
Energia elétrica
a população

. para
rural

. A propósito do II Programa de Eletrfflcação
'com caráter nacional e em vias de Implantação �
Deputado Aroldo Carvalho, de Santa Catarina, pr�fe
riu Importante discurso na Câmara dos Deputados.

Eis a integra do�'pronunclamento :

O SR. AROLDO CARVALHO (ARENA-Se, pro
nuneía o seguinte discurso) - SrÇ Presidente Srs
Deputados,

' ·

AI populações .rurais do pais, os nossos agricultores,
.homens, mulheres e crianças que começam a faina quotidiana
quando mal surgem as luzes do dia e deixam o trabalho. já

. com as cabeças coroadas de estrelas são os verdadeiros res

ponsaveís pelo equílíbrío do balanço 'de pagamentos do nesse
ceméroío exterior.

Com a produção de soja, de café, de cacau, de açú
car e de algodao que asseguraram ao pais o 2.0 lugar como

exportador. de produtos agrícolas, superado somente pelos
Esta�ol Unidos, permítíram prosseguissem as importações do
p�troleo e dos equipamentos necessários ao nosso desenvol-
vímento. . .

O mínimo que' o .gover�o poderá fazer por essas gen
tes tantas veze.s esquecida e Igno.rada - ainda que seja a

penas' para cnar condições de Iíxé-las ao interior e evitar
que venham sofrer e agravar os problemas de inchação dos
centros urbanos, será dar-lhes ao menos o conforto da ele-
trificação rural.

"

. : , �emonta� a 1964 experiências vitoriosas feitas pelo
M]nlst�rIo das MInas e Energia, ao tempo da gestão do en

genheíro Mauro Thibau, visando ampliar a área rural bene
ficiada pela eletrificação. Mediante convênios firmados com
centenas de prefeituras municipais do país', realizaram-se 0-

bras de v�lto e a custos baixos. AB distorções que houve
foram mínimas e não comprometeram o programa nas suas
linhas gerais.

.

,

..

A �artir de 1975 e 1976, com o primeiro Programa de
" Bletríttcação Rural, o Governo deu início à obra em âmbito
n�cional, �mpliando e �nstitu�ionalizando todas 'as experíên
eras anteriores. Com o Investimento de 32 milhões de dólares
fina,�ciados pelo BID, foram Implantados 14 mil quilômetros
de. hD:ha� d� transmissão, servindo a 23 mil propriedades ru
ralsl(hst�I�Uld�s em 11 estados da federação. As cooperativas
de eletritícação rural executaram o Programa, evidenciando
sua capa.cida�e de r�ali.zaçao. Esses organismos, integrados
de �r,?prIe_tárIo.s. rurais Interessados, capazes de conseguir a

partícípação attva de todos os cooperativados realizaram o

bras a custos muito baixos, mercê da quase inexistência de
despesas administrativas, peculiaridade que contrasta com as

g�andes eoncesslonárlas, de sofisticados processos de admi-
.

DIstração empresarial, de diretorias altamente remuneradas
e que não executam os serviços diretamente, mas que os'

empreitam com firmas' especializadas sempre preocupadas
com os seus lucros.

'

O II Programa de Eletrificação, de caráter nacional
vai investir 226 mílhões de dólares, dos quais 56 milhões fi�
nanciados pelo BID.

Em torno dessa' vultuosa verba, teria começado uma

luta de bastidores, eis que as grandes concessionárias esta-
riam interessadas na sua aplicação. ,

A decisão final, evidentemente, vai caber ao Presi
dente Geisel, ouvido o sr, Ministro da Agricultura.

A . nós da representação popular, sobretudo a quem
tem suas origens plantadas no interior e, através dos anos,
colheu alguma experiência, cumpre alertar os dirigentes da

administração.
.

'. .

Convém à nação que o II Programa de Eletrificação
seja executado pela organização cooperativista, convenien
temente assistida pelos técnicos do governo ..

As grandes concessionárias preocupadas com a ren

tabilidade das .línhas e com a velocidade do retorno dos in

vestimentos, nas mais das vezes deixam de atender vastas

áreas rurais, esquecendo' a missão pioneira .e civilizadora da

eletrificação rural.
Se atentarmos para outros aspectos e analisarmos o

problema sob o prisma de resultados obtidos com a aplicação
dos mesmos recursos, é de concluir- se que as cooperativas
de eletrificação rural, com a aplicação dos 3,4 bilhões de

cruzeiros, ultrapassarão, de muito, a meta dos 60 mil quilô-
. metros de novas linhas de transmissão, e de 100 mil proprie
dades rurais, beneficiadas.

Os êxitos obtidos no I Programa estão a indicar os

rumos certos para o II.

A g·r a d e c i m e nt o
Ao Grêmio XV de Julho, Ent ídade que congrega à

juventude de Canoinhas. queremos de público agradecer
pelo magní fico gesto, o fartando 30 carteiras indivi
duais à Casa Dr. Rolando L. Malucelli. Foi motivo de

imensa satisfação, tanto para a Diretoria daquela Casa

como para os menores abrigados e uma demonstração do

elevado espírito de cooperação dos gremistas.

A eles o nosso muito obrigado.

Direção na Casa Dr. Rolando L. Malucêlli.

Assinatura anual: cr$ 150,00

.
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(anoinhas

Esta situação não pode
'mais perdurar, acarretando
como está, sérios prejuízos. ao

N. o Avulso Cr$ 3,00

também reivindica polo
CANOINHA8, com direito

que lhe assiste e bastante ra

zão, está se movimentando no

sentido de também sediar um
IPolo de Desenvolvimento, reu
nindo os . municípios, compo
nentes de nossa comarca; Três
Barras e Major Vieira e ainda
o vizinho munícípío 'de Iríneó-

. polis, que de pronto aderiu a

iniciativa, com a simpatia de
Porto Uníão, conforme afir
mou o dr. Jorge Sanisola, ex
'Delegado R:egional.

O momento é dos mais
'propícios para a reivindicação,
desde que se estuda 0' assunto,
em Florianópolis, na Supervi-
'são de Planejamento e Orça
mento do Estado, incumbência.
agora transferida ao Vice-Go
vernador dr. Marcos Buchele,
que pediu que as primeiras dis
cussões sobre a matéria fos
sem realizadas pelo Conselho
de Desenvolvimento I do Esta
do, onde- também ternos um

representante e voto, na pes
soa do empresário OLDEiMAR
MUSSI.

Oportuna também agora
toda a movimentação a respei
to, quando tramita' em nossa

Assembléia Legislativa, o Pro
jeto de Reforma Judícíáría Es
tadual, quando. contaremos,
juntamente com outras co

marcas, com mais uma VARA,
então mais, um Juiz e um Pro
motor, afim de aliviar OI nosso

grande movimento forense.

. A0' lado das providências I
tomadas pelo Prefeito THER.Ê-·
ZIO NETTO, com correspon-

. dência ao Exmo, Senhor Go
vernador ANTONIQ eARL08
KONDEiR RE:IS, transcrita
abaixo com a respectiva res

posta, a Associação Comercial
e Industrial de Ganoinhas, li
derada pelo seu dinâmico pre
sidente, dr. HILTON RIT'Zr
MAiN!N, desenvolveu um amplo
trabalho, envolvendo todos os

clubes de serviço dá cidade,
solicitando a medida, que es

peramos seja, agora conquista.
da, pela conjugação de esfor
ços agílízada .

lEis a carta do Prefeito:

!Exmo. Sr. . Governador Anto..

nio Carlos Konder Reis.' A
. :SU:Q·ESUL, 'Órgão Federal, fi
xou 0' nosso munícípío como.

Palo da região de acordo com. a

Sua condição de sede da As

socíação dos Municípios do
Planalto Norte Catarínense -

AMPLA.

o GovernO' do ,Estado, con
tudo na .admínístração ante

ríor, fixou o município de Ma

fra, no Planalto de Canoinhas,
pom0' Palo n. o 1. e Canoinhas
como Polo n. o 2 ,numa situa-

ção incômoda e desigual, atin
gindo diretamente os altos in
teresses de nossa comuna.

,

a Vice-Governadoria com Nota

ri. o 1725/AS, que poderá ser

licitada para maiores esclareci ..
mentes. ,Atenciosamente (a).
Antonio Carlos Konder Reis..
'Governador do IEstado de San..

ta Catarina.

nosso município, pelo que solí
citamos se digne V. Excía , de ...

terminar uma revisão. sobre o

palpitante assunto.

Resposta do Governador:

IEm resposta,' informo' que" o

assunto foi encaminhado para

ContasTribunal rejeita
Garcindo do
de 1975

contas
.. .

exe'rCICIO
o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catari·

na acaba de também rej e
í tar as contas da adm í.nd s t raçãc

do s r , Alfredo de Oliveira Garcindo. relativas ao e

xercício de 1975. A nossa Colênda Câmará de Vereadores
terá agora a incumbência e responsab

í

Lí.dade de' r e re ren
dar o parecer, acatando a decisão da Diretoria de Fis·
calização Financeira daquele órgão de 'fiscaliza-ção ex

terna. No caso do esperado acatamanto pela Egregia Câ
mara, do parecer do Tribunal de Contas, o que deverá
ocorrer. o processo doe rej e

í

ção será encaminhado à Jus·
tiça para as medidas cabíveis. E de se ressaI tar que
a rejeição das contas do exercício de 1974, provooou
a intervenção em nosso município. num triste e lamen
tável episódio para todos.

Visita em (anoinhasilustre
Esteve -recentemente em cano

í

nhas , visi tando a
firma Comercial Pedrassani Ltda ;, revendedora Valm.et
para a região, o Diretor Superintendents da Valmet' do
Brasil' S/A e Consul Honorário da Finlândia, .Dr, AHTt
KARASTO, que veio acompanhado je seu Gerent� Regional
de Vendas do Setor Sul. Sr. JOAO BATISTA CIOTTI.

Administracão
,

dinâmica

A Prefei tura Muni pa l , através da ação dinâmica
de THERÉZIO e FABIO, a ba de qonstruir moderna draga
destinada a extração areia. para o consumo próprio
da muniqipalidade, n, construção de tubos e lajotas.
A draga, foto acima. ,'á se encontra no Rio Negro. peF
to de São João. no ,1 nicípio de Três Barras, local de
vá r ios bancos de ar " a, cedido pelo Pre fei to sr. Odi
lon Pazda e Rigesa .1; A medida vi sa economia, evi tando
a compra do produto, agora com grande consumo em obr-as
públicas.

É de ressaltar-se, a guiza de melhores informa-

ções, que a municipalidade já dispendou no corrente
anel mais de oi tocantos mil cruzeiros na constução de
de meio fio e calçadas, coa retorno de apenas quase
trezentos mil.
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CORREIO 110 NORTE
------------------------------------------

Ainda, excursão

Canoinhas-Fóz do Iguaçú,
Argentina e Paragu�i

«Turma ,INPS»
Saiu na quinta-feira, dia 27 de Outubro próxi:--,

mo passado, à noite, uma excursão cO'm destino a Fóz
do Iguaçu, Argentina e Paraguay, muito bem organi
zada e planejada por Edda .Côrte Ferreira da Silva e

Marílda Helena de' Lima Mendes de :Souza. A expec-
I tativa era enorme. A turma toda reunida em frente
ao prédio onde funciona a agência do INPS, 'aguar
dando o momento da partida. Eis .que, 21 horas apon
ta na esquina das Puas Vidal Ramos e Senador Felipe
'Schmidt" o ônibus especialmente contratado. A Com-'

panhia "RAINHA TURISMO", de Curitiba, Paraná,
com os motoristas Roberto e Corrêa e a Comissária
Nice. IEIll.. seguida foi procedido 00 embarque. A. lista

, já feita com a determinação. dos lugares. Feito O' em-

barque, a comíssáría [Nice fez às apresentações devi
das, dizendo também, que a partir daquele instante,
seríamos uma só familia. O ônibus muito bem apare
lhado, corri cobertores, travesseiros, geladeira, micro",
fone, toca fitas, etc., etc. e ainda,' a comissária, Nice,'
com sua simpatia, servindo lanches gostosos e dando
as expíícaçôes necessárias durante todo o percurso da.
viagem. Fomos via São Mateus, do Súl, Irati, no Para
ná. Após tomarmos alguns solavancos, devido a pre
cária conservação da estrada, sem asfalto, chegamos
finalmente' ao grande tapete negro. Nossa primeira
parada. foi em Guarapuava,' já no Estado do Paraná.
FizelTIOS um pequeno descanso, prosseguindo nosso

itinerário, chegando a Fóz do Iguaçu, às 9,20 horas
da manhã. Tornamos o café matinal e seguimos em

direção às falTIOSaS Cataratas do Iguaçu, atravessan
doo Parque Nacional, onde a floresta ainda é virgem
não podendo o homem estragar a mata, caçar ou pes
car. As Cataratas do Iguaçu, algo fenomenal, não
encontrando nós palavras acertadas para descrever a,

maravilha que estava a, nossa frente. A natureza foi
mesmo sensacional nesse lugar. A garôa que molha
va nossos rostos �' cabelos, aliviava um pouco o calor
que fazia. Ficamos tempo apreciando aquilo. que nos

deixara estonteados por sua beleza maravilhosa e co

mo já dissemos dlíicil de descrever corn
. palavras.

Dr. Haroldo Ferreira, bem pode orgulhar-se de ter
nascido em Foz do Iguaçu ..É umadas sete maravilhas
do mundo. Outro ponto interessante é O' marco das
três fronteíras . Brasil, Paraguay e AJ'gentina. Estí
CalTIOS também nossa viagem até Puerto Iguazú-Mís
sionas, Argentina, tendo feito a travessia em barcas.
Para muita gente da excursão aquilo foi algo fora de

série, pois jamais haviam embarcado síquer numa, ca
noa. "Os passarinhos", como bem chamava à comis
sária Nice à juventude que participou da excursão fi
caram deslumbrados com a viagem por água . Já do
outro lado um ônibus da linha argentina nos aguar
(lava para levar-nos até ao centro, afím de fazermos
nossas compras.. Também tivemos em Puerto Pres.

Btroessner, no Paraguay. Atravessamos a maravilho
sa Ponte da Amizade. Uma tremenda arquitetura,
Tanto no lado argentino, como no 'paragua:yo, tive
mos que .apresentar nossa documentação, sendo que
os menores, além das identidades as autorizações

. compet.entes • Para quem nunca teve oportunidade de
visitar um cassino,. O fez no Paraguay, visitando. o. ra-

.

moso "Cassino Tcaray". E:m Fóz do Iguaçu, nos hos

pedamos no Hotel Carimã; em matéria de hotel supe
rou todas as expectativas. Apartamentos carpetados,
ar condicionado, telefone, música ambiente, banhei
rios que pareciam um salão, enfim, tinhamos tudo o

que de melhor era possível. Na parte externa do ho
tel recantos maravilhosos; inclusive pícinas , iNbs res

taurantes onde fizemos nossas refeições, 'também o

tratamento era fora de série. Durante o tempo que
estávamos à mesa, um músico tocava e cantava para
nós. E 'assim, pouco a pouco ia se aproximando a ho
ira de regressarmos. Chegamos no domingo. Trans

portar para o papel tudo aquilo que nos deslumbrou é
quase impossível. Procuramos trazer até aqui, algu
mas coisas do muito que vimos e que tivemos. Não
poderíamos deixar de forma alguma de agradecer a

companhia "RAINHA TUR:I8MO", o conforto propor
'cionado e também agradecer publicamente à 'corte
zia, delicadeza e acima de tudo a educação 'com que

. fomos tratados pelos motoristas Roberto e Corrêa e

pela como já dissemos, boníssima Nice; esta ficou em

nossos corações. Nice, pode ter certeza. que. você é
roais uma amig'a que arrumamos e cO'nquistamos,
Até a próxin1a excursão.

