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Com a presença do Minis

tro da Agricultura Amaury
Stabile e do Diretor da Carteira
de Crédito Rural do. Banco do

Brasil, Professor Aléssio Vaz

Primo, o Presidente Oswaldo

Roberto Colin inaugura hoje, �s
11 horas, o Duocentésimo Posto

"Avançado Rural _do BB, no Mu

nicípío de Campo Alegre.

Demonstrando, SU'3. preo
cupação por Santa Catarina.:
Colin juntamente com a inau

guração do Posto Avançado de

Campo Alegre, dará por inau

gurados mais 17 Postos do Ban
co do Brasil, em Santa Catari
na, passando o Estado a ter 34
Postos do BB em funcicrvamen

to. Além do Ministro da Agri-

cultura, do Diretor de Crédito
Rural do Banco' do Brasi' e do
Superintendente Regiunal de'
Operações do BB em Santa (;a··
.tarina, Dulfe Krautz Carneiro,
estarão presentes ao ato Ü:'2U
gural em Campo Alegre, outras
autoridades que acompanham o

Presidente Oswaldo Colin neste

significativo acontecimento

Os 18 novos Postos Rurais
Avançados do BB qUe serão
inaugurados neste final de se

mana, são: MAJOR VIEI"R.A.
'Alfredo . Wagner,' Camboriú,
Campo Alegre, Campo Belo do
Sul, Descanso, Grão Pará, Gua
raciaba, Ipumirum, Jaborá, Le
bon Régis, MONTE CASTELO,
Nova Veneza, PAPANDUVA,
Ponte Alta, Ponte Serra-ta, San-

ta Cecília e Vidal Ramos.

EM MAJOR VIEIRA

Com a' presença ,dos Pre [0- I
tos Claudio Gadotti de Major
Vieira, Benedito Therézio de
Carvalho Netto de Canoinhas,
diversas autoridades dos' dois I

Municípios, e o povo- � geral,
será inaugurada hoj e às 11h:-;() o

Posto Avançado Rural do Ban
co do Brasil no Município de

Major Vieira.

O ato inaugural, será presi
dido pelo Gerente do Banco de
Brasil de Canoínhas, Sr. Renê
Milto Bauer, que informeu à re

portagem que aquele Posto já
estara funcionando normalmen
te à partir de segunda-feira, dia
10.

'

=-

Auxiliar de Enfermagem:
feira c último

CANOINHAS (CN) - En'" I
cerram-se dia 17, segunda-feira I
àf' 19 horas, as inscrições aos 111.
teressados a submeterem-se ao

teste para o ingresso ao Curso
de Auxiliar de Enfermagem da I
FUNPLOC, recentemente aproo I.

dia para
'segunda

•

lDSCrlCO'eS
,

feira, dia 18. As matérias exigi
das serão, Português, Ciências,
Matemática e. Conhecimentos
Gerais, sendo que os aprovados
formarão a primeira turma CODn

ingresso no Curso já no ano h>'

tivo de 1980.

.. 'ado pela Secretaria de Educa

ção do Estado de Santa Catari-:
nu.

•

Claudio

As provas terão início meia

hora após o encerramento das

inscrições, e terminam na terça-

Gadotti
Â •

convemos
MAJOR VIEIRA (CN) -

O Prefeito de Major Vieira:
ClaUdio Gadotti em companhia
de seu Vice-Prefeito João Ba
lista Ruthes e o Ver�ador Licio
de Oliveira, estiveram no últi
mo final de semana em Floria

:lópolis, onde participaram da
recepção ao Presidente João Fi-
gueiredo. ,

, Na oportunidade, o Prefeito
esteve na Secretaria da Educa
cão, 'onde assinou convênio no

�;alor �e Cr$ \ 170. ?OO,OO, cujoerba e / destinada a construcao
C.e uma uindade escolar em '�al-
�=-----

na'
venaria na localidade de Toldo

de Cima. Informou o Sr. Ga

dotti, que também através de

Convênio com a Secretaria de

Educação, será iniciada es!a se··

wana a obra de construçao da

Escola Reunida Maria Carolina IPostol na localidade de :Pula

dor, tambern em alvenária, CO!ll
duas salas de aula para lotação
de aproximadarnente 90 �luno�.
O prédio terá 151m.2 e ,tera c.oz1
i.ha, área sanitária e area Iivre

para recreação. O val:or d� Con

vênio foi na ordem de Cr$ ...
360.000,00.

•

.asslnou-

Capi'tal
Disse também o Prefeito de

Major Vieira, que a Secretaria
de Tranportes já liberou a I."
narcela do Convênio para oca! -

.

çamento em lajotas da Rua Ar ..

gemiro Borges, a principal arté
r ia da cidade, no valor de Cr��
2.00.000,00, de um total de Cr$
r/50. 000,00. As obras deste cal
carnentc já estão' bastante
� ,

r.diantadas, sendo que já foram

construídos 2.000-n12, e sua con
clusão está prevista para 03 prí
rneiros dias de janeiro do pró
ximo ano.

-- ====================�-=-==-'---------�=====�

o ROTARV CLUB

DE CANOINHAS

saúda
��==��===�����======�==�=====��==�'

os companhel ros visitantes.

.
.

J 'A d m i ·n i 5 t r a

Din � •
<

ermc a

Terminal Rodoviário Munid!Jal, localizado na Rua Caetano I,
Costa - Saída para BR-280 e BH-lI6. I

Nova ES1taçã'o Rodoviád.a Municipal, que está sendo construí
da através da Administração Direta de Benedito Therézio de'
Carvalho Netto e Fábio Fuck, ctlj.m recursos próprios. Na foto,
já em fase de conclusão, a primeira etapa do Terminal com
600 m2 orçado em Cr$ 3.000.000,00. Sua, inauguração oficial

,
está prevista 'para os primeiros meses de 1980.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1JI ,N.IO 534 DE, 2'> DE NOVEMBRO DE 1979

�,EPO.E SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS
JSOI4DQ$ DE PROVIMENJO EFE.TIVO, E DA

,

OUTRAS'PROVID�NCIAS.,
'ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de

'

'sUas atribuições, faz saber qua a Câmara Mu
�ici}H;l1 ,decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1.° - Ficam criados novos cargos isola
,<10:15' de provimento efetivo do Quadro Permanente
.dos Funcionários Públicos do Município e determí
nados (os respectivos Padrões �e vencimentos, como

segue:
'DEPARTAMENTO DA FAZENDA

1; ........ Encarregado de Tributação - Padrão - PE 1.17

':2 ,� Escriturário .. .. .. .. ..
- Padrão - PE 1.12

"

,

.DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:
� �,Encarregado do Pessoal. ,.

- Padrão - PE 1.16

,§ Único: provimento dos cargos constantes des

le:.�art!g:()." -será através de Concurso Público.
\

,

.Art, 2.° ,,...._ Esta Lei' entrará em vigor na data
,de sUa publícação, revogadas as disposições em COTI

:�-4rto'..
I

..Prefeitura Municipal de Três Barras (SC); 29
:�e:��vemb,ro de 1979.
/ ,

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
,

Está Lei foi registrada e publicada no Depar-'
JêWíêi:lto Administrativo desta Prefeitura na data su

,P:t:S �, será publicada no Jornal "Correio .do Norte" '.
.. '! . •

,

�JlíJlQ.. Adão Frank -. Diretor Administrativo

LEI N.O 535 DE 29 DiE NOVEMBRO DE 1979

AUTORIZA SUPLE'MENTAÇÃO DE. DOTAÇÃO
JORÇAMENTARIA NO VALOR DE Cr$ 31.320,00
'.' ,POR CONTA DE ANULA:QÕES PARCIAIS DO

I

,

ORÇAMENTO VIGENTE.

.� 'ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
'Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de

,

suas atribuições, faz saber qUe a Câmara MUa

nicipaf decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I:

,

Art. ,1.'0 .- Ficam anuladas na importância de
f:r$. 31.320,00 (trinta e um mil e trezentos e vinte

, .eruaeíros), as seguintes Dotações Orçamentárias:
ANULAÇÕES:

Unídade Orçamentária:
00.00 - CAMARA DE VEREADORES

projetolAtividade:
.

.

,

01010012.001 - Mant, Câm.. de Vereadores
,:E1emento da Despesa:

,3.110.00 ,...:- Pessoal .. .. ..

4: 130. 00 .� Equíptos.z'lnstal. .

Cr$ 1.320,00
Cr$

,

30 ; 000,00·
11Qtal da Unidade Orçamentária .. Cr$ 31.320,00
'Total da Anulação .. .. .. .. .. .. Cr$ 31.,320,00

Art � 2.Q - Fica suplementada na importância
.

de ,Ç!r$ '31.320,00 (trinta e um mil e trezentos e vinte

'qrJ,lzeiro,s), ,a seguinte Dotação Orçamentária:
, .

SUPLEMENTAÇÃO:
JJ:nidade Orçamentária:

, ()O . 00 :- CÂMARA DE VEREADORES

Projeto/Atividade:
.

01010012.001 ...;_ Mant. Câm, de Vereadores

,.Elemento da Despesa: '.

3.120'.00 - Mat. Consumo Cr$ 31. 320;00
T:otal da Unidade Orçamentária Cr$ 31.320,00
"rotaI da Suplementação. .. .. . ,. Cr$ 31.320,00

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trárío.
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 29

de novembro de 1979.

,'ODiLON PAZDA -, Prefeito Municipal
\

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
ta,rnrento Administrativo desta Prefeitura. na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

PEtU,lQ Adão Frank ._ Diretor Administrativo

LEI N}O 536 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1979
, ,

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2.° DA LEI
;MUNICIPAL N.o 524 DE 19 DE OUTUBRO DE 1979.

'.oDILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estaii'o de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber qUe a. Câmara Mu ..

nícipaldecretou e eu sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1.0 - Fica alterada a redação do Artigo
2.° da Lei Municipal n,? 524 de 19 de outubro Qe 1979, ?

.. quepassa a ser a seguinte:
Art. 2.° - Para cobertura das despesas oriun

das do Artigo I.", fica autorizada a abertura por De
creto do Executivo de um Crédito Especial de Cr$
120.000,00' (cento e vinte mil cruzeiros), por conta
do Excesso de Arrecadação .apurado no mês de setem
bro do corrente exercício, e ou por anulações parciais
do Orçamento Vigente.

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de ou

tubro de 1979, revogadas as disposições em contrário ..

Prefeitura Municipal de Três' Barras (SCL 29
de novembro de 1979.

.

ODILON PAZDA - Prefeito, Municipal
Esta. Lei foi registrada e publicada no Depar

tcJmento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".
,

Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo
'

.LEI N.o 537 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1979

DISP:õE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO DE
NATAL AOS FUNCIONARIaS PÚBLICOS'MUNI
CIPAIS E TITULARES DE FUNÇÔES GRATIFICA-

DAS, ABRE CRÉDITO ESPECIAL E DA
OUTRAS PROVJDENCIAS.

ODILON PAZDA, ,Prefeito �unicipal de Três
Barras, E'stado de Santa Catarina, -no uso de
suas atribuições, faz saber qUe a Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I:
'

Art. 1.0 - Fica o Poder Execut.ivo autórizado
a conceder aos Funcionários. Públicos e Titulares de
Funções Gratificadas do Município, um. "Abono de
Natal", correspondente a um mês, de vencimento,
igual ao de novembroJ79.

'

Art. 2.° -. Para fazer face as despesas decor
rentes do artigo 1.0, fica aberto um Crédito Especial
nos seguintes' Departamentos e Setores:

,

Gabinete do Prefeito .. .. .. .. .. Cr$ 22.500,00
Departamento de Administração '. . Cr$ 24. 20Ó,�O
Departamento da Fazenda ... .. .. Cr$ 56.800,00,
Departamento Educação e, Cultura Cr$ 43.800,00
Depart. Mun. Estrada de Rodagem .r. Cr$ 9.300,00
'Setor Fomento Agropecuário Cr:$' 12.00'0,00'
Setor Saúde e Saneamento .. .. . /. Cr$· 23.400,00
Total .do Crédito Especial .. .'. Cr$ 192.000,00

Art. 3.° - Para cobertura do Crédito Especial
constantes do Art. 2.°, será aplicado parcialmente o

Excesso de Arrecadação apurado. no mês de outubro
do corrente exercício.

Art. ·4.'° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as. disposições em, con-

, .
\

trário ,

.

.. .

"

,

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), 30
do novembro de 1979 ..

,
ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

I

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar-
tamento Administrativo desta Prefeitura na datà su ..

pia e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

Paulo Adão Frank - Diretor Administrat-ivo

-

LEI N.o 538 DE 30 DE NOVE,MBRO DE 1979

HEVOGA OS ARTIGOS 2.° E. 3.<> DA.LEI MUNICI
PAL NúMERO 217 DE 21 DE JULHO DE 1972.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina� no uso de

suas atribuições, faz saber que· a' Câmara Mu-

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:
,

L E I:

.' Art. L? - Ficam revogados o. Artigo 2.° e seu

parágrafo único e artigo 3.° da Lei Municipal n.? 217

de' 21 de julho de' 1972,.
-

.
Art . 2.° -- Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, retroagindo seus. e_feitos a 01 �e
janeiro de 1973, revogadas as dísposíçoes em contra-

rio.

