íns
rumentá particular de procuração lavrado em da�á
e 28-12-73, em firma reconhecida no 1.0 Tabelionato

O saldo em Caixa, cuja demonstração foi feita d\ t íd d
a fls.6 (seis), acusa o valor de Cr$ 1.288.385,29, sendo

es a
1

li e;

Cr$ 452.080,\0, sob guarda do sr. Tesoureiro e repre- � ,I Salientamos também que conforme consta o ítem
sentado por Cr$ 11.224.50 em numerário e inais Cr$ VI Ala petição datada de 02·04·76, que não chegou ser

440.885,80, representado por vales diversos, estando 8j� zada e que seria dirigida ao Exmo. Sr. Juiz' de
Incluído nestes vales, somente para atender o paga- , , Dfr ito da Comarca e assinada pelo Advogado Dr.
mento de funcionalismo para 08 meses de novembro,

'

�ÍIci�no A. Teixeira Pinto, do Banco Orecíf. de Inves-

dezembro de 197� e ,abono de Natal, maia pagamento jfiment.o S/A - já em liquidação extrajudicial. pelo
do reajuste salarial, inclusive por conta da diferença l Bancç Central do Brasil, onde estava requerendo um

de 10%, a quantia de Cr$ 291.417,92. // EXA�'
DE LIVROS E PERíCIA CONTÁBIL, na Pre-

., ,(1 íeítur de Canoinhas o procurador da Prefeitura sr.

.

Salientamos, outrossim, que apos o levantamento, /!' Raimu do Ulissses de Alencar, após obter o endosso
fic�mos sabedores que e�ta Prefeitura deverá p';lgar ii da Ureqif Distribuidora de Valores Mobiliários S/A.
a tIt�lo de desar;roP:l�9ao ato 1.013 - ex�roprlada" transfotmando de títulos nominativos em "ao portador",
"Ju!leta Budant Gorrea e outros a importancia d� dirigiu-s\' à Nova Petrópolis Distribuidora de Tttuícs
Cr� 787.56�,4�, conforme sentenç_a prl_lferida pelo D9' e Valore� Mobiliá�ios Ltda., em data de 10-12-?4,-:JUIZ de DIE.elto da Comarca. exlstíndo para este fJ)ill quando o ,9rou taís CDBs correspondente ao credito
uma dotação de Cr$ 110.000,00. ii da Prefeit

,
a pela importância de Cr$ 1.046.000,00 ('hum

Existem ainda outras dívidas a serem p,/gas
'

milhão e
'

arenta e .seil!! I!Iil �ruzeiros) ocasião em

pela Prefeitura e não empenhadas e que vem sorgândo que recebe da ref,:mda Distribuidora um c�bequ8 no,'-,

diariamente uma vez que não foi possível a 10caj.Jfz;ação mínal - �h que n. �416338 � contra a agencia Mar�
de, qualquer documento comprovatóÍ'io na épo,iá num, com na Ci�8i e. de São Paulo d� Banco Baudetrante

valor aproximado de Cr$ 250.000,00, correspogdente a do Comércío '

, I�,' com a anotacão expressa parll: a

compras diversa., locações de prédios, iorn�cedore8 c�mpra de 2��(vmte e nove) CDBs do' Banco C.recU,
de material de manutenção, compra de pn�fis e con- Citando os on. 5660,88, faltando portanto a, nego,clação
sertos em geral. )/ do ;CDB n. 565 e �ue de posse deste cheque o re-

l. fendo lenhar d pOSltOU·O em sua conta corrente na

No tocante ao setor "Patrimonial",;Jfnformam08 Agência São Lui também na cidade de São Pa,ulo do
ao Ir. Prefeito que o estado das

maqUit,'Pias
da Pre- Banco Real S/A, ujo Banco creditou, a impQrtânCiQ.

feitura é precário, carecendo de investi ,entos de ma- em sua l:onta n! 004231, poiS tratava-se de cheque'
DutenQ,ão em quase todas as m�quinas..(e metade dOI visado.

' "

veiculos movidos a

"gaSolin.
a"

estã"t0i
ln situação na

Diante do ex' osto. considerando oa' juros mo-

,

faixa de "deploráveis". ';
,

ratóí-ios de 1% ao 'és (Cri 4t1.616,60) + taxa de pér�
O imobilizado patrimonial ta :bém carece de 'manência também e 1% ao mês (Cr$ 421.616,60) +

u�gent,es
providências finais

par�,.,1
'galizar trailsmIta- correção monetária p

,

fixada de 30% a.a. (1.054.041,60)
çoes em curso + multa eonvecionad em con�rato de 101/0 sobre o

• . i;; saldo devedor (205.000, O), conforme também consta
. Diante das explicações e, d" talhes acima espia- do contrato em questã esta dividà até .o dia 31-03-77

nados, damos por cumprida a'missão da portaria n.o terá um acréscimo de rS 2.102.274.80 qu� somado ao.

31/77, obj'eto do presente levant 'mento. capital principal {2.050,O P,OO) atingirá a importáncill.
"

,/ ' de Cr$ 4.152.274,80, poré�, adicionando as despesa!,
Canoinhas, 18 de fevere1;tf de 1977

/ cOIp Advogado previsto \00 referid.o contrato Cri
Fábio Na"r Fuek _ Prelidente (410.000,00) alcançará a astronômica cifra de CrI

Edgar Â �ixo Mayer
4.662.274,80.

'

\
'

,

r Sauda�ões
Reinald. Creatani ,j

Hugo l Peixoto Canoinhas, 14 de\abril de 1977
"

ÁS fls. 4 a demonstração do valor mensal a ser

despendido com financiamentos e números de pres-
tação ainda IJ. pagar.

'

As fls. fi o demonstrativo da dívida para com o

IPF]SC, INPS, FGTS, PASEP e CELESC. valores con

tabilizados e não contabilizados - TOTAL ..::.. Cr$
3.101.518,03.

•

Fábio NabGr Fu�k
Edgar A. Mayer
Hugo A. Peixote

DEC,LARA,ÇÃO
Declaramos, para 08 devidos fi�s, que até a pre

sente data, nãe deu entrada a08 cefres desta mu�icipB
)idade, de qualquer importância relativa ao coatrato de
abertura de crédito n." SP.CAC·4l39/74, celebrado entre

o Banco Crellif de ,Investimentos S. Ao e a ,Prefeitu.ra

Municipal de Canoinhas, datado de 24 de novembro d"
1974 e assinado pelo então Prefeito Alfredo de Oliveira.
Garcindo.

CanoiDhas, 13 de abril de 19'f7

Remald9 Creataui - Diretor Finanç:eiro - ORC 1333

Edu Porfirio Goya - Chefe do Setor de Contabilidade

lliceu Lacava - Chefe do Setor de Arrecad'açAo

Cd 2,058.000,00
Cr$ 650.0ll0,OO
Cr$ 1.200,00

Cr$ 1.498.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notícias d
,I

A NOTíCIA
DAS NOTíCIAS

Em aditamento a

minha notícia incerida
dia 26/03/77 sobre o

número 1412, hoje vol
to a labuta que a 21
anos venho dando a

.nossos leitores e assi
nantes que me tem dis

tinguido e prestigiado,
esperando na minha . Escreveu:

modesta coluna dar al- E8meraldino M. Almeida

go de lazer a todos os.

quais acima já me referi e que antecipo minha
alta estima e consideração.

SAGRAIÇ:ÃO MONSENHOR JOAO
FOI DIA 17

Dia 17 p.p. partiu de nossa cidade uma
caravana com ôriibus e carros particulares que,
foram assistir a Sagração do Monsenhor João
oneres Marchiorí, na cidade de Lages. Real
mente foi uma festa de alto cunho religioso
onde o já consagrado Bispo de nossa Diocese,
no ato da sagração, prestou-se no chão, em ges
to de humildade, enquanto se rezaram as

Ladainhas dos Santos; invocando a graça dí-'
vína e a intercessão dos irmãos que nos prece
deram na glória. O núcleo da' solenidade foi
o 'momento em que os srs. bispos consagran
tes impõe as mãos sobre o ordenado e invocam
o Espírito Santo. Em: torno desse ponto cen
traí houveram outros atos símbólícos: a unção
da cabeça com o óleo da Crisma, a entrega do
baculo pastoral e do anel, a imposição do Livro
do Evangelho sobre a cabeça do sagrando, pa
ra pedir que, da palavra de Deus, desça sobre
ele o Espírito Santo. ;Está marcada a posse do
novo bispo de nossa Diocese para o dia 1. ° de
maio na cidade de Caçador, sede da Diocese.
De nossa cidade s�guirá uma caravana espe
cial.

VEREADOR PEDE MAIS ESCOLAS

O Vereador Sizenando J. Gonçalves
(Presidente), em reunião realizada na Câma
ra Municipal, usando da palavra no Plenário
da casa, dirigiu O seguinte pedido a seus pa
res; :E:xmo. Sr,. Silvino Chíkoski, MD Presi
dente em Exercício da Câmara Municipal: O
Vereador que esta subscreve; vem na forma
regimental, req�erer a V. Excia • para que
depois de ouvido o plenário e aprovado' o pre
sente' requerimento, seja enviado um expe
diente ao Executivo Municipal solicitando pro
vidências para construção de um prédio es

colar na localidade Barra do Taiósinho, co

nhecido também pelo nome de "Campo do Bo
de", visto ter naquela localidade aproximada
mente 40 (quarenta) crianças que estão im

possibilitadas de frequentar aulas devido a

distância para próxima escola. Sendo no mo-.

mento o que se nos oferecia, agradeço antecí-:
padamente .pelo atendimento de V. Excia. e

'meus dignos pares. Atenciosamente. Size-
nando J. Gonçalves _ Vereador.

, '

CASAMENTO

Dia 16 do corrente realizou-se na Igre-.
[a Matriz de Mafra" o enlace matrimonial dá
$rta. Dilaci G. Costa, filha adotiva do casal
João M: de Almeida e senhora Juvelina C. de
Almeida, com o Dr. José Ruthes, filho do ca

sal Theodoro lRiuthes e Sra ... Os nubentes re

ceberam. cumprimentos e se despediram logo
após as cerimônias de praxe. A coluna agra
dece o convite, almejando perenes felicidades
e paz ao jovem casal, extensivo a seus progení
to.res.

Papanduva
PASSARELA DA SOCIEDADE

Afim de atualizar os aniversários de
nossos assinantes e amigos, a coluna' reserva

para o próximo número notícias outras que
por falta de espaço não foi possível incluir-mos
nesta edição.

Dia 11 p. p. completou seu prlmeiro ani
nho o garotão Eduardo, filho do casal Laude
lino (Maria) Cardoso, ele proprietário da Emp, ,

ônibus Municipal. Muita alegria na festiva
data.