,--) . IVANITA SCHIVINSKJ .1

12.11;1977

,

PORTARIA N.? 98 Camioneta Pick-up 196 4x4 - cinza
Camioneta Rural 1972 x 4 - azul e branco

. Benedito Th rézio de Car- r cant one t.e Rural 1975 4 4 - laranj a
valho Netto, Prefeito Mu- Corcel cupê luxo 1975 - vermelho

nicipal de C noinhas, Es- pj ck - up 4x4 1973 - verd angra
•

tado de San a Catarina, Brasilia 1976 - vermelho malaga
no uso de su s atribuições Adquira seu veículo usado com a míníma entrada.
legais resolve:

Veículos .inteiramente revisa: s, de ,boa procedência,
E'FiETUAR PA AM,ENTO aos melhores preços da regíãõ.

.

A MANUEL: :REi.IRA DA Vj�jte-nos sem compromíss , em nossa Ioja à
C:OSTA FILH:O, a importância I

de c-s 1. 00.0,00 (Um mil cru- I'
Rua VidaJ. Ramos, 203 - Fones 22-·0268, 22-0468, 22-002.4

zeiros), por ser�ços prestados �L���.�� ••����T���.�••m�.��.H.mnw�����������

PreFeitura
LEI N.'O 1.401 de 3l/1()/77
ACRESCENTA O ITEM 18,

NO 'ARTIGO DIA LE'I N.o 1.135,
D,g 0'4/03/1.974.

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

sancíono a seguinte
L EI I'

Art. 1. o - Fica
centado o item 18, no artí 'O

2 .

o da Lei n. o
'

1. 1315" de
04/003/1. 974, que terá a se

guinte redação:
Nos imóveis 'Iesult ntes

de novos loteamentos, fai
xa inferior a 20 (vinte) lotes,
fica reservada a Pr eitura
Municipal, uma área corres

pondente a cinco po cento
(5%) de sua área útíl total,
'Ou um lote. com a áre mínima
exigida pela Prefeit a' com
rpletamente desemba açada e

sem ônus para a unicipalí
dade, exceto, os 1 eamentos
com a área rnínim útil total
até seis (6) 'lotes, .q e não con

tríbuírão para o M nícípío -.

Art. 2. 'Ü - Es a lei entra
rá elTI vigor na da' de sua

publicação, revog das as' dís
posições.em contr rio.

Gabinete do I refeito' M:U
nicípal de Canoi
31/1.0/77.
Benedito Th. de l-valho Netto

Preíeíto , M nícípal
Esta Lei foi registrada e

publicada no epartamento
Administrativo, na data su-

pra.
Fábio Nab r Fuck

'Diretor de A ínístração
Vice Pr feito

,

"UNGE

Municipal' . de (anoinhas
,I na Campa de 'vacinação
antirábic .

'G' linete do \Prefeito Mu-

nícíp de' Canoinhas, eI)1 31
de o tubro de 1977.

edito Th. de Carvalho Netto
, Prefeito Municipal
Esta Portaria. foi registra

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

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Admínístração

Vice Prefeito

NOME.AJR COMISS!Á.O -

Constituída P:�' senha..

res, Pedro Paulo Muller, Mi
guel Olískovi z e Boleslan
'Kwiecien, rP . a nova avaHação
de um tra 01' esteira marca
Malves,

.

odeIo 850 A/EI (sem
motor)�,ano de fabricação

, 1.973, sistema hidráulico com
farói 'e lâminas Angíedozss,
cha is 526.

,Gabinete do. Prefeito M:U
cipal de Canoinhas, em "',

1/11/77.
. ,

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registra
da e publicada no Departa,
mento Administrativo, na da
ta supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Adminístração

Vice Prefeito

PORTARIA N .

o 99

. Benedito Therézio de
valho Netto, Prefeito
nicipal de Canoinhas
tado de Santa Cat
no uso de suas atri

legais resolve:
\

Foto . 8t-1_.O �aDoiDbas
Serviço de reportagem de casamentos e aniversários, Fotos de

crianças, Posters, Painéis decorativos para seu lar e escritório.

Serviço para amadores.

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

BASILIO HUMEHHUK & ,(IA. LTDA.

1 Ravandeçior FORD ·1
, I

Fazemos sempre a melhor 01 erta em veículos novos FORD
e usados de q alquer marca.

DISPONIBILIDA ES DA SEMANA:,

resolve
.

o
.

seu problema:
A disposição dos senho s industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

especializada: Linha comp
.

a dos motores W E G a preços diretos da fábrica,

peças e acessórios para caldêi as, Iocornóveis e maquinãrios industríaís; Cabos,
de aço, parafusos e pregos e

- todas as bitolas. Conexões para água e

pressão, .. fechaduras, Ierr mentas .em geral. VISITE-NOS.

LTDA.
flua Desembargador Costa Csrvalho, 41

. 'DDD 0425 Caixa Postal, 1106 -

1/25 anos vem

Representante (9'm Canoinhas: WaJd.ernar K üppel
Rua Major Vieira, 360

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

Fones: 23-1770 e 23-2014
.

VITORIA - Paraná

. ·ndústrias"prestando servicos
------------�,------------��------------------�

,,- Fone, 22-0336 Canoinhas - Santa Catarina

•
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ACONTECENDO .•.�. Responsabilidade J.

* o

üm grande amor é co-
o

moçada de sonhos, .de so»
nhos duplos, de muita poesia
e timidez: Uln grande amor

� alimentado de contianpa, de
confiança dupla, de muita paz
, transparencia. Uln g,ande..

amo, é compreensão de olha
ree, e mundos abertos.
E sorriso entregue, é cha

ma ardente, e mãos próximas.
Um grande amor é sobretu
do o.' silencio eloqüente de
almas unidas em um carinho.
Um grande amor é remoto
como o mundo, é diáfano e

palPitante, como as.iS à es

perci �e I!artir. Um grande
amor. e sintese de um viver é

sua1!idaae de Uma garôa 'de
veta'o.
Será sempre eterno... en»

quanto durar.

* .. Dia 14 deste, Um aconte-
cimento marcante em nos.

sa cidade. Estará se apresen
tando no Clube Canoinhense,
o famoso conjunto de Anna
Mazotli, que recentemente
quando do Trofeu Barriga
Verde, !I)i considerado o me

lhor conjunto do Brasil. Anna
Mazotti e seu conjunto De
senvolvimento, foram os' res

pousáveis pela animação do
Baile das Debutantes no Clu
be do Congresso em Brastlie
deste ano.

'O jornalista Carlos Müller
estará presente na noitada do
dia 14,

* Marcado para amanhã
com inicie as 20 horas a

tão esperada inaugura tão da
boate do Clube Canoinhense.
Muita animação e novidades

. neste dia que (Promete) es

pera contar com' a presenta
de todos.

* Se é tempo de prom °çoes
aqui tem muitas. Conosco

neste dia 15 Agnaldo Ravol,
começando com um show no

ginásio de esporte ãs Ir ho
ras e mais' a noite uma nova

apresentação no Elite Tenis.
P, estigiem.
* Nossa' cidade envolvida

por. novos parzinhos: SÔ
niil e PauloJ Silvana e Regi-

nis, Marcos' e R.egina Car
men e Ervinho. Conlinuem.
* E i Vânia' com a Marth.

curtindo uma' de titia co.
ruia. É isso aí, o piazão é
um» graça.
*

.

A meiga menina Jocelvn
Wiese no dia 14 próximo

comPletará idade nova. Feli
cidades.

* A linda moreninha Eloir
Patruni destilcando .. se mui ..

to em nosso meio, com mui
ta simpatia conquistando o

coração de muitos menininhos.

*
. Nardo, Markiv, Bibo,

,
Henrique, dando um sv»

sébado passado até Camboriu,
Deixando as menininhas (de
lá e daqui) com muitas ssu
dades.

* Edumer, todos os dias
vai visitar as menininhas

n,! ginásio. Será que por traz
disso esconde um grande a
mor por uma delas. Ah se o
seu ieep falasse. Dia 12 .: a sr". Ioani 1 erezinha
* Lélia é quem anima a esp, do sr. Bernardino Schuppel;turma do 2 ° .

científico os [ooens Haroldo Ã10rh e .dnuar
matutino. Há quem diga que· ( d
I

.

"a oro
e a é louca, mas na uer dade
uocé � um barato. Dia 13 - as sras, Elvira esp,

do sr, Sezeiredo Voiq! e Luiza
* . E a boete de sábado 1las. esp. do sr. Raimundo Preissler; o

sado trazendo muitas a- sr. Nicolau Burgardi; a sria. San
legrias pata Lúcia e Onio, tina F. dos Santos.
muito bem.

* E a Carolina muito feliz.
Motivo? Sempre é bom

voltar depois de uma brigui
nha, não é mesmo Dirceu,

* ..,E a brincadeira do copo
está virando rotina. Ate

a Lucione entrou nessa e pa
tece que está levando a seria,
pois descobriu que tem um

parente no Libano,
Pir. coro-cá-cá (essa é

forte)
* Quem, tem um» bonita vóz

e resolveu aproveitá-la foi
o querido Nato Tormens. Isto
mesmo Nato, as rãs esperam
anciosas para ouvi-lo.

* Quem retomou e bem o

tempo de uma viagem ate.
Minas Oerais roi o simpático
Estevão Fuck junto com o

M•• C.

I Nico.
•

. * Milena e Paulo poniiricsn-
do sempre iuntos nos a

contecimentos da city, I.Yuitas
menininhas com uma inveja
incrível.

* Muito graciesa Sandra
Gonçalves mostrando seu

novo corte de cabelo.
.

* .Uuito feliz o casal Mário
(Lúcia) Bockor com o nas

cimento de um lindo menino.
Aos papais parabens.
* .Trensterindo residência

para a cidade de Rio do
Sul o casal Ner» (Ana Lúcia)
Sentos., deixando muites san
dades a todos.

* Recordar um amor que
já morreu é voltar a amar

novamente.
Tchau

Aniyersariantes da semana

Dia 14 - a sra. Elizabeie esp,
do sr. Lauro Peirinichuk; as srlas,
Carmen Lucia C. Carvalho, res,

em Brasilia, Elizabei Grosskop],
Jocelun da Penha Viese, Ia. do sr,

.dry Paulo !,fiue; o menino San
dro Cesar lo. do sr, Lauro Pe
trenichuk,

Dia 15 - as sras., Maria esp,
do sr, Alfredo Trapo e J.andira
esp, do sr, Vivaldo Todt.

Dia 16 • as srias, larcila N.
Krauss e Wilma Ziemann.

Dia 17 • ti. sria. Maria Frie
drich.

Dia 18 - OJ' J'rJ'. Esmeraldino M.
de Almeida, res, em Papanduoa,
Luiz Jo.ré Borge.r� res . em Major
Vieira e Walmor Furtado; o jo
vem Cléroio 1 remelo

.do.r ani�er.J'arianle.r no.rsoJ' parabén.r

g�������������������������������������
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! ALVARO MALLON & PILHOS.0 !
= Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil SIA �
;� �
:� ,I ,�
�. �

. )ii '... _ . _ Depariamento de Veículos Usados �
'.�, �

;�
.,

MODELO ANO/FABRICAÇÃO �
� 1 L-1113j420 cj3.0 eixo e c�rr graneleira uper Equipado 1975 �� 1 L-I L13j420 cj3.o eixo e carro eria graneleir - Super Equipado 1975 '

:i 1 LA-1113j420 s/3.0 eixo, cj carr ceria. 1968 �
:M 1 L-608-Dj35 cl carroceria 1974 �
� I L-lU 3/420 c/3.o eixo e carroceri 1971 �
§fi 1 L ...1113j420 cj3.o eixo s/carroceria 1977 w:
� 1 L-1113j420 c/3.o eixo e carrocer··, 1973 �
� �
� Veiculos Revi os com garantia de �

= 6 es ou I :OiOO kms. �
I 'e!m lé 24 meses !
= ACEITA-SE T, OCA �
� �

� _, BR.476 - Km. 223 - URIIO D VlTÓRIA·PR. �
�. FONES �0425) 23-1211 �.
�

. 23·1893 �

§al 23-2572 �.
� . �
��������������������������������������.

Gente nova
Registramos com,prazer o nascímento do ga

rotinho MARIO LUCIO, filho do casal MARIO (LU
CIA) BOCKOR, ocorrido terça-feira, dia 8,�na Ma
ternidade do Hospital Santa Cruz.

Aos papais e seus familiares, Correio do Norte
deseja muitas alegrias.

E8Creyeu: ESMERALDINO H. ALMEIDA

Jogos Abertos de Santa Catarina
e '7iro ao Prato

.

o jovem industrial e notável atirador, Nivaldinbo T. de Almeida,
ultlmamente tem se distinguido como U[J) atirador de futuro brilhante. No

o mundial realizado recentemente em Buenos Ayres (Argentina) competindo
com os melhores gatilhos do país, claestücou- se em 2.° lugar. Agora, re
petiu a façanha, tendo novamente se colocado em 2.° lugar DOS Jogos
Abertea de Santa Catarina, realizados nos dias !9 e 20 de outubro p.p .•

Tendo seu opositor da cidade de Lages consegutdo o 1.- lugar apenas
por um ponto, tendo o vencedor felto 88 e Nivaldinho conseguido
a contagem de 87 pontos, conseguindo assim o 2.· lugar para seu
c.lube com .s�de em Mafra. Dia �9 do corrente Níváldínho deverá compe
tir em Curitíba com famosos atiradores na disputa de Tiro ao Vôo onde
será homenageado na qualidade de Campeão de 1976. Muitas serio as

homenagens que receberá pelo elevado posto e as cerimônias estão mar
cadas para o dia 20 de novembro corrente.

I

'1_0 de aeaetnbro com novidades
A data. de 1.0 de dezembro próximo, escolhida pelo Presidente

Geisel para seu importante pronunciamento à Arena e ao mundo pclítíco,
tem algum significado especial, já se conhecerão, desde a véspera, quaía
os novos generais de Exército. Faltarlo apenas cinco dias para que o
Congresso entre em recesso e só volte a atividade em fevereiro do nrõ-
ximo ano. (Posto de Bscuts).

.

Calçamento já no seu final
Para aqueles inconformados, descrentes de 8i mesmos, o calee

mento que' dá acesso a cidade, tendo início no trevo da BR-116 não seria
concretízado, muito se falou, comentários em diverso·s sentídos. Mas aeí
!Da de tudo nossa. confiança pairava num homem de palavra, de fibra,
ínelusíve de alto patriotismo e grande simpatia por Papanduva•. É o gran
de Governador de todos os catartnenaes Dr. Antonio Carlos Konder Reis.
Na última audiência que tivemos a honra de mantermos com nosso Gb
vernador ele disse-me: o que acha Esmeraldino, devemos continuar o
calçamento? foi respondido sim e a comunidade muito grate vos ficari

GÉovernador, ele humildemente apanhou a sua preciosa caneta'e assinou.
destes Governos que Santa Catarina precisa e agora o temos como um

legado de Deus.
.

