
'desespero, face

desmandos

representação contra

suposto fundamento

No estertor do

justificar ,c seus

Juízo,
para
.mula em

com

De cabeça
cornpa recs

erguida e de

ante' o juizado
mesma,

". "

iJ:xcelentís,s.imo Senhor Doutor Jui�z de Direi.to da
3. a, Vara Criminal do Distrító Federal.

. .' .

'.

,
AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO� infra

,a'sfin�qo, .bt:a�!leiro, ?ã.sado_, ,advog�do, residente
'ne,St� capital a lV,[;$PW _ Sul, Conjunto 4,5, casa

'.u', .• 6, �nbs .autos da Carta Precatória originária da
.Comarca de G.f\.NOINHAS, Estado de Santa Catarí-

, na, referente a citação origlnada de RE{PRE:SENTA
I,ÇAO formulada por Alfredo de Oliveira Garcíndo,
com suposto fundamento na Lei de, Imprensa, com
,par�ce perante Vossa �lxcelência para considerar
se citado, e, desde já apresentar sua defesa. prévia,
f:, documentos quea acompanham, requerendo se

, jam -jüntados .
aos autos da mesma, para renle�sa

,

ao' Dr .. Juís deprecante, que melhor deckUt'à 9

)itigio.
. ·

P. Deferímen to "

"
"

Brasílía, 06 de junho de 1977

AJiOLDO CARNaRO ,DE CARVALHO, ,

- ExêeÍentíssimo' Senhor Doutor Juiz de Direito da,
Comarca de Canoínhas, �,

A,�OLDO CARNE1RO DE'CARVALHO, infra
, assinado, brasileiro, casado, advogado, residente
em Brasilía-Dê', à MSPW, Conjunto 45, Casá n. o' 5,
à margem da, rodovia que conduz. à Belo Horizon
te' eescrítórío profíssíonal no GLS�406, Bloco "A';.,

. sobrelojas 15 e 1�, na mesma capital, 'vem, respei
tosamente, no prazo da Lei, apresentar sua defe
sa p,rév'ia, nos autos da �EPREiS:ENtrA;Ç.ÃO, ínten ..

I

,taqa por Alfredo de Oliveira Garcindo nesse Juiz-o,
eom suposto f�ndamento, .naLeí de Imprensa, o que
Í�z R0S termos seguíntes.

"O banco dos réils glorifica a 1 atlla�ão do
. 'l·'

jornalista" .

M€:ritíssimo Juiz,

Interrompo o silêncio que me impus sobre
, pequenos .dramas ela terra natal, ,em homenagem a

.

'Vossa E\Xc,elência e em m�nlÍ,@s,t��o de respeito aos
eonterrâneos .

. ,

.Mais em defesa de' um direitO- hnpostergável
,

,- a liberdade de impren$a, a qbtigação ,de infor
�ar, :que pata excusar-me de responsapHidade, fa
ce a levianas imputações c,ontidas na REPRE$EN
TA:'ÇAO do ex-Prefeito.

OS FATOS

A �'REPRESlENTAÇÃO" - mera' satisfação
·à opinf'ão pública, à:quela época ainda iludida enl

.

alguns dos ,seus se;�entos ,-, p.elo que contem de
mistificação, se nos afigura um achincalhe à JUS ..

TIÇA e uma ,demonstràção de menosprezo 'e aCin
tosQ desres1péito ao po�o - a ,grande vItima €

.

ao

gróprio poder constituído.
.80b a inspiração de ideais democráticos os

maj!s nobres, em v.ez de denunciar o prefeito falto� ,

. $O .. e de pleitear inV'estig'açõ�� e puniçõe:s pelos ,i

Município,
Aroldo

lei da

I '

a precariedade
direção do

Dr.

na

na

de justificativas plausíveis,
Garcindo for

Carneiro de Carvalho,
•

Imprensa.

independentemente, de citação,
É 'o fi I he da terra, 'em

'I ,

Arolde
defesa da

, .

previa.

e assumindo

Assinatura anual: Cr$ 150,00
• Ia I � .ASa L

responsabi I idades. I.

maneira expontânea,
e apresenta defesa

enobrecendo seus atos

,

. àSImEI SEM·PRE UM SOLDADO ENGAJADO NA

. LUTA CONTRA OS CORR�JPTOS E JAMAIS DAREI COHEn·
TURA, ME·SMO POR OMISSAO, A QUEM ,SE DISPUSER A

lTILIPENDIAR o NOME DE ,MINHA TERRA ANTE A: HIS

'l1óR.IA.� __ SIGO AGUAItDANDO os ACONTEcIl\mNTos'E
� .

'

,

CONJi1IANTE 'NO FUTURO, C_TO DE 'QUE o TEMPO ..._

, GRANDE CONSELHEIRO .; HAVERÁ DB REPon ·AS, COI·

&AS' NOS SEUS LU:GARI$".
(Pál;aTras, p!l"6f�ridas' pOl' Aroldo. Carvalho à r�portagem

do Col'teio cl9 Norte)

Canoinhas-SC

18/junho/1977
Número 1424

Ano XXXI
"

�.
r '.' ;,

N .

O Avulso Cr$, ,3,60
Jt ... ISI..

meios revolucionários - o Ato Institucional n. o 5
-. inteiramente cabíveis, preferi o exercício do
direito'à líberdade de opinião e de crítica, visando
chamar a atenção das autoridades, pela impr-ensa,
para os atos de descalabro administrativo que se

praticavam, impunemente, na prefeitura Munici

pal de Canoinhas .

'Esgotadas, 'perante o Diretório da ARENA,
as tentativas de solução política, iniciei a campa
nha de imprensa contra o ex-Prefeito movido pelo
mais legítimo interesse público, divulgando, dis'
eutíndo e criticando atos ,e decisões do Poder Exe
cutivo despidos de natureza reservada ou sigilosa.

, Sem dólo ou malícia, sem ânimo de caluniar,
de ínjuriar ou ele difamar, pensando apenas no .bem
público, na moralização da administração e no ba-

,

nímento da vida pública da prática de atos de cor

rupção, iniciei a campanha de imprensa denun-'
eíando () correligionário faltoso. '

,

Cumpri o que entendi ser O' meu dever.

Exerci, como jornalista, o relevante papel
há pouco destacado pelo eminente Ministro Renault
Leite, do Tribunal de Contas da União, que subli
nhou a ptissão da imprensa "corno agente de con
trole popular do dinheiro, púhííco" � ao denunciar
:WI'QPlemas que dificilmente chegam ao Tribunal.

J!) 'por'que agi assim?

Porque esta, Meritíssimo Juis, é a minha ter
ra natal. Aqui nasci, cresci, eduquei-me. Aqui
'plasmeI o meu caráter, constituí Iamílía e iniciei-

.

me na prcüssãc. Ao lado de. amigos díletos ajudei
a fundar - lá se vão trinta anos - um pequeno
semanário que se destacou, sempre,· pela defesa
dO$ interesses dos concidadãos.

A estima e confiança dos conterrâneos fize
ram-me representante do povo às Assembléias

,

.. Constituinte e Legislativa do Estado, guindando-
1U.€, depois, a carreira política, ao exercício das run
ções de Secretário da Viação e Obras Públicas, Se
cretárío da Justiça, Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado e Deputado Federal em quatro
Jégislaturas consecutivas, de 1958 a 1975,

Poderia eu trair o púvo?

Todos' clamavam contra o descalabro aduli.
,nis-trativo e a .corrupção. Algu�m tinha qu� fazer
alguma coisa. Entendi do meu dever fazê-lo, fi,es
mo contra o correligionário, abalando a estrutura
política municipal ,e sujeitando,me, consciente
mente, a prejuizos político-eleitorais!

Imputftra:m-me crime de calúnia, previsto
no Art. 20 da Lei de Imprensa, p.orqlf.e na edição
n. o 1368, de 1, o d,e maio de 1976, do jornal "Correio
do Norte", fiz publicar matéria por mim assinada,
sob o título "Forças Ocultas", tecendo, comentários
sobre' um financiamento de Cr$ 2.050.000.,00,
(DOIS MILHÕES E CINQUENTA MIL. CRUZEI
ROS)., que, suspeitava-se; teria si40 obtido JuntÇl
ao Banco Qrecif� de Investimentos S.A .

.

Na "REPRESENTAÇÃO", achincalhante da
.
Justiç'a e de total menospre:l;o ao povo, o financia
lnento CRi'ClFE foi' peremptoriamente negado, co-

mo negado fôra na "entrevista" "concedida pelo 'f\X";.
Prefeito ao jornal "Opinião" n. o 16., de 0,8�Ô:5"'197'6
e como negado fôra, também, o. r�c.eb�mento ,d,a
parcela final de recursos de outro finaneiatnei'1�o
_' BA!NCO D'ENASA DE INVESTIMENTOs' S/A _'

,

triste' episódio que desrespeita a própria dignidade
humana, totalmente desmistificado pelo E\gr,é'gio'
Tribunal de Contas do Estado, conforme documen
to anexo ._ sob n. o 1, Protocolo 16'66Ó'/T5 do Tribu-

/ ' ,',

nal de Contas de Santa Catarina. .' ,,"
.

Correu o tempo, sucederam-se as comissões e

os relatórios. A primeira delas nomeada pela ror·
taria Municipal n. o 121/75, como a segunda, que
divulgou seu Relatório no jornal "Correio do Nor
te", edição n. o 1416, de 23 de a�bril de 19'77 -' do ... ·

eumento junto sob n .

o 2 - chegou à dolorosa (cons

tatação de que houve o financiamento CREClFE�
e o dinheiro foi pago, mas não-deu entraqa nos co
fres municipais ...

S.erá necessário díser algo mais nesta. de:fe�:
s-a prévia?

E'ntão o ex-Prefeito Alfredo de Oliveira 'Gar
cindo é inocente e eu, AroldeCarvalho, sou execrá
vel crímírioso e' devo ser banido da vida púbHria
porque desafiei o presidente do Diretório ate_!Ústa
e ousei denunciar a corrupção 'em que se envolveu,

f ít 1'"
"

?
.

o pre €1 o COrre igionario .

Então 05 jornalistas que denunciaram à na

ção americana e ao mundo o epísódío "WA.1-"'·
GATE�' devem ser eletrocutados e os cotNlp'tos me
recem' a consagração popular e a beatiflcação?

Na. vida administrativa do país, mes�o no

pós Revolução, houve dezenas de eptsôdíos de' éor*
rupção de expressão infinitamente menor queo 'f�;;',
ríficado em

I

Canoínhas , 'Um ex-Presidente da AS
sembléia Legislativa de Hão Paulo, eleito pelo 1'4D:2',
_. Leonel Júlio - perdeu seu mandato ,e foi cas-'
sado nos seus .direítos políticos -porque aplicoru mal
uma verba de oitenta mil cruzeiros! Arrmai' França,
ex-Presidente de um Banco oficial no RiO' ar,ande,
.do Norte, perdeu seus direitos políticos, sofreu' eon ..

fisco de bens e hoje cumpre pena de lO anss de re
elusão; porque recebeu pequena comissão de, tornado ..,

res de financiamentos ao Banco!

Aqui - terra de Sant,a Cruz de Ganoinh_s,
- o triste episódio Alfredo de Oliveira Garcíh4.o
desafia tudo e todos, Afronta a norbre Câmara d:e
Vereadores, vilependia o povo hu:rnild:e e sofredor,'
fere os' mais, nobres id�ais revolucionários!

.

Até quando?
.

'

o DIRE1TO

Lei·� de Imprens·a" Ârt. 20 - uCaluniar 'al
guém, imputando-lhe falsamente f� ..

to definido como crime:

Pena - Detenção de 3 a 18 meses e multa
,

de 2 a 10 salários mínimos'da T@,"
gi-ão .

§ 2, o - Admite-se a prova da verdade, ��lvQ
,

(continua na 3.a página)
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
- SANTA CATARINA -

JUíZO CíVE'L e; /1
/

, IIDI,TAL DE CITAtÇAO COM O PRAZO DE 30 DIAS/.
O Doutor José Geraldo Batista, JUÍz de Di �to da

Comarca de Canoinhas, Estado de.Santa atarina
na forma da Lei, etc.

FAZ IA;BER _ a todos quantos este edital vire 'ou dele co

nhecimento tiverem, com o prazo de trinta (30)./dias que por
parte de "IVO FERNANDES PAVARtIN" por, ntermédio de

seu procurador .Dr. Antonio Weinfurter,

lO
autos de ação

USUCAPIÃO, foi requerida e determinada a expedição do

presente Edital no sentido de ser citada a S a. "ANA LUCAS"
',

'b�:asileir�, residente e domiciliada em lu�� in?er�o e não. sa�.
btdo, em nome de quem se acha transcr :to o imóvel, objeto
do termo 35.091, livro 3-A-I, Fls. 255

i
o Registro Imobiliá

rio de Canolnhas, Santa atarina, be : como a citação dos

interessados ausentes e d conhecidos' referente a duas gle- 41

bas de terras de 29 .100m2 e 3. OOOm ; à primeira com a área
de 29.100m2 (vinte e nove m

.

e ce ,< metros quadrados); for
nl:,ad.a 'P�QS lotes n. o.s 30, 36, e r 40, situada em Felipe
$phmic;lt, deste Município e Co ,ca, dentro das seguintes
conírontações: pela frente com I," a Rua; do outro lado com

.
Gustavo Hautch, do outro lado t· o. Celio Crestani e Ana .

Bkiba; aos fundos com,a. estrad,f de erro e"do o:utro lado com

Gue·tavo Hautcn; e a area de li � 000 2 (tres m:l'metros qua
ditados);' formada pelos lotes /1. o.s 6, ·e 8 devidamente de
marcado e �on�ront�ndo: pe� frente !C m uma .Rua; por um

,

lad.'O. com.. l!llseu, Kodínskí: dR outro lado com Míeceslau Stas�

eovían; e fin�lmente por o,tro lado com Eliseu Kosínski e

Oa�l()S Reinbardt; terreno ;;�sse também s tuado em Felipe
Bchnlidt, deste Municíp:6 e Comarca. Referidas glebas
acham..se registradas .em�nome de Ana Lu s, no Registro
imobiliário desta cidade ,

s fls. 255, Livro n. 3-A-I, sob o n. o

35.{m1. A referida ação 1acima. citada foi pro rido o seguinte
.despaeho: "Para a aud·' ncia de Justíficação iminar da POSe

-se, alegada, designo o
,
a 06.07.1977, às 10 hor . CItem-se por

,

mandado o:s conünant s do imóvel; para comp recerem que
.' rendo ià audiência. Cítém-se por Edital Ana Luca, em cujo no

. me se acha transcrítc'o imóvel, por encontrar-serem lugar in-
!c�rto e não sabido .elainda os réus ince:tos e nã� s�bido� e

.

���da os a�sentes íncertos e des?o?heCIdos. .A CItaçao e.dlta
·tr.cta .deverá ocorrer! no prazo maximo de quinze (15) dias e

'S,e�:� 'pelo praz;ü dejtrinta (30) dias, valendo para todos os
.. atos do processo. pientifiqueIn-se por Carta Precatória a Fa ..

.�';' �enÇt.a Públíca da,iUnião, do Estado. Cite-se por' mandado, a
). Fa.:?&.nçia Pública 'Municlpal . Afixe-se o 'Edital no lugar de
,�; ..costume. Cientifique-se o Ministério Público. Canoinhas, 24

}f - de março de 1977. (as) José Geraldo Batista _ Juiz de Di

�;�>.' l�eitó". �. poresta f�rma mandou o MM. Juiz expedir apre
{{;'.,�ente edItal que sera publicado e afixado no lugar de· costu�

i.me� pactQ e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de

;:a�:Qta Catarilla a9s �inco (05) dias do Inês de maio (05) de
.�nl.I, n�:rye��ntós e setenta e sete. (1977). Eu, Zaiden Emiliano
Sele�ie, ESC1tvão, o subscrevi ..

•

f<. • • 'i
.

,,;'\> .. :-- .:.JO$� GE�A.LD;O BATISTA- Juiz de Direito

II I

iHlr

-

��gw��y�'�=··=='======7==============================

)roto Studio· Canoinhas
Serviço de reportagem de casamentpt{'/�' aniversários,

.