Dia 12 passado, níver dâ garota Karla,
filha do casal Hernany (Teresinha) Woicye
koviski. As felicitações esteve na pauta. para
a simpática Karla, que promoveu uma alegre
festinha.

Dia 13 transato quem aniversariou foi
o Gerson, filho do casal Sgt. ° Jamír (Rosi)
Carvalho, ele Del. Polícia. A mirim-guarda
prestigiou o acontecimento, onde os colegui
.nhas animaram a festa.

Dia 14 foi niver da Srta. Eliane, filha
dileta do casal IEugênio (Alzira) Sidorak. A

jovem-guarda se encarregou do prestigiamen
to e a alegria que pontificou na festiva data.

GERSON CEZAR. Dia 17 aniversariou
o garoto Gerson, filho do casal Victor (Cacil
dá) Malakoviski, .ele alto comerciante. O na

taliciànte foi alvo das alegres manifestações
por parte da turminha do barulho que lá es-

.tíveram ,

Dia 18 completou.mais um ano. de sua

prestativa existência a Sra. Reasilva de Al

meida. Muitos foram os cumprimentos rece

bidos de pessoas de sua vasta relação de ami

zade.
Dia 191festejou idade nova a Srta. Ma

ria Marli, filha do Vereador Victor (Emilia)
Kachoroski. A alegria pontificou em alto es

tilo na festiva data da simpática Maria Marli,
que foi muito cumprimentada.

Também na mesma data, no. mesmo

teto, niver da Sra. Emilia Kacho;roski, virtuo- ,

sa esposa do Vereador Victor Kachoroski . A

festa teve duplo significado e excessiva alegria
entre amigos e familiares.

Dia 2fb do fluente festejou niver o estu

dante Joel Alberto, filho do sr. Aloís (Teresa)
Werka, ele Cartorário local. Muita alegria
pontificou na alegre data natalícia.

Srta. MIRrAM. Dia 25 'estará comple
tando mais um feliz niver a Srta. Miriam D.

Silveira, da alta sociedade local. A data será

condignamente festejada onde a mocidade
,

toda estará presente.
Também na mesma data aniversariando

a veneranda senhora Da. Maria, esposa do

sr . Jacob Schadeck, ele 'presidente do podero
so grupo Schadeck. Na sua festiva data rece

berá as mais justas homenagens.

Dia 27 estará festejando troca de idade

nova a Exma. Sra. Claudete A. de Lucca, es

I tremosa esposa do sr. Pedro G. Lucca, grande
Industrial. Muitos serão as manifestações de

carinho que lhes serão prestadas.
Também na mesma data aniversarian

do o garoto José, filho do casal Victor (Cacil
da) Malakoviski. O aniversariante receberá

coleguinhas em sua residência onde receberá

cumprimentos.

JUíZO DE DIREITO DA CO

MARCA DE' CANOINHAS
- SANTA CATARINA 7

EDITAL DE CITAÇAO COM O '

PRAZO DE, 20· IAS

O Doutor JOSÉ ERALDO

BATISTA, JUÍz e Direito
da Comarca de anoinhas,
Estado de Sant Catarina,
na forma da .', etc.

FAZI SABER . - á tlodôs
quantos este edita! virem 'ou
dele conhecin:êntOjfti'iferem, que
pelo presente éíta MARIA
FLORIANI, INE FLORIANI,
LAERCIO. FLQ iIANI, CAR
MEM FLORIA , residentes
em Rio do Cedro SC., MARLE.
NE ODORISSE seu marido
HILARIO ODO ISSE, JAIR
FLORIAiNI, rRt, FLORIANI,
residentes em B menau, MO
NICA ADAMI e s' u marido EU-
GENIO

ADAMI,�.,r.,e,Si,den, te.sem.,'
União da Vitóri , Pr.} AU'I'A
LUIZA ORiUZ c ada com Ml�
GUEL CRUZ, íesídentes 'em
Curitiba, rr. � f�,

ândo es rêfe
ridos citando)!;. Ir'rdelfos; pará
no prazo de icln Ô (05) dias,
que �orre:á em dflrtório, após a

termmaçao do prazo do edital,
fal�r sobre as p*meiras decla
raçoes, acompanhar os demais
termos do inventário autuado
sob o n. ° 3'.2,78, \prodedido por
falecimento de PANIEL FIA
MONCINI, I em que é inventa
riante En�:WIRGES: FIAMON
CINJ, até

Enal
sentença, sob as

penas da ,ei. Dado e passado
nesta cida e de Canoi�has, E's
tado de S t,a Catarina, aos

cinco dias do mês de abril de
mil, novecentos e setenta e se

te . Eu Zaiden E. Selerne, Es
crivão, o subscrevi.
JOSÊ GERALDO BATISTA

Juiz de Direito

Registro Civil

E O I.T A,IS
JACIRA E.MILIA PAUL COR..

R�A, Oficial do Regist Civil
.do Distrito de PinheirQ, Co
marca de Canoinhas, Es ado de

Santa Catarina, faz sa r que
pretendem casar:

joãê AhtonIo M" Hhs (Í�
bliV€lfà e Màriá Fio' sia dos

Santos. Ele, natural e Rio dos

Pardos, deste Distrit ,

r

nasci
do em 21 de dezembrí de 1955,
pedreiro, solteiro, 'omiciliado
em Canoinhas, filh de Jorge
Martins de Oliveir e Maria
Cordeiro, já falecid .

Ela, natural de canoínha.s·
se, nascida em 13 de outubro
de 1958, do lar, so teira domí
ciliada neste Dístrí o, filha de
Florísía dos Santo .

,

Li'vio Güimbis i ê Ctistl"
hã Glêvlnsltl; Élê natural dê
R,·iro' dos ,'Dardos de 'te' fiistfita,

o'. _ r', ,

nascido em 16 de evereiro de
1956, agricultor, s lteiro, do
miciliado em Rio. os Pardos,
deste Distrito,' filho de Antonio
Guimbiski e Améli Kautche
Guimbískl ,

Ela, natural d Tímbosí
nho, deste Distrito, ascída em

17 de Julho de 1954,1 do lar, sol
teira domiciliada eÍh Serra da
Lagôa, deste Distdto, filha de
Valentim Glevinski i

e Mariana
Niedzielski Glevinski.

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-C) na rói'.:.
ma da lei.

Pifihêiros: i i de abril dê
1977.

SILVETE. DARCI PAUL
Escrevente Juramentada

UM POR SEMANA:

FRACASSO: Conhecer a razão de um

fracasso é conhecer como se chega ao êxito.

(Holmes) .

Registro Civil - E,O ITA L
Antonia Klepacki.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tive co

nhecimento de existir algum
impedimento legal, acuse-o pa
ra fins de direito.

Felipe Schmídt, 12 de
Abril' 77.

RITA . SCHIESSL
Oficial do Registro Civil

Sociedade BeneFpcente Operária
EDITAL

Geral Ordinária
, Atendendo dísposi õ-s estatutárias, ficam

Asscclados da SOCIEDA E BENEFICENTE

AIiI�em,b'éia Gusl Or dtnária, 8 ter lugar e sua se de socíal, dia
1.°, de roido de 1977, às 15,0 horas e primeira convocação e

na f�ltll de número h'gel, às 1 ,O 8S em segunda ccnvocaçãc
com qualquer número de assoei s, para delíberarem sobre •

seguinte ordem do 'di,;;:

1.0) Apresentação do
2.0) Prestsçãc e ft vação de contas entertor;
3.°) Parecer do ' onselho Ftscal;
4.°) Eleição e esse de nova Diretoria e

Obs. : Para fins de Registro e verificaçio, a chapas pera nova
Dtretoría e Conselho Ftscal, deverão ser presentadaa até
às 18,00 horas do dia 27 de. abril do córr te.

\

Canolnhes, 12 de abril de 1977

Guilherme Prust - Presidente

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

formações na Rua Bernardo Olaen (próximo 80 Asilo) com
o sr. Antonio Marques ou nesta Redação.

.FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantâneo

Proc o escritório de Derby Carlos
UJbmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

IMPRESSOS EM GERAL (em uma �u mBi. côre.'
Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Rita F. Schiessl, Escrivã, outubro de 1948, operário, sob
de Paz e Oficial do Regis- teiro, domiciliado nesta vila de
tro Civil do Distrito de Fe- Felipe Schmidt, filho de Flo
Jipe Schmídt, Município e 'riano Bilicki, falecido e de Dio
Comarca de Canoinhas, nísía L Bilicki, falecida. Ela, na-
faz saber que _o!-p.:...re.:..t:..;e:.::;n:.:d;;.;e:.;;;;ml���lid�07;p�a�r�ayn�á�'E5""-n�a�sc�i�d:a�em��casar: Chapéu do Sol-PR, no

Eloi Bilicki e Catarina setembro de 1952, doméstica,
ssnícer. Ele, natural de São solteira, domiciliada nesta vila

Mateus do Sul-PB, nascido. em, de Felipe Schmidt, filha de

São Mateus do Sul no dia 24 de Leofredo Sznicer e de Dona
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H9�enagern à Mãe!
i' ,J. As mães, em .seu dia,' queremos dedicar a nossa

(homenagem, nossa presença, nos�a lembrança.
Queremos tarobém celebrar o extraordinário ca

.;

rínho d'aquela que nos deu a vida.

,,� ; ·Que sobre vós, queridas mães, na manifestação
. .de nosso amor filial caiam do céu as bênçãos divinas
com o perfume, da benevolência de Deus.

Nós jo vens, queremos agradecer tudo de bom e

belo que por nós fizeram.

Nos lares, nas Igrejas, nas escolas, na assistên
cia aos pobres, em tudo em que o amor se faz pre
sente, encontramos o amor de MÃE!

Mães pobres, Mães ricas, Mães brancas, Mães
pretas, Mães de todo o mundo, Deus lhes p'.lgue
e abençêe l

NEVeI ALVES DA MAIA
Aluna do Curso de Corte e Costura do SESI

Oração das Treze Almas
Oh minha. 13 alma•. Bendito••

labida8 e entendidas, a v6s peço,
, pelo amor de' Deus atendei o meu

pedido. Mi(!haa 13 almal benditas,
aabldae e enteudidss, ÍI '1ó. peço
pelo sangue que Jesue derramou,
atendei o meu pedido. Pelai go
tu de .u,or que Jesus derramou
do Meu sagrado corpo atendei o

meu pedido. Meu Senhor Jé,uI
edIto que voua proteçã- me cu

bra cOIJ). VOIIOI bt'aço., me guarde
no vo.io coração e mil proteja
cOjD V<ln08- clhos. .Oh Deus de

bôpdadl!, ,V61,IOi" meu ,advogado
Da vida e ne morte=Peço-vos.que

atendeis meul pedido. e me livre
dOI male. e daí-me sorte na vida.
Segui meus inimigos, que OI olho.
do mal não me '1eilm. cortai à.
forçai doe meus inimigo •. Minhal
13 elmas bendítse, sabidas e en

tendidae, .a me fizer· alcançar
e.tal graçal {pede. se a. gr8çal�
ficarei devota de v6, e mandarei
publicar e.t'a oração. mandando
também rezar' uma missa,

Re'zB.-Ae 13 "Pai NOl9o" ti 13 '·Ave·
Maria" 13 diaa.

