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Inaugurado Posfo
do ,IPESC

, Com a. presença de autoridades, 'e vários assoctados,
foi in'2l,Uígurado segunda-feira última, dia 29, 'às 12 horas, (J)

,Po�to do Instituto de Previdên:cia do Estado de Santa Cata..

tf:nà.; -- IPESC, em nossa cidade.

O ato contou com a honrosa presença do Presidente
do Instituto, dr. João Paulo Rodrigues, que se fe:z acompa
nhar do dr. Sebastião 'I'elles e jornalista Alfredo Alberto Mu

nhoz, altos funcionários da entidade e também o agente Ju
lHo da cidade de Mafra •

, ,

(Prestigiaram a ato, o Prefeito Benedito Th. de Caro

Talho Netto, falando sobre o importante acontecimento, Vice
prefpitó, Professor Fábio N. Fuck, MIM,. Juiz, dr; José Geral
'do Batista, Promotor dr. Carlos Roberto G. de Oliveira, Co
Jlla'ndante do 3. ° BTL. da Polícia Militar Cél . Edson Corrêa,
,prefeito de 'Majo,r Vieira, Cláudio Gadotti, vereadores Henri

que Krz,esinski, Presidente da Câmara Municipal, Guilher ..

me :Prust e Guído Henníng, empresário Luiz Fernando Frei ..

'fias Presidente da Cooperativa Agropecuária, dr. Zaiden E.

sel�me, Presidente da FUNPLOC, João Seleme, Presidente do
DiretóriO' ·Municipal da AR1EINA, advogado dr. SaulO' Carva

lho, acompanhado de sua esposa Da. Paula S. Carvalho,
Da. Ner(i\ida Cherem Côrte, sr. Agenor Côrte, Luiz Carvalho,
B$CT.i-tâ.o do Crime, além de várias, diretoras e professoras de
nO'$:s;a .rede escolar ,

'. Na oportunidade', foi' lido o convênio com a Secret.a..

:r�,de Educação e Cultura e foi dado o credenciamento a En ..

'��irregad<a do Posto,'sra � ESMERALDA S. BUCHMANN, que
tltm'bém falou, agradecendo a sua escolha. Falou também o

:f}1'. João Paulo Rodrigues, do interesse do Exmo. Sr. Gover
'nador Konder Reis em interiorizar as atividades do IBE:Sc,
como também, do grande empenhodo Prefeito Therézio Netto
:na instalação' do Posto, agora realizado. Após, autoridades e

,gS l'Mítantes participaram de um almoço no Restaurante do
�lu'be Oanoinhense.

.

.Programa
Semana

Oficial da
da Pátria

DIA 0'5/09/77
"

,

€)9,�5' heras � HASTE:AMENTO D'AS BANDE,IRAI, com a
.

presença do 3. o B.P.M.
'-. Brasil; DD. Prefeito Municipal de Canoínhas
- SANTA CATARINA, M,M. Juiz, de Direito da

,

Comarca
- DO MUNICíPIO, DD. Presidente da Câmara

Municipal
10�,f)í0 h(i)!rra� - Chegada do FOGO SIMBÓLICO ,D� PÁTRIA,

e ramificaçiãl da Centelha para os Munícípios
de Major Vieira, Três Barras, Porto União,
Irineópolis, Papanduva e Monte Castelo. '

DIA «)-7/09/77
. '.

@)tr�oo horas _' ALVORADA, com a participação do 3.° B.P.M.

@8,3"Ohoras-···,RecepçãodosconvidadosaoPalanqueOficial,
a cargo da Coordenadoria, de Educação.
Municipal.

'

.

i@",0'f> hQ<r'al - Início do desfile.

l�;�O hoIr'a,a _ Tarde Esportiva, Estádio Benedito TIl. d€!
Carvalho Junior..

. �5\30 hora:s �, Tarde Esportiva, E'stádio Wíegando Olsen de,
Marc1lio Dias

.

'17;00 horas � Concentração [Popular em frente a, Igreja
. Matriz, com a Banda Wíegando Olsen ,

17;'3í5' hOfal _ :.mxtinção do FOGO SIMBÓLICO DA PÁTRIA.
U�,G1Q h0:t1Q,s _'.. Arriamento das Bandeiras, com a participa..

.

ção do 3.° B.P .M.
'

- BRASIL, CeI. Edson Corrêa, DD. Comandan ..

te do 3.0 B.P.M.
- SANTA CATARINA, DiI). Promotor Dr. Carlos

Roberto Guerlach de Oliveira.
.

_ DO MUNICíPIO, Prof. Fábio Nabo.r
.

Fuck,
DD. Vice Prefeito.

Setembro de 1977.
I!N1íCIO: 09,00 horas _ LOCAL: Praça Lauro Müller.

Militar
A classe de 19'5-9 está sendo convocada para a prestação

àj} g,erYiço rnílítar ,

O� jovens residentes no município de Canoínhas-ãõ,
cleyerão' apresentar-se na Sociedade Beneficente Operária.
desta cidade, entre os dias 09 a 13 de setembro 7'7, para serern

inspecionados e selecionados.

. Aqueles que não' se apresentarem até aquela data se
rio considerados refratários, e como tal ficarão sujeitos as
'muttas previstas nos artigos n. Os 17,6/ e 178 do Regulamento
�a Leí do Serviço Militar.

13,.a n,ELEGACIA DO SER�I'ÇO MILITAR

Canoinhas-SC

03/setem./1977
Número 1435
Ano XXXI

Assinatura anual: crs 150,OP N. ° Avulso Cr$ 3,00

Prefeitura cria o Conselho Municipal de
Defesa do ,Meio Ambiente e delega ã Celesc

a cobrança de iluminação, pública
o Prefeito Benedito Th.

de Carvalho Netto vem de en

viar proj-etos de leis a nossa

Colenda Câmara. de Vereado
res, objetivando a criação do
Conselho Municipal do Meio
Ambiente -. COMDE:MA e ce'"

Iebração de convênio com a
Centrais Elétricas de Santa
Catarina S . A. .......... CELESC,
para. a cobrança da ilumína
ção pública.

Sem dúvida, de alto ai
cance os dois diplomas legais,
o primeiro determinando as

necessárías providências para
manter o devido equilíbrío
ecológico em nosso munícípío,
impedindo a sua alteração
com prejuízo para a saúde dos
seres vivos, com a utilização
I acíonal dos recursos naturais,
permitindo o seu aproveita-

1

menta, com o objetivo de pro
mover o bem-estar social e o

dF senvolvimento econômico

Levando em conta que a

administração correta do po
tencial do ar, água, solo e sub
solo, flora e fauna significa as

segurar, para a atual geração
e para os' nossos descendentes,
padrões de qualidade de vida
condizentes com os altos inte
resses do país, contando para,
tanto, com os necessários au..

xílíos técnicos da União e Esta- ,

do.

O segundo delega poderes
à Centrais IEJétricas de Santa
Catarina, até então da compe
tência da Prefeitura, para a

cobrança da' iluminação pú
blica, agora cobradas no talão
do Imposto predial e territo
rial.

-

J

t Falecimentos
Com avaaçade idade, 90 anos,
veio a falecer, apó� rápida
molêstía, a veneranda senhora
ERNA SCIIUMACHE'R, de tra
dicional família de nossa terra,
pioneira. no Iomecímentó de
leite na cidade, deixando VQ
rios filhos, netos e bisnetos.
Frau Sehumaeher, como era

conhecida de todos, peles bODS
serviços prestados à nossa

coletívídade, recebeu o Titulo
de Cidadã Canolnhense, con

ferido há tempas pelo nosso
Poder Legislativo. Seu sepul
tamento ocorreu no fim de
tarde de domingo último.

x X x

, Também faleceu, após râpíâa
meléstía, o prestante' cidadão
sr. JOÃO GRAFF, funcionário
aposentado da ex-Lumber e

atualmente reaídíndo em' nossa
cidade, deixando viúva a se

nhora dona Lott Gralí.

N0&108 pesares às tamílías
enlutadas.

Com a nova medida, já
adotada em vários municípios
catarinenses, quem vaí ganhar'
é a população que será melhor
atendida, passando os serviços
atinentes a serem realizados
pela CEiL,gSC, empresa espe
cializada e que possue todo o

"know-how" necessário, a qual
assumirá toda responsabilida
de referente a iluminação pú
b1ica, desde a [compra de lumi-

nárlas e materíaís nece$'�rí0tJ
como a sua substítuíção, man
tendo assim toda a cidade.bem
iluminada, não se tratando da
cobrança de um novo tributo
ou taxa, mas, tão somente, a

transferência da competência
do seu recolhímento. O paga..

mento da iluminação pública
fará parte integrante no talão
do pagamento de consumo de
energia elétrica.

.

Reunidas aumenta mais 011 be,rá'rio
direto�para Curitiba

A Empresa Reunidas, vem de conseguir ju.t� a.

Departamento Nac
í

ona I de Estradas de Roda�•• , 110 set.r
.

competente, mais um horário direto de Canoinhas p�ra
Curi tiba, medida que estava p l e

í teando há mais de um a.e.

A boa nova foi c omun
í

cada pelo Diretor da Empr.
sa, sr. �ilvino Caramori, ao Prefeito Therézio Nett.,
na noite de sexta-feira, dia 27.

O novo horário. partida de Canoinhas, às l� he
ras, com retorno às vinte, aqui chegaftdo por volta da
meia noite. teve inicio dia primeiro. quiBta-feira e

será feito· diariamente.

BEse inaugura j'gêncl'l 811 Três, larrls
A vizinha cidade de Três Barras e s t.ar

â dé fe,st••
segunda- feira" dia 5, com aI í.nauguração da primeira
agênCia bancária.

Sem dúvida. uma grande conquista do Prafeit.
PAZDA e de todos os t reabar r'ens e s , sendo mais um fator
de progr-eaeo e de sanvo Iv

í

aen t o do conhecido municipio.
O a to inaugural deverá contar com a honrosa presença
do Governador' Antonio Carlos Konder Reis e toda a Di
retoria do Banco do Estado de Santa Catarina e terá o

seu inicio às 16 horas. A equipe de funcionários da
nova agência será comandada pelo gerente, ELIZIO ALE
XANDRE DE OLIVEIRA e Chefe do'Expediente. ROBERTO AN
TONIO ROSA, ambos promovidos da agênc

í

a de nossa cidade.

Curso na C ,Ufórnia ,., E.U.
Com destino a Califórnia, Estados. Ua í doa , em

barca hoj e o sr. FREDERICO KOHLER, Diretor Industrial
da firma Wiegando Olsen S/A, onde, juntamente com ma'i.
60 colegas patrícios. participará duraste duas semaRas

do II'Projeto Southern Califórnia. na Universidade d.
mesmo nome.

Trata-se de um programa dê r ec
í

o Lagea em Les

Angeles. exclu�ivo para executivQS brasileiros. pa
tr o o í

nado pela Diagrama Comunicações Ltda . , do grupe
Visão.

.

Correio do N�rte deseja boa viagem e sucesle ae

conterrâneo.
:a ........

J

cristallnaA pura e

verdade
daverba

sobre
FUNPLOC

a

\

(leia na 3a. .página )
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Fotocópias?
O Cartório do RegistrO' Civil, de Nereída C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a' mais moderna HFOTOCOPIA

DORA" Automática que tira' fotocópía dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

_.tS111Q1 nreer;.. _.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -
- CIC 005589159/DEP-

Clínica dentária'de senhoras e crianças.
- Especíalízaçãc em Odontopediatria _

H,ORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

Serviço de reportagem de] casamentos e aníversáríos, Fotos d�'!

eríanças, Posters, Painéis decorativos para seu lar e eserltéríe.

Serviço para amadores.

Rua Barão do Rio Branco, 754 (próximo a Casa Trevisani)

Foto 8tudio· Vanoinhas

iBASI�IO HU-�;;HUK
�--

I· Revendedor

F He.....