Aerosol grande perigo para a terra
Foi descoberto. por acaso, os graves perigos para a terra criados

pelos g�ses dos tubos de aerosol. O primeiro a alimentar suspeites f9i
Sherwood Rwland, professor da Faculdade de Química da' Universidade
da Califórnia. Depois de um ano de pesquisas ele constatou que a decom
posição dos clorofluormentanos usados como prolentes n08 tubos de ae
rosol pondem destruir a tênue camada de ozona que protege a terra. O
professor Rowland, que então baixava os 50 anos, pensou no problema
durante um ano, mas de um modo intermitente. No outono de 1973 toda
via, !anç,ou-se nos rastos d.os elerof�uorcarbonos junto com um q�imieo
meXICano, o professor MárIo J. MolIna, lem nem mesmo pensar que ne
fim das suas pesquisas teria descoberto que uma catástrofe ameaçava fi
vida sobre o nosso planeta. (Gazeta do Povo)

Deputado .l1.roldo Carvalfjo atuante
'" Acabo de receber do nobre deputado fêderal Aroldo Carvalho o

se�uinte telegra,?a: Esmeraldido Almeida, ex. Postal 2, PajJanduva. Cu�
prImentando amIgo informo MEC expediu dia vinte e cinco último ordem
pagamento subvenção quatro mil cruzeiros orçamento 1975 dos quais três
mil forsm destacados minha conta oe8soal Pt. Outrossim informo conse
gui incluir orçamento 1978 outra subvenção cinco mil cruzeiros em favor
Obras Socias Paróquia Pt. SDS Deputado Aroldo Carvalh@. g isso ai mi
n_ha gente, o velho capitão e grande amigo de Papanduva justificando em
tao curto tempo o seu amor pela terra papanduvense.

.

Passarela da Sociedade
Dia treze do fluente niver da elegante senhorita Marilene� filha

do c�s�l João (sra. Edith) Sch��eck, ele Diretor do grupo Schadeck. A
natahCIante é estudante de medlcma. Cumprimentos pontificarão em. alto
estilo para a aniversariante.

Na mesma data quem festeja idade nova é a senhorita Maria
Luizfl, mais .c�nh�cida por Malusa, filha do casai Evaldo (Lucia) Graboviski.
E_m sua re�IdenCla receberá cumprimentos de amigas e colegas onde se-
rao recepCionados. .

,
.

.

RENATO KRIECK, Também na datlJ acima estará extreando tro
ca de Idade nova o sr. Renato Krieck, tesoureiro MuniCipal. Cidadão que
�oza de grande amizade e alta estlma, na sua festiva data será alvo' de
merecidas e justas homenagens. '

Diá t4 do corrente completando mais um feliz aniversário o jo
vem estudante da «Escola Agrícola de Rio Negro» Mauricio, filho do easal
Aloisio (sra. Maria) Partala, ele ex-prefeito municipal. Cumprimentos cir-
cularão em alta. rotação.· .

Dia 15, data nacional, estará festejando estréia de. idade nova o
sr. Aloisio Partala, ex-prefeito Municipal e Mordomo do Hospital São 8e
·bastlão. Amigos e admiradores aproveitarão o dia significativo para cum�
prlmentos e comemorarem festivamente. '.

Dia 17 do corrente, estará completando mais um feliz aniversário
a distinta jovem dama Srll. Suely, virtUOSa esposa do sr. Gilberto Sona
glio. Na intimidade da grande famma será festejada a data nataHcia.

JUANITA GRABOVSKl. Também na mesma
o

data estará come
morando troca de idade nova a senhorita Juanita Grilbovski. filha da Ex
ma. Vva. Lu�za G. Grabovski. Na sua festiva data, reunirá coleguinhas e
pessoas amIgas para um apetitoso. coquetél, inclusive as saudações de
praxe.
.' Dia 19 do a�dante nossa agenda social registra o niver da (me-

mna-prodígio} K.a�i, filha do casal Fernando (Ermelinda) Reusing, ele alto
Pecuarista. A mIrim-guarda se fará presente .participando ativamente dos
comes e bebes que não faltarão. .

uM PO� �SEMANA �

Um beneficio, pGr mais ql!le se estenda. e ramifique em amor,
sempre reto�nará como bênção de paz a facilitar o� coração generoso de
quem o reabztt.
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Prefeitura Municipal de Major Vieira
l/e; i EDITAL DE TOMAD� DEI PREÇO N. ° 03/77

,

.. ,CLAUDIO GADOTTI., Prefeito Municipal de Major
VIeira, Est�do de Santa Catarina, torna público para conheci
mente dos Interessados, que de acordo co o Decreto-Lei n. o
200 de 23.02.67, encontra-se aberta a pre,ente TOMADA DIE
PREÇO, para o seguinte:

'

,

"Somente mão de obr.a par� exe ução de uma ponte
de concreto armado sobre 0' RI0' Bonito, M-3 que liga a sede

�este muntclÍpio à localidade de Pulado, conforme projeto
em poder da Prefeitura e" ue terá as se uíntes dimensões:

Comprimento: 24 etros, com pista de rolamento de
5,00 metros" .

Fica por conta do onstrutor arremates finais, pin
tura da ponte, pintura do g .arda-cor o, incluindo sinalização
de acordo, com a especificaç

,

do D. . g. R.. ','
., ,

I

DAS PROPOSTAS:
\ '

. ,

As propostas de,:erão ser �p!resentadas em quatro
VIas ate o día 16 (dezesseísj: d novembro. do eorente ano na

, Secretaria Municipal e até as 1
'

(dezesseis) horas, conte�do:
1 ° '

' -j
,

.
- Preço.

2. o _ Condições de pa I, mento
(

.

3. ° - Prazo para conclu ão da obra.
4.° -.lEOCperiência no rà�o _ comprovando uma

experiência em rnãovde obra da mesma natu-
.

•
j \

, reza, superior a �50 metros.
5 .

°
- Relação dos eq

Z

pameí tos a serem usados na
,

execução dos s viços .. o local em que se en

contram para ma eve tual averiguação.
DOCUMENTAÇAO EGIXIDA:

,

1.O)
2.°)
3. 0)
4.°)
5. 0)

- Personalidade Jurídícs ; \",

- Idoneidade Financeir ;
\

- Capacidade Técnica; \
_' Negativas Federal, E tadual e Municlpal;

,

- Certificado de ragu, rização junto a0'\INPS.
,

-, Os documentos acima, Pi derão ser substituídos pelos, re
gistros de Fornecedores di' ,Departamento Federal de Com
pras e Departamento Ce

I
traI de Compras do Estado de.

,Santa Catarina.
' ,

,_ A documentação deverá ser apresentada em envelopes se·

parados da proposta e de idamente fechados e na sua par
te externa.deverá consta, : "TOMADA DEI PREiÇO - E(iital
n. ° 03/77 de 27.10.77 .

�

DISPOSICôES GERAIS:
� ,

,

. As firmas que não tenderem as exigências legais re ..

[atívas a documentação o
'

especificação deste Edital, serão
automaticamente desclassí cadas. Melhores informações se

rão prestadas aos interess os na Secretaria da Prefeitura
Municipal de Major Vieira, e segunda a sexta-feira, no horá
río normal de expediente . i

A Prefeitura de M jor Vieira poderá regeitar as pro
postas ou anular a present "Tomada de'Preço", sem que cai- I
ba aos proponentes, direito. a qualquer indenização ou re-

I'clamação judicial.
Major Vieira; 27 de outuoro de 1.,977.

CLAUDIO GADOTTI
Prefeito Municipal

�==============================================.

ÓTICA CO
.

ARMAçõES IMPORTADAS - ,ELE:ZA E EXCLUSIVIDADE.

E você já pensou em usar lentes de contacto?

óTICA CONFIANÇA

Praça Lauro Müller .
-- Canoinhas

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

DR .. ZENO AMl RAL FILH"Ü- -II,

- CIRURGIÃO DE ,'TISTA - I
I

; CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setem o - esquina cem travessa
15 de Novembro (próxima à Igte�a lVlatriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -
---------..---=--_.� �--'----------;

:.
-
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,

'

I, '

'F-O' '""'",
�

(-) ('" O" tD j ;...\ (:: X -;:_D ('"')lIX""\..,.. .......' I t \..,.f • .1 � ,

Serviçe instantâneo e perfeito
Instalaç

Precu�e :na escritório de Derby Carlos Vlhmann, na

Pra§a Lauro Müller, 251 - Canoi:t:lhas - �anta Càtarina

JUíZO DEI D'IRE.ITO DA

COMARCA 'DE CANOINHAS

,- sc-,

I

EDITAL DE CITA, AO COM O

PRAZO DE TRIN :A (30) DilAS,

o Doutor osé Geraldo
Batista, Jui

"

de Direito da
Comarca Canoinhas,
.Estado de ISlanta Catari
na, na for a da lei, etc.

F,AZ1 SABE aos que o pre-
sente edital ví ,em,' ou dele co

nhecímento tt erem que, por
parte de RO ,EU WAGNER e

. s/m JANDIH ' WAGNER bra-
, ,

sileiros, ele. a, ríeultor e ela do
lar residente em Bela Vista

I

do Toldo, des e mun. e comar-

ca, foi requ ido em ação de
Usucapíão, 'seguirite imóvel.
a seguir tra scrito: _ , "Uma
gleba de terí as,

.

com a área de
11!5.435,41 '2. (cento e quín
ze mil, qu ,tro.centos e trinta
e cinco me os e quarenta e
um centi etros quadrados) ,

situada no ugar Bela Vista do
Toldo, dist 'to do mesmo no-

me, neste ,unicípio e Comar
ca, devida ';' ente demarcada e

confrontanjlo-se pela maneira,
seguinte: I" NORTE com mais
terras do: requerentes' ao

, ,

SUL com ttas de Raulino Pe
reira; ao . TE, com terras dos
requerente,' e Pedro Zacaluz
ne Filho e:� OE8TE� com di
tas dos re :iuerentes e Raulíno
Pereira". ,endo, pelo MM,.
Juiz sido [esígnado o próximo
dia 02 de aio de }978, às ...
10,00 horas, para a audiência
de justific ção de posse. g,
para que :Ihegue ao conheci
mento de odos, mandou expe
dir o pres Jlte edital que será
afixado n ; local de costume e

publicado : a forma da lei.
Dado e pa ;sado nesta cidade
de Canoin as, Estado de San
ta Catarin i, aos doze dias do
mês de ou �: bro de mil, nove

centos e senta ,e sete. Eu,
Zaiden E'. 'eleme, Escrivão, o

subscrevi.
"

JOS\É G, 'ALDO BATISTA
Jui.z de Direito

DAVET avi
tes e amigos e, endo díssoi
vido a firma : R ANIZAÇÃO
RECORDE ,DA. 'i (:1.11:\ fun-

, escrítórto na rua

. Felipe Sc idt, 400 (antiga
Loja Fav ita), passa a aten
der normalmente no novo es

critório na Praça Lauro Mül
ler, '5-32, Fone 22-0200, ao Jado
da Loja (Fontana Móveis),
contando com a preferência de
i odos .

Docurne to

do
ANGELO NEN J declara

para os devid f{3 I'fins que
extraviou sua I ar\tei ra dê
Identidade n. '255:.890 - se.

A mesma fica sem e fei to

por, haver r�querido a 2a.
. \

Vla. 2

MdteriaJ escolar e d'e
escrítórío você encon-

lojd da

IOuro VerdeI
tra nd

Impressora

12-11-1971 .

Prefeitufa, Mu.n�,(i,pal 'de Major Vieira
-EDITAL 'DE: TOMADA DE PRlEÇo N.o, 04/77

CLAUDIO GADOTTI, P,refeito Munícípal de Major
. Vieira, Estado de Santa Catarina, torna públioo para eonhe.
.címento dos interessados, que de acordo. com o Decreto-Lei
n. ° 200 de 23.02.67, encontra-se aberta a present :TOMADA
DE PREÇO. para aquisição do seguinte:

FERRAGENS:
1 Polegada .. .. ..

1/2 Polegada .. ..

3/4 Polegada
5/15 Polegada
3/8 Polegada
1/4 Polegada .. .. \ ..

.
'

._.' Cujo material destina-se para { construção de
uma ponte de concreto armado, sobre o .:, Bonito, Rodovia
'Municipal RM-3, que liga a sede deste mu ','icípio à Iocalídade
de Pulador. 7

,

DAS PROPOSTAS:
I '

_, As propostas deverão ser apr sentadas em quatro
vias até o dia 16 (dezesseis) de novembr I: do corrente.ano, na
Secretaria Municipal e até as 16 (deses eis) horas, contendo:

1.°)\ _ Preço' (
2.°) _' Condições de pa,gam.4to
3 .0) _ Prazo de entrega ,

[.

4.°) ,- Validade da Propos ;

DOCUMENTAÇAO EXIGID :

1.°), _. Personalidade Jurí íca,
2.°) - Idoneidade 'Financ,:ira;
3 . 0) - Capacidade Técni ia;

,

4 ;0) - Negatívas Federa,:, Estadual e Municipal;
.

5.°) _' . Certificado de R�UlarizaÇ1ãlO junto ao INPS;
.- Os documento,s acima, p,oder��

"
ser substituídos pelos re-

gistros de Fornecedores do D rtamento Federal de COm-
,

pras e Departamento Centra I de Compras do Estado de
Santa Catarina.' .,

,
" •

- A documentação deverá ser presentada em envelopes se..

parados da proposta e devid mente íechados e na sua par
te externa deverá constar: 'TOMADA DE ;PREÇO -- Edi-

tal, nr . .04/77 de'27 .10. 77.I, .

'

DISPOSI'çõES GElRA�S:
, As firmas que não at nderem as exigências legais r..
latívas a documentação ou, e pecírícação deste' Edital, serão
automaticamente desclassific das.

Melhores informaçõ s serão prestadas aos ínteres..
sados na Secretaria da Prefei ura Municipal de Major Vieira,
de segunda a sexta-feira, no orárío normal de expediente.

A Prefeitura Munici al, poderá regeítar as propostas
ou anular a presente "Toma a de Preço", sem que caiba aos

proponentes direito a qualq er índenísação ou reclamação
.

judicial.
Major Vieira" 27 de Outubro de 1.977.,

CLAUD O GADOTTI

'H
" . .. ..

"

;,'

"

Prefeito 'Municipial
�--------------------------------------------�

Dra, Zoé Walkyri,a N ividade Seleme
. - CIRURGIÃ D TISTA -

- CIC 0055891 /DEP _'
, ".'

Clínica dentária de se "'horas e crianças.
,
-:- Espeeíalízaçâo em dontcpeâiatría L;

I' HORA MARCADA -, Praça LauroMüller, 494 '_ Fone 22-6461

Indústria e Comércio Dito Friedrich S/A � I C O F R I S A
C.G.C.M.F. 83.188.797/0001-20

AS8IEIMBLEIA GERAL EXTRAORDINARlA

CONVOCA'ÇAO
,

, Na. c.onf?rmidade do artigo 16.°, Capítulo IV dos Es

tatu�os -SOCiaIS, fícam co�vocados os senhores acionistas para,
reunindo-se em Assembíéía Gera] E�traordinária 'no dia 10 de
Dezembro próximo, às 16 horas, nos escritórios 'da sociedade
à Rua Princesa. Izalbel n. ° 574,'� fi C'anoinhas (SC), para, deli--'
berarem a segumte: ,

(
,

' '

'

OR,DE!M O DIA
1. 0) - Aumento do capital s ci�l de Cr$ 2.' 15.0. 000,00' 'para

C?r$ 5'.00'0.0'00,00, m.ed ante incorporação de' reserv�s
hyres} e consequente Iteração d0' Artigo 2'. o do, ca
Wtulo 1. ° dos Estatut' s Sociais;

.

