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TR1tS 6ARRAS (AN/CN)
_ Em sua última

.

reu�ião� na

cidade de Três Barras, a Asso

ciação dos Municípios do Pla
nalto Norte Catarinenss
AMPLA, tomou importante de

cisão, 'enviando o ofício n.?

309/79, ao Presidente João Ba

tista de Oliveira Pigueredo.

o referido documento será
levado pessoalmente ao presi
dente da República pelo Sr,
João Schadeck, Presidente da

,

'Sociedade Núcleo Rural Papuã
e através dele a AMPLA pede
w Chefe da Nação, solução para
o rumoroso caso do Campo de

Instrução Marechal Hermes -

CIMH. A íntegra desse expe
diente é a seguinte:

/

"A Associação dos Municí

pios do Planalto Norte Catari
nense - AMPLA" - formada
pelos municípios: Canoinhas,
Irineópolis, Itaiópolis, Mafra;
Major Viera, Monte Castelo,
'Papanduva, Porto União e' Três
Barras, que temos a honra de
presidir, tem, sua sede na cidade
de Canoinhas, pede vênia para
vir à presença de Vossa Exce-

. lência, face a importância do as

sunto, para em nome de todos
03 municípios acima enumera

'dos, dizer e ao final postuar o

seguinte:
.

1 - que, no Município de
Três Barras, acha-as instalado o

Campo de Instrução Marechal
Hermes _' CIMH, 'da 5.a Região
Milita�'

,

"

2 _', O CIMH tem jurisdição
sobre 89 lotes rurais, com ,7.614

,hectares, .adquiridos por desa-}
propriação de agricultores que

I

os cultivavam, pois as terras, são
I •

í de. primeí�q. qualidade e 'pos-
suiam na epoca, enormes reser

vas florestais, tais como: erva'

mate nativa; pinheirais (ar�u·
cárias), madeiras de lei e, além
'ôisso, quase todos os lotes pos
suiam benfeitorias que serviam
ãe moradia e instalações para
os colonos esuas famílias;

\
3 _ A partir de 1963 estas

terras deixaram de produzir
alimentos, face a ermssao de
posse decretada pelo M!VI. Juiz
de Direito da Comarca de -Ca
noinhas, em, obediência à desa-'
propriaçãc dos imóveis, decre-Itada pelo então senhor Presi
dente da República,

I

Juscelino
Kubitscheck, emissão esta feita
com extrema arbitrariedade,
z-té violência, na expulsão dos
desapropriados que saíram tão
somente com. as roupas do cor

po, em verdadeira situação de

penúria porque receberam, na

época o ínfimo pagamento de

Cr$ 1,43 'por hectare de terras

boas, férteis e de primeiríssima
qualidade;

,

\

4 _ O CIMH 'é utilizado

poucas vezes durante o ano, e

quando isto acontece tem-se um

ambiente de tensão social e de

medo, pelo fato de projéteis já
terem caído em propriedades
vizinhas e causado espantos,
sem, contudo terem causados
danos e, vítimas;

5 - A área do CIMH, a de

sapropriada, é hoje na quase to

talidade, só mato e capoeiras ..
Urna verdadeira 'ilha de impro
dutividade, absorvendo uma

vasta gleba de tertas férteis

Comec
,

tur
, CANOINHAS (CN) - O
Conselho Municipal de Cultura
C?1n o apoio da Prefeitura, ini
CIa de hoje ao dia 12 do corren-

i�' a. "Semana da Cultura" do
UlllClpio de Canoinhas com

, excelente programação.
.

, t, ,�br,indo a "Semana da Cul

,dura a ��nda :Wiegan?o Olsen

...
e Marclho DIas, fara a apre

l�ntação da retreta, h'oj e às
, h3Q nFl Praca Lauro Müller.

,
.>

b' Amanhã" às 13 horas tam �

em. na Praça Lauro Müller
ro

'
, ln a presença do Grupo Tea-

6 _' No Município de Pa

panduva, dentro da área de ação
.desta Associação temos a So
ciedade Núcleo Rural Papuã,
cuj�entidade tem por objetivo ---�����-.����������������������

o desenvolvimento rural (agro-

�:C�:�i�! ���sI.�eo��e�u:�ef��� B8' "rl·a 6800 pontos' lI'a:"ro"�:,�;�;:��e��it�ó��;:c�r�e�t�� I'
'

li
"

"

'

'

I'
c a própria Nação;

que aí está sem nada produzir,
quando o problema nacional é a

alimentação, batalha"que todos
os brasileiros, irmanados com

Vossa Excelência procuram
vencer, buscando e visando o

bem estar de todos que é indu
bitavelmente o "encher a pane-
I "I I �
a '. .

,

, 7 _ Esta Sociedade quer
expandir suas atividades e os

seus diretores desej am levar a

Vossa Excelência, de viva voz,
o que pretendem e o que pen
sarn, razão porque vêm por nos
so intermédio reafirmar; o dese

j o e o pedido para que sej a
CONCEDIDA UMA AUDIÊN·
CIA"EM DATA A SER DETER
MINADA POR VOSSA EXCE-
'LÊNCIA, PARA O SIGNATA
RIO DA PRESENTE E OS JÁ
CITADOS DIRETOR'ES.

Esta audiência já foi solici
tada pela Presidência, da Socie
Idade, através de telegrama .::'lTI

data de 14 de setembro último:
" Na certeza de que Vossa

Excelência acolherá este nosso

pedido, reafirmamos na oportu
nidade com 'nossos mais respei
tados cumprimentos a sincera e

leal solidariedade na constru

ção da grandeza de nossa que
rida Pátria".

»

tral "Vira Lata" de, Bhimenau,'
será aberta a "Rua da Alegria"
que apresentará ,trinta palha
cos, bichos, ·pintura, desenho e

modelagem a todas as crianças:
que quiserem participar.

,I

Também amanhã, será aber-

ta no Clube Oanoinhense, a ex

posição de' fotografias' ?e "Ca

I:!oinhas de Onte.lu", estenden·

do-se até o dia 12 próximo) para
a visita de t'Oda a população.

No dia 7 as 17 horas, na So,
, ,

'

eiedade Opf?rária" havera a

apresentação do Grupo Teatral
"Barbaquá" que é prata da. ca
sa, com 'a peça, j á consagrada
por todos, "Pluft o Fantasmí-

, nha".
'

São Cristóvão
de Saúde

cípio oferecendo um almoço de

confraternização, em comemo

ração ao, dia do funcionalismo I

transcorrido dia 26 último.
'

No, dia 8, 'no Clube, Canoí-
, nhense, haverá.o Concurso In
i.ercolegial de Poesias, COm, a

participação de todás ,as' escolas
do Município, ,incl�sive de. Ma,·
jor Vieira e Três Barras. Pára
os primeiros colocados,' haverá
prêmios para os alunos de La à
4, a séries e, de 5.a à 8.a

'

séries
além de alunos do' 2,° Grau.

I

•

I ro

Posto._,.

tera
TRÊS BARRAS (CN) -

Em visita de serviço, esteve-em
Três Barras no dia 26 do cor

rente o Chefe do 3.° CARS, com
"

i
sede em Joinville .

,

Ele veio tratar com o Pre
feito Odilon Pazda, sobre os de
talhes ,da implantação em! breve
110 Bairro São Cristovão', de um

Posto de Saúde, qus funcionará
no mesmo prédio onde está ins ..

talada atualmente a LBA.

I,

José Savinski e Irineu. Pa-

checo, r'espectivamente < Presi
dente e Vice-Presidente, .da re
cém criada Associação dos "Fun
cionários Públicos> do 'Muriicípío
de Tr'ês Barras, agradeceram ao

Prefeito Odilon Pazda,-· o apoio'
quê vem dando ao funcionalis
mo Municipal. Por sua vez, o

Sr. Pazda, retribuiu o agrade
cimento, destacando o. denodado
empenho' dos funcionários que
muito contribui para o êxito de

,

::;ua gestão administrativa.
' '

.

, '�,'

HOMENAGEM

A Prefeitura Municipal de
Três Barras homenageou (. .os

funcionários públicos' do Muni-
I

,acolhimento de propostas
\

dos agricultores
FLORIANÓPOLIS' (SGP-'

'AI/CN) '- O Banco do Brasil,
com vistas a ampliar a assistên-'
da creditícia aos pequenos pro
dutores rurais, instalará 6.800

pontos de acolhimento de pro
postas de crédito rural, para
custeio, investimento' e opera
ções de preços mínimos em todo
o país, valendo-se, para isso, de
escolas públicas, prefeituras"
sindicatos rurais, associações de

classe, etc.
'

Os pontos de atendimento

serão amplamente
P"

divulgados
na região, através da imprensa'
c cada agência do Banco deverá
instalar até cinco pontos em
sua jurisdição, designando três
funcionarias para receber pro-,·
postas.

(
, ,

1_ As propostas colhidas serão
encaminhadas através do 'pró
prio interessado, juntamente
com as informações cadastrais.
Se os estudos f�rem favorávei.s'
e ·não houver contra-indicação,
a agêncía.: de 'posse dos do-

.,w ___

Dia �

17' de

II .Convenção

cumentos, liberará no mesmo

dia "a parcela, contratada, evi
.

tando qualquer entrave buro
crátíco que, possa dificultar. a
utilização do crédito,

'

!
"

Os funcionários estarão em
cada: local, um dia por semana e

a área de funcionamento inclui
rá municípios, distritos, povoa
dos 'ou lugarejos não providos
de assistência bancária, e, pre
ferencialmente, onde, houver
maior 'concentração de. mini. e

pequenos produtores'.-,

----------_.----------------_.--------------..----�--��

·Lions

A prioridade para atendi
mento aos mini e pequenos pro-

,
dutores, , que, deverão receber
toda a orientação indispensável
à realização de seus negócios,
não implica a' exclusão obriga-
tória de acolhimentos de pIei
tos de médio porte, desde que
haj a disponibilidade de tempo
O Banco do Brasil instruiu suas

agências para 'aue as "Unidades
de recebimento de Propostas",

, iniciem as atividades, 1\.0' ,lJ1l;enor,
lapso possível. '

,.

.

,; '''} ,

� ��.
.

" \.

;. .'

novembro" v:

Dis-trital do

Clube '

"D E S T A QUE 'S"

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I.

C@)RREIO DO NORTE 03 de novembro de 1979
------�--------------------------�-----------

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM SANTA
CATARINA - DELEGACIA DE CANOINHAS

Vontabilista - Atenção
Dia 7 de Novembro do ano em curso, haverá eleições para re

novação de 1/3 (um terço) dos mandatos dos Conselheiros
deste Conselho.

- Aos qusnâo 'residem na Capital, será permitido o voto por
co.rr·espondência.,

.

.._'

O CRC/SC expedirá material para votação, a cada Contabilis
ta inscrito e quite com suas anuidades.

Introduza a Chapa única na sobrecarta pequc:.:na, e esta no en

velope de identificação, onde deverá contei a identificação
completa do profissional.

I

Devido às constantes mudanças de endereço é possível que mui
.tos não tenham recebido o material necessário à votação. Nes-..

tes casos deverão procurar a Delegacia do CRC/SC, que. dis-'
porá do material necessário. .

Procure depositar seu 'voto no Correio ou na Delegacia, tão lo ..

go tenha recebido o material, e deposite-o até o dia 01 de no

vembro para contar com a certeza de que 'Seu voto será apre
veítado . Somente serão computados os votos por correspondên
cia que derem entrada no Conselho até às 8 horas do dia 07 de
novembro/Zâ.

ZAIDEN EMILIANO SELEME Delegado

, Higesa Esporte 'Clube

Edital de Convocação
Convocamos. todos os socios da RIGESA ESPORTE

CLUBE, maiores de 21' anos, em pleno gozo de suas prerrogativas
pata a Assembléia Geral que realizar-se-á no dia 12 (doze) de no

vembro de 1979, às 17,00 horas, na sua sede 'social, para delibera-
'rem sobre a seguinte ordem do dia:

.

1 - Eleição do Conselho Deliberativo gestão 80/82.
As normas para a elaboração das chapas encontram-se

a. disposição dos ·interessados na secretaria do clube.

Três Barras, 23 de outubro de 1979.

Emilio Gazaniga Neto - Presidente

,

FOTOCOPI AS�

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
,

talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ficada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE�
TARY II.

.

\

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
�e excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoínhas, a confecção de circulares para empresas.

(o�pre-o's agora
até

e

o

pague suavemente

Natal

CASA

I

Realizou-se nos dias 22, 23 '2

:!::± do corrente, o Curso Prático de
Teatro, num convento, situado no

1\1orro das Pedras"
_
em Florianópo-

Iis ,

'

Participaram do curso, pessoas
de todas as cidades de Santa Cata
rina de 16 à 60� anos, entendendo
ou não de teatro, mas todos com a

finalidade de formar grupos de

teatro em, suas respectivas cidades.
O Mobral e o Conselho Municipal
de Cultura é que escolhiam seus

l'(�presentantes .

De Canoinhas foram os seguin
tes: Geci Varela Dittrich, Cr istiane
-Sabag e Benedita de Paula e Silva.

De outras cidades, participaram,
padres, freiras, advogadas, profes
sores, etc.

Ao todo eram 70 pessoas. O
curso foi ministrado pela profes
sera Vera Rocha, do Rio de Janeiro,
psrtencente ao M: E. C. e formada
em Curso Superior de teatro.

Na sala de aulas, formavam-se
grupos de 7, .cada grupo escolhia
seu local de ensaio e era escolhido
um só objeto, que seria o tema

. principal de cada cena, para todos
os grupos. Depois de 10 minutos de

ensaio, cada grupo apresentava-se
'

no palco, para então ser julgado pe
lus outros grupos, Incrível a capa
cidade criativa do ser humano.
Quanta coisa o' ser humano traz

dentro de sí, sufocada, sem saber
como transmiti-la.

Cada história não se igualava.
a nenhuma outra, todas traziam
uma mensagem útil ao' ser humano.
Coisa extraordil1ária ,maravilhosa,
inacreditável.

Dentro do mesmo curso, houve
nulas de "Expressão facial, expres
não corporal, dicção, relaxamento,
mímica. improvização, plástica, re

lacionamento, ,interação e jogos
preparatórios.

Este mesmo curso será minis
irado na Casa da Cultura no mês de
novembro.

As inscrições serão feitas nas

escolas, na Botique Françoise, Lá'
na Modinha e Casa Erlita e na pró'
pria Casa da Cultura, à rua José
'Boiteux, 136. As aulas serão minis-
1 radas de preferência aos sábados e

domingos, segundo a possibilidade
do aluno.

Participe do Curso Prático de
'I'eatro .

'

ftI'M*. ,.em
.

-f'''''i7Hi\Sli.iiJiIWIi�",mRIftj>f4lI!IM..·mwwgi6L4JWaW*'!IMB·FM'AJrl: M*f#WM5_igMg

Teatro é o maior veículo de
cultura, comunicação ·e relaciona-
mento. .

Canoinhas precisa de teatro. A
idade não importa, há uma grande
potencialidade criativa dentro de
cada um, exter iorize-a .

Venha com seu filho, com seu

neto, com seu marido e mostre do
que você é capaz.