Prefeitura Municipal de Três .Barras (Se), �o
. de novembro de 1979.

. ODILON FAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento' Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte",
,.... -'

I
,

Paulo Adão Frank -, Diretor Administrativo

r
LEI N.'O 539 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1979

DISPÕE SOBRE AQUISIÇÃO DE, MAQUINARIO
PARA BRITAGEM DE PEDRAS, ABRE CRÉDITO

ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no liso de
suas atribuições, faz saber qUe a Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1.'0 - Fica autorizada a aquisição de um

conjunto-britador diretamente do fabricante, no va

lor de até Cr$ 60'0.000,00 (seiscentos mil cruzeirosj
Art. 2.'0 - Para cobertura das despesas do

Artigo 1.0, fica autorizada a abertura por Decreto do

Executivo, de um Crédito Especial até no valor de
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil, cruzeiros), como segue:
Cr$ 120:000,00 (cento e vinte mil cruzeiros), através
de anulações parciais de Dotações Orçamentárias: ou

por excesso de arrecadação de novembro'; 1979 .

Cr$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil cruzeiros).
através, de anulações parciais de Dotações ,do Orça ..

rnento de 1980.

Art • 3:°, - Fica �utorizado também, o paga
unento antecipado contra recibo, dó valor correspon
dente a 20%

.

(vinte por cento), do total da aquisição,
no ato da confirmação do pedido.

Art. 4.'0 - Esta Lei entrará em v.igor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), 30
de novembro de 197'9.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data suo

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

Paulo' Adão Frank - Diretor Administrativo
/

,

LEI N.O 540 DE 30 DE NOVEMBRO DE, 1979
,

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃÓ DE ABONO DE
NATAL AOS TITULARES DE FUNÇÕES GRATIFI

'. CADAS DA CAMARA MUNICIPAL E AUTORIZA
A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR CON·

TA DE ANULAÇÕES PARCIAIS 12.0
ORÇAMENTO VIGENTE.

ODILON, PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina no USO de

S�I�S átribuições, faz saber que a Câmara Mu"
riicipal decretou e eu sancionn a seguinte:

L'E I :-

Art. 1,.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo
au�orizado a conceder aos Titulares de Funções Gra
tifícadas da Câmara Municipal, um Abono de Natal
correspondente· a gratificação de novembroj79.

'

. �rt. 2�'0 -. Para fazer face as despesas oriun?a.5do Arhgo L fica autorizada a abertura de um Ctedl"
to Especial no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzei
ros�, por conta da anulação ,parcial da seguinte Do
taçao do Orçamento vigente:

. Unidade Orçamentária:
; .00.00 - CÂMARA DE VEREADORES

Projeto/Atividade: .

\

010100,12.001 _ Manut. Câmara Vereadores
T<'

-

..�lemento da Despesa:
4.140..00-, Mat. Per:manente ..

Total da Unidade Orçamentária ..

Total da Anulação .. ..,.. .. .. ..

Cr$ 10.00��
�
Cr$ 10.000,00

Aní . 3.° - Esta Lei entrará em vigor na dat,8-d e sua publicação, revogadas as disposições contra
rio.

,
Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), '30

, de novembro de 1979. I

ODILON PAZDA _' Prefeito Municipal·
.

. Esta L�i .foi registrada e publicada no Depa!'
tamento �dmI11:strativo desta Prefeitura na data s?,'
pra e sera pub'licada no Jornal "Correio do Norte,

Paulo Adão Frank - Diretor'AdministrativQ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r-- (-. [ENLACE
DAMBROSKI/ OLIVEIRA

Acontecimento marcante em nossa socie

dade no último final de semana foi a marcha

nupcial de Maria Helena e Mario Ce�ar, ela fio.

lha do casal Vicente e Noldina da SIlva Dam

broski e ele filho de Erasto e Maria Juraci de;
"

dOliveira. A cerimônia aconteceu às 18 horas E.

sábado na Matriz Cristo Rei. A recepção com

show de bom atendimento, teve por local o Clu

be Canoinhense. Foram os padrinhos do jovem
casal, Dinoh Antonio (Silvia) Côrte; AnHc�o
(Maria de Lurdes) Dal Pizzol, Antonio (Maria
Helena) Simões, Emiliano (Inezilda) Schivin�
ki, Vicente (Marli) Sper�oski, Ervino �Ter��l
nha) Mikus, Lauro (Evanir) Jager e HeIl1:, (L
ria) Striffeld. Pela coluna, envio os cumprrmen
tos extensivos aos familiares.
--__•__4OUI===

,

BACHARELANDOS EM CIÊNCI�S
ADM.NISTRATIVAS

Da Turma "Professor Paulo Dequêch" dos Ba

charelandos de 1979 da Faculdade de Ciências Ad

�Ilinistrativas de' Canoinhas, estou recebendo �onvjte
para Colação de Grau a ser realizada no dia 14 vin

douro. São 42 novos Administradores de E!:npresa
que estarão se formando naquele dia, seguindo o se

guinte programa de Solenidades: às 17 horas, Missa
em Ação de Graças na Matriz Cristo Rei; às 19 horas,
CerimôÍÍia de Colação de Grau no Cine Jubileu e as

�·3 horas acontecerá o Baile de Formatura no Clube

Canoinh�nse com a presença do Conjunto "Os Corin

gas". Oportunamente, publicarei report�gem com

(lctalhes. .

CHA' DAS DOMADORAS

A Sra. Esmeralda Maria Selemo Buchmann,
foi a anfitriã no último dia 6, quando recebeu sua�
companheiras do LiOl1S Clube para o tradicional Cha

�as Domadoras presentes quase a totalidade das

JJDMM Leoninas, as quais já se preparam para �s,
festividades natalinas quo se aproximam. Ao. �r:seJo
da realização de mais um Chá das Domadoras, e Justo
que se el�ve bem alto a participação daql_lelas que
_fortalecem em muito as atividades do Clube.

•

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

de l UiZ' Mrlton Suchek
-Rua Feli�e Schmidt, 392 - Fone: 22-0511

'Ségur@§ 'em todos os ramos'_ Fotocópias - Despa

chante Oficiai do Detran _ Emplacamentos - Trans�,

ferência de Veículos _ Confecção de Pia.cas e Pla

quetas _ Carteira de Identidade ._. Car�e!ra de Mo-
, torista _ Taxas Estadua.is _ Preenchunentos de

Not� Promissórias e contrato,s.

Urgani/ações Hecord

,.....

LÚ CiC)

Cc l o in b o
--

/

TÉCNICOS EM SECRETARIADO

Do Presidente da FUNPLOC, Dr. Paulo r»

quêch, estou recebendo convite de Formatura dos
"Técnicos em Secretariadoj79" ..A Turma de 28 jovens
formandos, leva o nome de "Arlete Maria Voigt" e

tem conto Paraninfo a Sra. Vera Lúcia Stulzer Lo

pes e Patrono, Antonio Simões e Sra. As solenidades
rerão lugar rio próximo dia 12 com Missa em Ação de

Graças no Salão 'Nobre da Funploc às 19h30 e Ceri
mônia de Colação de Grau no mesmo local às 20h30.

Logo mais divulgarei foto e os nomes dos formandos.

Pingo de Gente

UECEBEU os úLTIMOS LANÇAMENTOS
EM BOLSAS.

Rua Vidal Ramos, 921 - Telefone 22-0143
\

--==--'======================'

I

NASCIMENTO

Quem está recebendo muitos cumprimentos, e
o casal, Walter Inácio e Araceli Araujo Binder, pelo
nascimento no último dia 28 de um belo, garoto. O

pai, nosso prezado amigo, informou que o garoto re

ceberá o nome de Wíllian. Congratulo-me com a ale

gria do casal, enviando .as felicitações com um

abraço. '

NA BASE DO BUFÊ

,
O Restaurante Pinguim, realmente em inova

çâo no gênero está atendendo também sua clientela
na base do bufê aos domingos, com pratos quentes E\
frios. Os elogios têm sido generalizados nos meios
:::OCIaIS.

I '

Loja Popular
Chie·eh;c
e Bruxi,nha

Ana Mari'l
Modas
Mod'dS

" ,

ACABAM DE RECEBER AS úLTIlvrAS

CRIAÇÕES PARA PRIMAVERA-VERÃO.'

Comprove você mesmo, os preços, a qualidade
e o atendimento.

AS RECEPCIONISTAS

DO LIONS CLUBElCANOINHAS

O Lions Clube de Canoinhas através da colu-
,

na, homenageia as recepcionistas que tão bem dosem

nenharam sua função, por ocasião da II Reunião Dis

trital. que realizou em Canoinhas, ocasião em que Io
ram recepcionados cerca de 500 elementos

I

compo
nentes dos diversos clubes de Lions do Estado. São
elas: Andréa Mallon, Andréa Beatriz Weinfurter,

. Rossana Ribeiro, Sandra Gonçalves, Solange Maria

Dambroski, Valderez Tabalipa, Taisa Bernadete
Bauer Isabel Cristina Bossi, Tania Mara Oleskovicz,
Luiza 'Lorena Mikus, Mona Dequech, Silvana Taba

lipa, Valéria Cirilo Pereira, Elenice Roeder, Solan

ge Ribas, Tania Mara Boeing, Viviane Jenzura, Lu
dane Cador, Nivea Andrade, Maria Lucia Kohler e

Sandra Machado. Da coluna, em nome do Lions, o

muito obrigado' pela importante mis:são que desem-:

penharam por ocasiao daquele acontecímento . em

nossa cidade.

Departamento de Serviços

'I'emos· alinhador de direção que' garante a segurança do

sou veículo, e a' sua. Se o seu carro não for da linha

FORD, não importa, atenderemos da mesma forma. Ligue
para 22-0024 e fale com VALCYR, ou venha pessoalmeríte

comprovar nossa eficiência.

Rua Vidal Ramos, 203 - Canoinhas-Sõ

ANIVERSARIOS

Aos aniversariantes as nossas f�licitÇlções:
Dia 1.0 - Vva. Hilda Ribeiro da Silva.

Dia 2: Noemia, esposa de Agenôr Vieira Côrte;
Vva. Anita Buss; e Gerson José Dirschnabel.

.

,
Dia 3: Marcos Cesar Grosskopf, Silvio Siquei

ra e José Luiz Muller.

Dia 4: Paulo Dehner e Cláudio Rógêrio Werka.

Dia 5: Marilda, esposa de Iríneú"Cl&udio Dre-
I � "' , ....

,

-� r: ,·�,"t,h·"'r i("t}_i .,' J.
,�... .

_ .� :...,' ,t.:J.. \oi; 1.1)� r..4"I:::-' �l •veck.
Dia 6: Moacyr de Paula e Silva; Erótfdes Pa

checo Prates, residente em Papanduva e' Henrique
Dolízny ,

'

I'·
Dia ,7: Orlando Nascimento, Moisés Borges de

Souza e Zoé Walkyria Natividade Seleme, esposa de

Zaiden Emiliano Seleme.
'

Dia 8: Rodolfo Frohener e Mareio Ivan TremI

Dia 9: Bernadetc Terezinha, esposa de Rubens
.

Stulzer ; Esther Dorothéa Benkendorf, residente em
.

Marechal Candido Rondon (PR) e José Carlos Ferra-
\

resi ,

. ,

I

Dia 10: Waldemar Grosskopf e Ivane Maria

Nunes Pires.
I

Dia 11: Estefano Wrublevski; Beatriz Cristina

Grosskopf e Elizabet Maria Mendes.

Dia 12: Sueli Cruz.
I

Dia 13: Elly, esposa de Dittrich Siems ,

Dia 14: Arno Court Hoffrnann e Ieda Reinert,
esposa de Pedro Salomão.

Dia 15: Osni Roesler ,

'

\

Dia 16: Firmino de Paula e Silva e Gertrudes

Carvalho, residente em Florianópolis.
Dia 17: Sérgio Thomaz Langer e Erhard Koch.

Dia' 18: Reinaldo Crestani e Aldo Roesler .

Dia 19: Vilrila Wendt.

Dia 20: Natan e Isaac Zugman; Neiva Clarice,
.esposa de Laerte Wojcieckoski e Janete Michel.

Dia 21: César José Medeiros .

•
J

KARINA - 2· -ANINHOS

/'

Karina Friedrich Cararo, é nome desta

graça de garotinha que enfeita a coluna 'de, ho
je. Ela é filha do casal, Alvaro e Solange Maria.
Friedrich Cararo, e no dia 20 de novembro com

pletou dois anos de vida. Para comemorar) Ka-

I
rina reuniu 'inúmeras amizades mirms, para
uma bonita festinha na sede da AABB. Na re-

r sidência de seus pais, ela recebeu homenagens
" dos avós, tios e amigos dà família. Hoje ela re-

cebe os parabéns da coluna com muitas flores f'

um forte abraço.
me_

GARDENIA
ÚLTIMOS LANÇAMEN'JOS

(

Moda Rio
, -

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)
I

I; ==-
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CORREIO DO NORTE' 08 de dezembro de 1979

R O t. ii ry C I u b
de (anoinhas

:Se1J$U.a &tária de 5 a 11 de

:dezembro

ANIVERSARIANTE$: Pia 7 -

aníversánio de" casamento do cornp.
'lildunei Nunes de Abreu.