2. 0) - R'eformulação e adapt ção dos Estatutos: ,Sociais a no,.
va lei das sociedades Anônimas (Lei 6.404 de' ...
15/12/76);

,

3.°) - Outros assuntos, de in' eresse geral para a soCiedáde.
,

. Canoinhas(SC), 2 de outUbro. de, í. 977.
FRANCISCO WIL,

.

,AR FRIEDRICH
Diretor Su,pe .intendente
,C.P.F. 028.748.579""0:4 2
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CaRRIlO DO r-10RTE 12.11.1�'7

Prefeitura Municipal
DECRETO

de Canoinhas
9/77

Aprova Lofea A,
mo .

J.

.,
�enedito Therézio de Carvalho etto, Prefeito Municipal

de \..aoolnbae, Estado de Santa Catari ,no uso de suas atribui
ções e de conformidade com a Leí 0.° 830 de 04/06/68 e Leí 0.0
1.135 de 04/02/74. V

D E C R E "A

N.

Art. 1.0 - FicA aprovado o i oteamento urbano com
-

8

área de 64.660,58 m2 do Sr. ADOL' BODDEMBERG, no Cam
po D' Agua Verde,' registro n.? 190b' 191, carta de aforamento
n.o 159 e 160, parte dos letes n.? � 3 e 174, sendo a área de
4�.750,58 m2 dístrtbuída em 87 lo� 8 e 18.910,00 m2 destinado a

.bertura
.

de ru ss, em decorrência! o despacho do Sr. Engenheiro
da PrefeItura, exarado no requeri!' ento protocolado sob n.? 1.145
de 30/08/77 e nas respectivas pi tas.

.

Art. 2.° - A área destin da a . abertura de rUIS
'

bem
como a área de 4 575,05 m2, coe espondenta a 100/0 da ár�a útil
total, deverá' ser doada a Prefei ura Municipal mediante escritu-
ra pública. I

Art. 3.° - O proprietá�' o ficará isento do imposto terrt
torial por 3 [três) anos de acor o com a Lei vigente.

�rt. _4.0 - Este Dacre�1 entrará em vigor' na data de
lIUI pubhcaçao revogadas as d pO!Jiçõ�s em contrário.

Gabinete do Prefeito unicípel de Canoinhas, 03/11/77
Benedito Therêeio de Csr» Ilho Netto - Prefeita Municipal

Este Decreto foi regia rado e publicado no Departamento
Administrativo, na data supr "

fábi" Nabor fuck - Diret,pr Administrativo - Vice Prefeito

DECRET N. 40/77
Subdlvls60

Benedito Therézío d Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de' Canoinbas, Estado de Sa ta Catarina, no uso de suas atribui-
ções e de conformidade co a Lei 0.° 830 de 04/06/68.

D CRETA
Art. 1.0 - Fica aprovado a sub ítvísão procedida pelo Sr.

JOS� PANGRATZ FILHO, Ide um terreno urbano, situado na rua

3 de Maio com rua Albino Budant, com a érea de 1.600,00 m2,
registro municipal n.? 559,�constituida p@lasdat&'surbanasn.o
128 e 130, carta de aforam nto n.? 691, lote, n.� 1 quadra n.?
184 com 480,30 m2; lote .0 2 com 505,90 m2; lote n.? 3 com

613,80 m2, em decorrência ,do despacho da Sr. Eng@oheiro da

Prefeitura, exerado no requerímento protocolado sob ri.o )383 de

19/10/71 e nas respectivas 'f plantas.
. Art. 2.° _;_ Este D�creto entrará em vigor na dat.a de sua

publicaçlo, revogadas as d,spf.)sições em contrário.

.

', Gabinete do PrefeiIo Municipal de Canotnhae, em 03/11/77
Benedito Therêzio de Ca oalho Netto - Pref-íto Municipd

Este Decreto foi r gistrado e publicado no Dep artamento
Administrativo, na data s ,pra.
Fdbio Nabor Fucl: - Dfretor Administrativo � Vi�e PrefeitQ)

DECRET! Nr 41 de 07-11-77
Apro

I

a Lofeamenfo

Benedito Therézio!' de Carvalho Ni!tto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, E itado de ante Catarin'l, no u�o de suas atribui

. ções' e de conformidade om a L�i 830 de 04/6/68 e L�i 1135 de

04/3/74 IDECRETA

Art. 1.0) Fica apr va�o o Loteamento procedido pelo Sr.

Basilio Conceição, de uml terreno com a área de 41.140,00 m2 si

tuado no Bairro Campol d'Água Verde, desta cidttde, sendo 9 á··

rea de 29.093,60 m2 dist' ibuido em 43 lotes, e 12.046,40 m2 de6-

tinido a 8b�rtur8 de rf.as, em decorrência do despacho do Sr.

Eogeilheiro da

prefeituta
Municipal ex,arado no requerimento

protocolado sob n.474 d 12/4/77 e oas respectivas plantas.
,

Art. 2.0) A área Idestinada a abertura de ruas, bem como

8 área de 4.114,00 m2 d�verão ser doadas a Prefeitura Municipal
mediante escritura públ,�a.

.

Art. 3.°
.

O prop�ietári(i) ficará isento do imposto territo

rial urbano, por três aDos de conformidade com 8 legislação �i·
.

-IIgente. 1
.

.

Art. 4.°) Este D crc=to entrará em vigor na data de sua

'publicação, re.vogadas a disposições em contrário ..

Gabtnete do Pr feito Municip,al de CaRoinhas, 07 de no-

Vembro de 1977 _

Benedito Therézio de
i
Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Este Decreto foi legistrado e publicado no Departamento
Administrativo, na data &upra.
Fabio Nabor Fuck. - Administrativo Vice Prefeito

N. 100/77
Benedito Therézio de Ca; valho Netto, Prefeito Municfpal de Cs

nOinhas, Estado de San Catarios, no uso de BUIS 'Btribuicõés
legais, resolve:

Re ;og,ar Portaria

revogada a 'ortaria n.O 83/77 de 18/8/77 a partirFica
desta data.

Gabinete do Prd ito Municipal de Canoinhas, em 03 de

&Overnbro de 1977

Benedito The,ézio de r:arvilho Netto -' Prefeito Municipal
Esta Portaria fol . egi9trada e publicada no Departamento

Administrativo, na data 8 pra
.

Fábio N.bor Fuck _ Diretor Administrativo - Vice Prefeito

Associação C tural,
lecreativa e 'sporti
VI «São B

I

Dardo»
Fundada em 13 de tubro de 1947

CGCMF, 83.194.027/0 ,'1-9� - C. P. 25

CANOINHAS .
- 'Santa Catarina

Edita.1 de " OBVOCICão
, ,

Ficam convo 'adas 03 senhores

associados, p 'a a Assembléla
Geral Ordin ria, a realizar-se

em sua sed social, sita em

Marcilio Di - Canoinhss-SC,
no dia 27 d

'

novembro de 1977.
às .9 horas e 30 minutai, em

l.a convoc ção; se não houver

«quorum» meia hora após em

segunda nvocsção, com qual
quer nú lera de presentes, afim
de delibe arem sobre o seguinte:
LO ... El çâo da Nova Diretoria,

2.0 - O troa assuntos de ínte-
re 'se social. 1

Canoin 88, 25 de outubro/1177
ALeI S rosa PIERMANN

Secretário Geral

Presidente

Juízo de Direito da Comeres

de Canotnhss - Santa Catarina

Edital de Citação
com opraz de 30dias
O Doutor José eraldo Batista,
Juiz de Direito a Comarca de

Canoinhas, Eita o de Sinta Ca
tarina. na F.arro da Lst, etc.

FAZ �ABER a todos quan-
tos e!lt� e rítal virem ou dele

I

conhecímento ti arem, ou inte-
ressar possa, c m o prazo de

30 dias, que por parte de cER
NI FUCK», por intermédio
de seu procura or Dr. Muacyr
Budsnt, foi req ertds uma açfto
de U sucaoíão, e uma área de
terras com 260, O m2 (duzentos
e sessenta) me ros quadrados,
situado no lug r denominado
Marcilio Dias, d ste município e

Comarca, obsde endo as seguin
tes cenfrontaçõs : frente uma ex

ten8ão de 23,50' metros' para a

Travessa 7 de S tembro; fundos
numa exteosão e 12,00 metros
�onfrontaDdo co

'

terras de João
[

Skotelak e 18, ,O metros com

terras do requer nte; de um la
do numa extens o de 21,50 mê

tros confrontand com terras de
RO'S8 Vieira .do : 8scimento e s/
marido e outro 'ado, numa �x

tensão de 5,45 etros confron
tando com a ES",rs(ta 1e Ferro

que liga Canoi 'has - Marcilio

Dias, ns qUAl bantém pO'l8@,I

mansa, pacifica :� ininterrupta.
A referida ação cima citad.a foi

[

proferida o seg[int@despacho:
,

M

- «Para a audi ncla de Justi-
ficação prévia d .' Posse, designo
o dia 20.03.78, à' 14 horas. Ci
te-se aquele em rcujo nome es

teja transcrito imóvel, bem
assim 08 confin ates. Por Edi
tal, citem-se 0.8 réus ausentes,
incertos e desco �hecidos, com o

prszo de 30' (tr ta) dias, e Da

forma da lei. eie tifiquem-se por
Pfecatória, os r presentàntes da
Fazenda 'Públic da União, do
Estado e do M pic!.pio. A cita
ção valerá par i todos os atos
do processo. Ci , tifiquem o Mi
nistério Públi ,o. Canolnhas,
29.08.77 (as) J S� GERALDO
BATISTA -

>

iz df! Direito».
Dada e' pa8sad : nesta cidade de
Canoinhas, Est '[do de Santa Ca
tarina, aOIl seis dias do mês de
setembro de m 'I, novecentos e

setenta e sete. . u, Zaiden E. Se
leme, Escrivão, [-o Subscrevi. 1

JOSÉ GERA�O .BATISTA
. Juiz de

(irelto

PREFEITUH A MUNICI

DE ' CANOINHA
, PORTARIA N. 101/7,

Benedito Therézio de Carvalho Netto,lrefeito Municipal
de Csnoíuhae, E9tado de Santa Catarial,

n�ao�"
de suai atribui·

ções legais, resolve:

,

lomear Comissio de Ay.liacio - I/R.doliáril) .

Composta dos Su. Drs, Saulo C valho, advogado, Luiz
Fernando Fuck, engenheiro civil, Adi180 Medeiros, eage.llhelro
civil, Paulo Eduardo Rocha Fa,ria, eDge heiro agrônomo - V.
reador e, Guinther Ruerckerdt, para' sob a presídêacíe do primei
ro, procederem 8 avaliação de um im6 el de propriedade do Sr.
Demétrio 'I'rukam, com a Area de 400 O m2, data 64 reg. muni

cipal n. 200 sito nesta cidade a Ru Bario do Rio Branco; no
praza. de setenta e duas horas a pi ir de 8/11/77,

Gabinete do Prefeito Munlc'pal de Canoinhas, OB de DO-

vembro de 1977
'

Benedito Therézio de Carualb Municipal
Esta ,Portaria foi registra a e publicada nO Departamento

A4miuistratlvo, nli data supra.
Fábio Nabor Puc« - Direto AdmiDstrativo - Vice PreflnQ

N. 102/77
Benedita Therézio de Carv ho Netto, Prefeito Municipal d. Ca
noínhas, Estado de Santa Catarina, no . UfO de soaa ItribulGões
legais, resolve:

Conceder. a grat ficaçio mensal de C�$ 1.000,00 (um mil
cruzeiros) a partir de ,/10/77, ao Sr. Alfredo Medeirol Franco"
pelo atendimento ao P sto do Ministério do Trabalho, conforme
Convênio firmado e .' 17/05/68 e aditivo de Prorrogaclo em

20/03/77 entre a Dele acia Regional do Trabalgo de Santa C.ta�
rtna e o Prefeito Mu, íctpsl de CaDoinha!. I

Gabinete do refeito Municipal de Canoinbal, em 03/11/77
\ Benedito Therézi de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Eita Port ia foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo, n

.
data supra.

Fábio Nabor .F ck - Diretor Administrativo' - Vice Prefeito

•
. � ,

• •••• 'v, '"••• ••

..

•••• •• • •••
...�...••••• 1,.1 •••••

•

CGC 83.166.033/0001-33

1�edação, Composição 'e Impressão:
Rua Paula Pereira, �65 - Fone 22-0379
Canoínhas - Santa Catarina ....

Proprietário: Arolde Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ri[beiro da Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
,Três Barras: Paulg· A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro À. Grisa
30 anos a serviço da Comunidade ( .

Cartaz do Cine Jubileu •
-
•

•
• •
•

Hoje às 20,30 horas - sensacional programa duplo:
1.0 1ilme: «Peca perdio a Deus••. nuncI a mim»
2.0 fillDP.: «Um inverno de sangue em V�n,zl·

Amanhã às 14 horas, em matinA:

«Peca perdlo a Deus... nunca a mim» - cllorido

Amanhã em duas sessões, às 19,30 e 21,30 horas
«O BEBe DE ROSEMARY»

Magia Negra, Exorcismo, Bruxaria ... isto dá uma idéia a voei de
como tudo começ(i)u. 7' com Mia Farrow - colorido - censura 18 anoI

Segunda-feira às 20,30 horas:

«O BEB� DE ROSEMARY.
colorido - censura 18 anOB _,. Você que assistiu o Exorcista, o An
ticrilto e A Profecia, não pode perder «o Bebê de Rosemary.

Terça-feira às 14,00 horae, em matini:

«A LOUCA AMBULÂNCIA»
'Uma super comédia com Baquel W61ch - colorido

Quarta el Quinta-feira, às 20,30 horls

«A LOUCA AMBULÂNCIA»
Sexta-felra, às 20,80 horas

"Pantera, Tigre e Drag60 elQ lufa mOl'taf.
- colorido -

ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta programação será sempre para
ofere,cer o melhor em filaes.
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,DECR,f��TO N. o 406 DE, ;�f) DE� OUTUBRO DE, 1977 \ DE, :bOTE�\MENTQ"
,O Loteamento ARDIM Z,ILDIA PACHECO" situadoODILON PAZD:A, Prefeito Municipal de Três Barras,

no P . ímetro urbano da
.

idade de Três Barras-Se., no lug�rEstado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
de . minado B .rra Gran

I
, dista 41Ü'0 metros do centro da ci-ções, etc,

de.D 'E' C R Ei TA: É formado por 31 lotes destinados à venda, e que
Art. 1. ° - De acordo com o artigo 137 � parágrafo /,compõem as quadras (qu rteírõesj, n. Os 1, �, 3, 4, ?/'nico doCódízo de Posturas aprovado pela Lei n .? 26 de ... I 7 8 9 ln II, 12 13 e 1 'e mais um lote naÜ' comercíável,�

, ," , , , ,

0.0.1.0'6 :62 e artigo 134 �, parágrafo único do mesmo Código, Ii" doado à Prefeitura Muníci al de 'I'rês Barras com 4.80.0','
iodífícado pela Lei n .? 216 de 1'2.07.72, fica aprovada pro t' metros quadrados, que co põe a quadra n. ° 16, destinada a
lsóriarnente até a elaboração da Planta Cadastral da, Cid, -

construção de uma praça, (jardim público) .

e a Planta do Loteamento "Jardím Zilda Pacheco" de ,b- _. A rede de energia elét ica da OEtLE:SC, dista a 30 metros
riedade dos Senhores Dorival Bueno e Wilson Abner Bis ,bp, e acompanha todo o I teamento pelo lado norte e leste, O'
tuado no lugar denominado Barra Grande perímetro u

f
õano

mesmo ocorrendo com ,a linha teíeíôníca da TELEISC.
a Cidade de Três Barras, totalizando a área lotea a ...