Publicação da novena por gra.
ças alcançada. Uma Devota.

}'

AC'ONTECENDO·· Responsabilidade
'

.

••••• J. M. M•• C.

* Quantos jovens iludidos

, .

cré» ln br ilhar pelo« seus

tnctos ou pela sua imoral
licenciosidade e destacam- se
apenas pela sua corrutipão,
como carne apodrecida.

Aniversariantes da Seman�
Dia 23 - a sra. dooa Eric8

esp. do sr. Alfredo G. Kcüppe l;
o sr. Alceu 'I'omporosk': ss srtes.
Sorals e Sumais (gêmeas) El Kou
ba e Marilze Hedler; o menina
Judite f.a do sr. Rodolfo Bollauf,

Dia 24 - a sra. dons Elisa
. esp. do sr. Felix da Costa Go

mes; o sr. Antonio Tv.karskt;
Dia 25 - a SrR. dona Fdeda

esp. do sr, Wllly Hsuffe.

Il)ia 26 - o sr. Fernando Frei

berger; o jov. Wilson Frhdmllnn;
o menino Roberto Carlos filho
do sr. Moisés Borges de Souza.

Dia 27 • a srta. Miriem da

Silveira; O jovem João Roque
Padílhs.
Dia 2B - li sra. dona Lourdes .

esp. do sr. Miguel Toksrskl; O

H. Paulo Neuburger; as .srtss.

Elfi Loefler e dra, Yeda Lúci.

Pereira, res, em Florianópolis;
o jovem Lauro Prust; o menino
Osvaldo f,o do sr, Alou ío Partala,

Dia 29 . 8 sra. dons Ju1ia

Barcelos: os SI"S. Darcy Wíese
e Leopoldo Pereira. OficieI Reg.
Civll B�la Vista do Toldo.

Aos aniversariantes os sinceros

puabéns deste sejnanárío.

Prefeit�ra
.

Municipal de
Edital de Toma a de Preços mação judicial.

Canoinhas, 15 de abril de 1977.

BENEDITO TH. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Edital de Tomada de Precos

.. A Prefeitura Municipal de Canoinhas

poderá regeitar a proposta ou anular a presen�
te Tomada de Preços, sem que caiba aos propo
nentes direito a qualquer indenização ou recla-

I

* Numa promoção da APAE
O coral de f'101ianópolis

apresentou-se em' nossa ci
dade no dia 22 passado na

Sociedade Beneficente Ope
rária. Quem compareceu pôde
apreciar a bonita represen
tação feita pel» mesmo.

* Prss meninas, pros me-

ninos e para os casais.
Jakson estsr« promovendo es

ta noite uma boatinha no

Clube Canoinhense com início
às 23 horas. Prestigie o que
é nosso (J aproveite.
* Bastante prestigíados es-

tão os iogos estudantis
que iniciaram na última 5..

feira. O ginásio de espor tes
tem sido ponto de encontro
de todos que lá se reunem

para assistirem as animadas
competições.
* Há um raps« que só sabe

talar mal das pessoas.
O motivo só pode ser que ele
nunca se olha no espelho.
É ele, é ele, é ele. Quem? Ora
só pode ser o Carlos Mikus.

* Alteu com o sorriso na

orelha. Motooo? Conquis
tou li querida Denise Tormena.
Parabéns e que continuem
bastantão.

* Mostrando seu dotes. de
dançàrina Heleninha Mussi

abatou na boate de Páscoa.

* Emiliano Seleme Filho an-

da, 11'.uito distraído ulti
mamente) motivo: uma bonita
moreninha que não sai de sua

cabepa, não é mesmo Rita?

* Ent1e motos e carros es-

tiveram aqui na· semana

passada alguns 7apazes de
Porto Utlião, e por sinal bem
bonitinhos. Tâniu Doin que
o diga pois o Marquinhos é
uma graça.
* Viviane Schumacher ,. a

menina mapa que todos
cO'tíhecemus por sua simQ[ltia
e encanto pontifica muito nos

acuntecimentos da nossa ci�
dade.

* Stela Maris (Biiu) vê se

aparece mais. Muitas que
rem estsr em SUá companhia.
-te Destacam-se entre os par

zinhos de nossa socieda,
de Sônia e /veto.

* Sem dúvida o Bolha é
considerado um dos ra·

pazes mais bonito dI' nossa

cidade. Realmtnte) tsto é bem
vu'dade, esper,amos que com
isso 'Docé não deixe de ser

querido, pois lembre-se a sim
plicidade é o selo da verdade.

*

A Prefeitura

nhas, Estado de' nta Catarina, tor
na público para co ecimento dos in

teressados, que de ac do com o Dec.

Lei n. 200 de 25/02/ , encontra-se
aberta a presente Toma a de Preços
pal'a aquisição do seguinte.

'

.

1) D
'

. A Prefeitura Municipal de Canoi-

..
',

"

,Uàs car:ocetl!lS Metali�a. �cul�n- nhas, Estado de Santa Catarina, tor-
te; com as segumtes caracte:t1IstICa' tIpo
standard, capacidade 6m3, formato tet gu-

na público para conhecimento dos in-

lar com cantos arredondados. Estrutura: rt-
teressados, que de acordo com o Dec.

teiramente construída em chapa 3/16 de.
Lei n. 200 de 25/02/67, encontra-se

qualidade, viradas a frio por meio de máquin
aberta a presente Tomada de Preços

especial e soldada com eletrodos de alta resis- para aquisição do segu.jnte:

tência e vedação. Fundo: simples em chapa de 1) Dois chassis de�,/inhão, marca

3/16, de espessura. Porta trazeira: com arri- ChevI'olet; motor detroit di,' el, 4 cilindros,

culaç,ão superior e disp'ositivo de abertura e m cabine, tonelada 7.jl ,'Kg.
fechamento automático, sistema basculante: 2) As prop�s���verão ser apresenta-
automático, de baixa pressão com um pistão das m quatro vi�é o dia dois de maio pró-
de 8", executado e tubo de aço com costura. ximo, às quinz�ras, no Gabinete do sr. Vice-
Haste de aço especial retificada, impulsionada Prefei MuBi�fpal, contendo:
por bomba de engrenagem cromo-niíquel sem ?
buchas com roletes. Aplicação de juntas uni- 1) Espe 'Icação técnica;

v:e!�a�s e �orjado com roletes lubrificantes, Íu-' 2).� ó vista ou a prazo;

bnflCados. ,�qtiipamentos: !Para-choque e para 31;;crazo entrega;

barro t�azelros, suporte de estepe simples to- {r Docume ação exigida:
-mada, de, força e ganchos para' amarração de 41' li) Personali de Jur�dica;
lon�s. 'J?m��ra:,uma de m�o de tinta básica ,,!tr' 2) Idoneidade ínancéira;
ant.I ��rrosIva e duas de mao de tinta com �{Vr 3) Capacidade écnica;
defInItIva;

.

,{ 4) Negativas fe rais, estaduais e municipais;

, .'.

AB ,pr�posta� dev�rãQ ser apresglttadas 5) Certificado de regularidade do INPS;

e� quatro., VIas .ate o dIa 2 de mai0.4;PrÓximo 6) Qs documentos acima poderãro ser substi-

VI?douro, :=ts qumze horas, no Gabi,)1éte do sr.
. tuídos pelo Regi tro de Fornecedor do De-

VICe-Prefeito Municipal, coritendw' partamento Fede 'aI de Compras e Depar-
;,'f tamento Cf:ntral Compras de Santa Ca-

l) Especifica.ção técnica,· I�/2)
tarina;

. Preço a VIsta ou a prazo; ,/'
3')' Prazo de entrega' ;,�I 7) 'A documentação de rá ser apresentada

Docum,e'ntaç,.a-o eXI"o-id::J,'"/.1'.1' em envelope separado pa proposta e devida-

b� J mente fechada: \

.

1) p:rsonalidad; ': urídica; 2) idoneida- Melhores informaç�s· os interessados
de �manceIra; 3) ca, CIdade técnica; 4) ne- poderão obter nesta Municipalidade, diaria-

gatIvas federal, est ual e municipal' 5) cer- mente, no horário do eX'pediente.
tificado de regula (jade do INPS' '6,) Os do-

curn:entos acima oderão ser substituídos pelo
A Prefeitura Municipal de Canoinhas,

Rleglstro de F ecedor do Departamento Fe- poderá regeitar a proposta ou anular a presen-

deral de Co ras e Departamento Central de
te Tomada de Preços, sem que caiba aos propo-

Compras d� anta Catarina.
'nentes direito a qualquer indenizàção ou recla-

. Mel res . informações os intereSsados
mação judicial.

P?�erão o er nesta Municipalidade, no ho-
O presente edital anula o anterior, pu-

rano do expediente.
blicado em 9 do corrente e datado do dia pri
meiro de abril .

Canoinhas, 18 de abril de 1977.

BENEDITO TH. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Qttem é realmente fingido
é o Ricardão. hnge que

gosta da Oladis, mas estti de
olho é na Josiane.

* Quem está muito feliz é
, o casal Beti e Ricardo
Martins, pois lo[!o haverá pé.
zínhos novos andrmdo pela
sua casa. Torcemos por um

gurizinho,
* Quem tem medo do bicho

papão se. d"u muito mal
domingo passado no cinema,
pois faltou luz várias vezes

durante o filme, causando
gritinhos de pavor entre as

menininhas.

*. lá é g1 ande a expectativa
.

para a festa da padroeira
de nossa cidade que ocorrerá
no próximo dia 8. Notamos
a colabomção de todos para
maior incentivo à nossa co

munidade.

* Dia 21 passado cornemo-.

23-04-77
N.o 1416
Ano XXX

rou-se uma data muita
importante para 'a história
brasileira. roi ele Tiradentes
o' Mártir da Independência,
que com· seus princípios de>
liberdade foi leoadaà forca•

* O Clube de mães da.
APAE comunica' que a

ganhedora da toalha de tricõt,
.

foi Sônia Maria Silva Bilhete'
H.o 041

* Unem-se hoje às dezoito '

horas, pelos sagrados. la: ,:

pos do matrimônio, MARCIA'�
CRISTINA ESKUDLARK e:
rERNANDO SARDA! serão- .

padrinhos dele: Pedro'Me,hy ,

Seleme e sra. Milton A. Tor»
'

mena e sra., Isaac Zugman '..

e sra., Capitão . Assis.Vitoski e

_ sra., Mário A. Ferreresi e :

srs., Altair Sarda e sra •." Jair':·
Sarda e sra., Lauro Sarda 8,.'
sra., Raul Serda e sra. JOyj�'1
Sardá e sra .. João ·rlizikovski ,
8 sre., Oscar Css« e sra. Paulo.
Rogoski e sra., JOSé Guima» �
rães e sta., Leonidas Buéno ,

e sra. Dela serão padrinbos:'.
Nivaldo Roeder e sra., Dr.
Haroldo Ferreira e sr a., Silvio,
Luiz Trevisani e sra, Dr: Zsi-
den E.. Seleme e sra"

.