Dia 9 -- aniversário de José
'(;,arlos, filhó do comp.· Mario Ar,·
thur Ferraresí e, Marlise Regina,
:filha do comp. Ilo Matos.

Convidados à reunião

de 28 de novembro

Dr. Antonio Vasco Magalhães
'I'elles, .médico pediatra formado
pela Universidade Federrt' do Pa
raná com estágio em. pediatria na

Cru� Vermelha Brasileira, aprova
do em concurso público para pedia
tiía em 1977, coordenador de Aci
dente de Trabalho e Chefe do Se
tor de Prestação de serviços do
TNAMPS, médico responsável pelo
berçário e Setor de Pediatria,,' do
Hospital Santa Cruz e médico cre

denciado pelo INPS, convidado do
Clube.

Sr. Lucio Colombo, redator e

colunista do jornal "Correio do
Norte" e, sr. Osmar Wendt, geren
te do jornal "A Gazeta de Canoi··_
.nhas", ambos convidados do Clube.

Durante a reunião de 28 de no
vembro, o dr. Antonio Vasco Maga
lhães 'I'elles falou do surto de po
Iiomelite (paralisia infantil) na re

gião e sobre outras doenças, passí
veis de vacinação. Diante da gravi ..
dade do problema, O' clube nomeou
uma comissão dirigida pelo comp.
Antonio' Milton Soares Tormena
para junto das autoridades tratar
ÓE uma campanha de vacinação:
A campanha terá o slogan "VACI-
NE SEU FÍLHO" '.

. Tratou-se da realização, dia 9
do corrente, do forum de lideran
ça reunindo os rotary clubs de
Três Barras, Mafra, Porto União da
�/ itória, além de Canoínhas e, o

Conselho Diretor nomeou uma co
rrussao composta dos rotarianos
Mario: Arthur Ferraresi, Frederico
Kohler Filho, Abria Dias e Edunei

.
Nunes de Abreu, para tratar' do
evento que será desenvolvido no
salão de convenções do 'Pfanaüto
Hotel.

'

A próxima reunião será no dia
5 e, o presidente Olávio pede, a

comparência de todos os rotarianos,
para esquematizar, em definitivo do
Fórum de Lid-erança.

Rotariano, participe do FORUM
'DE LIDEHANlÇA a ser '_'ealizado
no dia 9, amanhã portante .

JtffZO DE DIREIT'O DA COMARCA DE CANOINHAS
-

SANTA CATARINA

Juízo CíVIL - �.ã VAHA JUDICIAL

Edital de Citação
de vinte (20)

• I

oDoutor Orli de Ataide Rodri

gues, Juiz de Direito da 2.a Vara

Cível da Comarca de Canoínhas, Es
tado de Santa Catarina, na forma

da Lei, etc.

I.

FAZ SABER aos que o'presen
te,Edital vir'em ou dele conheci
mento tiverem' que pelo presente
�ita AUGUSTO PIRES DE OLIVEI
'-RA, brasileiro, casado, atualmente
em lugar incerto e não sabido, para,
Querendo, contestar a presente ação
dentro do prazo de quinze (15)
(has que correrá em Cartório, c'on
tando-se o prazo, a partir da primei
'_'a publicação, e não sendo serão
tidas como' verdadeiras as alegaçõ�s

. ,da autora nos termos da ação de
DIVóRCIO que se processa neste
Juizo pr.oposta por LEONI ALl\JE'I

.
:DA OLIVEIRA, brasileira, casada,

-professona primária, résidente e do
miciliada à Ruá João Sabatke, 490"
.nesta cidade, conforme petição re
'sumida e despacho a seguir trans
f.ritos: Que a 'Autora LEONI AL
-MEIDA OLIVEIRA, em data de
13/02/1961 casou-se com o Réu AU
GUSTO PIRES ,DE OLIVEIRA ,em
Três Barras-SC., de cujà união não
possuem filhos. Após nem um mês
_de casados ,e de convivência com o

Réu, sem qualquer motivo ou jus
tjficativa, este abandonou o lar, es

t�ndo desde então em lugar incer··

com prazo
·dias

to e não sabido. Em agosto de
19-64, a Autora passou a conviver
com o sr. JERONIMO ORTES, ten
do desta união três (3) filhos. por
esta razão, deseja normalizar jur i
dícamente sua união e para tanto

peecisa fazer seu DivórcíÜ', preteh
�50 quê) está amparada na Lei n.o
6,,515 de 26/12/1977, especialmen
te nos arts. 5.00, § 1.'0' ,e 4'0 § 1.9.
Requer a citação, do Réu por. Edital
[.01' se, encontrar em lugar mcerto
e não sabido e produção de provas
em audiência. Pede Deferimento.
I!;m 23 de novembro de 19,79. (as.)
Huy Ben}amin Beltrame OAB-RS,
9634. DESPACHO: "Cite-se o Re
querido por Edital com observânÔa
d áS formalidades legais. O prazo
é de vinte (20) dias (Artigo �,32 in-
dso I a V, do CPC.). E:m .

28/11/1979. (as.) Orli de Ataíde
Rodrigues - Juiz de Direitoj- 2.a
Vara". E para que chegue ao co

nhecimento dos interessados e não
lossam no futuro alegar) ignorfm-

\ da, expedi o presente Edital :f! ou
tros que serão publicados e afixa"
(1.0S na forma da Lei. DadO' e pas·
sado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa G::atarina, aos vinte
e nove (29), dias do mês de novem-

11ro (11) de mil, novecentos e se

tE:·nta e nove (1979). Eu, assinatura
. :.!Cgivel, Escrlvão, o subscrevi,

OR,lLI UE A'I'AíDE RODRIGUES
Juiz de Direito/ 2.a Vara

Regist I

ro
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NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do
�egistro Civil do 1.° Distrito de Co
noinhas, Santa Catarina .' faz saber
que pretendem casar-se:

JOÃO ANT0N10: DE, BAR.ROS
TEIXEIRA com ROSELIS MARIA
ADUR, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade;
de motorista, nascido em Distrito
de Major Vieira nesta: comarca aos
21 de julho de 1947, filho de Izido
ro Alves Teixeira e de Alfrides
Anhaia de Barros;' ela comerciária,
nascida em distrito de Três Barras
nesta comarca aos 30 de maio de
3958, filha' de Octavio Adur e de
Ivete Dal'Comune .

JOSÉ AILTO'N LOPES DiE OLII
VEIRA· com ANA MARIA PEREI
RA, brasileiros, solteiros" domici
liados e residentes nesta cidade;
ele mecânico, nascido em Campos
Novos-SC; aos' 4 de abril de 1951,
filho de Euclides. Lopes de Olivei
ra e de Anita Gramboswiskis: ela
'do lar; nascida em Rio dos Poços
neste município aos 30 de março
de 1959, filha de João Candido Pe
reira e de Julia Albano Pereira:

'ESTEVÃO FRANCISCo' FUCK
corri DENISE TEHESINHA PERgI:.
HA TORMENA, brasileiros" soltei
ros, domiciliados e residentes nes

ta cidade; ele engenheiro civil,
nascido em Canoinhas aos 8 de se
tembrc de 1954, filho' de Jacob
Bernardo Fuck Junior, falecido e

oe Maria Matilde Fuck; ela estu
dante, nascida em distrito de Ita
jaÍ-SC., aos 2 de maio de 1961, fi
lha de Antonio Milton Soares Tor
mena e de Valcy Pereira Tormena.

JOSÉ AGENOR HOFF1VIÃNN
com MARIA LUIZA MORESCHI,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade: ele alfaia-'
te, nascido em Timbó, distrito de
São Sebastião do Sul-Se., aos 21
de dezembro de 1957, filho de José
Oscar Hoffmann e de Silvina Ro
drigues Hoffmann; ela professora,
rascida em Canoinhas aos 21 de
aoril de 1957, filha de Nivaldo Mo
reschi, falecido e de Ondina da Sil
veira Moreschi.

-

MARIO SOARES com MARIA
DIRCE SEMPKOSKI, brasileiros,
solteiros domiciliados e residentes
nesta cidade; ele operário, nascido
em Valinhos neste Município aos 7
de setembro de 1955, filho de Pla
ciclia Soares, falecida; ela do lar,
nélscida Em Lagoa do Sul. distrito
de Major Vieira-SC aos 27 de outu
bro ,de 1958. filha de José Semp
koski e de Emilia Vozniack Semp
},oski.

MARCOS ANTONIO ARTNER
com LENI DE QUADROS, brasilei
ros, solteiros, domiciliados e resi
ctentes neste distrito; ele lavrador,
nasc'ido em Fartura nest,e distrito
aos 19 de agosto de 196�, filho de

Henrique Artner e de W�mda Gurc:- ,

zakowsky Artner; ela do lar, naSCI

da em Fartura neste distrito aos 24
de f.evereiro dê 1960, filha de Anto
nio Ivo de Quadros � de Jacini Ma
ria de Quadros.

ALBERTO ADAM com'MARIA
MARLI GROSSKOPF': brasileiros,
solteiros, domiciliados e reS'Í(�l.entes'
em Curitiba-Pr, e ela nesta CIdade;
ele mecanógrafo,

.

'r;lascido em C�
rooinhas aos 2 de março de 1954 fl
lho de Erich Adam e de' Ida Adam;

.

da do lar,' nascida em Canoinhas
<.108 17 de' j.ulho de 1959, filha de
Carlos Grosskopf e de Leonilda do
Nascimento Grosskopf.·

- LSE

Um deles é exatam'ente você.

Mais do que um carro. Vocá está conquistando uma posição I
..

Malton
, C.l:\NOliNHAS

& ri-a ...'-'

SAN'rA CATARINA

\

,( i v i I
'ORLANDO' FLORES com MA

RIA SANTILHA BUENO DE ��
TOS brasileiros, solteiros, domici
had�s neste Município: ele operá
r ia, nascido em Papan�uva-Se .....ao�
!.6 de junho de 1960, filho de 'o) o�e
Amaro Flores e de Jovelina MaFIa,
Grein Flores' ela do lar, nascida

,
. ,

.

em. Santa Rosa neste MUlllC'Ip19' aos
15 de maio de 1963, filha: de H��r··\
mes Pereira de Matas e de Palmira
Cardoso Bueno.
, I

. ALIPIO CASTANHA DE ARAl],.
;YO com MARIA CIRLEI BARBO
SA, brasileiros, solteiros, domicilie
d0S e residentes nesta cidade; ele
industrtário nascido em Concór-.
dja-SC. aos '24 de tevereiro de -1955,
finto de Fernando Castanha de

Araujo e de Izaltina Avel1n�,?e
Araujo; ela auxiliar de escr itório,
rascida em Rio dos Poços neste cns

trito aos 23 de março de 1962, filha
de Floriano Barbosa e d'� Tereza
Tavares de Carmargo Bar oosa ,

LUIZ ANTONIO MOREIRA
1)OS SANTOS' com JURACI' DE
JESUS JUNGLES DE' CAR\"A
LHO brasileiros, solteiros, domici
bado� e residentes nesta cidade;
de operário, nascido em .Maf'r a-Sf,'.
DOS 1.10 de outubro de 1959, filho de
Pedro Moreira dos Santos, falecido

.

e de Joventina Fernandes de Car
'valho; ela operária, nascida em

Três Barras nesta comarca aos 15
de dezembro de 1959, filha de João
Maria Jungles de Carvalho e de
Maria da Trindade de Carvalho.

FERNANDO' DOS SANTOS
VIEIRA com VANILDA DE FAT'I
l\1A SUDOSKI, brasileiros, sÜ'ltei-.
ros, domiciliados 'e residentes neste
cietrito: ele motorista, nascido em
Canoinhas aos 11 de abril de 1946,
rilho de José Lulú Vieira e de Ro
sa dos Santos Vieira; ela do lar,
nascida em Rio Claro-Maior Viei
ra nesta comarca aos' 27 de junho
dE: 196,1, filha de Irineu Sudoski e

de Nair Pereira Sudoski ,

ISAIAS ALVES com BERNA
DETE KOGUT, brasileiros, soltei
ros, domiciliados e residentes neste
distrito; ele operário, nascido em

Cz.noinhas aos 6 de junho de 1958,
filho de João Alves e de Enedina
Tavares Alves; ela do lar; nascida,
em Imbuia neste Município aos

10/9/1963, filha de Pedro Kogut e

ele Helena Staszkovian Kogut,
DEMÉTRIO LINKOWSKI com

NOEMI DOS SANTOS. PIRES, bra
sileiros,

.

solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele moto
rista, nascido em São Sebastião dos
Ferreiras neste JVlunicípio aos 14 de
C::ezembro de '1950, filho de Clemen
te Linkowski e de Anastácia Aren
darczuk; ela <;lo lar, nascida em

.
E:;ão João dos, Cavalheiros-Três
Barras nesta COlnarca aos 4 de se
tembro de 1952, filha de Maria GrJ
d.ina Çl.Ü's Santos Pires, falecida.