.�

L :, ·-Fotos· de crianças, Posters, PaJn�'i� decorativos para
.

. / ,.,
. . .

,. .

seu lar e escritório. /�'rViço para amadores.

RUI larão· do Rio Branú'i( 754 (próximo a Casa TrevisanO

NOVENA DA MILAGROSA
NOSSA SENHORA
DE POMPÉli\

Milagrosa Virgem do Ro
sário de Pompéia, eu me orgu
lho de vossa proteção e de vos

so ·amparo. Em prova de meu

afeto para convosco ofereço-vos
luz que acenderei todas as

· quintas-feiras em vossa honra.

Nas necessidades vinde ao

meu socorro _·Oh, Virgem do
Rosário favorecei a mim e a

minha família nas necessída

d�s e aflições .

Suplico-vos que tenhais
misericórdia de mim pela imen
sa felicidade que sentiste em

vosso ventre virginal o autor do
Inundo Jesus Cristo, peço-vos
que me concedais essa graça
(\Pede-se a graça desejada) se

fôr para minha salvação e

maior glória de Deus. Amém.
Reza-se 9 quintas-feiras dei
xando uma vela queimar até o

· fim. Antes da 4. a quinta-feira
consegue-se' a graça desejada
por mais difícil que seja. Co-

·

pia-se a Oração cada vez que se

reza e dá a uma pessoa piedosa
a quem se deseja a felicidade...

A.C.M.

Vende-se'
Uma Vari.Bt, '(lno 1974, em

ótimo estado; ;'

/:
Preço de ocasíão.

;,t.""

Tratar /;Ciom o er, Nicolau

Arenda�tfhuk, no escritório da

E8qU�;d'fi8s São José Ltda., Rua
Sio)1'osé, 307. fone 22-0292 ou

à./Nua Duque de .Caxiss, 1218

aasL - WJi �_

i
_ Vende"se'�'J :;

Casa Come7i!al com pro

priedade,
_ s� na localidade

de Salse�, pertencente a

Fernando Freiberger. . 1

.

Documentos extraviados
i .
rGOR SCHOLZE )PEIXOTO

declara pafa cs . Ividos' fins
qU8 extrâviou os seguintes do- ..

cumentos: Cart ra. de lcientidà
de, Carteira ,e Motorista, Cer ..

·

Uficado de�eservista, Titulo de

.1·Eleit,O�,..

; rtificado de Registro
·do Ca 'e Carteira do Trabalh0.

.

.�\ �

Os mesmos ficam sem efeito
.. per haver sido requerid.o 2.a via.

A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

espe�ia�izada: Linha completa dos motores W E G a preços diretos da fábrica,
. peças e ac_essórios para caldeiras, locornóveis e . maquinários ind.ustriais. Cabos

. ,�.

de aço, parafusos e pregos de todas as· bitolas. Conex,õe's--para água e
. �/

pressão, feçhaduras, ferramentas em ger . /VISITE-NOS..

- Canoinhas - Santa Catarina·

·IIU N G E RI/ resolve o seu

lJNGER.
..

Rua Desembargador Costa �

arvalho, 41 e 44 -

DDD 0·425 -" Caixêl stal, 1106 - UNIÃO

vem· prestando servicos· às i'ndú'strias".-
------�)�.-----------------------,

'Repres ntante em Canoinhas: WaldeDlar Kl"lüppel

I .

.

, Rua Major Vieica, 360 ,_ Fone, 22-0336

problema:

LTDA.
Fones: 23-1770 e 2'�-2014·

DA VITORIA � ·Paraná,

3

1
..

de Preduteres
":

ltda.
Cooperativ�
de Mate Canoinhas

\

Rua Paula Pereira,' ,698·_ Canoinhae, se
Reg. INC:iRA n. o 386/73.

EDITAL DE CONVOCAÇAO
AS·SEMBLÉIA GER·AL ORDIINARIA

,

,

o Presidente da Cooperativa ,de Produtores /d'e Mate,
Canoínhas Ltds.., usando, das atribuições que lh,e ,oonté�e (1

Art. 35, letra "e"· do Estatuto Social resolve:
-

.

,

. (

CONVOCAR

a Assembléia Geral Ordinárla dos Associados, .. a realizar"\se na

respectiva sede social, no próximo dia 29 (vinte e nove) dE!;:
julho, do corrente ano, às- 12 (doze) horas; em PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO, a fim de deliberar da matéria con$btnte d·a.
seguinte: .. 1

.0 R D ElM '·D' O �;I A
1'·/

1.. 0) ._. Deliberar sobre o Balanço. Gef:ál encerrado em 0
•••

31-0'5-77,.Relatório do Conselho de AdminiStraç;io1
Parecer do Conselho Fiscal e'Dem-oitstratifo da oon ..

.

ta de Sobras e Perdas; ,.; ,

.

.

. • .N

·2. O) _ Destinação das Sobras; /'
.

, /.

3.°) _.. - Eleiç,ão do Conselho de' #dmini'stração. ê rr(!!s;p�c�t\tns
Suplentes;pal'a O' \biêniol�e 19'77/197:9; .

.

4.°) _.... Eleição do q>nse1ho lf�ale l'e!ll1ecti'os Suplentll!l,
para O' exercício de 197(:1/1972; .

5.°) -. Eleiçá? dos Thllegad�:.;,,/de�ta Coop��rativ�; )Ul1to à F.e;.
deraçao das Oooper tlyas de Pr-Qdutore� de .Mate·
CCSanta Cat�tina'" � ''da., para o biênip de 19'1·7/t9'79;

(LO) _.. Outros assuntos',,�Jinteresse da C()opera�i,a.··
.

.,

Não havendo nú�ero, legal _. 2/3 -- dos 9;sao:êiadas·
.presentes.em PRIMEIR�'CONVOCAÇÃO, para a instalação
da A8�enibléia, fica des�.,'."'já feit� B: �GUNDA CONVOOAÇAO,
para as 13 (treze) hor� do mesmo dia e local.

Se desta vez .'/inda não houver número legal .._ 50%< .

mais 1 _ dos assoei idos presentes em SEGUNDA CONVO
CAÇA0, fica desdej K, feita a rERCEIRA E; 'úLTIMA CONVO
CA:çÃO, para às 1 ,.; (quatorze) horas do dia 29 de julho de
1977, com a pres '. ça de, no mínimo ln (des): associados.

Para efei .,1 de cálculo do "quorum" para a instalâ�ão
da Assembléia á· Cooperativa possue 1.183 associados.

NOTA _ As chapas que tconcorrerãO: ,à Eleiçã,o; eons
tantes nos Itens 3. o, 4. o. e 5. b deste Edital, dev�rão ser �nt:re;.
gues ao Presidente do Conselho de Administra�ão da Coo'P:�ra�
tiva até o dia 28 de junho de 1977.

. ..

Ei, para qu,e. chegue ao 'conbecbnentc)' Çle todos,::os as;.

sociados, O' pTesente ,EDITAL será 'publicado na i.tnp�ma lo ..

cal e, afixaqo na Sede da Cooperativa e seus Poot.Q$ ,(lê R��e;.
bimertto, bem como remetidos aos. associados, :na. l.Uedida do .

possíveL·
,

.
.

Canoinhas, 26 de maio .de' �977 .

BRAULIO RIBAS DA CRUZ
", ",

Presidente

.
'

•••• ••
• •••

. :.:�:.:.... .. � ...
•

..

.....•� ,

.-

'...•� .
•

. CGC 83. l�e . ·033/8611-,3:3

J.��dação, Cempo.si�ão e Im.}'lfessão:
Rua Paula Pereira" 765 _.' FO}lí ·:22�S7fJ

. Canolnhas - Santa ·Catarina

Prf)pdetád�: Aroldo Carnéiro tte �ar"aliie
•

Diretor: Rubens Ri:beiro dâ Slh:a

COLABORADO�E:S ;

Papanduva: Esmeraldino M. Al"meiEla
Tl"ês Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Franéisco Krisatl
Canoinhas: ·Glauco J. Bueno e Pedl"o A. Grisa

�. 30 aRlS a lenriço da IOMa.illde +--*

FOTOCÓPIAS XEflOX""""
I ��.,

,-'
• 4'1",0/

ServiiO inlt'aotânee e perfeil'to�(;'
.Y'

<�

Iostala,Çio.rmodero·í••.ima.
."'�

Procure DO �D�rio de Derb,. .e�rl0'
Ulhm,àmr,"na Praça Lauro Müller, 2.il
,8ANOINHAS -, Santa C.tarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(eo.tl.aacão . .da f.a página)

. !

se do crime imputado, embora de
',

·ação públíea, o ofendido' foi a:biol..

'wdQ'por sentença írreeorrível.

N
..,j'_ 'd· d'

-

o 1368 d
.,.

1 �'C
.'

. J; reJ.ert a e IÇa0 n. .

f .• '. o Jorna· ·or-

rejo do Norte", em artigo por mim assinado, sob
título,' '�Forç:a:s Ocultas' mencionei a presença, em

C'a;uoinhas" de advogados do Banco Central, líquí
(lantes elo acervo do' grupo CREGIFE�, 'que teriam
vind_o colher elementos .sobre uma -então suposta
operação de financiamento com a Prefeitura. Le\.·
vanteí, na época, diversas indagações, agora reg"'·

. pondídas pelo Relatório da comissão integrada pe
los.' senhores Fábio Nabor Fuck, E,flgar �. Mayer e

Hugo .A,. Peixoto! complementada pela
.

"Declara

ç;·io" firmada ,pe19 Diretor Financeiro, 'prelo Chefe'
do :5etór' de Contal1Uida<ie e pelo Chefe de Arreca-
d3i9,ã.o da Prefeítura.

.

�m nenhuma linha dià citada matéria [or
nflJÍstica Imputei ao .ex-Prefeíto o crime: de pecula- .

to, 'Gomo quer (az�r crer a H'RmiPREYSlBNTA:ÇAÜ'" •

AsS;:m, não houve o elemento essencial _. "IMPU
.rf'kçAO FAt.'SA'" prara' co:nfj!gul'tÚ· ó .delito de': oalú-

, ni't.ll
..
·.

..

� '.'�

Mas,. mesmo que ti:v:êssemos feito a impu
��:io� $a.b��$e, agora, que'n:âo ter�a sido falsa. ' ..

.Ei (':a falsidade da imp:ut;aç'j;o ·é fundamental
lla!ta a oolifiPlraç,'ã..o do dtlito de ealúnià,
p'Qis, $e:od() Ye'r�ª.deita a imputação, longe

. fie s�t ll:nl:a a,ção .' e�nsurável, pode até im
::port;u e.m 1;)_��fieio pltra a ,socie.da.de,· ea..

'

..

mD di•• BIVAROLA;; sendo ob�etil'amente
licita .O:U

.

jun.dicamenfe indifel'eríte, com:9
:assm.ata N�l$.on Húnj)ijl." .

Pú·r .('FALSIDADE" há .qu� se entender' a
mÍl�a:n'Ça dolb,s'a,. d.a v:erd'ade, ,capaz de prejudic:ar
euJrem. N(ão ,há f:à,Isldade on�e n.ão,houv� ,dolo,.

t�i 'êt� ::rlnpr·e.nsa Art. :�1 - Difamar aI·
·,uém, hnputando-lhe latn ofensivo
à sua :rep;ut.aç�;

.

. .

Pena _. De'tenção 4e'3 a 18 meses e multa
de 2 a 1 Qí salários mm-imos' da
região.

,j 1. o -- A_:ex�:e'çã;o da 'Verdade some'nte se

adnute:

a) '_' se o crime.é cometido contra
funcionário público, ·em ra'"

. zão das fUnções ou contra
ôrg�ão ou entidade' que exer-

9ca.ffi funções de . autoridade
ptíblica�

.
,

An .. 22 '.� Injuriar .alguém�, ofendendo-lhe
a d�gnida_de O'U decor.n:

,�éIla ---- D�:tençfão de 1 mês a um �no, ou
.

multa de 1 a· ln salários mínimos
da r�gti.o.

'

,§ 'únIco _". o JÜl:z pode d.é!.iX1i.r de aplicar a :

"p�a:
'

.

ar quando· ohfél1dido, de fortna re ..

prôváyel, prOYO(co'u dirétflment�
..

á Üljú.N�.

.Ax-t. ,2,' _",,_ Não cb:nstl�U'em abusos 110 �xe:ret
,éio da li�tlade de' n12tnif•.táçãe
do pe:n:sámept.o e de m:f9:rJlla�ã():

.

.

.
(. �

VI _. a divulg;açào, a diSc.ussão e a críticâ
de atos ,�d�cisÕé$ do Poder ltIxecutiVO,
e $eus agentes, desde ·que não se tra
te de rnát�ria d@' naturem reservada
ou Sigilosa;

. .. ,

,\ií'iII --- A 'CR;lTICA INSP1RAD-A P'E·LO 'IN
TERESSE, PUBLICO

, Ari. �4;'- O Juiz' pode receber Ou rejeit:ar
a denúncia ou queixa, ,após a de
fesa prévia, e, no� crimes de açrão
penal pri�ada, em seguida a p,ro
moç'ão do. Ministério. P-úbUco..

, §. 1. o - A denlíncia ou queixa será rejeita
da quand() não. houver justa causa
pa·ra a ação. penal, bem CO:t1l0 p:os
casos pifevistor;, no Art. '43 do C9tli-
.go do Proces�o Penal..'

.

i

,

n.r�y A:rrucr� llitllfà�" fe�'tejAcro ·eomen�ât.ista aâ
Lei de Imprensa, enfocando o § 1. o do Art. 44 (Co..

mentáríos à Lei de Imprensa, vol , I, pág o '744, as
sínara:

"A falta de justa eauaa para 8. ação penal é í,. falt·a,
. de amparo legal, é ar. restrição indevida da liberdade '.

individual, é Q aibuso de direito, ou de poder, é a

acusaçãc injU$ta, arbitrária, sem fundamento ,de
�.. 000""

.,

,((IreI., .'

18'-06.."
N.- 14Z'

XXXI'

&

Vossa EXéelê'ncia, emérito julgador, conhece
como ninguém os fatos. t o senhor das normas le

gais. Testemunhou o dia a dia dos episódios .que .

tanto deslustraram a .nossa vida pública. preside à
instrução criminal nos processos instaurados prelo
Ministério rÚbl.�co contra o ex...Prefeito.

l'ãb "à sociedade, todos O� episódios mencionadoS,'
req�eiro 'a Vossa E�ceIência sejam requisitados ·q�l
seguintes:

:a) A Delegacia da Receita Federal,
.

c6pi.aS
.das declarações de bens do ex-pr:efeito:
Alfredo de Oliveira.Garcindo, relativas 3;OS.

exercícios de 1973, 74, 75 é. 76, para que
se constatem oe acréscimos ou decréseí
mos patrímoniaís;

Insensível à tentatlva de intriga tecida '. na .

HRep,rese.ntação" - sobre crítica que. teríamos fei
to ti ação da Justiça nessa Comarc-a, ínterpretou-a,
por certo, como .último recurso de' jovens proflssío
naís, apeJ:las iniciados nas Iídes do fôro.

�aberá jUlga.r com ·dise.ern�mento e ju�tiÇ'a,
te,j.eitt\nçlo .�, representação, por mexístêneía de
,JUSTA CAUS.A 'para a a-ção penal, A. repcesentação,
parece ..ll'le, não pode prosperar, �erec:êndo ser re- .

Jeitada límínarmente, Impedindo-se a tormaçâo da
j;nstância, conforme pr.evê o Côdígo de Processo P'e�
nal, $)lela l1';l,,ªnif�st.a in'via;bUid:ad� do direito de ação ,

.b) Ao Banco Central do Brasil:

1. Levantamento, das coutas ibªncáriªs e

respectivas movimentações, eloS sr�;-.
Alfredo

.

de Oliveira Garcindo, Ray"
mundo Ulísses de Alencar;

.