& (IA. LTDA.
FORD I

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Rural 1971 tração 4x4 - turquesa royal
F. 350 1960 - azul e preto
F. 350 1970 - amarelo bonanza

Variant 1971 - verde
Jeep 1$60 - azul

Maverick 1977 - 4 cilindros areia

CoroeI S�dan 1969 - branco
,,'

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa' precedência,
aOE: melhores preços da região.
'Vi�jte-nos sem compromisso, 'em nossa loja à

Rua <Vidal Ramos, 203 '_ Fones 22-·0268, 22-0468, 22-0024
IMWKHH & m. 1I'IrIIl!i1!lJ1'III!IiI,__ttl3ll...-ms_"'UJIIll••·IlllEilllil--!lIi1-_WmeMI!!I!!__*I:III."I!IYI'ijli!ll_E!i..._"iIilIIiiJiMfJi_...a'pe-_-IIIII&IIIIIIIlJ*

4AA#4. R ....
·

No Departuolento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de,
Veículos Ltdo., você encontrará
para pronta entrega:

l\larca
Fusca 1300
,Pick-up wtuv« 4x4
Cheoeue
Corcel 4 POI tas
Corcel

, Pick-up Cheurolet C·lO
r? btvom t

Ano
1973
1969
1976
1972
1975
1976
1974

I
1

I
I

II MI<iUEl PRO(OPIAK tOM. DE VEi<UtOS lTDA.
,Concessionário General Motors do Brasil 8. 4.

Rua Major Vieira, 289

C a n o i n h a s -:- Santa Catarina
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NOTICIAS
Esquadrias Monte Castelo

muda suas instalações piara no
'o barracão. Parabéns ao N1-
VALHO ORACZ e DANIEL
GREIN, pela melhoria.

PRE:FEITO ]WALDE.MIRO
E:M FLORIANÓ'POLIS
Esteve em Florianópolis o

Prefeito. Waldemíro de Jesus
Maister e lá em audiência com

sua Excia.:, o. Governador do
Estado, apresentou as seguin
tes reivindicações:

SETOR, DE SAÚDE,:
Apresentou nomes para

ocuparem os cargos no belíssi
mo Posto de Saúde, recém-ter
minado.

SETOR D'E ESPORTES
Solicitou convento para

construção de duas pontes,
unia sobre o Rio. da Casa, na
localidade de AIto Canoínhas

, ,

com 12 metros e a outra sobre
o Rio. Burro Preto, na localida- '

de de Arigolândia, com 10 me

tros.

SEITOR DE EDUCAIÇAO
Duas salas de aula para a

Escola Básica Valentim Gon-,
çalves Ribeiro, uma vez que o

estado. está ocupando duas sa

las da Escola da RFF'SA, em

dois turnos.
Grupo Escolar na locali

dade de Residência Fuck e pos
teriormente a criação do Gi
násio.

ELETRIFIC�ç.ÃO RURAL
Solicitou, o aceleramento'

da ligação entre Monte Caste
lo' e Residência Fuck. A rede já
ficou pronta há mais de dois
meses, estando. faltando. so

mente a instalação dos trans
formadores, que aliás, segundo
0' Governador já estão compra
dos.

SETOR DE
AGRICULTURA
Pediu a designação. de um

vacinador para atendimento
aos pecuaristas do município.

CONV�NIO
Convênia para construção

ca nova Prefeitura, pois a atual
en contra-se em mau estado.

FUNDO' PEDIDO
Ajuda para aquisição de

um trator de esteira de 11, mil
auilos.
..

CASAN
Solicitou o início. das obras,

o que tinha sido prometido ain
da na gestão anterior, com o

Convênia j á assinado.

TELESC

Segundo. 9 Diretor da Em

presa, teremos telefone, no pri
meiro semestre de 1978.

BA,NCO
- -Reforçou o pedido. já feito

pela administração anterior,
para a instalação. de um Ban
e-o do. Estado _ BESC.

Estiveram em companhia
do Prefeito, o Deputado,
Moacyr Bertolli, vice-Prefeito
JOÃO' BUENO DE. OLIVEIRA
e 0.' VEREADOR REINALDO
LISBOA.

O' governador nada pro
meteu, somente disse que ia es

tudar as reivindicações, uma a

uma. Pediu' ao Prefeito Wal
demiro que apontasse a reivin
dicação prioritária, e ele ,_ ]

Waldemiro respondeu que to
das eram necessárias. Aí eu
acho. que o Governador deve
ter ficado assustado.

É isso sr. Prefeito. - tem

que pedir' bastante para rece

ber algum acoísa. As eleições
vem aí e se uma administra
ção. .nâo puder apresentar al

guma coisa para a' comunidade
as coisas ficam pretas;

DE MONTE CAST'ELO
NOTíCIA DE
'ÚLTIMA HORA
Câmara acaba de aprovar

a compra de 10'. Ü'O'Ü' m2 de ter
ras para a construção de um,

posto de recebimento de ce-.

reais da COOPERNORTE. Pa
rabéns ao. Preíeito e Vereado-

res.

A terra foí adquirida do
Sr. Manoel Ribeiro, no. centro
da cidade.

'

Monte Castelo, 13 de agos-
to de 1977.

'

LYDIO SECCON

JUíZO OE DIREITO DA COMAR.CA DE C1\NOINilAS-SC.
EDITAL DE CITAÇÃO COM. O PRA�O DE: TRINTA (30') DIAS

O Doutor José Geraldo. Batista, Juiz de Direito da Co ..

marca de Canoinhas, Estado de] Santa Catarina, na'
forma da Lei, etc.

FAZ SABER' a todos quantos este edital virem ou dele conhe
cimento tiverem, com o prazo de trinta (30') dias, que por
parta de INDÚSTRIA DE MADEIRAS' CADOE LTDA, por in
termédio de seu procurador, Dr. Saulo Carvalho, foi requeri
da uma, ação de USUCAPIÃO de um terreno rural, com a
área de 1.156. 700m 2 (hum milhão, cento e cíncoenta e seis'
mil, e setecentos metros quadrados), situado. no lugar "Pa
ciência", deste município e comarca, devidamente demarca
do e confrontando: ao norte com terras de Porfírio Panachu
kí; 8, leste com a Estrada de Ferro, terras de José Hort, ditas'
de João Franco, ditas de Custódio. da Silva, ditas de Luiz 01es-,
covicz, ditas ele Eva Pruss e ditas da Cia. Lumber ou sucesso

ra; ao sul COIU terras de José Rodrigues' e a oeste com o Rio
Iguaçu; na qual mantém posse mansa; pacífica e inínterrup
ta; à referida ação acima citada, fo� proferido. o seguinte des-]

pacho: - "Para a audiência de justificação. da posse, desig...

no o dia 15 de fevereiro de 1H78 às 14 horas. Cite-se aquele
em cujo nome esteja transcrito o imóvel, bem corno os confí
nantes, por mandado; por edital citem-se os réus ausentes,

- incertos e desconhecidos, no prazo máximo de 15 dias, uma

vez no órgão oficial e duas vezes em jornal local; a citação edí ...
talícía será pelo prazo de 3.0 dias correndo, da data da primei
ra publicação. Afixe-se também no lugar de costume. Cíen ..

tifiquem-se por carta precatória os representantes da fazenda
Estadual e da União, para que manifestem interesse na causa.

Notitíque-se a Fazenda Municipal. Intime-se o. Dr . Promotor
Público. Canoinhas, 22 de julho de 1977. (as.) Jose Geraldo
Batista -- Juiz de Direito". Ficam os mesmos citados, para
contestarem querendo, o. pedido, no prazo de quinze (15'); dias,
que correrá em Cartório, a partir da decisão que declarar jus ..

tificada a posse, advertindo-se de que não. sendo contestada a

açào, presumir-se-ão válidos os argumentos da inicial. E:, pa
ra que chegue ao conhecimento de todos, mandou 0.' MM. '

Juiz, expedir o presente edital, que será publicado na forma
da lei e afixado no lugar de costume. Dado e passado. nesta
cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos oito dias
do mês de agosto de mil, novecentos e setenta e sete. Eu Zai-
den E .. Seleme� Escrivão, o subscrevi.

,

JOSÉ GERALDO BATISTA'
JUIZ DE, DIREITO

JUíZO DE�DIREITO DA' COMARCA DE CANOINHAS-SC.
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PR'AZO DE: TRI;N'TA (30<) DIAS

O Doutor José Geraldo. Batista, Juiz de Direito da Co ..

marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na
, fonna da Lei, etc.

"

FAZ] SABER a todos quantos .este edital virem ou dele conhe
cimento tiverem, com o prazo de trinta (30') dias, que por
parte de .JOSÉ MORANTI e sua mulher MARCE,LA ,KIE8TZ
MORANTr, por intermédio de seus procuradores, Dr. Anto
nio Weíníurter e Dr. Aldo Pedro Dittrich, foi requerida uma

ação de USlJCAPIÃO, de uma gleba de terras com a área de
121. 314/1n2. (cento. e vinte e um mil, trezentos e catorze me

tros quadrados), situada no lugar HIO lNOVO DE' CIMA, rnu
nícípío de Major Vieira, desta comarca, obedecendo as 0e'"

guintes confrontações: - de um lado com Victor Morantí: de
outro lado COIU Pedro Drosdkl e o próprio Requerente Vario;
de outro lado com o "Rio Novo." e além deste também. Pedre
Drosdki e ainda por outro. lado com ditas de Estefanc Yant
cowski; transcrita no Registro de Imóveis desta comarca, sob
nvrs . 23.151 e 23.592, em nome de Wladislava Líscóvski e Es�
tanislau Gonchorovicz ; na qual mantém posse mansa, pací
fica e ininterrupta. À referida ação acima citada foi proferido
o seguinte despacho: - "Designo o dia 12-10'-77 às 10 horas,
para a realização da .audiência prelimínar . Citem-se ,por mau"
dado, os confinantes certos do imóvel usucapiendo e por edi ..

tal, cora o prazo de 30' (trinta) dias, os ausentes incertos e

desconhecidos, publicando-se o edital uma vez no ,Diário da

Justiça e duas vezes no jornal local, ficando os interessados

citados, para, no prazo. de 15 (quinze) dias, a contar da inti ..

, mação da sentença que declarar justífícada a posse apresen
tàrem defesa, querendo. Cientifiquem-se por Carta Precató
ria as Fazendas !Públicas Federal, Estadual e Munícípal . tntí
ruem-se o A. ,(;'O Ministério. Público. Canoinhas, 02 de junho
de 19'47: (as.) José Geraldo Batista _ Juiz de Direito". Fi'"
cam os Hl€SllJOS citados, para contestarem querendo, o pedido,
no prazo de quinze (15])1 dias, que correrá em Cartório, a par ...

tir da decís fio que declarar justificada a posse, advertindo-se
de que nàq.sendo contestada a ação, presumir-se-ão válidos
os argumentos da inicial. E', para que chegue ao conhecimen-.
to de todos, rnndou o MM. JUiz, expedir, o presente edital, que
será publicado na forma da Lei e afixado. no lugar de costume.
Dado E passado nesta cidade de Canoínhas, Estado. de Santa
Catarina, aos dezoito dias do mês de julho de mil novecentos
e setenta E; sete. Eu ZaídenE. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

'

JOSÉ GERALDO BASTISTA
JUIZ DE DIREITO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A pura e 'cristllina"yerdade sobre a verba da FUHPLO(
o Vereador dr. Paulo E. Rocha Faria, que 110 ssu man

date tampão de Prefeito, nomeeu o 8tu.I�Dirdor:PrelideDte da

FUNPLOC, �:x:&tamente uma pesses qus já sabia nãe sef de

nt>SS8
. confiança, peuce conhecida @ chegada há pouco t.mpe em

n0818· meio. dIz que a verba destinada pela Pref.UUlra para a

entidade, Em causa de Cr$ 300.0QO,OO, Dão espelha 8 verdade,
porquanto de conformidade com a Lei 1.020 de 21-07-72, a refe
rida verba de'Veria ser de Cr$ 445.800,00, correspondente

.

a 3%
do totel da receita orçamentária de 1977.

Ora, senhares, aquele Vereruior esqueceu qna a atual
8dministra�ão assumiu os destinos do munieipio em data d.

primeiro de fevereiro último, com o orçamento devidamenh·

R.provado pds então Câmara de Vereadores, orçamento e6te

remetido pela administração que nos antecedeu.

Assim, a Lei 0.°" 1.6120, foi totalmente descumprida DOS

exercieios pcsteríores de 1973, 1974, 1975 e 197G.

Salienta aiada o ex-Vice-Prefeito, em sua nota de con

testação, que tais recarsos já estã� especificados no orçamento
mUDicipal de 1977, nas importâncias de Cr$ 3fjO.�QO,OO e Cr$ ...
100.000,00. totalizando a quantia de Cr$ 400.000,QQ.