ALFREDO' DE SOUZA com
:JAReIA PEREIRA DE, OLIVEIRA,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

.

residentes nesta cidade; ele operá-'
rjo apÜ'sentado, nascido em Santa
L20cádia neste MuniCípio aos 2 de I

jUl1ho de 1943, filho' de Augusto
Francisco de, Souza, falecido e de
l\laria das Dores Almeida,. falecida;
da" do lar, nascida. em Canoinhas
nos 1.0 de outubro de 1963, filha de
l\Jaria Daltiva Pereira de Oliveira.

JOSÉ FERRE.IRA DOS SAN,
TOS com Al\TA' ZOREK, brasileiros,
�\i)1:.teiros, domiciliados e residentes
lleste Município: ele lavrador, nas
lido em DistritO' de Paula Pereira
nesta comarFa aos 25 d� janeiro de
� 947, filho de Lizandro Ferreira dos
Santos e de Nelly Porta Ferr.eira;
eJa do lar, nascida em Anta Gorda
nesta comarca aos '18 de maio 'de
� 956, filha de Inácio Zo,rek e de
Francisca Zorek.

E para que chegue ao conheci
mento ,de terceiros, mandei publicar'
v presente Edital.. Apresentaram 05

documentos exigidos pelo Código
Civil, art. 180. Se. alguém tiver co·

nhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

'

\

Canoinhas, 6 de 'deze'mbro de
1979.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil
CPF, 222.315.879-04'

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
Hegistro Civil do Município de Três
Barras - ComarcÇI de Canoinhas-SC.,
faz saber que pretenc:lem casar-se:

LUIZ SERGIO i,ISBO'A e/ RO
SANGEL;A SAUCHUK. Ele auxi-

liar de escritório, nascido em Santa
Cecilia-SC., em 2A4 de maio ,d.e 1956,
residente em �res B�rra�, fIlho de
Nivaldo Lisboa e Vitalina Henri.
que de Melo. Lisboa. Ela, do lar,
solteira, residente nesta CIdade,
nascida .en; Canoinhas-SC; aos 18
de dezembro de 1963, filha de Pe.
dro Sauchuk e dona Leoni Trela
�auchuk.

GERSON 'ZAL�'USKI e ILA
lVl\ARIA DE- LIMA. Ele brasileiro
solteiro, Marcineiro ,nascido em
Antonio Olinto Paraná, aos 20 de
maio de 1954, residente neste Mu.
nicjpio de Três Barras-SC., filho
de

'

Antonio" Zaleuski, falecido aos
15/06/1961, e de dona Emília Nech.
tor Zaleuski . Ela, brasileira, soltei,

-

ra, do lar; nascida peste Munícíph,
de Três Barr'as-S'Ci, aos 28 de f.eve
reiro de 1959, residente neste Mu
nicípio, filha de João, Batista de
Lima, falecido aos 09/07/75, e de
dona Maria Luiza de Afonso Diniz
Lima.

JOSÉ ORTY tPADILHA e LÊA
APARECIDA. MACHADO. El€,
t'y-asileiro, solteiro, laboratorista
nascido em Três Barr'as-Sfl., aos 13
de setembro de 1954, residente 11.€S
te Município, filho de Luiz Padilha,

. falecido, 21 de dezembro de 1963, e

dona Tereza Padilha. Ela, do lar,
nascida em São José do Cerrtto-SC.,
aos 01 de dezembro de 1954, tilha
de: Santolino Machado Je Malvins
Antunes de Souza.

ANTONIO' HELIO BARBOSA
com TERESINHA TRUSCHINSKI'
KRULIKOWSKI, brasileiros, soltei
ros, naturais deste Estado, ele mo

torista, nascido em Monte Castelo-
'��C., aos 17. de julho de 1961, filho
de: Dionísio Barbosa e dona Anní
ta Lima Barbosa. Ela do lar, nas
cida em São Mateus do Sul, aos 13
'de novembro de 1963, filha de Pe
dro Krulikowski e dona Rosa Tru- ,

schinski Krulikowski . /

Se alguém souber' de algum im

pedimento legal oponh�-o no forma'
da lei.

Três Barras, 05 de dezembro
de 1979.

LEOPOLDO PEREIRA

Oficial do Registro Civil

JACIRA
.

EMILIA PAUL CO&
H,iSA, Tabeliã e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros, Co·
:maica de. Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que pre·
tendem casar:

FAUSTINO. JOSÉ ZIELINSKI
e GERTRUDE:S BRUGUER. Ele,
n«turaJ de, Timbózinho, deste Dis·
trito, nascido em 28 de alg'.osto ,de
1957, agricultor, solteiro, 'dÜ'micilIa·
do em Pinheiros, neste Distritol, fi:
lho de Leopoldo Zielinski e Marta
Suchek: Zielinski.

_ Ela, natural de
Felipe Schmidt, Irineópolis, nasci
do em 9 de julho de 1961, do lar,
f:olteira, domiciliada em ,Pinheiros,
neste Distrito, filha de JÜ'sé Bru'
guer e Bernardina Zilins,ki. Bru
gueTo

Se alguém souber de algum
�mpldimento, oponha-o na forma
Qa lei.

Pinheiros, 1.10 de . dezembro de,
1979.

'

Silvete: Darei Paul Cardoso
Escrevente Juram'entaÇla

==-

,S"ebastião Grein Costa, Eseri�ã.o
de Paz e Oficial do Registro CIvIl
€�O Munidpio de Major Vieira, Co'
marca de Canoinhas, Estado d�
Santa ,Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

, ,

ALFREDO ALVES DOS SAN'
TOS e MARIA DAS DORES LIMA
Ele, natural deste Estado.. nascido'
Ineste munidpio, no dia 25 de �o·
vembro de 19'22, lavrador, solteIro,
domiciliado e residente neste mU

llidpio, filho de José Alves doS
Suntos e de Julia da F'rança. El�,
natural deste EstadO', nascida ne�'
te município, no dia 2'0 de feve�e�'
1'0 de 1922, do lar, solteira, d(�>l1:1�1'
linda e residente neste munlC�rlO"
filha de Maria de Lima .

,

. Se alguém tiver conheci:men�d'3 existir algum impedimento leg·a;
aeusc-o para fins de direito.

'. lVXaj�r Vieira, 03 de dezembro
de 1979.

SEBASTIÃO 'GRElN VOS't"
Oficial do Registro Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA
,

EDITAL COM PRAZO DE VINTE �20) DIAS PARA CITA'ÇAO
DE ADILSON LUIZ BRITO, NOS AUTOS DE SEPARA!ÇAO
JUDICIAL NAO CONCENSUAL N.o 593, EM' Q.UE É REQUE
RENTE MARIA'MATILDE DE BRITO E REQUERIDO ADILSON

LUIZ DE BRITO.

o DOUTOR ORLI DE ATAíDE
1

RODRIGUES, JUIZ DE DIREITO

'DA. 2.a VARA CíVEL DA COMAR�

('A DE CANOINHAS, EST:ADO DE

SANTA CATARINA, NA FORMA

VA LEI, ETC,

, \

(tOS pela AuLora, no prazo de quin-
2� (1�) dias a partir da audiência,
E ica igualmente, intimado o Sr,
ADILpON r:..UIZ DE BRITO, para
ccmparecer neste Juizo; no dia 26
ue março de 1980, às 14:30, horas
r. ara audiência de conciliação. E:
pura que chegue ao conhecimento
�J.e tO?os. e ninguém possa alegar
Icnorancla, prmclpalmente o cita
do, mando o MM, Juiz de Direito
r-xpedir o presenta Edital. que será
publicado uma vez no órgão de
Imprensa do Estado (Diário da Jus
tiça ) e duas vezes em jornal local
c ainda, será afixado no lugar d�
costume, no átrio do Edifício do Fó
rum . Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, Estado de -Santa Ca
tarina, aos vinte e nove (29) dias
do mês de novembro (11) de mil,
novecentos e setenta e nove. Eu
assinatura ilegível, Escrivão, que �
subscrevi:

FAZ SABER aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento
tIverem ou interessar possa, que
uor este Juízo de Direito, foi reque
_iida por MARIA MATILDE DE

BRITO contra seu marido ADIL

SON LUIZ DE' BRITO, uma ação
de SEPARAÇÃO JUDICIAL NÃO
CONCENSUAL, de acordo com os

preceitos da Le� 6. 515 de
,

�'6/12/l977 e Lei 5.478 de .

í.'Ii/07/l968., nas quais foi determina
da a citação do Requerido ADIL

SON LUIZ DE B�ITO, brasileiro,
casado, comerciante, residente e do
miciliado em lugar incerto e não
! abido, para responder aos termos
rlà ação' sob pena de não o fazendo
serem presumidos aceitos por ele,
(orno v-erdadeiros os fatos articula-

ORLI D>E ATAtDE ROORIGUES
Juiz de Direito/2.a Vara

2.° Ofício de Notas
"

Edital' de Notificação
da Protestos,

.Por não terem sido encontrados
nos endereços fornecidos, ou 'por
recusarem a tomar ciência, faço sa

ber aos que o presente, "E'DITAL",
virem ou dele tiverem conhecimen
to que deram entrada neste "OFÍ-,
CIO", para serem protestados con

tra os responsáveis dentro do prazo
legal os títulos com as seguintes
características:

DP N.? 33488, vencida em '"

30,10.79, no valor, de Cr$ 92D,0'Ü,
emitida por Aristides Mallon, con

tra: JUVENAL GRANE'MANN DE
1\�ELO,

DP N;o 30896-,K, vencida em

30.10,79, no valor de Cr$ 13.860,00,
.

emitida por Aristides Mallon, con

tra JUVENAL GRANEMANN DE
lVIELO.

, DP N:o 1768/77-Q, vencida em

05.0'5.79, no valor de Cr$ 4.500',00,
emitida per Bacilio Humenhuk & ,\
C.1a. Ltc1a., contra JOÃO GON",
'ÇA�VES DE LIMA,

DP N,'Ü 12705, vencida em ...

15,10.79, no valor de Cr$ 1�. 884:,00,
emitida Dor "DeneTar" Comércio de
:B',letro Domésticos Ltda. contra

'

,) OSÉ ElVIILIANO UBA,
,

Canoinhas, 05 de dezembro de
1979.

II U II II a ii D 1i'ft'1I iii • I iiÚ li ii i ii i i ii " , , • ii Iii dn"il í • íli í'Tifii iíi! í iii iifíi 'II fi iii ii iF,,'

, «

ALCIDES SCHUMACHER
Oficial Maior
'II

2. .

»

As possibilidades de carreira e altos salários na organização, derivam do

nível de habilidade e persistência do vendedor.

As vendas serão realizadas diretamente ao consumidor.

São requisitos indispensáveis: boa, apresentação, dinamismo, persistência,
curso ginasial, idade superior a 21 anos e residência em Canoinhas ,

OFERECEMOS: salário fixo, comissões sem teto, prêmios mensais, assis-

, I tência médica e dentária e grêmio recreativo.

" ,

Os interessados deverão comparecer à R. ,XV de INo.,
ISharp S. I.

�
Equipamentos Eletrônicos vembro, 773 - Joinville - se -,'Fone (0474) 22-3714 i
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JOGOS DE COZINHA, SÀLA, QUARTO, MÓVEIS AVULSO/S, PIAS
/

AVULSAS, FOGÕES A LENHA E A GAS, GELADEIRAS, TAPETES,

CONt.OLIUN ASPIRADORES DE PÓ, LIQUIDIFICADORES, MILHA-
.

, '

RES DE BRINQUEDOS, 'ELETROLAS, VIOLÔES, SECADORES DE CA-

BELO DEPILADORES � VARIOS MODELOS DE
'I )

RELoÓQIOS TECHNOS.

GRATIS: VOCÊ GANHA U� RELÓGI� DESPERTADOR, NA COFVIPRA

DE UM FOGÃO A LENHA.

Lojão
NATAL fica
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meis fácil

FAÇA ..NOS UMA, VISITA SEM COMPROMISSO. CONVERSE COM

NOSSO' GERENTE E CONHEÇA AS FACILIDADES DE PAGAMENTO

',DE ACORDO COlVr., SEU ORÇAMENTO.
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,"Industrial Fotomecânica
Palmar, Ltda. recebe

visita i lustre

,
, '

,
. ��

_ Demonstração das máquinas pelo sr. Lucas Haek de Souza.�
Diretor da Empresa, ao Prefeito Benedito ,Ther.ézio de Car-r%

valho Netto e a seu assessor, sr. Hugo Peixoto. �v

O Prefeito de Canoinhas, Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, recentemente visitou as instalações da lndl. Foto

mecânica Palmar Ltda. E' mostrou-se, na ocasião, surpreendido
com 'a alta tecnologia empregada nesta indústria bem brasileira e

acima de tudo bem canoinhense. Esta indústria, a única de trans

formação em nossa região, produz Máquinas Fotolitográficas para
Artes' Gráficas, sendo a única no país com teconlogia própria, e

sua produção é comercializada nos Estados do Sul. Por sua pro
cura ser maior do que à oferta, já está elaborado um projeto de

ampliação que permitirá comercializar seus produtos em todo o

Brasil e especialmente no mercado externo.