Pedro"
Penteado do pradd t sra,'
Ludovico Stankfevicz 'e"sra.,'
Dr. Enéas Athanázio e irá,',
Edmundo Bittencowrl e s"a,�'�
Dr. Paulo E. Rocha Parias e

sra., Mário Divoesin' e sra"

José Ganen filho e sra., srta.
Cristiáne Salboggh, Mauricio�
losé Eskadlark e srta> !ac(ra:
Machado, Dr. Zulina-t; N. Tei. "

xeira e sra, Após o cerimônia :'tJ'i';'1
religiosa os convidado.s serão �'}�!�
recepcionados no' Clube Ca� .. � .. ,

noinhense.

* No dia 19 a 'senhora'
ALVINA STEFFEN SOA
RES DE CARVALHO foi
homenageada pel.s senhoras
do fIApostolado da Oração",
numa demonstrarão de ami.'
zade e reconhecimento. Dona
Alvina comPletou no,dia 15 de
abril oitenta anos, e desde essa

data ela vem· recebendo ho

menagens dos famtliares � ami

gos. As senhoras da Comuni
dade Lute, a'úJ, o Coral Cal
noinhense também adedra'm'
aos cumprimentos.
O Apostolado da Oração que

conta c.om o nome de Dona
Alvina na relação de suas asso,:
ciadas fundadoras há bem mais
de ,cinquenta anos, reuniu-se
na Sede Social da Paróquia
para um lanche festivo. d'u1'an-
te () qual vá "ias oradoras se

fiuram ouvir ressaltando' as .

Qualidades da honzinageada':
Correio do Norte, aOs muitos

cumprimmtos, junta os séus
com parabéns e votos de te
'licidades

* ",d jUl'enfude perdeu a fl e

não .rabe da e.rperança. IVão
úfuda, ma..r fremoifa. Não trabalha�
ma.!' ddinha. Não produz, ma.r cri
tica. Não .rente, ma" ri. 1'1ão ora,
ma.r joga. Não ama,

.

ma.r .reduz.
Não .re alegra, ma.r' e.rtardtllha".

Tchau.

Convite-Missa
4.0 ano de falecimento
A F"mília de

JULIETA e ANTONIO lUCOLAZZI
convidbrL pala a missa que farão
celebrar àie 29 do corr,'nte,. às

·19 hs, Da Igrf'ja M. Cristo Rei.

AntecipLdarr:eote sg radect'm.
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CORREIO DO NORTE 2s�o4�1971

JUlZO �e Direito �a Comarca �e Canoin�as
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇAO COM PRAZO DE

TRINTA (30) DIAS

o Doutor JOSÉ GERALDO BATISTA Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,na forma da Lei, etc o

FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório, se processam os autos de Ação Judicial de Desquite, requerida porTE:REZINHA DE JESUS BRITTO contra JOÃO MARIA BRITTO, ficando o citado o requerido JOÃO MARIA BRITTO,atualmente reside em lugar incerto e não sabido, para querendo contestar a presente ação, no prazo de quinze (15)pias, a contar da audiência de reconciliação designada para oilia 08.07.77, às horas, neste Juízo. Ficando o citando advertido de que não sendo contestada a ação presumír-se-ãoaceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art.223 ,§ 1.° c/c. o art. 28'5 2.a parte do C.P.C.), tudo de acor-do .eom a petição e respectivo despacho, a seguir transcritos:
- Éimo. Sr. Dr . Juiz de Direito da Comarca de Canoinhas ,TERE�INHA DE JESUS BRITTO, casada, residente à rua
Agenor Fábio Gomes,/423, nesta, por seus advogados afinalassinados (doe .. Junto), com base no contido no Art. 315,III c/c .Art', 317, IV, do Código Civil, vem até V. Excía . propor Ação' de Desquite Judicial contra JOÃO MARIA DE BRITTO brasileiro, operador de máquinas, filho de João Britto ede ,Narcisa Nazarkevíski de Britto, natural de Três Barras,Santa Catarina, com 39 anos de idade atualmente em lugar,Incerto e não sabido, pelas seguintes razões de fato e direito:
.- lo ,Conforme certidão de casamento junta, a requerentecasou-se com o Réu em 1. o de setembro de 1962, sob regimede comunhão de bens, de cuja união, tiveram cinco filho
'(doots juntos), os quais vivem sob os cuidados da requer ,�
te; II, que há mais de três anos o R. abandonou o

l�r
KSn[ugal, voluntariamente, tomando o rumo ignorado, dei Yndo

�� esperisas da desquitada os cinco filhos menores e � e estadata o mesmo não deu qualquer satisfação o� auxílj,p' e ,nemmesmo atendeu aos apelos da mesma, formulados �traves de
seus familiares, pois a desquitanda desconhecia s,eujparadeiro;"III. que o casal não possuí bens a partilhar; IW. que, ultímamente, a requerente ouviu dizer que o Réu} se encontra
trabalhando em uma firma de serviços de terraplanagem a
qual executa obras para a Petrobrás, em Ar�liêária-PR,. Pelo exposto e com base 'nas disposições do Art }317, IV do C. C.
c/c a, Lei n. o 968, de 10/12/1949, requer a.[V. Excia. seja a
presente ação julgada procedente declarotí-se extinta a so
ciedade conjugal, condenando-se o Réu �b pagamento da

p,e,nsão
a que �az juz.a �esquitada (a::tt;-

20 Cad. Cívil) be:ncorno no custeío à cnaçao e educaçao/ dos menores, cujaguarda deve ser conservada com a Desq itanda, como também
seja o Réu condenado no pagamento jâe custas e honorários
advocatícios e demais emolumentos. lequer ainda, a intima
ção do rel?resentante do .Minis�ério 'fíblico para que inter_venha no feito tendo em VIsta o mterlflSse de menores na Açao,Para pkova, requer a ouvida de tegj1emunhas, cujo Rol afinal
é apresentado, juntada de documEffhtos e a Citação do Réu,
por Edital (Art. 231, IICPC, paia tanto declara a Desqui�tanda desconhecer o endereço qMinitivo do mesmo. Anexo,Atestado de Pobrezq para os fin, de Justiça Gratuita, con·
soante a Lei n. o 1060, e demais disI?osições pertinentes, dan·.de-se à presente o valor de Cr� 1. 000,00 (hum mil cruzeiros)N. Termos E. Deferimento. :)'Canoinhas. 14 de Maio de 1976

" :Antonio Weinfurter - OAB�SC 1043. Neuzildo B. Fetnan,

des ..- CPF 030159399-04. 'Rt:L DAS TESTEMUNHAS: - a)aELE�A JURE�, brasileir
v' casada" doméstica,: resider:�6,em FelIpe Sch,mIdt,

nesta�/c
do Chefe da Estaçao FerrovIa

fia Locál; b) MÁRIO BR!' TO, brasileiro, casado, residente
.no bai,rro da Xarqueada, � ente a. igreja São Cristóvão, nesta;
c) lLDA BOSSI, brasileir", casada, costureira doméstica digoaiatônoma, residente à Rua Coronel Albuquerque, n. o 926,nestã. DESPACHO Encontrando-se o requerido em lu
gar incerto e não sabido, consoante informa o Sr. Oficial de
Justiça, a fls. , há que ser ele citado por Edital, a fim de que.Compareça neste Juízo, para fins de reéonciliação, conforme,Qstá estabelecido no art.! 1. o da LeÍ n. o 968 de 10.12.49. De
signo o dia 8.7.77 às 10lhoras para que se realize a audiência
reconciliatória ficando alertado o citando de que não comparecendo, valerá ,a citaçãp para todos os demais atos do pro
cesso. Intime-�e. Notiflque-se o Ministério Público; Canoi
nhas, 30 de Março de 1977. (as) José Geraldo Batista - Juiz
,de Direito. Em virtude do que, expedi este e outros iguais queserão publicados e afixa�os na forma da Lei. Dado e passado'nesta cidade de Ganoinfas, Estado de Santa Catarina, aos
trinta e um (31) dias dIP mês de Março de mil, noceventos e
:setenta e sete (1977). Jlu Zaiden Emiaano Seleme, Escrivão,
o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇAO E te o valor de
'

c-s 1 ,000,00 -

'I
conciliação' a que se refere o

(hum mil cruzeiros). ROL art. 1. o da'�eI n. o 9'6-8 de,.� : oiCITAç.AO COM O PRAZO DE
DAS TESTEMUNHAS:" 1) __ 10.12.49. ,Cite-se o requ�naoTRINTA (30) DIAS LAURINDA R:IBEIHO, casada, por edital na fo�rp.� ,LeI, 11?
doméstica, residente a rua ,?o- prazo de 15 _��zé) �IaS, fI
na Francisca, s /n . o, nairro c.,� , �ínO aler",��I), de
Xarqueada, nesta. 2) ISf\ r: 7�úe �eu ,

nao comp�reCImento
RA VIEIRA, casada, do

...
tI- ímplícara em revelia 'para �s

ca residente a rua
.
eral p/ demais ato� ?O processo., �nt�Tr'ês Barras, par v/de calça- �e�s�; �otlflque-s� o �mIste� ,

menta no b' õ' Xarqueada, no Públíco , Canom�la�, o. ,'c

t -'AGIBIO DE: LI- 30.03,77. (as.) Jose Geraldo,FAZ SABER e O nes a.
.

J
.

d D' ito" .,."

,

, aos qu
MA i ,slleiro casado ferro- Batísta - UIZ e lreI o . J:<.impresen�e Edital. virem, ou dele
vi" 6'� a osen'tado, �esidente virtude .do q.ue, exped: este .econhecimento tiverem que, por ,/ AI�eida Cardoso próxi- outros iguais que. serao publíeste Juízo e Cartório_, se pro�e�:.{, :;m� r�o moinho, nesta. DESPA- c3:dos e afixados na-fo::ma. das�m os auto� de Ação .0rdI fI- CHO _ "A requerente alega' ici. Dado e �assado nesta cídana de Desquite, requerida "por
que seu marido Francisco Mas-, de de Cano�nhas, Est�do deMARTA VIEIRA MAS �NEI-, .

o encontra-se em lugar Santa Catarma,' aos trinta e
, RO, contra �RANC� ° MAS- ,f��::�o' e não sabido e requer um (�1) dias do mês de marçoSAN�IRO, ficando"fltado o re-

que sua citação se proceda por .
de míl, novec�ntos, c seten�a. equendo F�ANG�ÇO M:"S�A- .edital . Esta deve ser deferida, sete (1977) . iEuoZ�Iden Em,ma-

.