Esquece o sr, Vice-Prefeito de ontem @ Vereador de hoje,
que 8 dotação é mesmo Da sorna de Cr$ 300.wOO,OO, 8S1im es

pectííeada :

Departamento de Educação e Cultura :

Despesas Correntes - Subvenção Social 2105/208 - Sub ..

venção 8· FUNPLOC Cr$ 150.000,00. Despesas de Capital -

Transferências de Capital - Contrtbuteões Diversas 5705/227 -

Contribuição 8 FUNPLOC Cr$ 150.COO,00.
-

.

Já pagamos mais de um milhão de dívidas da admtnís-
. tração .anteríor, mais de UM BILHÃO antigo e dentro do possí ..
vel .também estamos pegando os nossos compromtesos com B

FUNPLOC, educandário que sempre teve e sempre terá o nosso

irrestrito apoio.
Lamentamos 08 atuais episódios de nOIJ118 Faculdade,

envolvida agora por alguns de seus detratores de ontem, espe
rsndo encerrar o desagradável assunto, para que os seus alunoe
possam estudar, 8 sua missão maior e primeira.

Gabinete do Prefeito, em 1.0 de setembro de 1!)77.

Senedlto Tharézie de Car'/slho Netto � Prehito Muoicipel
Fábio Nabor Fuck .... Vice-Prefeito

t AGRADECIMENTO t
Familiares de

Erna Schurnacher
·ainda consternados com o seu falecimento, agrade
cem as 'manifestações de pesar recebi�as, ao pastor

:1 Guenther Rüeckert, pelo conforto p.spirityal e a to
.. dos que a acompa,nharam até a, sua· última morada.

A todos sua eterna gratidão.·�·

CONVITE-MISSA
Familiares de

E L L I H. W O L K A N
convidam parentes e amigos para a MislA de 1 ano

de seu falecimento, que mandam celebrar hoje, ,dia 3,
às 19 �oras, na Màtríz Cristo Rei.
Por mais este a to de fé e caridade cristã, agradecem ..

Amanhã. em duas sessões, às 19,�5 e 21,15 horas
«TEM ALGUÉM NA. MINHA CAMA»)

- colorida - censura 18 anei -

com Grande Otelo, Wilson Grey, Rosana Ghessa e Leila. Crave.

ATENQÃ9: Este film,e reprisa segunda e terça-feira, às 2:0,18 }leras

Quarta e quinta-feira, às 20,15 htlralll
cc O RESGATE »)

eom Elsa Gomes é Paulo Cesar Pereio - �olorido

Sexta-feira, em duas seBsões - às 19,15 e 21,15 hQras
«LUA DE PAPEL,.

e811l Ryaa O',Neal e Tatum O'Meal - eeleridG

. ATI�ÇÃO: Qaalquer alteração nesta pr0gramaç!g será sempre para
,

.. oferecer o melhor em. filmes.

.:. Programação do Cine Jubileu •
- -
•

Hoje às 20,15 horas - sensacional programa duplo:
1.° filme: « LADY KARATÊ» � colori·do
2.° filme: «15 fO!'Cefls pará um assassino»)

Amanhã às 14 horas, em mathlê:

«LADY KARAT:f:»

A CO N T E C E NDO. _ • _ _ Responsabilidade J. M. e C.

* Nesta noite do dia 3 de
setembro os amplos sa

lões do Clube Cenoinhense es

tarão recebendo as 20 meni
nas-moças debutantes; que
hoje serã» apresentada« à
socieâaâe.
Esta noite brenca envolvida

em alegrias promete muito.
* Temos também neste dia

a presença do famoso
colunista da TV e jornal
Carlos Mülhtf que estará a

pre.IJentando ss jovens debu
tentes num grandioso acon ..

tecimento, 1Jara o qual o gru
Pg musical Itamone empon
gará ainda I mais este baile.

.* Carlos Mikus na última
quinte-ieire complete"mais

um anioersêrio reunindo um
animaMO grupo IJ_ amigos
em sua. residinciB.
* A companh« da APAE

mouimentande noss» ci
dade nos últimos tins li, se»
mana aos que colaboraram (J
nosso muito obrigado.
* Um« linda missa em ho ..

menagem .us debutantes
foi realizsde nu terça-feira.
passada, seguido de um gos
toso coauetet no Clube Ca
noinhense.
* Neste sébaâa leremos Il

presença da gralQ de me
nina Eliane Seara.
* Também estará conosco

neste Sábado Rita de Cés
sia, matando a saudade de
todos.
* 15 anos ...

É aquela idade em que
busca o abrigo do beijo con

tra. o sol, do mundo contra
o lar.
Antemanhã da vida, hora

crepuscular que traz doce
mente a menina l! desperta
a moça.
A voei Vilme neste dia de.

sejamos tudo de bom.

* A nossa queridn. 'Inestra
Laila Bossi sendo muita

cumprimentada na quarta ...

Aniversariantes di semana
Dia 4' - a sra. Ha/v esp. do

sr. Celso Bauer; os 5rs. lo·
vino Roesler, Ernesto Koch
e Osvaldo Prust.
Dia 6 • o iovem Nivaldo

Wa1'denski; a menina Simone
Ta. do sr. Paulo Neuburger.
Dia 7 , a sra. recla esp.

tio sr. Anartias Petrintchuk;
os S1'S. José Allage e Antonio
.dos Santos Veiga; as sr/as.,
J."1.a1'Ziza D. da .siLveira,. Inês
F. Trapp e Rosane Peixoto;
o jovem Florentino iW iec..
zorkievcz.
Dia 8 " a sra. Magaly ISP.

tio sr. Adilson Zaniolo.
DiR 9 - os jovens Sérgio

Tokarski e Eàmar Michel;
a srta, Maria do Rosário de
rátimiJ SeleU'l�,res. em Cu1itiba.
Dia 10· .. a sra. Katia Regin�

ColodeJ, res. etn Curitiba; o sr.

Milton Mendes; a srta. Valcy
AParecida OodoV; o menino
Reginis t.o do sr. Nivaldo
R.oe�1er_
Aos aniversariantes nos ..

sos parabé1ts

�-'-----�_!_-------.-------------

l'I'SO
DAVET avisa seus clien-

.

tes € amigos que, tel1do di�50í
vido a firma "ORGANIZAÇÃO
RECORDE LTDA." C1Y:\ :fun
cionava com ,escritório na rua

Felipe Schmidt, 400 (antiga
Loja Favorita), passa a aten
der normalmente no novo es

critório na Praça Lauro Mül
ler, (5,32, Fone 22-0200, ao Jado
da Loja (Fontana l\(óyeis) ,
contando lCom a ·prefer@ncia de
todGs.

,.

I

feira passada pela passQg�m
de seu anioersdrio. Fica aqui
também os nossos cumpri
mentos.

* SoU Freitas completou
idade nova na quinta"

teira passada. Iêéunindo al
guns amigos etn seu aparta ..

mente para um bate-papo
bem informal.
* A Luciene B. está muito

teliz e não é para menos

pois o Calica chegou.
* Estresnâ« idade nova

desde domingo. (28) �Vllr
CDS Markiu. A você felicidades.
* Procure-se:

O foto rapas: Carlos AI
leu. APareça mais pois gos
tamos muit» da sua presença
entre nés.
* Sônia Paede deu um pu

linho até Mafra para d.r
uma passeadinha. Quem vai
a M.fra também pode chegar

I em Curitiba não é mesmo
Sônia.

'

* Pontificando também ho-
je em nossa cidade Sér

gio ,iH. M. da Siioeir«, dei
xando muito feliz a [anice
A. Wiese.
* Elen Scholze marcand«

presença neste final li.
sematu, sempre acempanhalia
do Michel, os dois formam
um pareinho mll'ito tato..
* Josiane F. ti. Silva cur-

tindo sua nova residê««
eis. Qualqu,r. dia IJPareua
mos tá Jôl

* Há um tempo em qfl' t.·
. dos os sonhos sal) l,vI'

como a neve , todos es es

peranças realizadas, o p".
sente e o futuro blJilam d,
mãos dadas na test« d. me»

nina em fler.
Debutantes 77.

TCItAU

TRIS BARRAS "em nova dimen.sãl"
- PÂULO FRANK -

um voto de confiança
A inauguração oficial ela Ag'lltia .BESe de neBsa eidade, repre

senta. um vote de eonfl81l,a que a Alta Direçio de Bailae de Hatade ••
Santa Catarin.a 8. A. depcsíta no desenvolvímeato de nOS'0 ml!lllieípl•.
O investimento representa aeíma de tudo, a certez8 de que Três Barrai
será em futuro bem próximo, um centro eeonõmíee representatíve na re

gião norte catarinenae. A.s autoridades constituída. e o pO'V9 em geral.
manifestam através desta coluna. o desejo de que esta inietati"a de HISi,
pioneira nó município, seja,tCoroada de pleno êxito. Deixam registrada.
também, es Boas Vindas ao Ilustre Presidente do BESC, DR. JORGE KON
DIIR BORNHAUSE� e COMITIVA, parabenizaRão-os pela 8seolha do futor.
Gerente deeta Agência, Sr. :Hlillo AlexaBdre de Oliveira, que já et)nqnlstell
a amizade e simpatia dos tresbarrensel.·

.

x X x

A convite da Direção da RIGISA - Fábriea de Três Barras" es-·

teve na quarta-feira p.p. em reunião com o Diretor Industrial Sr. Raja M.
Bítar e seus Assessores, o Prefeito Municipal e este eolunísta, anallza.61.
v'ários ítens relacionados com o setor educacional de nono Dl\lnteipie,
onde a RIGES 1\ tem dado relevante apeío a todas as iniciativas.

x X x

O Vereador de São Mateus do Sul-Pr, Ir. Pedro Cruz SobrinIto,
batalhador ínoansavel pelos interesses do seu município' 8 d& região, vem
trabalhando intensamente em favor da melhoria da Estrada Três B&rras .

à São Mateus do Sul-Pr, ligando-nos à Rodovia do Xisto. O, Ilustre BdU,
merece & consideração de todes os tresbarrenses e motoristas da regiie,
porque já por várias vezes procurou efetuar eonvênios entre seu muoief·
pio e os de Três Barras e Canoinhas, visando melhorar a. condições de
tráfego daquela estrada. Agora, novamente vem batalhando. tendo já con

seguido um acordo entre as partes interessadas. :antr.tanto, em rec8nt9
visita, eomentou seu descontentamento, porque as firmas interessada8 e

mesmo as Prefeituras que se h'lviam comprometido, não vem cumpri.do
a promessa de enviarem pessoal para o maroameJ;lto das pedras que ••

encontram sguardando este trabalho. Embora a competêneta seja dos g8-
vernos seria interessante que a COlaboração prometida fosse cumprifila.
para que aquele ,vereador não se sinta desprestigiado, o que signifiea _

abandono de sen interess'e e consequentemente o abandono maior ailija
daquela estrada, que é de vital importância para o e8coament� da pre_dft
ção da região norte. Por favor ... colaborem,· e presUgiem quem luta e.
favor· dos inter�sses de nossa região.

x X x

ESCLARECIMENTO: Este eoluni.ta não gosta de criticar. Ao C:QIl

trárlo: prefere dizer o que de bom se faz e do .bem que le pratica. Mas,
dado que continuamente ouve reclat;nações quanto ao abandono e más
condições de tráfego da Estrada Três Barras-Canoinhas (SC-307) que os.
reclamantes, especialmente motoristas, julgam ser de competência d& Pre
feitura Municipal de Três Barras, esclareGe que aquela Estrada é Estaduàl
e a responsabilidade da sua manutenção é de competência do DER. Real
mente as candições em dias de chuva é lastimável, oferecendo perigo aos

que por ela transitam, mas não compete à Prefeitura de Três Barras zelar

pela mesma_

x X x

Em visita ao Centre Social da L.B.A. de Três Barras, com a -fl
na!idade de complementar e acelerar os t:rabalhol de implara.taçlo d•.l're
jato Ipê, estiveram entre nós a senhora Terezinha Sepetiba - AuilteJlte
80cial e o senhor Jaime Santos - Assessor da Divisão de Edueação para
o Trabalho, ambos da L.B.A. - Florianópolis. Na ocasião vilitaram o Pr."';
feito Odilon P$zda, manifestando o desejo de que o Centro Social de Tri.
Earras possa iniciar com urgência o Projeto Ipê. que prevê o amparei} à
grupos de 30 crianças, um Da parte da manhã e outro na parte da tarà.,
na faixa de 03 a 06 anos, eom amparo Inclusive às famílias destas criaJi,aIJ,
que serão criteriosamente selecionadas', levando-se em c0nsideraçi. li

necessidade de atender as mais necessitadas. A Prefeitura Municipal já
cedeu local para instalaç�.o da sede do Projeto, participa na formação da.
Recreadora,s para o Centro, colocando ainda à disposiqãO da L. B. A. uma

.

zeladora. Os ilustres visitantes que prestaram todas as informações quallt8
ao Projeto Ipê. percorrem 08 Municípios de Rio Negrinho, Mafra, Três'
Barras, Porto União e Caçador.

x X x

Visito,u-nos também o senhor Ayrton Paulo da. Silva - Topógrafo'
da ERUSfJ, que juntamente com o senhor Duilio Cornelsen, atual Presi
dente da Cooperativa de Eletrificação Rural do Planalto Norte (CERPLANA}
procedem ao recolhimento de Mapas dos Municípios, para estudos de f1!l
turos projetos de eletrificação. A CERPLANA atende sete munieípifJ8 ti.
nossa região e seu Presidente, senhor Duilio, vem trabalhaBdo efeUva
mente para que a região seja beneficiada com bons projetos, tendê illelu
sive participado· no último dia 25, da Assembléia G�ral da Org8.Biza,itt
das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OC880). Fomos inlora.
dos na ocasião, que está em :ase final.de licitação', a compra p;�la OCBi(9
de 3.619 transformadores para o plàno 76/77� que beneficiarão tOft& I) .Ia
tado de Santa Oatarina. A visita do senhQÍ" AyrtoEt e de PretJid••t. àa
ERUSC permitiram ao Prefeito Municfpal inteirar-se das atiTidader:s da
ERUSe em nosso município. faze,ndo inclusive várias reivindicações, algu�
mas já na pauta dos trabalhos do Prelidente.