:g;mbt:�fi
8jC Ltda., e Ramal' Ltda., relativa
a 1974 e 197'51, em todos os est�bele��,:,
mentos '. bancários nas praças de S;ãOr
Paulo, Rjo de Janeiro, Curttsba, Porto
Alegr,e, Flol'ianópl�s 'e' Cànoínhas ;

S, quando assim nlâo seja, haverá 'dê' permi..
tir ao representadoo uso legal da EXCJ1J!Ç.AO DA
VEBD.AD,E" �fim çl'e' que tPQssa provar, 'atrav�s de
relatótios, levan,tament.os, documentos,. pl'estações- ,

d,e' :contas, .d,epoln;tentos pessoais, pericias, provas
testemunh,a:i� e <quaisquer outras ;e·m direito permi-

.

,tidas, as .afirmações 'qu,e �ez, ao longo da campanha
jornalista que .promoveu e que IculmiJ?0u GOm <;>
Decreto GG'Ej-·�O·; 11 .7$ n. o 1378, de 21 de' no·vembro
de 11}7,5, referente à Intervençit.o no Município,
publicado no Diário Oficial do ·Estado n. o lO': 368,
exemplar anexo _. dOle. n. o 3.

2. Dados óficiais' .dos liquidantes do B-AN-
.

CO CRE:crFEJ' PE� r'NVE1$,TIMENTQ:B?--
SVA.' relativo��. ao financiat:n"n.to d�
Cr$ 2.0'50. 000,'00 ,cüncef}:itio à P1:,�f:N- .

tura Municipal de Çanoinhas;
r'

a) Ao E�égio Tribunal de Contas d�r fJ�n�.
Cat�rina, cópias do·� relatórlos . de }n$p,e..
ç:ões' procedidas na Prefeitura de .. Canoi;.
·nnas, gestão Alfredo Garcindo; id.em d�s
deçisões do Tdbunal negando- aprpvaç1ã(,.
às contas desse período; idém da rep.t·e:..
sentação feita ao ExcelentíssiD.1o ·8en"hó):'·
Governador' do Estado sobre'a nece$Sida ..

de da intervenç·ão do munic]pdo;
.

,

.'

Na fo�r.ma prevista no' § 3. o do Art. �3, da
citada Lei de Imp-!['ensa� a.pre;sento a indicação das
provas a serem produzidas: .

.
.

1) _ depoi.tnento p�sso-al do sr. Alfredo ue,
Olivêira Garcindo, btasileiro., ca.sado:, . Fiscal de
Rendas do. Estado, residente e domiciliado 'em' Ca-
noinhas ,S C .'

. .'

.

. ," ., ' . ,

d) A S:ecreta.ria da Educação � Cultura ·de
.

Santa Catarina, certidões relativâ$ .��'
prestações de contas da adm,inis�raçig
Alfredo de Oliveira GaDcindo sobre a apli
cação de verbas destinadas. ao Gin�siQ
Coberto de Canoinhas;

2) _'. Ouvida de testemunhas, à sa}Jer:
Dr, Hélio Juk, brasileiro., casado, Promo
tor Público, residente em Porto União;
DeputadQ Otacilio Ramos, IblI'�sileir6, .

ca

sado, resiqente em Jaraguá do Sul;
,Dr '. � Jorge Konder BOlnhausen, brasileiro,
.casadQ, advogado, residente em Floria
nópolis;
�sr .. Ra�mund() tJlisses .de Alencar, brasÍ
leito, cas�do; do eorn.éTícjo, resid,ente em

Floi'ianópolis;
.

.

Sr. Fáh;o Nabor Fuck, brasileiro, casado,
.econQnüsta, residente em. Ganoinhas,
s.e. ;

e) A $ecre"taria de Fazenda de Santa Catatl
na, levantamento contábil .sdOCe dUlPht. -te..
muneÍ'�ção indevidamente' recej)ida ;pelo
e�..'Pref.eito, que, à remuneraçãp 'd,e' Fis';
cal de Fazenda .somava o subsidiQ e

.

rl;-

p�esenta.çiã9 de Prefeito Municip'�l;
"

'. f·) Idem à Prefeiturà' Municipal de Ca:Q:Q[';'
nhas so-bre o reeebd.mentó indevidO.' de

, .
.

,.
. ... .-: .

. s:UQsidio e repq:esentaç,ã.o, cumulativ�men.;.
te cpm re'Inuneraç'ão jnt:e-gral de' r'is�al d�
Fazenda'

'

'. ,
-

.

·Sr. Edgar �A. Máyw, �brasi1eito:, casàdo,
. comerciantê, re$idente em Canoinhas,
S, c' .

. . . ,

g)r à Pr�feitura Municipal dty Canoinh.};·�
Gert�dqe$ relativai!S aos relatórios, �dita",
mentos levantamentos" e demonstrativos,, . . ) ..

.

sobre o�, financiamento5 D��NA:SA, C\R:E';;.
CIFE; e C'�E:FISUL e outros porventura,'

.

existentes, com a anexação de· todos Ü'�.

d.ocumentos a eles relativos e de qua�.squer
outros ,ligados 2t0 episódio corrupção, n� L ,

gestão do ·ex:..Prefeito AlfreQo de Oliv:ftlra
Garcindo ..

'Sr. Huge A. P�ixoto, brasileiro, casado, _

com,erciante, residente- em Canoinhas,
S·,.C.;·
Sr. Re:ynaldo Cre·stani, brasileiro, casado,
.furicion.ário público mun�cipal, residente
�m Ganoi,nhas? S.C . ,;

Sr. Eliceu La,cav,a, brasile�ro, 'casado, fun
cionário pfÚblieo .mul1icipal, residente em

Canoinhas, S.C. ;
, . .

Sr. Edú Porfirio G�ia, brasih�iro, desquita
do, funcionáriO' público municipal, .resi
,de�te em Canoin1:las, S.C. o

,.

Protesta-se pela juntada de novos documen-
.

tos.
-

.

, 3! �evantamentos, verificações e penClas
con�abels n� Prefeitura Municipal.e e'm todas as

eontas banc*ri�s da municipalidade, referente à
g'estão do 'ex-Prefeito Alfredo de Oliveira Garc.indo o

,

JU�TIÇA!

De Brltsília 'para Canoinhas-SC,. em Of5 de
junho d� 1977.Na

.
�orma ��o Art. 46 da:Lei de Impl'ensa, co

mo ressaIta inconcuss'a, nítida, insofismável a ne

cess,idad� de c€;tidões de repartiçõe� públicas ou

. �utarqu�clfts, alem' de outros exames que comprova- AROLDO CARNEIRO DI1 CAR,VALHO

... .

..
..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO . DO, NORTE
'., ;_

.

': i-:, �,I :- ; ri �
, '

18.06�1977

"Municipal
Preço N.· 10/77

Departamento de Estradas
.

de Rodagem
3130'.00/1398-0'83 Outros
Serviços de Terceiros .. .. ..

Cr$ 8 .. 0,00,00

Art. 3. o �. lEste Decreto
....

.

.

.

Acham.se em. cllrtório, à Rua Virial Ramos, edifício do' - entrará :em, vigor na' data de I

Foram,
.

para serem protestados 03. seguintes titulas: sua pubHca'ção, revogadas as

disposições em, contrário.
,DP 0.° 1108-9 - ve!)cto.. 30.04:7"7 - valor Cr$ 500,00

(quinh,�oto,1 cruzeiros), � itida' por LUIz' Augusto Fontana c/ 'Prefeitura Municipal de

PAULO DARCY DE OLI RA.
.

.

/ Três Barras (SC), 17.05'.1977/ .

, .

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Este Decreto doi regIstra
do e publicado nO' Departa ...

menta Administrativo desta
. Prefeitura, e será publicado
no. Jornal "Co.rreio do Norte"
de Canoinhas.

Pre�eitura'
Edital de Tomada 'de

BENEDITO THER�ZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito M\tnicipal de C8Doinhs8,' Estado de Santa Catarma, torna

público para 'o conhecimento dOI inh�re8Sados,' que de scor.do com

o Decreto Lai nr. 200 de 23.02.67, encontra-se aberta a presente
tomad.· de preço, pare o seguinte:

. .

�
"

Compra dos seguintes· materials para construções:

a) MAnEIRAME:
1.<> - �7 peças de 3" :x 6" x 5,00 mts. comprímento «Imbuia. d@ la.
2.0.,. 9 '. de 3" X 6'� X 5,50 mts ..comprimento <lmbuías c;i@ la.
a e:
..

- 40 » de 3" x 4" x 4,50 mts. comprimento «Imbuia. de la.
4.0 - 120 » de 3" X 31) X 2,50 mts: comprtme nto «Imbuia. de la.
.5.° - 80 » de 1,1/2" x 12" 4,50 mts, comp. e lrnbutas d@ la.·,6.° r: fH) » de 1" X 12" x 3,50 mts, comp. «Imbuia» de la.
7.° - .. » de 2" x 25" x 2,50 mts. comp. .

«Imbuia» de 11.
8.° - 20.' • de 2" x 12" x 4,5,0 mts, comp. «Imbuia», de la.
g.o _ 80 • d� 1,1/2" x 12" '2,60 mts. campo • Imbuis s de l�,'
10,0 - 80 :t dI'! 1,1/2" x .10" 5,00 mts. comp. '«Pinhe» de,lt•.

Observação: Os produtos constentes dos ítane D,OI ,'. ;, 5.°,
8�0 e l().O dsverão ser bem «8@�OS».

l

, Das Propostas:
.

As propostas dev�rlo' ser apresentadas em q,.' tro (4) vias,
até o dia 24 (vinte e quatro) de. junho do corrente ano, no' Ga-

.

. blaete do Vice.Pr@feito ._e até· às 15 (quínse) hora contendo:
1.° - Pr@ço;, . "

2." - Condlçõ�9 de p sg smento (a vista ou • p. iZO);
�.f) _ Prazo para entr�ga da-mereedorta - vendo esb ser en-

tregus no. pátio. do almoxarlhdo da p, ,ef·eitur., sito à Rua

Al�etdl Cardoso, 34'6.

Documentaç60 eXlgld/
1.0 .• Personaltdade [urídíca;
2.0 - Idoneidade Financeira;·
3.Q -: .Capacidade Técnic6;
4.° - Negati,vu: Federal, E�t8du.1 �
5.° - Certificado de regular! jade j

, 03 docuraentcs aciml po erio ler substituídos 'pelos R.·

glstros de .Fornecedores do Dep tamento Fe deral de Cumpres e

Departameato .Central de Com Jas do Estada de Santa Catarina
e do Município de Cenotnhes..

'

DIspOSiçõeS g : ais:
Ai firmas que não enderem ali exigências legais relati-

..vas li dccumentscão ou es� ,cificas;io deste E,jital, serão automa-

:� . tíesmeute d@.classifica.al. .

..

�elh')re� ínformaç: !8 08 intereaaados poderão obter nestA

Munici'paHdede, diaríame e no horárto do .expsdíente ext@rQo.

A. Prefeitura Mu. cipa! de Canoiahas p-CJd@rá regeitar lIS

propostas ou anular a p sente «tomada de prE'ço., sem que caiba'
a08 proPQQentes diceita qu\lquer injeoizlçAa ou reclamação
judicial.'

C�noiah 16 de junho de 1977

Ben,dito Therézio de Carvalho Netto· _.;_ Prefeito Municipal

- Cimpaoha do Agasalho'Lioos Clube
Na samao'a' próxima passada 8S domadoras Helena Simõ!s;'

i3�rnQdeh Davet e' Juc:i R. Seleme pl!rcofrcram d iot@rior do mu

�ícípio dlltribuindo aguIlhos nas ESCOLAS MUNJC1PAIS:
E. L t.I, Draoka, E. I. M. Camp-ioa do Rib@iro, E.l. M. Campina dos'
Bueoe; E.I.M. eampo das Poates, E.I.M. E.t�e; Rios, E.!.M. S�rra
dOI BBrgl!!!!', E.I.Y .. Taquarizal, E.LU. PaioJ!'Novo, E.1.M. Rio da

. 7

Ilha, E:1.�. Sio Roque, G.E. CaJteló 8r�y{}'�o, " aiaia nai ES �O:-.
LAS ESrADUAI.:3: g.LE. Santa Ecnidia,/E. 1. E. Sã) Oebut·ião dOI

.

Ferreira, E.I.E. Serra das' Mortes, ,�E.R.R. Aurora Silva Braga,
E,E R.R. Margarida A. de Cafvalho,,/ ':E.R.R. JOlié Z.niofo,' E;E.R.n.
S .Hlta Bárbara, G. E. Irmã F�l1civ" 's, G. E: Rodolfo Ztpper�r,: G. E.

Illf�1 ,João José de Souza Cabral, .. '. Almirante Barroso, . E.a. Sagrado
I � ;oração de J eauliJ e E.I.E. ,tia Verde.

Iltll •
Fui realmente c o�da de pleno êxito a campanha d.o

III LioDS Club], que aten u desta forma 400 escolares n@ce8!JÍtado8,

iii graças 8 colaboração fi@ toda a comuDidade canQinhense.

I! .Em nome d 8 IlunOI beneficiados, agrad@c@m a8 dom.doral.
,

I

EDITAL

1

1
I I
I

I
I

DP n.o 7.235 • VéDctO. or Cr$ 630,00 (s!ls�
José Seleme & Cio.

I
I

.

.

Por nio ter sido possível enc traf OI referidos respon-.
sivels, pelo presente os intimo, par n prazo de três (3) dias
� eoatar da publicação, de_te Jor 1 Core io do Nort@, virem pà-·
g!ir '01 mencionados tituloi ou d r a8 raZO .8 porque. Dia o fazem
� ao mesmo tempo no" caso d

..
nio ser at�did. esta intimação,

08 notifico do competente pr esto. . \,'.. '.
! 't

\

Canoinhas, 16 de j , ho de 1977.
"

PAULA . CARVALHO -- Oficial de Prot.eto8

.
.

Canoin.has
EDITAL UE TOMADA D'E P'REiÇO NR. 09/77 3.0.) - Capacidade' Técnica.

BENEDITO THE:RÉZIO DE CARVA-
4 .. 0.) .- Negativas; Federal, EstadUal e Mu-

LHO NErrTO, Prefeito Municipal de nícípal \
. ..: \'

Canoinhas, Estado de Santa Catarina"
.'5. O) - Certificado de regularidade junto ao

torna público para o conhecimento dos
INPS.'

.

interess�dos, que de aeôrdo com o De:-
,oj.".,!�

••,,,:,,,,,,,��A'-�1)S?·â.õcüiiiêi1t�'·�'""a0i,ma,,,,.,,,,,yP...9.erão ser
ereto LeI nr , 200 de .23.02. 67 ,

e . -

.

substituídos pelos Registros de Foriiê�restra-se aberta a p,res�nte T. '. A DE do Departamento. Federal de Compras, De-
PR,EIÇO,' para o segu.. : partamento Central .de Compras do E'stado de

Compra de ',' adorias conforme' abai- Santa Catarina e do Município de,Canoinhas.
xo, especificado'. (/

r
:

,
'.

A documentação deverá ser apresentada em
.

envelopes separados da proposta e· devidamen-
.

te fechados e na sua parte externa deverá cons

tar: . Tomada de Preço _., I Eidital nr. 0,9/77 de
'13-.06.77, observação que também deverá.
constar nos envelopes ·com as propostas.

a)
.

. 1.260. quilos aço. 6.0. M.M.
80 quilos aço 3.4 M·.M.

b) AÇO -- C':A 50· ,

3.0.) _ 1. 500' quilos de 5,/16 ':'

4.°) - .. 760 " 3/8 ,"

.
5. 0.)1 - 420 "

. 1/2· "

(5.0.) 400" 5/8"
7 . 0) _. 3.230, " 1/8"
3 . 0.) 100 " de arame recosido

. DISPOSI'ÇO'E:S. .

GERAIS:'
o'_ • • ;;.. •

As firmas que não atenderem as exi
gências legais relativas a documentação ou

espécíficáções deste Edital, .' serão automati
.

camente desclassírícadas ;

Melhores -ínrormacões os interessados

.. poderão. obter nesta Municípalídade, diaria
rnente . e no horário do expediente externo.

DAS PROP08TAS:
.