GEeI VARELA OITTRICH

Curso I Prático de Teatro

2

I\IEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

Registro Civil - EDITAIS
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do

�egistro Civil do 1.° Distr-ito de Co

noinhas, Santa Catarina faz sober
. que pretendem casar-se:

JUVENAL CUNHA com CLAU
DETE MARIA FERNANDES, bra

sileiros, solteiros, domiciliados e

rt-sidentes nesta cidade; ele' operá-
1';0, nascido em Irineópolis-SC aos

2 de março de 1955, filho de José
Cunhà, falecido e de Waldemira
Cunha; ela operária, nascida em

são Pascoal-l ri neópolis-SC. aos 10
de outubro de 1959, filha de 'Walde
n: iro Fernandes e de Leonides

, Vieira Fernandes.
HENRIQUE GRITTE.NS com

:EVA MARIA LOURENÇO, brasilei.
ros, solteiros, domiciliados e resi
dentes neste distrito; ele lavrador,
nascido em Porto Ribeiro-Pr. aos

15 de junho de 1954, filho de Paulo
mino. Grittens f: de .Susarra Ribeiro
Grittens; ela do lar, nascida' em

l-aula Pereira nesta comarca aos

ô de agosto de 1953, filha de Custó-
dia Lourenço, falecida

.

JOSÉ ALTEVIR DE LIMA com

MARIA SALETE GOMES COR,

HÊA, brasileiros. solteiros, domi
ciliados e residentes em Curitiba 2

nesta cidade; ele metalúrgico, nas

cido em Curitiba-Pro aos 6 de se

tembro de 1958, filho de José de
Lima e de 'I'eresinha Batista, da

Silva; ela do lar; nascida em Sereia
nl distrito aos 9 de janeiro de 1959,

'

filha de Vitor Gomes Corrêa e de
Leoni Me rcedes Gomes.

E para que chegue, ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
v presente Edital. Apresentaram os

documentos exigidos pelo Có?igo
Civil, art. 180. Se olouérn tiver co·

nhecimento d� algum'- impedimento
-legal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 30 de outubro de
1979.

�.��-,ln ••nn"I'I'I'I.g"""' •••�g,"""I'�""'"""'aa"'�.
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FÁBRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM
TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA

RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS
MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

CONCRETO. PRÓPRIOS PARA CHÁCARAS - ARTEFA-

TOS DE CO;NCRETO EM GERAL.
,

. Escritório: Rua Eugênio de Souza; 188 - Fone 22-0748, Caixa
\

Postal, 241 - anexo Escritório Cide.
,

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias _ Carioinhas-Sf".
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VEíCULOS USADOS
\

DE:so DEPARTAMENTO DE

lUIGUEL PROCOPIAK C.OMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCF ENCONTRARA PARA. PRONTA ENTREGA:

Marca - Ano
<,

I Kombi VW 1972

1 Kombi VW .. 1976

1 Chevette sr, ..
1977

1 Veraneio ". 1969

1 VW 1300 1973

1 VW 1300 1974

•
1 Opala 4 portas 1974

1 Passat TS .. . . . . .. .. .. I: . 1976

MI<iU'El PROCOPIAK (OM4 DE VEI(UlOS lTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 _ CANOINH�S _' Sta. Catarina

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos' Ltda. \

I
1948

Revendedor FORD I
197931 ANOS

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos

e usados de qualquer- marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
OpaJa coupê luxo - branco . . . . 1975
Corcel coupê luxo LDO - marron metál. 1976

Volkswagen 1300-L - branco 1976
Rural 4x4 - azul e branco ; .'. . '. ;. 1976
Corcel II �DO - bege .. .. .. .. .. 1978

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos
melhores preços' da região.

.
,

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 _ Fones .22-0268 22-0468 e 22-0024

. ,
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'Lron� Çlu'ba de Canoinhas
I_° -

. (

do 20.0 'aniversário,'Com'smoração
j I!'

•

•

.1
, 'I

,9 II Reunião do Gabinete

do O:istrito' L-10
"�, II I

, '

Sob o comando do Presidente Ildefonso Corrêa,
, 'todos os membros do Lions Clube' de Canoinhas, es

'. tão movimentando-se na conclusão dos preparativ��'
d� recepção às caravanas leonísticas que virão a Ca

noínhas com a finalidade de participar da 2.a Reu

.niâo distrital a ter lugar no próximo dia 17. Na OCR

sião, .o. Clube comemora os seus vinte anos de' ativi

dades na comunidade canoinhense.

o programa do importante evento é o seguin
te: dia 17 - Recepção às 8,h�ras na Praça Lauro Mül
le�';' às 9 horas, Reunião do. Gabi'uete - 1.a parte, no
Fórum da Comarca de Canoinhas; .às 10 horas, .Pas
seio Turístico, com saída da Praça Lauro Müller, in
cluindo 'visita à Rigesa em Três Barras; às 12 horas

almoço livre; às ,14 horas, Reuniâo ido Gabinete, -

,�.a parte.vtambém no Forum; às 15 horas, o Chá das

Domadoras no Clube Canoinhense, com .diversas

atrações, entre elas a apresentação dos Grupos Fol

dóricos do Grupo Escolar Irmã Maria Felicitas e Co

légio Sagrado Coração de Jesus; às 20 horas, Coque
tel, Gentileza, de bebidas Apolo XV no Hall de entra

da do Clube Canoinhense, seguido de Jantar Festivo

)1.0 Salão de festas do Clube'.I j
• ,

Carin Hegina
.�

Jantsch

/

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

Hec'ordOrga,nizações
de Luiz rVlJton Suchek

,; 'r'��':' RU<;l FéFpe Schr�nidt, 392 � Fone: 22-0511
,:, Seguros em todos os ramos _ Fotocópias - Auto

" EScola, _ Despachante Ofici�l de D�tran ......,... Empl_!t-
,

,caItlentos _. Transferência de Veiculos - Confecçao,
,

�e. Pl.acas e P,laquetflS' ..,.... , Carteira d� Identidad,�'Uaptelra de Motorista _ Taxas EstaduaIS --, preen
,

.

'�',." chimentos de Notas' Promissórias e Cantratos.

/

Pinguim em Alta
. '

De parabéns, o novo proprietário do Restaurante
Pinguim, Arno Reckziegel Junior pelo excelente

atendimento prestado à sua clientela, que aliás, pres,- '

tigia o estabelecimento com freqüência fora de série. "

,:;\1uitos elogios circulando nos meios sociais pelo ca-
'

valheirismo � "finesse" de Arno além de referências,
,

. muitas à. respeito de .seus excelentes "manjares".

Loja Pdpulàr Ana Maria
Chie·Chie Modas

\

e Bruxinha (Modas,
ACABAM DE RECEBER AS ÚLTIMAS

, CRIAÇõES PARA :PRIMAVER�-VERÃO.
Comprove você, mesmo, os .preços, a qualidade

e o atendimento,

Maratona Municipalista
/

Será nesta-segunda-feira a realização da I."
,

prova 'da Maratona Municipalista "Visão Jov�m do

Brasil:' com a participação, de dez alunos de',(o grau
de cada estabelecimento de ensino do Município. O

local é ó Salão Nobre da FUNPLOC às 8 horas. Há
,

grande espectatíva em torno desta prova, pois é de

caráter eliminatório'. A, 2.a prova será realizada no,,,
,

• I

dia 7 de novembro às 8 horas no mesmo local, de

onde sairá o aluno escolhido que repre�entará o Mu-,
.nicipio na Maratona Estadual em Florianópolis em

dezembro. J

VENHA VER A COLEÇÃO P'RIMJ(VERA-,
VER.ÃO DA

, '

PlNOO GENTE 'BOUTIQUE
E COMPRE EM ATÉ 5 PAGAMENTOS.

Rua Vidal Ramos, 921 - Fone':' 2�0134.

«Rua da Alegria,
O Conselho Municipal de Cultura 'está convo

cando a todos os pais, para le�arenl seus; filhos :1,
I',particip,arem das brincadeiras da Rua da Alegria, .que,

_. �) ,

será no dia, 4 às 13 horas na Praça Osvaldo de Olivei-
(

Ta.i Participando também, da: Semana da Cultura, 0_

Rotary Clube de Canoinhas, que montará naquela

Praça, um coreto para as apresentaçõ:'S da retreta,

I '

I I
_,

Basilio Humenhuk (om. de Veículos ltda.

�epartamento de Serviços
': ..

Temos àlinhador: de direção' que gal"'ante a segl'l.rança do

seu 'veículo, e a sua, Se o s'eu carro náo for, da linha
,

\ '

FORD, ,não \mporJa,' aten�eremos da mesma for�'l., �igue I
.

para 2�-0024 e, .fale com VALCJYR, ou venha pessoalmente
f

comprovar nossa eficiência.
"

�'R�a Vi,dal Ràmos,' 20.3 - Canoinhas'f-SÇ

., ,�,

- LO •

"\'
...----;:W-�-7�

Izabel Cristi-na

Budant (,' ',-

Histórico de Canoinhas-.' e: ;'-,',
,.' -

\

,

� f
•

Excelente trabalho realizado p'e�a equipe " de

professores, é 'o Resumo da História -çle .Canofnhas
concluído' esta semana. Sào quarenta e duas páginas,

. 'I.' _

que' retratam a Histórià do 'Mun�cfpio desde Q século
,

o

..I
li. ", - -

�, ...

XIX até os dias atuais. A equipe' pesquisadora foi
I ,

'I

assim constituída: Beatriz Ferreira �ud.�nt, do 'Colé-
,

�!,io 'Estad�al Santa Cruz; Iris Mariéi: Pfau, do Colégio•

,,", o

...

Estadual Santa Cruz; Judith Silveira, Krzesinski.ida
Esc�la Básica Almirante Barroso; Milvo Miritt,��:",aa
Escola Bãsica Manoel d�,'S�lva Quadrosç lWat$.,�:!t;,p�
'Salete Sachweh, da Escdla Básica Sagrádo': ���:?:�ão

J
'

_ ',' / "
,'. �, '",.".) ,

de Jesus; Therezinha Seleme, da Escola Básicai:J.\l.mi-

�r-a�té .Barroso "e Zeferina 'Cruzdos S,?ht0s' Schrrüdt,
I

\
�

o '!o. i.,

do Cólégio Estadual Santa Cruz . Datilógrafas: ��gi-
na Maria Seleme Sampaio, .da. �'s:�ol� Básí�� ':fÜ�i
rante Barroso; Dirce Oliveira de Andrade, .da Escola,

Básica Sagrado Coração 4e Jesus e 'Beatriz Ferreira

Budant, do Colégio Estadual Santa, Cruz. Colabora-
I '

_

ção da Prefeitura Municipal e� Coordenadoria Muni- ,

\ I.),. •

'

� J
,_ r;" �.

cípal de Ensino. Coordenação _G.e�p� ,ct�'�.Jné��d6u .Bít- !
,

tE:�ncourt e Jucí Seleme e Montagem' de :toda, a �q�'tpe
_.

'

• , �� "i t-� 1 . � r� r" 7 ;. oI

de trabalho. ;:, "

,

' , ,

'�'.
"

'o: :" , :, ,:

-:" :)-<-�o;'_!:'.. ' .,.'j.
I .....�"�;;,�.�: .. �:��1_

-- I'�' \ f"�' ," { '. " .;., '\:�� '1,,;'

Nivar em Brasilia "

-

,... (.' ,

( Ainda ,recebendo muit�s cumptim:��t�,��'� a' $r:a:'
I '

Div:air Zaniolo de -Carvalho pela passagem -de' seu
� aniversário transcorrido no' dia 1.0 do "'cbrr�nte mês",

,I',' " II .. "

Recebe também nosso 'abraço, junt'ain'ent� com sua
) "

,,',

esposa, o conterrâneo Arolde Carvalho, um dos fun-
, t�-

•
, ,'\ ,'! l \

.

.

.

dadores de nossa empresa jornalística'.
"

.. "",' ,',

-,

Rua Paula Pereira (Praça O�V'ald6 de Oliveira)

GARDENIA'
'ÚLTIMOS LAN'Ç�MEN:'fl)S

\ '" ", ':: ;"

Moda I,:Rio�
,

,

...

, \

, \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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caRREIe 'DO' NORTE 03 de novembrode 1979' "

<::i::Wi;;;:l '--.,...�, -, -'
,

':�j
" ESMERALDINO

M. DE ALMEIDA

JSM FOI INSPE,CIONADA
,

'.N.\ :Jll'pta) de> Serviço- MUitar do- Paparrduva-S'C,
foi insl1e'.cÜjnatlà-� di.a:lS� do- mês de- outubro p. p'; pelo'
�'en. CClI J'éfWr,Sionl dê, 0li;tJeh"ta"l Nrhtbi,; G:ltefá' da: 16.H,
c . S,Mf ,de :Fibt&anópolls .. s«,� Q)1)'.nUsttle l,NfUitar; Veio,
�com�àil1tadb-, do I'Oá:rtití3.:o l Ç0�ald:b:'I' crofiriéfdhi N'9:r\lbeHl
'Deleg�db� (18) Hf!8iH 1J):elegsoiw d'bi Sel''\7.igo)· : :lWH.ital1' de

, rCanotnnas-.i: '!Fa'i:'lrí1immdol '0's",tiítfb,HltO-5:: â#' 'insptéçátT;. :foi�
'e,ntre 1-tlerl1!Ris- à:� ê*emplan g0!lfi�Uall!'juI'litdi'9ào (

, :f.1ll:8:QUll
\!)'àrtipdm1C0.ni�·d.�hoiarcia�fte'd-e\rt�6'P,ollS':ol1'd'e'�L)alv
"bém SEtii�:iih's,p<e9ihnada<j a J\lnt'á4 &01 SI�t,vib0�; NlJllitar,
Cda:quê'lk\;:eiffàd�·: :Et%:tâô: de' p:artâtlél'lI/ O'; é:n'ctmi'rlsgdb:; dos
�ervi9�;;"d'ti:sifa�j j:-tuí:t'd< 'iitalusive 'o', :ID.ble-gàdb· ,dil, '13,a' (
f'Delegaéiai 'de> ,�àncrif1;1ias� <Dapit'ãb�' '@sv,a'ltlb r ;'«onrado
(Narla.efi;"p:eIlF oOl"ife:!)ãO'l'e" H.0i1�é)ldez' i1b;'âl:r�e'l'íl'prnlií!o, do.
;S:ervi{i&MUitar:.

,

�:lttíllmrg.�,DE',WA1.tR-:-6'S· Dm. J'tr,' N�� "�lIT
:��)�M6vHtre1ít()1 dk'(l:fmsimO". e: 'D'. n. G:. dei Papan

�tC'ihiya,'" és� hO'tl"Vidhnclo 0'\ povo i e' cemarsidade toda
'�im;lusi�ft:"'dá!SJi cidades- vizinhas;' para' assistirem uma
:tpal·estt�a�·'p%D:ft:{ria:a� pelo': ex-ateu NE'IM1U-fi DE ,BAR-

'

:!ROS, 1.�\:;(niã'lj�1�e!:á:; .1 e:_aHz;a��. ria' próximo: dia 15 do
ltcorrenfe::' nt)",g'a:iacr Pàroquiál- com, IIilClO marcado. pa
,�à'a5/20�lis". ,( b1íb; dá- noite)'. Contando com. o' honro..

.1S;o cdrilíiârecíIriento" de' todos, desde' já, os Movimen
.

�tf)f; >AiGRA·DE8EM.

A promoção social do Lions Clube Papandu
l.vense de cunho filantrópico realizada dia 27 p. p . foi
t.tueess.ó total, o 'salão 'com todas ..suasrmeses tomadas"
.ra presença de' entidades. dê·J6utoo'l;llmurüCi,pios, inclu
í'sivei de .caravánas procedentes da capital paranaen
ês,f:';. víeram prestigiar com suas presenças a grande e

'\7itoribs� promoçâo de. Ilosso Cli.ibe d'�" SétVIÇO',' üm
dos maiores· do mundo na sua parte específICa. A Di
y,etorÍa agradece a comparência de todos, sem a qual
não 'seria'i p08$Ível\ alcançar o' êxito Que marcou 'épo;
cá na vida1<:.Sêe�litll,rd�\·fliossa citlade.