NEIRO, r�sIde�é em lugar in-
face ao preceito estatuido nó no seteme, E'sCflVao, o subserecerto e nao �bldo.para, que-

" art. 232 inc. 1. o do Cód , de' vi ,rer:do cOIfye?tar a. presente Proc.· Civil. Designo o dia
BATISl'I'ila9ao, no_Jrazo de qu�r:ze. (15) 08.07.77 às 14 horas, para que

JOSliJ GERALDO ',,' _' '" ,��'
'

dias, �#.on_tar da. audiência de
alize a audiência àe 1.'e.. lu1� cle Dife1,'tOreconéllíação, designada para

se re

o �. 08 de Julho de 1977, às

1J/horas, neste Juízo. Ficando
A;lcitando advertido de que não
,Fsendo contestada a ação, pre
sumír-se-ão aceitos como ver
dadeiros os fatos articulados
pelo autor (art. 223 § l.°c/c.
o art. 285 2. a parte do 'o' o

C . P . C . ) , tudo de acordo com
a petição e respectivo despa
cho, a seguir transcritos: -
lE.xmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Comarca. a) 'O FATO -
_ Marta Vieira Massaneím,
brasileira, casada, do lar, resi
dente no Km 6, município de,
Três Barras, nesta. Comarca,
por seu advogado e Procurador,

por fim assinado, vem à pre
sença' de V. Excia., expor e

requerer o que segue: 1.0 Em
10 de março de 1953, nesta Co
marca, a postulante casou-se
com FRANCISCO MASSANEI-

.

RO, brasileiro, de profissão. ig
norada" conforme certidão de
casamento anexa; 2. o Após um
ano de casamento, aproxima
damente, Francisco, sem qual
quer motivo, abandonou o lar
e tomou rumo desconhecido,
tanto para a requerente como

para os parentes do mesmo,
os quais, mais tarde, também
foram embora desta comarca,
ficando a requerente abando
nada à sorte, tendo que conse
guir emprego para manter-se;
3. o Do casamento, não tiveram
filhos e nem há bens móveis ou
imóveis deixados pelo requeri
do; 4. o Diante do exposto, vem
a postulante requerer.a V.
Excia., se digne mandar pu
blicar editais de citação visto
estar o R. em lugar incerto e
não sabido, para que o mesmo,
venha responder à presente
Ação de DESQUITE, com base
no Art. 317, IV, do Código Ci
vil, sob pena de revelia e por
fim, julgue procedente a pre-
sente ação, condenando-se o

R. no pagamento das custas,
honorários e demais comina
ções legais. P. Deferimento.
Canoinhas, 10 de setembro de I

1976. (as.) Neuzildo B. Fer
nandes. Advogado.

EM TEMPO: - Para os
efeitos fiscais, dá-se à nJ.'C'3en-

o Doutor JOSÉ GERAL
DO BATISTA, Juiz, de
Direito da Comarca de
Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc.

.. Santa Catarina

EnIT�L ,DE CIT,AÇÃO COM o PRAZO DE 30 DIAS
.

O Doutor JOSÉ GERALDO BATISTA, Juiz de.Direito
da Comarca de,Canolnhas, Estado <le Santa Catarina,
na forma da Lei etc o

FAZ SABER a todos quantos este edital virem QU (lêlt
conhecimento tiverem) ou inter�ssn,r põssã) com o prazo- de
trinta (30) dias, qu� por 'pârte de "VERÓNICA ,OE: OLnr:E'lR;ASEMASK" pôr Intermédio de seu

�
procurador Or., �tomoWel:ilfurter, foi requerida uma açao de USU�AP�O de uma.

gleba de terras com área d 2.250,00 m2 (dOIS míl duzentos e

cinquenta metros quadrado situada en:, Três Barras, nesta
Comarca dentro das seguinte onfrontações: de um lado com
frente p�ra a rua Vila Nova, exte'ns�o� de 1fO: m,_etros;, dooutro lado com terras da Prefei ra MUnICIpal /çj[�_Tres BarraSj
na extensão de 16 metros �� ,ou o

ladO,' ';�Ô"
/á Prefeitura

n,
a

extensão de 120 metros e finalm te do out o lado com terras
da Prefeit�ra. ptü' 22 metros, n� ual _ma (,�ém posse m.ansa,pacifica é minterrupta. A refend ',' açao( cI:na cItad�AfoI.pro.tendo o seguinte despacho: "Para ire

j z�çao da aU�IenCIa de
Justificação' liminar de posse desig "b dia 23 de Junho de
1977 às '10 horas. Citem-se por ms

1
dado os confinantes do

imóvel a aquele em cujo nome es 7 anscrito o imóvel e �:ã?sendo este encontrado através e
.

aI. item-se ainda por EdI
tal com o prazo de trint� (30)

f

as os � sentes in?ertos e des.conhecidos que tenham mtere e, publlc do o edl�al uma .ve.zno diário da justiça e duas v
" 'es, no: jorna:\_local, flc�n,�o CI,t�..

dos para no prazo de quinz 1(�5y diaS canta,dos da mtImaça,o
da sentença que declarar' stIflcada a poss�", apiI'esentaIldo
defesa querendo. Caso nã . contestem serão ticlOS como verda..
deiras as assertivas da i balo Cientifiquem-se \través Carta
,Precatória as Fazendas ,úblicas da União e do �tado e por
"A'R" a do Município. lfixem-se os editais no lugàr de cos
tume. 'Intime�se o M . Intimem-se. Em °7.03. 197'Q, ,(as)José Geraldo Batista Juiz, de Direito. Ficam os mesEfos ci
tados para contestarem, o pedidô no praz;Q de quinze (15'y\dias,
que correrá em cartório, a partir da decisão que declarar 'jus ..

tificada a posse, advertindo-se de que não sendo contestada
a ação presumir-se..;ão válidos os argumentos da

, inici�L E,
para que chegue ao conhecimento de todos mandou o MM
Juiz expedir o presente edital que será publicado e afixado no
lugar de ,costume. Dado e passado nesta cidade de Oa,noinhaJI,Estado de Santa Catarina; aos onze dias ,.dp mê,s de março de
mil, novecentos e setenta e sete. EU Zaid�n �i1ia.no SelemeJ
Escrivão, o subscrevi o

JOSE GERALnO BÁTlSrtA _ JuIz de Direito

Rua 12 de Setembro - esquioa com
, Il�e••a 15 de Jlfe-.e_ltro

(próximo à Jgrf'jll Matrb;, ao lado d. À.loeiaçio tomereiaO

..,.

,

.

Im�a
I
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'. MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEICULOS LTDA.
c

Concessionário General Motora de Brasil S. 4�
Rua Major Vieira, 289 IC a n o ín has... . •.:..

'

Santa Catarina I firma .Aziz. José Sele�e n�
.

�liiiiliiiiiiiiilliii_iõi!i!iil!ii!ililiiiiiliiiii_;i;i;&__iÍiiiIir;_i;iiiiII6iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiii..1! Cia. Ltda, 2
..._--

,--------------------------------------,
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IIU NG ER II resolve o seu problema:
A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais
especializada: Linha' completa dos motores W EG a preços diretos da fábrica,

peças e acessórios para caldei s, lccomôveís .e maquinários industriais. Cabos

de aço, parafusos e pregos d todas as bitolas. Conexões para água e

pressão, fechaduras, ferra VISITE-NOS.

Fotocópia
o Cartório do Registro Civil,.
instalado no Forum, ac

..�
moderna "FOTOCOB

1M �.;--= &iZW..m - --

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak, Coméroio de
Veículos Ltda., você e ootrará

P pronta entreg
Ano
jgíj3
1969
1976
1975
1974
1971
1974
19f4
1975
1973
1960

II

Rua Desembargador Cos;!JtaL1,luJM�4
DOD 0425 - Caixa Postal, 1106

- Fones: 23-1770' e 23-2014

Ao DA VITORIA - Paraná

I. 1/25 anos', vem' prestando servl§os às Indústrias"

Representante em Çanoinhas: Waldemar KnUppel
.Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 - Canoínhas > Santa Catarina

� I

raQ&1�fiJQM�Jali1lijrarag&1gJi1ggl3�fi1raf.lQg&!gt51fJ1raraQra&1�&1&14gJi1g�fi1Q�Jat1�fJrlQ�&J!t1�ra'�Q�g&1ggg
m

.

m
m � m

I J. CORTE pesca fi
m a Laura MUller, 646 CANOINHAS .. Sanfa Catarina �.
ce

.

prY' fD

ce Motores Arno e Weg -

,;�
'fves Elétricas - Tranformadores - Fusíveis - Fios e Cabos &D

� Material Elétrico em geral -

Chav�e.
�t'é"�'s - Para-Raios - Elos

FUSíV.
eis - Transformadores de Corrente. �

ce
,,' 9D.

� _ M!}l,.ores preç.os e condições - '. �
a���a����aa����n�������Ba�a�a���5������a������������aa����������

UNGER &

Poderosa" Novena
. . . . Oh! Minha! 13 almas ben

dita8, Isbid61 e entendidas à

vós peço, pelo amor de Deus,
atendei o meu pedí ío.
Minha. 13 almas benditas, sa

bidas e entendidas, à vós peço
pelo sangue que. Jesus derra

mou, atendei o meu pedido.
Pelas gotas de suor due Jesus
derramou de seu sagrado corpo,
atendei o meu pedido. Mé!u Je
sus Cristo que a vossa proteção
me cubra com os vossos braços
me guarda no vosso coração e

me proteja com os V08S0S olhos.

Ohl Deus de bondade. Vós
sois meu advogado. na vida e Da

morte, peço-vos que atE'nda os

meus pedidos e me livres dos'
males e dai-me sorte na vida,
segui meus inimigos, que olhos
do mal não vejam, cortai as

forças dos meus tnimigos. Mi·
nhas 13 almas benditas, sabidas
entendidas, se me fizer alcançar
estas graças, (pede-se a8 graças)
ficarei devotado de voz e man

darei publicar esta oração.'
Publicada por' graças alcan-

çedas. Uma devota. 1

Vende-se
Vende"se' um MOTOR

MERCEDEZ BENZ - '1

DIESEL, completo
Bomba I'etora,
Compressor, lat .

Preço de

•
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CGC -83.166.033/0001-33;

Redação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho.

Diretor: Rubens Ríbeíro da Silva

COLABORADORES:

.Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank .

Major Vieira: Francisco Krísan
Canoínhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 29 anos a serviço da Comunidadte�

�------------......----..----.....------..

BASILIO HUMEHHUK & (IA,. LTDA.