Agência «BESC»

Visite a

Cocal:
Data:

exposi�ão lusivl -à SEMANA DA pArRIA
E_ B. "SoÇ}t1odo Coração de Jesus�'

Dias 5 - ô - 8 de sf,!tembro'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 03.09.1971

'PORTARIA SUP'EK N, o 24 DE 15 DE: ABRIL DE: 1977

'O SUPERINTENDENTE: DA SUPE:RINTEND�NCIA
NA�I<?�AL DO ABASTECIMENTO (SUNAB), no uso de suas

atríbuíções legais, '

CONSID,EHANDO os reflexos do mercado internacio
nal na formação dos preços para o café, destinado ao consu-
mo interno ; .

, C�NSIDE:RANDO os cálculos elaborados pela Cor-
ordenadoría de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazen
da, juntamente com o Instituto Brasileiro do Café ,- IBC,
para os preços do café em pó .no varejo;

CONSIDERANDO qUe a Resolução n. o 14, de 14 de
abril de 1977, do IBC, garantirá o suprimento de matéria pri
ma às Indústrias de Torrefação e de solúvel, bem como a co ..

laboração do IBC nas atividades fiscalizadores, da SUNAB',
CONSIDERANDO, finalmente, a Resolução n. o 06

do Conselho Nacional do Abastecímento, publicada no Diário
Oficial da União, de 15, de abril de 1977;

RE:SOL,VE::
Art. 1. o _ Fixar para todo o território nacional,

em Cr$ 2.000,00' (dois mil cruzeiros) por saca de 60,5) Kg
,

(sessenta) quilos e quinhentas gramas posto no armazém do
vendedor, o preço máximo de venda do café verde beneficia-
d

-
,

0, nas operaçoes entre compradores e vendedores,
§ 1. o _ Para os efeitos deste artigo, são considera-

JUÍZO DE, DIREITO DA.
COMA�CA DE CANOINHAS
EnITAL DE CITAÇÃO COM, O

PRAZO DE. (30) DIAS

O Dr. José Geraldo Batis
ta, Juiz de Direito da Co
marca de Canoínhas, Es
tado de Santa Catarina)
na forma da Lei etc.

FAZ SABER a todos quantos
este Edital virem ou dele co

nhecimento tiverem, com o

prazo de trinta (3ü) dias, que
por parte de EMILIO MASSA
NEIRO - por intermédio de
seus procuradores _ Drs. An
tonio Weínturter, Neuzildo B.

Ferna�des e �nto�io .R. Ríbeí
ro AnJOS, fOI requerída urna

ação de USUCAPIÃO" de uma

gleba de terras, com a área de
�� .420. oOOr m2. (dois. milhões
quatrocentos. e vinte mil me

tros quadrados), Ou seja, cem

alqueires, aproximadamente,
respeitando tal imóvel as se

guintes confrontações: por um
lado com Indústria de Madeí-

\

Tas Zaníolo; por outro lado
com Prudente Nascimen to e

João Alves Godoy; por outro
com Francisco Alves de Almei
.da e Alfredo Ivo Paul, onde faz
canto por outro lado com

�Tosé Mattoso e. herdeiros de
Antonio Bonifácio Massanei

ro; situado em Taquarizal, des
te município e comarca, na

qual mantém posse mansa,
pacífica e ininterrupta. 'À re

ferida ação acima citada foi
proferido o seguinte/ despacho:
- "No presente feito, estamos
a perceber que ainda não foi
realizada a justífícação limi
nar da posse "ad usucapio
nem", e já as partes estão a

contestar o feito; entanto, de
verá ser designada nova au

diência, para que somente a

seguir, o processo retome sua

tramitação normal. Desig
no o dia 4.10 _ 77, às lO' horas,
para que se realize a audiên
cia de justificação prévia.
Proceda-se na forma estabele
cida na letra "a", de nosso des

pacho de fls. 351. I-se. Cano
30.5.77 (as) . José Geraldo
Batista _ Juiz" de Direito".
Ei"icam os mesmos citados pa
ra. contestarem o pedido, no

prazo de quinze (15) dias, que
correrá em Cartório, a partir
da decisão que declarar justi
iicada a posse, advertindo-se,
de que não sendo contestada
a ação, presumír-se-ão válidos
os argumentos da inicial. E:

para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou o

MM. Juiz, expedir o presente
edital, que será publicado e

afixado no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, aos vinte e cinco

(25) dias do mês de agosto de
mil, novecentos e setenta e se

te (1977). Eu Zaiden E. Sele

me, Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz de Direito

PreFeitura Municipal de (anoinhas
Benedito 'I'h. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
,Esta Portaria foi regístra

da e publicada no Departa
mente Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor Fuck
\Diretor de Adminístração

,

Vice Prefeito

PORTARIA N. o 85/77
Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, 'Es
tado de Santa Catarina,
no uso de suas atríbuíções
legais resolve:

NOMgAR' COMISSÃO
DE' AVALIA'ÇÃO

Composta dos srs. Dr.
Luiz Fernando Fuck, José Fa

rias, Hugo Antonio Peixoto, 1
e1emento da Beta Engenharia
S/A _, sr. Avelar Correa de
Souza para sob a presidência
do primeiro para procederem
avalíação das casas de pro
priedade da Beta Engenharia IS/A construídas na cidade de
Canoinhas em imóvel de pro
priedade da Prefeitura.

Gabinete do Prefeito Mu

'nicipal de' Canoínhas, em
2,5/08/77.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada, no Departa
rnento Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor ,de Administração

Vice Prefeito

PORTARIA N,o 87/77

Benedito 'I'herêzío de Car-
'valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es,.
tado de Santa Catarina,
no uso de suas atri;b,ruições
legais resolve:

COLOCAR A DISPOSIÇãO
LOURIVAL FEDALTO

a partir desta data a dísposí-:
ção do Posto do IPE5C, que
irá funcionar junto a .Coorde
nadoria n. o 0-8. 0'6.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal 'de Canoínhas, em

29/08/77.
Benedito Th. de Carvalho Ne:tie

Prefeito Municipal
E'sta Portaria foí registra

da e publicada no Departa
mento Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor FuC){
Diretor de Admínístraçâo

Vice Prefeito

dos:
Compradores: As Indústrias de Torrefação e/ou SQ-

Iúvel;
Vendedores: Os Produtores, Cooperativas, Maquínis

tas, Beneficiadores e/ou Comerciantes.

Parágrafo 2. o _ Só serão objeto da presente comer

cíalízação, os tipos de café inferiores ao tipo 6 (seis) até o tipo
8 (oito), este último com as tolerâncias de que trata a Reso
Iução do IBC n. o 90.2, de 06 de dezembro de ·1974.

Art. 2. o _ O Café verde, objeto de comercialização
na forma do disposto nesta Portaria, será destinado, exclusi
vamente, às unidades de processamento das Indústrias de

, Torreração e Solúvel.
Art. 3. o _ Todas as operações de eomercíalízação

de café verde, reguladas 'por esta Portaria, serão obrigatoria ..

mente acompanhadas. de notas fiscais, nas quais terá que
constar o tipo do produto comercializado, nos termos da ta
bela de classificação oficial do IBG.

Art. 4·. o _ As transações entre compradores e ven

declares serão obrigatoriamente acompanhadas de 2 (duas)
amostras do produto em invólucro lacrado (lata), sendo uma

remetida ao comprador e outra levada pelo transportador da
mercadoria, juntamente com esta.

Art. 5. o _. Na fiscalização do cumprimento das dís

posições desta Portaria, a SUNAB terá a colaboração do IBC

que, inclusive, poderá p.roceder ao exame de estoques, do
cumentos e livros; requisitar informações e dados ou apreen

. der documentos, assegurado o livre acesso aos mesmos .

Art. 6. o - Aos preços máximos de venda. fixados
nesta Portaria, neles já incluído o respectivo imposto de Cir

culação de Mercadoria _ ICM, não será admitido acréscimo
a qualquer título.

Art. 7. o _' São. fixados os seguintes preços máximos
de venda para o café moído/torrado, no· varejo;

PORTARIA N.o 86/77

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições
legais resolve:

ELEVAR GRATIFICAÇÃO
A JOÃO BATISTA ALE

XANDRINA, para Cr$ 600.,00
, (seiscentos cruzeiros) mensais,
a partir de O 1 de Agosto do
corrente exercício.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, em
25/08/77.

LOJISTA
A cídaãe cresce e, f)

crediário se torna bem
, mais procurado pelo B{)I-

80 povo, e você lojista.
não poderá arrisear

seus bens.

Consulte o SEPROC

Informações pele,
fone 22-0861

PREÇOS FINAIS PARA O CONSUMIDOR Cr$ _ KG
Rio de Janeiro, Espírito Santo, MInas Gerais, Goiás,

Mato Grosso, D. Federal, S. Paulo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul _ Cr$ 59,40' KG.

Acre, Amazonas, !Pará, Maranhão, Piauí, Geará, Rio
Grande do ;Nbrte, Paraíba Pernambuco, Alagoas ,Sergipe, Ba
hia e Roraima, Rondônia e Amapá _ Cr$ 61, 00< KG_

Art. 8. o - Os preços para o café solúvel a nível de

varejo continuam a ser regulados com \base nos valores fixa-
,

1 dos pelo Conselho Interministerial de Preços - CIP, para o

nnvel de indústria.
'

Art. 9. o _ O descumprimento do disposto nesta Por-
'

taria sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei Dele ..

gada n. o 4, de 26 de setembro de 1962, e demais cominações
legais cabíveis.

Art. 10. o _ A presente Portaria entrará em vigor
na' data de sua publicação no· Diário Oficial da União, revo

gadas as disposições em contrário.
JOSlt ME:SQUITA SANTOS

Superintendente Substituto
Publicada no D .0.U. de 151/04/77.
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i -: J. CÓRTE caça e pesca I
ce PrAça Lauro Müller, 646 Fone 22-0514 - CANOINHAS',. Santa Catarina eu.
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EM SUAS CAÇADAS USE ARMAS Boito - Rossi v eBC de um e dois canos, de cão �

m e mochas-paralela e' sobreposta. Cartuchos eBC e VELOX Munições em' geral. 9D

a Revólveres ROSSI - TAURUS. Carabinas de 7 - 14 e 1? - repetição e automáticas. m
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DESTINO CivilRegistro Editais»« -

NEREIDA C. CôRTE, Ofieí ...1
do Registre Civil do 1. o Distri.
to de Caneínhas, Santa Catarí..
na faz saber que pretendem
easar-se:

«WALDEMIRO RODRIGUES» com
«JUCELlA ALVES», brasileiro i, sol
telros, domiciliados, e rellideBtes
nesta cidade; ele operário, naBeido
em Divisa-São Mateus do Sul-Pr.
aos 7 de novembro de 1952, filho
de Artur Rodrigues e de Vivilia

.