NAO DEPENDA DA GASOLINA

/

FLAGRANTE DA-DEMONSTRAÇÃO DO APARELHO DE

-

�
GASOGÊNIO. II

Também na ocasião foi apresentado ao prefeito um pro-
'- tótipo do APARELHO DE GASOGÊNIO, desenvolvido pela Indus
trial Fotomecânica Palmar Ltda., o qual pode s-er acoplado em

veículos com motores acima de 80 HP, proporcionando significati
va economia no custo do Km. rodado, sendo que tal custo é estima
do em 20% do custo da gasolina, utilizando somente carvão vegetal
E sua prddução em série iniciar-se-á imediatamente.

AGRADECIMENTO
A família de

Alzirillba da Silva Corrêa
consternados .cem o seu falecímento, vem por nosso Intermé
dio agradecer de todo coração, aos médicos, aos reverendos

sacerdotes, as enfermeiras, ii a' .todos os parentes e amigos.'
que de um modo ou de outro os confortaram no doloroso
transe pelo qual passaram; aos que enviaram flotes, coroas,

telegramas e aos que a acompanharam até sua última morada.
'"

A todos a sua imorredoura gratidão.

Canoinhas, dezembro de 1979.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

�

--

me

I
"

� ,

,

..0461

--

........,.

O
' . ,

,!
'i

;

lD iia.
Igreja
: mal).

,

I

I

"

gel

I

,2'..tét,8

I

ii

has
'I

cipal de
se acha

I

isíção de

rífícaçãc
té às 10
10.12.79),
maíores

"

I

,

I

U.lUW�
:
�

- �

�
,

,

EMI
�

-PA..

:
,
,

SOS
,
,
,

DE
,
,
I

EFA-
I
I

•
•
,
�
•

>a�a
,
,
,
,
,

I
•

I
•

•

I

:1•

"

i ia ii'i'1'
"

_..- li:
':

::
I

':
:

,

:'

o
"

.�

:

i

I
i

I

"

Fer-
"

."
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de Canoinhas - S,Cde Direito da ComarcaJuízo. '

·Edital de Arrematacão
.,

, ,

(Extrato do art. 687 do CPC)
La PRAÇA: Dia 21 de dezembro de 1979, às

15,00 horas.
,

2.a PRAÇA: Dia 11 de janeiro de 1980, às
" 15,00 horas.

bQCAL: Edifício do Forum Ruben Mo
ritz da Costa, sito à Rua Vidal
Ramos s/n,? - Canoinhas-SC.

FROC.ESSOS: Execução n.os 1.155, 1.156 é 1.157

IXEQUENTE: BANCO REGIONAL DE DE-
, I

SENVOLVIMENTO DO EX-
TREMO SUL - BRDE

E,XECU'TADO: J. GARZO SOBRINHO & era.
LTDA.

, BENS: 1 _' Imóvel de propriedade de
José Garzo Sobrinho e Carmem

Luísa Seheide, sito na localidade de Rio Bonito,
município de Major Vieira e comarca de Canoi
.nhas, compreendendo 2 áreas num total de ...

23.1. 617,74 mi2:

a) a primeira com 183.228,55 m2 encravada
num terreno com, a área de 1. 282.600 m2;

eonfrontando em sua totalidade, de um lado
com terras de Valentim Maia Bruno Fillus e

, '

Teodoro Novak de outro lado. com terras de
-Te-odoro Novak.

b) a segunda com a área de 48.389,19 m2 situa-
do no lugar Rio d'a Areia, encravada num

terreno com a área de 338. 724,37 m2 confron
tando em sua totalidade, de urnIado com terras
de José Iancoski, de outro lado com terras' de
Antonio Gonçalves, de outro lado corr» terras de
Antonio Maron Becil, e outro lado com terras
de João Woginhak. Origem: _' Escritura de
w,mpra e venda lavrada pela Tabeliã Paula S.
Carvalho do 1.0 Ofício de Notas da comarca de'
Canoinhas em 09/12/74, às fls. 346/348 do livro
n," 176 e transcrito no Reg. de Imóveis da _ Co
marca de Canoinhas em 16/12/74, sob .n.? ...

·44.:317 às fls. 126 do livro 3-AR, .avaliado às 2-
áreas em Cr$ 150.000,00.

. �
2 �- Imóvel de proprieadde de José Garzo So-

brinho e Carmem Luiza Scheide sito na
loealidade de Km 2, município de Três Barras e

comarca de Canoinhas, com área total de ..... �

14.413,66 m2 e confrontando de urn lado com
terras de José Damas, de outro lado com terras
de Augusto Stochoski, de outro lado com terras
da Família Stochoski e de outro lado com os lo
tes n.? 14 a 22. Origem: _' Escritura de compra
e venda, lavrada pela Tabeliã Paulà S. Carva-
lho da Comarca de Canoinhas, em 14/02/75, às
fls. 31/33 do livro n.? 177 e transcrito no Reg
de Imóveis da Comarca de Canoinhas em .. " ..�-.
25/02/75, sob TI.o 44.449, às fls. 164 do livro n.?
3-AR. Avaliado em Cr$ 150.000,00.
,,3 ,- Ufi terreno de propriedade de José Garzo

Sobrinho e Carmem Luiza Scheide locali ..
zado no município e Comarca' de Canoinhas,
com 800 m2 confrontando pela frente com a Rua
CeI. Albuquerque, fundos com terras da Prefei
tura Municipal de Canoinhas, de um lado com' o

Ceptro Espírita e por outro) lado com terras de
Marta Muller. Origem: - escritura pública de
compra e venda lavrada em 05/05/73 pela escre
vente juramentada Maria Uba de Andrade do
município de Três Barras, às fls. 99 v. 101 do li
vro n." 23 e transcrita no Reg. de Imóveis da
marca de Canoinhas em 14./05/73 sob n.? 41.845,
às fls. 48 do livro n.? 3-AP; avaliado em Cr$ ...

250.000,00.
,4, - Um terreno de propriedade da emitente

localizado no município de Três Barras,
somarca de Canoinhas, no 'local denominado
Xarqueada com 24.200 m2 com as seguintes
confrontações: - frente com a estrada D. Fran
cisca, de um lado com Alexandre de Paula e

'Silva, de outro lado com
"
Jusselina

.

de Paula
Nunes e fundos com o Rio Canoinhas. Or ígem:
�- escritura Pública de) doação lavrada eln ...

.21/08/74 nas notas do Tabelião Antonio Wilson
,

'Wiese, do município Ide Três Barras, às fls �

152v/)53v ., do livro n.? 23 ratificada pela escri-,
tura Pública de re-ratíficaçâo lavrada nas mes
mas Notas, em 23/08/73, à" fls. 155 v. do livro
'23 e transcrito no Registro de Imóveis da rnes
ma comarca e, 21/08/74 sob n.? 43. �82, às fls. 01
do livro 3-AR, avaliado em Cr$ 350.000,00.
5 Um terreno de propriedade da Emitente

localizado no município de Três Barras,

.
,

\' ,

Comarca de Canoinhas, no núcleo residencial
São Cristóvão, com 106.200 m2 com as seguin
tes confrontações: - de um lado com o lotea
mente de João Maria de Paula e Silva, de outro
lado com terras da Família Pazda, outro lado
com terra de Sinésio de Paula � Silva, de outro
lado com o Rio Canoinhas. Origem: - Escritu
ra Pública de doação lavrada etn. 13/09/'14 nas

Notas ao Tabelião Antonio Wilson Wiese do
município de Três Barras, às fls. 163/164 do }i
vro n.? 2;3 e transcrito, no Reg. de Imóveis da
Comarca de Canoinhas em 13/09/74 sob n.? ., '

43.970, às fls. 030 do, livro '3-AR, avaliado em

Cr$ 700.000,00.

6 - Construções Civis - No imóvel descrito
no item J-4 encontra-se edificado um pré

dio de alvenaria com área de aproximadamente
1.600,00 mz com estrutura de concreto armado,
cobertura de telhas de fibro-cirnento sobre es

trutura metálica, piso de cimento alisado - Par
te do prédio em sobre-loja própria para escritó
rio (sobre laje de concreto) com bom acabamen
to e em boas condíções de conservação, avalia
do em Cr$ 3: 200 . �00,00 .

7 - Uma máquina hidráulica para curvar tu
bos,' marca Morinaro s/n.o adquirida de

Recoser Ltda . nota fiscal n.° 058 série C-I e,
05/07/70, avaliado em Cr$ 2.000,00.

8 - Um conversor de solda elétrica Bambosi,
modelo TM 3-B-145, n? 26758, adquirido de

Ice-Comercial 8"8, nota fiscal n.? 15.877 de
28/11/73, avaliado em Cr$ 5.000,00.

9 - Urn torno Imor modelo Oficina H20' de. ��
cv.., adquirido de S/A WITHE lVrAR'TINS;

nota fiscal n.? 4574 de 23.03.74, avaliado em Cr$
35.000,00. '

10 - Uma esmerilhadeira BOSCH modele
1307" adquirida de S/A WITHE NrAR ...

TINS, nota fiscal n.? 8176 de 03.01. 74, avaliado
em Cr$ 2.000,00.

11 '_ Um torno mecânico com motor adquirido
de Frederico Sachweh, nota fiscal 983 de

10/05/69, avaliado em Cr$ 5.000,00.

12 - Três tornos revolver marca IMOR mede
lo R-38 DR, n.? 3926, 3927 e 2938, avalia

do em Cr$ 252.000,00.

13 - Um torno Universal, marca lmor, modele
, P-400, com 420 mm de diâmetro sobre o

barramento n.? 46.892, nota fiscal n.? 31258 de
02/06/75, adquirido de Ind. Romi SiA, avaliado
em Cr$ 240.000,00.

14 - Uma frezadora Universal marca JFO;
modelo F'WD-25, n.? 7157 adquirido de

Corema SIA máquina Operatrizes, avaliado em

Cr$ 350.000,00.

15 - Uma prensa de fricção marca' Ricetti, 120
ton , avaliada em Cr$ 200.000,00.

16 Um cabeçote copiador marca IMOR mo-
delo T-75 n.? 74/23, avaliadb' em, Cr$

70.1)00,00.

17 _ Equipamento de fundiç-ão, móveis, uten
sílios ,e ferramentas, avaliado em Cr,$

300.000,00. ,

18 - Uma serra para metais com cavalete mar

ca Ferrari, s /ri.? adquirida de S/A WI
THE MARTINS nota fiscal 2795 de 29/11/69,
avaliado em Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros).

19 - Uma prensa excêntrica UMJ, modelo PBS
n.? 140110 adquirida de Usina Metalúrgí-'

ca Joinville SiA nota fiscal n.? 162 em 21/02/69,
avaliado em Cr$ 900,00.

Não há recurso pendente de julgamento.
Gravado com ônus hipotecário em, favor do
B. R.D. E. (exequente) . Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, Estado de ,Santa Catarina.,
aos vinte e sete dias do Inês de novembro de f�
mdl, novecentos e setenta e nove: Eu. assínatu- e
ra ilegível, Escrivão o ;,subscrevi.

OR1LI DE ATAIDE RODRIGUES
Juiz de Direito - 2.a Vara

1 x

�----------------------------------------------
Dra. Zoé Walkyria Natividade Sele

_ CIRURGIA DENTISTA -
- eIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de' senhQras e crianças.
_ Especi�lizaç�p em o.���,\�pediatria -

HORA MARCADA' - Pç-a. Lauro Müller, 494 - Fone 22

I

DR. ZENO' AMARAL. FI'LH
_ CIRURGIAO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro' - esquina co
.

vessa 15 de Novembro (próximo à
Matriz, ao lado da Associação (;omw

Fone 22-0960

I CIRURGIAO DENTISTA

Dr. Sérgio Thomaz Lan
Clínica Geral - Raios X

eRO 1284

Consultório:

-

{Rua
Paula Pereira, 799 .

Hora Marcada e hora Iivre - F.l\e 2

(Anexo à Casa Langer)
.iiWW

PreFeitu'ra Mun. de Canoin

Aviso de Licitação
.A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que
aberta a 'Tornada de Preço -' Edital n.? 043/79, para Aqu
Cabos de Alumínio, a serem aplicados na Linha de Elet
Rural Bela Vista-Arroio Fundo", com prazo de entrega a

(dez) horas do dia 10 (dez) de dezembro do corrente ano (
:no Gabinete do Vice Prefeito. Cópia do referido Edital e

esclarecimentos serão obtidos junto a referida Comissão.

Canoinhas, 20 de novembro de 1979.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão

CI E N T--E L A
"

FÁBRICA DE TELAS DE ,ARAME GALVANIZADO
TODOS OS TIPOS E SOB ME:bIDA - ALAMBRADOS

4
.

, ,

RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVER
MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES
CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS - ART

,

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

Escritósio: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, €
Postal, ·241 - anexo Escritório Cide.