. O referido loteame to dista:
�2. 838,80. metros quadrados assim distribuídos:

f' _ 400. metros em linha r ta da ,E!stação Rodoviária da cidade
13 Quadras de n. ° 1 à 5 e de 7 à 14, dividid �I

em, 317 .

e _que conta com li.?h�,s,. regulares, Ganoinhas-T�ês Bar�as-ites num total de J93.,281,80 metros quadrado�; d1nai� '.,.. .

Siaio Mateus, com oni us das :Etrnpr,esas Reunídas S.A.
B.557,o.o. metros quadrados que ficam doados a 7Prefeltura cujos ônibus passam . '50 metr_?s: da área loteada

.. , .

'

,unicrpal de Três Barras, se, compreendidos pela ,. uadra n. o _ 30.0. metros da Estaçãi
Ferroviáría da Rede Ferrovíárta Fe-

com, 4.8>0.0,0.0: metros quadrados destinados a raça (Jar- deral, que ligam Três Barras à Porto União, e Mafra-S�' ..im) e mais 74.757,0'0 metros quadrados destí ados a aber-
'_ 300 metros em linha eta do atual Grupo Escolar Munící-

[ar dt ruas e avenida, permanecendo ainda u
f
'a área de ...

paI "Guita Federmann".
. . .._5.535,20. metros quadrados de área não lotea la, com que to-

_ 1.500 metros do ca o de pouso municipal, 'para avioes
Iizam 339.374,'00 metros quadrados, confroj ítando o referi- de pequeno porte.

, ,. , "o' loteamento, ao norte com o Arroio Barr rGrande; ao sul
_ 250' metros da entra a de acesso a Fábrica da lRlgesa de

am áreas da Rigesa, Celulose, Papel e g, balagens Ltda.. ; Três Barras, divisan o o lado sul com áreas da referida
) leste com parte do Arroio Barra Grand le área da Rigesa, Fábrica.
elulose, Papel e Embalagens Ltda., e <> oeste divisa��o __ 4110. metros da Escola Básica "General Osório" localizada
rm a Rede Ferroviária F'ederal S.A., e errenos de Feiicío

no centro da cidade
rrreira} de herdeiros de José Jonko, de 'er�eiros de _!\dolfo _ 1.50'0 metros em lin a reta do Colégio Estadual "Colombo
[alter, de herdeiros de Paulo Olsen, de erdeíros de Adão Ma- M. SaIles, onde fun iona o Curso Cíentítíco Profíssíonalí-
hóskí e de herdeiros de Paulo Olsen. I zante e onde funcio ará a partir de 1977, o Curso Básico.

Art. 2. ° - Em virtude da do \�Iãb de 79.557,0.0 me- ANT 'NIO F. TSUNODA
os quadrados destinados a abertur :Ide ruas e 'construção C.R.Ei.A. n .? 2867 _ 10.a Região
�'praça (Jardins), ficam concedido :aos proprietários Dori-

esp. Técnico
I Bueno e Wilson Abner Bíshop, Ü'S

I eneíícíos constantes do
Três Barras, (ISCl, 2,0 de outubro de 1977.

ódigo de Postura' (Lei n. ° 26 de 1 i" 0'6; 62) art. 142 - Pa- 1
grafo 2. o, para o Loteamento "J

.

dim Zilda PaCheco".'
LEI N. o 418 Ik 27 DE' OUTUBRO DE 1977

Art. 3'. ° - Este Decreto en ará em vigor na data de "

la publicação, revogadas as dísp síções em contrário. SUPLIE'ME'NTA Il'OTAÇÕES ORrÇAMENTÁRIAS
ODILO� PAZDA, Prefeito Municipal de Três arras,Prefeitura Municipal de Tr s Barras (ISC), 20.10.1977,
Estado de s.anta Catarina, no uso de suas tribuí-

ODILON P ZDA
�ões, faz saber que a Câmara Municipal d cretoú e

Prefeito M
i

ícípal
eu sanciono a eguinte: "

Este Decreto foi régíst '�tO e PUbl.idCatdo no Departa; L E I : ' \ .

,ento Administrativo desta Pr ei ura, na ata supra e sera
Art. 1. ° _ Ficam suplementadas na ímp rtância de

pblicado no Jornal "Correio d Norte".
Cr$ 17'8.0.'00.,0.0 (cento e setenta e oito mil cruzeiro as seguin-

PAULO AD 'O FRANK tes dotações �r?amentál·as:Diretor Ad iinístratívo
Câmara lV!unlCJp,al
3110..0.'0/1144-0.01 P'ess ,aI .. 25.40.0.,0.'0

ANE'XO N. o 1 - DEC {ITO N. o 406 de 2Q,/10/77 4140..00/3411-006 Mate ial permanente . 6.710.,0'0
E'F.· Loteamento: Zilda Pa heco .' Gabinete do Prefeito

Muni�í�o:. 'Três �arr s-SC
,

'. 3110.,0..0/1124-00:7 ,Pesso 1 .. ..' ..

Propríetárío: Doríval ,Bueno e Wilson Abner Bíshop Departamento de Adrrríni tração
UADRA N. o N. o LOTE: I ARE'A T01AL DA Q,UADRA 3110..0.'0/1144-0'20. Pesso 1 fixo ....

1 28 16,.8o.'Ü',o.O:m2 31110�Oo./1144-021 Pesso Variável

2 28 16.800',0.0 m2 Departamento da Faz.end:,
.

3 IH 13.281,o.'Ü' m2 3110..00./1144-0.32 Pessoa', '

I' Cr$ 11..00'0.,0.0
4 7 4. '504,0.0' m2 Departamento Municipal stradas Rodage "

5 28 16.800.,0.0 m2 3120. o.o./t.21o.-o.78 Peças e': Acessórios .

(
. Cr$ 40..0.00,0'0.

7 18 10.8.00,00 m2 Servicos Urbanos i
8 28 16.80.0,0'0 m2, 3120. .:00./1298-0'93 Outros ';materiais d'

9 . 3 2.136,0'0 m2 consumO'
\.,.;

.

lO. 28 16.80.0',0.0 m2 3130.0.0./130.2-094 . Conserva0 e ma

11 28 16. 80or,OO m2. ' tenção e geral'..
12 28 16.80.0,00. m2' \
13 117 10.368,80' m2 Total da SU'P�ement \�iãb .. Cr$ �7.g.0o.O,�'O
14 57 34.59·2,0'0. m2, Art. 2. ° - As supJe 'entaç eSI do item 1. correrao

a cdnta do excesso de arrecada � ,'" o- apurados nos meses de
SOMA 317 193.281,80 m2

7Agosto e Setembro de 19'7 '.
AREA DOADA A PR.E;FEITURA: Art. 3. ° _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua
6 1 4 . 80.0',00 m2 . . -

t
' .!

publicação revogadas as dlSposlçoes em con rano,. '

RUAS E' AVIElNIDA ' 74.757,0.0 m2
Prefeitura Municipal de Trés Barras (SC), 27.10.1977

'SOMA. .. .. .. .. .. 79.557,0.0' m2 ODILON PAZD'A
272: 838,80. m2 Prefeito Municipal
66.535,2'0 m2 , Esta Lei foi registrada e publ.i.cada no Departamento

339'.374,0.'0 m2 Administrativo desta Prefeitura, na data supra, e será publi
cada no Jornal "Correio do Norte" .

PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL BARRAS
LEI N.o 416 D� 20 DE
OUTUBRO DE 1977

AUTORIZA O PODER
,E/XECUTIVO A CONTRAIR

:EMPRESTIMO EI DA OUTRAS
PROVID�NCIAS

12.11;1977CORREI{) 00 N_O_'_R_T_E -----�--------��-.....

,r.'
v:

'Art. 1. ° ,I ica o Chefe
do Poder Exec !I.VO MUniCipal
autorizado a ntrair no Ban,
'Co do Estado ,tie Santa Catari
na SIA., e 'ípréstimo por an
tecípação e Receita gerada
pelo Fu, do de Particípaçã,
dos M, ícípíos no Imposto
sobre írculação de Mercado
rias, té O' limite de Cr$ �"

250.100,00 "(duzentos e cín
qu ta mil cruzeiros) .

§ ÚNICO - Para os fins,
: onstantes neste artigo- fica o

Chefe do Poder 'Elxecutivo Mu
nicipal autorizado a oferecer
como garantia de pagamento
ao mutuante as quotas do
Fundo de Participação, dos
Munícipios no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias, do
presente exercício, e do exer

cicio de 1978.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarin f
no uso de' suas atrí ,"'.

ções, faz saber que ,,,,/éâ.
mara Municip1al , cretou
e eu sanciono a s ,�uinte'�b .

'/

L E I :

8.951,40.

Art. 2.'° - Esta Lei en
trará em vigor na data de sua

. publicação, revogadas as dis
posições, em contrário.

\

Prefeitura
.

Municipal de
Três Barras' (SC'), 20.1Üi.19·77.

. ODILON PAZD:A
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitu
ra na data supra" e será pu
blicada no Jornal "Correio do
Norte" .

PAUL,O ADÃO FRANK
Diretor Administrativo18.0'46,0.'0

5.125,10.

Cr$ 40.0.'00.,0.0

Documentos extraviados
EDIVAL WISCHNESKI, declara
para os d�vjdo!! fins que extra
o Certificada de Proprlp.dade
do Veiculo VoJknvegen Sedam
1300, ano 1967, cor verde, pla
ca CA·0957, chassis D.o B7423496.

O mesmo fica sem efeito
por haver sido requerido 8

2.a via.

Cr$ 22.767,50.

(ertificado eitr viado

TOTAL AREA LOTE:AiDA'
TOTAL AR.EA NÃO LOTEADA

, TOTAL, 'ARE'A DO LOTEU\MENT'O

R, declara
peara os ;devidos os que extra
viou o CertifIca o de Proprie
dade e d!mab documeótos do
Veiculo placa A· 0747, chassis
n.o CHFIOE 01176.

Três Barras (BC), 20 de Outubro de 1977.

ODILON PAZD'A
Prefeito Municipal

��Q�QMQQ���Q��QQ���Q�Q��Q�������QS�������QQ���QQ��QQQQ���QQQ���
� A I

m

J. CaRTE caça e pesca I
Si
'912

t:.-.lJ-9.Y--.f.a.2�__C.am.g.J.R�;-;---eefft--tl+Hé!I---t.J.4WoC1--...�!Iii!L'!c�aL--!P-!...!R:...!.1�S::.....:C:.:....:....:IL=-=L_:.,A.:_- F E R P I ou M O R E NÓ. 9t1
Sacos de dormir - Redes de descanço Moll-MolI- Camas Cimba-cot - Congelador S E capacidade 75 litros. m
Lâmpadas a gás - Lanternas - C�ntís - Banquinhos - Estojo para pesca - Carretilhas MAR e DAIW eD
V
... Ll'nhas Anzo'I'S - VI·veI·ros - Redes - Tarrafas. 9IJaras naCIonaIS e Japonesas

- -

,

UM CAMPING· PERFEITO - COM COMODIDADE E CONFORTO m
��aDaaaeaaa�e�a��eB�a��D�D�aBe�aa�aaDDaBDDDDDDe�DBa�aa�DBa�aaD�

O� mes 3 ficam sem efeito
por

.

haver sido requerido 88

2.a;i vias.

Praçft IJauro MUner, 646 Fone 22-0514 CANOINHAS - Santa Catarina
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.'. ". A AristidesMallon garante .:

omelhor atendimento avocê e ao seuMerêedes...Benz.

,

:��;, '�:;;W:�b
, li
II
'I';.,'
li ' '

11

tfcnicos. Uma coisa precisa da outra. Por isso nós
,iftinOS todos os equipamentos necessários

4�ao diagnóstico dos problemas mecânicos do seu

ti veículo. E temos também todas as ferramentas
Ir q4e ajudam a tornar seuMercedes-Benz tão bom

l' corno ele estava no dia em que vo'cê o comprou.
f/
.1/

4. Nós lhe oferecemos mais eficiência na ,lI
assistência técnica. ii

, Seu veículo fica em nossas oficinas apel1a�'
o tempo �xato em que é revisado, ou reparadq}
Nem mais, nem menos.

' �
E lembre-se: ,eficiência não /;

é apena,s trabalhar com rapidez, mas també
'

corretamente. Em todos os sentidos.
. .1 r, •. � � ,

'

Nós temos todos os recursos
necessários para cumprir esta
obri�ação que assumimos com você.
AqUI está a prova dos 9.

,1. Nossas instalações são adequadas.
"

Venha. nos fazer uma visita: a primeira coisa
que você vai ver é a funcionalidade das nossas
instalações. "

Em todos os departamentos.
Até atingirmos nossas dimensões atuais,

muitos investimentos foram feitos. E vamos

continuar investindo sempre, pois achamos que,
quanto melhores forem o ambiente e as

condições de trabalho, mais produtivos serão os

resultados. Para, todo mundo. Mas principalmente
para você.

, ,

2. Nossos vendedores' são especialistas em
transporte diesel. ,

,

Nossa equipe de vendas não é formada por
simples vendedores, e 'muito menos por "tiradores
de pedido". Ela é constituída por pessoal de
alto nível, bem treinado e atualizado. Por isso nós
podemos oferecer a você assessoria completa nos
seus problemas de transporte. Desde a escolha
do veículo exato para a sua necessidade específica,
até explicações detalhadas sobre as vantagens da
padronização de frota.

,

Converse com os nossos profissionais,
de vendas, e use-os como consultores para,
osseus negócios. Eles são de confiança a

toda proVa.

3. Nós temos um estoque adequado
de peças genuínas.

Você já sabe: um Mercedes-Benz,
para continuar sendo um verdadeiro
Mercedes-Benz, da cabeça aos pés, deve
usar somente peças genuúlas. Elas são

fabricadas sob rigoroso controle de qualidade,
que vai desde a matéria-prima até o acabamentq.

Isso significa que as peças genuínas São as

únicas que podem oferecer confiabilidade
,

mecânica, baixa manutenção e trabalho
constante, em perfeita harmonia com os'

,

demais componentes dp seu Merccdes-Benz.

.

t': ,,'
•

5. Nossos técnicos são treinados pel
.prõpxia fábrica.

. Antes de alguém colocar as mão' m seu

,veículo, passa por um período de trei amento na

, ,,' tempos menos favoráveis. Você sabe disso, não é
mesmo? Mas nós achamos importante que saiba
também que o nosso melhor atendimento a você
é constante, seja qual for a época.

Mercedes-Benz 'e tem que demonstrar seus
conhecimentos a prática. Nassa equipe técnica
faz cursos perió icos de aperfeiçoamento,
para estar sempr ,

a par das mais novas técnicas
Mercedes-Benz,

.

.

Portanto, v cê pode ficar tranqüilo: '

aqm seu Mercede Benz é tratado com carinho
e competência. Muita competência mesmo.