Maria Nunes Rodrigues; ela operá
ria, nascida em Fartura n' distrito
aos 15 de novembro de 196�, filha
de Alexandre Camargo AlTeR e d.
Maria de Lourdes .Bíanek Alvel.

Canoinhas,
.

81 de agosto de 1977

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro Civil

JACIRA 'EMILIA PAUL COR
R:E.:A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:

CE;ZARIO GLEVIN8.KI e

MARL,I MARTA DOBRIKLO
PE. Ele, natural de Irineópo
lis, deste E'stado, nascido em

22 de "dezembro de 1950, agri
cultor, solteiro, domiciliado em

Serra da Lagoa, deste Distrito,
filho de Valentim Glevinski e

Mariana N. Glevins.ki. Ela,
natural de Barra Mansa, des
te Distrito, nascida em 14 de

agosto de 1957, do lar, soltei
ra, domiciliada em Rio dos

Pardos, deste Distrito, filha de
'I'eofilo Dobriklope, e Anna
Delfina Dobriklope, já faleci
da.

Se alguém souber de algum
Impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 20 de agosto de
1977.

Silvete Darci Paul Cardoso
E�cr€vente Juramentada

Sebastilão Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do município de
Major Vieira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

«JOÃO SA,STANA e CE1.JINA RO
GOGINSKI». Ele natural deste Esta
do, nascido a08 21 de abril de 1951,
em Coches. deite distrito, domicilia
do e residente neste município, filho
de Julio Santana e de Josefina Al
ves dos Santos. Ela natural deste
Estado, nascida aos 14 de agosto de
1957, em Rio Liso, deste distrito,
domiciliada e residente neste muni
cípio, filha de Francisca Rogoginski
e de Lúcia Oliscovicz Rógoginski.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver eo

nheeímento de existir algum
Impedimento legal, acuse-o pe..

ra fins de direito .

Major Vieira, 22 de julho de 1977;
SEBASTIÃO GREIN CVSTA
Oficial do Registro Civil

o rtco vive f'eliz na sua abundância enquanto o pcbr o!:!

pasaa 8S matores tri.h Z.8i na mtsérle.

Ma! o mundo Dão pod-eria formar-se apenas de ricos,
nem tio pouco podsrta ser um vale sombrio povoado de pobres.

Há pessoas que já nascem em berço de ouro e levam EU l

vida no meio de grandes sxplendores.
Outros, nascem sobre a dura palha e mel ae alimentam

de leite materno. T�davi8, existem ríquezas qus surgiram na

escuridlo.

Pessoas que eram ,dê origem simples, humildes, tanto 8t1

evtnturaram perante a sort•• tanto aceitarem corajosamente as

leitss, que viram dourar-se o fruto de seus longos trabalhos.

Outras foram lençades 8 pobreza, porque sempre cruza

ram 08 braços, sempre ticaram esperando do destino squtlo que
elas mesmas d·everia!D procurar.

A felicidade, contudo, não depende de «dqu€za» nem 8�

anula com 8 «pobnz.8 ».
.

Certamente, o drnhelro contribui para o. bem e ste r de

cada um, 8ssim como sua falta é penosa paro equeles que dese-

jam caminhos nelte mundo.
•

Exjstém r icos que n,lo!f�odem sair de sua .,bundâncla,
pois o a..altem os tormentos doa seus altos negocíos, desenten

dimento D8 lamBia cu ioemével moléstia.

Exhlte-m pobres que paasam a vida satisfeitos, com seu

f)Queg eUm_nto e SUB pouca veste pobre e stmples, unidos e com

p�eeDdvo. dentro de leu estreito e modesto lar, cheios de saúde,
amor e paz,

«,t, melhor, portanto, ser rico de espírlte, do que ter co

freI cheios de ouro e a alma ch,ia de:tormentoi».
ROSELl DE FÁTIMA RUTHES

�olégio Sagrado Coraçlo de Jesus

COMERCIALIZAÇÃO DE

VEíCULOS USADOS

PASSOU DE 14

PARA 35%.

Notícias de Major· Vieira
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

Data da Independência será comemorada
Como em todas as cidades brasileiras, também será comemorada

em Major·Vieira a data da independência. A autoridades civis, militarei e
eclesiásticas, os senhores industriais, lavradores e o povo em geral, j\Ul
tamente com os estudantes, prestarão homenagem à Pátria em sua data
magna e o programa está assim elaborado: às 6 horas do dia 7 de setem
bro haverá Alvorada pela Banda Escolar; às 8 horas, Hasteamento do Pa
vilhão Nacional, no palanque oficial; às 15 horas, haverá desfile .com par
ticipação dos escolares da sede e localidades próximas, Sindicato dos 'I'ra
balhadores Rurais, Clubes Esportivos, ACARESC, Indústrias e Maqutaâríes;
às 18 horas, encerramento com o Arriamento do Pavtlhão Nacional. Espe
ramos que o tempo permita que possamos realizar tal desfile, pois já bá
2 anos sempre choveu na data da independência, sendo desperdiçado to
dos os preparativos.

Oração ao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus

.

caminhos

para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom Divino
de perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os

instantes de minha vida estás
comigo, quero neste curto diá
logo agradecer-te por tudo e

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

Por maior que seja a ilusão
material, não será o rnínrmo
da vontade que sinto, de um

dia estar contigo e todos os

meus irmãos, na glória perp€
tua.

Agradeço-te uma vez, mais...

A pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem

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

a graça.
Publicada por ter recebido

uma graça.

Friso,fUco (anoinhas S. A. - F R I ( A S A
C G CM F D.o 83.188.110/0001-56

Edlt.al de Convocaçã'o
Convidamos 08 Senhores Acionista8-�de8ta--�Sociedade,

para a As.embléia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo- dia 10
de Setembro às 10,08 horas, na sede da Empresa, à Avenida. Senador Ivo
ele Aquino '1330, nesta -eídade de

•Oaaoínhas, Estado. de .....
Santa .

cCatarina;
eom a seguinte

ORDEM DO DIA
Curso pára Vacinador
Numa promoção da Prefeitura Municipal, em convênio com o

MOBRAL e OAFASC, realizou-se na semana passada o curso de vacinação
com a participação de muitos jovens. Foi sem dúvida uma ótima opertu
nidade para aprimorar os conhecimentos no que se refere a pecuária em

nOS80 município. O encerramento ocorreu dia 27 com a entrega dos diplo
mas aos participantes. Além do diploma, todos foram contemplados com

um brinde, um aparelho de vacina e mais Gri 100,00 em dinheiro como

incentivo a todos os participantes. Após o encerramento foi oferecido um

saboroso churrasco às autoridades e partíeípantes do curso. Eate colunista
cumprimenta as autoridades constituídas, bem como os partíeípantes do
curso e agradece o convíte para o churrasco.

1.· ....... Ad,apta�ão dos Estatutos Sociais à Nova Lei das Sociedades Anôni
mas (Lei 6.(04);

2." - Homologação do Capital autorizado]pela AGE�de=25 de maíoríe 1976;
a.· - Autoriza.,ão para lançamento de 3.000.000 ações preferenciais. sem

direito a voto e 4JiOO (i)UO ações ordinárias todas com valor, de CrS
1,00 cada uma, mediante a integralização em dínheíro e ou crédito
em e/correntes.

Canoinhas, 25 de agosto de 1977

AGENOR CHRISTOFOLI - Diretor Vice-Presidente

P R O J .E P L A" -' Projetos e Planejamentos
B;l!tà Major Vieira, 433 (ao lado da Boutique Lá na Modinha)
_ ..... Projetos Arquitetônicos, Projetos Elétricos para instalações

Industriais e Residenciais, Processo de Financiamento pelo
BNH (R'ECON e CEF), Relação de Material e Orçamento
de Mão de Obra.

"'-- A 'Sua residência personalizada será projetada por nós,
cl�ntro dos mais altos padrões de segurança e bom gosto,

Venha fazer-nos um. visita.

Aniversários
Aniversaria dia 5, o sr. Marcelino Ruthes, comerciante resililente

nes�a cidade. Dia 6 aniversaria a garotinha Jocélia Kraus, filha dileta do
casal Irene e Gentil Kraus. desta cidade. Dia 7 aniversaria a srta. Matilde
Aparecida Gonçalves, residente nesta. cidade. Dia 8 aniversaria o sr. An.

gelo Luiz Rampaneli, Vereador da Câmara Municipal de Três Barrai. Aillda
aniversaria dia 8 a srta, Miguelina Vaz, Agente Pastoral, residente em Taunaí.

A todos os aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns.

Notas diversas
No concurso de Operário Padrão, promovido pele SESI, um filho

de nossa cidade esteve participando, trata-se do sr. Francisco Tchaik�,
·funclonário da Esquadrias São José Ltda. o mesmo é tüho do casal João
e Bstantslave Tchaika, residentes nesta cidade.

O conhecido Instrutor da Cia. Souza Cruz, jovem Alti'vir, pediu
transferência e vai trabalhar no município do Pien, no Estado do ParaD.á.

Estiveram na semana passada em Caçador os casais: Carlos Mu
chaloskí e senhora e João Dzidzic e senhora, participando de um encoa

tro de cursühístas.

Realiza-se hoje o enlace Matrimonial dos jovens FRANCISCO
(filho do casal Lauro Ruthes e senhora) com a senhorita ANITA (filha 86
casal Ludovico e Izabel Ruchinski) residentes nesta cidade. A coluna 6B

via aos nubentes muitas telíeídaães.
O senhor Pedro Celeste Maron iniciou esta semana a eonstrueãe

de uma belíssima casa residencial no bairro Nova Brasilia.
Será também concluída dentro de breves dias a construção da

casa Paroquial de Major Vieira. .

Muitas cartas anonimas estio chegando no correio Ioeal, com
promessas de dinheiro, etc, trata-se de uma ignorância e legitima bobeira
de quem as escreve.

Conforme fui informado, o bondoso vigário da Paróquia de Mon
te Castelo, foi transferido para Caçador, dentro de poucos dias deixará

aquela paróquia.,
.

"

'

Deus nos perdoe! Mas Gostamas de falar dos outrosl quer saber
como? Leia, Assine e Divulgue o «Correio do Norte» ...

W�B.

"

.'
" , ,I"t\ • I

• L"" --------------..---,

·/lUNGERII resolve problema:seuo
A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

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

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

água e

pressão, fechaduras, ferramentas em geral. VISITE-NOS.

U�GER & elA. LTOA.
Rua Desembargador Costa Carvalho, 41' e ,44 -.- Fones: 23-1770 e 23-2014

DOD 0425 Caixa Postal, 1106 - UNIÃO DA VITORIA - Paraná Cotxsttuçoes em pauta'
Com 88 aberturas das ruas da cidade e outros melherameates

verificados no setor urbano da cidade de Major Vieira, nota-se o desen
volvimento físico que a mesma está galgando. Pois a rua «Luiz Dsvet» é

I
a que mais construções apresentou nos últimos tempos, belas resídencías
ali instalaram-se e estão se instalando, come por exemblo: Casa de AI.:.
venarla de Arnaldo Pereira dos Santos, Casa de madeira de Demervaí.

Gonçalves, Francisco Ruthes Sobrinha, Juraci Allievi, etc, etc. Em breve
teremos meís as aeguintes eonstrueõea para embelezar a nossa cídaãe:

Augusto Papes (residência), Aloacír Veiga (residên:ia) - Claudio Gadotti
(reforma) - Pedro Tyska (i'aforma) - Adir. F. Veiga (reforma) - além da

já b�II;l montada casa de residência do Sgto. Mendes e também do sr .