I Revendedor' FORD I
�

Fazemos sempre a melhor oferta em veícu)os
novos FORD • usados de qualquer maeea,

I

semana:

Pick. up • tração nas rÓdas. 19r" ranja 750

RUtal 1976 • qege brsnco

Maverick 1974 cupê luxo » branco

Adquira se eiflulo usado Com a mlnima entrada.
Velculos inteiramente revisados, de boa pr.çedeDflia,
aos melhores preços da reglio.

Visite·nos sem compromisso, em nossa loja à
. Rua Vidal Ramos, Z03 - f'ones ,22-0268, ·22 ..0468, 22-0024'

. Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
.

Cirurgiã. Den Isfa
c I c 00558915 P

.

Clíntca dentária de seD e crjançes.
specíalízação em Odontopedíetrta.

Hora marcada // .

Pr. Lauo Mti.ller, 494 - Fone, 22"0461

II

I
I
.blusas e

d'
casacos

lã -.

ita
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In�ústr.ia e Comércio I rmaos
. C.G.C.M.F. 83.187.930;0001-23

RELATóRIO DA DIRETORIA
- - •• _, - •. _-....,-./1'"'-,. �"""".'''�' ••••••••�

.•.••

,

Em cumprimento as determinações legais e Estatutárias, temos o prazer de apresentar e submeter a aprecíação dos senllores acionistas, o

Balanço Geral encerrado. em 31 de Dezembro. de 1. 976, assim como a conta, "Lucros e Perdas" e o Parecer do Conselho Fiscal. P�!OS Documentos aqui

publicados demonstramos claramente a situação Econômica e Financeira da sociedade, permanecendo ao dispor dos senhores a<p>�istas 'para quaisquer

esclarecimentos que julgarem necessários. J/
,

. , Canoinhas (SC), 31 de Dezembro de 1.976. �', � ''''i A DIRETO A
� ... __ .,. b ��_..J. ;. .:.... _ _ _ �.l .• ...... �

.
. �

RESUMO DO BALANÇO GERAL NCERRADO EM 31 DE, DEZEl\'IBRO Dlf'l. 976.

ATIVO

Disponibilidades:
Caixas e Bancos - Matriz, e filiais

R�alizável a 'Curto Prazo:

Estoaues Diversos, Títulos a Receber menos

Títulôs Descontados e Provísão p/Devedores
Duvidosos, Madeiras Extrativas a Abater, Bancos
e/Vinculadas e Especiais e Contas Correntes .....

Realizável aLongo Prazo:
Eletrobrás Lei 4.156, Adicional Lei 1474/51, Obrigo
Reaj. Tesouro Nacional, Adicional BNDEi, Reflo
restamento Projeto Próprio Lei 5.106, Participa
ção, em Reflorest. Lei 1134, Depósito BB. p/Re-
florestamento

'

: :-: o ••••••••

Imobilizações Técnicas: Valores Históricos
Terrenos, Maquinários e Instalações, Veículos e

Acessórios, Construções e Instalações, Móveis e

.Utensílíos, Semoventes, Ferramentas, mais Corre

ção Monetária e rnenos Depreciações Diversas ..

Outras Imobilízaçêes Técnicas:
.

Maquinários em Comodato e Direitos a/Cotas e·

Exportação .. .. .. .. . .... '. .. .. .. .. .. .. ..

Imobilizações Financeiras VI. Aplicados
Participação em Empresas Coligadas, Participação
p/Incentívos Fiscais e Outras Participações ... o

Valores em Aplicações:
Fundesc Lei 4.22'5" Sudene e Finam e Embrear

Contas de Compensação
Valores Diversos .

Resultados Pendentes:

Despesas Diferidas .
"

.. ..
.. .. ..

1. 8'71. 788,15

......
'

.... 4.461.453,05

66.188.335,72

3.979.699,59

35.186.810,61

SOMAS TOTAIS DQ ATIVO ..

Não Exigível
Capital Social R istrado e Integralizado, Fundo
p/Aumento de apitaI, Fundo Especial p/Aum ,

de Cap. s/Re 'ltadôs do Ativo fixo, Fundo de Re
serva Legal undo Especial p/Aum . de Capital
a/Resulta ,

s de, Participações, Fundo de Cor. Mo
netária s ORTN e Fundo Manutenção Capital de
Giro Pr; rio .. .. .. ... ., .. .. .. .. o. ., •• ••

,,�. L

Exígfvel "Curto Prazo:
/

Tí ,'os a Pagar Matriz, e Filial Curitiba, Obriga-
ç-,lS Fiscais a Pagar, Contas Correntes e Outras

. /ontas ; ' ' o' •• o ••••

'�ível a Longo Prazo:

Instituições Financeiras e Contas Correntes ....

Contas de Compensação:
Valores Totais , , .

65.721.815,24

.•..... ,.·.i I,

20.403.477,26

28.164.999,87

44.096.583,70• •••••• I

Resultados Pendentes:
Lucro em SUspenso a Dísposíção

.

da Assembléia
Geral.. .. .. .. .. .. .. .. . . 8.061 .. 501,30

SOMAS TOTAIS DO PASSIVO .. 166 .448.377,37

DEMONSTRA:Ç'AO DA CONTA "LU OS E, PERDAS"

Conta de Resultado Industrial, Conta de Resultado a

minadoras, Conta de Resultado Filial Santa Rosa, on

ta de Resultado Filial São Paulo, Despesas Admi stra
tivas, Conta de Resultados Diversos, Resultad Pen

dentes, Depreciações, Provisão p/Devedores D vídosos
Formação, Fundo Manutenção Capital de ira Pró
prio, Fundo de Reserva Legal e Lucro a Di sição da
Assembléia Geral .: .. .. .. .. .. .. .. . 4'7.951.914,11

SOMAS TOTAIS DO D�BITO
.. 4'7.951. 914,11

----�---------------------------

. )

Contas fIe Resultados: Fábrica de Compensados, Ser
raria A lI{oredo, Filial Curitiba: Saldo da Conta Lucros
e Perdas' o exercício e Provisão para 'Devedores Duvi-.
dosas Re ersão .. '.. .. .. . .. .. .. .. .'. .. .. .. ..

. 47.951.914,11

\
�

SO�S TOTAIS DO ORiÉDITO 47.951.914,11

Canoinhas (SC'), 31 de Dezembro de 1.976.

ISAAC ZU AN

-005.585 . 089-87
ORIVAL ADOLFOWITT

"I'ec. Contab. CRC/SC - 3876 _ CPF 124.057. 019�87

�.
\\

Nós abaixo assinados, membros d� Conselho Fiscal da -Firma INDúSTRIA E' COMÉRCIO lRMÃOS ZUGMAN S/A., estabelecida com sua se-

PARECER DO CONSELHO FISCAL

de social na Rua Paula Pereira, nr. 1.013,' em Canoinhas-SC, tendo procedido o exame do Relatório da �iretoria,' referente ao Balanço Geral encerrado

.

em 31 de Dezembro de 1.976, Demonstrativo da Conta, "Lucros e Perdas", e demais contas relativas ao exercício de 1.976, constatamos a exatidão desses

documentos, e somos de parecer que a Assembléia Geral dos senhores acionistas, os aprove, bem como os �emais atos praticados pela Diretoria.

\
"

MIGUEL F.ONTES. PROCPPIAK

Canoinhas (SC), 31 de Dezembro de 1. 976.

MOACIR DE PAULA E SILVA GRIMALDp COSTA FURTADO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COR'REIO" DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINf.lAS,
LEI N .

° 1.362 de 14/04/77
'

AUTORIZA SUPLEMENTA'ÇAO DE DOT�ç'õES
ORÇAMENTARIAS ,

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Muni-
"

eípal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono
a sêguíntê

'

, ,tE i!
Art. 1. o _ Fica autor; âció o Ôhffe do poder Executi

vo" a abrir por conta do exces de arrecadação do ,pr.'e,sente
exercício financeiro, o crédito adi ional, na importância de Cr$
249.446,7,6 (Duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e

quarenta e seis cruzeiros e setenta seis centavos), destinado
a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
3. O . O . 00 _:_ DESPESAS CORRENTE
3. 1. 0.00 _ DESPESAS DE' CUSTEIO
3.1,.3.00 ---- SERVIÇOS DE TERCEIR
1321/116 _ Serviços Técnicos especiais .. ' Cr$ 5.000,00
,3.1.5. 00 � DESPESAH DE EXERCíCIO

ANTERIORES '

,

1521/126 � Exercícios Fin�os .. .. .. .. 244.446,76
-_.

TO T A L " .. .. .. ...... $ 249.448,76
, " Art,"�; fi '"_,, ;Està té� êntra�â em vigor na data de sua

publicação tevógatlas ás àispósiçõéS êfii éôrttrál'io.
,

Canoinhas, 14 de Abril de 1.977.
BENEDITO THERÉZIO DE CA�VALHO NE,

, '

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no

Administrativo, na data supra.
FABIO NiABOR FUCK

. ,Diretor de Administração'
Vice-Prefeito

, _____

LEI N.o 1.363 de 14/04/77
AUTORIZA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

, ORiÇ'AMENTARIAS
Benedito 'I'herézío de Carvalho Netto, Prefeito Muni

tipal dê Canoínhas, Estado de Santa Catarina, faz
sãbef qÜê a Câmara Municipal decretou e eu sanciono
à seguintê

LEI:
Art. 1. o _ Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado

a abrir por conta do excesso de arrecadação do corrente exer

cicio, o crédito suplementar na importância de Cr$ 65.000,00
(Sessenta e cinco mil cruzeiros), para reforço das seguintes
dotações orçamentárias:
I)EPARTAMENTO DoE ADMINISTRAJÇAO
3. ° . O . 00 _ DESPESAS CORREN1TES
3. 1 . O . 00 _ DESPESAS DEi CUSTE.IO
3. 1.3. O_Q _ SERVIÇOS DE TERCEIROS
1301/083 _ COMUNICA!ÇôE:S ,.. .. ..