'

• Fábrica: Distrito de Marcilio Dias -, Canoinhas-SC.
,

.
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Prefeitura
N. 1518 de' 3jXllj1979

•

'.
•

'1
1'0'"Lei,

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO PARA RE
,

GULAHIZAÇAO DE DESPESAS, PAGAS NO
EXERCíCIO DE 1978.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, ,Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições faz saber

que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-

ciono a seguinte
'

40.000,00
,

30.000,00

5.000,00

5.000.,00

40.000,00

10.00000

6.000,00

12.000,00

98.650,00

-0-

100.000,00

, 4'5.500,00
1.000,00

50.000.00

5.500,00

80.000,00

.. II

e Canoinhas
10.000,00

9.000,00

32.000,00

5.000,00

50.000,00 '

Departamento de Serviços Urbanos

'1.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1. O. ° -' Investimentos
4.1. 2. ° _ Equip. e Mat. Permanente
,4..1. 2.1/101 - Equip. e Material

,

Permanente..... .

Total Geral., ... Cr$ 1.314.370,44

3 . 1. 2 . 1 - Material de Consumo Cr$
;j: 1. 3. ° - Servo de Tere. e encargos
:3 .1.3 .1}082 _ Remuneração de ser-

viços pessoais .. .. .. Cr$
0.1. 3 .1/083 _ Outros serviços e en- '

caigos Cr$
, ,

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4:.1. 0 .. 0 - Investimentos
4.1.1.O-Obras e Instalações
�1.1.1.1/085 - Obras e' Instalações Cr$'
4,1.2. ° _ Equíp, e Mat. Permanente
4.l.2.1/086 - Equip. e Mat, Per-

,
• manente .. .. .. .. .. Cr$

Dept.? Municipal de Estradas de
Rodagem
4.0.0.0 --- DESPESAS DE CAPITAL
L L O . O - Investimentos
4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente

,

4.1. 2 .1/093 - Equip e Material
Permanente .. .. .. .. Cr$ 300.000,00,

4.2. O . O - Inversões Financeiras
\ 4.2.1. O - Aquisição de Imóveis'

4.2.1.1/094 - Aquis. de Imóveis Cr$ 20.000,00

Cr$ 190.00(1),00

Art. 3.°' -...,., Fica suplementada, por conta das

anulações constantes do artigo anterior, na impor
vância de Cr$ 1.314.370,44 (Hum milhão, trezentos e

quatorze mil, trezentos e setenta. cruzeiros e quarenta
e quatro centavos), a dotação seguinte:

Departamento da Fazenda

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3 . 1. ° . O - Despesas de Custeio
3. 1. 5 . O - Despesas' de exercícios

anteriores
3 .1. 5 . 1 - Despesas de exercrcios

anteriores .. .. .. .. .. Cr$ 1.314.370,44

Art. 4.° _- O Crédito aberto serve para fazer
face as despesas constantes do decreto n.? 06/79, co

'I'�O' segue:__ I.;':' o

Gabinete do. Prefeito

3. O. O. O _ DESPESAS CORRENTES'
3 . 1. ° . O -, Despesas de Custeio
3 . 1. 1. O - Pessoal
,3.1.1.1}037 - Representa-çã-o ao

Prefeito
-

. '. .. .. Cr$,
3.1.1.1/039 - Subsídios ao Pre-

feito .. .. .. .'.
_

.. .. Cr$
:i .1. 2. O _ Material de Consumo
3.1. 2 ,1/043 _ Café e Acúcar .... Cr$
��

. 1 .3. ° _ Serviços de Terceiro-
� 1 '1) 1/051 _ Passagens e Ba=a-e.r Ó, .' G

�
•• ..__ \:.... I.J _ _.�.l\.,.._;.,

gens � Cr$
Denartamento de Administracão

L: _,

3. O. O. ° - DESPES_" q COERENTES
? .1. O. O - Despesa= (e Custeio
3.1. 2 . O - Material de Consumo
;) .1. 2 .1/084 -, Artigos de Exped , Cr$

Denartamento da Fazenda

,3. O. O. O - DESPESAS CORRENTES
:3 . 1. ° . O - Despesas de Custeio
:3 , 1. :3 . O - Serviços de Terceiros
:L1. 3.1/126 - Servo impressão

encadernação . .. .. .. Cr$

Departamento de Educação e Cultura

,3. O. O. O-DESPESAS CORRENTES
:� 1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

;� .1. 2 . O - Material de Consumo
S.1. 2 .1/188 - Art. de expediente Cr$
3.1.2.1/196 - Mat. gráfico e encad. Cr$
3 . 1. 3 . O-Serviços de Terceiros
3.1. 3 .1/207 -, Outros Serviços e

enea,rgos r
'. .. .. .. .. Cr$

3.2. O. O -, THANS:F'nRÊNCIAS
CORHENTES

,

3.:J. 5.O-Contribuição Previdên
cia Social

:J 2.5 .1/.J29 - Previdência Esta-
,

dual Ipesc Cr$ ,

Setor de Fomento Agropecuário

�i.O.O.O - DESPESAS CORRENTES

3 . 1. ° . O-Despesas de Custeio

3.2. ° . O - Transf'erências Correntes

22.477,42
,

49.507;35

1.520,00

20.000,00

7.805)90

13.317,0('

20.000,00

3 .2 .3 . O - Transferências a Pessoas
3.2.3.1/261- Salário Família .. Cr$

Departamento Municipal de
Estradas de Rodagem

J . ° . ° . ° -'DESPESAS CORRENTES

3 . 1. ° . O-Despesas de Custeio
3 . 1.1. O - Pessoal'
:1. 1.1.1/270 - diárias .. .. . '. Cr$
'3.1.1.1/271 - Pessoal! de Obras Cr$
3.1. 2 _ O _, Material de Consumo
�) .1.2.1/277 - Comb. e Lubrif , .. Cr$
3.1. 2 . 1}280 - Fardamentos .. .. Cr$
3.1.2.1/281 - Ferramentas ..

'
.. Cr$

3.1. 2.2/284 - Mat. de Construção Cr$
3.1. 2.1/286 - Peças e acessórios Cr$'
3.1.2.1/287 '.- Prod. alim, artigos

correlatos . ..'.. .. .. Cr$
3.1. 2. 3}288 -, Outros materiais de

consumo .. .. .. .. .. Cr$
�L 1 .3 . O - Serviços de terceiros
3.1. 3.1/291 - Conservo rep, má-

, quinas e viaturas .... Cr$
3,. 1 .3 .1./292 - Fretes e Carretos Cr$
�; .2. ° . O-Transferências Correntes
;J. 2 .3 . ° _ Transferências a Pessoas
3.2.3.1)298 - Salário Família .. Cr$

4.0.0.0 _ DESPESAS DE CAPITAL

4.1. O . O

fo,'
Investimentos

'<1. 1.1. O Obras Públicas

4.1.1)/ 05 - Início de Obras .. Cr$
4.1.1.1/309-. _ Prosseguimento de

Obras Cr$
4 . 1. 3 . O r+: Equip. e' Instalações

Departamento de Serviços Urbanos
DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
:3 . 1. 1. O - Pessoal .

3.1.1.1/322 - Pessoal de Obras Cr$
3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1. 2.1/326 - Fardamentos .. .. Cr$
3.1. 2 .1}327·- Ferramentas .. .. Cr$
3 _1. 2 .1/330 - Matéria Prima .. Cr$
:3.1. 2.1/331 - Mat. de Construção Cr$
3.1. 2 .1/332 - Material elétrico' .. Cr$

, 3.1. 2 .1/333 - Mat. de Pintura .. Cr$
3.1. 2 .1/335 _ Prod. alim. artigos

correlatos .. .. .. .. .. Cr$
, 3. 1. 3 . O - 'Serviços de Terceiros

"

3.1. 3.1/339 - Conserv. rep.' de
instalações .. .. .. .. Cr$

3.1. 3.1/3'41 _ Fretes e Carretos Cr$
�L 1. 3.1/344 - Iluminação Pública Cr$
3.1. 4. ° _. Encargos Diversos
3.1. 4 .1/348 - Outros' encargos di-

versos .. .. .. .. .. .. Cr$
�1. 2. O. ° - Transf. Correntes
3.2.3. O _ Transferências a Pessoas
3.2.3.1/349 '- Salário F'arnília .. Cr$

720,00

L E I

Art. 1.0 - Fica extornado, na importância de

Cr$ 1.314:.370,44 (Hum milhã? trezentos e quatorze
mil, trezentos e setenta cruzeu'os e quarenta, e qua
tI'O centavos), referentes. a despesas empenhadas no

crédito aberto pelo decreto N.? 06/79 de 19.01.79, sem
rfturSos no exercício de 1978.

Art. 2.° - Ficam anuladas) na importância
acima do artigo anterior as seguintes dotações do or-

,

�amento vigente: '

Gabinete do Prefeito

:500.0.0 - DESPESAS CORRENTES
:� .1. O . O - Despesas de Custeio
:3.1.2.0 - Material de Consumo
?-.1.2.1/009 - Material de Consu-

mo
.: Cr$ 9.720,44

4.0.0.0,- DESPESAS DE CAPITAL

Departamento da Fazenda

�i.O.O.O _ DESPESAS CORRENTES
3.1, O . O - Despesas de Custeio
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros e

encargos
3.1. 3 .1/028 - Rem. de serviços

pessoais . .. .. .. " Cr$
3.1. 9.O-Despesas de Exercícios

anteriores
3 1.9.1/030 _ Desp. de Exerc.

,

anteriores .. .. .. .. .. Cr$
3.2.0.0 - Transferências Corren-

'tos
3.2.6.0 _ Encargos de Dívida In

terna
3,2.6.1/031 - Juros da dívida In-

terna Cr$
3.2.6.2/032 - Encargos de outras

dívidas ., .. ..'.. .. Cr$
3,2.9. O - Reserva de Contingência

'

3 2.9.1/034-- Reserva de Contín
gência .. .. .. .. '. .. Cr$

Serviços de Saúde Pública
, :l.O.O.O' - DESPESAS CORRENTES
3.1. O. O - Despesas rl.e'Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1/.2.1/039 - Mat. de Consumo .. Cr$
:.1.3.0 -- Servo de Tere. e encargos
,�.1.3.1l040 -- Rem. Servo Pessoais Cr$
:).2.3. O -- Tranferênc as Correntes
�:, 2.3. O -- 'I'ransf , a' Irrtituiçôes

privadas
3.2.3.1/046 - Outras subv. sociais Cr$
tO.O.O - DESPESAS DE C,,!\PITAL
4.1. O. O _. Inve=timent s

-

,

4.1.2.0 - Eqll.l.�p e Mat rJc";YI:--J1e:-l1p� , .1 if,J I."t • __ , .. J ' <t. ... l.J

4.1.2.1/047 - J1quip. e MaL Per
manente .. .. .. .. ..' Cr$

11.1. O - Obras e Instalações
.

t 1.1.1/048 - Obras e In�tala('ões,,!

, Postos Saúde .. .. .. .. Cr$
4·1.1.1/049 - Obras e Instalações

Saneamento Geral .:' .. Cr$
Departmnento de Educaeão e Cultura
3.0.0.0 - DESPESAS'CORRENTES
�.1. O . O - Despesas de Custeio

� .1.1. O -, Pessoal
01'1.1. 3/050 --_ Obrig. Patronais .. Cr$
�.1. 3. ° - Serv. de Tere. e encargos
ú.1.3.1/052 - Remuneração de

3 Serviços pessoais- , .. .. Cr$
3,2. O . O - riCransf'erências Correntes

3·�·3.1/059 - Subvenções soc�a�s, �r$
±·0·3.1/072 - Outras subv. SOClalS Cr$
4' .0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1,0.0 - Investimentos ' ,

1'; .2. O - Equip. e .Mat. Perm all�nte·�.2.1/076 - EqUIp. e Material
.

to '

' Permanente Cr$

�.�.O.O -_ Inversões Financeiras. "

. ·1.1/077 - Aquis. de imóveis Cr$
Setor 1 F 'A'

, .

o) ,

üo emento g:ropecu:arIQ
tl,O.O.O - DESPESAS CORRENTES

� ° 11' O ,O --- P2sr�esas de Custeio
'·10 -,

l'3 1"
-

.
.oi. C3S0a 4

� '1·1.1/080 - Pessoal Civil .. .. Cr$
..

° .2. O -,... Material de Consumo

3.000,00
1.626)22,

3.618,67
389,00'
445,00

53 .893,2�:
240,00

4. 679�Ol

3.350,04

. 1 :430,00
,26.000,00

7.540,00

21'6.989,31 ..
, r. "!

'20.000,00 .
. (": ',' .

411.068,00

, 168',00 ':
138,00 ,

50.000,00 '

-

730,04',
.

13.107,07
,

, 116'80';
"

, ,

,"- I

191,04
�,

", .. ',. '

.�� .'
r

2.159,28 "

5.000,00 .