9. Nós somos um Concessionário
�ercedes-Bei1z.

..

". Este item, na verdade, engloba todos os 8
.

itens que destacamos antes. Porque, como
Concessionário Mercedes-Benz, temos todos os

me�os e recursos para cumprir nossa principal
obrigação: atender você e o seu Mercedes-Benz
o melhor possível.

Nassa meta é dar a todos os clientes
atendimento e serviços tão bons quanto os

veículos que vendemos. ,

Venha fazer a prova dos 9.
..

E, depois, faça-nos o favor de contar o que
você viu e sentiu a todos os proprietários de ,

Mercedes-Benz que encontrar por aí. .

Nós vamos lhe agradecer muito por essa
gentileza. ., .

'

.

E eles também'..

Juizo de -Direit.o da Comarca de I

CAIOIlnlS • Sinta Ca.tarlnl

i l de
lnte dicão

,

o Doutor Jo é Geraldo Batista,
Juiz de Direito aa Comarca de Oa
noínhas. Estado de Santa Catarina.
na forma da Le , etc.

FAZ SABEi. quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, po este Juízo e Car
tório de Orfãos e Anexos desta Co
marca, foram r gularmente proces
sados, a reque mento do REPRH�
SEN1�ANTB DO MINISTÉRIO PÚ�
B'LICO, os aut s n. 6311 de inter
dição de PAULI A BDUVlGES, por
estar sofrendo d anomalia psíquica.
cuja interdição foi decretada por
sentença proferi 8 neste Juízo em
data de 09 OS.7fi, endo sido nomeada
curador, a Sra. IGUELlNA SUCHA
RA WiPIESKl, rastleíra, viúva, do
méstica; restdeu e e domicHiada em

Barra Mansa, de te município e Co
marca; 8. qual i prestou o devido
compromisso e atá no exercício do

cargo, pelo que erão consíderadoa
nulos e de nenh fi efeito todos 08
atos. avenças e convenções. que 8.

interditada ceieb 'ar. E, para. eoahe-
,
cimento de todo • é expedido o, pre
sente edital, ,em quatro vias, que
será attxauo no lugar de eostume
e publicado pel imprensa local e
pelo «Diário da ustíça» do Estado,
com intervalo de. dez (10) dias. Da
do e paseado ne ta cidade de Ca,
noínbas, Estado e Santa Catarina,
aos onze dtss doi mês de outubro
de mil, novecent s e setenta e sete. I

Eu. Zaiden K S ·leme, Bscrtvão, o

subscrevi. 2

José Geral o Batista
Juiz de Ireíto

6� Nós usamos ferramental e eq,�ipamentos
apropriados.' "

O uso de ferramental adeqj do é o

complemento lógico da capacida de nossos

• I

7. Nossos serviços aumentam o valor de
revenda do seu Mercedes-Benz,

.

O valor de revenda de um veículo depende
muito do sc;u estado de conservação, das suas reais
condições de desempenho. Se não existissem
outras razões para você preferir os 'nossos .

serviços, esta já seria mais do que suficiente: nós
garantimos, através da assistência
técnica Merccdes-Benz, que o seu veículo terá

assegurada a mais alta cotação na hora da troca.

Concessionário Mercedes-Benz'

Aristides ".

"

Mallon ,", ,._., -,

-,

8. NÓs estamos sempre prontos para servir
você. Em qualquer época.

'

Em todo negócio existem tempos bons e
.

Rua Vidal Ramos, 1036 - Canoiahas - SC

PRECE A, S,AO JUDAS TADEU

(Para ser recitada em

grandeaflição, ,ou quando se

parece privado de todo o auxí
lio visível, e para os casos de-,

, sesperados) .

São Judas, glorioso após
tolo, fiel servo e amigo. de Je
sus! o. nome do traidor foi
-causa de que fosseís esquecido
PC?r muitos, mas a Igreja vos

honra e 'invoca uníversalmen-
.te como o patrono dos casos
desesperados, dos negócios sem

remédio. Rogai por mim que
sou tão miserável! Fazei
uso, eu vos imploro, desse par
ticular privilégio que' vos foi
concedido, de trazer visível e

imediato socorro, onde o socor-

"ro desapareceu por completo.
Assisti-me nesta grande ne

cessidade, para que eu possa
receber as consolacões e o au

xílio do céu, em todas as mi..
nhas precisões, atribulações e

sofrimentos alcançando-me a

graça. .. (aqui. faz-se o pedido
particular) ; e para que eu pos
sa louvar a, Deus convosco e

com todos os eleitos, por toda
a eternidade.

Eu vos prometo, ó bendito
Judas, lembrar-me sempre
deste grande favor, e nunca

deixar de vos honrar como
,

meu especial e poderoso patro
no, e fazer tudo o que estiver
no meu alcance para incenti
var a devoção para convosco.

Amém.
S. Judas, rogais por nós e

por todos os que vos honram e

invocam o vosso auxílio.
. .

(3 P. N ., 3 A � M .; 3 G.P'.) .

.

Por uma devota pelas gra-
ças aleançadas. ��

•• ••••---.=ElIll1--IIII111_-lIIIZIiIiI1W!llllamili.._M!�;Ç,�+WI"UR'_ii31.if\U"Eipal!!aallilllBlll.'e±t"'EiiIilIlllllll.IIIl.."III....elli'.tr.'r-a_' _
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vÓ, eORRRIO DO NORTE

Prefeltora Municipal de Três . Barras
'Departamento da Fazenda - Orçamento Programa/1978
.

'

,
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de

Três Barras para o exercício de 1978. "

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de' rês Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso desu 'atribuições,
faz saber que a Câmara Municípal decr tou e eu san

ciono a seguinte:
LEI:

'

;
"

;;

Art. 1. o - O Orçamento para o M
I

ícípío, para o

Exercício Financeiro de 19,78, estima a Rece' a em Cr$ ...
9.30'0.0'00,00 (Nove milhões e Trezentos Mil ruzeírosj: e fixa
a Despesa em igual valor.

, Art. 2. o _ A H�eceita será realiza a mediante a are

recadação de tributos, rendas e outras rece tas correntes e de
capital, na forma da legislação em vigor, m O' seguinte des ..

dobramento:
RECEITAS CORRENTES

1.1 - Receita Tributária.. ..' .

1. 2 - Receita Patrimonial .. .. . ...

1. 3 - Receita Industrial I" l
1.4 - Transferências Correntes ,i.
1. 5 ..._ Receitas Diversas .. /( .

Sub-Total .. . .. o ••

, • o, Cr$ 8.492.800:,00
RECEITAS DE CAPITAL I

2 . 1 - Operações de Crédito .. .. .

2. 2 � Alienação de Bens Móveis e mó-

o-s
Cr$
Cr6
Cr$
c-s

380 . .000',00
8� 000,00
2.000',.00

7.8791.800,00
223.000;00

'Cr$ 93.00.0,0'0
•

Cr$ 6.000,00
Cr$ 708.200,00
Cr$ 80'7.2000,00
Cr$' 9'.300.0100',00

veIS ....' .. .. .. .. .. ..

2.3 ,-' , Transferências de Capital
SuibL.Total .. . o •• ••

••
••

TOTAL GERAL .. .. . .

.I
•• '

-

Art. 3. o _ A Despesa, diftribuir-se-á por órgãos ad-
ministrativos da seguinte maneíraj

·

I - PODER LEGISLATIVO
0.1 -� Câmara Municipal.. .. '.

II - PODER E,XE:CUTIV
0.2 - Gabinete do Prefeito

.: �r: ... 1

'':'
• Cr$

ü.3 -, Departamento de Admí ístração Cr$
0.4 - Departamento da Faze Cr$
.0.5 - Setor do Fomento Agrfpecuário Cr$
0.6 - Departamento de Ed cação e

Cultura .. ..

'

... . o •• ,Cr$. 1. 388.000',00
0.7 - Departamento de Serl íços Ur-

banos
..
.. .. .. ..' .. Cr$ 1.00'4.000,00

0.8 - Setor de Saúde e Sane menta. o Gr$ 266.00.0',0'0,

O. 9 - Departamento Münici �1 de Es-
.

tradas 'de Rodagem..
.

Cr$ 4.0'81. 00.0,00
TOTAL GE'RA'L, ....

c-s 295.640,00

485.000,0.0
402.000',0.0
952.0000,00
4'26.36.0,00

Cr$ 9. 30n. 000',00
§ 1. o _ Fazem part da presente Lei os anexos que

integram .o' presente volume.
Art. 4. o - O Poder ,:xecutivo, nO' interesse da Admi

'nistração, poderá designar ó gãos centrais ,para movimentar
dotações atribuídas às unida s Oorçamentárias .

, Art. 5. o - FIca o IodeI' EixBcutivOo autorizado a t04
mar as medidas necessárias ra ajustar os dispêndios ao efe

�ivo comportamento da R.ec ta.
'

Art. 6. o _ Ftca o der ,gxecutivo autorizado a efe
tuar, durante QI exercício fin nceiro, transposições parciais ou

totais de dotações da mesma unidade orçamentária.
IArt .. 7.0 - Os rec rsos ·da Reserva de conting,ência

serão destinados, por ato do oder E�ecutivo a reforçar dota ..

ç'ôes que venham a se torna 'insuficientes.
. ,

Art. 8.° - A apHc ção dos recursos discriminados
no artigo 3. o far-se-á de ac rdo com os pirogramas analíticos

para Unidade Orçamentária constantes do anexO' da Despesa,
aprovadas e alteráveis por creto do Poder Executivo.

Art. 9. o -O E'xccutivo Mu icipal, fundam,entado na Consti
tuição Federal" Gonstituiçlã' do :Estado e Lei Federa� n. o ..•

4.320 de 17 de março de 19 I

, e au.torizado a:

I - Abrir Créditos Suple entares até o limite correspon
dente a 30'% (trinta ar cento) do total das despesas
fixada nessa Lei, alt andOo, se necessário, o pil'ograma
de investimentos, as m como, criando elementos eco

n6micos de d�spesa 'entrOo d� cada projeto e/ou ativi
dade;

II - Realizar Operações Crédi tOo por antecipaçãOo da Re-
ceita para atender à insuficiência de Caixa, em quale
quer mês do exercíc' financeiro, até o limite corres

pondente a 25 % ('Vi te e cinco por cento) do total da
receita estirriada nes Lei,.

'

Art. 100. o - As d pesas com pessoal, material, ser

viços e encargos necessário a realizaç-ão de obras, quando
executadas' por administra -o direta poderão ocorrer à conta
de elemento 4'.1. 1 . Ot - Ob as públicas.

Art .. 11.0 - Esta ei ,entrará em vigor em 1. o de ja
n.eiro de 19.78, revOogadas as disposições em contrário.

Prefeitura M'unicil 1 de Três Barras (SC), 1,2 de Ou-
tubro de 19,77.

'

ODIL N PAZD1\
Prefeit, Municipal

I ,

Esta Lei foi registra
"

publicada no D'epartamento
Administrati�o desta Prefeitura, na dat� supra, e será pubH- .

cada nO' Jornal "CorreiOo do Norte".
PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

12.11.1'77'

Registr6
EDITAI\

NEREIDA C. CôR , , Ofi(!hll
do Registro Civil do I 1. o Distri
to de Canoinhas, Sfnta Catarí
na faz saber que} pretendem
casar-se: !J,
Fernando d. ima e Ma-'

ria 8dnta da 'ruz, ambos
solteiros, domicili Idos e reslden
tes nesta cidade e Csnoính as.

, .
'

. Ele operário, nas ido em Cara-
quatá, neste

Ml:hicfP'o
em 30

de maio de 194" filho de Leo
poldo de Lima I

r

Bamilta Perei
ra de Lima. EI� operária nas ..

clda ern Tama�lfbduá, Município
de

CU;itib!lnOsi':deste
Estado em

10 de outubro i/de 1947, filha de
Teodoro

AIVejl
da Cruz e Ma

dalena Rtbeir ,/ da Cruz.
,

João Cav Ihelro Sobrinho
e Nélia H

1

rtmann, ambos
solteiros, do � tctlisuoa e resi
dentes em S lseiro, deste Mu

nícípto.: EI!!' �1&vr8dor, nascido,
em Camp;oa1Santas, Município
de M&j I')f Vi. ira, deste Estado
em 7 de out ibrn d � 1957, frlhc
de Pedro C� alh .. iro e Etelvina
Prestes Cav' lheíro. Ela do lar,
nssclde em f\rroios, neste Mu
nicípio em 11 de dezembro de

1956, filha d Edmundo. Hart
mano e Marí11 Arnold Hartm rnn.

Franelse lessack e Ele
nir da Fati a Correia, ambos
solteiros, d mícilíados e resi
dentes no airro Campo da A

gua Verde, I desta cidade. Ele

chapeador, 1.1 ascido em Palmital,
deste Muni Ipio em 22 de ou

tubro de 1 54, filho de Grego
r ie Lesssc ; e Maria Silva' Les- ,

sack. Ela o prária. nascida em
, .

Distrito de Vitorino, Município
de, Cl-vela dís, do Estado do
Paraná em1Il0-8-196t, filha de
Alvioo do Seotas Correia e

Julieta AI

Luiz C I: rês e Maria L.o
nilCila Ma ane�ro. ambos sol
teiros. Eie, carteiro, nascido em

Porto F�li
L
o Corrêa, Município

de Sengés, Estado do Paraná,
em 14 de 'bril ,de 1951, resi·
dente na: idade de Curitiba,
E!!tado do

'

araná,�filho· de An
tonio Paci co Corrêa e Maria
Ju�tiil8 Co .rês. Ela do lar, Das-
,cida em S rre das Mortes, nes

te Mtinicip o em 2.0 de agosto
de 1958, r ideote nesta cidade,
fIlha de Jo é MasE8neiro e Te
reza Meod s.

REGISTRO OE IMóVEIS DA COMARCA DE CANOI,NHAS
CANOINHAS - ,EST1\DO DEI S�NTA CATARINA

Loteamento

;

Cassem' ..o Inacio da Cruz
• Antonia Barbosa, Ambos

solt�iros. E operário, nas'c'ido
�m Rto B nito, Município de

Lenon Regi, deste Estado em

9' de janeir de 1954, residente

Df:'sta cidad filho de José 108-
cio da Cruz ,e de dona Iz ))ina

da Costa Cr z. Ela do lsr, n88-',
cida �m Cs po doa Bu:?no�,
fIlha de Pe :0 Bsrbosa e de

dOCJa Delfins R;b�iro da SIlva.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

, Fc i p �rdido, dia 2 de outu

bro DG ônibus «Sã CI istóvà())

que partiu de !\11 J ra às 11,00
h()re�, os !'egutntp d()curnento�:

Carteira Proflssio I, CarteIra de

Reservista, �arte f8, de lienti

dade Título de I leitor e Car-
.,

,

teir@ de Saúde d I.N.P.S., in·
clusive rtcibJ d Certeira de

St:úd@.
Pede-se 8 pess que encon-

trou; o favor de e' tre gar ao se

nhor Dorcélio ssaneiro, em

Papaoduva, DO s uinte ende

reço: rua Simeã' de Almeida
n.o 446, que será gratificado.
Papsnduv8, outubro de 77 2

DORC�LIO MASSANEIRO

Edi
GLABA KOHLBEClK, Oficial do Registro

de Imóve da Comarca de Clanoinhas, Estado de San.

ta Catariri ,na forma da Lei,
Faz públíc para ciência dos interessados, em cum

prímento ao disposto no art. 2. o do Decreto-Lei n .? 58, de

10/ J2/37, regulament do pelo Decreto n. o 3.079, de 15/09/38,
com as modificações i traduzidas pelo Decreto-Lei n. o 271,
de 28/02/67, ao qual f i incorporada a Lei n. o 4.591, de ."