CedivaI Kraus8. ,

servicos às indústrias"
,

prestandoanos vem

Representante' em Canoinhas: Waldernar KnUppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 - Canoinhas - Santa Catarina
................--------------------------1
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CORREIO DO NORTE 03.09.1977

EITU
LEI N. o 1.382 DE 26V08/77

DISPÕ'EI SOBHE NOMENCLATURA DE
LOGRlADOURO'S PÚBLICOS

Benedito 'I'herézío de Carvalho Netto, Prefeito Muni ..

cípal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu san-

ciono a seguínte
'

L E I:
Art. 1. o _ Fica o Chefe do Poder Executivo autorí- .

zado a denominar de ruas EPAMINONDAS H. DA SILVA, o
trecho compreendido, partindo da rua DT. Clemente Proco ...

piak, até a rua sem denominação, passando pelas ruas Faury
de Lima, Nazir Cordeiro e Theodoro Humenhuk, primeira
quadra; A�TONIO NICOLAZZ1I, o trecho compreendido, par
tindo da rua Dr. Clemente Procopíak, até a rua sem denomi
nação, passando pelas ruas Faury de Lima, Nazir Cordeiro e

, Theodoro Humenhuk, segunda quadra; ANTONfIO B. MAS�
'SANEIRO, o trecho compreendido, partindo da rua Dr. Cle
mente IProcopiak, até a rua sem denominação, passando pe
las ruas Faury de Lima, Nazir Cordeiro e Theodoro Hume
nhuk, terceira quadra; ALVARO SOARES MACHADO, o tre
cho compreendido, partindo da rua Dr. Clemente Pl'OcO�

piak, até a rua sem denominação, passando pelas ruas Fau

ry de Lima, Nazír Cordeiro e Theodoro Humenhuk, quarta
'quadra; R�,INALDO KRÜGER, o trecho compreendido, par
tindo da rua Dr. Clemente Procopíak, até a rua sem denomi
nação, passando pelas ruas Faury de Lima, Nazir Cordeiro e

II Theodoro Humenhuk, quinta quadra; e ALINOR V. CORTE r

o trecho compreendido, partindo da rua Dr. Clemente Pro
copiak, até a rua sem denominação, passando pelas ruas

I' Faury de Lima, Nazir Cordeiro e Theodoro Humenhuk, sex..

ta quadra; tudo no loteamento Massaneiro, no.Bairro Campo
da Agua Verde.

Art. 2. o -A presente entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 26 de Agosto de 1.977.

BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NE,TTO
Prefeito Municipal

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

FABIO NABOR FUCK
Diretor de Administração

Vice Prefeito

LEI N. o 1.385 DE 26/08/77

ANULA E SUPLEMENTA D'OTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu san ..

ciono a seguinte
L E: I :

Art. 1. o - Fica anulada, de acordo. com o artigo n. o
43, § 1. o, item III, da Lei n. o 4.320/6 , na Importância de
Cr$ 355.177,00 (Trezentos e cinquenta e cinco mil cento. e se�

tenta e sete cruzeiros), a seguinte dotação do orçamento vi
gente:
DEPARTAMENTO' D'E, SERVI'ÇOS URBANOS
3.0.0.00 - DESPE:SAS CORRENTES
3 . 1 . ° . 00 - Despesas de Custeio
:3 . 1. 3 . 0'0 - Serviços de Terceiros
13'20,,-309 - Bervíços Públicos concedidos

(ilumin. púb:lica) I '.' Cr$ 355.1'77,00

TOTAL .. Cr$ 355. 177,00
Art. 2. o _ Ficam suplementadas, por conta dos re ..

cursos constantes do artigo anterior e na mesma importância;
as seguintes dotações orçamentárias:
CÂMARA l\1UNICIP'AL
3 . ° . ° . 00- - DESPE:SAS CORRENTES
_3.1. ° . no. - Despesas de Custeio
3 . 1. 1. 00 - Pessoal
1130-0'08 - Outras retribuições ou grati-·

tícações .. .. .. .. .. .. Cr$ 12 . 000,00
GABINE,TE DO PREFE,ITO
3.0.0 . .00 - DESPE:SAS CORR'ENTE'S
3 . 1 . 'O • 0.0 - Despesas de Custeio
3 . 1 . 1. nO' � Pessoal
1129-040 - Vencimentos (Gabinete e

J.S.M.) .. .. .. .. .. Cr$, 26.000,00
3 . 1 . 3 . 0'0' � Serviços de Terceiros.
1310-051 - Passagens e bagagens Cr$ 10.000-,0'0
4.0.0.00 - DESPESAS DE: GAPITAL
4.1.0.00 - Investimentos
4. 1. 4 .001 - Material Permanente
31.5-068 - Mobíliarío em. geral Cr$ 5.342,0'0

,

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO'
3.0.0 ..no - DESPESAS CORRENTES
DE'5PESAS DE: CUSTE/lO - 3. 1. 0'. no
3 . 1 . 2 . DO' - M�terial de Consumo
120t>-076 - Artigo de expediente ..

.. Cr$ 15'.000',00
3 . 1. 3 . 0'0 - Serviços de Terceiros
1301-,083 � Comunicações ..

' .\. .. .. Cr$ 10'.000',00
3.2.,0.00 - Transferencias de Capital
3.2.3.10 - Proventos ao. pessoal civil Cr$ 20.000,00

DE CANOINHASL
llEI N. o 1.381 DE: 26/08/77 disposições em contrário.

CANCELA DíVIDA DO' Canoínhas, 26 de Agosto
de 1. 977.:IIII.IPOSTO SOBRE SE-RVI'ÇOS

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu

sanciono. a seguinte
L E I:

Art. 1. o - Fica o Chefe
do Poder Executivo autoriza
do a cancelar o débito do im

posto referente a serviço, -
I. S . S., na soma total de hum
mil quatrocentos e quarenta
cruzeiros e treze centavos do
sr , Adão Lopes, falecido, de
vido no exercício de 1. 972 a

1976.

Art . 2. o _ A presente Lei
entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as

LEI N.o 1.383 DE 26/08/77

AUTORIZA CELEiBRAR

CONV�NIO

Benedito Therézio de Car
valho. Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas, Es
tado de Santa Catarina,
faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo, na data ·supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

DEPARTAMENTO DA FA'ZENDA
3. -O. ° . 00 - D'EISPESAS CORRENTE:S
3.1. ° .00 - Despesas Correntes
3. 1. 4 . aO' -' Encargos Diversos
1409-119 - Divulgação de atos oficiais Cr$
1414-122' - Encargos Transitórios ", Cr$
4 . O . O . 00 - D'EISPESAS DE: CAPITAL
4.3 . ° . DO' _. Transferência de Capital
4 . 3 . 1 . ,0O - Amortização da Divida Pública
6101--137 - Dívida Fundada Interna

'

Cr$
SETOR DE SAÚDE PUHLICA
:3 • O . ° . 00 - DESPESAS CORRENTES
3. 1 . '0. '00' -. Despesas de Custeio
3. 1 .4.00 - Encargos Diversos

,

1405-147 - Assistência Social .. .. .. .. Cr$
DEPARTAMENTO DE, EDUCA'ÇÃO E: CULTURA
3.0.0.00 - DESPESAS CORRENTE:S
3.2. 0.00 - Transferências Correntes,
3.2.5.00 - Contribuição de Previdência

20.000.,00
1. 83,5',0'0

23.000,0'0'

1Ü'.OOO,OO

So,cial .. .. .. ..... .. ..

2502-211 - Previdência Estadual (IPESC) Cr$: 22.0'00',00
4. ° . ° . 00 - DE:SPE:SAS DE, CAPITAL
4. 1 . 1. 00 - Obras Públicas
4.1.0.00 - Investimentos
3111-219 - Prosseguimento de Obras Cr$ 4'0.00.0,00
SETOR DO FOMENTO AGROPE,CUARIO
� . O . O . 0'0 - DESPE:SAS CORR-ENTES
3. 1. O . 00 - Despesas de Custeio
3 . 1 . 1 . 00 - Pessoal
1129-230 - Vencímentos . .

, ..
' .. .. .. Cr$ 20.0'00',00

DEPARTAMENTO MUNICIPAl, DE F�STRADAS
DE RODAGEM
3. O . ° . DO - DESPESAS CORRENTES
� . 1 . ° .00 - Despesas de Custeío
3 . 1. 1. 00. - Pessoal

-

1116-250 - Pessoal de Obras .. .... Cr$ 120�. 00'0;00
T O T A L .. .' . .. '.. Cr$ 355. 177,00

Art. 3. o - Fica suplementadas por conta do excesso.

de arrecadação, na ímportância de Cr$ 234.000',00 (duzentos
e trinta e quatro mil cruzeiros), as seguintes dotações do or

çamento vigente:
DEPAR,TAMENTO MUNICIPAL
HE ESTRADA DE RODAGEM
3. O . ° . 00 - DESPESAS CORRENTES
3 . 1. ° . 0'0 ,- Despesas de Custeio.
3 . 1. . 1. 00 - Pessoal

'

1129-252 - Vencimentos .. .. .. .. .. .. Cr$ 10.000,00
3 . 1. 2 . 00 - Material de Consumo
1!�36-260 - Prod. alimentícios A artigos

correlatos
..
.. ,. ".' .. .. .. Cr$ 24.0.0:0',00

1238-261 - Outros materiais de consumo Cr$ 20.000-,00
IJEPARTAMENTO D'E SERVI'ÇOS lJRBANOS
3. Ú. o . 0'0 - DESPESAS CORHE!NTES

.

:3 . 1. ° . 00 - Despesas de Custeio
3 . 1. 2 . 0'0 - Material de Consumo
1285-302 - Peças e Acessórios .. " .. Cr$ 150.0'00,00'
4.0.0.00. - DESPESAS DE CAPITAL
4 , 8 . O . 00 - Transferências de Capital
4. 3 . 1 . 00 ---; Amortização da Dívida Pública
5101-341 - Dívida Fundada Interna . .. Cr$ 30.0'00,0'0

TO T A L , , .. .. .. Cr 2,34.000;00
Art. 4. o _. Revogam-se as, disposições em contrário,

esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Canoinhas, 26 de Agosto de 1.9,77.

\

BENEDITO THE.REZIO n:El CAR,VALHO NETTO
Prefeito Municipal

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

FABIO NABOR FUCK
Diretor de Administração. ..

Vice Prefeito
.

L E I :

Art. 1. o - Fica o Chefe
do Poder Executivo autoriza ...

do a celebrar com o Governo
do, ,Estado de Santa Catarina"
através da Secretaria de Se

gurança é Informações, con

vênio (le delegação de encar

gos de transito público.
Art. 2. o _ A .presente Lei

entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as

díspos:ções em contrário.

Canoinhas, 26 de Agosto',
de 1.P77.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Admínístratívo, na data su ...

pra: __

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Admínístração

Vice Prefeito

PORTARIA N. o 88/77
Benedito 'I'herêzío de Cara
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas Bita
do de Santa Catarina, R8

uso de suas atríbuíçêes le ..

gaís resolve:
NOMEAR COMISSÃO D�EI

AVALIAÇÃO
Composto dos srs. Dr.

Moacyr Budant, Heríbert Jars
chel e Hugo Antonio Peixoto
para sob a presidência do úl
timo, no prazo de. 03 (três �
dias. a partir desta data, pro
cederem a avaliação de Motor
de, Caminhão em desuso . de
propriedade da Prefeitura'.

Gabinete do Prefeito Mu

nicípal de Canoinhas, em ...

29/08/77.
Benedito Th. de Carvalho 'Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departamen
to Administrativo, na data SU�

pra.
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Administração
Vice Prefeito

rere·tora Municipal·
de .P PANOUY4

DECRETO N. o 204, de 25/08/77
(} Prefeito Municipal de Papalld.va,

Estado de Santa Catarina, •• 1180 tias
'

atribu.ições conferidas pelo ítem XXIX
do artigo 70, da tei Compleme�tar
D.o 5, de 26/11/75,

DEeaITA:
Art. V' - É deelar8.8a de utilitia

de pública, para fins de desa,r8-
príaeãe, uma área d. terra i@m.
1.224m2 (hum mil. duzentos e Tiate
e quatro metros qaadraães), . desti
nada à Praça Públida e eaneaa de
futebol de salão.
Art. 2.° - A área de terra reIe-·

rida D8 artigo anteríor, te. atual
mente as seguintes eontreataeões:
40,80m eom frente para a Rua Joi'
Kennedi, fUIlGOS com 40,80m diTi
sando com Esmeraldino Maia ti.
Almeida, lado direito eem 30M fliTi
sande com a TELESC e lado esquer
do com 3.0m para a Rua Jorge La
cerda.

Parágrafo Único - Nos termos dG
Art. 15 do Deereto Lei n." 3.366, de
21 de maio de 1956 a desapropria
ção é declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata emissão de
posse.
Art. 3.° -- Este Decreto entrará

em vigor Da data de sna publíeaeãe,
revogadas as dísposíções em i�)1i
tarío.
Prefeitura Muníéípal de Papanduva,

25 de agosto de 1977'

NATANIEL REZENDE RIBAS
Prefeito Municipal

Este Decreto Ioí publíeade na Se
cretaria desta Prefeitura Municipal,
na mesma data acima.