.' (

As propostas deverão .ser apresentadas
em quatro (-:1) .vias até o dia vinte e um (2�)
de junho do corrente ano, no Gabinete do vi

.

ce prefeito e até as 15 (quinze) horas conten-
do:

. .
.

. 1,.0.): _ Preço
2 ..,°) _. Condições 'de pagamento
,3.) - Prazo de 'entrega

.

DOCUMENT�Ç,AO EXIGIDA:
1. O) - Personalidade' Jurídica
2..°) - Idoneidade Fínanceira

. " .

'.' A Preteitura, Municípál de Canoinhas,
poderá regeitar as propostas ou anular a pre

. ". sente "tomada de preço", sem que caiba aos

proponentes, direito' a qualquer, índentsação
ou reclamação judicial."

Canoínhas, 1:3 de junho de 1. 9,77.

BENEDrrO TH.. DEi CARVALHO NEnO
Prefeito Munícípal

,
'

,

..... ,,' "

Prefeitura Municipal, de .... Três·· Barras
DE:CRETO N.o., 383 DE 17 DE

MAIO DE .1977

DECRErro N .

o 382 DE 20 DE, ABRIL DE 19,77

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de: Três Barras,
Fstado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
ções, e,tc.

. .

DECR;gTA:·

ODILON.PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catar"na,
no uso de suas atri�uiç

.
.

.
Art. 1. o -. Fica �berto um Crédito E'special por con

ta de' Anulação Orçamentária, nO' valor to.tal.de Gr$,·82.447,98
COitenta e'Dois Mii e

.

Quatrocentos e Quarenta e sete Cruzei ... ,

·

1'08 � Noventa Centavos), de acordo. com aLIEI n. o 39'3 de 28
de féveI;eiro d� 1977, C0tn0 segue:

"
'

.

.

CRÉDITO E'SP'E:CIAL:
.'

DE:PAiRTAMíENTO DE' ESTRADA'S DE't RODAGE,M:
.

o; � Oü-25Ü'2/085 _' Contribuições' Ptêvi�
..

'"

.

d8nciaSocial:"
,

,/

ontri'buições ao INPS. ref.. nov/de�/76 Cr$ 19.257,50
.

tribuições ao. F'GTS. ref. aos ;�meses
de 'osto à dezembro de 1976 ,;:.,,:i .. •• Cr$ 18.561,83
Par lamento do. F'GTS, ref .;�;'áos meses

.
. de ju ho de 1969 à maio d�'"'19,70 .. .. Cr$ 2.369,48

. ,/y
-

...
'

'.

S:ER 'ÇOS URBANQ:�r:"
..... '

..
'

.
: /"

3130. 00'-1312 �095 ,_. Ilg#íinaçào Pública:: .

· -:- Pagan1ent à CEo/�:SC. referente consu-
.

. !1}0 dos'ples �'.�go�tO·à dez�'mbro./1976, Cr$, 42 ::�9,1!
. .TOTAL DO y' 'ÉDITO E8PECIAL .. .. Cr$' 82.447,98

,,/:... • I

.

". �,' .

Art. 2 y_Q'1"_" despesas constantes do :artigo 1. o do
· presente D'�çféto, cor �rãO

à conta de anulação: pardal do Or-

çam.ento �lgente, co.m
"

�egue: .

.

.

,;�l' .

_

:

�t' ',' ;
.

i\iNULA'ÇAO: .

,lI
.iDEPARTAMENTO
RODAGE:M:

.00-1302/0800 _ Conserv
de Vjaturas:
Anulàcão .

� ,
"

TOTAL DA ANUL,AÇÃO " ...1.,
••

DE:GRE.TA

. Art. 1.° - Fica anulada
na importância de Cr$ ; ....

8.0000,00 (oIto mil cruzeiros),
a seguinte dotação orçamen
t'

.

':' afIa:

Dep'artamento de Estradas

. , .;
de Rodagem

3130.00/1302-0-80 - . Conser
.' vaç1ão e Heparos de Máquinas
.e. Viaturas .... . .. Cr$ 8.0.0,0',0'0

A,rt. 2. o - Fica sup�e
mentada na importância de

Cr$ 8.0000,000 . (oito mil cruzei
. ros), a seguinte' dotação orça-
mentária:

.

ESTR:AD:AS' DE'

,

Cr$ ó2 .441,98 .

Cr$ 8:> .447,98

PAULO A�ÃO FRANK
.

Dir�tpr Administrativo

. Art. '3. o ._, O presente Decret .' tem efeito retroativb à
A

01 de nrarço de1977.. \
'.

,

Art, 4. o _ Este DecretO' entrará'� vigor pa data de
sua publicação, revogadas as disposições e� contrário"

.
. �

Prefeitura MuniCipal de Três Barras .��C), 20 de abril
de 1977 .,' .

. . \, .

'.
.

OD'ILON PAZDA', ".
Prefeito M:Unici'Pal '\,

1t�",
.

Este Decreto foi re'gistrado e publicad() no Departa�
menta Administrativo desta Prefeitura, e será publicado no

Jornal "Correio do Norte" de Canoinhas·-SC.
. p'af:

PAULO ADÃO PRJA;N!K
Diretor Administrativo'
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COR�Ero DO N�O�R�T�g� . 1_8_.0_'_-1_97_7 __

MASSEY FERGUSON·
CA.M PEÃO

. �ábado, dia 11, tivemos o torneio, inicio' mirim, no

I;)jtãfP, (Hlàe notou-se já a disciplina dos garotos, que melho
rell em relação ao ano passado. Os resultados foram os se-

'lIiates:
'

1.9 jogo - Massey Ferguson 2 x O Grêmio Olsen.

,

2.0 jogo - Torpedinho O x 3 CESC, mas ganhou os pontos o
.

'I'orpedínho por o C ESC não ter registrado os seus
atletas em tempo hábil.

a.E) jOfo - C.A. Industrial 4 x O, Continental
4.° jogo - Masiey Ferguson O x O A.A. Merhy Seleme,

nheu os pontos o Massey Ferguson por a .A.
Merby, Seleme jogar com jogadores irregu ares

:.. C.A. Industrial 7 x 11 Torpedinho
MaSlilH}Y Ferguson 1 x 1 C,A. Industrial, ganhou Ó
Massey Ferguson nos pênaltis e sagrou-se Cam-
pião do torneio.

'

is@slaçáo das equipes: Formou o Massey Ferguson
ee. Mareelo, Hilário, Luiz Sérgio, Marcion, Marlon e Marcio
AlltOlilio, Rubens, Antonio Carlos e Ruy, 'Valmir e Mario A
fQIU9. C. A. Industrial: Carlo, Joãozinho, Cesar Geovoní e

NelloD, Adilson, Sandro e Antonio, Luiz César, Allan e Te
�.iDha, os gols foram marcados por Luiz Cesar, para o in
dustríál e Ruy, para o Massey Ferguson.

-

•

ornelo
, I

-

5.8 JOIo
6.° ·jogó

A nltlda das notícias
Levo ao conhecimento

de nossos prezados leito-
rres e assinantes que, a co
luna não apareceu no dia
28 p.p. por ter chegado sá
bado em Canotnhas, 'sendo
'postado em Papanduva dia
21, portanto com 7 dias de
antecedência. Justificando,
transcrevo o atencioso te
legrama recebido do sr.
Diretor do Jornal,' Rubens
Ribeiro da Silva: "Jorna
lista Esmeraldino M:" AI-

'�meida. Sua apreciada ma-
Elci'eveu; téria não saiu porque ehe-

, ••meraldino M. Almeida gou sábado". Felizmente
mantive contatos com o'

Agente de Mafra e sr, Do
rival �. Portes, ZP/05 de Joaçaba que assumiu ti
compr8JJlisS9 de' regularizar tal pendência. Aqui fica
as' :mInhas eseusas, e confiante que medidas serão
tomadas pelo poder superior.

'

Dr. Dinl Almeida em' PapanrJuvc1
Btiteve em visita a seu progeníter e demais fa

miliares, aeompanhado de sua. senhora, o colunista
mais selíeltado no Paraná, dr. uíao Almeida e NadyeggeB. Alm·eida, responsável pela coluna "Caderno da Mu
lher" suplemento da Gazeta do Povo, de Curitiba.

'

Diae AlmeIda regressEm recentemente dos EH. UU.
,

o�tle esteve visita�do a célebre "Disney World". 'l'am
bê� no Paraná fOI incluído entre 08 personagens que
maul se deataQaram no ano de 1976, ele no, setor
jDrnaUstico.

Dom Oneres dia 3 estará aqui
Dia três de julho estaJ;'á em nossa cidade o

nosso querido Bispo Diocesano, Dom Joio Oneres
r [arquiore. S. Bxcia. virá para realizar visita a seus
paroquiaRes e proceder. a eleição para a escolha dos
novos membros da Comissão da Paróquia, O Exmo.
I 10m One�es já, esteve aqui. em nossa cidade, porém,r)i uma vIsita especialmente ao Pároco' e conhecer a
(·idade. Anteeipamos nOBSOS votos de feliz permanêada entre seus subdlt08 e ovelhas do seu rebanho
sagrad9.

SecJltírio da Educacão faz dOt}cão
, 1

,

A ES80la Básiea "Alinor Vieira Côrte", de nOSsa
(,!tlalie, .a�aba de r�eeber da Divisão de M�lhorlll geLIlBl•• da S�cretarla. �e Educação, material perm8.nente tle enllHO aprendizagem. no valor de Cr$ 28.868,40,valer eate destinado à Biblioteca Escolar da mesma.
i\8, salas que abrigarão a Biblioteca e Laboratório,M�ha.�se em fase de conclusão. Esta conclusão ne
(;e&sita de ajuda de todos par·a o seu término que[o�eni�� a toga a �omunidade. Assim 8en<10, aqui ficaf) a,.1.. a t9Qel os papan-lhrvenses de boa vOlltllde.
\:�••$ ".Iabarar, é casa de sabedoria para DOSSOShl•••.

SIDador Itende pedido, de Vereador
o Vereador Silvino Chlcoski enviou expediente

08 Coordenadoria, Regional de Educação
06 Coordenadoria LOC8'1 -de Educação

lImo. Sr. Rubens Ribeiro da Silva
DD. Diretor do Jornal Correio do Norte

,

O Clube de Bolão Primavera Nesta
cf referência a Dava Diretoria

Canoínhas, em 06 d�, junho de 1977comunica que em data, de 1.0
do . corrente, foi empossada. Of. Circo n.? SEC/08 Ç"B.EfQ6�C1jE·nf"ii.o �4Ó·
nova diretoria que regerá 08

S D' �.ti'... '!!!'I'!'.�-"'"f":w. ,

destintos de DOSSO Clube duran- r. Ire�<!�,.
te o .pr6ximo ano. A DOV!l Di- ��,:. enho o máximo prazer de .levar ao conhe cim�Dto
retorts ficou esslm con!ltltuida'�t-tle V. Sa. que em' data de 18 de maie p. p�8Bado, &IBumI. a8
P íd t· E t h' 01' ,1toá!t�fjf!. funções de Coordenadora Local de Educação 08.06. ReferIda
, �esl en e. s ec e ,I'J�g<ú �cz Coordenadoria tem sob sua ortentação 59 escolas, entre 110-
Vlce-Pres. .Ch8r�'Schmldt ladas, Re.unidas, Grupos E.lcol.arel e Escola Bási�a, sediadas1.8 TesoureuyOdette Nader em 'CanoInhas e em Iríneópolís. Sua, sede está Instalada na '

2.8 Tesou�"': I Julie Humenhuk �üa. Getúlio Varg��, 750',. n�s�a cidade de. Canolahas em sala

Orad�,.p�ecy Cisconeto . cedida pela. Prefeitura Munícípal de Caaoínhas.
Cyfti' da E.: Melibd9 Falgattér Estando 8.0 inteiro dispor para quaisquer consultas
t"t:a Secretária: Xênia Cornelsen atinentes ao setor edueaeíonal afeto à mesma Coordenadoria,
2.8 Secretária: Arlete Pereira aproveito o ensejo para apresentar a V. Sa. 08, meus pro

testos de oonsíderaçãe e apreço.Canoínhes, 14·0t;p77
ESMERALDA MARIA SELEME BUCHMANN eLE 08.06

Do('umentos Extraviados,
ERVINO BROZOSKf, declara
para os devidos fins que ex
traviou. todos os documentos
do veículo marca Ohevrolet,
ano 1937, cor verde, placa
DA-0397.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerido 2.a via.

va
ao nobre Senador Otaír Bscker, solicitando vossa va
liosa e oportuna interferência entre seus pares, para
que não seja aprovada a controvertíde Lei do Dívóreto.
.tis a resposta do parlamentar: "Falando em Plenário",
tenho recebido copiosa correspondência de pontos os
mais variados do meu Estado, alusiva a. questão. do
divórcio, que mais uma vez se ergue entre nós. Igual
mente numerosas as manifestações que me são feitas,
pessoalmente, por coestaduanos meus. Entre 08 apelos
que me tem chegado, destaco 08 que me vieram da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
e de Câmaras de Vereadores de Gravatal, Rio Fortu
na, PAP-ANDUVA, Jaborá e Jaraguá do Sul. Todos
contrários à aprovação da emenda constitucional que
objetiva a implantação do divórcio em nosso país.
N.R. a espostcão de motivos do Senador é vasto sen
,do o laudo mimiografado em' quatro folhas.

Passarela da societlade
Dia 13 quem' festejou niver foi o sr; José A.

Corrêa, Ag. Postal em disponibilidade e nosso presti
moso Procurador. Muitos foram os cumprimentos re-'
cebidos de seus amigos e admiradores.

Dia 16 festejou idade nova a srta, Luíza Greífín.
Suas coleguinhas lhe, prestaram justa e merecida ho
menagem pela passagem da significativa data natalícia.

Srta. Ana Maria, Amanhã estará completando
mais um ano de sua feliz existência li srta, Ana Ma
ria, filha do casal Dionisio (Pasquallna) Trevisani.
Muita alegrla pontificará no festivo dia. '

.

Na mesma data completará mais um- aninho o
garotão Sandro, filho do casal Gilberto (SueJy) Sona
glio, n08SO prezada assinante. Muita alegria pontifl
aará no lar do· Sandro.

'

Também na data acima, nivar do Luiz Carlos,
filho do casal Olímpio (Hülda) Cardoso F.o A mirim
guarda estará animando o transcurso da festiva data.

Torneio de truque movi
menta sede' da ACERIZI

.. ,

Nas dependências da sede
social do Clube Atlético 10- '

dustríal (ACERIZA), estão sen
do disputadas diversas moda-
lidades esportivas.

I '

No .entanto a modalidade
que mais está entusiasmando
os frequentadores do referido
local é sem dúvida o torneio
de truque, no qual está senão
disputado um belíssimo troféu
o qual foi confeccionado na

própria firma e que leva o

nome do saudoso sr, HENRI
QUE ZUGMAN.

Participam do torneio as"
seguintes duplas: Amauri e

Hírose; Ivo e Amaral; Pedro
e Agenor; Brehmer e' Turco.

A dupla que vencer por
três vezes consecutivas ou

alternada ficará de posse '_

do
troféu.

Foram os seguintes 08 re

sultados da rodada realizada

dia 27 últíme: Brehmer e Turco
x Ivo e Amaral; 'Vencedor:
Brebmer e Turce. Díspata da
lanterna: Ivo e Amaral x

Amauri e Hírose; vencedor:
Ivo e Amaral. Disputa 1.0 lu
gar: Agenor e Pedro x Breh
mer e Turco; vencedor: Age ..

nor e Pedro. Vencedores d9
dia O.: Brehmer e Turco x

Agenor e Juca; vencedor: Age
Dor e Juoa. Ivo e Amaral x
Amauri e Hírose; vencedor:
Amauri e, Hírose. Disputa da
Lanterna: Brehmer e Tureo x
Ivo e Amaral; vencedor: Breh
roer e Turco. Disputa 1.° lu
gar: Agenor e Juca x Amauri
e Hírose; vencedor: Amauri
e Hírose.