FESTA nos 30 ANOS CONFIRMÓU
�Nirg!l:â-n'tfU(f:Slt :fu"Sta� r,eaHzada' ·dia, ,28, dô- mês, de

:PUÍtl'GTO: p;�p. en'l homenagem aos trinta an0S de Pa
'm�ulaf"te've ,üm si.gtiifwàdoPttiplo� 'isso'i devido" os

�t��, fil.t:O�:L que aconteceram e' q]1e damos a, seguir:
rló'r \rr"'rigé'Simo 'ano' de"'vid'á' Patoquiana';" 2iôr N,(}'Sso'
J\Q�lo, p�;l:",A.ntonio� Gintho, completava 11 anos de '

PárocO'; 3.iO) Nosso r�piedoso . e bondoso' bisptr Dom
�e#i'S�·Iqti'ê''''p'lfé'g.idiUi',às'! cerifnônias-' religios·as e pl1es ..

tigi�u ai fêsta- dos' trinta, anos de Paróquia, Durante
�Õli,f..gE�l"'nHió 'c()m�:su:á' :VH);rranté pálavr.a, e' fn'abalável' fé;
'�" @hêr.es conelamowa todos, OIS fiéis, a -elevar ben;_
1:iItô"?1'à_;:palà�aJff'e"'Deu.s 'e cada' uín' 's'e éOÜ:9,eiffitizlaIl de
'-®,e·ié..;ilb1'!â,:�'e".;�adq"un1I'tt>m'arl a, sua" posição em· defe
'Sa:� da- nossa r.eligião. Digna dê' menção fbi a 'homena
';�ên;i'Tp:r\��a\ ati'��Dom" 0'lIer;es,' órgani.:Z;'a'da GOm'" indo'
o;catinh6::por' D.� Téresa Werka; sempre incansável
'"@I�()lieitah-!;em'·{dudi:fr"nog.sah:teligião:.' ': � Dü::e�,ã0: da
-Fiscola,"'Báàrc8x tambéml pa�ticipo'lL' da::; homenagens

, aGBi';!Trínta�'anO's� Cl.:e 'p"ât6quia'.' €)sh'agtade'dmentos a

\nmiilOn�Í'es-rqud' ..veiõ'; reanimar adé 1'10'8 coraçees de
':reás" a:i;}rvos' em' Debs Nosso'.'SennOl�.

;,''1' D�':'-.i/�_n�Hto":' �Th6.r,:éz.,jG,.' ide
eawalho� Nett�, Prefeito'Muni

, '�:ãit cfé< ·�C·an'Õfhlilis;�.' 'Estad-o' de
Santa Clltarifia, no uso de sua.s

a'tribuiçõ�s legais e de confor
" midade �Pin a Lei ' D ..

o 830 de
(J4/06/68, (

.. .... \".;.,' ===

de'
,

,
�

f,
i�,

'

,

,. - - "

FIGUEIREDO NÃO PRESSIONA
PARA FORl\'I1\jÇAO DO AltENÃO

A propósito do envio do projeto de reforma
partidária ao Congresso Nacional. o' Presidente Fi
,gueiredo di?se "quem quiser tràbalhar '

Comigo, para
a democracia e pelá bem estar do Brasil será bem

, vindo. 'Ag,ma,' quem não quiser, pode fi(�'ar na OlPO-
,

. :siSão. Eu não me queixarei, Mas espero que eles
.nao venham ,SJE! queixar depois,". A' deelaração fo�
.apresentada OBtem por escrito .. em Brasília, pelo
'porta-voz . Marco Kraemer, Que f'l'referiu não fazer
.qualquer comentário sobre o assunto. (G.P.)

PASSARELA DA SOCIKDADE
Dia sete é uma data importante para: a ,família

Furtado, -nada menos de cinco membros da' f'amília
estão aniversariando, seguem abaixo' os aniversa-
riantes:

J
'

'

Sr. 'M:ARIO"-JOSÉ ·FURTADO.' filho do casai.
I Pauli', (Joana) Furtado, nosso assinante

'Srta. ROSELIS FURTADO BUENO, filha do
casal Raul' (Odete). Furtado Bueno.

,

Faleceu. na Capital do Estado, onde residia, aos

86 anos de idade, a, sra. Maria G., Correia, viúva do saudoso
/ sr. José- Ferreira Correia.

,

\
"

A veneranda senhora deixou entre suá numerosa
descendência, 4 filhos: Acindino 'Correia, casado com Dona
Nadir Correia; í Lídia ) €oneia da Silva,' casada �6:n:r \Jainie" I

Silva; José Antonio, Correia" casado com Dona Belina Oliveira
-Cerreia; Osni Correia, casado com Dona Francisca Correia,
2!:l netos e 17 bisnetos. " ,i

\
Sua morte consternou toda a-população do muni.

cípio de Papanduva, pois além da estima que de,s:Wutava por
.parte de todos os seus habitantes, tinha no, seu filho, José
Antonio Correia, lá residente, nosso dedicado colaborador.

,

Aos familiares da saudos� e�tinta, Os pêsames de

toda a equipe do "Correio do Norte".
'

'.

ana. •

..

orrela

Jovem ALVARO ,JOCIL. FURTADO BUENO. fl- IIliliWllIllImi!il'imml'DSfflilAMOIilIil1;1ij!1i'mMBl!jllirf.Illi!lU!fS i FiW#!.... ' Mi" ,ES9&&&\W

Iho do casal Raul (Odéte r FUlFtado Bueno.
'

Jovem JAIRO ORLEY FURTADO F,o, filho. do
,casal, Luiz (Alaides) Furtado

'Jovem EDILSON JOSÉ FURTADO, filho do
,

casal João (Izaira) Fmrtado, nosso assinante .

.

, Sra.' NILZA S'. KRIECK - Também na mesma
data niver da senhora Nilza esposa do sr, Renato
Kr ieck, 'Fes0tlrei.r(i)1 Murrinipal , Cumprimentos ponti-
fjtc�mdo. .'

'

'JOSÉ NIVALDO T. ALMEIDA - Dia 8 feste
jando extréia de idade nova o jovem industriário Ni
valdinho. Na sua data festiva os mais justo's e mere-

cidos cumprimentos e felicitações.
'

Jovem OSMAR' $lE:VERIN0" GRUBER - Na
mesma data festejando niver o jovem 'Osmar filho
do distinto casal, sr. Aristidio (Leonor) Gruber,
r.osso àssinahte. <Osmar priestando' Serviço Militar no

,5:0 B.C.C. Rio Negro,

Dona JOANA KÓHLER FURTADO _. Dia 9
'completàndo um afifO de sua prestntiva ex'istê11.ei:a a

veneranda D.a Joana, virtuosa esposa ,do Sr. Pau-
l ino ,Furtad'o de:Mello. M·u:itas felicitações e' cumpri- I

mentos receberá D.a J0ana na sua festiva data.

(

Preteitura Mun, de Canoinhas/

Aviso.' de licitação
do dia 13 (treze) de novembro
do corrente ano '(13 .1�>. 79), no

Gabinete do Vice Prefeito:, çô,.; ,

pia do referido Edital-e maiores
esclarecimentos serão' ôbtidos
j'unto' a referida Comissão .. ,

A Comissão deLícitaçâo da
Prefeitura Municipal de Canci
rhas, leva ao conhecimento dos
interessados, que se acha aberta
a Tomada de Preço - Edital
n,o 042/79, para "Aquisição de
Portas e Janelas com Caixilhos".
êie Madeira, a serem aplicada'::;
na Estação Rodoviária, confor
lne planta em 'poder da Preijei-
,tura Municipal", com, prazo de,'entrega até. às 10 (dez) horas

I
,

,

Canoinhas,
j

de 1979.

. HUGO ANTONIO PEIXOTO

31' de outl19to

, "

Presidente da Comissão

diversos

Conselho' -Municipal
"de Cultura

Srta. SIRLEI DE FATIMA MALAKOVSKI -

Dia'9 também' niver da .elegante Srta. Sirlei, 'filhà do·
distint(i)' casal sr. Victor (Cacilda) M&lakovski, Jo
vem Guarda çom antena ligada para com,emorar a.

data.
'

,

AI coluna 'se associa ás, manifestaç0es deJ .:utrúza,
de e apreço, almejando aos aniversariantes ;muitas
clegria's no dial �estiv(') e felicidade� para semp,re.

UM POR SEMANA
, Importa m1,lito o que deixas. por Deus; mas, o

que importa muito mais é o que Ele quer que deixes,
/

. ".f;_�tura. :'lMuRlicipal
DECRET9, N.ó 51/7-9- 'Este Decreto' foi ro,gistrad0

, " ,

' \ éJ pub1ieado nu DepavtarrFElltliJm'
, ;:,�A�-ROVA,SlJBL)IV!S,ÃO DE '

'f -1l......,. • A-/ t' d t'
' ',A,tlUil!Íllt11S'vra' l'vD) na a a s�pra.

. ::'YMA'A;REA DE.TERRA
:I)r� Pá;bio Nabnr Fluck
I;)iretor. Adlninistrativo
'Vice"P'refei110 'Municipal

Dr. Benedito ,Therézio de
Carválho Netto, Prefeito Muni

cipal, de Cano�nhas, Estado de
. .1 "Santa Catarina, no uso de suas

D E C""R oETAl .... � .

, ,atribuições. leg�is, reso ve:
';: Ant-.! LO ...:..... 1)e '8onfotmida�

ô'€\C'9In q_ despacho do sr,. 'Enge-_ "Ct0N<SEDER LICENÇA EM

"i1'lfeiro d\1'>"'Pré'fo/iturai lexarado' PRORRO<GAÇÃO
Jr&r'('l:Pê'êfUêYíimento�' cprdtoC!o}adG\' 1 De 'aeolldo\ eOlll: os artigos 1,31 e

, 8{�b n,o 1,.685 de 24/09/79 .e nas ] 34 da Lei 11.° 1.149 de 25/04/74'.
,

lcspeetivas plantas, fica aprova- A NIVALD'O MACHADO:
da"'-a\'}:;'tlb!cli\risãO-i'pr{ljc�dida 'pelG I"

ljrofêssor' mur.icipal, por n1'ais':
r1". Ir'REDERIGQ I�Qlib'ERi G,le I 60: ((s�'ssenta) dias, para trata
um terreno urb�no'l situado a Inento de saúde, de acordo conl
tua João� Allage, esquina com, a o::' requerimentos protocolados
rua E1mdlo Scholtz, com a área �ob n.os 1914 'e 1915 de 29/10/'ií9,
de 1.222,20 m2, do lote 12 e 13

a partir de 01/10/79.
Ao· Loteamento de \;V:aldemiro
"Schultz, sendo distribuido ern

(doiS- lotes.'.

: ,

I .

'/

. 'Gahiúei:eJc'HJ Pi"e:f'eHo JVIuni�
h�ljpcll de Canoinhas eál 26/io/7().

,

':Bt'��H�Ü�ditd�� TW�1!0Zi,}', de
,
Ca'rv'àlho Netto

',-"-.

':�Pr'éfeít� :-:iVI:unidpal

E1TI, conseqüência, designa
GERMANO' VIEIRA' M'ACHA�
DO,. para substituir o professor
acima referido, no perÍ0db, de
��6/09/79 a 25/10/79", devendo
:�(':H':�descontada é.i parcela devjd,�
E Previdência Soc.ial.

Gabinete do Rrefeito IvIuni�,
'c�pd de Canoinhas ern 30/1'0/79;

J1j�,'B�n'edjtto 11hel'1ézio de
Carvalho �,Netto

Prefeito'MuniCipal

," Ai'l{. 2.0 -' Est.e' Decreto, I

'::'c:'.:ntrará em ,'igar na data de sua

;;p'üblicaç50, ttf\mgflclas -as ,. dispo
!�iç;ões elTI contr6.rio.

'I

,"Canoi'o,h'a's
\ I

E3ta Portaria foi registracléc
e, .pulilicada: no, Bepa11taliTICntô
Administrativo, na dat.a supra.

, I
-

Dr:"Fábiro
.

Nabn1: Fuck

Diretor Administrativo

VIce Prefeito JVhiniçipal

PORTARIA N.'o 64/79 '

Dr.- Uenedito Therézio de
I .

Carvalho: Netto; Prefeito Mtmi�

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa CataTinaj n'o, USo de suas

atribuições legais, resolve:

CONVOCAR
A:.NA MARIA NEPPEL.' co .. ·

}TIO professora não titulada, no

período de 05/10/79 a 04/12/79,
n<:'. E-.I.M. "IPÊ", em substitui

ç'ão a professora INFÂNCIA,
NEPPEL, ,devendo ser desconta
dé:L a parcela devida a Previdên- ,

da Social. ..

Gabinete do Prefeito Muni-.

cipa! de Canoinhas em 30/10/79

Dr. Benedito Therézio de I

Cal"valhe Netto
,

Prefeito Múnicipal
� .

Esta' Portaria' foi tegistradà
e pubÚcacla \ no

.

DepaJ, ta.rnentó
Administrativ.o; na data s�pra.

Dr� Fábio Nabor Fuck
,

Diretor Administrativo
Vice Prefeito,Municipal

" .JAIR SABINO' declara. para os
c.'E'vldos fins que extraviou todoS
(S documentos do veÍCulo' d� ',GUa
propriedade, marcB. 'Scânia 'Vabis,
,cor laranja, 'pla,;2 DA-054:0:, ,·�.üiO i
1.973, 216 Hf\1 6 cit, cha�ís 11117:

. ,,'.!, "/ I

OS' mesmos ficam'":' sem, : ef€'it� ,

, .. P0�" teX"'i r€'querá�o segu�das 'v:ia.5.'i"' cc'

CANOINHAS (CN) - o. IConselho lVlunidpal de
-

Cultura
está, coordenc:mdd, a' reah,�aç�:ío"

J de diversos cur�os para a COlYíU-
.

li'ida:de de Canv�nhas e l11UB.':ci
pios vizinhos .

Já estão em an<dament<� os '

cursos de Yoga, Violão e' Fl��,vta,
cujas 'aulas são ministradas' nC:t

Casa da Cultura à Rua José Bc]j
teux n. o 136, próxim0 ao PostQ

') o Of" d N 4'

.:.... leIO e 1 Olas

I Edital da Notificação
,

'

de Protestos
Por não ter s:ido encontrado no' ,

endereço forneci::1o ou Dor recusar
a tomar ciência. faço saber a quem
o presentG EDITAL, vir oul dele ti
yt,r conheciment0 cl"ue deram en-'
L'ada neste OFíCIO, para serem
protes.tádos conira o :t;esponsávd'
dentro do prazo legal os Títulos
com as seguintes características: I

DP n.1O 32 706, vencida 'em
.::;0,08,79, no valor, de Cd 1.861 29
Emitida por Aristic}es Mêl,llbn;' c�n�
ira ALICINDO, CAMA:RGQ.

"

DP n.1O 30 076-K, vencidal em
�O. 08 ,79, no valor de Cd 3.800 00
Fr:nitida por, Aristides M211on, c�n.�
tra: ALICINDO CAMARGO,

. \
.

Oanomhas, 31 de outubro
1979.

'
de

ALClD�S 'SCHUM'ACHER
Oficial MaiQ:r

'cursos

(�) Curso de 1toga:' é' minis-
.

;tr'ado péla Sra': Vi:d1cy' ']'(9ltme:na·i,
de Víol'ão' e Flau4ia'. 'pela Sra.
Cecil'ia Vzoreck; doê 1!eli\1i11(9i",pe-
,l'a Sra., Geei VéJ'reia' 'Dittrich: - .

ecOS sábadGs ê d0mingbS:. ':,:e:ara
os' cursos de Karatê' e simi'1lares,
já ,foi contratado' pr?feSso�::';c?m' )

petente e formado em "artes
nlarClalS . Nas a l,.llas de' 'Rrte
Culinária' de Cozinha "Arâbe, '

trabalhará ,um' grupo dê senbo
ras no estilo de revezamento em

diferentes' dias. I

Aos interessados o
I

C . M . C,!
• ( ',.., f.

lnf'ormla que as incrições, estao,
abertas desde 'o dia 1.0, de no·

vembro no endereço citado, para,
os cursos de Ba]let 'Karátê 'e

- , ,

Comida Arabe - para onde de-
verão dirigir-se inclusive para
maIores informações.