LUIZ ICARLOS OCZKOVSKI
Secretário Municipal
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ONTE'M_, CANOINHAS DE
Honrosas referências
ao «Correio do Norte»

O sr. dr. AroIdo Carvalho,
Diretor desta folha, recebeu das
Irmãs Franctscsnas do Colégio
Sagrado Coração de Jesus, &

expressiva carta que vai abaixo
transcrita:

Canoínhas, 13 de julho de
1951

Digmo. Sr. dr. AroIdo Carvalho

As Irmãs Franciscanas da Es
cola Nornal «Sagrado Coração
de Jesus» muito reconhecidas

pelas referências honrosas do
Ilmo, Sr. Diretor e colaborado-
,res através das folhas do seu

conc-ítuado jornal, agradecem
grntas, todas RS provas de ade
são e carinhoso arnp aro recebi
das, quando da passagem do

trigésimo aniversário de funda
ção deste �st,� belecímento de
Ensino.

J

O bom D,�UB recompense a to-
dos, abençoando também pelo
futuro os n08SNI esforços ns

magna terefa da formação de
íntegros cidadões brasileiros.

Com elevada estima e distin
ta considere Ç90 firmo me.

MADRE MARIA ALBERTINA

Nossos agradecimentos a Ma
d.re Maria Albertina e a todas
8S Irmãs Franctscanea pelas dss
vanencedorss referências de que
fomos 01 voo

simos «Fogos de Artificio», do

qual faz parte um magestoso
quadro de 3,50 x 2,50 mts, on

de, em dado momento aparece
rá, como que por encanto, a i

magem de São João iluminada
por 400 <Iampadasv multicores,
fato inédito para a nova gera
Cão deste Município.

CORREIO 110 N_O_R_T_E ......;..03-.-09-.-19-7-7 _

*,=-���-=�-=����=======================*

Dr. Paulo (esar Vicente' Alves
Mêdico Oftalmologista - CRM 1676

LENTES DE CONTACTO

Prescrição .. Adaptação

Praça Lauro Müller, 522 - sobre-loja - Fone, 22·0316

CANOINHAS _' se

De Trê� Barras

Convite

A Comissão de Festas convi
ds o povo do Município paro
assistir os véspera. de São João,
às 23 hora", 8 queima de belí s-

Banco do Brasil

Esteve há dias nesta cidade
um alto funcionário do Banco
do Brasil, estudando as possibi
lidades de ser instalada uma a

gência do Banco do Brasil aqui.
De p s rte do governo municipal
e das clasees conservadoras lo
cais 8 notícia f i recebida com

entusiasmo. De p8!'te da Pre
feitura Municipal tudo foi faci
litado ao represem ante da dire

ção do Banco Brasil. SS. en

controu nesta cidade 8 melhor
acolhida, demonstrações de sím-

. patia e de estimule e ajuda de
sinteressada de cidadãos nos

sos que bem compreendem o

qu@
. representará para Csnot

nhss a instalação aqui de uma

Agência do Banco do Brasil.

Instalada fi Agência local do

Banco do Brasil, os nossos la·
vradores terão financiamento à

longo prezo para culturas trítl-'

,..:.. 1
"

. :'(h:!!t��:$<�- ;;.��..
' :.·.",:.,,<!j17.J�wf"�J '6 ;,�;,,�4��(:\�s�::�f(2�,;�

I

-

. colas e para mecanização das
suas lavouras.

Eis 91 porque os eanninhenses
tudo devem fazer no sentido de

facilitar a tarefa do alto functo
nárto . do nosso principal esta ..

beIecimento de crédito.

Tintas Ypiranga

_..

....
,'

...

E confortável e esportivo e gostoso
de dirigir, Mas isso é o que ,O Chevette
sempre foi. Este ano, ele está melhor

����
»; ainda, Com seu novo painel de

..... instrumentos, bancos anatômicos e

porta-luvas' com chave, Mas não vamos
contar o final da estória, Vamos deixai'
o gostinho da descoberta pará você,

-- ""--------------

Delegacia de Policia

Recebemos 8 seguinte comu

nicação.

Canoinhas, 11 de maio de 1951

Brno. sr, Diretor do Jornal
Correio do Norte.

Nesta

Com o presente, tenho a hon
ra de comunicar 8 V. S. que
nesta dota, passe-i o exercicio
do cargo de Delegado. Especial
de Polícia deste Município, ao

titulsr sr, Edgar Perdigão Pe
reire.

Sem outro motivo, valho-me
do ensejo para .agr&decer 8 co�

laboração desse insigne Jornal

para com esta Delegacia duran
te minha gestão.
Respeitosas Saudeções

Leonel Barcelos; 1.0 Suplente
I d dO}"do De ega o e .. O icia.

Oleo .. Plástica Vernizes

Aqui, na nossa Concessão, você vai
ser atendido com amor e carinho dignos;
de um Chevette, Vai consegurr
financiamento na hora e assistência
sempre que precisar.

Seja um dos primeiros a sair por aí,
num Chevette 77.

, (Correio do Norte maio de 1951)

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA ._

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina cem travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -
fiM

,

e

SAO MA,T,E:US DO 'SUL

SAO JOIO DO T81UIFO

Chevr'lle:1

/

MIGUEL PROCOPIAK
.comércio de veicules Jtda.

CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A. �'IIIiIII'1�.

asa
'RUA PAULA PEREIRA, 648

, ,

'-'1"' "'

t i7
.

FOTOCÓPIAS XEf\OX
Stro�,8 ,in.sta,.,tân8e e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escrítórío de' Derby Carlos Ulhmann, na

Pta�a Lauro Müller, 251 _' Canoínhas - Santa Catarina

,
'

-

R U A MA J O R V I E I R A, 2 B 9 - C A N O I N HA $ � s C.

E
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.Mals uma vitoria do�1 M�A Z A no

Torneio·IIMARIO MAYER"
Tive••• dGmin'0, cem a presença de bom p'"liee, ,.

Marcilig :Diai, De I:ltádia «Wle,aade 018e�l», mail uma yitórit
do &.:1. Imezl, d$lIta "ez sobre o C. A. Industrial. Foi um JOIo
nery",. de Imb.as 81 .partes, onde no primeiro tempo termiraou
8••.•bart'ura d. contatem, mas. no segundo t.m'po, Dum l••ce
d8yulo,a8, ao, onze. minutai da Jeg0, 6) Imazl sbria a coratal'.,
e DI.,mo Imazl aumenta"a para deis 8 zsro 8Q5 qU.rtBt. e um

mlautQ" atra ...él do I.eU meio ar·macler Evaldir, para 89 801 qus
reDta 8 qastrc�minut9B Q C. A. Industrial descontar através de
um 1(1)1 lontra de NOQão.

Já para este domingo teremos uma rodada dupla ne �I

t��i0 "iel ndo 01se9, quando estarão jogando Da primeira par
tldQ C.A. InGhutril1 x São Bernardo e na partida G4t fundo 8starão
fn�at. a freDte Bgtafoge x G.�. Imaza. Deis jggQIJ seo,acioDail,
oode quem deva ganhar é o público fJue eomparecer palia presti
giar. o esporte amador de Doe'sa cidade.

O BQtafeg9 fará reaparecer para o pábli88 .aBeiRlalasl
o atl.ta �eIl8to, fla. terOliaott I!I�U eeatrats ce. 9 llliaçú �.
Valle d,�""ltéria e estará-- DeR brir.uJa�c:lt) ,eo•• ae.. ,re ce. 8,II'
,gra_da fat"hll. T.ereJaes t••hém a 8strél1l <I� 110.....: atI,tl' .8
€ ..A. Ind••C�.l.l ..

/
•• JlIla�., 'porttll't. "eJ8M 88 ••'ferça. 4••tl.

chtbea ,,,ra,l-ele.ar ,0 DelS8 fatebol De cenário eatarluenle.
I: aguardetll p�lra o dia 7 de Setembro uma sen'àcional

:promoçlo destea .clubes no EstádiQ Wiegando 01111n, onde
I
fileI

aguardam OI apla1.uo8 dei cfuleinhêlJ)liIu llO dia àa pátria. PertaDtQ
dia 7 de .ehmbr0 vamos todQS para Harcilio Di�ul De Zltádio
Wie,eado 01810 preltigiar as equipei dê B9tefoio, Sio BirD8tdo,
C.A. Industrial e G.E. Imaza, numa promgçio sensacional da CMIt.

COMUNlcADO AO' PÚBLIC,O EM GERAL
o �l\ib •• , Botafol9 E.C., SAe Bernardo, G.A. IndoiJtrial e

G.I. Imaza, inteer8Dtel da 1.8 Dl"iai9, comuBi.aBl a9s del,U)rtill
, tias e públice em geral, DO intuito de resguardar • confiaMç. e II

fé p6bliea que, no dia 7 de 8&:tembro à tarde es�arãf) diapatuuie
jogo entre si Ci!m Marcilie Dias, enio partieiparfÍQ com seus àtle
tas da Seleção da LEC, no jogo c'ontra o Igueçú..

Neuzlldo B. Fernandes - pj Botafels
Romário Martins - pj São Bernard.

Angelo Cavafin - pI C. A. Industrial
Adinor Cordeiro .. pj Imaza

A. A. Brey - comenta o esporte local
Em �onversa com peSS08S ligadail ao inhr"entor da L"iC,

sr. Orestes GolanQvski, tive conhecimento de que ele acusa ri)S

tr8�albQs da LEC, gestio José Luca. Filha e Bua Diretoria, '(OI
qual! deram andamente a um trabalho inielado per ele, Orest.!)
que di'z, 08 campeooatQs mal organizado!, sem regulamente:> e

tudo mats.
.

Mas -esqueeeu ele que o sr. J08� Luda8 Filho só deu pros
seguim@Jlto' a luma €f)iS8 por ele, Oreste;a, começ'.do, porflue eDti.
ele antes de entrelar o cargo ao sr. JIlCI, nio arrumou tude, já
qUI ele' uma pessoa tio órl'illizuJa )

animo PartIu. uma penoa
hlem organizaà. Ilunca deixa a cala desarumad8, para que f)utta.

peSllfH!! Bit') façam o que bUR entenderem. Outra COiS8, o .sr.

O.rtlste. deve !.. 4irigir ao C-oflselhe Regiolllal de D@sportel,
para ."erificar como existe lá um regulamemt" dos campeomatotl
de llfHISI Liga, eprovaelo por squels efttiàa<4e @ que posteriormsn
te fei também aprovado p@108 clube. Ioc'aii. Précura @l. IilG lhr9
de atàB da entidade 'e verá lit8 fato.

Temo. plllf>tU qUI dizem, Orestes promoveu isto e pré
me'Y_u aqaile, ti e.rto que proIllo'Vlu, hlte ninluém l1e,a, m 8

s@rá 'Qlll Caa.iRha., qae tem msil ee 40 mil Ra�itantel, alo te
ria ,tI. _'i.OI, U••I d_z com qualidade., de pr6mo\'Gr o ••porte
em IU)11I1 f'lil-.? (Jlere que tem. Olhe, ..teIllOI tua Q••oiflhlli
maltas ,119.al ••"ZfUI, mal ilUDe. se suj.haram perqu., IUlipre
,fgra. 'DIr r,uhu , II Ye3i". aflui, outra R Ye�'1 ali Federaçio, ee••

foi a'gara t> sr. Jae., e e}llal aliáll II mantey. mtdt.....ai .8.
tra�alll'l da L.e, de.olilstra.,àe ter qualida••s ntfi2iegt" para
prOIllOYlr f) e.porte c8u&i:a)auule. Temlllde isto, foi qUI o Ir.

O� ..stu precur8u d. toda8 aI maneiras retounr soa fr@at. III
-:bll€, porque ell não quer que outra pessoa fa'8 o que ele fez,
ou talvez mel�8r que ele, psr diz�r' a08 quatro ERntos, eu ,DJsn
do DO esporte de Canoinhs8.

.