. Por .motívos particulares o

sr. Pedro não pode compate ..

cer à última rodada, cedeaao
seu lugar ao sr. Juca Lucas.
A próxima rodada será rea

lizada hoje, com inicio às
19,00 horas.

A ni versariantes
Dia 18 - os srs, dr. Zaiden

E. Seleme e João Polomani;
a srts. Angelo Maria Langer;
a menina R.osani filha do sr.
Bernardino Schupel.
Dia 19 - a sra. Marja Schulka,'

as srtas. Samira El K..ouba

Registro Civil � Edital
Dia 20 completando mais um ano de IUIi pres- JACIRA EMILIA PAUL COR

ta�iva existência o sr. Paulin� Furtado d� Mello. A- R:Ê1A, Oficial do Registro Civil
ml�()S e parentes l�e prestarao �s mai� Justas e me- do Distrito de Pinheiros, Co.,reCldas demonstraçoes de apreço e amlzade.

d C
.

h E t d d, marca e, anOln . .as, s a o e
Na mesma data aniversariando o garotão Luiz

-

Santa Catarina faz saber. queFernando, fi!ho do casal sr. Fernando (Ermelinda) •.

' '

.

, Reusing, eJe DOSSO assinante. Alegria pontificará na pretendem casar:
passagem da festiva data. EMILIO NOGATZ com IRENE Bl-

DOM ORLANDO DOTTI. Dia 22, . na longínqua GAS. Ele �aturàl deste Estado,.Das-
, Bahia, na cidade' de Barra, estará comemorando seu c�do em RIO dos Par.dos, no dUl. 25
nív�r o nosso amigo Dom Orlando, qlle por algum

de a.b�il de ,1944, .agrIcultor, solteIro,
tempo foi o nosso bondeso e humilde Bispo. Daqu,i domlCllhvl.o e reSIdente em Rio dos
enviamos votos de felicidades e saudoso abraço ,rardos, filho de. Ernelto Nogatz,

. falecido e de AfIa Furda Nogatz,
Na mesma data passagem de niver do j()vem faleoida. Ela natural deste Estado,

Arno Reckziegel, gerente do magestoso Itajubá-Mon� nascida em Rio dos Pardos, no dia.
tel, em Barra Velha. Vótos de mil felicidades dos 8- 5 de maio de 1951, do lar, solteira,
migos daqui, especialmente da coluna. domiciliada' e residente em RIo dos

(' Pardos, filha de Adão Bigas e de
Srta. Maristela. Na mesma data colhendo Aniela Prussak Bigas.

mais uma flor no jardim da vida, a srta. Maristela,
filha do �asal Renato (Nilsa) Krieck, ele Tesoureiro Se alguém soubel' de a]gu�n
Municipal. -A jovem-guarda responderá pela contll- impedimento, oponha-o na for-
giante alegria naquela data. a da leim ...

UM POR SEMANA
OALAR - Quem sabe falar é capaz de fazer

calar todos os canhões do mundo. (Kotzebue).
/
{ .

Pinheiros, ;4 de junho de 1977

SILVETE DARCI PAUL
Escrevente Juramentada

da Semana
I

e Alice Bockor; a menina
Simene ta. do sr, Rubens Zecko

Dia 20 ... a sra. Mari. Ce
cilia esp. do ·51'. Basilio Sztng
zuk; o sr., Paulino Furtado
'de Mello.
Dia 21 • o jovem' João Ba

tista MedeirO.s.

Dia 22 - -s srs. Be1zedito
Therézio de Carvalho Netto
e Arnoldo Mews; a srta. l\1a
':ÚJ de Lourdes arosskDpf.
Día 23 .. os 81'S. DUmar Rifde

e Henrique Arlner; a SI ta.

A�1a Silvia AJ;;yer,· O j(Jvfm
Gastão Rudoll, O. menino J( ão
Carlos f.o do sr. lrintu D,tv€ck.

, .

Dia 24 - a s'-a. Elba esp.
do sr. Orlando Galz; a s,'ta.
�'Valia. das Graças Silveira.

Aos Qttive, Sariantes nossos
votos de felicidades ..

Nascimenlo
RegistranlOs com praz" o

1'lasci111f3nto da garotinha
CAROLINA, filha do casal
Zeno e Malude, t,azfndo muita
alegria para os avós Mario
Fena,ez; e sra. e Zeno Rl"
beiro e sra.'

_
Nossos parabéns.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mapa demonstrativo das Ocorrências atendidas pela 'RI' local, durante o

mês de Maio de 1977. .

NATUREZA DAS OCORR1J;NCIAS DE,TENiÇõ'ES
MASC FEM SOMA· r
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" 25'

.
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"

" 18
"

" 5
1
1
1
1
1,

'87

3
.. . . 3,

Emibriaguês . I •• ' •• .•• ..' •• •• ••

Desordens '.. .. .. .,
Averiguações .. ..

Agressão .. .. I. •

Roubo .

Punguista .. .. .. .. . . , ..

. Tentativa de Homicídio .

Atentado a Moral .. .. .. .. .. .. ..

Disparo de Arma de Fogo .. .. ..

Desacato ,
' .

22
22
'9

'18
3'
1
1
1
1
1.

3
3

2

;";

-,
r

79
"

'8.'
fTOTAL .... .. .. .. .. .. ..

Auxílios Diversos ao Público /", ,

I,

Auxílio a .�utoridade
.

T o/r A L ... '.

.
.

.

Levantamento das Ocorrêneíasatendídas pela Rf -loeal, durante o mês
de Maio de 1977 .

'/,
'

.1
,.,

EMBRIAGU�S j/ DESACATO
I

Centro .. .. .. . ... ;. I.' •• •• 15 ;l/ B. Jardim Esperança ..

B. São Cristóvão
..

.. .. .. .. 05 "l TO T A L .. � ...

B. Campo D'Agua Verde.. .. .. 0.2 /� AVERIGUAÇ'õESh!
T O T A L .. .. .. .. .. .. 2C2.,I�

.

C ten ro .. .. .. .. '..
.. .. .. ..

DESORDENS i B. Sião Cristóvão . � .. .. .. ..

Centro .. .. .. .. .. .. .. .. ,/09 '

B. Campo D'Água Verde ..

'

.. ..

B. Alto das Palmeiras 'f 0'1 :B. Jardim Esperança .

B� Campo D'Agua Verde '1'; 11 � O T A L ..

'

.

B. A:parelc:id� .:> .. •• •• .. .. I. ,0'1
B. Sao Crístóvão ':.. 03
'TOTAL

. /
. . .. fi.... 25

�GRESSÃO /' '

Centro .. .. .. .. I'� 03
'.�' ..B. São Cristóvão .. .. .. í If. .. .. 07

B. Campo DI'.ÁJgua Verde .? .. ... 03
B. Aparecida .. .. ..

. oi .. .. .. 02
,
B, Jardim Esperança ...i, .. .. .. 01
B; Industrial [Nl. o 11 •• ,l 02
.' t

;�u�: L " ""l' " 18

Cent:e ..

,

..

" ',
.. .

'/�I.
.. ( ..

B. Sao Cristóvão .. .. .. ..

B. Agua Verde
,

.

T OT A L .. ; ..

PUNGUISTA
Centro .

TO T A L , .

TENTATIVA. DE HOMICíDIO
Centre

,

..

TOTAL ..

. DEMENTE
Centro ..

.. .: ..

TOTAL ..

ATENTADO' A MORAL
'B. Campo D'Água Verde .

TOTAL .

'AUXíLIO A AUTORIDADE .

Centro.. .. .. .. '.. .. . .....

B S
_

rtJM· té
._

,

. '. aO' \JJ.IS ovao .. .. .. .. .. ..

TOTAL � .'02
01
02

. '05

DISPARO DE ARMA DE FOGO
Centro ..... '

.

TOTAL '.

SERVIIÇO"BTL
Centro lo •••••

TOTAL ..

01

01

Este
•

ensina

� .

enuncie

-ccrnc manter

VolkswagenO seu

de

, .

uma maqume
fazer economi •

do.
� . cê-ganhará ·-tempo· e

,

.

heíro,
Visite o seu R:évende

dor Autorizado hoje mes

. Aproveite esta ofer-,
ta romocional válida
até 30. ' .77.

Esta é a maneira
.

cor

reta:

Se você está rodando

há muito tempo com o

seu Volkswagen sem ate
.

rir as regulagens, não es

'. pere mais. Leve-o agora
mesmo ao seu .Revende

dor Autorizado para fa
"

z:er,. este serviço. Isso

manterá o .seu Volkswa

gen sempre urna máqui-

O serviço será .exe ta:"

do com rapidez e efícíê -

cia. Custa apenas Cr$,
68;0:0 e, se necessário, vo
cê ainda troca:

platinado Cr$ 22,20', j o ,

de velas Cr$ 61,60 e on

densador Cr$ 15',60

!'Q0
-. .

bem '1.�IJDlad8, ,

I '(lombustlvel ' poupado.
',r.JI.·

vocêQueremes
mantenha se

Volkswagen b Saranla o combustlvel da. 8.manlJã, ftU�ella os 10.

• '
REVENDEDOR
AUTORiZADO

Rua Vidal Ramos, 1195 GANOINHAS - SO. -ü•. , .

No Departamento de Veículos Usados'
, de Miguel Procopiak Comércio, 'de
Veículos' Ltda., você encontra·rá
para

. pronta ' entrega:
Marca Ano

Fusca 1300 1973

Pick-uj> Willys 4x4 1969
.

, Cheuette Vermelho 1975

OPal. coupê oermelh» 1974

Variant D2Jul 1973'

Opala -4 1;01 tas 1970

Opala" ·có,:,pd I . 1973
Co,cel I 1975j

I

1/ .

Inspeçã" de Caldeiras

. :�'-

Ij' 'I

MIGUEL
,. PRO(oJIU 'lOM. DE VEíWLOS HDA.

Coneessionárlo Oeneral Motor. di. Brasil S. A.
Rua Major Vieira, t 89

C a n o i n h, a' s ' _.
. 'Santa Catarina

Ora. Zoé Walkyria Hatividade/Séieme
"

CirurgiA Dentista .;/. "

• I C 805S89159/DKP ,f"
.,.

Cltoica dentária de senhoras e cri8nç�tf."
Especi8liz8Çãpi'�Pl Odorit.opedis trü�.

Hora marcada ' ./
Prap La... Müller., '94 Fone, 22-0'61

.l'

eonforme I. ,20 do D. EN S H T

Eng_ Marcos [lJunderlict;
CRE.4-3952 - 10a. Região

.t-one. 22-0316

[(,";;'"
....-."_--.:i!o!'-mO'"""'""'_,..;;._......

-

,;s,,;---;,,:'===='-_-..�""""""........"""""""==================C!::;

PrograDl�oão do. 'ViDe Jubileu
Hoje à. 20,15 hora•. �en.acional' prog�ama duplo

1.0 filme·: ,,«O Gigante de Roma»
com. Richard Hareieon .

.2.° filme: .Esquadrão d. Víboras� .

Amanhã à. 14,00 horaa, em matinê
, «O Gigante de Roma»

Amanhã em dual aea.õe., àl 19,]5 e 21;15 horaa

«Operação França N.O 2»
A Operação' França era só o início, eate é, o CLIMAX ..

E.te filme r�pril8 26. e 38. feiJ;a, à. 20;15 horae
. �

4a. e 5a,. feira, àll 2Q'� 15 hora•

«Viagens com a ,pinha Tia»

6a. feira, àl 20if5 horal
,(

,

. «OS Charlots Adoráví.is ' e T rapethôess

Sábado .; 20, �Ó·. hoeas, ti. fil;"ei .enoacionai.
1 o fOI 1.1 ,

• I me
.

J/ " I
{Jt

� cOS Charlots Ado iãveis e Trapalhões»
2.0 filme

. cKung Fú Ornem do Karatê Chinês»
. �

Domingo a
"

'14 hora., em matinê

cOS Charlots ?�doráv.is e Trapalhões)
,

Domingo dia 26, em duas leuõe.J a. 19,15 e 21,15 ha.

Um filme que .ó deve .er a•• i.tido por pelloa. de
nervo. forte.

cO ANTICRISTO,:, .' Cenlura 18 anos

Aguardem: «CAUSA PERDIDA»

Qualquer alteração Delta programação' lerá pare
oferecer sempre o melhor em filmei.

�. cd
-'� '.
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t �

O Prefeito Claudio Gadotti, atendendo
.proposíção de autoria do vereador AFVeiga,

convocou uma reunião dia 14. 6 . 77:, de" todos
os proprietários de imóveis que serão atíngt..
dos com a abertura de ruas.

Participaram da reunião diversos inte
ressados e a reunião transcorreu num clima,

.

de cordialidade, entre l"7efeito, Vereadores e

proprietários.
Dentro de 'poucos dias será feito' o le ..

vantamento topográfico das ruas e conse

quentemente as mesmas serão abertas. Na
reunião foi. tratado os mínímos detalhes
quanto aos propríetártos atingidos.' ,

Será mais uma conquista ,e talvez, uma
das maiores do Prefeito Gadotti em concreti
zar essa importante obra, sonho esperado pa
ra 0' desenvolvimento de nossa pacata cidade.'

O vereador AFVeiga mantendo-se aten
to aos diversos setores da administração,
através de suas valiosas iniciativas, muito
tem contribuído COTI1 O Prefeito Gadotti.

Recentemente, em reunião ordinária
da Câmara, o referido vereador propôs 'e ob
teve a aprovação dos demais componen tes da.
Casa, no sentido de oficiar ao prefeito, solí-

,

citando dar caráter de urgência, no reencasca
lhamento -da rodovia 'que liga a' sede' deste
munícípío à Iccaítãade de PUlador, e desta
até a localidade" de Serra do Lucíndo, divisa
com o município de Canoínhas. Iniciativa
essa louvável de aplausos e que também terá
o melhor acolhimento pelo Chefe do Podêr
Executivo: ' .. , �

"

!Na exposição de motivos do vereador,
muito bem justifica a concretização desse be
.nerícío àquela rica região.

AL,UNOS PROMOVE:M FESTA JUNINA'
Na tarde de hoje, dia, 18, os alunos da

lEscola Básica Luiz Davet, estão realizando
uma festinha com dança da quadrilha, casa
mento caipira, músicas sertanejas; etc.

Não, faltando completo serviço de bar
com doces, bebidas, pinhão, quentão e pipo
ca. Também a tradicional fogueira.

Os alunos convidam a todos para com
parecerem.

ANIVERSAR,IOS

AniverSaria' dia 20 a senhora Vitória,
esposa' do Sr. Ulisses Maciel.

Aos aniversariantes os parabéns da
coluna.

NOTAS DIVERSAS

,Cómpleta reforma está sendo realiza
da nos salões da Sociedade Recreativa Espor
tiva 2-8 de Junho, com pintura nova e insta-
lações de água.

'

Quem aniversariou dia 16, foi. o jovem
Ari Cunha, instrutor técnico' da Tabacos de
Blumenau.

, Dia 17 àniversariou a senhora Dirce R. "

Veiga, esposa do Sr. Adir Francisco Veiga,
destacado vereador de nossa cidade.··

Dia '18 (hoje) quem aniversaria é o se
nhor Paulo Zape e amanhã a Senhora Sofia
Zape esposa do sr. Paulo Zlape, residentes nes
ta cidade.

Dia ,2 de junho haverá grande baile de
aniversário da Sociedade acima e a comissão
está convidando a todos para prestigiar.

Inicia amanhã no salão paroquial de
Major Vieira, �m curso para pais e padrinhos.

P'ENSAMENTO
.

1: difícil jogar uma pedra numa ár-vore
.que não produza frutos.

===

Notícias
FALE,CIMENTO
Faleceu' no dia 10, do cor

rente, às 15:00 horas; o proge
nitor de nosso

.

amigo JOÃO
ALVES RIBEIRO, Sr. SEBAS
TIÃ.O ESTACIO DOS SANTOS, .

deixou a esposa 'e o único filho
IJOÃ.OZINHO.

'CURIOSIDADE
O Cartório do' Registro

Civil de Monte Càstelo, 'duran
. te 18 anos registrou: ,

Obitos

\

,2.160 -- 120' por ano
Casamento

,

1.731 -- 096 por ano
Nascimentos

9.483 � 526 por ano

Acho bastante elevada a
média de 10 óbitos por mês.