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
3. O. 0,00 _ DESPESAS CORRENTE:S
3. 1 . 0.0'0 _ DESPESAS DE: CUSTEIO
3, 1 . 5 . 00 _ DESPESAS DE' EIXElRiCíCIOS

ANTERIORES
1521/126 _ Exercícios Findos .... .. .. Cr$ 5.000,00
3.1 .4.00 - ENCARGOS DIVERSOS -

1410/120 � Diversas Despesas Bancárias .. Cr$ 40.000,00
Cr$ 65.000,00

Art. 2. o - Revogam-se as disposições em contrário, es
ta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Canoinhas, 14 de Abril de 1.97'7.
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO

L", Prefeito Munícípal ;--

Esta Lei foi registrada e publicada no Departají 'ento
Administrativo, na data supra. J

FABIO N�BOR FUCK IDiretor ?e Admi1:'üstração I
Vlce�Prefelto

I,rLEI N.o 1.364 de 14/04/77
"

;;l'
DISPõE SOBRE, NOMENCLATURA;iI.DE RUAS

B,enedíto" Therézio,,de Carvalho N.,JJt,"to, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de lánta Catarina, faz
saber que a CâmaraMunici7a

,: ecretou e eu sanciono
a seguinte '

• ,

,

,

LEI: ,/
'7'

Art. 1. o _ Fica o Chefe do �'oder Executivo autorizado
a denominar de Miguel Klempo, , a que tem início 'na Rua

Duque de Caxias, paralela a p 'priedade do sr. José A. Sch

midt; Florentíno A. Vieira, � ua paralela a esta, também
com o seu início na rua> D e de Caxias; também paralela,
a esta, denominar-secá de bálQ Schindler, esta pertence ao

Loteamento do sr. Pedro y • Vieira; A primeira rua, paralela
à Duque de Caxias, terá inome de José Bartholomeu Fedalto
e a seguinte, paralela \ esta, de Bernardino Fedalto; a rua

'paralela a rua João abatke, terá o nome de Deodato Artur
de Lima; a rua opa lela a esta terá o nome de Aquiles Ferra-

ri, tendo ambas o seu início na Rua Duque de Caxias, ao la
do esquerdo no sentido da rodovia Canoínhas-Porto União;
Terá a denominação de Antonio Liller, a rua que tem seu iní
cio na Venezuela e finda na estrada Píedade-Parado; no lo
teamento E'zilton Budant a rua que tendo o seu inicio na Cae-

c-s 20.000,00

Parágrafo único - Nas

programações, por sessão, que
, excedam o período de três ho

'ras (3,OOh), só poderão ser co

brados preços superiores aos

máximos fixados neste artigo,
se deferidos por despacho do

Delegado' da SUNAB, no reque-
rimento fundamentado que' os

DÊ�'RET() N.o 13/77 . exibidores poderão apresentar
Dr. Benedito ThefêzÍo 'de Carvalho Netto, Prefeito às Delegadas da SUNAB sob

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarína, cuja jurisdiç�ão,estiverem.
no uso de suas atribuições legais, Art. 2. o _:_ Os cinemas fi-

D E C R E TA: cam obrigados a afixar junto
Ai-t. 1.° - Fica homologado as Leis n. Os � às suas :bilheterias, em lugar

1.353 - Anula e Suplementa Dotações Orçamentárias, no visível e de fácil leitura para Ô
valor de Cr$ 65.000,00. (Sessenta e cinco mil cruzei- público, os preços dos íngres-
ros), sos que estiverem cobrando,

1. 354 � Autorísa a Abertura de Crédito Especial, no valor de com letras e algarismos de pe-
Cr$ 29'6.242,37, (Duzentos e noventa e seis mil, du- lo menos' dois centímetros -

zentos e quarenta e dois cruzeiros e trinta e sete, (2cm) de altura.

centavos), Art. 3. ° _ O descumprí-
1. 3tW '� Autoriza a Abertura de Crédito [Especial, no valor de' mento do disposto nesta Porta-

Cr$ 39.576,14 (Trinta e nove mil, quinhentos e' se- ria .sujeítará os infratores, às
,

tentá ,e seís cruzeiros e_quatorze ce�tavos), , sanções previstas na Lei Dele-
1.362 � Autoriza Suplementaçao de, Dotações Orçamentá- /gada n .? 4, de 26 de setembro

rias, no valor de Cr$ 249.446,76 (Duzentos e quaren-j-: de 1.962, e demais comina-ções
ta e nove mil,' quatrocentos e quarenta e seis cruzeí-" legais cabíveis.

'

ros e setenta e seis centavos),
-

, //
1. 363 � Autoriza Suplementação de. Dotações orç�entá- Art. 4. ° - A presente Por-

rias, no valor de Cr$ 65.000,00 (Sessenta ejéínco mil taria entrará em vigor no dia
,

)
.;< 1. o de' fevereiro de 1977, após

cruzeiros . /, �

Di" f'

Art,_ 2. ° _ Este Decret.o en..trará em V.,li: °br ,na.. data de
sua .publícaçâo no ,'afIo O 1-

�

_ _rgo cial da União, mantidas as dís-
publicação, revogadas as dísposíções eII}l'contrarIo. posições da Portaria S�·

Gabinete do Prefeito Municipal/oi,d'é Canoínhas, em n. ° 18, de 20 de abril de 19'76,
77. . ,//'

,

e revogadas as Portarias SU-
EDITO THERÉZIO DE C.')RVALHO NETTO PER n.os25, 26 e'27 de'27 de

Prefeito Mur�Jétpal
'

maio dê 1976 e demais dispo-
Est Decreto foi registradçse publicado no Departamen- síções em contrário.

'

to Admínís ativo, na data sUBpa.. '

,

RUBEM NOÉ WILKE
FABIO ,A:BOR FUCK .:

"

Superintendente
,

Dir or de Admip'istração - Více-Preíeíto P bli d DOU de
,;f'

U lca o no .

. . ..

24/01/77.
'

PORTARIA ,0 6l/�7 mada de preços, Concorrência
Dr. Benedi lTherézio e Convites de todas as aquisi
de Carvalho ,,' [etto, Pre- ções que a Prefeitura proceder.
feito Muni,gip de Ca- Gabinete do Prefeito Mu-

noinhas, Jtstado de San- nícípal de Canoinhas em

ta

C�ta'na,
no uso de 18>/04/77.'

suas ribuições egais, I '

BENEDITO,TlIERÉZIO
reso, e: DE CARVALHO NETTO

NOl)JEAR COMISSÃO (Prefeito Municipal

IDE LICITAÇÃO Esta Portaria foi regís-
,Ç1onstituída, dos senhor s trada e publicada no Departa

F�.1.:0 �abor Fuck, .Hugo Anto mento Administrativo, na da
n e PeIXOto, AntOnIO de Souza ta supra.
,íosta e Reinaldo Crestani, pa- FABIO NABOR FUCK

,"'ra sob a Presidência do primei- Diretor de Administração
ro, julgarem propostas de To- Vice-Prefeito

tano Costa, seguindo paralela a rua Nery Waltrik, terá o no

me de Irineu Mario Budant.
Art. 2. o - A presente Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoínhas, 14 de Abril de 1.977.

BENEDITO THER:I1:ZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

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

FÁBiO NABOR FUCE
Diretor de AdmiIiistração

vice�Prefeítú

S-UPERINTED.�NCIA
NACIONAL DO

ABASTECIMENTO

-SUNAB
DELEGACIA EM

, SANTA CATARINA

Para conhecimento, trans
crevernos a Portaria Super n. °

01, de 7 de janeiro de i. 977.
O SUPEBITNTENDENTE,

DA SUiPERINT,ENDÊNCIA ,NA
CIONAL DO ABASTECIMEN
TO _ SUNAB, no uso de suas

atribuições legais,
CONSID:BRANDO a neces

sidade de serem disciplinados,
em todo o território nacional,
os preços dos ingressos de ci

nema, de forma a que sejam
atendidos 0 desenvolvimento e

a execução da 'política nacio
rial cinematográfica, suas con

dições econômicas e os relevan
tes interesses do grande públi
co consumidor;

CONSIDERANDO que se

faz mister ser acompanhado o

comportamento dos exibidores

que, nos limites máximos dos

,

Art. 1. ° - Fixar" para to
do 'o território nacional, os se

guintes preços máximos dos' in
gressos de cinemas, já incluídos
nos mesmos os tributos legais

preço fixados nesta Portaria,
se com remeteram a praticar
preços dê�ingressos compatíveis
com as diversas categorias dos
cinemas, a\erem estabelecidas
de acordo com suas instalações
e qualidade dÓ!5 serviços pres
tados, a fim de\ser proporcio
nada igual oportunidade a to
das as .camadas da-população:

CONSIDERANDO que as

atribuições da Superintendên
cia iNacional do Abastecimen
to _ SUNAB, da Empresa Bra
sileira de Filmes S.A. _ EM
BRAFILME, e do Conselho Na
cional de Cinema - CONCINE,
são convergentes para a conse-

.cução dos seus'elevados propó
sitos de estimular as atividades
cinematográficas, prestigiar o

cinema
.
e, propiciar melhores

serviços aO: 'povo, atendendo às
disponibilidades deste,

RESOLVE::

incidentes, nas programações ... ,

por sessão, que não excedam
o período de três horas (3,OOh):
Entrada inteira .. Cr$ 20,O(li'
Meia entrada ... , c-s 10,00

'

PORTARIA SUPE.R 63, de
17.12.76 (D.O.V. de 20.12.76
_ PAG 503'5/36 e 37)

RETIFICA�Ç:ÃO:
Na Portaria SUPER, n. °

63, de 17.12. '76, publicada no

D.O.U. de 20 . .12.7'6 nos §§,
3 .

o e 4. ° do art. 3. o e o art.
4.-;

"§ 3. ° - Nos hotéis; o pre
ço máximo de venda de cerve

jas e refrigerantes, em qual
quer embalagem, não , poderá
Ultrapassar o dobro do preço de

compra' na 'indústria, distri
buidor ou atacadista".

_ § 4. ° __:. ,Ficam exclmdo�'
-: das disposições deste artigo;

a) As associações e clubes
de caráter desportivo e/ou te..

creativo;
h) Os estabelecimentos

comercíaís com a apresentação
de artistas e/ou música ao vi·
vo" .

, No art , 4. o leia-se "a res

pectiva tabela de preços, com
letras e algarismos de, pelo me

nos, 2, (dois) centímetros dê
altura" .

RE,TIFICACAO PUBLICA
DA NO D.O.U.'DE, 07/0.1/1977
'_ pág. 51.

. Copiado e conferido por:
Ass. Maria Magdalena

de Souza Soares - Ag. Amd.

Visto:

Ass. Octaílsa de Luna Bertrand
,

Fernandes
Assistente
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R:egistro"Civil - EDITAIS
NEREIDA C. CôRTE, Oficial do Registro Civil do 1. o Distrito
Ele Ca:q.oinhas,'Sta. Catarina faz saber que pretendem casar-se:

«Jeãe A.ir Soares» eom «Everly
Liem», brasileiros, solteíros, domlcí
líados e residentes nesta éldade; ele
buoário, nascido em Distrito de
Pallla Pereira nesta comarca aos 14
àa fnerelro de .1952, filho de Pedro
Soaras e da' Mi�hUina Taroheski
Soarall; ola do lár, naseída em !Üo
Negro-Pr, aes , 22 de dezembro de
1958, filha de'Manfrado Lietz e 'de
Norma Plothow Lietz.

aos 22 de fevereiro de 1951, filho
dê Sebastlane' Marques; ela do lar,
aasolda em Feípe Schmldt nl :Muni
cípío aos 10 pe dezembro de 1959.
filha de Leonardo Padilha

,.

e de Er
nestína Padílha, falecida.