Vejam agora desportistas, diz ele que. vai punir os cineo
clubes que 8bandon8r�m ele em protestos ao ato da FCF, veja
mos o'ode ele vai arrumar lei para is·to, pode Ber destas que o

nomearam como !nterventor da LEC. Também diz ele, qUI! re
níUlt8ia é um eto de covardia. Ora, se renunciar' for cova.rdia
entlftl o que ele é" pois uns vinte dias após sua licença na L�C,
ele ,ebegQu para o seu Juca e disse: você me nomeia diretor de

promQções da 1.iga e· eu renuDcio 8 presidência da mesma. Ve

jam 08 senhores, quantos grande! politicos renunciaram,. e seus

�arlolJ para não prejudicar SQUB povos, cite o groJlde «JaniQ
�u8àr86» que ao renuDciar abriu e181S para que o Exércite io

veetil8sa& Iii) ,OverBa de Janto te dessliI aquelá vll&sQurada. IIsh)

proya q�. eov8rdia é Dio renunciár, para prejudicar Dluitg" CQBlO

rHtllJtr que :nie renunciou, Dlas milhl!U'8B de iDO:: Dtel pagaram
por illto. Em resumo, o futebol d. CANQINHAS está precisando

. de 11ma renQ"Il�ão, par que tenhamcn eSp0rt. liadi,o • com jUI.
U,•. Qu, ali &uteridadls lacai. elhlm o lado esportivo dI noua

ehiade, pefa que 'Ilum futuro btm próximo teohamel um dube
diapataudQ e Campeenate �atarinanle de lPuteboI.

-

Mio é eom

8Iii1u••çal· àGa sr. Orestes Golanovski ·'que o fuJebol de Canoinha8
irá pa,ar. ADEMAR A. BREY

'I

Notas
Esparsas

Retornou d. Earop8, após ter

passado ,or mais de dois mesell

ui' Ale�a!)ke, é @lI!lpr@llárifJ Agd
cola Ir, Augl2,8ts P.[e81, IlIU)Bl

parahSQ9 de sua exms. espese.
x x x

O Puf.Ue Therêzlo Nett., Vice
Fábi, F1!lck e Prefeito Gadotti,
de Major Vitira, estarãe dia 13
próximo em BrasUia, devendo
manter contatE) com QS Ministros
Ney AmiuthatJ d. Barros Brega,
da EQu�.eio e Cultura e Alisan
Paalínelí, d'a Agricultulr8, com

lt1diiucias já marcadas, através
do Senador Octair llheker e De
putado João Líuhsree,

x, x' x

Estelrl t!al Ilfil88a i!iQ8de gf)JIli�.co
álti.e, • tre5li:lta I.til. I �adoll
MIl1..:. �. '.(T �Qli,.•4.a. • 'Jar.

.

Dal de' Seut. Catart�•.

x X x

SnCISIIQ absoluto e bastaate
aplaudida, 8 couhe�idB �aQtgra
ANGEbA. MARIA, em 11\18 apre
untaçio em C0ua cida'de.

x x X
i

O eanolnheDse. agora papsDda-
vense, Ni'Valde de Almeida Filho,
é o 00"0 camp.io de Tiro 89

Pombo �ra&ileirf), de"elido age·
ra disputar e �&�p."n8to mun

dial na Arg�ntina.
X x x

Este'Ve em n0888 �ided!, a ser

Yiço, o sr. Evaldo CarDeiro Filho,
residente em CuriliDa.

x x x

O eml>r�sárif) José HeBriqu.
Bast08. o n0'8S61 eanhecido amigQ
Bastinho, famoso atacante dQ

antigo Ipirang8, com problemas
de saúde, foi su\)metido a me

lindr,ua ofleração ti! está pas
sando "beÓ\l.

x x x

O industrial sr. ALTAVIR Z�
NIOLO .foi reeleito para a Pre
sidência da FederaçAo daI!! Ia
dústri6s 'do Palaoá, eeDl 08

Del8{)! �umpriDlellhll!;�
x x x

Faleceu em Tidfire', o firo N6!lS�1l
, Elias, e cOllhlciEle Nebinhe, tem
h>ém stacaote dI) ex-IpiroRI•.

x x x

A ASBOeifJçãe dOI Mumicipielil tl8
Ple'DAltca Norte Catarbl'l'illa -

AMPLA, tf!uoiu-,. 48. feira nl
tima em m&ua cidade, com 8

pl\rticipaçio à. tos•• (911 e6ata
dere. das Prefeitural filiad••.

x x x

MIje à af)it@, ne Casoi••oliu,e.·
o ,rlnde Baile das de'lil\1ta�tes
do corre.te 8&6>, espEt.raDào-tle,
Ci>DlQ &i'.pr@, grail�e aBÍlIH!çih)
e a'licria Q88 menillu, '_J)ça,
participantes e S@U8 familiares,
e q,tUDl enviamf)& os eumpri-
mento8 deste semanárit>.

.

x x X

O sr. ARY C ARNEIRO, empre
séri.g egrícola residente em Porte

União. está cultiv9ndo uma gran
de ariR Da locslidade de S&Dta
Leocádia.

x x X
I

O .8d"o�ad(i) dr. ALDO li>I1-
TRICPI este"Ve em São Plllllo 8

serviço profissignal, bndt> r'e

ternado 3a. feira ,última. Já t)

advol8d. dTo Jeãfl CQIed.l eR-

I cOftltra-1l8 em Tereaópolis, pua'
um período de repouso.

'

x x x

O CeI. MOACYR GONÇALVI�,
rteém-prQmovido, é o DOVO Di
reter do Campo d. Instrução
Marechal lierma", em 19ubditui
çio 80 Tte. CeI. Walbach, pro
movido para Florianópolis.

03-09-77
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Notícias de Papanduva
Escreveu: Esmeraldino Álmeida

Govero«idor cODcede Audlêaci.

Dia 24 p.p. esteve Da €}apital uma comillll,lo inhgl'atl.
pelos srs. Esmeraldino de Almeida, Presidente da ARENA; Joio
F. Schsdeck, Vice-Pres-idente; Sjzinando J. Gon�alves, Pr�8iclellt_
da �AtIlQra; Silvtao Schtceskí, Vic-e-Prélli4@l}h e ';Vit'or :K8ch�ro,sk,',
Li(tler da Bsneada. Na Capital fo/mf)s ateadídes �ordtalmtlÍte JJ"I�
Exmo. Sr. GoverRsdor, atelld,ndo ne5f1aS reiviodicaçie·a que abaj_][{),
�iscriminBmos para eODkecimento d@ nOP8osamig98 e eerreligiollér;os:

ComplemeafaçAo das obras de �ce5:.:9
Exeelentínlmo Senhor I)oator Atlt0Di,Q C'ár;lo. JC.gnder �d8,

Diggi�sim9 GQYi1f.nadg'r do mata,do. 01. U1G/77. �c)Ql'o ,çueJil:t"
Vi.Jll9S @roj:eit@r fl' .CUgfl� ",.,8.' ElCc,dfaci:a dehtwln,'ar '1J�:j.' :e.,��
pl.fIl.atada � ,j, de 8.e$�Sf) S,R-11f)�·P$p�\ldl1VJl. � r�t,�rl4J.' o_ta
em a�48QleQtf), deI $IU.' impQrtâ8Qia }lotá f) �QQidplp, Dee:e••U.
ser complementada cem orgjQcla fa�e aos re�ult.d9.1 qu� ,a gl,�.8,l.P�
dará aoa DQU08 compaaheíros.

Construções de pré·dlo5 escelo.r..
Com f) prestnb, vimes Bf)li�itar Se digo� VfH1S, E".c.:_lê,tlei�

conceder r�cur808 da S:�cré�ria da EdaeaçAo para edific.ç:O'�J8 q ..e
abaixe relacionamGs: 1.8 - Acré8cime de duas 8ala. de a\:1I,8 par.
a Escola Básica AliDcr Vieirg Côrte, já rel,{cionada DO pl,.nej••
mentf> da Secretaria da Educaçio. 2.9 - Con8trução de nov� .:di�
fici9 pafl a8 Éscolas Reunidas Fr8nd8�Q llais, d'e lt�deiQZiQbo.
já Houve 8utf)rizlção da Secretaria da Educaç:Ao p.ra o lev.Q�.�,",
mento da obra.

fiO bolsas de estudo
,

Com o presente, vi�ó8 solicitar, se digoe Vou,a IBtcelê.Ji.
determinar 8Pja acrescido em 6Q formuláries o ntunero .de \)'.1.,.
de estudo para serem distribuidl)s entre os estudsDtes do CoItais
€oaiercial de Papanduva, pafa o exercício de .1978. Por oPBa
lado p�àimo8 sejam os referidos formu1ário8 entregues B08-DOB:8Q,1

cuidados para posterior distribUição pelos nossos vereadores.
/

Sistema d� águas e· saneamento

,
Com c presentta, vimds 8oliC!itBr se digne Vossa Exe@lênelQ

determinar, dentro dÓ possível, sejam iniciadas com brevidad,e :'8

obras de instalação do sistema de águes e saneamento desta e.l..

dade. No eDBejo esclarecp.mo!l que a m�didli está senda ama daI

reivindicá-Ções mais freqnentes de n088a comuBidade flue se e.

contra, no momemto, privada do referido serviço.

I

Patrulha Mecanizada RodovJárla
, I

'

Com o presente. 'Vimo! solicitar se digne -Valisa Ex€!elê,nlit
autorizar através .da SeEretari.1 dos Tran8por't�8 - Fcnute ..,
A88ifjt�Rcia RodoYiária - FEAR II c@ssAo da "Patrulha l4.c'aalza4."1
para prestar serViç8& aest. MUllicípio. O Senhor QgYIl"naõQr P,"$·
meteu e,ntrar em ••teneimtmtol com f) Úrli� CelBpi't.llte pan
encontrer 8 f6c[Qula mais eportuna para _tulEler Bella aeilieita
eio. Adiantames a noua cOJllu.iduie qn8 a 8ut:liêileia &l:,�tJ.,
'tom nO.8Ilo Go".rnadcr foi fi. real .81i8, ,ara' Poplauitl'EIt, fÍ(�IUil4.
claramente eirt� qUI 8 eonlideraçie • -@arill'.. qUe tem ,f) G4), ..

I .

Ye'rnlldor pari cem PapsDc;hlya • fato CQJilIllUJBude e quP. s6 'por
meio fiele pOdli!rlmOI c�rre.8r pru:a nesso mUQicipio graDeies oeJ;lljl ..

ficto. IDl prol de tQQa & éomuQidode papenduvense e re,pecti,o
.municipio.

Agr.declmentas
A familia do sr. José Alilh'1)i. Ci)rri.8, n. Of·�8I1à,� $. Yif4r.,

fj daliBsiR familiafl&l da s,eJll,pre le.mbrada filta. e �'.pfiH',8� fi�at�
DE LOlJ1tDI!S eORfttA VIEIRA, a(g,tadece,m. 8,Q (JOQrd.$Hi4.o� Q,�
�dt:l�açA\i), u. Wolmir �. 'S.:an8, 8 Diret·10 Eleolaf, Pr�teB"Qre,.,
ahu:u>1 e �.IS.a! que cQmpareceram à Mhlsa mSlldadoa eelellt.r
em i.Rteaçie de fiua Oiilma, pila p881!!11@. !!te 2.� suo de se.- f,�l"...
cimento. A t&d08 se1rlS melhQre� 8:grsQeeimegtQ's.

Passe,relal da socledftd@

/1 Quem feshjou trO€i de idade nova dia 25, foi g sr. o.U ...
pio Gsrdoso Filho, 'sIto funcionário 0.1 «Nodsri» de C'illfiti88.
CUlllprimentos em a!to estilo na pauta do dia.

Dia 4 estréia idade Dova 8 srta. Luci Marg&rete SCAad@ek,
filha do casal Luiz (Lúcia) Schadef:k. Felicitaçees pOlltificarã0 em

alto estil0.

Dia ti de corrente comemorsndt> niver a sra. CJ!li Davet
Grallu)vhki, virtuose �8pgS8 do sr. Irillei1 Grabeviski, @la pr()ft�,..
sora lQeal. Mil cumprimeBtol na berlinda.

Dia 7 eetr�8nda ideite Iltl"V6l 8 sra. Maril:za Sily@ira SeBEs,
Diretora d0 Grupo 1:. AURof Vieira Cirta. A distinta dama D8

sua festiY8 'deb rec@buá inúmeral demODdrB�Ões de sIto apreço
fio amizade de �U8S colIges e familiares.

Dia I, àie muitCi' impf)rtaate para a nU&lfU'QSa hlllt1ia
5chuhck, .Huta .:lata co,memorsndo Lllais um f.li�� soo eh.! vida Q.

varia da femílill, n. J8�'Ob Schllldeck. Na intimidade da IrQn�'
femUia será COIDt.<ImGrtu.1.fi, e feeiti". te eIflra data.

ParabéDs da colu)'1a no d1a festivo do oi,ver � felichiàde.
para sempre.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