ESlPORTIVA8:
Deixamos de informar as

esportivas, porque houve um

desentendimento' entre os di
rigentes de Clubes, estando
paralizadas as atividades.

Gen te'! vamos deixar de
brigas' e desentendimentos e

vamos botar a bola a rolar.

AHMINISTRATIVAS
(Está chegando neste mo-

de Monte
mento' a Patrulha iRodoviária
do Estado que está SQ'b batuta,
do Engenheiro MARCO AN -

'

TONIO BITTENCOUiR:T.
O Sr. Prefeito 'Waldemi

ro de Jesus Maister terá opor
tunidade - de entulhar aquele
precipício da Estrada 'Residên
cia Fuck à AIto Canomhas .

Temos informações também,
que o Prefeito pretende com a

ajuda da Patrulha, encasca
lhar os doze (12) kms. de Es
trada na mesma localidade.
Parabéns ao Sr. Prefeito e aos

colonos daquela região que é
uma grande produtora de so

ja, milho e feijão.
A firma José Adão Fuck e

Filhos, segundo a gente sabe,
vai colaborar com um trator

para desagregar materíal pa
ra o encascalhamen to da Ro
dovia acima. Obrigado fi:rma
Fuck, pois a união faz a força.

SOCIAIS:
Dia 12 do corrente haverá

grandioso baile organizado pe
las professoras e Círculo de
Pais e Mestres. A renda, servi
rá para cobrir despesas com a

escola e ajuda a alunos pobres.

Castelo
ULTRE.JA EM PAP'ANDUVA

Grupos de cursilhistas 01'-

'ganizaram para sábado, dia 12
uma .ultreia, onde vai reunir
cursilhistas dos municípios vi
zinhos. Isto. é muito bom gen
te, para ver como andam os
mesmos após o 4. o dia.

ELETRIFICAÇÃO RURAL
Está em fase final a rede

de eletrificação rural desta
cidade à Residência Fuck.
Acho que a palavra ficará da
qui por diante com a CELE'SC,
pois com a força 'que temos
não dará para ílumínar daqui
mais uns 'dias nem a nossa ci
dade. rEstá na hora da CE,
LEse ir tomando as providên
cias, porque rede somente não
vai dar e o 'povo já há muito
espera por esta hora.

; P'ROCISÃO DE
CORPUS CRISTI
Dia 9, como. é de costume,

as famílias se reuniram e fi
zeram a grande precisão de
Corpus Cristi, onde calcula
mos mais de 2. 00'0 pessoas.' O
povo rezou e cantou com mui
ta fé.

Registro 'Civil E D I T A·,I S,_

NEREIDA C. CÔRTE, Oficl'il
do Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catarí
na faz saber que pretendem
casar-se:

econorriíaría, nascida na cida
de .de Três Barras, deste Esta
do, em 10' de' agosto de 1950,
filha' de Abrão Adur e Inez. de
Oliveira Adur ómícíliada e
resídents sta cidade de Ca-

CARLOS ALBE:RTO ST,EI·
LEIN e LEONgTE DE FATI
',MA DA! SIL,VEIRA,' ambos
teiros, nascidos, domicí

.

dos e

residentes nesta ci e de Ca
noinhas. Ele, i ustrial, nas:'
cido em lO. novembro de
19'52, filho e Konraht St-ei ..
lein e Fri Línzmeier Stei
lein. Ela, do lar, nascida em

25 de No embro de 1955, ' fi
lha de Pli ío da 8Hveira e de
Da. vaim \ Fleith da Silvei-
ra. . \

, VALDEMIRQ ALBANO e

MARIA DAS, O; ÇAS SI
MÕES, ambos solteh s,' domi
ciliados 'e residentes e ' Agua
Verde, desta cidade. :Ele, ra

torista, nascido em Campi r,

nha, Município de Três Bar
ras, deste Estado, em 3 de
Maio de 1950" filho de Joaquim
Albano e Teresa Lisboa. Ela,
do lar, nascida em Serra do
Lucindo, Município de Major
Vieira, deste Estado, em 13
de março de 19'61', filha de Se
mastíâo Simões e Ana Simões
de Oliveira.

JUVElNCIO CAMARGO, e
MARTA ADÉLIIA '. D'E; LIMA,
ambos solteiros, ,.Ele, soldador,
nascido em Gralha, neste Mu

nicípio, em �1 de setembro de
1949, domícílíado e, residente
na 'cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, filho de Pedro Pe
reira de Camargo e Palmira
Ferreira de Camargo. Ela, do
lar, nascida em Lagoa do Sul,
neste Município, .no dia 19, -de
janeiro de 1957, domiciliada e

residente nesta .cídade, filha
de Joaquim Gonçalves de. Li
ma e Tereza Gonçalves de Li
ma.

<.1 ••
:(;\ I

ADILSON' ANDRÉ RIGO
MARIA DAS GR�ÇAS
YER, ambos' solteiros. Ele

me re de máquinas de seca

gem, nascido .em Ipornéía, Mu
nícípí de Videira, deste Esta
do, e '12 'de março' de 1951"
domic liado e

.: residente \ em

Gove ado) Valadares, Esta-
.do Minas Gerais, filho dei
Sil stre Onorio Rigo e Fani

ria Rigo. Ela, do lar, nas
Ida em 'Campo; da Agua Ver;.
de, desta cidade, no dia 1,6 de
abril de 19,54, residente nesta
cidade, filha, de Ernesto Mayer
e Eríca Rebello ,Mayer.,·

JAIR CAETANO DE, SOU
ZA e DIVAIR ALVES MACHA
DO, amoos solteiros, domicilia
dos e residentes nesta cidade
Ele, motorísta, nascido em

beirão Raso, neste Estado, m

22 de feverelro de 19'56, 'f' ho
de José Caetano de Sou a e

Maria Francisca de Sou' à .

E:Ia, do lar, nascida em T
bozinho, Poço 'Preto, ne te
Estado, em 12 de fevereiro de
1956, filha de Jorge Alves Ma
chado e Maria Alves Machado.

GE:RALDO C�RDOSO e RO
SA AP.tyRECIDA: VEIGA, 'ambos
solteir ís, domiciliados e resi
dent nesta cidade. (E[e, ope
rári ,'nascido "em Município
S ta Cecilia, 'deste Estado,

28 de abril' de 1957, filho
e .Miguel Cardoso e Maria
Trindade Cardoso Ela, do lar"
nascida em Canoínhas em 1 Ô
de Maio de 195'2, filha de Mar
cilio Veiga e Da:lila Veiga.

LUIZ RENATO MACEDO
FORTES e MARIA DE FATP
MA ADUR, ambos solteiro.
Ele Bancário, nascido em 'F: 0-
rianópolis, deste Estado sm

29 de agosto de 19,53, resí en

te na cidade de Curitiba, Es
tado. do Paraná, filho de J sé
Cunha Fortes e Adelaide Neí>
va de Macedo Fortes. Ela,

( ,

"

Canoínhas] 1'6, de junho de
l. 977 .'

" . t

NEREID1\ C. CôRTE
Oficial do Registro

.

Civil
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Municipal de; C an o i n h asPrefe;itura
.( .'3.1. 00 - AMORTIZAÇÃO DíVIDA puBLICA Santa Catarina, no 'uso de suas atribui9ÕM'
5101-290 - Dívida Fundada Inter- ' e de conformidade com a Lei n ,

e 8,30 ti., ...
na �r$ 20'.000,00 04/06/68 e Lei n .? 1.13'5 de 84/0,3/74,

{

'DE,CRE'TA:DgPARTAM'ENTO'DE� SERVIÇOS URBANOS
.

� Art.. 1. o -. Fica aprovado O' Lote.1une:nto3. O . Ü' .00 - DESPESAS COR,R.ENTE,� .
.

. .

d�� . 1. O . 00 .-' Despesas de Custeio. procedido pelo ESPÓLIO DEI EH:NEsrro �OÇH : ,e

um terreno urbano com a área de Hl.40'2,26m2,
3.1.3.0-0 � SEH,VIÇOS D'E: TERC�EI1R.oS·

.sttuado noBairro Alto das Palmeiras, registro mu-
131'0-308 - Passagens e bagagens Cr'$. 10.000,00' nicial 95-98, carta de aforamento 211-82, parte' doL E, r : �. o .o. no - DESPE8A DE- CAPITAL. lote 80-82, sendo a área de 54. 910,26m2 distri�bfl];í-

�rt . .1. o _ Fica o Chefe do Poder E:xecuti- -4.3. O'. '00 - Transferências de Capital do em 92 lotes e 26. 492,00m2, destinado a ·a'bertura
'to aütori�-aqo a abrir por conta do e esso de arre- .... 3.1.00 _. AMORTIZ,AÇÃO D!íVIDA PUB.LICA. deruas; em decorrência do despacho do sr , Jj}n_ge..
n1�dn::cão do corrente exercício o crédi suplemen- 5101-341 ._. Dívida' Fundada Inter- nheíro da Prefeitura, exarado no requerimento pro-
�aF �ia importância de Cr$. 200.140,00' uzentcs ' na .. .. ..,.. .. .., .. Cr$ �5. 0.00',00 . tocolado sob n. o 593 de 04/0'5/76 e rias r,espectitia$
XUi:l. cento e quarenta cruzeiros), para refo o das Total 'Geral .. .. .. .. .. '.. Cr$ 20'0. '140,nO, plantas.

b t lA/'
�r�gu.int.e�' dotações orçamentárias: Art. 2. o - A área destinada ,a a. e'r u�a "\.te

Art. 2. o - Revogam-se as disposições, em
ruas, bem corno a área de 5. 40,Om2 deve�á $e'f- 9QQ';" .

();ABINETE DO PR;EFElTO eontrárío. Esta Lei entrará em vigor na data de da a Prefeitura MuniciiP:àl, medíante &sçd,tut:Q;,' p,ú-
3,Q'.',O -,QO - Dasp$SAS COnRE:;NTE.

' ·a publicação.
",

..

liica. '.
r'

3.1.G. 00 ."....,. Despesas de Custeio Canoinh�s, 0'6, de Junho de 1.977. 'Art. c3. o __ Os .1;1rç.pií'i'êtárias, fie_rio iaJnt(;)
,q .1.cf. Oi,n' --... ENCARGOS DIVERSOS ..

N'�
.

H
.

. '..
-"'''I:\f)i�ç' do .ímpostc territori�l,-utb�no" por trê$ -anQ$ ,4efU DE .' Eiul O T' .ERÉZIO DE, C�R.VA�HO, N,�\�.!L:O .,.. "'1 .

1
.., .

t1�'�41"0'el - R'6C�p,;çõe.g, hospeda- P f rt M
..

1 cQnlor':m;ldade c�i,11,"l .egls açao 'Vlgen e.
U C II!! . 1,0"1. '0"0"0'" '.'niI'I.'.. ,'

re el·O .. ' unl
..cIP&.. . .J.""" .

:gem ,e hqmena.g'em ... r·� ,U\:I Art ... 4<'1' ......... Este Decreto entrrat�·á em: 'tlpt
o:"" E:�

. Esta Lei oi registrada e: publicad-. no· De", . . '.
.4.n.n. ú - D Q�AS DE: ,CAPITAL , n.'a '(lª,�'�ae sua .puQIi�$çio, reTôg'a.da� ª$ Qispqi�,.A 1 I't no I'

'. ;PQtta,m,ento AdmI- tístratívo na data 's'upra. . ...

"J' •..• 'u·.�' -, nvestímentos ,�"e.m contrário. .

..

4. 1 . .fi. 00 -- �ATERIA.L PERMANENTE ' FABJ. NABOR FUCI( /' .:
.

G:atbinete do prefeito. )v.Unüe,ipal de. Gandi ..
BJ45 ..Q68 --- lS(��ili:ari,o em 'geral Cr$ 12 .1�0,OO� Diretorv�e . �mf_i!lt'istra;çio /' . )lhas em 13/06/77. '. .'

. Ice .• e
.

elO,;·" ."..
,

.

,

DBPABT'�O DE, ADMIN1STRA'ÇÁO /r'� BENEDITO THERÉZIO DE; CARVALHO N�O' .

3.0,.:0,.00 _. DE\S�EiS\A� .CORRENTEI, /��/ prefeito: Municip�al ,

,
'

3.1 . .0 ..00 _. Despesas de Custeio LEI N .• 1.375' DE 1 . &6í77 .. &te Decreto foi registrado e publieadb' RÊ)
3.2 .. 3.10 ----' llN:ATIVOS

. ..._ "..' ." . ..

,"'
'

__ ". .. DeJ)ál't-amtnt{'). .Admínístratívo, na data supra.
2,30'1,,094 - Proventos ao Pessoal

. DECLARA DE UTILIIDAD��T.!B," .. A O CLUa...
.

F·'IiBIO' NAB'O'D FTTClti li
.

C � 25" 00'O 00 DA CkÇ.:A, r.lRO E PEse , �'A
'.

'. �" •.. '� '.",c vu r rs .: '

,.
.

"MAJOR:,;r;rÓMAZ VIElRA',' Diretor de Admu�.lstraÇ.a;o4,.:O .. ·0.nO' - D;E5PlE1SAS' DE: CAPITAL '.. .

,;,.-" �

." ,. .

Vioe Preíeito
4. 1 . 0'. OU -' Investimentos Benedito .;rhe.r'é�io .de CatTalho N�t Pré,.
4. 1 .4 . .00' - MATE\R�l\L PE:RMANENTE. feito "�ici:�l de Canotnhas, Estado d.
3411-�Ol - M,àterial p/escritórío 'e' San�'Catatina, fQ s.ber que 'a Câmara,

.

gabinete Cr$ 15. 000,00 �feadore� decretou, e eu sanciono a
.

».A.iRTAMENTO DA FAZENDA _,.,p/guinte
E I. _./',.. L :

3 . n.. '.0.00 -. DES�PESA5 COR.RENTES /
..

�. 1. () . 00 - pespesas de Custeio /; Art. 1. o _ :t, declarada de Utilidade Pública

.3,1. 3'.00' _. SERVIÇO:S D'E TERCEIROS. .

/(� o Clube de Caça, Ti�o e Pesca, ."Major Vieira''',
l3�4�117 _ Outros serviços de ter-

. /,,/ 'com sede e foro na CIdade de Canolnhas.

.
·ceiros Cr$ 5�:(fo,oo .. 'Ar:'.2. o _. À 'entidade ora declarada de uti-

3 .�2 .• ,:(.);0 - JUROS '. :'(' .

]Idade publlca, .flcam a�s�gurada� �odas a� v�nta ..

2.408.'-122' _ Da 'dívida fundada i.n�.'//.
.

gens, prerrogativas ,e dlre�tos, preVIsto. e,fi LeI,: ,

terna
';/ r$ 3.000,00 Art. 3. o - Elsta Lei entra em VIgor na data

4.8. e. 00' - DE:�RE1SA� DE: CAP" AL rl� sua pubHcação, revogada�, as disposições em

4. J .'@' no - Investimentos �/ contrário.
4 . 1 .4:. OU - MAT�HI./i.L P":r ".'.ANENTE Çanoinhas, 13 de Junho de 1.977.
.34lh12�i � Material p/ ,:.' "itório e .

b· t v' C li' BE.NEDITO THE,RÉZIO DE: CAR:VALHO NETTO,
ga lne e '

�
..
..
.. .. r� 5.000,00 Pr f't M

..

1
4.3.1.:00 _ AMO / Z,AiÇÃO :OíVIDA PÚBLICA

'

e ·el o- unlclpa

5JO.l�137 - Dív'
.

Fundada inter Esta' L'ei foi registrada e publicada no

. � <. .. .. .. ..
.. .. Cr$ 20.000,00 D!partamento Administrativo, na data supra.