16/12/64, que, por DO IV�� �UENO, �rr.4tsileiro, c_asado, co

merciante, residente e
. micílíado na c ,;' ade de Sao Mateus

do Sul, Estado. do Paran , CPF n. o .00 /867.2.99/20, e WIL

SON ABlNfElH BISHOP, b síleíro, cas ,'o, representante co..

Inercial residente e domic iado nest ,Xcidade de Canoínhas,
SC, CPF 055.148.789/53, f am dep iitados memorial descri

tivo planta de Iocalização demai �?·pa.péis e documentos: re

lati�os ao loteamento denom nado ;'JA.RDIM. ZILD:A PACHE�

CO" situado no lucrar BARR G ,(ANDEI, perímetro urbano

da cidade de Tr,ês Barras com r lá de Ganoinhas-SC, regis
trado sob número 1 (hum), da atrícula n .? 2.400,.Livro Re

gistro Geral n. o 2 __ (fichas):" m a área total de 272.838,80
m2. assim distribuída: 13 Qu.! r s de n .os 1 a 5 e, de n.

o 07 a

14 divididas em 317lotes nu
I

to lal de 193.281,801 m2; e mais

7:9'.557,00 mz, que ficam do, dos ,Prefeitura, Municipal de
Três Barras-SC, compreen /dos pe Quadra n. o 6, sendo .. f

4.800,0.0 m2, destinados' /Praça (' rdím) e mais 71: . .157,00
m2, à abertura de ruas e i veni�a, c nfrontando o reíerídoIo ..

teamento, ao Norte com ,:o arroio B rra Grande, ao SuL com

áreas da Rigesa, Celulosê Papel e E balagens Ltda., a Leste,
parte com o arroio Barpa Grande e á; ea. �a Rigesa, Celulose',
Papel e Embalagens L,�da., e ao Oest dlvls,a1!do IC0l1l: a Rede

Ferroviária Federal S /tA., e terrenos .

,FelIcIO FerreIra, I;ter-
,

deiros de José Jonko,' herdeiros de Ad lfo Walter, herdeíros
de !Paulo Olsen, herdeiros de Adão M ,tnoski, e herdeiros de

Paulo Olsen. f \
As Impugnações daqueles que sei: julgarem prejudica

dos quanto ao domf.nio do ref�rido imóv�,�, deverão ser apre
sentadas dentro do-prazo de trinta (30') dias, a contar da data
da terceira e última publicação do presente ,Edital no órg�
Oficial do E'stado., Findo o prazo e não havendo impugnação
de terceiros ou deste Ofício, será procedido o registro.

O processo encontra-se à disposição dos interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e

passado nesta cidade e comarca de Canoinhas, tEstadO', de
Santa Catarína.jaos 03 de nO'vembro de 1.977.

EUL.ALIA GLABA �KOHLHE,CK
Of. do Reg. de Imó�is
CPF' n.o 249.111.199/34 ,,3

E�:o.ntra-se
. em car�rio, 2. o o/t�IO, à Rua Vldal.

Ramos, €dlflCIO do Forum, par serem/devIdam�nte protesta..

dos, os seguintes tít�l�s:
. /'1' .

'

,

DP N.O 6·�3166/a, vencida em 2 .0�(í'7, valor Cri 1.000,00 (Hum mil
cruzeiros), emiUda por Sobel - Soe, Bra

.

eira de Enxovais Ltda., .... contra
MARTA' HORVATH.. j'

DP N.o 1462-2/7" vencida em 0�1)6 . 1, valor Cr$ 1.888,00, (Hum:mil
oitocentos e oite.uta e oito cruzeiros),.Iemi da por· RefrigeraQAo Alto Vale
Ind. e Com. Ltda., contra EDEGAR .&fBEIR DIEHL. '

,

DP N,o RSj1192-A, venCidaJtm 20.0 77, valor Cri 'l.enO,Oo (Hum
mil cruzeiros), e.n;litida por Indust ,aI e Exp tadora SuIbrssil S/A,., contra
NAIR SASSD VEIGA. '

DP N,o 18.598-7, venci,' em 30.GB.n, alor Cr$ 3.000,00 (três mil
cruzeiros), emitida por Merh� � eleme & Cia· U da., contra JOAZlR LINO
DE DLIVEIRA,

I

DP N.o 18.598-8, ncida em 30.69.77, v Ior Cri 3.000.00 (três mil
cruzeiros), emitida por rhy SeIemef' & :Cia� Lt a., contra JOAZIR LINO

,

DE DLIVElRA.

DP N.o 7.73 vencida em 15.1.0.77, valor \Cr$, 1.221,00 (Hum mil dtl
dentos e vinte eu. cruzeiros), emitida por Mallon & eia, contra JOÃO
BATISTA DE LI \

Por não ter sido possível encont�ar os referidos re$�
ponsáveis, pelo presente os intimo, para nQ prazo de três (03)
dia�, a contar da publicaç·ão deste no JOH::&.A.L CORREIO DO
NORTE, virem pagar os mencionados títulos ou dar as razões
porque não o faZelTI e ao mesmo tempo no caso de não ser aten.}
dida esta intimaç�o, os notifico do competente protesto.

'

Canoinhas, 08 de novembro de 1977

�HERESINHA CÁRARO - Oficial Maior

Documentos aviados
Transportes, R s.nt�-

ções e Co
.

ações cIZE,
Ltda., dec ra que foram extra
viados os documentos do cami
nhão de sua propriedade marca

Ford F-600, 800 de febricação

1973, côr verde,. chassis ,n�.
LA7DNM12766, Placa DA�0793,
ficando os mes'm'o8 �em efeito.por
haver requerido 2,8 via. '.
Canoinhas, 10 de novembro

de 1977.
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CORREIO DO rlORTE 12-11.1977

. Superintendência
Portaria Super· N.

Nacional'

52; de 25

do A-bastecimento
de agosto de 1977

o SUPERINTENDENTE DA SUPERIN
rEND�NcrA NACI�NAL DO ABASTECIMEN.
TO - SUNAS - no uso de suas atribuições
l@gais, ,

"

,

CONSIDERANDO que no exercício da for
ma intervencionista de

-

co troIe do abasteci
mento poderão ser estabeleci' condições de
prestaçõ::!s de serviços;

,

CONSIDERANDO que há necessidade e serem
, ,rev'lstas as normas estatuídas pela Port ria SU
PER n.? 62, de 17 de dezembro de 197 cum

objetivo de estabelecer uma disciplina de pre
ços sobre a prestação de serviços essenciai 80

UIiIO da populsção;
,CONSIDERANDO estudos elaborados e

conjunto, com o Ministério da Fazenda, confor
me Decreto D,O 79706, de 18 de maio de 1977

,
' ,

RESOLVE

Art. 4.° - Os estabelecimentos ref�ridos
nesta Portaria, que até a data de publicação da
Portaria SUPER n.o 62, de i 7 de dezembro de
1976, estavam obrigado. a apresentar às Dele

gacias da SUNAS a relação de seus serviços e

respectivos preços, na forma do disposto na

Portaria SUPER n.? 61, de 7 de dezembro. de

1972, e não o fizeram. terão a relação de seus

serviços @ respectivos preços frxadcs pelos De
legado! da SUNAB.

Art. 5.° - Os e8taQef�ciment08 que pre-
tenderem introduzir novos servíços, ficam obrí
gados a solicitar às DeJe'"gacia8 da SUNAS apro
vação dos seus ,preçqs, juntando estudos técni
CO! com documentação comprobatória das vr.

riações de custos e uma cópia da relação an

terior dos seus serviços e" respectivos preços.

\
Art, 6,0/':__ Os Del-gados decidirão, por

despacho, sr: br@ os preços d� que tratam os ar

'tJ_gos 2,°, 3,J� 4.° e 5,°, no prazo l1e 60 (sessente]
d�s� a contar I']a date em que, foram pro toco-

1!�Q�os 9"s Delegacias da SUNA.B 08 documen
tos que se referem os mesmos disp.ositivos.

i "

1.0 - Se 08 Delegados fizerem exigência,
o praz pare decidvr ficara suspenso durante o

que for oncedido para o seu cumprimento, fin,,:
doi o quàl, satisfeita ou não 8 exígêncía, decí
dírá, sob peoa de aprovação tácita dos pedidos
a que se re,�erem os artigos 2.0, 3 0, 4,0 e 5.0.

§ 2.° - Das decisões dos Delegados, ca
berá recursos \para o Supertntendente 'da SU
NAS, no prazo de dez (lO) dtas, sem efeito sus

pensivo.
Art. 7,° - U�a das vias das relações dos

, '

serviços com seus re�ectivos preços aprovados,
de que trata esta P�rtaria, permanecerá obri
gatoriamente à dh��iÇão da .thcaliz8ção da
SUNAB, não se aplícendo à hlpôtese a regra
do art. 121 da Portaria STJNAB n.O 420, ,dp. 3 de
agosto de 1976,

\�'
,

Art. ' 8.° - O descum rlmento do disposto
nesta Portaria sujeitará os i fratores às sanções
previstas na Lei Delegada n\� 4, de 26 de se

tembro de 1962 e demais cõmtneções legais
cabíveis.

)\\
Art. 9.° - A presente

portar.�.a
entrará em

vigor no dia }.o de setembro de 1 77, após sua

publicação no Diário Oficial da Uníão, revoga
das, as disposições em contrário cori�tantes da
Portada SUPER N,? )62, de 17 de Qezembro
de 1976. '

' \.
\
\.

RUBEM NOÉ: WILKE .; Su periotendente
,

\

Art. 1.°,_ Fixar pare 06 restaurantes, chur
rascarias e similares como preços, máximos de
seus serviços, 08 vigentes em 13 de dezembro
'de 1976, que são os constantes das relações a

presentadas às Delegacíes da SUNAS, na for
ma exigida pela Portsrre Super n.? 61, de, 7 de
dezembro de 1972, 0:0 que, na mesma dota, es
tsvam fixados pelas Portarias baixadas pelos
Delegados da SUNAS, acrescidos de 150/0 (quin
ze por cento). a partir de 1.0 de janeiro de 1977.

§ 1.0 � Os preços finais 8 que se refere
estê artigo, poderão ser reajustados em até 10°/0
(dez por cento), a partir de 1.0 de setemb:� /

,
J'

de ,1977. , i

§ 2.° - Flcam excluirias das dispOSições,'
deste artigo, os serviços prestados, pelos esta'
beleelmentos que tinham seus preços maxim�s
fixados por outros atos tntervencíonístas biH
xados pelo Superintendente ou Delegado l/da
SUNAB. . tin

§ 3,° - Os estabelecimentos a que I�� re-
,

fere este artigo, ficam obrtgsdos a fAzer c�n8tar
dai seus cardápios 08 preços dos seus Ã'iViCOS.

Art. 2.° - Os órgãos de classe ��presentativos dos esbbelecimen�os referidos #'0 ,artigo
1.0, poderão pleitear em Junho e de }!mbro de
cáda ano, perante as Delegacias da ,UNAB, o

reajuste de preços dos seus' servíço / instruindo
o pedido com estudo técuico e a r> pectiva de

eumentsção 'comprobatória das J{,ari,9çõe9 de
t

'

,
cus os. �!

Art. 3,0 - Os estsb alecí ,entos meneio
Dados nesta Portaria que Iníci ,em 8U8,8 ativi
dades spós a sua pUblicação'Vificam obrigados
a apresentar .às Delegacias' ii SUNAS, em 3

I, ,

(três) vias, a relação d08 se viços que preten-
dem prestar, eom os seus respectivos preços,.
acompanhada de ju,tificativ no prazo ,d,� 5 (cín
co] dias, a' contar .do prrm .iro lançemento oe

receita em' seu lívro «Diári ou da deta COIHl

tante do Alvará de Locehz ão para inicio d e

suas atividades.,

Visto:
,

Ass.: Octaylsa de Luna Bertrand F. Amorim
,

Assistente'

Copiade e conferida por:
Ass.: Maria Magdal.n. de Souza

Ag. Adm. ,

Soares

ONTEMD,ECANOINHAS -

Toldo.

Aos aoiversariantes, efusivos
parabéns do «Correio �o Norte».

do H. João Fürst; sr ta, L�ide Go

mês;' srta. Aládíe, filha do sr.

Isidoro Kretz�r.

AMANHÃ: - Argos" Aécio, ft ..
lho do ar. Dr. Clemente Prece

písk: Francisco. filho do sr. Pom

peu de Oliveira. '

DIA 24: .. Doa. Ceci, esposa
do sr. Adauto Allsge: Jscí Ma�

ria, 'filha do sr. Pedro Vieira;
Dn8. Ana Silvia, esposa do sr.,

Ciro Bastos.

Dia' 25: i- Sr. :José E. Uba, de
Tres BarraF; Sebss,tião, filho do

,

sr. Walfrido.Gonçalves; DDa. Né
zia, esposa do sr. Frederico Sach
wech;�o:jovem Osvaldo H&ensch;
Dna. Alida. esposa do sr. Hen

rique Linemaon; srta. M8rin�
Lu'ei Ferreira.

DIA 26: - Sr.' Ithss8 S�leme.
mui digno gerente da Impres
'sara «Ouro Verde» e desta fo

lha; menino José, fIlho do sr.

Ananiss Bedritchuk.
,

I

Dr. Rivadávia
Ribas Corrêa,

Para Santos viajou o nOSS0'

amigo sr. Adib Seleme Sahr, on ..

de' irá aguardar a chegada de
seu irmão Aíssar, ,vindo dR Re
pública Lib8n�sa.

Sua chegada e&tã sendo aguar
dada para 23 em Sgntos ,e Na
tal em CaDojnh8s� B08 viagem
e felicidades ao novo cenoi ..

nhense.

Acompauhado de sus eX!.D6.

esposa' e ,de seus f.lhos, é e!pe
rada, hoje ou amanhã, a chega
da do dr . .Rivádávia Ribas Cor

rês, diligente Delegado de Or
dem Politica e Social.

Na Capital do Estado o nosso

prezado amigo, à fre,nte da es

pinhosa Df!legacia de que foi
incumbido pelo Cov�l"no lrio!:. u

Bornhausen;' grangeou gerais
simpaUas, graça's à sua inteir@za
d@ carater, firmeza de convic·
<:Õ�8, tirocinio ,e ponderaçio.
E�tre omtgo8 ,e adversários ,da
Governo, o dr. Rivadavia é con
�idera10 um grande Delegado,
de invulgar capac,idade de �r8-
balho e espirito de organização.
«Correio dó N',irtf» festeja '8

presença de seu' dedicado I:Imi.

go, l'enrjendo�lhe 8S hOlI'enagens
da 6U8, admiraçio.

EM' VIAGEM

'GENTE NOVA
Dia 17 do corrente éngala-,

nou-se o lar do sr. Oady Nader
e de sUa exma. esposa Dna. 0-
d@te, com o na"éimento de uma

robusta garotinha, que na pia
batismal receberá o nome de
Odete RegiDa.
Aos pais e a npva c8noinhen

se, nossos parabéns.

Dia 27:· Dna. Nsíi,' esposa
do sr. Al.cidio ZBDiolo.