�. • .• "'f.� �.:. .:"-. : :..;::::. � ::.

, '! I

D O C U ,M E"NtT'O S

E X T R, A·V: I 'AlDOS
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CORREIO DO NORTE

PrefeB

.' ,.. "

03 de novembro de 1979

u a I de Canoinhas
,

, ..
._ ..

....._ II

Municipa
E D·I l:4·A L

De' conformidade com o Artige: n.? 276, do Có

digo Tributário Municipal o Departamento de Via

cão, e Obras Públicas, mediante o presente Edital os

;'lementos referentes a taxa de Melhoria, sobre o cal

çamento a Lajota da Rua Nery Waltrick, entre RU2.S

Caetano Costa e Barão do Rio Branco.

a} Orçamento d� Custo da Obra por Metro Quadrado

(1) A ser financiada pelos contribuintes 1.915,89 me

tros quadrados, correspondentes a 4/5 da Obra em

moeda representa Cr$ 478.972,50.

01) Lourenço Novaik

frente 67,00 m. cota 5,12 Esquina
373,76 m2 a Cr$ 250,00 Cr$
51,00 m. .de meio-fio a Cr$ 100,00 Cr$
Total Cr$

93.4'40,OD
5.1.00,00

98.540,00'a)' prép'aro de base .. .. ..

b) Acerto do leito
:. t :

'e) Calçamento a Lajota
d) Mão de Obra .. .. ..

Cr$
Cr$

.. Cr$
Cr$

,Cr$

33,90
35,70
133,90
46J�C

250,00

02) Esfefano Wrublesiki
frente 45,00 m cota 5,12 Esquina
261,12 m2.la Cr$ 250,00 Cr$ 65.280,00
73,00 rrí. de meio-fio a Cr$ '100,00 Cr$ 7.300,00

----__;.--

Total .. .. '.. .. .. .. .. ","
\ Cr$ 72.580,00

Total ....

b) Custo da Obra

'a) Preparo de base .. .. ..

.b) Acerto do leito .. ..

c) Calçamento a Lajota
d) Mão de Obra � .

Cr$ 64.948,67
Cr$ 68.397,27
Cr$ 256.537,67
Cr$ 89.088,89

Cr$ 478. 972�50

03) Prefeitura Municipal de Canoínhas
frente 119,90 m. cota 5,12 Esquina
644,60 rn2. a Cr$ 250,00 .. .. .. Cr$ 161.150,00
125 m. de meio-fio a Cr.$ 100.,00 Cr$ 12.500,00'
Total .. .. . ", .. .. .. .. .. Cr$ 173.650,00

..

Total ....
\

c) Área total da 'Obra 2.394,86 metros quadrados, ti
ser financiada 'pela Prefeitura Municipal de Ca
noinhas 478,97 metros quadrados, correspondente
al/5 da Obra, em moeda representa Cri 11�.742J50:

(4) Comércio Indústria Schadek
frente 63,70 metros cota 5,12
?�6J14 m�· a Çr� �t50}OO r f " r » Cr$ 81.535,00

'. AAristidesMallon ...
ê como casadeparente.Você che�a semavisar

e é semprebeml"eceb�ao.
.às nossas oficinas de vez em quando.

Como parte da família Mercedes-8enz,
nós nos sentimos muito honrados de reen-

contrar você. Sempre.
'

E honrados de ver que, com o Mercedes
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da família.

N 'A f'un' ilaria e pir\tu�a. E todos juntos formam
ós sempre temos tempo para voee, f te

Porque nós fazemos o tempo render. uma equipe murto. _mu�to e, rcren '-

E não podia ser de outro Jeito: o tempo para Você pára, mas nao para em va? ,

nós. como para você, é dinheiro, Você entra na nossa oficina e ve qu�, so
pode sair serviço bem-feito: o pessoal eEntão nós procuramos racionalizar o

etente e as instalações, o ferramentalserviço das nossas ofícirias. de modo que qCOuem� gente' usa é tudo conforme a' fábrica
Você não perca tempo.

MUltO menos dinheiro, recomenda". f
'

Y

,
O seu Me'rcedes-Benz entra e uma equipe Tanto assim que ate frotls!as com, o icmas

ró rias usam nossa asslstencla tecruca .

Inteira cai em cima dele, par� certos tipos de trabalho que eXigiriam
Não deixa parafuso frouxo, investimentos em pessoal e equipamentosNão deixa desrequlado o que é para

nas suas próF-lrias otrcrnas. seriam OCIOSOS
regular" l;1ue, _

,

..J f a maior parte do tem�o, . ,.: . Não deixa para depois o que pO\2Je azer c

Você tira o caminhão da oficina como
no ato,

sai da casa de um parente: achando que A -= ..:..J MalINã0 deixa passar nada, porque � uma, ena, '. �;aSLJ.aeS· 8ftquestão de honra.
" " vale�� �ecepção à despedida voce tem a

/'lui Vldil �m0S, 1�36 . _

.. Nosso pessoal fOI treinado na fabrica e
ma sensação de que não perdeu tempo. -.<;.""" e-ilncinhll� - se �'II'4>�fpenodicamente volta lá, para garantir que mes
S cê quer ir com o seu Mercedes-Benz - - ......... ,'

Vai sempre fazer um serviço,bem-feito. on��oa estrada levar, aceite um conselbo.
, �.'. Um por um, todos são espec�allstas, Em, , pra

C nseíhc de parente: faça uma VISita j
,f.�elos, Em motor. Em uansrmssao. Em ';', ...._

o
.

,
'"

. , '. . :' .

--�-�

* OI! .. Dl< a n}l&:!!::�U il � III1.!lJLY.U,\l'-,1UU"UJ!.U �. 'l�i!.·�I.,'!!!! II 'l'! t��:t;�J,1I1
'

.J...... _" " gnmDlllln,,�--""-""''''_-- '

" . . ' ,.

�"II,U II PUJYlI!!!R! I!I!'!'!" '!! li! 9' P' III! .,U '

Concessionário Mercedes-Benz

•
_.

,-......
..".:'

". o;. ••
'

.... :.'
#":
� .'\

"

05) Miguel,Didek
_

.frento 36,00 m. cota 5,12; Esquina
,215 04 m2 a' Cr$ 250,00 .. ., :. €r$ 53.760,00
63,70 rm. de meio-fio á Cr$ 100,00 Cr$' 6.370,00

Total .. .. .. .. Cr$ 60 .1�0,OO
06) João Francisco Spitzner

frente 18,60 metros cota 5,12
95 23 m2 a Cr$ 250,00 .. '.. ... .'. Cr$ 23.807,50
24:60 m. de meio-fio. a Cr$ 100,00 Cr$ 2.460,00

------.....

Total ... , . . Cr$ 26.267,50
-,

SOMA DAS 'PARCELAS
,

. A ser financiada pela Prefeitura Mu-
:. nicipal de Canoinhas .. ,. ..'.. ..' Cr$ 119.742,50
,

A ser financiado pelos contribuintes:
Calçamento a Lajota .' Cr$ 478. 97!(�O
Meio-fio ., . .

.'
..

"
. Cr$ 33.730,00

Total .. .. ., . Cr$ '632.445,00
(Seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos' e qua-

,
.' renta e cinco cruzeiros).' .

I

I

Canoinhas 29 de outubro de 1979.
. ,

.

,

'BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO
Assessor Técnico, do D.M.E.R.

)

JOAO SALVADOR DE ANDRADE
Fiscal do D.V.O.P.

. .' ,.

c1UíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANO!-
NHAS, - SANTA CATARINA

oC·=."-

Edital de Arrematacio
.. .. ��'

(Extrato art. 686 CDe)
o Doutor Wilson' Augusto do Nascimento, Juiz
Subst,? em exercício na 2.a Vara- Cível 'da ço ..

marca de Canoinhas, Estado de' Santa' Cararí-
na, na forma da Lei, etc.

'

.' ..';

•

f � J

1.0 LEILÃO: Dia 04 de dezembro de ÜJ79�
t:

'às
10:00 horas

2.° LEILAO: Dia 18 de dezembro' de' 1979�,� às
-10:00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Desembarga
dor Rubem Morítz da Costa, sito
à Rua VidaI Ramos, s/n - Canoí ..
nhas.

PROCESSÓ:- Execução, n,? 555

EXEQUENTE: BARL ON & CIA; LTDA.

EXEÇUTADO: L A U R O SCHELBAUER DE
LIMA

BENS A SEREM
ARREMATADOS: "Um automóvel Chevrolet Opala,

cor verde, ano ,de fabricação 1973,
placa CA-4749, categoria particular, capacidade '05
pessoas, 8,9 HP, chassis N.o 5N69 CCB-109454, sem re

.

serva dé domünío, em regular estado de conservação,
\ avaliado em Cr$ 38.000,00 (trinta e oito mil cruzei-
ros).

'

Dado e passado nesta cidade de Canoínhas,
Estado de Santa Catárina, aos vinte c nove (29) dias
do mês de outubro (10) de-mil, novecentos e setenta

.

e nove (1979). Eu Zaiden E. Seleme, Escrivão,
.

o

subscrevi.
.

I

Wilson Augusto do Nascimento
Juiz Subst.? em Exercício

------------------�-------------------------

Vende-se
/ Terreno "

Medindo 2.400 m2, localizado na Rua Emilic
Scholtz esquina com Rua Bernardo Olsen.

I'

Ver e tratar com BRUDA pelo telefone 22-0936.
mm ;++1Ia

Certificado" E�traviad'o
OSMAR ERNESTO FISCHER, comunica ha�·

ver extraviado o certificado número 04�2084 do au

tomóvel Corcel-H, cor verde :'metálico, ano' 19?9),:.'
chassis' N? LB4KUR-51714, 04 cilindros, 90 HP, fi
cando ,o mesmo sem, efeito por ter 're'querido 2:a via �";.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.ê&BJHe 1). NORTE OS de novembro de 1979
--�----------------------�-----'----------------------------------------------------------------.------�--------------------�

Direito' dá Comarca
I

Edif�11
Juízo de

!'

"
,

�.' PMÇA: Dia O� de (\eeembro de ,1979, ãs 1'0,00
•

I horas '

2}a PRAÇA: Dia 1� de dezembro de 1979, EtI, 10�OO
'. horas , ,

�QCAL_:. Edifício 'do Fórum Ruben, M� citz da
�, Costa,'. sita-à Rua Vidal Ra.]7 �l.OS sjn.o

-- Canoinhas - SC.
.

flRQCESSO: EXECU 'ÇÃO FISCAL n.? 13.060

EXEQUENTE: A FAZE:NDA PÚBLICA F�STADUAL

EXECUTADO: 'COME,R\CIA� MIRAD01URO LTDA.

BENS: '(1) 102 1 atas de café Oacique de 100
" grs. availliado em Cr$ �.264�OO.

2) 28 latas de leite- Pe largon de 40() grs. avaliado
em Cr$ 1.503,60.

3) 18'pacotes de bolaeh .a Tostines com 200 grs ava-

liado 'em Cr$ 144�OO.
'

.

4) 60 'pacotes de bala1;Xids c�m 200 grs. avaliado
em Cr$ 1.020,00. i

,

5) 6 caixas de cravo da India com 100 peças cada,
avaliado em Cr$ 438,.00.

6) 13 'caixas de bicabono,ato de sódio marca Medei-
ros avaliado em Cr$ 583,00. .

.7) 430' pacotes de sementes certificadas, avaliado
em Cr$ 1.350,00.

'

,
... ' . . ,

.'.
8) 20 dúzias de pimenta do reino- Tonding, avalia-

do em Cr$ 1.200,00. .

�) 31 'caixas de canela ·em, casca com 100 peças ca

da, avaliado em Cr$ 2. � �63,OO .

10) 12 caixas de pudim, ma.rca TeU, avaliado em

Cr$ 180,00: ,

11)/02-'caixas de Modess ELA.. com 48 peças, avalia
em Cr$ 1.804,00.

12) 462 pacotes Modess ELA, avaliado em Cr$
.

'9.173"lQ.' .

13) 54 caixas de chocolate com 1'2 peças cada, ava
liado em Cr$ 3.996,00.

14) 589 dúzias de prendedor de roupas plástico, ava-
liado em Cr$ 4.417,50.

,

.

15) 149 -litrbs' de álcool "marca El\1IL, avaliado em

Cr$ 1.937,00.
.

16) 65 copos de extrato de tomates com 360' grs.
avàlíado em Cr$ 1.001,00. '

17) 119 tubos creme dental Phílips com 35 grs. ava-
liado em; Cr$ 809,20. ,

, ,

18) 112 unidades schampoo Yama, avaliado em Cr$
,2.123,00. -

.19) 1'7 'dúzias de pó compacto' Caschmír Bouquet,
avaliado em Cr$ 3.060,00. .

20) ,26 caixas de linha para bordar, avaliado em Cr$
. ,

1.170,00.
'.

. ,f' ,

,

21) 03 vidros de loção para barba, avaliado em Cr$
118,50.' J,

22) . t03 unidades' de sabonetes' Palmolive com 130
'grs., avaliado em Cr$ 818,00.

'

23) 120 pacotes de canu-dos pj refrigerantes, com 80 .

peças cada, avaliado em Cr$ 600,00. .

24) 05 pares de tênis Montreál sortido, avaliado em

Cr$ 925,00. ,'...

25) �9 �açÜ1te�'. de sabão em pó OMd com 300 gra
mas, avalIado em Cr$ 867,10.

26) 35 Icalças plásticas MIMOSA, avaliado em Cr�
560�00.'

'

.

27) 131 maços de vela, avaliado etOl! Cr$ 655,00.
28) 10 pedaços de sabão Big Oval com 130 grs., ava··

liado em Cr$ 65,00. -

29) . 06 Vidros de leite de CÔCQ' com 200 grs., avaliado
em Cr$ 6.4,00. ,

.30) 05 vidr'os'Toddy com 200 grs .. "

avaliado em Cr$ .

85,00. ,

:U) 06 latas de' pêssego eoro 1 k1iloj avaliado em Cr$
, 187,00.

'

.

'

32) 24 pacotés de pimenta ·em 'pó. com 45 grs., ava-
.

liado em Cr$ 84,00.'
,

.33) J4 potes doce em pasta Aurea coro 600 grs., ava-
liado em Cr$ 168,00.

'

34) 21 'potes de doce Aurea CDm 1 kilo, avaliado em

Cr$ 513,00.
'

,

35) 115 latas de atum Polar com 200 grs. � avaliado
.

em. Cr$ 2.300,00.
:36). 112 latas de ervilha DE'KASA com 500 grs., ava·

liado em Cr$ 1.080,00. ,

37) 80 latas' de 'extrato de tomate, avaliado em Cr$
600,00.

'

aS} 75 potes de doce marca' Ritter com 500 grs. ,

avaliado em Cr$ 1. 117,60.
,39) .22 latas de aspargo DEKASA com 1 kilo, avalia ..

'do em Cr$ 484,00. '

",O), 43 latas de farinha lacta com 400 grs., I avaliado
em Cr$ 848,00.

.

,41) 82 latas pure de tomate Auruchio com 500 grs.,
.avaliado em. Cr$ 738,00. .

42)', 021atas, de Neston com 400 grs!) avaliado em

Cr$ ,54,00.: "', ",':
,

,

43}, 11 la��s de �,veia QUMer com 500, grs., avaliado
,em ,Cr$ 187,00:' "

,
'

44) 19 pac�tes de bolacha champanhe C3. com 250
grs., avaliado ero Cr$ 247,00.