••
>

n�.KT,A,',,�NTO DE, EDUCAÇ.',AO E CULTURA, FABIO' NABOR FUCK
Diretor de Administraçio4 .. 0'. O. (lO' - :OE::;P�gAS DE CAPITAL Vic,e Prefeitp4 .. 1.0:.0.0 - ;Investimentos

4' .1.1.00 --- OBRAS PÚB;LICAS:
3111r"2�9 - prossegl1imento de ó:bra Cr$. 30.000,:{}O

DEP:t\RTA.lV.�TO MUNICIPA,L DE ESTRADAS,
DE ,RODAGE,M

. .
--'. -

4 ..0" o . 00 :_ PESPESA DE CAPITAL
4.3.0,.00. _. Transf'erências de Capital

LEI N. e 1.372 DE 06/06/77

AVTORIZ� SUPLEMENTAÇÃO na

DOTAÇÕE8 ORÇAMElNTARIAi
J:1..:edito 'l'ber�o de Carvalho Netto, pr.w
f�jío Municipal de Canoinhas, E$tado d. '

�;t\nta Catarina, faz, sab que ,a Câmara d.
Teread.ores decretou e eu, ancíono a seguinte

DECRETO N .

o 24: DE 13/96/71
APROVA SUBDIVISÃO,DE: UMA AR!E;A n:m: TEltRA

Benedito r.rher�io de Carvalho Net'to, rre,.
feito Municipftl de Can()iriha�, "íado ,de
Santa Catarina, :no uso de suas a<ttlbúifi-,
e de conformid;ade com a L.ft "n .

o '830. de ...

,/06/68
DE·CRE:TA:

----....,�,,,"'''=

Art. o
_ Fka a;p['ovado a subdtvls:ão pro-

cedida pelo 'Er 'ÓLIO DE: ERIN'E!8TO KOCH" de um
,

terreno urba�o, ,"tuado no Bairro 'Alto das ·palme4·
ràs, com a área de. 31. 34;3,OOm2, registro múpici....
paI 9'5"'98, carta de a ramento 21 �-82, parte do lo
te 80'-82, sendo distrib 'do ,em 07 (sete) lotes; em.
decorrência do desp.acho 00 sr . Engenheiro. da·

Prefeitura, exarado, no re . erimento protocolado
EiOb n. o 593 de 04/05/75 e na . respectivas plantas:. '

Art. 2. o - Este Decr·eto ntrará em vi·gol'
ria data de sua publicação, revog da,s as çiisPP'$i- .

.' ções em contrário .

Ga(bd.nete doO Prefeito Municlp;a; de GallQi·
ilhas, em 13/0tJ!j77.
:BENEDITO THERtZIO DE. CARVALHO

'

�TTO
'.
Ptefe'lto Municipal

.

',-,-""
Este Decreto foi reg�strado e pUblicadO- il9,."

'Departamento Administrativo, na data supra. "

FÁBIO'NABOR FUCK
,

Diretor de, A4ministração
Vice PrefeitQ ,

D-IiCR,ETO N .

o 23 DE'i 13/06/77

APROVA LOTE:AMENTO

Benedito Theré.o de Cal;valho Netto,. Pre
fei�o Municiplal de Canoinhas, Estado de

Documentes Ex,tr.vi,ldes
INDÚSTRIA 1i: J,çOMÊRCIO

OTT·O FRIEDRICII; 9/A • ICO ..

FRISA, dect'er� p 'a mJ devidelJ
fios ·que extn�vi'f)

.

o CerUfieado
de Propried's'àe ,do& "egtl.iat@B
cam1nhõ ii mar'l

.

Ford.: um

1 QGO, pIles D.I·,')975 'e outro
ano Hl54, placaflDA· 02�7· .

.

,

Os me.2!.os ';(cam ,1I�m E!fei·ts-

I
por haver reQ erido 2,8 via 1

�'t . '.

W Ir: .
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(•• 18,�' �I � ••tllll Lã I••••.,._.) I'..

- Pr(�)f.t08 Ar.q't1i.t�tÔ.oice'8, .PrM'j'� �,'
..

BJlé,ttiéOi piara iB

•. ta-. I!:leçol!il Illdustn.15 @ Reud.e_·cl ),1, I P'1'9CtlJ'le à. n.....
.

'

da�eDt� p�lo BNH (RECON /..: Cif), Relaç(o. de Ma- ;;,
'

..:11
tfH'ul e Orç,"I'Il.:e9to d� Mie dll Obra.

" I.�A ,SUo r�'l:ij,d,�nci,8 p�r.8on81iz\d .ser.á projihd. par 11€»8. i.J!
RI dEmtr� dq� m'r.i" sUos. ·p·a.ir �,s de segurança, e bom iii
d goste. Venb, f'8zer-I'I08 uma:i Vi'8,th.

.

. �il
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D'R,. ZENO AMARAL FILHO
"Clrurgl60 Denfls.••

·

e,O.,l1'LTÓB'O:
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,
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I
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R•• 12 de S'ete.ltro - el4lttiaa eeBl w.'t'e�.8. JS d. NO"f'fj.ltr.

(prQ::Ii.... :ã I.�.j. If•.,i·z, ..o 1�l(Jo d. AII.yá.i� ,<:�.fjre.h••)
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blusas' e ,:':�sacos
jl'

. de/lã
- ,

I, .

: �
. Docume"t" extraYla.. .

LUIZ'CAR�OS RAMOS df
cl:ar,a pare os,�evjdos fia's. qu�
extra"iflU �UB Cart@ira d:e Iden
tidade D.o L273.4GI.
A mesma fica sem efeite por

haver sido requ�ridp 2.a via. 2

..

.

I

•. Fotoc6�ias?
O lartório do Jtegistro Cj,'ij. de Nereida C. Cart;,
instalado no Forum, acab1. de I"eceber a mala

m<»d'eroa "FOTOCOPIADO;;RA" Automáti�a que

tir,. f�tocópia. dupla face �, 8implell ;de qualquer
d
."

d· I, h,oeumento em
, lTe,,�so. tam"altl ,.os.

Em apena" 5 8\elundoa.
.

\

--�,".-
\

,

.

II
Ir Leia! A.line! Divulgue·)

Correi,o do Norte:
,

'\
---�-,---
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CORR!to ,O'D' NORT!
���----------------�------------�-------------------

Superintendêncla
Abastecimente -

Nacional do
SUNAB

Delegacia em Santa Catarina

, § 1.0 _ Para efeito de preços, o arroz .. da es..

pécíe P'A.TNAS, também conhecido como "AGULHI
NHA" ou "AMEHICANO", equipara-se ao arroz Fi'X
TRA-LONGO, devendo a respectiva embalagem,
contudo, registrar, na forma prescrita nesta Porta..

ria, as características peculiares ao produto ensaca

do, quer quanto à espécie, classe, sub-classe e tipo.
§ 2. o _ Para o arroz, MACERADO e', PAR

BOIL.rZADO, os preços fixados, neste artígo pode
rão ser acrescidos de 5% e ,10'%' (cinco e dez por
cento), respectivamente, desde que', as marcas e os

'processos índustríaís desses tipos de arroz estejam
cadastrados no Ministério da Agricultura sejam
apresentados laudos técnicos .do Instituto Técnico
de Alimenta,çô:o, ou de órgãos '. similares, compro
ando as características organolétícas do produto.

§ 3. o _ Nenhum acréscimo aos preços fixa
dos ste artígo será permitido, a qualquer título,
inclusív de impostos, tributos, taxas c serviços que
incidam s ré a-comercialização do produto ..

,
'

Art. .

o
_ Nas vendas do produto empaco ..

�ado, em sacos e 1 (hum), 2 (dois) e 5 ,(cinco) kg
,

é, obrigatória a 1 dicação impressa ou a carimbo
com tinta indeléve da marca do .produto; sua

e Tipns Santa Catarina c1asse ou sub-classe,
.

o e nome do . empacotador
.....S_U_'b_.C_I_a_ss_e5-----------P-V-'----p-C-· sendo, também, obriga 'ria a indicaçãó do preço

4,68 5,25 ao consumidor quando o ecido à venda pelo vare-

4,33 , 4,85 lista. . .,.(
3,79' 4,25": Art. 3. o _ Os varejísf "'de arroz vendido a
3,34 3,75 granel ou em conchas são _?rbrig dos a afixar junto
4',68 5,25 ao produto exposto à venda, em gar visível e de
4 '33 4.85 r

.,
.. fácil leitura, a índícação da classe. u sub-classe,·

412 4 62 �

3"7'9. ' tipo e respectivo p�e{!o de venda, esü belecidos no
, 4,25 Quadro II constante do art. 1. o desta : rtaria, em

3,34 3,75 letras e algarismos de, no mínimo, 3 (tre centí-
433 485 /

,
,

, metros de' a�ura .

.

.

4,12' 4,62 I
,

3 '75. ... .. , Parágrafo úNICO _ A· comercializaçã5, 6, 7 3,34 , ..!.. .

2
'

4 8.5 arroz a granel em sacos d,e 6n (sessenta) kg real a-I e
. 4,33 , rrí .

3 4,12 4,62 da _c9 consumidores grossistas (quartéis, hosp-
, 4, 3,79 4,25 t:�S{� colégios, restaurantes, hotéis, etc) será realí-

5 e. 6 3,34 3,75 zrua com base nos preços máximos para O' varejís ..

,7 3,07 3,45 /4a, fixados-no Quadro I, deduzindo crs 12,0'0 'por sa-
l 4,33 4',85 /:/ co de '60' kg, devendo constar, da nota fiscal emiti-'
2 é -3 4,12 4,6t'

f da, a respectiva classiflcaçâo do produto transacto-
4 3,7,91, 4',;:25 nado.
,5 3,34 /�i,75 Art. 4. o - A verificação da tipificação do
'� e 7 3,07 .I/" 3,45 arroz a granel ou empacotado, no que diz, respeito
1, 2, 3 4,12 �/ 4,62 aos percentuais máximos de quebrados e defeitos

. 4 3,79 /;/1' 4,25 tolerados nos .tipos, sub-classes e' classes estabeleci-
. 5, -(), 7 3,0'7,// 3,45 -'. dos na Portaria n .

o 680, de 19 de setembro de 1975,
Q U A D' R O I I

.

,,/' do Mini�tro de ;Estado.d� Ag:icultura, será efetuada
.

__ .. . .;Il _ de 8.ervlços de comercíalízação (DNSC') daquele Mi-ARR.OZ, POLIDO VEND:A A G'R�NEL CR$/KG nistérío, com a eooperação da SUNAB ·'Para aferi-ou EM CQ,;NCHAS ção e competente emissão de laudo técnico.
Art. '5. o _ O� infratores às dísposições des

ta Pôrtari� ficam sujeitos às senções previstas na
L.ei Delegada h .

o 4, de 26 de setembro de 1. 962, é
às demais cominações legais cabíveis.

Art. ,6. o _ A presente Portaria entrará em

vigot na data de sua publicaç'ão no Diário ·Oficial
da União, revogada a Portaria SUPE-R' n. o 54, de
23 de setembro de 1975, e demais disposi.ções em
contrário
\ RUBEM NOÉ 'WILKE _ Superintendente

PUlblicado no. D. O . U. de 07. 12. 76 .

Para conhecimento, transcrevemos a Porta
-tia SUPER n. o 57, de 0.3 de dezembro, de 1.9,76.

O SUP'E,RINTE:N:PENTE' DA SUPERINTED1!!N
CIA NACIONAL DO ABAS;TECIMENTO (SUNABJ,
no uso' de suas atrf uições legais,

.

CONSTDERAN O a necessidade de serem

atualizados os valores os componentes industriais
incidentes no processo .'d benefíciarnento do arroz;

CONSIDE'RANDO os esultados do estudo de
rezoneamento realizado com .objetívo de ajustar a

dfs,triouiç.ão·à real demanda e erta do produto nas.
vártas áreas do País;

.

� CON-8IPERANDO a convep(' eia de criar
maíores opções de escolha para Q c. sumídor na

aquisição do' produto a granel ou em encha;

"CONSID�.AN:DO, finalmente, a .. termina
ção "do .Conselho lN'�eional do Aibastecim ito

.

-

(CONÀB), 'adotada na R:eunião realízada en 02 de
dezembro de 1.976,

RE,SOLVE':
, . .

'. . Art. 1. o, _ ·Fixar em todo o Território Na-

cíonal coro exceção elos �studos do Amazonas, Pará
e Acre e dos Territórlos Federais, para o arroz poli
do, empacotado ,e, a granel. (vendas em conchas)
nas suas diversas classes, sub-classes e tipos, os. s�- _

. guintes preços máximos ao varejista e ao consumI-
dor:

'

QUADRO I

ARROZ 'POLIDO EMPACOTADO CR$/KG

E:xtra Longo
'a

1, 2, 3
4 .

5 e 6,
7

1 -2
, ,

,

3
4

Extra longo
r.ongo AI e A2
Longo extra

Longo Bl e B2 5 e 6
7'

Longo B '

, 1, 2,- 3,
4

,

Longo/Médio
Cl e C2'
Médio/Longo,
Dl

M:édiO/Lgngo
D2

Médío/Curto

e

Sub ..Cla.sse�
Santa Catarina
PV PC

�xtra Longo a ,J 3,59'
3,14

,4,05
3,55

Extra Longo!
Longo
Al e A2 e

Extra Long'o
Bt eB2
Longo
Long- ,

3,59
3,14

4,0-5
3,55

5, e 6
'7

3,14 3,555, Õ e 7

Cl e C2 4 359 4,05,
,

Médio/Longo 5 e 6 3,14 3,5,5
Dl 7 287 3,2'5,

Médio/L.ongo 4, ,3,59 4,0.5
D2 5 3,14 355,

6 e 7 2,87 3,25
Médio./Curto ,4 3,59 4,05

5, 6 e 7 2,87 3,25

Prefeitura Municipal de Canoinhas
LEI N. o 1.373 DE 06/06/77 ,

AUTORIZA SUPLE]\1lENTAÇÃO DE ..

DOT.&çõE'S ORÇAMENTARIAS
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoínhas E'stado de'
Santa Catarina, faz, saber que a Câmara de
Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte

L E, I :

Art. 1. o _. Fica o Chefe do Poder E'xecuti
vo autorizado a abrir por conta do excesso. de arre

cadação do corrente exercício o crédito suplemen..

tar na importância de Cr$ 238.386,84 (Duzentos e

trinta e oito mil trezentos e oitenta e seis cruzeiros
e oitenta e quatro centavos) para reforço. das se-

, guín tes dotações orçamentárias.

GI\BINETE DO PREFEIITO
3 . O. O . 0.0 - DESPESAS CORRENTES
3. 1. O . no - Despesas de Custeio .

3.1.4.00 - ENCARGOS DIVERSOS
1429-059 _._. Inquerito Administrativo Cr$ 300;0.0.
4.0.0.0.0 -. DESP�SAS DE CAPITAL
4.1.0..00' -. Investimentos
4 . 1 '. 4,. 00 _. MATERIAL PERMANENTE,'
3.45.068 - MOlbHiario em geral ,',' Cr$,�5.75o.,OO

,;

DE,PARTAMiENTO D� AD.MINISTltA:ÇAO
3 . O. O . 00 _. DESPESAS CORRENTES
3.2. 0'.0.0. _. Transferencias Correntes .

3.2.3.10 -. INATIVOS
,

230'1-094 - Proventos ao Pessoal
Civil .. .. .. ..

.. .. ,Cr$ 20'.000.:,00
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
3. o. 0.'0.0 - DESPESAS CORRENn;:S
3. 1. O. 00 _ Despesas de Custeio
3. 1.3. DO' - SEH,VIÇOS DE; TEHCEIROS
1.317-115 _ Serviços de impressão. e

..

de encadernação Cr$, t5 ó OOO,{)O
3.0.:.0.0.0. - D'ESPESAS DE' CAPITAL

.

4.3. 0.00 - Transferencias de Capital
.