Dia - 28: - Valmor, filho do
.Ir. Ftancisco A. Perreir,., de

ANIVERSARIAM-SE
(Correio do Norte, de 22-12-1951)HOJE: - EV8 Ter"zinha, filha

BRINQUEDOS
AGORAv--E PAGUE

.d' ,

TÉ O NATAL
COMPRE
SUAVEMENT

..',,'

A 'cada ano fica
novas, cores,

arnento ,e

de .abastecimento.
I

que conhece oID).' a

'::t1I osso chão • • •

& elA.·
CANOINHAS-SC

, I
I

!

I

Fof oc ôp ia s ?
o Cartório do Reglstro Civil ;e--'Néreida G. Côrte, instalado

no Fórum. acaba de r
r

I er a' mais moderna "FOTOCOPIA-
, J

� � ,

D0RA" Automá �7'
v'

que tira toteeópía dup!fa. taee e simples
de - quer documento em diversos tamanhos.

I
'

Em apenas 5 segundos

No Departamento de VeícRlos IJsadls'
de Miguel Procopiak, Comércio 'de
Veículos Ltda., você encontrará

,,/ ,

para pronta
.

eutrega: /.
/ Ano

1973
1974
1976 ,

1976

, Marca
Pick-up Cheurolet
Pick-up Cheorotet
Opala,
Chevette

"

"

I

MIGUEL PROCOPIAK COM.' DE VEicUlOS LTDA."
Concessionário ,General Motor. d. Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas _.
. Santa Catarina
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Constru�'ão do Jardim de
Infância Santa Terezinba:

uDla realidade
E.tiveram em CanoiDha8,� dia primeiro de novembro

último, asImais altas personalidades da
Comunidade Ucraniana do mundo.

Dia ,30 de outubro foi inaugurado em Curitiba a pri
meira Casa de Noviricianas do Brasil, para a qual vieram, e não
deixando também, a convite da Diretoria do Jardim de Infância

. Santa Terezinha, encabeçada pelos senhores Romeo Vier, presi
dente; Nelson Tibes de Moraes, vice-presidente; João Linzmeier,
tesoureiro; Lourlval José. Drewek, secretário; e da incansável
Irmã AB. Zopaía, a prímetrs que veio para o Brasil; e ainda da
Comunidade Ucraniana loca]; aqui estiveràm:

Irmã EmitiaProkopek, nascida nos' Estados Unidos e

atualmente Madre Geral da Congregação, sediada em Roma- Itália;
Irmã Dionisia Zenzuk, atualmente Superiora Provincial para a

América Latina, sediada em Buenos Aires; Irmã Margarida,
veio da Ucraníe, sendo a mais velha da. Congregação; Irmã
Madalena J.Vondrab, também veio da Ucranía, mas ficarÁ em

Buenos Aires e foi quem enviou a8 primeiras Irmãs pira o Bra
sil como missíonârías. Aqui esteve também o Bispo Metropolihno
de Curitiba, Dom Eujrain Kreveí, único no Brasil, ao qual 8

nunciatura de Roma delegou todos os poderes para atender e

resolver .os problemas Inerentes & SU88 atividades no Brasil.
A . finalidade prlncipal da vinda destas personalidades, foi

principalmente, a concretização da construção do Colégio e Jardim
de Infância Santa Terezinha, 'juntamente com a casa das Irmãs,
quando também foi modificado o proj eto que estava quase ínvi
ável, devldo ao alto custo do tipo de construção.

Com a modificação do projeto, a obra terá seu custo
baixado em 30%' prevendo como primeira etapa, somente 8 cons ...

trução do Jardim e Casa das Irmãs, para a qual os recursos de
verão 'ser conseguidos: a) .da comunidade local; b) através da
Mitra Diocesana; cD da própria Congregação, que tem Interesse
na realização do evento, nesta cidade do Brasil, que é Canolnhâs.

E, para o próximo ano, ficou determinado � vinda de
uma irmã, com curso de especialização em Jardim de Infância,
a qual já- está fazendo seus estudos em Buenos·Aíres.

Portanto, você que tem fühos em idade pré-escolar, ma

tricule-os no Jardim de Infância Santa 'I'erezlnha, entidade espe-
cializada no assunto. \

.."
. ,.". ESPORTES

Industrill venceu mais uma no torneio "Mário MayerU
Domingo tivemos no estádio Wiegando Olsen, Industrlal x Imaza,

um jogo que apezar dos desfalques das duas agremiações, agradou o pü
blico que lá compareceu para dar o seu incentivo, mas tecnicamente foi
um jogo fraco, o que agradou foi a correria imposta pelas duas agremia
ções, porque o tempo estava agradável para a prática do esporte. Nota
damente o jogo se desenvolveu mais na meia cancha do que nas áreas,
com poucas jogadas de gol, somente uma ou duas vezes o Imaza pos em

. perigo o gol adversário, o mesmo acontecendo com' o Industrial, só que
soube aproveitar uma jogada bem concatenada pelos seus aventes e fi
nalízada pelo artilheiro Fatia, aos 22 minutos da 2.& etapa, quando tudo
parecia que o jogo iria terminar empatado, mas o' resultado em si foi justo
pelo que o Industrial produziu nos noventaminutos, seguro na defesa e

no meio de campo, SÓ faltando finalização mais precisa.
O que deixa complicada uma competíção as vezes, não são os

atletas e sim alguns dirigentes incoerentes, que se fazem sabidos e gros
sos para tirar proveito de alguma sttuaçãb. Isto está acontecendo com o

técnico (ia Imaza, que em sua ocupação profissional é uma boa pessoa,
de conçeito e tudo mais, mas dentro do futebol deixa a desejar, é indis
ciplinado, que por duas vezes tentou agredir árbitros, sendo que em uma

delaI conseguiu o seu intento, na segunda. só não o conseguiu porque seus

companheiros o seguraram, agora para dar um fim a estas coisas, a Co
missão especial da CME para futebol, baseados em documentos e fatos,
suspendeu este senhor por duas partidas deste torneio, mas acontece que
para mostrar que ele ê mesmo indisciplinado e antí-esportista, resolveu
neste logo, coutrariando um regulamento, licar no banco e comandar os

seus pupilos, mesmo sabendo que estaria prejudicando sua equipe e as

outras. Espera-se por parte do presidente do Imaza, que é um grande des

portista, uma manifestação a respeito. do caso, porque o Imasa é um gran
de clube e merece um certo respeito por parte de seus adeptos e todos
·08 desportistas em geral, não é com atitudes como esta do seu treinador
que vamos ter bom futebol em Oanoínhas, em futuro próximo.

SÚMULA DO JOGO: C. A. INDUSTRIAL 1 x O G.E. IMAZA. Gol
Fatia, aos 22 minutos da 2.& etapa. Cartão Amarelo - Evaldir, do Imaza,
[ogo violento, o mesmo aconteeeudo com Julio, do C.A. Industrial. For
maram as equipes - O C.A. lnãustrtal com Tico; Ananias, ,Mil�ão, Julio �
Luis Antonio; José Roberto, Brito e Luis Alberto; Chatuco, Fatla e Albarl.
O Imaza com Marina; Salgado, Baiano, Nenão e Sidnei; Alceu, Evaldir e

Roberto Pinto; Marinho, Fernando e Joaoir. Árbitro -- João M. Guimarães,
auxiliado por Mario MüUer e Lauro DobrochinskL

.

, .

São Bernardo e Indu·strial decidem 2. turno amanhã
Neste domingo teremos a decisão do 2.0 turno do torneio «Mário

Mayer» no estádio Wiegando Olsen em Matcílio Dias, entre as equipes do
São Bernardo x C.�. Industrial. Será um jogo de muitas emoções, já que
o São Bernardo precisará veneer para decidir o título com o lmaza, o

C.A. Industrial estará precisando somente do empate para chegar a deci
são do título do torneio. Portanto, não percam esta sensacional decisão
entre SÃO BERNARDO X C.A. INDUSTRIAL, amanhã no Wiegando Olsen.

Terminou dia 3 a intervencão na LE(
•

I
No dia 03 deste, terminou a intervenção da Liga Esportiva Ca-

nolnhense, que teve uma duracão de noventa dias. Certa ou não, chegou
a seu final e espera-se agora que o sr. Orestes Golanovski entregue a

LEC a08 clubes filiados e os mesmos nomeiem o seu presidente provisó
rio, até uma nova eleição que sarã realizada em principlos do próximo ano.

ADEMAR A. BREY
I

NOTAS· ESPARSAS
Esteve domingo último em

nossa cldade, procedente:de Cu
ritiba, o sr, ITHAS SEL.EME,
antigo gerente.da.;\ Impressora
Ouro Verde.

x X x

Pesquisa realizada pela'J�SU.
DESUL dão conta que 335.000
catarinenses vivem hoje nos

Estados
.

vísínhos do Paraná e

Rio Grande do Sul, sendo
258.000 no Paraná e 66.000 nos

pampas, enquanto, .hoj e, aqui
vivem 250.000 gaúchos, no Vale
do Rio Peixe e oeste catarínense.

x X x

O Prefeito Therézio Netto nos

últímos acertos a. respeito do
imóvel destinado a construção
da Estação I Rodoviária Mumcí
pal, outra obra que também
marcará a atual administração.

x X x

Dia 15, feriado nacional, e

apresentação do cantor Agnaldo
Rayol em nossa cídade, às 17
hares, no Ginasio de E,portes,
lá no alto da colina hístórrca.

x X x

A conhecida Loja DENELAR
vai inaugurar um grande e mo

derno Iumínoso, ainda para as

festas netslínea qu e vem aí.
x X x

Esteve sábado em nossa cí-
. dade, passando fi) seu aniver
sário, o empresário sr. HER
BERT WOHEL, do alto comér
cio de Porto União da Vitória;
A datl foi festej 9ds com um

jantar, oferecido pelas suas ir
mãs e cunhados, na residência
do sr. Antonio Dias.

x X :x-

O sr, Masakazo Takahashy,
agora também com lavoura em

Xanxerê, ofereceu uma grande
ehurrascada naquela cidade, ali
presentes autoridades locais e

os Prefeitos
.

Therézlo Netto e

Odílon Pazda, de Canoinhas e

Três Barras, além. de represen
tantes do vizinho município de

Majúr Vieira.
x X x

Faleceu no Rio 'de .Janeíro, o

sr. Guilherme de Oliveira, ex-·

Deputado Federal por MinBs
Gerais e atualmente Diretor do
BESC na área do Rio, São Pau
lo e Braaílta.

x X x

Com a nova lei da organiza
ção judiciária em tramitação na

Assembléia Legislativa, agorá
em regime de urgência, Canoí-

.

nhas terá duas Varti.s, assim
mais um Juiz e um Promotor

Público, afim de. atenderem o

grande volume de serviço em

nossa comarca, agora com mais
de 12 advogados militantes, afo
ra os de outras comarcas, tam
bém com serviços aqui.

x X x

O sr. Nipton Curi foi home

nageado nas cidades gêmeas de
Porto Un!ão da Vitória, pelos
seus 20 anos na gerêncía do BB
'em União da Vitória,

x X x

A cidade de Joaçaba sedian
do o V Encontro Estadual de
Vereadores, presentes cerca de
400 edis, par tlctpando também
os canoinhi!Dses Francisco Bue
hO de Siqueira, Dr. Paulo E.
Rocha F�lria. Jair Lessak, Ed
mundo Bittencourt' e Waldemi
ro Andrade.

AROLDO CARNEIRO DE CARvaLHO

Residência:
até às 9:00 horas da manhã
entre 12:30 até 13:30 horas

Após às 2:00 horas

Telefone: 553-1061
..

Gabinete da Câmara Federal:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs.

Pela tarde: das 14:30 às 18:08 hs.

Telefone: 223-9395
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Noticias deMajorVieira
Keereyeu: rRANCISCO� I..ISAN

Gadotti novamente na Capital
. Seguirá dia 14 a Florteuópolts o�sr. Claudio:Gadottl, Pre ..

feito de Major Vieira, acompanhado do Vereador Adir FraDellco
Veiga,· afim de receberem a Ambulância1�oada pelo FUNRURAL
a nossa Prefeitura. Transcrevo na integra ..o telegrama rec�bldo
pelo' Prefeito:

Florianópolis-Se Tel. 927- 55-07

Prefeito. Municipal Major Vietre-SC
Solicito 8ua presença urgência INPS Rua Eltevea Junior

84 vg esta capital dia 14 corrente 10 horas vg]efim receber Am ..

bulâncía pt Trazer CPF e também .Cartelra Identidade Motorista

próprio pt Despes8s:registro por conta esta entldade pt FUNRURAL.

Parab enízemos maia uma vez o nosso ilustre prefeito pe
la brilhante conquista, pois o mesmo·muito Item batelhado para
conseguir tudo que torna-se necessário ao Municfpio. Aceite por ..

tanto os nossos meros agradecimentos.

Presidente do' Sindicato Rural em. Brasllla

Encontra-se desde o dia 21 na capital Federal o Ir. Apo ..

linário Tiska, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurlla
de Major Vieira. O mesmo está participando de um! curso para'
a enttdade e seu regresso está previsto para o próximo dia 16.

Desejamos um bom regresso ao Presidente e que o mesmo trlg.
consigo muitas novidades boas :para o meio Rural.

. .

NOTAS DIVERSAS
Conforme informações o sr. Albaro Dias de Moraes, pra

vende a' dificuldade da ERUSC estender uma rede de energia
até sua' fazenda situada em Paiol Velho, o mesmo irá fazer uma

represa para instalação de um gerador para energia .prôprls. 00-
mo sabemos, o sr. Albaro é grande agricultor em nOS80 munící
pio e 8 falta de energia. elétrica em sua propriedade está CIU

sando séries dificuldades ao mesmo.

ANIVERSÁRIOS
Dia 10 aniversariou a garotinha Janete Muchaloski, filba

do casal Davi e Helena Muchaloskl, residentes em Major Vieira.
.

Dia 11 aniversariou o jovem Alcides Smentekoski, resí
dente. em Major Vieira.

Dia 12 (hoje) aniversaria a Senhorita Bozsue Malakoakl.
Dia 13 é dia muito festivo· para o casal José e Adélia

Bueno, pois nesta data sua filhinha Silmara estará comemorando
idade nova.

Também dia 13 aniversaria o sr, Vitor Gonçalves de Li
ma, desta cidade.

Dia 16 comemorará idade nova o jovem Oscar Ruthes,
do comércio local.

Ainda dia 16 aniversaria também o sr, Otávio Muchalos
ki, desta cidade.

Dia 17 será a vez do garoto Anacléto Zabelskí comemo-

I
ror idade' nova. Anacleto é filha do casal Eva e Amaro Zabelskí,
desta cidade.

.

Dia 18 é muito festivo para o sr, Luiz José Borges, poli
nessa data estará comemorando mais um aniversário. Luiz é alto
funcionário do Escritório da:Cafasc, desta cidade.

A todos os aniversariantes 08 sinceros parabéns da coluna.

EDITAL

,.

io ter sido possível e contrar os referido! r�sponsá·
veis,

.

pelo· R esente os intimo, para o prazo de três (3) dta8t a

contar da ata da publicação deste Jo aI «Correio do Norte, virem
pagar os m ncionados titulas, ou darem li! razões porque não o fazem,
e 80 mesm t'!!mpo, no caso de não s r atendida ests intimação,
as notífico dos compdentes protestos.

Canoinhs8,
.

09 de novembrp de 1977
PAULA S. CARVALH� - Oficial de ProtestaI
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