45) 243 pacotes de bolacha Maria Lanche Araré
coro 12 peças, avaliado em Cr$ 804)33.

4�) 34 pacotes de bolacha Tostine ,..�gua e Sal CQro

200,�rsl, avqli�.d.Q em 'Cr$ 3.26,40.

de Canoinhas

de Arrematação
.. (Extrato art. 687 CPC)

47) 39 pacotes ,c4e bolacha Krokes com 200 grs., �V8\
Iíado em Cr$ 374,40.

48) 94 pacotes de bolacha Manteiga com 200 grs.,
avaliado em Cr$ 658,00.

49>
.

26 pacotes de bolacha Tostínes com 200 grs ., ca..

da, avaliado em Cr$ 390,00.
50) 335 latas de abacaxi com 1 kilo cada, avaliado

em Cr$ 7.872,50.
'

51) 179 latas ervilha co.m 1 kilo, avaliado em Cr$
4.027,50.

52) 09 vidros de acetona' Berlim, avaliado em, Cr$
45,00.

'

53) 11 vidros de essência Medeiros. com 30,grsl. cada,
avaliado em Cr$ 93,50.

54) 03 latas corante Tigre Guarani com 45 grs. ,
avaliado em Cr$ 22,50.

55) 02 caixas de açúcar baunilha com 100 peças ca

da, avaliado em Cr$ 146,00.
.56) 60 pacotes açúcar baunilha com 45 grs. cada,

avaliado em Cr$ 39,00.
57) 55 pacotes erva doce. Berlim 'CQ:ID 45 grs., avalie

do em Cr$ 40,15. \

58) 26 caixas ferm.ento Monopel com 100 peças, ava
liado em Cr$ 2.574,00 .

59) 110 pacotes de cravo da India Tondíng com 45
grs., avaliado em Cr$ 79,20.

50) 01 caixa de canela moida Tonding com 100 pe·
ças, avaliado em. Cr$ 72,00.

61) 01 caixa de canela em casca com 100 grs., .ava
liado em Cr$ 73,00.

(2) 02 pacotes de açúcar Diana de 5 k. cada, ava ..

liado em Cr$ 84,00.
'

63) 01 pacote de trigo com 5 k. cada, avaliado em

Cr$ 21,00.
64) 30 confeitos de bolo com 20 peças em ex., ava

liado em Cr$ 1.9,80,00.
(5) 91 caixas de pudim TeU com 100 peças, avalia

do em Cr$ 5.915,00.
66) 15 cx. mostarda TeU .com 24 peças, avaliado em

Cr$ 3.744,00.
67) 02 caixas de arrozina com 50 peças de 200 grs.;

avaliado em Cr$ 690,00. ,

68) 29 pacotes de chocolate em pó de 200 grs., ava
liado em Cr$ 246,50.

69) 07 pacotes de,quirera de 1 k. cada, avaliado em

Cr$ 90,00. '

I

70) 46 lâmpadas de 150 W. cada, avaliado em Cr$
759,00. .

71) 89 latas mata tudo em sprey, avaliado em Cr$
3.382,00.

72) 04 dúzias creme dental Colgate COIm 37 grs., ca

da, avaliado em Cr$ 196,00.
73) 147 fardos de palha de aço n.? 01 e 02 com 50 pe

gas, avaliado em Cr$ 11. 026,00.
74) 02 rolos de corda marca ,Zizal com 20 k. cada,

avaliado em Cr$ 139,00.
75) 50 pacotes de fumo com 40 grs. cada, avaliado

em Cr$ 150,00.
76) 27 unidades desodorante Cashmir Bouquet, ava�

liado em Cr$ 229,50.
77) 05 garrafões vinho brarco com 5 litros cada,

avaliado' em Cr$ 350,00.' .

, 78) 11 latas de álcool Emil, avaliado em Cr$ 176,00.
79) 20 pacotes de palitos para dente, aval�ado em

Cr$ 500,00.
.

"

.

80) 127 p. corda para varal com 10 metros, avalla-
do em Cr$ 444,5.0. ,

81) 04 pacotes de bico s.eco pàra nenê com 100 peças.
ávaliado em Cr$ 412,00.

32) 19 caixas schampoo marca Ya�a com 12 peças,
avaliado em Cr$ 4.332,00.

83) 12 pacotes de palitos para picolé, avaliado enl

Cr$ 900,00. ,
, .'

"

84) 57 pares de botas Kero Rero sortIdo, avaliado '

em Cr$ 3.990,00.
85) 76 rolo� de ba,rbante plástico, avaliado em Cr$

5.320,00. ,

.

86) 44 pacotes de corda para varal com 10 mts.,
avaliado em Cr$ 198,00.

'

,

,87) 30 unidades de urinóis esmaltados) avaliado em

Cr$ 660,00.
"

38) 44 caixas de retroz rrlliarca Ancora com 10 p.,
avaliado em 'cr$ 1.760,00.

'

89) 89 pacotes de sal marca Sereia de 1 k., .avalia
do em Cr$ 356,00 ..

90) 86 tubos ,de lustra móveis, avaliado em Cr$
1. 685,00. .

'

.

,91) 101 latas de cerra Canario de 500 grs., avalIado
eln Cr$ 2.222,00.

.

I,
. 92) 04 vidros Pinho· Von com 500 grs., avaliado em

Cr$ 116,50.
93) 43 lt. ,Biter Rossel, avaliado em, Cr$ 6. 708,0'0 .

94) Ollt. Wodka Orloff, �valiado em Cr$ 50,00 .

95) 03 litros Vermouth Primor, ava�iado em Cr$
150,00., \ \

96) 01 litro Campari, avali�_do em Cr$ 136,00.
97) 22 litros. licor sortido, ava.liado em Cr$ 660,00.
'98) 144 g.' cana. 61, avaliado em Cr$ 14.400,00.
99) 24 g. cerveja Brah\miél, a.valiado em Cr$. 298)0.0.

:tOO) 03 g. vinho branco de 5 litros cada, ava,hado em

Çr$ 210,00.
101) 01 caixa B:Lter Rossel com 12 'peças, avaliado I

em Cr$ 1.872,00.

Santa Catarih�

l02) 10 caixas de álcool Emíl, com 12 peças, avalia,
do em Cr$ 1. 920,00 .

103) 17 caixas vinho Licorro com 12 peças, avaliaQ�
em Cr$ 3.168,00. .

104) 34, v. pimenta malagueta com 180 gr�., avaliaQ�
em Cr$ 204,00.

105) 16 v. molho inglês, avaliado em Cr$ 144,00.
106) 103 frigideiras de ferro n.? 2�j avaliado em C�

1.339,00.
107) 21 frigideiras de ferro n.? 20, avaliado em C�

294,00.
108) 46 frigideiras de ferro n.? 24, avaliado. em CrI

667,00. .:

109) 23 caixas canela em CASC,' co-m 1.00 grs., aValie,
;. do em 1.679,00.
110) 02 cx. canela moida com 100 peças, a.valiado em

Cr$ 504,00.' _

.

111) 18 frigideiras de ferro fi.'o 20, avaliado em C�
261,00. .

112) 91 Irigideíras de: ferro n,? 22� avaliado sro Cri
1.483,00.' ,.'

] 13) 15 vidros de detergente WiJthe de limão; lVá,
liado em Cr$ 127,50.

114) 04 caixas de talco Caschmir Bouquet com 12 p�
ças, avaliado em Cr$ 921,60.

115) 03 caixas schampoo Halo com 12,peças, avalia,
do em Cr$ 916,40. '

116) 02 dúzias de pimenta saleiro com 24 peças,' ava·
liado em Cr$ 240,00.

117) 81 p. Kechutí sortidos; avaliados em Cr$ 8.910,0�.
118) 18 p. de botas de borracha, avaliado em Cri

2.340,00.
119) 01 pacote de farinha para Kibe de 1 kilo, ava·

. Iiado em Cr$ 8,50.
}' 120)

.

01 pacote de pimenta míuda com 500 grs., aVQ·

. liado em Cr$ 20,00.
121) 12 pacotes de pudim Jelio com 95 grs., avaliado

em 64,00.
122) 23 p. pimenta Oregon com 45 grs., avaliado em

Cr$ 115,00.
'

123) 10 p. pimenta Toutíng do reino com 45 grs'l
avaliado em Cr$ 50,00;

,

124) �9 pacotes de modess ELA, avaliado em Cr�
'545,20.

.

125) 02 pacotes de pudim Jello com 95 grs. ,,., avalia
,

do em Cr$ 9;0'0.
126) 16 rolos de papel higiênico com 50 mts., ava·

liado em Cr$ 16,00'.
127) 82 pacotes de .Bom Bril, avaliado em Cr� 360,00,
128) 04 caixas de lustra móveis com 24 peças, ava

liado em Cr$ 1. 881,60 ..

129) 120 litros de W:j.sky marca Peterlonío, avaliado
em Cr$ 18.000,00.

130) 25 litros de Steinhager P. União, avaliado em

Cr$ 1. 500,00.
131) 03 litros de Wacholder, avaliado em Cr$ 90,00,
l32) 161 garrafas cidra Laverno, avaliado em Cr�

3.171,70. ,
'

,',

133) 48 ]jts., de cana Morretiana, avaliadb em Cr�
720,00.

134) 18 lts. vinho velho Cap, avali�do aro Cr$ 585,00,
135) 102 garrafas: de cerveja Antarctica, �valiado

,em Cr$ 1.224,00.
136) 01 cx. de chocolate em pó, avaliado em Cr�

225,00.
'

\
,

137) 20 kilos de colorau, avaliado em Cr$ 300,00'.
138) 02 cx. mostarda TeU com 24 peças cada, ava'

liado em Cr$ 576,00.
139) 16 banheiras plásticas pára bebê, avaliado em

Cr$ 2.312,00. .

'

140) 03 esfregadeiras para' roupa, de madefra, aya·,
liado em Cr$ 135,00. ,

141) 37 pares de Itenis Montreal sortido avaliado em
, )

Cr$ 6.845,00. .

142) 04 pares de sapato de couro, avaliado em Cr�
1. 400,00.

'

"

143) 54 pacGtes de palitos de dente Karedan, avalia·
do em Cr$ 1. 512,00. ,

'

,

144) 18 IJacotes de pimenta do reino, avaliado elll

Cr$ 1.080,00.
145) 13 pact. de farinha de mandioca de 1 k. cada;

avaliado em Cr$ 84,50.
'

j 46) 35 latas de cera líquida :marca Cidinha com 350
grs., avaliado em Cr$ 85750.

147) 63 dúzias de prendedor d� roupa de madej�al
avaliado em Cr$ 535,50.

-:'48) 24 pct, de 'gelatina marca Medeiros de 95 grs",
,

" �vald.ado em Cr$ 108,00.
.

'

149) 18 -lts. de cera Poliflor com 500 grs. cada, ava'
') )

liado em Cr$ 630,00.
'

\

150), 86 lts. de cêra marca Cristal com 500 grs., ava' I

liado em Cr$ 2.107,0.0. .

,

. 151) 6� lts. de cêra CCachopa com 500 grs., cada, ,a:va'
hado eln Cr$ 1. 799,50.

)' 152) 34 1t�,. de pasta Cristal, avaliado em Cr$ 204,001
153) 27 v�dtos detergente Pinho com 206 grs. cadal

.

avalIado em Cr$ 513,00.
.

",154) 30 p�cotes de sabão mareá OMO oom, a'Oogrs.,
avalIado em Cr$ 459,00. '

.'
.'

155) 119 pacotes de leite Embaú de 250 'grs., avaliá"do e.fi Cr$ .3.880.,50.
,

(CONTINÇ�)
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(CONTlNUAÇAO) 213) 49 dz . de pasta de dente marca Kolynos, ava-

1.56) 167 pacotes de Mayzena com 200 grs. J avaliado liado em Cr$ 3.822,00.
em Cr$ 751,50. , 214) 12 dz. de pasta de dente Kolynos com 37 'grs.,

.157) 146 pacotes de mandíopã, avaliado em Cr$ avalíado em Cr$ 576,00..
\

.

1.241,00. 215) 68 dz. de pimenta do reino em pó, avaliado em
158) 43 p�cotes. de feijoada DEKASA com 500 grs.' Cr$ 2.010,00.' .

I

cada, avaliado em Cr$ 516,00. 216) 105 vidros de azeitonas verdes, avaliado em Cr$
159) 65 pact. 'de chocolate em pó com. 2.00 g,rs. ava- 1. 869',00. '

,

'

Iíado em Cr$ 552,50. ',217) 43 latas de graxa para carroça, avaliado em Cr$
160) 75 pedaços de sabão de côco com; 200 grs., av-à- 946,00. .

líado em, Cr$ 375,00. " 'I 218) 04 ex. lustra móveis de 24 peças cada" avaliado' .'
161) 207' unidades de-sabão Superdete com 200 grs., em Cr$ 1.881,60:

avaliado em Cr$ 724,50. \'
. 219) 20 pacotes de papeiro esmaltado, avaliado em

1.62) 18 pct. de bolacha Rio Sul Maria COm 200 grs Cr$ 440,'00.
.

"

cada, avaliado em Cr$ 162,00.
.

220) 62 urinóis de plástico, avaliado, em Cr$ 650,00.
163) 02 cx. pasta cristal com 24 peças cada", avalia- 221) 11 botas de borracha, avaliado em Cr$ 1.430,00.

do em Cr$ 288,00. '

\
,

222) 18 cabos de machado, avaliado em Cr$ 360,00.
164)' 02 ex. talco Palmolíve com 36 peças, avaliado 223) 08 unidades de urinóis esmaltados sortidos, ava-

.

em Cr$ 61�,00.
' liado em Cr$ 200,00.

165) 02 ex. talco Palmolívs com 24 peças, avaliado 224) 01 cx. pasta cristal com 24 peças, avaliado em

. em 'Cr$ 40StOO.. " Cr$ 144,00.
.

166) 02 ex. de sabão de côco, avaliado em Cr$ 500,00. 225) 48 tubos de mata tudo spray protector, avaliado
16.7) 30 fardos de fumo em rolo, avaliado em Cr$

em Cr$ 1. 824,00.
6.000,00 .

226) 28 paóotes de lixa pi fogão, avaliado em c-s
lt)8) 13' ex. de kuchuti com 12 peças cada, avaliado 2.464,0' .

\

em Cr$ 15.240,00. 227) 13 pacotes de bicarbonato de sódio com 12 peças

169) 07 ,CX. de botas de borracha com 6 cada ava-
cada, avaliado em Cr$ 58.5,00.

'

Iíado em Cr$ 5.460,00..
' " 228) 01 linha telefônica de n.? 22-0979, avaliado em

líO) 01 ex. sabão Palmolive,' avaliado em Cr$ 864,00. Cr$ 30.000,00. I'
.'

171) 13 cx. cêra tablete sortido, avaliado em Cr$ 229) 63 pás de lixo, avaliado em Cr$ 630,00'.
4.368,00. 230) 06 cx. de canela em casca com 100 grs. cada,

172) 02 ex. de desinfetantes em pedra para banheiro. avaliado em Cr$ 146,00.
avaliadoem Cr$ 6.370,00.

. 231) 02 ex. de cravo da lndia com 100 peças cada.

173) 01 cx. cêra em tablete sorbido, avaliado em Cr$
avaliado em Cr$ 438,00.

336,00. .' . 232) 02 cx. $de �ubarim' com 12 peças cada, avaliado
174) 28 lts. de depósito de lixo p. 40 lts., avaliado

em Cr 2,76,00.'
,

C $ 3 920 00 233) 01 dz. de creme dentalKolynos de 37 grs., I)em r . ,.
'

�

175) 120 xícaras p. café, avaliado em Cr$ 1.260 00,
avaliado em Cqp 126,00.' .