1.563)6

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1. O .,0 - Investimentos
4.1.1. O - Obras Públicas

4.1.1.1/352 - Adjudic. de Serv. Cr$' 162.480,00
4.1. 2. O - Equip. e Instalações

. 4.1. 2 .1/367 - Veículos de peque-
no porte '

.. Cr$ 650,00
4.2. ° . ° - Inversões Financeiras
'-1.2.1. O - Aquisição de Imóveis
4.2. 1.1/375 _ Terrenos . .. .. .. Cr$ 45.0(0)00'
4.3. O . O - Transf. de Capital
4 ,3. 1. O - Amortização dívida fun

dada interna

4.3.1.1/376 - Dívida Fundada In-

terna Lei 1281 .r ; •• •• Cr$
4.3.1.1/377 '-. Dívida Fundada In-

terna Lei 1096 I : • Cr$

75.819,80

40.046,40

Total Geral .... Cr$ 1.314.370.44
:w&W _

Artigo 5.0 _ Esta lei entra em vigor na data .

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Canoinhas, 3 de dezembro 'de 1979.

Dr. Benedito 'I'herésio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal

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

.r», Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CME de Canoinhas participou
do 1.0 Seminário de
Avaliação dos JftSC

BALNEARIO CAMBORIU (CN')
- Promovido pela Secretaria de

,
'

efultutaJ Esporte e Turismo e Uni-
dade Operacional, de Esportes de
Santa Catarina, realizou-se o I Se
mmário dos Jogos Abertos de San
ta Catarina em Balneário Cambo
du. Estiveram presentes, represen
tant1es de 20 Municípios, que parti
siparam dos trabalhos, sob a presi
dência do Secretário Julio Céser,
GOro assessoria do, Dr. Nilton Perei
ra' e pessoal técnico da UOD.

Durante a abertura solene do
1.0 SAJASC o Secretário de Cultu.
ra, Esporte e Turismo, criticou o

Governo Federal pela falta' de
apoio aao esporte amador. "Infeliz
mente existe muita política em tor
no dó esporte amador, o que vem

l){I1ejudicando o seu desenvolvimen
to" - declarou Júlio César,

Outro terna debatido, foi a in
filtração do "estrangeirismo" nos

JASC com a contratação de atletas
du outros Estados, a exemplo do

que, aconteceu com a equipe de
'Rio do Sul nos últimos, Jogos, em

Blumenau, que tinha em sua dele ..

V,a9'ão um atleta do Paraná, o que
�trab()u desclassificando a equipe
tiàq'UElla cidade.

Também em pauta dos traba.
lbõfj, queo Secretário frizou, foi a

possível eralização do I Campeona. '

to Sul Brasileiro envolvendo os Es
tados de Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul. Para tanto, se
riam formadas seleções' dasmodali
dades, durante os Jogos Abertos de
� 980 em Jaraguá do Sul, a cargo de
um técnico de gabarito com a in
cumbência de treiná-la e dirigi-la'

•

durante as competições.
NOVO REGULAMENTO
Algumas mudanças no sentido

de melhorar a disciplina e realiza"
ção de tal competição, já foram es.··

tudadas neste seminário e deverão
estar em vigor já em 1980.

SEDE DOS JOGOS
REGIONAIS SERA EM
PORTO UNIÃO .

Após o retorno do Seminário
dos JASCo Ricardo,P-ereira Martins',
-administrador do Ginásio de Espor .

llE's"i informou r� reportagem, que
Canoinhas dificilmente sediará o's
jogos Regionais. Centro-Oeste' em

'1980.
Ricardo, em contato com o re-,

, Iator técnico da inspeção efetuado.
cm Canoinhas na semana passada,
tomou conhecimento de que .Porto
União oferece melhores condições
técnicas para as competições. Dian.
te desta noticia, comenta-se nos
meios esportivos do Estado,' que
Porto União realmente sediará os
..Togos Regionais.

Com isso, perdemos 'a grande
oportunidade de promover nosso '2S.

porte, e conseqüentemente a perda
de motivação esportiva por parte de
nossa juventude, além de tornar
nossa cidade mais conhecida nos
meios esportivos do Estado.

De agora em diante, teremos
cue lutar muito para colocarmos
nossos atletas na Seleção Catari
nense . O que temos de melhor no
momento é o Futebol de Salão, que
apesar da má campanha nos JAS,
é: um dos melhores do Estado ( o
próprío pessoal da Comissão Orga
nizadora dos JASe reconheccu is,
to). Temos. que programar um bom

.
esquema de preparo físico e 'técnico
para chegarmos a bons resultados,

GINASIO DE ESPORTES
FUNqiONA EM DEZEMBRO
Já em fase final dos trabalhos

de reforma o Ginásio de Esportes
poderá ser entregue ao úpblico já,
no próximo mês de dezembro. Pa
ra a inauguração das reformas, 3.

CME voltará a acionar o Campeo..
.nato Municipal de Futebol de Sa
Ião, categoria A e categoria dos ve ,

teranos.:

refeitura Municipal de Três, Barras
LEI N.o 527 DE 07 DE NOVElVIBRO DE 1979

DISP.õE 'SOBRE A CRIAÇÃO. DO CARGO DE AUXILIAR DE
DIREÇÃO ESCOLAR, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

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 criado no Quadro Comissionado do
Município Departamento de Educação e Cultura, o cargo de Auxi
liar de Direção Escolar _ Padrão PC 1.01, junto ao Grupo Escolar
Municipal "Guita Federmann" desta cidade, com' as atribuições
próprias da função.

.

ART. 2.<0 _ As despesas decorrentes do Artigo 1.0, cor
rerão a conta da Dotação Orçamentária, podendo ser suplementada
quando necessário.
Unidade' Orçamentária: 05.00 - Dept. de Educação e Cultura.
Projeto/Atividade .: 08421881.015 _ Manut, Ensino de 1.'0 Grau
Elemento da Despesa: 3.110.00 - Pessoal

,

ART. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, com efeito a partir de 1.0 de outubro de 1979, revoga
das as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 07 de no

vembro de 1979.

ODILON PAZDA _. Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada, no Departamento

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

Paulo Adão Frank _ Diretor Administrativo

LEI N.'O 528 DE 07 DE NOVEMBRO DE 1979

AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES
'LOCAIS, ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR CONTA DE ANULA-

çÃO PARCIAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.'
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas a�ribuições,
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu san-

ciono a seguinte:
L E I :

ART. LO - Fica autorizada a concessão de subvenções
sociais as entidades locais abaixo, no total de Cr$ 55.000,00 (cin
quenta e cinco mil cruzeiros), como segue:
a) Casa da Criança São João Batista ... , .. .. Cr$ 25.000,00
o) Obras Sociais da Paróquia São João Batista CrS 30.000,00

Total das Subvenções ..... , .. .. .. .. .. Cr$ 55.000,00
ART. 2.'° - Para cobertura das despesas oriundas. do

Artigo" 1.0 fica autorizada a abertura de tiro Crédito Especial no

valor de Cr$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros), por conta
de anulações parciais do Orçamento vigente, como segue:
ANULAÇAO:
Unidade Orçamentária: 07.00 _ Setor Saúde e' Saneamento
Projeto/Atividade 13754280.029 -. Manut. Serv. Ass. Mé-

Elemento da Despesa
dica e Sanitária. ,

3.120.00 - Mat.· Consumo Cr$ 55.000,00
_.

Total da Anulação .. .. .. Cr$ 55.000,00
ART. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), 07.11.1979.
ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e 'publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada no

JornaI "Correio do Norte" .

'

Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

LEi N.o 529 DE 14 DE NOVEM.BRO DE 1979

'SUPLEMENTA DOTAÇÔES ORÇAMENTARIAS NO VALOR
TOTAL 'DE Cr$ 1.060.000,00, POR CONTA DE ANVLAÇõES

PARCIAIS DO ORÇAMENTO VIGENTE.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barl'3s.
Estado de Santa Catarina, 110 uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu san-

ciono a' seguinte:
L E I

ART. 1.° - Ficam anuladas na importância de, Cr$
1.060.000,00, (hum nlilhão e sessenta mil cruzeiros), as seguintes
Dotações Orçamentárias:
ANULAOõES:
Unidade Orçamentária: 02.00 -- DEPARTAMENTO DE' ADIVU

NISTRAÇÃO
:. 03070212 - Manut. Ativ. Administrativas
: 4.140.00 - Mat . Per-
manente .. .. .. ., .. Cr$ 10.000,00
" ._--

Total da Unidade Orçamentária Cr$ 10.000,00

Unidade Orçamentária: 03.00 DEPARTA-
MENTO DA FAZENDA
0308'0310 - Manut. De-

part, Fazenda
'

Elemento'da Despesa '3.130.00 _' Servo Tere. Cr$
3.240 . .00 - Juros Div.
Publico Cr$
15844940 - Prev. So-
cial ao Servidor

Projeto/Atividade
.

Elemento da Despesa

Projeto/Atividade

50.000,00

20.000,00
Projeto/Atividade

Total da Unidade Orçamentária Cr$
Unidade Orçamentária: 06.00 DEPART.

SERVIÇOS púBLICOS
�0583231 _ Exc. Planta
Cadastral

Elemento da Despesa 3.120.00 - Mat. Consu-
mo 'Cr$
15814�60 - Assis. Social
Geral

Elemento da Despesa 3.233.00 - Sal. Família Cr$ 6.000,00
----

Total da Unidade Orçamentária Cr$ 106.000,00
Unidade Orçamentária: 07.00 - SETOR SAú-

DE E SANEAMENTO
13754280 - Man. Ser.
Ass. Médica Sanitária

Elemento da Despesa ,. :3 .120.00 _ Mat. Consu-
'Çr$

�

Cr$

terna
Elemento da Despesa: 4.310.00 - Amort. Div.

Pública. . Cr$ 200.000:00
Total da Unidade Orçamentária Cr$ 754.000,00
Total das Anulações: .. .. .. .. Cr$ 1. 060. 000,00

ART. 2.° _ Ficam suplementadas na importância de
Cr$ 1,060.000,00 (hum milhão e sessenta mil cruzeiros), as seguin-
tes Dotações Orçamentárias: .

SUPLEMENTAçõES:
Unidade Orçamentária:

Total Unidade Orçamentária .. , Cr$
Unidade Orçamentária: 04.00 _ SETOR FO.:

MENTOAGROPECUÁ
RIO
04140760 _ Corret. Fer-
til. Man. Setor

.

Elemento da Despesa 3.110.00 - Pessoal, .. Cr$
3.130.00 _ Servo Ter-

"

ceiros .. .... .. .. Cr$ 10 ,00ü,00
.�

Total Unidade Orçamentária .. Cr$ 15.000,01,
Unidade Orçamentária: 05 . .00 - DEPART.

EDUCAÇÃO E CUL
TURA
08421881 - Man. Ensi-
no 1.'0 Grau .

Elemento da Despesa 3.110.00 - Pessoal .. Cr$'
3.130.00 - Servo Terc. Cl�$
3.140.00,,-, Enc. Dív . .c-s
3.210.00 -- Subv, Soc.,Cr$
08421881 - Consto Ampl.
Prédios

'

. (contânua na página seguinte)

Elemento da Despesa : 3.250.00 _ Conto Pre-
vidência .. .. .. Cr$

-

Total da Unidade Orçamentáda Cr$

Unidade Orçamentária: 05.00·- DEPART. EDU-
.

CAÇA0 E CULTURA
Projeto/Atividade 08421881 - Man. Ensi

no 1.0 Grau
Elemento da Despesa 4.130.00 -. Equip Ins

talac. ' .. .. ..'.. .. .. Cr$
4.140.00 - Mat. Per-

c.s�Imanerite .. .. .. .. ..

15824920 - Prev. Social
3.250.00 - Contr. Prev.
Social .

Projete/Atividade
'Elemento da Despesa

Cr$

Projeto/Atividade

Projeto/Atividade

I

Projeto/Atividade

mo .

Total da Unidade Orçamentária
Unidade Orçamentária: 08.00 DEPART.

MUN. ESTR. RODA
GEM
16885310 - Rodovias
3. 120.00 Mat. Consumo Cr$
4.130.00 - Equip. Ins-
talação .. .. .. .. .. .. Cr$
4.140.00 _- Mat. Per-
manente Cr$

:' 03080330 - Dívida In-

Projeto/Atividade
Elemento da Despesa

Projeto/Atividade

Projeto/Atividade

01. 00 - GABINETE DO
PREFEITO
03070212 _ Man. Gabi
nete do Prefeito
3.110.00 - Pessoal
3.130.00 _ Servo Tere.
3.140.00 _ Enc. Diver.

Cr$
Cr$
Cr$
-

Cr$

Elemento da Despesa

Total Unidade Orçamentárià
Unidade Orçamentária: 02.00 - DEPART."DE

ADMINISTRAÇÃO
03070212 - Man. Ativ ,

Administrativa
Elemento da Despesa 3. 120.00 _ Mat. Consu-

Projeto/Atividade

c-smo '

.