4.3.1.00. - AMORTIZAÇÃO DíVIDÂ PUB;L;ICA,'
5101-137 _ Dívida Fundada Interna, Cr�12O:. 600',00
SETOR DO FOMENTO' AGROPECUAR�'O
3 . 0.. O. 00 _ DESPESAS CORRENTE'S
3.1 . O; 00 _ Despesas de Custeio
3. 1. 1. .00 - PESSOAL
1101-228 -. Adicional ,Cr$ 2'.000,00
DEPARTAMENTO' MUNICIPAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM

'
. ,

3 . o. . O' • 00 - DESPESAS CORRENTEB
3 � 1. O. no _ Despesas de Custeio
3.1.2.0.0 � MATERIAL DE: CONSUMO

.. 1236-260 -Produtos alimentícios e
,

.. art. correlatos .. "..
. .. ·C:r$ 10'.00.0100

38-261 _ Outros materiais, de con-··
. .'.

sumo ' Cr$ 10'.000:,00
,

,DEnRTAMENTO DE, SERVliÇOS URB�NOS '.
"

4.,0. Ú\.".ggçO.:O. PESPES.AS .DE: CA.PIT..AL ...

4 , 3 . O. ,.
'
- Transferenclas de Capital .

4.-3.1.·000 AMORTIZAÇAO DíVIDA PÚl3·L,ICA.'
51'01 ..341 -'<Qívida Fundada Interna çt$ 65.336;84
CRÉDITO :EIgPECIAL.

. ','

LEI N. Ó i. 323 d'e' 20/0:9/76 _. Rádio
PatrUlha .. .. .. .. .. ..

..
.. .. Cr$ 90. aou,oo

..,....,.-.
•

"9"IÍÍi'

T O T A L . : .. .. .. .. . � ,Cr$ 238.385,84,,

I
• ,'4.

.. '�

Art. 2. o _ Revo:gam�s.e' as disposições em
eontrárío . ,Esta Lei entrará em vigor na data de
sua 'puJJlicação.

.

Cano.inhas, 06 de Junho de 1. 977. .

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
. '.' -

. ", .. '

.

-,: ",.,'
"

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada el publicada no·: De

partamento Administrativo na, data supra.
FÁBIO NABOR FUCK '

Diretor de Administracão
"

Vice Prefeito·

.. ,
"o
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Em Pr8çl':p�ãU,I",O

.

MUller, 646 - Fone 22 ...'0514 CANOINHA'5 ... �anta CafarlDel 'JO
.

a • --É;'SUAS CAÇADAS USE' ARMAS Boito - Rossi - CBC de um e dois canos, de cão
.•.,�

�. "'-.
.

e mo6has-paralela ;8 sobreposta. Cartuchos CBC e VELOX·· - Munições em geral. m
m .

Revólveres ROSSI - TAURUS. Carabinas de 7 - ',4 a 17 - repetição a automáticas.
. .. '.�

� ..

Pistolas BERETA 22 e 6,35 - Standart-Luxo e Esportivas� Chumbo - Pólvora - Balas para Revólveres .....�
a,pjDrJIlB&;jfirJl9aaat'Jrial!il!il9aUrJl!il!taDelal'irJeiBa'Dl'JarJafJrJfJBIS'rJl5t5rJ l5eJ15J!1I5 l'Jel;jaeial!jt!jl!lrJ�&D

,
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"NA ESPREITA" .

---) Pedro A. Grisa

DEU A', PESTE. __
Meu amigo Camus que me perdoe, mas 'não posso

Cléixa:r de falar nas epidemias que grassam por aí. E não pre
teu,p.o f�zer nenhuma paródia de "LA PESTE" .

Já perceberam como o nosso mundo, a nossa era, o

););OSSO século, os nossos tempos e os nossos dias, andam com

batendo todas as doenças? - "Guerra ao câncer. Guerra à fre
br@ amarela. Guerra às doenças venéreas. Guerra à guerra do
trânsito, Guerra à guerra da poluição". E, - monstruoso para
doxo: MAIS GENTE MORR.E DE CA�CER E TODOS, OS
.$tEUS COLEGAS ACIMA CITADOS. Só a Febre Amarela
parece que amarelou em muitas áreas, contudo ainda pos-
sul seus redu tos.

.

Agora o mundo e o tempo nossos acusam o Oriente Médio
de· ter contaminado o glogo com o bacilo que suga as veias da
ecenomía universal (ao menos do universo' do Ocidente: ou
octdentali-ado) . E - pelas noticias que aparecem em re

v,'staf e jornais -- tudo indica que a Peste E está causando
:M1Úmeras vítimas. A Peste E está' produzindo diferentes fi
]lª�s: "Títulos Protestados, Concordatas, Falências, Cinto
Apertado, etc ... "

Agora acabo de receber a notícia mais inusitada:
"Deu a peste no viveiro do BB. Morreram todas. as Araras:
OS Pirlquitos e os Papagaios". Essas aves bem-brasíleíras,
críadas nesse viveiro, eram as mais resistentes. Até hoje não
se tinha notícia de que tivesse havido qualquer contágío ...

Essa estranha notícia é de deixar muita gente preo
eupada. lsso porque vai aumentar - SENSIVELMENTE: ---"'

as fimi'S da 'Peste E', tais com. "Cinto Apertado e Títulos PrQ
�:�st�dóS" .

J.$80 porque é notório e super-sabido que o víveíro
do. BB sempre salvou a pátria de muita gente.

.

E agora, José?
Não sei se' dá pé.
Mas vamos tentar caminhar, até dar com a cabeça na

muralha do IMPASSE e cair de joelhos Sobre a terra seca da,
mf%mãe l\iI$ÉRI (CÓR1)I) A .

' .

Acorda, tchê, se não está de coração na mão!
Será que o Ibacilo vindo do Oriente Médio, e dessemí

nade .pela madama Opep, irá causar a ruína do nosso século
de esplendores? da nossa vida encharcada de facilidades e

r',· t· :t' d: d ?li 11'1· a es.
,

E onde 'está a l-q� da salvação?
. E teremos olhos para ela?
A História nos conta que "É-' apanhando .. que o ho

mem aprende" - ainda que não se considere irmão do bur-
. I '

'

roo ...

T R E s .

B I R R A S � ,,"el nova dimensão"
---) PAULO FRANK

.

('DDD" - BREVE em TR1tS BARRAS:
.

Com grande satisfação, esta coluna transcreve abai-
�0, o teor do Ofício recebido pelo Prefeito Odilon Pazda, do
Eustre Superintendente da TELESC, SENHOR HARRY KOB,·

.

MANN:
OF. 123/77 RO/JVE - Joinville, 6 de junho de 1977
��nhor Prefeito

,
Em atenção ao vosso ofício n. o 084/77, por determí

Nação do Senhor Presidente da empresa, informamos o s'e-

'guinte: ,: '>. . .'
.

.

O plano de trabalho da TELEiSC, prevê para setem-
bro de, 1. 977, facilidade ao DDD, na- central de Três Barras,
l!lérmitindo assim que os assinantes desta localidade sejam be
:ltréficiados. com D serviço de discagem direta, eliminando assim

.

os inconvenientes atuais. .

.'
'. .'

.

.

Por outro lado, informamos que a interligação por ca

bo, pata Canoínhas é invíável
.

técnica e financeiramente.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscre ..

vemo;.,.nos,
Cordialmente

TE'LECOMUNIGA:cõE,s DE SANTA CATARINA S.A..
. �

.
.

RO/JVE - REGIÃO OPERACIONAL DE JOINVILLE
assinado HARRY KORMANN -" Superintendente

A ,
.

�JtlRE;FEITURÀ MUNICIPAL DE' TR1!l,S BARRAS'
.

'.::

At .' ,Sr. Prefeito
OD1LO:N PAZD�

-----.--) *'(-.---
Autoridades e Povo de Três Barras, agradecem à -

TELESC e em especial ao Superintendente Senhor
I'tarry K.ormann, que conhecedores de nossos problemas de
'�Q.muni.caç.ão telefônica, encaminhou à Direção da TELESC:
i); J"eivindicação de Três Barras para. ser ligada à linha DDD.

.

_'---)*(
'.

. _24 de junho - Dia de SÃO JOÃO - Padroeiro de
:(::I:ossa cidade, será feriado municipal. Para comemorar a da�
ta, no sábado, dia 25, terelTIOS uma progr�maçã.o' esportiva,
COlllg parte da call1panha "ESPORTE PARA TODOS, sob a

orientação das Professoras de Educação Física da E.B. "GE�
N:ERAL OS6RIO" e G.E,.M. PRF.a GUITA FEDERMANN,
(�om a �)iarticipação integrada do MOBRAL e PREFE1TURA
MUNICIPAL. :. .

�--)*(
A Prefeitura Municipal de Três Barras, informa que

@stá recebendo inscriçôes dos interessados em adquirir novos
�t�arelhos telefônicos da TELESC. Como as inscrições deve
_it"ão ser encaminhadas antes do próximo dia 30, pedimos que'
110S procureIIl com urgênci�.

)*(--\
..

,

(tA fé remove montanhas"
Remov·a o �ru,. confiando .em''DE,US.

Notas
Esparsas

Uma advogada agora mi
litando no Forum local, dra ,

M.i\RTA HORWART, que pro-'
eede de São Paulo .

.

xXx

O advogado dr . Aroldo
Carvalho aniversariou-se sá-

.

bado último, dia 11, recebendo
muitas mensagens de cumpri-.·
mentes.

xXx

Assinado 3. a feira' última
em Florianópolis, no' DNEH,
contrato para o projeto final
de engenharia para o asfalta
mento da rodovia Br-280 tre-,

cho de GalloÍnhas a pnrtv
Un*>.

.xXx
Q S,upér-Mercado Cereal

va-i instalar-se 'também na vi-
. .

.

zinha cidade de Três ]Satras.

xXx
Esteve em nossa cidade o

conhecido médico dr. Fernan
do Osvaldo de Oliveira.

xXx
O agrônomo dr. WALDI

MLRO BUBNIAK, como abali
zado técnico em batata-semen
te, seguirá dia õ próximo para
a Europa, devendo visítar a

Holanda, Alemanha, SUécia €

Dinamarca.
xXx

Amanhã grandes festas
em' Iríneópolís e' Pontilhão,
Gugelmin, município de S.ão
Mateus do Sul.

xXx
O jogador e goleador RE

NATO, um canoinhense que es

tá brilhando no Iguaçú, aca

ba por classificar a sua equipe,
com seus tentos contra o Ope
rário de Ponta Grossa Mou-,

rãoense e Pinheiros.

xXx

O cirurgião dentista dr.
Silvio Alfredo Mayer esteve no

Rio de Janeiro, em visita a fa
miliares,' aproveitando, assis
tiu o' jogão do Brasil e Alema
nha.

xXx

O Prefeito Therézio Netto
recebeu em seu Gabinete 4. a

. feira última, o seu colega Pla
cido Galssler, de Mafra, que

. aqui esteve para uma reunião'
da Cooperativa de Eletrifica""
çã;o Rural. Com ele, também
ali estiveram os srs. Alfeu. Ta
balipa, de Papanduva, João
Bueno de Oliveira, Vice Pre-
.feíto de Monte Castelo, Erotí
des Pacheco Prates, de Papan
duva, Geraldo Lupke, de Três
Barras e Duilio Cornelsen,
Presidente da Cooperativa e

ainda () enKenheiro da E'RUSC,
dr. Eutides Tavares.

xXx

O sr. Afonso Lüdke, ani
versarioll-se

.

4. a feira última,
com uma gostosa churrascada
de carneiro no Bar do PIPO,
ali comparecendo toda a sua

tur:ma de pescaria, caçadas ce

bolão, quando foi bastante
cumprimentado.

xXx

E'ste-ve em noSsa cidade o

engenheiro dr. Paulo Cruz
Dennis, em contato com o sr.

Prefeito Therézio Netto, para
novos estudos sobre a Rodo-

.

viária.Municipal.

18�06-77
N.o 1424

,
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Therézio na

da
demoli ..

'

velha
insiste

çâo imediata

Estação Ferroviária
O Prefeito THERÉ,ZIO NE,TTO, sensível ao. conhecido' .

problema da velha estação Ierrovíáría e ·armazém., ago;r:a.·
ocupados por mendigos, problema que vem se agravando e

que deixou de ser solucionado pelas administrações anteriores,
,

atacou fírme a situação, mandando construir pequenes casas,
em imóvel da Munícípalidade, sito no. bairro do Campo da
Agua Verde, afim de alblrigar os ocupantes do local, já r6laoio�
nados. Agora, não atendido no seu prime.iro ptrdido, ramllcoo ..

Q., eom o seguinte'; �Epedienté.:
.

13 de junho de 1977 .

Com o presente, acusamos o r�bbln�nto de sua' eàr�a,
recebida hoje e. datada de �eis último.

Sobre o assunto, dado o alto preço pedido pelo ímével,
com as respectivas correções, doado nos idos de 19,2ij' e ,pagQ
por €sta Muníçípalídade, desistimos da transação, .ta:r»b�m
devido. a difícil situação financeira. da Prefeitura, saída de
uma intervenção, como do conhecimento de t�ºs. -

Pretendemos, é: óbvio, a devolução do imóvel" sem on,J;ls!
como conseguiu a FURB, em Blumenau, havendo assim� um

.

pr-ecedente a respeito.
.

Solicitamos, ainda', a imediata demolição da vel'ba es

tação e armazém, hoje ocupados por marginai$, )fluma' ��rda-··
deíra favela bem no coração da cidade, COFtt a repJilsa e prp·
testes de todos.

Junto um exemplar. do jornal BARR,IGA VEfRI)�, �és;
ta cidade, registrando ocorrência no Ioeal e que revoltou a.
população .

É o segundo pedido, quanto a demolição e o seu não
atendimento dentro de 15 dias, nos obrigará a Iévar O' fª1O'
aos canais superiores no Rio de Janeiro e Brasília.

'

Pelo esperado atendimento, agora; antecípamcs agra
decimentos.

Atenciosamente,
BENEDITO THERÉZIO DE CA,RVALHO NilTTO

Prefeito MUrlicipal
lImo. Sr.'
Dr . .Ibis Rodrigues Busse . '.

DD. Chefe do Departamento Regional de Patrimônio.
Curitiba, Pr .
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Veja
A

voce

economie que

faz ·dirigindo
quilômetros

a

80
�m/R

160 .120
..

Disciplinar com rigor o trá- Modelo
�------�----------�---

fego de veículos a velocidade de VW.1300 14%
------------------------_..

ao km/h, é uma poderosa ton- VW 1600 13% 33'%
te de eC9nomia; já que esta é a É'-r-a-s-íl-ia------,2-3-.�-.(J-'

-�.

:-36-'�-o ..
velocidade de cruzeiro mais r€-

100!'" 31 fi!.Variant /f;' ,,10
. comendada, nãO' só no que diz

Passat 13% 31 %
respeito ao consumO' de com-

Passat TS, 15% 260/0bustivel mas; também, repre-
Fiat 147 13 � 34%sentando um menor desgaste -----·--_.,--·-1··..,_0·.·.-:o�-�2·�e�().9t..Chevette /( v /bdo m 0' t o r, componentes . e .",C�o--m-o-d-t"'0-r-o-·-.---:1�1:-:%r::::;o---:2�·.3%

.

pneus, sem contar o aumento
Opala' 1. __ .

10% 28%'
da segurança e, consequente- Veraneio 1.5% '37%
mente, a já sensível redução Caravan 9%. 2,3%
no número de a�identes. Para Alfa Rümeu . 12% 24%

_,.-

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

que se tenha uma idéia do des- Galaxie 10'% 32%
=---�--------������

perdicio de gasolina, quando -:"R"..;1,l_r_a...,1 �--::1;-;:6��'::::"(J_--:3�1���@
um carro é conduzido a mais _C_o_rc_e_I,._".. ."':'-1-:=3��1:""'{)-.-�2:"::!8�%.
d 80 k /h d lado

.

Maverick 12% 23,%·e: . m .; ,amos a0' ,
_ _,.--=-_,.,.:=----'--:--.:�-___:�:':""

marca por.marca, o índice do =M_a=v:-e_r_ic_k_G_·_T__-.:1:",:3:-;�=-o_--:2:::--;6�'��(j·
.

t d b t' I a Belina 15 % 28,��
.

aumen o . e com. us lve quo n-.
do o· ca-rro corre a 100 e 120 ....D_a_r_t_·_��.........�1-=-2�%:-._-=-32T'�7.:i%

Charger RT 12% 20,%km/h.
POlar,a 24% . �4,ro
�--�--.�----.----------� .
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