,

«Paulo Roberto Dom!» cem «Luee
lia Andrade de Souza», brasileiros.
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele mecânIco,' nascido
em Santa Gecilia-Se aos 15 de ju
lho de .1956, filho de Paulo Otto
Dams e de Zelma Oamleet Dams;
ela do lar, nascida am Santa Ceci
lia-Se a08 27 de outubro de 1960,
filha da Afonso Rodrigues de
Souza, falecido e de Olga Andrade
de Souza.

'

;'Arolde' Soares da Rocha» com

«M'arly de Souzá», brasileiros, soltei
ros, domiciliados e, resíden tas neste
distrito; ele lavrador,. nascido em
Três' Barras nl comarca a08 27 de
outubro de 1955, filho de Herminio
Soares da Rocha e de Cecilia' Wen
ceslau dos Santos; ela do lar, nas
cida �m Fartura ts] distrito aos 1.0
de outubro de 1956, filha de David
Ferreira, de Souza. e de. Madaleuà
Kovalskl -de Souza.

.

,

«.'-nlonio Pires» com «Maria Zenil
da Novak», brasileiros, solteiros, do
miciliados e' residentes neste dis
trito; ele motorista. nascido em CIl
notnhas, aos 4 de maio de 1957, filho
de Affonso Pires e de Rozalína
Kurpiel Pires; ela do' lar, nascida
em Felipe .. Schmídt n/. Município aos
14 de outubro de 1959, filha. de An
tonio Novak e de Maria Joaquina
Luiz dos Santos.

Canolnhas," 20 de abril de ;1977.
NERElDA C .:CôRTE
Oficial do Registro Civil

, '.

'«Guilhe��e Priébe» com «Djlce
Autania Teisnoskt», brasileiros. sol
tet,ros, domiciliados e .resídeutes
neste dístrtto; ele mecânico, nascido
em .Marcílio Vias neste- distrito aos
2 'de outubro de 1952, filho de Bmí
lio .' Príebe e .de . Letícia 'Martins Prie
be: _ela. do lar; nascida em Capão
do Hervaí-Pàula Pereira-Se 80S 14,
da.junho de 19)9,' filha de Presei
liaJ;}o 'I'rísnoskt ,e de Hllda de. Jesus
Leandro Trlsnoskí. '

"Pedro'Marque!!» com' «Maria Este
Ia. Paditha», "brasileiros, solteiros,
domtcítíados em Paclêneía dos Ne
v�s Município de Oanoínhas: eleIa
vrador, nascido em Iríueópolís-Sü

Lei�l Assine! Divulgue!

I Correio do Norte
•

•
•

• r

I

NOTAS E S P,A R S'A S
Vem ai, para o fim do mês,

I

o, grande circo Norte Americano,
Il ser armado DO pátio de velha
estação ferroviária.

� :x X

O' agrônomo dr. Waldimíro
Sudoskí, também nos quadros
da ACARESC local. O aludido
técnico, acompanhado do dr.
Francisco Centeno, fez uma vi
site. de cortezia ao Prefeito The
rézto Netto e ViCe Fábio Fuck,

x x x

A fil bríca da firma Cararo,
sita no bairro do Campo de
Agua Verde, já em testes para
entrar em pleno funcionamento,
sendo mais uma chaminé a fu
megar DO, populoso bairro.

x x x

O conhecido advogado dr.
Rivadávía R, Cor-rêa, o decano
do forum local, festejou domingo
40 aDOS de feliz consórcio, re

cebendo em sua residência. os

cumprimentos d� seus inúmeros
amfgos e fl.lmiliareB.

x x x

Já segunda·feire, scouteceu
o aniversário do sr. Olímpio
Murara, também bastante cum

primentada e recebendo amigos
e familiares pare o gostoeo
aperitivo,

x x x

O Prefeito 'I'her ézto Netto e

Vic� FAbio Fuck, convldadcs,
. participaram de um [ante r Da

23-04-77
N'.e 1416
Ano XXX

sistema de " trâuslto da, cidade
sofrerá algumas mooihceçõoa,
estando o assunto' e'm, 'estudoe.

x x x '

O funcionamento do Gioálid
de Esporhs, lá no .alto da colina
histórica, deli mais movímen
tacão em nosso esporte a.mador
e o novo local tem servido para
uma série de competíções, sem
pre com bom público."

restdêncta do sr. Delby Machado,
em São Pascoal, ele alto prócere
politico no vizinho' município
ds Irlne ópolís.

x x x

Altos funcionários do IPESC
esttverem em nOS!1a cidade 2.8
feira última mantendo contato
com as autoridades locais.

:& x X

Se gundo Informes o atual

material, não será' .0 mínimo
da vontade que sinto; de um

dia estar contigo e todos os.
meus irmãos) na glória perpe:"
tua.

'Agràdeço-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

graças. R. D.

Oração ao
.

Divino Espírito Santa
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
logo agradecer-te por tudo e

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

Por maior que seja a ilusão

'I'NDUSTRIA DE
I \

MADEIRAS
CGC (MF) 83.187.294/0001-30

Rodovia SC-21 - Agua Verde _ CANOINHAS - SANTA CATARINA

R .g L A T ó R 10 DA D I R E T O,R I A,
c" Senhores Acionistas:

Em cumprimento à dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V, Sas" o Balanço Geral e a
demonstracão da conta de Lucros e Perdas, Juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encer
rado '€IT_l 31- de �ezembro: de 1. 976.

.

. .!
.

Colocamo-nos, outrossim, ao vosso inteiro' dispor para quaisquer esclarecimentos que julgardes necessários.
.

f�, Canoinhas, 21 de março de 1. 977

ALCíDIO ZANIOLO ,ALTAVIR ZANIOLO
Diretor Diretor

MODESTO ZANIOLO
Diretor

<'

ZANIOLO

MILLES LUIZ ZANIOLO
Diretor

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.976

AT'IVO PASSIVO
Dispenível )'Caixa e Bancos .. .. .. .. . � .. 966.490,70

'

40.314.598,60

, DÉBITO

Inexigível
Capital, Reservas e Provisões .. .. .. .. .. .. 35.655.146;77
Exigível

"'

Fornecedores, C/Correntes, Representantes, .;$,p{'"Letras e Duplicatas a Pagar, Duplicatas Des- �'

contadas, Bancos C/Empréstimos.. .. .. .. 45 :.i0(.(.ÚÜ,49 ' �
Pendentes / �
Saldo a Disposição da Assembléia" cred�fII"'" ,- �
c/Matéria Prima a Faquear .. .. 1(1' 713, 306,00 �
Contas de Compensação ,,:;?

.. ..

Caução da Diretoria e Duplicatas_fo Cobrança 4.709.881,80
#' .

85.578.51<6,06

'CRÉDITO

• •• I ••• ,67.674,155,94

Realizável '

Duplicatas a Receber, Estoques, C/Correntes,
Madeiras em Pé, Madeiras em Toras, Titulos,
Obrigações, Cauções e Dep. Vinculados ". . ..

Imobilízade ..

Imobilizações Finaneeiras, Técnicas e Cor-
reção :M;on�tária .. .. .. .. .. .. .. .Ó, •• "" 38.399.137,28
fendentes '. �

Despesas Diferidas, Depósitos p/Recursos, In-
'. suficiêric!a Dep . s/Correçãó, Madeiras de Ter..,
ceiros p/ Fa,qúear, Casas Curitiba, Capital de
Giro :tjeg:ativo � ..•. �; .,.', . "

, 2.188.407,68 .

CORtas d,e Compensação ,
.

. /f,
.

�ções em Caução e Ban.cos c/Cobrança 4,709.881,80 ' / '

TOTAL DO ATIVO .• �,� ,.', ,_-.. .. .. ,86.578:516,06 TOTAL·DO,PA�?q6 .

<

.

,.' ...,' • ,/(.; � .

DEMONSTR�ÇÃO DA CONTA "LUCR.OS .E ,PERDAS" EM 3lJl)E DEZEMBRO DE 1.976

.. ,"
r..'

:Oes'pesa.s de Produção" Financeiras, c/Vendas,
. Receit/,kventuais, de Produção e EstoqueTributárias,' Operaciorúüs, Prov. p/Devedores fDuvidosos, Estoque Anterior, Saldo a'Disposi- Atu�J , .

ção da Assembléia e Fundo Reserva Legal 67.674.155,94, ti
TOTAL DO DÉB1TO .. .. .. .. .. .. .. ..

67.674.155,942,TAL
DO CRÉDITO

MODESTO ZANIOLO ALCíDIO ZANIOLO ALTAVIR ZANIOLO
Diretor Diretor' Diretor

MILLES LUIZ ZANIOLO
/
Téc. em Conta,biUdade - CRC-SC 0289

/,'
PARECER DO(CONSELHO FISCAL

••••• °0 ••

67.674.155,94
MILLES LUIZ ZANIOLO

Diretor

Na qualidade de membros do Conselho F' �al da Indústria de Madeiras Zaniolo S/A, com sede social nesta cidade de Canoinhas; declaramos em cumprimento à dis, sitivos legais e estatutários que examinamos o BALANÇO GERAL e,'conta de LUCROS E PERDAS, e as demais contas' atos da Diretoria, referente às operações do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1. 976 .

Pela regularidade em que encontramos os ditos documentos, somos de parecer que o Balanço Geral" a contade Lucros e Perdas e as demais contas e atos da Diretoria, merecem aprovaç'ão dos s�nhores acionistas.
.

Canoinhas, 21 de março de 1. 977
JOÃO LYDIO SEILER BETTEGA ZUUDI ZAKAKIARA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA

S/A
,EDITAL DE, CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Grdinárla

e Extraordínáría

São convidados os senho�'
.
res acionistas desta Socieâ.adê,
para se reunirem em Assem
bléia G€i'al Ordinária e Extra
ordlnáría, cumulativamente,
na forma do art. 131, § único,
da Lei 6404/76, no dia 30 de
abril próximo vindouro, às ...
10:00 horas, na sede social, 'si
ta no Bairro Agua Verde, em

Canoinhas, Santa, Catarina,
para deliberarem sobre a' se

guinte
ORDEM DO Dl:A

1. OI) Aprovação do relatório .. a

Diretoria, Balanço G ral,
Demonstração da 'bnta
Lucros e Perdas e irecer

,
.

do Conselho Fisc , rela
tivos ao exercící encer

rado em 31 de ezembro
de 1976;

2. O) Alteraç�o do :bjetivo so
.

cial;
.

as conse

ções é s

Canoinha'
1977.

ônimas, com
üentes altera

Consoliçiaçã,o .

18 de abril de
r

j" I

MODESTO ZANIOLO
Diretor-Presidente

Aviso
NSK, " avisa ao

IV 'RA, porta
ro . sional n.·...

apresentar-se
na firma no prazo ,

e 3 l três} dias
para regulariz

"

situação.
O não compareci' ento implicará

na rescisão' do contrato d.e trabalhe
por abandono de serviço, nos ter�
mos do artigo 482. da C.L,T,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