176) 01 cx. fubarím com 24 peças, avaliado em Cr$ 2,34) 03 pacotes de papel para cigarro marca Tupy,
6 00 avaliado em Cr$ 150,00.

177) 51' ex'. de' graxa para carroça com 20, avaliado 23�) 07 pact , de palitos para dentes, avaliado em

em Cr$ 440,00.
. Cr$ 196,00.

236) 07 cx. de confeito para bolo, avaliado em Cr$'
178) 53 $tubos de mata tudo, em Spray, avaliado em 369,00.

Cr 2.014,00. 237) 10 cx. de bicarbonato de sódio, -avaliado em
179) 20 p. bolacha Rio Sul com 200 grs.,. avaliado' Cr$ 450,00. I \

em Cr$ 180,00. '238) 88 cx .. de sabão- marca Lia, avaliado em Cr$'
180) 53 $pacotes arrozína com ,2.00 grs., avaliado em ,6.600,00.

'Cr 312,70.' 239) 01 cx. de .mata mosca, avaliado em Cr$ 1.620,00
181) 09 vidros de pêssego em calda com 500 grs., ava- 240)

I 06 cx. de detergente marca Ajax, avaliado em
,

.

\

líado em Cr$ 405-,00. ,Cr$ 2.160,00.
182) 11 v-idros de pickles com 500 grs., avaliado e1n 241) 02 ex. de pasta cristal, avaliado em Cr$ 288,00.

Cr$ 280,00. .' 242f 10 ex. sabão em pó OMO, avaliado em Cr$.
183) 51 latas de conserva chucrute com .1 kilo, ava- '3.588,00.

'I,

,-

liado em Cr$ 1.122,00. 243) 30 cx. vela marca Uníâo, avaliado em Cr$
1.84) 44 cx. molho de pimenta Tell com 12 p." ava- I 3.390,00.

Iíado em Cr$ 4� 752,00 .

',I 244) 02 cx. de sabão em pó marca Orno, avaliado em
185),01 cx. açúcar de baunilha com '100 peças, ava- Cr$ 743,40. J

'

Iíado em Cr$ 73,00. 2415) 02 cx. detergente marca Ajax, av:aliado em Cr$ .

186) 04 vassouras de palha, avaliado em Cr$ 108,00. 720,00. ,"
187) 09 cabos de enchada, avaliado em; Cr$ 180,00. 246) 02 cx. 'extrato de tomates, avaliado em 'Cr$
188) 02 latão depósito p. lixo com 40 lts., avaliado 1.680,00. ,

em Cr$ 310,00. 247) 02 cx. de pasta Cristal, avaliado em Cr$ 432,QO.
l89) 290 p. sabão el:ffil pedra com 200 grs., avaliado '248) 120 vassouras de palha, avaliado em Cr$ 3'800,00,

em Cr$ 1 :015,00. ,249) 01 vassoura de piassaba, ,avaliádo em Cr$ 240,00.
190) :34 cx .. de macarrão corri 20 p. cada, avalliado em i 250) 04 fardos de fumo em rolu, avaliado em Cr$

Cr$ 5.250,00.
.

800,00.' ,

191) ey9 p. macarrão com 500 grs. com 20 peças, ava- . 251) 02 ex. mata (tudo Pro�ector com 24 peças, ava-
'

liado em Cr$ 442,50. .

"'.

liado em Cr$' 1.824,00. ",
'

192) 27 p. macarrão Havoileto com 500 grs. , ava- 252) 06 pacotes, de confeito de açúçar eom 500 grs.,
.

liado em Cr$, 324,00. , avaliado em Cr$ 1.152,00.
'

193) 26 pct. de macarrão Saltimboca de 500 grs., 253) 10 pacotes de faritlha de mandioca de 1 k.,
,av:aliado em Cr$ 403,00. avaliado em Cr$ 160,00.

194) 164 pacotes macarrão aletria de' 200 grs., ava- 254) 03 pacotes de erva mate Compadre de 1 k.,

r. �a�.o_:Ejm Cr$ L148,00.;.. . ,I •
,

.

avaliado em Cr$ 36,00.
190) ,386 pacotes de macarrao TalharIm· de 500 grs., 255)' 22 pacotes de trigo Alice de 5 k. avaliado em

�',avaliado em Cr$ 2.970,00. Cr$ 396,00.
196) �161 pacotes: pirulito', Enibará com 100 grs., ava,·' 256) 0.2 pacotes de açúcar Diana com ,,5 k,., avaliado
� ,;liadoem·Cr$�.721,00.

'

..

em Cr$ 84,00.. '. ' .'

.197) {120 unidades, de pirulito Embaré com 100 peças 257) 151latas de extrato de tomates ,com 500 grs.,

•
J. cada, avaliado em Cr$ 360,00.' avaliado em Cr$ 2.098,00.

.

198) 130 paco�es de balas' Vam Melle de 1 kilo cada, 258) 387 Htros extrato de tomate com' 200 grs., ava-

,

. :: avaliado 'em Cr$ 3 :'250,00. ' •. liado em Cr$ 2.902,50.
, 199),,24 pacotes de balas Pecim de 2 kilos cada, avR- 259) 02 litros de milho verde com 500 grs'., avaliado
, • liado em Cr$' 2.304,00. em Cr$ 17,00. \

200) 15 fa,rdos de balas de banana, avaliado em Cr$ 260) 222 lts. de fenmento Fleischmann com 100 grs/
11. 700,00�

,

.

avaliado em Cr$ 1. 717,60. .

201)' 61, pacotes de balas de banana com 5 kilós ca- 261) 118 lts. d� Royal d� 100 grs'., avaliado em Cr$

t) ,da, avaliado em Cr$ 7.930,00.. ,

. I

1. 003,00 .

,,02) 41 pacotes de balas florestal com 2 1ólos cada, 262) 09 litros de fermento Itaiguara com 100 grs.,
li avaliado em Cr$ 45,00. '

.

'

'>03)
ava'ado em Cr$ 2.050,00.

263) Ól lts. extrato de tomate com 5 k. " avaliado... 61 vidros de, doce de leite" copo com 300 grs.,.
I)

. ava�iado em Cr$ 1.189,30. ,

, em Cr$ 85,00.
",04) 06 vidros de cogumelo Kiniki com 100 grs. ca- 264) 107 v. azeitonas verde I com ,500 grs., avaliado

da l' d C $ 168 00 em Cr$). 872,50 .

I) , ava la o em r " .

'

di' h d 'Ih 1,,05) 30 vidrOs cogumelo Kiniko com 70 grs., avalIa- 265) 20 fardos e apn a e mIo, ava iado em Cr$ ,

2
do em Cr$ 570,00. ,

4.000,00.
•06) 62 lat d 'f t I't guar'" de 500 grs ,,').66). 36 Unidades de goma Dany, com 100 grs., ava-

as e ermen o ay "c...:, • " -

liado em Cr$ 36,00.
207)'

avalliado em Cr$ 1. 798,00 .
I

" d' 261) 22 lts, ervilha com t kil6, àváliadtr em C.r$, 41 vidros de azeitonas verde's CO'l11 500 g:r5'. ,ca ai ,

205,70. .

,

,"

2(8)�: avaliado em Cr$ 72�,OO. '., .',...' ..
' , 268) 1.260 pilhas de 8'1 p. í avaliado em Cr$ 4.Ó50,00. '

.

29 pacotes de gelatIna lVledelros com 95 grs., d'
.

269) 81 cx. de açúcar' e baunilha" àvaliado em Cr$
209)' avaliado em Cr$ 130,50. .

"

o' 5.329,00'..

I
21 latas de azeitie �ndê Capera, âV'ahádo em

210) 72 unidades de açúcar de haunilha dOm 45 gl's.,
� '. Cr$ 273 00. "

.
. C $ 52 56t.lO) 147

'

riOO "'d'a av�liado, em r ' " ,"
I

.. .,� tuho,s de Imiostarda 'Têll 'com:� ,grs.; c� ,

: \
->

1 '27.1) n3 cx. pimenrta 'em po 'cOm 24 peças, aV'áliado
21' ':, ava iado em C,r$ L 764,00,', ,

,

. c $ 126 001),,' 19 tubos de -molho de pime:nta d,e ioo grs. cada, ,em
'

t
"

.

.

272) 36 unjidades de pudim' J"ello, 'com ,95 :grs ", clVa·

212)" a,,:�li9-do em. :�r$ 161,5�,.. ......
" liado em Cr$, 126,00. '

��dz. de puuenta mOlda em po,' avalIado ern
273) 87 unidades de' pudun' Jello çom.. '95 grs., ava-

.. � 300,00.

liado em Cr$ 391,50.
J

274) 08 unidades de bicarbonato de sódio com 62 grs.!.
avaliado em Cr$ 30,00.'

'

�

275) 08 unidades de bicarbonato de sódio Medeíroa
com 90 grs., avaliado em Cr$ 30,00. "

.

276) 02 p. de confeito'pj bolo Berlim,' avaliado em

Cr$ 23,50.
277) 18 unidades desodorante Dandy, avaliado em

Cr$ 144,00.
278) 08 unidades de schampoo Ola, avaliado em Cr$

295,76. ,

279) 09,unidades caixas schampoo Halo com ,12 'peças, "

avaliado em Cr$ 3.026,16'..
II, ,) ".:,,�,.I·:j·�7··'�/i<.iH,

2BO) 16 unidades de talco Caschmír
'

Bouquet, ava
liado em Cr$ 211,20.

281) 66 unidades talco Palmolive com 120 grs., ava
/

liado em Cr$ 561,00.
'282) 96 unidades talco Pon Pon com 160 grs., ava-

liado em, Cr$ 1.056,00. "

283) 12 unidades de talco Pon Pon com 240 grs.,
avaliado em Cr$ 178,80.

284) 24 .unídades talco Darlíng com 240 grs., avalia
do em Cr$:'357,60.

;,285) 23 unidades de talco Caschmdr Bouquet com

160 grs., avaliado em Cr$ 303,60.
286) 58 mamadeiras chulka .p. nenê, avaliado em

Cr$ 493,00;
287) 03 dz. pó compacto Caschmir Bouquet com 12

peças, avaliado em Cr$ 540,00.
,

288)· 41 unidades pó compacto Caschmir Bouquet,
,

avaliado em Cr$ 615,00.
289) 30 unidades de pó compacto Yama, avaliado em

Cr$ 390,00.
f90) 30 cx. colónia Caschmír Bouquet, avaliado em I

.

Cr$ 450,00. \

'

"

; '".

291) 22 maços de vela Pacha, avaliado em, Cr$. 225,QO.
292) 185 xícaras para café, avaliado em Cr$ 647,:>0.
293) 26 cx. de colorau, avaliado em Cr$ 840,00.
294) 14 ex. açúcar colorido 'com 24 peças, avaliado.

em Cr$ 280,00.
'

295)' 103 sabonetes marca Darlíng com 130 grs., ava...

liado em Cr$ 978,50. ,

296) 12 sabonetes Darling com 130 grs., avaliado
em Cr$ 114,00.

297) 25 dz. cera em tabletes sortidos, avalíado em
..

Cr$ 700,00.") '.

298) 26 dz. de batom Yama, avaliado em Cr$ 5.616,00.
299) 01 cx. cera em tablete, avaliado em Cr$ 336,00.

'

,

300) 06 pacotes de fósforo com 20, avaliado em Cr$
, 420,00.

• • "
..

I- Ir"
•

301). 58 copos de mostarda 'I'ell com 200,grs., avalia- i·'

do em Cr$ 696,00.,
'

':

302) 48 copos de mostarda Tell com 200 grs., avalia-
do em Cr$ 564,00.

'

,
'.

:�03) ,25 'unidades' de pimenta moida com 35 grs.;:
avaliado em Cr$ 150,00., I

\

304)' .31 vidros geleia Ritter com 330 grs., avaliado
em ,Cr$ 492,00. ,

'

305) 0.9 cabos' de machado, avaliado em Cr$, 250,00.
306) 97 cx. de creme dental Kolynos de 37 .,

gr$,.';' :"
'

avaldado em Cr$ ;374,,00'. "

307) 32 lts., de,Q. B�a, avaliado em Cr$ .224,00.. ,

'.

,

;'W8) 41 lts., d�tergente
·

Ajax CQm: 50Q grs., avaliadQ \,' .,,::
em Cr$ 697,00.

'

'
'
.,

. I
"

: .'/", I."
,309) 14 lts� detergente: Ajax com 750 grS'., avaljado

...

em Cr$ 280,00. "

,\
." ... ,

.. !'

. 310) 21 dz. de metros de madeira f3rasil, .àvali,ado
,':' -:

'em Cr$ 425,00-. ., ..

. ....

311) 92 cx:. sçhatp.poo Yama com 13 peças',' avaliado
em Cr$ 4'56,00 .. :' ','

"

I".. ,j,,;',:.,
132) 42 pacotes palItos para -sorvete eO'lI1 ,5; 000 ,ca�' I

'

da, avalia,do em Cr$ 1.176,00. ,,'"

313) 70 pares de: sapatos plástlco� 'Sno,!?h, ayaliado ,c:_""
'em Cr$ 3.850,00. .... ..

314) 17 ex; mercúrio cromo com 24 peças,' avaliado
em Cr$ 2.958,00. " ." c"

315) 65 ,maços re4es, p. frUitas p. de 2 'kilos, avalia·,
" do em Cr$ 3.250,00. '-

' .

,"
. .' ':;: . '!.

\ :316) �35' canudos p. ,refres,cos (pacote), avaliado em

Cr$ 675,00.
.

:' ..
" '

.' -::','

;n7) 06 fardos de corda para varal' com. 20 mts.,
avaliado em Cr$ 1.950.,00.

318) 75 tubos de detergente 'Withe limão' avaliado, .-

em Cr$ 637,50. ..

.

319) 77 dz. creme dental Colgate coro :37 .grs' .. ,
. aYà� ;,'

liado em Cr$ 3. 775,00., "

'.

��20) 29 dz. sabonete P?lmolive com 130 grs", avalia-
'

do em Cr$ 2.088,00. '

.

��21) 08 enchadas, avaliado em Cr$ 416,00. .

.

" ;J,22) 46 frigideiras. de ferro n.'O 25, avaliado em Cr$
1. 479,00.

. .

::123) 121 frigideiras de ferro n.o 25, avaliado em Cr$
2.562,00.

324) 102 frigideiras de ferro n.o 25, avaliado em Cr$
,

' 759,00. "

,
.

.

325) 19 pacotes /palha para cigarro, avaliàdo em' Cr$
1.900,00 .

326) 48 mamadeiras plásticas, avaliado'em Cr$ 912,00:
;;27) 50 chinelos Dulcé Vita, a.valiad.o êln Cr$

62.100,00'.
\ .

.
'

Somam as mercadoriâs aCIma ,déset:it�s 'à títial}
tIa de Cr$ 54-5.817,26 (quinhentos'iê (JlláIenta :ê dmed
lnil, oÍtocentos e dezessete cruzeiros é Vinte e sê!:s
centa'V'os) , Daqo e passado nesta 'eidade dê Cánôil'lhil�',' \"
Ji�stàdo de Santa Catárma aos dezesSe�te di'aS, dó 1l1��
de atitubro de mil novece'ntbs e s,etéht:a 'é, llorife (t9''79).
Eu, assit:atura ilegível" EscI'iváo o subserevi..

,

'

WILSON AUGUSTO 1)0 NASClMEN'T'O
Juiz Substituto em exercício 'Il'a 2.a Vàta :

. dos, Feitos, da Fazenda. ,
.

.

,

/
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CORREIO DO NORTE 03 de novembro de 1979

PreFeitura 'Municipal de . Três B··· VENDE-SE
a rras· Um lote medindo 20x40 rn..

situado na Rua CeI. Albuquer�
que, com alicerces prontos(para
receber construção de dois pa
vimentos ..

\

LEI N.o 521 DE 08 DE OUTUBRO DE 1979

Altera a redação da alínea "A" do Item "lI" do Parágrafo 2.° do
Artigo 144 da Lei Municipal n,? 197 de 06 de dezembro de 1911, e

" dá outras providências.
,

.ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras'}
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu san-
ciono a seguinte:
L E I:

...

Art. 1.0 - Fica alterada a redação da alínea "A" do
item II do § 2.° dq Art , 144 da Lei Municipal n.? 197 de 06 de de
zembro de 1971, que passa a ser a seguinte:

SUB-SEÇÃO VIII - DA LICENÇA PR�MIO
Art. 144 - .

§'1 ° .

.
-

.

§ 2.° - .

I- .

II -- gozada licença
a) por período superior a 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos ou .não, salvo as licenças previstas no

Art. 122 _ item III e IV.
Art. 2.° - Os efeitos desta Lei par� fins. de benefício :�

"concessão das Licenças Prêmio, serão consideradas inclusive para
o primeiro. quinquênio de efetivo exercício exclusivamente muni
.cípal, e partir deste, para todos os Funcionários Públicos enqua
drados na Lei Municipal n.? 197 de 06 de dezembro de 1971.

'.

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrái-io .

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 08.10.1979.
ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo na data supra e será publicada no Jornal "Correio

r do Norte".

_. PAULO ADAO FRANJ{ ,- Diretor Administrativo
..

'
...

\

LEI- N.o 522 DE,08 DE OUTUBRO DE 1979

oS�pl�mel1t� dotações orçanlentádas por conta do excesso de arre
".'. .cadação apurado no mês de agosto de 1979, na importância de

�;.r"
.

Cr$ 663.000,00.
,

(
..::\:.' j' •

.',. r,·"

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três. Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu san-

..
dono a. seguinte:

.

L E I :

ART. 1.Q _ Ficam. suplem.entadas na importância
Cr$ 663.000;00 (seiscentos e sessenta e três mil cruzeiros), as

guíntes Dotações Orçamentárias: f\

SUPLEMENTAÇÕES:
Unidade Orçamentária: Câmara de Vereadores
Projeto/Atividade: 01010012 - Manut. Câmara de

Vereadores .. .. .. .. \"
.. . '. .. .. .. ..

Elemento da Despesa: 3.120.00 _. Material de Con-
.

sumo.: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .'. .. .. Cr$ 10.000,00
--

Total da Unidade Orçamentária , Cr$ 10. OOO,OQ
Unidade Orçamentária: Departamento da Fazenda
Pro-jeto/Atividade: 03080310· -, Manut. Depart. da

Fazenda
.

Elemento da Despesa: 3.110.00 _' Pessoal .. .. .. Cr$ 169.610,00

.
Total da Unidade Orçamentária .. .. .. .. Cr$ 169.610,00

Unidade Orçamentária: Departamento de Educa-
. ção e Cultura

Projeto/Atividade: 08421881. _ Manut. Ensino
1.0 Grau

.

Elemento da Despesa: 3.110.00 _ Pessoal
3. 120.00 - lVlat. Consumo .. . ....

3 . 130 . 00 _ Serv , Terceiros ., .. ..

r'ot'�l da Unidade Orçamentária ....
.

J

Cr$ 301: 337,00
Cr$ 25.000,00 \

Cr$ 15.000,00
I

( "
.

Cr$ 341.337,00
Unidade Orçamentária: Departamento de Admi

nistração
Projeto/Atividade: 03070212 - Manut. Ativ. Ad

ministrativa
Elemento da Despesa: 3.110.00 - Pessoal ..

' Cr$ 96. 333,()r�
Total da Unidade Orçamentária .. .. .. Cr$ 96" 333,00J ,

Unidade Orçamentária: Saúde e Saneamento
Projeto/Atividade: 13754280 - Manut. Sery. Ass.

Médica e Sanit .

Elemento da Despesa: 3.140.00 - Encargos Di-
versos '.. . .. , ., Cr$ 45.720,00.
Total.da Unidade Orçamentária ..

'r:::". 'TOTAL: DA SUPLE'MENTAÇÃO:
'

....

Cr$ 45.720,00
._-------

Cr$ 663.000,00
;; .' , .Art. 2.° - Os recursos provenientes da presente Lei corre

rão à conta' do Excesso de Arrecadação apurado até 31 de agosto
• J. , \

I do' corrente an?" conforme demonstrativo anexo.

::..... ·Art., 3.° - Esta Lei entrará em. vigor na data de sua pu- I

blícação, 'revogadas as disposições em contrário .

.

Prefeitura Municipal de jTrês Barras-IfsC), 08.10 .19fl9.
. ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal

. .
.·Eslta Lei foi registrada e publicada no Departamento

Administrativo na data supra e será publicada no Jornal "Correio
do Norte".

,

'. I.

PAULO ADAO FRANK - Diretor Administrativo

LEI N.tO 523 DE 16 DE OUTUBRO DE 1979

Aprova MInuta do Contrato de Locação de serviços técnicos
\ .

.. .

" profissionais, .

.'

ODILON PAZDA Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san

ciono a seguinte:
L E I:

Maiores detalhes na Rua
Bernardo Olsen, 604 ou pelos Ie,
nes 22-0652 e 22-0542.

VENDE-SEArt. 1.0) - Fica aprovada a Minuta do Contrato de Lo
cação de serviços técnicos profissionais celebrado entre a Prefei
tura Municipal e O' Engenheiro Civil Dr. Benedito Therézio de
Carvalho - CREA lo.a Região n.? 10.500, em 01 de setembro de

1979.

Dois lotes na praia da Pe
nha (perto de Piçarras) - lu
gar excelente para repouso -

ambos por Cr$ 80.000,00 - i
vista.

/

Tratar pelo telefone 22-0449
._ Canoinhas ,

Art. 2.° _ E'sta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário .

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 16.0ut.1979.
ODILON PAZDA - Prefeito IMunicipal

/
. Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento

Administrativo na data supra e será publicada no Jornal "Correio
do Norte". «BOM-DIA»

«COMPADRE»
•

A melhor erva mate produ-
zida em toda' região.

PAULO ADAO FRANK - Diretor Administrativo

D,R. lENO' ,AMARAL' FILHO
- C'IRURGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro _ esquina com tra
.

vessa 15 de Novembro (próximo à Igrej a
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- F9ne 22-0960 -

Leia! Assine! Divulguel
,

Correio do Norte
.

.
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C!IA. LTDA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23·-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusi vos,

\' ,

,

Completa dos. Motores'
da Linha

«\VEG»

, I

de ferro e
.

equipe
Esquadrias
de

urna variadíssima secção.
I

de profissionais cornpe-.
sua colocação.

vidros, com

tentes para
/

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA'VITÓRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

.Waldernar" KI'lÜPP�1
������F""f"),.,'ffOoeae:' Mez: !.....,�

Rua Major Vieira, 360 _ Fone (0477) 22-03U6 _ CANOINHAS _ Santa Catarin�
\ si

"'1
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rlN� SERVICOS
I 't

'Rua Getúlio Vargas, 527 ---, Fone: 22-0971

FARMACIA UE PLANTA0: de Sábado (03)' a Sexta-feira (09) _

,MACEAÚ(Y,�·Rua Vidal Ramos, 401

,

' '

MÉOICOS DE PLANTA0: Sábado (03) Dr. 'Vicente Mazzâro

Fone 22-0033 (
Domingo (04) Dr. Haroldo Ferreira F.?

Fone: 22-0033

RÁDIO PATRULHA: Fone: 190

PRÓNTO S9COR�O: Fone: 192

ESTAIÇAO RODOVIARIA: Fone: 2��D179

PLANTA0 CELESC:" Fone: 22-0490

!

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.

e das 14:00 às 18:-00 horas. - Aos sába ..

-,dos até às 16:00 horas.

I

lons
,

, -:'CA'N()'iNU:AS, SEDE nA

II REUNiAO OISTRITAL

o Clube de Leões de Canoi
nhas, através das' Comissões elabo
radas pelo casal Presidente CL.
ILDEFONSO (REINILDE:) COR
RÊA; já dispõe do esquema básico
que funcionará no' dia 17 de no

vembro ,próximo, quando Canoi
nhas, hospedará cerca de 500 CC-,
LL. e DD.MM. do Distrito L-lO,
com todo o Gabinete da Governa"
doria em nossa cidade. Será sem

dúvida alguma; um dia glorioso
para o Lions Clube de Canoinhas,
bem como para toda a comunidade
que verá em todo aquele .dia, mui
tos uniformes coloridos -pelas ruas

dn cidade, numa festa de congras
sarnento sem par. Os convites fo
ram expedidos para todos os clu-

W&A9/ llEW

amitSiLA

ganI' "'IW,." ,,","F!!! -=na ••i..U..... -,

T/C

Ancora Tratores Aniversariantes da semana
) .

ANIVERSARIAM-SE
/ I

.

AlVIANHÃ: a sra. Estepha
nia, esposa

/ do sr. Waldemar
Simm.

DIA 5; os srs.: Jacó Scheuer
e José M. Farias; as' sras, vva.

Mafia Glinski e Iris esposa do
sr . Milton Mendes; o jovem
i ..uis Carlos Hauffe.

DIA 6.: a vva. Geny Ida Sil
veira; a jovem Margareth Cor-
nélia Pires.

.
'

DIA 7: o jovem. Luiz César
Sakr e a srta. Veronice Tompo
ioski,

.

-residente em Guarapua
va,

e
h,.' i'

" ",I

( .

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a linhacompleta de implementes Blue Une,
a celheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e 05 silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.

A Ancora Tratares.
Por isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores, Vendas, peças e assistência técnica.

I�J

bes e desde j á, temos recepcionado
(.5 clubes. de Florianópolis que esta
rão presentes com 80 pessoas, São
Francisco e Joinville com 60 pes
soas, Jaraguá do Sul com 40 pes
soas, Curitibanos e, Caçador com

60 pessoas 'além dos clubes inte ..

grais de Papanduva e Itaiópolis.
Fácil' será ultrapassar as 500 pes
soas previstas inicialmente com o

.

que temos que contar com a infra
estrutura de nossas cidades vizi
nhas, já' que nossa rede hoteleira
não comportará tal demanda. Cer
to é, que ,» Lions Clube dei Canoi
nhas, está promovendo a cidade e

de' tal forma que produzirá frutos
I 'ora nosso parque industrial e co

mercial. Resta-nos mostrar, um.
Lions em funcionamento" quando a

palavra "Servir" será sempre satis
feita em todas às oportunidades. A
reunião do Gabinete Distrital será
realizada no Forum e o chá das Do
madoras, no Clube· Canoinhense,
onde também se· realizará o jantar
de confraternização. Estamos pu
blicando noutro local o programa
completo daquele dia. Canoinhas, a

Capital da Erva Mate se agiganta,
através do nosso Lions Clube.

XX ANOS DE ATIVIDADES:

LEONíSTICAS

Juntamente com a Reunião Dis
trital, o Lions Clube de Canoinhas,
fará as festividades de seu XX ano

de existência em Canoinhas, sem

pre pr-ocurando Servir os seus se

melhantes e a própria comunidade.
Nossa organização, prima por uma

atmosfera de companheirismo e ab
negação, em\ favor da causa públi:
ca e nestes vinte anos, procuramos
atingir este objetivo, .

com muita
garra e sabedoria. Propugnamos
por uma Capital da Erva Mate coe
E[.: e culta, com um desenvolvimen
ia a altura de suas necessidades.
De lá para cá, vimos crescer mui-

,
'

tas de nossas iniciativas. E1 é com

eatisfação que podemos dizer que
a perseguição de nosso' objetivo
sempre foi:a nossa meta. Parabéns
a este Clube neste seu-aniversário.

'. ?;."
1",.,1"

LEõES QUE SE" DESTACAM

Na semana que passou, tive
mos o. ensejo de -notar a participa
c20 do- casal CL·. ,LQTHAIPO (DM,
EULÁLIA) KOLBECK, 110 encon

tro de Oficiais do Registro Imobi
liário, em Araxá, Minas Gerais. De
tal acontecimento-frouxeram mui-

.
tos conhecimentô,s" para os miste- .

res do Oficio, bem": <'como muitas
amizades novas adquiridas através
de tais encontros. Não poderia dei
xar de ter também a reunião dos
CC. LL. participantes, numa das
noites do conclave, denotando o es:

pirite. leonístico que impera em

tais encontros. Registramos aqui,
com rara felicidade; tal evento, eis
que vem trazer' para. o casal parti ....
cipante e. para nós" que participa
mos de sua amizade, outros conhe
cimentos, que estariam fora de-nos-
so alcance, não. fora! o conclave de
Araxá , Continuem assim e estare-.

\

mos vivendo O verdàdeiro espírito
de unidade leonística.

ANIVERSAItIOS .

No dia 04 de novembro a DM ..
EULALIA GLABA KOLBEÇK, es

tará 'comemorando mais um aniver
sário e já no dia 09, é a vez do Cf..
EE.B,ON SCHOLZE' PEIXOTO. Um
dia após a nossa Convenção, ou se

ja no dia 18 de novembro, nosso

CL. WALMOR· 'ASTROGILDO
FURTADO, .fará mais um' aniversá
.i-io, e· lá

. I

estaremos todos para
abraçá-lo. Nosso Clube também es

tá de aniversário no dia 21 . e é
quando todos os CC.LL. e DD:MM..
apagarão as 20 velinhas da, éxistên-
da de nosso Clube.

' c

. 'j.i.""ndHí'ifthi'i if iíi íí 1lí Il iii II ti in êi ii II iíi ii li li I!I ii ii i!í ii i ii ii Ií li iIllI ",iliã ii ij li ii ii d iii iií ií ii ii., ii 1111 iii llliI ii. is ih II ,p

� Restaurante, Sorveteria e:, Churiascarla Pinguim
!".; J"

I� Sob nova direçãot ARNO RECKZIEGEL JR.
,

Ifw -,

I� Agora oferece Restaurante La Carte, Espeto Corrido, Espeto
1�

.

Individual, Sorvetes e Lanches.· ."'.('
'I'

I�
tE Aceita-se encomendas de carnes, saladas e outr�s, pelo Fone, 22..;Oí2,36

li� Aberto Diariamente das 8,00 às 24)00 h?r,as. ,

IE "O PONTO UE ENCONTRO OE NOSSA CIDADE"·

i�
,

Rua Paula Pereira,,430 (Ao lado do Correio) .

� ,C A N O I N:á: AS, -:- SAN�A CATARINA

,;,,!!-rB\LI!'.1UUl..� II ""��Ij !lI!! !II !lI1l I !! II " Pj! 11 rn lU I II OI !II • " lU , !II 111111 • J II " UI YJ' P • §uJ
I

_

DIA 8: O sr. Vicente Novak;
os jovens Rosélio Modesto Fe··
dalto e José, Ivan Silveira.

DIA 9: os srs.: Heron Pei:
xoto, Edgard Tremel e Walde
mar Srmm ."nc,GFa g;;;(jl'e41J�.

OCSTRIBUIOQR EXCLUSIVO EM CURmBA, LfSTE 00 PARANÁ E NOflTE DE SANTA CI\TARlNA.
'Matriz ernCuritíba. BR 116, Km 88 - Fone 52-41321' .

Canoinhas, Tr,avessa 7 de Sel"mbro, 248 - Fontl 22-tl548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco, 1800- Fone 22-1263
Aos anívcrsar'iantes as feli

citações de toda a equipe CN.

r
'-o Hirt a.

•

m er cre t

Os melhores preços e condições da região
;r CREDIARIO PRÓPRIO E ENTREGA NA HORA \

.

.

.

.oORfdITÕRIOS PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO·-

'fADOS, COPAS, COZINHÀS' AMERICANAS, TV A CORES E PRE�
I

TO E BRANCO, FOGõES A LENHA ·E A GAS, REFRIGERADO-

RES, ARMÁRI9S COJ.lJ: PIAS, BICICLETAS, ENCÉ.RADEIRAS, MÁ

QUINAS DE COSTURA, COLCH'ÕES, ViOLüES, CARRINHOS E
I

BERÇOS, RELóGIOS' DE. PAREDE, RADI9S, TOCAFITAS

E UMA INFINIDADE OE, ARTIGOS.

Faça�nos uma visita' e compreve n�ssos pre�os e fadUdad�s de pagamento

Crediário próprio e entrega na hora

RUA CAETANO COSTA, 495'- FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

CIRURGIÃO DENTISTA·
.'., '

'
...Sérgio ·Thomaz,Langer

Clínica Geral, - Raios X

'CRO 1284
.

'Dr.
( I

<
,

,I

{.
Rua Paula Pereira, 79-9

Consultório:

iiíiiõl':liii'iil__iiiiãiiiiiiiiíiiimiiiiiiiiõii.i
'H_b,ra

Marcada e hora livre - Fone 22-0588

··1(Anexo à Casa Langer) .. c' .[;, , ..

� _ E � �Ivwf wiil' _

·

� Dr�. Zoé Walkyria
-

"�tividade Seleme
_' CIRURGIÃ DENTISTA

- ClC 005589159/DEP ,-
'

Clínica dentária de senhoras e crianças. "
.

_ Especialização em Odontopediatrja _;_."

HORA MARCAD� - Pça. Laurà Müller, 494 - F��e 22-0461

I· "

( -Ór •

". �

,

,'" '"

�------,------� � ��.�,. -J
",

(

i <

•

;, .'1
I

DRA. HELOISA S. ,'B·ERTONCí,HI,
CIRURGIÁ-PENTISTA

CRO 1091
.) .

Consultório: Rua Major Vieira, 505,- l.� andar
(ao' lado do Edifício Mussi)

I

Fone 22-0439

(

..
'

I.'.•

.

:'.'

L!O,.
I

� r

\

·'1.
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lo REUNIAo DA
ATIVIDADES

DA CELESC
CANOINHAS (ANjCN) -- Sr. GaIvão disse que será abas

A Associação dos Municípios do tecido através do sistema de
Planalto Norte Catartnense Canoinhas por ser mais próxí-

: AMPLA, realizou no dia 25 do 1110 e conseqüentemente menos

corrente em três Barras a sua oneroso, prevendo-se para ainda
reunião mensal, à qual compa- este ano o início das obras.
receram na qualidade de con- ,

. vidados especiais, o Sr. "'Walter Nos municípios de Itaiópo-

.

Schultz, Diretor Administrativo Iis, Papanduva e Major Vieira,
também terão início este ano as

da CELESC de Mafra; Dr. Ary
Canguçu de Mesquita, Presiden-

obras de implantação do .sístc-

te da CASAN; Sra , Christa
rna de água, com a conclusão

prevista até meados de 1980,
Bollmann Weiss, Primeira Da-

Informou ainda o Presidente da
ma de São Bento do Sul; Srta
S I t B ti C d d d CASAN, que para estas cidades,
.. a e e er 1, oor ena ora e

Obras Sociais da Prefeitura Mu-
está sendo realizado um reestu

do do antigo projeto. Em Monte
nicípal de São Bento do Sul,
Srta. Matilde Lurdes Loratel, ,Castelo, a implantação do siste-

"r, F d
-

C tari d
ma já está em Iasé de conclusão,

«a un açao a arinense e

Desenvolvimento' das Comuni- faltando apenas os testes de re-

dades e a Srta. Elizabeth
de e as ligações nas residências.

G
.

I Coordenad S' I
Em Irineópolis, o sistema j á foi

a1SS er, .oor enanora ... ceia

de Mafra.
concluído e a população j á des-
frutam do benefício da água tra-

Na reunião, o Prefeito de l tada em seus domicílios. Em
Três Barras, Odilon Pazda, deu I Canoinhas e Mafra, serão reali
entrada de requerimento, pe- zados estudos para ampliação
9indo inclusão' dos Presidente; das redes já' existentes.
de Câmara e Vice-Prefeitos na

AMPLA, inclusive com direito
.� voto. Uma Assembléia Geral
Extraordinária deverá ser con

vocada para os próximos dias,
para apreciação da matéria.

OBRAS DA CASÀN
O Dr. Luiz Fernando Gal·,

vão, proferiu palestra, forne
cendo dados 'sobre a situacão de

"

todas as atividades de seu ór-
gão na microregião, iniciando

pelo Município de Três Barras.
onde já foi aberta a concorrên
cia pública para execução do

projeto final de engenharia)
com' a implantação .do sistema
de abastecimento de agua já ho

. início do ano próximo. A res

peito do Bairro São Cristóvão, o

O 'Sr. Walter Schultz ell1
sua esplanação sobre as àtivi:
dades da CELESC, disse que as
Centrais Elétricas de se, poso
suem um projeto de atendimen.
to para consumidores de baixa
1 enda, em cuj as residências o

órgão .instala a iluminação, COm
pagamentos parcelados em toro
no de Cr$ 37,00 por mês. Quan.
to aos projetos comunitárío o

A dministrador da CELE;SC fez
ampla esplanação no sentido
das instalações de' novas redes
energéticas onde o órgão atua
participando do projeto Com

chaves, fuzíveis e cQntadore)j
enquanto que as Prefeituras en.

tram com a mão de obra, fios,
cruzetas e postes. Em estudo
realizado recentemente, chegou,
se à conclusão que a Prefeitura
participa no proj eto com ê.

uuantia de Cr$ 8.356,00 por
poste neste tipo de instalação,

NOT,AS 'ESPARS s
A Associação Catarinense

d� Escritores, em Assembléia
realizada no último domingo
em Florianópolis, elegeu sua

nova Diretoria para o biênio
f;O/81. O novo Presidente é o

'I escritor Pinheiro Neto, que tem
na Diretoria os escritores Enéas
Athanásio, no Conselho Fiscal'
Mário Tessari como Coordena
�·or do Núcleo de Canoinhas.

de Santa Catarina e Paraná, na,
segunda-feira última,

xxx

Hoje com início às 21 horas
será realizado um grande baile
na localidade de Bela Vista do

Toldo, com animação do Con

Junto "Os Fazendeiros" da cida ..

de de Curitibano's. A noitada te
r á por local a Sociedade Espor
tiva Bela Vista.

xxx

xxx

A Diretoria da Comissão
r Municipal de Esportes, preten
de para a reabertura do Ginásio
de Esportes; promover sensa

cionais partidas de futebol de

salão; trazendo equipes renoma

das no âmbito estadual e nacio ..

nal. Provavelmente serão con

tratadas as equipes do Cor in
thians Paulista e da CME de

Joaçaba, Campeã dos XX Jogos
Abertos.

A Sociedade Beneficente

Operária prOlYlOVe hoje às .. '

23h30 o seu tradicional Baile do
Chopp. A música estará a car

go do excelente Grupo "Os
Montanari" e o "precioso líqui
do" será da Brahma, distribuído
pela Mercantil de Bebidas Cata
rinense. ASS'ISTtNCIA SOCIAL

,A Sra. Christa Bollmann
Weiss e as Srtas., Elízabeth

Gaissler, Maria Salete Berti e

Matilde Lurdes Loratel, profe
riram importantes palestras es

clarecendo aos presentes o que
significa o trabalho e as ativi
dades das Secretarias de Bem
Estar Social nos Município;').
Elas convocaram as esposas dos
Prefeitos da ANIPLA, a darem
início em seus municípios este

Importante trabalho, apoiando
,

as iniciativas do bem estar so-

cial para uma maior integração
.das pessoas carentes destas ati
vidades, como também o amPR
ro ao menor, dando orientação,
educação e alimentação.

.

AS SENHORAS

DOS PREFEITOS
x x x

\

Obteve absoluto sucesso o

lançamento do mais novo 'pro
duto da Brahma, o Guaraná Li

-tro, que já vendeu nas Praças
de Canoinhas e São .Mateus do

.

Sul, mais de 15 � 600 unidades,
tom previsão de consumo de
igual número até os primeiros
dias de dezembro.

Na reunião da AMPLA do
dia 25', realizada em Três Bar·
ras estiveram presentes pela
primeira vez a' convite do Pre
sidente da Associação Prefeito

, ,

Plácido Gaissler; as Senhores
dos Prefeitos de Três Barras.
Lidia Adur Pazda; de Porto
União, Célia Buch; de Papan·
duva, Siníra Damaso Ribas e

Dir leí Terezinha Gaissler, além
da Primeira' Dama de São Ben

, /

to do Sul, Christa Bollmann
Weiss - que proferiu palestra
sobre a assistência social nas

comunidades.
.r

/

xxx

O Prefeito de Três Barras:
Odilon Pazda, foi, distinguido
peloGovernador do Estado, corr.
.urn convite para participar de

-Ó: 'um jantar que foi oferecido aos

Integrantes, da Colónia Japonesei
-------------------------------------------------�
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Ginásio de Esportes que ora

passa por uma série- de refor
mas, teve seu cronograma de
rbras atrasado, em conseqüên
cia das fortes chuvas nas últi
mas semanas, impossibilitou a

recuperação da cobertura. Dian
te do problema, a Corriissão
Central Organizadora, após lon
go estudo resolveu suspender a

realização dos IV' Jog03 da Pri
mavera que teriam lugar de 15)
a 24 do cOrrente mês.

As obras de melhora1mentos
.

do Ginásio de Esportes, está en

tre'gue ao DAE - Departamen
to Autônomo de Edificações, e

�omenterentregará para compe
tições depois de concluir os tra

balhos, o que ocorrerá no prazo
máximo de trinta dias - se

gundo' declarações do engenhei ..
lO responsável.

'

Como �ste prazo coincide
com a época de exames dos es

tabelecimentos de ensino
'

os
, ,

'alul\lO� não poderiam participar

das competições esportivas, :J.

eco resolveu transferir os IV

Jogos da Primavera para o pró
ximo ano.

Segundo salientou Eliseu Re
eende, os carros de passeio movidos
a álcool pagarão metade, do valor
do TRU que incidirá sobre' os veí
culos movidos a gasolina, na medi
da em que a alíquota destes últimos
cresceu' para 7 % de seu valor venal
enquanto os movidos a álcool tive
ram uma redução de 3,5 % para
:1%. Desse modo, o F'iat, Chevette,
Lrasilia e Volks 1979 (1.500 e l.600 I

terão uma taxa de Cr$ 3,6 mil ; os

1930, Cr$ 4,7 mil: o Opala '(quatro
cilindros) e o Corcel' 1979, Cr$ 5,2
mil, o 1980 Cr$ ô:8 mil; o Dodge e

o Opala (seis cilindros), Cr$ 6,95
1,IHra os modelos ] 979 e Cr$ 9 mil,
modelo 1980; Q Galaxie 1979 .terá
uma taxa de Cr$ 8,'7 e, os de 1980,
Cr$ 11,30 mil.

parcela . .o decreto-lei aprovando o

1l0VO sistema deverá ser assinado
pelo presidente até o final da se

mana e a assinatura da portaria fi,
xando os valores da TRU para o

próximo ano, dentro de· duas ou

tiês semanas ..

BRASíLIA - O ministro E1i
seu Resende, dos 'I'ransportes

, anunciou segunda-feira que o gü
verno decidiu parcelar, em três ve-

/ ZE:S" sem. acréscimo, o pagamento da
'I'axa Rodoviária única, TRU _. a

p":..rtir de 1980, Da mesma forma,
divulgou a tabela da TRU para o

próximo ano, segundo a qual, um

Vclkswagen (1.300) movido a gaso
Jina, fabricado em 19'19, pagará ta-
'},a de Cr$ 6,6 mil. e um fabricado
«m 1980, Cr$ 8,6 mil. J á os proprie
tários do mesmo tipo de . veículo,
movido a álcool, pagarão Cr$ .. '.

:2.850,00 de taxa pelo Volkswagen
1979 e Cr$ 3,7 mil pelo / fabricado
(:11;' 19180,

De acordo com a tabela dívu�'
f;ucta p�lo ministro, a maior TRU

que incidirá sobre os carros de. pas
sôo será no veículo est:r;angeiro,
198,[', com Cr$ 147 mil, e a �nen?r
está sobre todos carros naClOnalS,
fabricados até ] 9'70, com Cr$ 1,1
ElÍl. Dos novos carro", nacionais, ou
sc::ja, fabricados em 1980, a taxa
i112ior incidhá sobr,e o Galtlxie

(Cr$ 26,4 mil) seguido, do Dodge e

do Opala (seis cilindros, Cr$ 21

mil), do Opala quatro cilindros e

Corcel, Cr$ 115.,9 miP, do Fiat, Che·
vette, Brasília e Volks (1 ,500 e

J .600) com Cr$ 10,9 mil; e final ..

D'ente, do Voll;;:s'\vagen 1,300, com

[;,6 mil.

CAMPEONATO
"

Falando à reportagem esta
,.

semana, o Professor Ricardo Pe
reira Martins, Administrador do
Ginásio de Esportes, declarou
que tão logo esteja concluída a

reforma do Ginásio, será rein i '

ciado o returno do Campeonato
Municipal de Futebol de Salão.

Oportunamente, será marcada
lima reunião com as equipes
participantes, para tratar' da
elaboração da tábela e datas dos

jogos, já que está sendo preten"·
dida a realização de nove jogos
por sen1ana. Adiantou também,
Hkardo, que na entrega de Tro
féus e Medalhas, às equipe.:)
vencedoras do Cam.pé-:,onato, te
reInos a visita de dH8S equipes
de projeçã.o d,o Estado, oportu
nidade que se defrontarão corn

Campeão e Vice-Carnpeão dü
Certame.

Ao destacar' o aumento da

TRU, Eliséu Resende fez questão
e'e frisar que a taxa diminuiu em

relação aos carros movidos a álco
ol e aos táxis e oue os novos valo'
res- foram estabelecidos de forma e

nao fazer crescer a TR1J incidente
,
sobre os caminhões, ônibus e os

\ eiculos leves de carga. Lembrouo
também, que o Decreto-Lei n.

1.691 fixa novas alíquotas do Im'
posto único sob'rc Combustíveis e

Lubrificantes de modo a evitar
Que o :i.rhposto cresça na propo�çáO
do aumento do preçO' do p2tro�e�
importado; evitando ainda rnalOl
elevação nos preços pagos. p'eJ�
consumidor. ReE�saltou: ainda, quv
tanto o aumento ela alíquota do ,.In1-
p'Üsto único sobre CombustíveIS e

Lubrificantes quanto da' TRU gera'
rão recursos para o Programa de

Mobilização Energética, cuja arre'
cadação será distribu�da. em par-
tes iguais, para Of. prc�g�amas do

Meool, do c.arvão e de transporte
é'lternativo,

I .

I'::' -

As parcelas da Taxa Rodoviá
ria único: serão cobtadas até o. dia
10 d2 cada mês, começando o pro
cesso pelos vekulos com placa ter ..

rnil1'ada em "1" em janeiro do pró
'ximo ano. Desse modo, Eliseu Re·
sende reconheceu- que a nova me··

édda antecipará en1 um mês o in!-
, cio da cobr'ança da TRU, pois, com

um único pagamento, ela é' reco
lhida até o últin10 dia do mês ante-'
rior' ao. emplacamento, O ministro
explicou, também, que os proprie
t5rJós de carros só receberão as

Haqu'etas df!pois de pagar a última

I -
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