3.130.00 _' Servo Ter-
ceiros .. .. .. .. Cr$
3.140.00·� Enc. Uivo c-s

Total da Unidade Orçamentária Cr$
Unidade Orçamentária: 03.00 DEPARTA-

,

MENTO DA FAZEND'A
Projeto/Atividade 0308310 _ Manut. De-

. part. Fazenda
Elemento da Despesa 3.140.00 _ Enc, .Diver-

co� C $
,

.:.l ..., •• ••

... •• •• •• •• .r

Projeto/Atividade

Projeto/Atividade

Projeto/Atividade

15.000,00
85.000,00

20.000,00

50,000,00

15.000,00
85.000,00

100.000,00

20.000,00
20.000,00

214.000,00

330.0°9,00

10.000,00

40.·000,00
30.0'00,00
30.000,00
100.000,00

15.000,00

20.000,00
15 .OOO,O�
5(1.000,00

5.000,00

5.000,00

40.000,00
15.000,00
10.000,QO
24 ;000,60
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(c�ntinuação)
Elemento da Despesa

projeto!Atividade

4.110.00 - Obras PÚ-
blicas " " .. Cr$
15814860 - Assist. So-
cial Geral
3.233.00 - Sal. Família Cr$
08462240 - Desporto
Amador

Elemento da Despesa 3.210: 00' - Subv. Só�
ciaís

." .. ..

-

.. '.. ..' Cr$
Total Unidade Orçamentária " Cr$'

Unidade Orçamentária: 06.00 -. DEPART. SEJR
VIÇOS URBANOS

projeto!�tividade 10583231 - Exc. Plan ,

Cadas. Calç. 'Ruas Av.

Elemento da Despesa 3.110.00 - Pessoal Cr$
4.110.00 - Obras PÚ-
blíicas Cr$
10603270 -- Servo Publi.
Concedo

Elemento da Despesa : 3.130.00 - Serv. Terc. Cr$
projeto!Atividade : 15824920 -.,Prev. So-

cial Geral
Elemento da Despesa : 3.250.00 -, Con. Prev.

Social Cr$

100.000,00

Elemento �a. Despesa
projeto,!Atividade

2.000,00

10.000,00
201.000,Oe

projeto!Atividade

80.000,00

80.000,00

75.000,00

7.000,00
Total Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária: 07.00 - SETOR SAÚ
DE E SANEA..lVIENTO
1375428fr -- 11an. Servo
Ass. Med./Sanitário

Elemento da Despesa 3.110.00 - Pessoal
3.130.00 -- Servo Terc.
3.140.00 - Enc. Div.

c-s 242.000,00

Projeto/Atividade

Cr$ 40.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 30.000,00
--_._---

Cr$ 90.000,00Total Unidade Orçamentária
\

Unidade Orcamentára: 08.00 - DEPART.
� ,

MUN. ESTR. RODAG.
Projeto/Atividade 16885310 - Rodovias
Elemento da Despesa 3.110.00 - Pessoal Cr$ 223.000,00

3.130.00 - Servo Tere. Cr$ 50.000,00
3.140.00 - Enc. Diver. Cr$, 10.000,00
4.110.00 -- Obras Públ. Cr$ 74.000,02'

Total Unidade Orçamentária Cr$ '35'7.000,00
.. _-_.�--,._-_.. _- -._--_.-

Total da Suplementação: ..... Cr$ 1. 060.000,00
ART. ,3.0 _ Esta Lei entrará em vigor na data de �'t1,;;,

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 14 de no

vembro de 1979.

ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal,
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento

Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada no

Jornal "Correio do Norte" .

Paulo Adão Frank _ DIretor Administrativo
'

LEI N.o 530 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1979

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 54 E SEU P�R.AGRAFO 1.0

D1\ LEI MUNICIPAL N.o 197 DE,06 DE DEZEMBRO DE 197L

ODILON PAZDA Prefeito Municioal de Três Barras,

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal decretou é eu san-

dono a seguinte:
L E I :

ART. 1.;0 _.__ Fica alterada a redação do Art. 54 e seu §
1.0, da Lei Municipal n.? 197 de 06 de dezembro de 1971, que, passa
a ser a seguinte:

.

Art. 54 _' A substituição remunerada dos, cargos de

chefia, isolados, funções gratificadas, ou outros que. �ossam a vir a

ser criados por Lei, -dependerá sempre de expedição de Ato do

Prefeito Municipal.
'

.

§ 'único - O substituto perceberá durante o t�mpo em

que exercer o cargo ou função seus vencimento� cumulatIvamente
com uma gratificação correspondente a 30% (trinta por 'cento) de

vencimento do .cargo ou função, que passou a exercer.

ART. 4.0 _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, com efeito retroativo a 01 de setembro de 1.979, revo-

gadas as disposições em contrário.
"

'

Prefeitura Municipal de Tres Barras (SC), 21.11; 1979"
.

ODILON PAZDA -- Pref"eito Municipal
, Esta Lei foi registrada e publicada no ,Depar.iamento

Administrativo desta Prefeitura na data supra e sera publicada no

Jornal "Correio do Norte".

Paulo Adão Frank - Dir'etor .Administrativo

LEI N.'o 531 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1979

ABnE CRÉDITO ESPECIAL POR CONTA DE ANULACAO

PARCIAL DO ORÇAMENTO VIGENTE, NO VAI�OR DE
.

Cr$ 13.403,00.
ODILON 1TJI (tIZDA Prefeito l\iJunicipal de Três. B�rras�
," Jí. 1')1, "'. , 1 ..,.;. ltb iI -es
E5tadú de Santa Catarina, no uso �\e SUaB dl.l' - t, ç",o �

,

f b·
' Ca"�lara Municipal decretou {; cu 2ím ..1"

37. S8 er que a lU ,

clono a §�uínte:
� E I :

,

'

,__...
.

d C"dj> 13 40� 0,'1
Art. L0 _ Fica anulada na impor Lancl� .e

, J..;;?� ,,; � v�._,�J
(t" .. '," .... ; ���")a çegumte DOA3,\;aQ 0,;.--
.reze 4J_'ul quat!'oeen�os e tres C{ J,zeH 00J, '-', �

çallientária:"
"

ANULAÇAO:
�

U;nidade Orçaméntária: 01.00 ___: GABINETE PO PREFEITO
.

,

§ ÚNICO: Fazem parte da presente Lei, os anexos que
cue seja., '

integram o presente volume. Publicada por ter recebido umo
,

Art. 4.° - O Poder Executivo no interesse da Adminís- graça.,

tração poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações
atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 5.° - Fica, o Poder Executivo autorizado a 'tomar
medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo compor
tamento da Receita.

Art. 6.° -, Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar A firma MUSS.r TRANSPOR-

durante o Exercício Financeiro, transposições 'parciais ou totais de
TI�S COMÉRCIO REPRESENTA

d
- r ÇõES LTDA., declara 'para os de-

.

.otações orçamentárias dentro do mesmo elemento de uma Unida- . vides fins que foi extraviado) o Cer-
de Orçamentária para outra, até o limite 'de 30% da Receita 01'- tif'icado de Registro de Veículo

çada.\. n.? 624988, marca FNM, ano 1966,
,

A t 7 ° O placa DA-0436, chassis 4-17057.
r

.

. .
-- s recursos da Reserva 'de Contingência se-

-

d ti d d
- O mesmo fica sem efeito por

rao es ma os por ato o Poder Executivo, a reforçar dotacôes que ter sido requerido 2.a via.
-

venham a se tornar insuficientes.
�

I
1 x

Art. 8.° - A aplicação dos recursos discriminados' no I ......wwa_

Art. 3.0 far-se-á de acordo com os programas analíticos nara Uni-
dades <?rç�mentárias, constantes do Anexo de Despesa aprovadas I

.

A V I S O
e alteráveis por Decreto do Poder Executivo.

. Art. 9.° - Fica o Chefe do Poder Executivo autor-Izado
a-realizar "Operações de Crédito" até o montante de Cr$ 1 .ono,co
(hum mil cruzeiros), para complementação da Receita de Capital

, Art. 10.° - As Despesas com Pessoal, material servicos
e encargos necessários a realização de obras, quando e�ecutadas Local: ConsuLtório no Ros-

por administração direta, poderão correr a conta do elemento pital.
4.1.1:0 - Obras Públicas.

'

, Art. 11.0 - Autoriza o Chefe do Poder E:-:ecutivo fir-
�__,m.........._...""""__"'_"""W"'__._"__

m,ar c�nvênio e?� a União, Estado e Municípios para a realizacão
C!,C pro.Jetos. e atIvIdades de interesse do MunicIpio. '

�

-.
" Art. 12.0 _ �sta .L�i entrará em vigor eln 1.0 de janeiro

l1e' 1980, revogadas as CllSpOSlÇOe.S em contrário. .

Prefeitur;_:t IvIunicipal de T:i.-ês Barras (Se),. 22 de nOvelTI
bro de 197[\,

,

ODILON PAznA _ Prefeito Municipal ,

I Esta Lc�, fc� r:gistrada e publicada no Departamento
.� dministrativ? desta Ptefeitura ria data Supra e' será PIl.blicada no
.; ornaI "Correro do Norte".

.

Projeto/Atividade 03070212 - Man. Gabinete do Prefeito

Elemento da Despesa; 4.140.00 - MaL Permanen . �_r_�_!.?40�!O�
Total da Unidade Orçamentária .. Cr$ 13.403,00

Total da Anulação .. .. .. .. .. .. Cr$ 13.403,00
, Art. 2.° - Fica aberto um Crédito Especial COlTI recur-

sos do Art. anterior, para cobertura de mensalidades da "AMPLA",
referente aos exercícios de 1972 a 1976 no valor de Cr$ 1�. 403,00

(treze mil quatrocentos e três cruzeiros) .

Art. 3.° � Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições eln contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 21.11.1979.
ODILON PAZDA - Prefeito Municipal .

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada no

Jornal "Correio do Norte" .

Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

LEI N.o 532 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1979

ESTIMA A RECErrA' E FIXA A DESPESA DO l\/[UNICíPIO DE
TR:E:S BARRAS PARA O EXERCíCIO DE 1980; E DA OUTRAS

PROVID�NCIAS .

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, '

Estado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições.
faz saber quer a Câmara Municipal decretou e eu san

dono a seguinte:
L E I :

Art. j.o.� O Orçamento do Município de Três Barras:
para o exercício financeiro de 1980, estima Receita em Cr$ .. '

34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de cruzeros) e fixa a Des-

pesa em igual valor.
'

Art. 2.° - A Receita será realizada mediante a arre
cadação de tributos, tendas e outras, receitas correntes e de capi
tal,' na forma da legislação em vigor, com o seguinte. 'desdobra
mente: .

RECEITAS CORRENTES
1..1 - Receita Tributária .. , ..... , ..

1 . 2 � Receita Patrimonial .. .. ..

1. 3 - Receita Industrial .. .. .. .. ..

1 .4 - Transferências. Correntes .. .. ..

1 .5 - Receitas Diversas .. .. .. .. ., .. . ',

Sub Total ..
'

.. .. .. .. .. .. .. ..

HECErrAS DE CAPITAL
2.1 _. Operações de Crédito .' .. .. .. ..

ó) '" AI'
-

d B Me _: I.w,� _ ienaçao e ens Iovetr e movo

.2.3 -- Transferências de Capital
Sub Total ,.' .

Cr$ 1.436.000,00
Cr$ 15.000,00
Cr$ 4.000,00
Cr$ 29.440.000,00
Cr$ 295.000,00
c-s 31.190.000,00

T'otal Geral '

Cr$ 1.-000,00
Cr$ 39.000,00
Cr$ 2.770.000,00
C,r$ 2.810.000,00
Cr$ 34.-000.000,00

Art. 3.° - A Despesa. dr-tr.ibuir-se-á por Órgãos Admi
nistrativos da seguinte maneira:

'

I -� PODER LEGISLATIVO
00 Câmara Municipal ..

'

.

II -- PODER EXECUTIVO
01 Gabinete do Prefeito .. .. ..

02 - Departamento Administrativo 1••

03 - Departamento da Fazenda .. .. ..

('4 S t F' to As
' r •

..
- e or omen o ,gropecuano .. .. ..

05 - Departamento de 'Educação e Cultura
06 - Departamento de' Serviços Urbanos

.

07 -" Setor de Saúde e Saneamento
'

.. ..

'08 - Departamento Mun. Estr. Rodagem
Total Geral .. .. .. .: .. .. .. ..

Cr$ . 1. 008.000,00

Cr$ 1. 602 . 000;00
Cr$ 2.790.000,00
Cr$, 4.621. 000,00
Cr$ 593.000,00
Cr$ 3.839.000,00
Cr$ 4.866.000,00

.. Cr$ 2.925.000,00
Cr$ 11. 756.000,00
Cr$ 34.000'.000,00

Paulo Adão Frank - Diretor Administratiyo

- =

LEI N.o 533 DE 29 DE

NOVEMBRO DE 1979

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DE FUNÇÃO GRATIFICADA

ODILON PAZDA, Prefeito
l\1unicipal de Tl·ês Barras, Esta

do de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal deeretou '. IC

eu sanciono'a seguinte:
L E I:

Art. 1.0 - Fica criada a

Função Gratificada de Supervi
sor . de Segurança do Trabalho,
com a gratificação mensal de

Cr$ 2.500,00 (dois mil e qui
nhentos cruzeiros) .

.

§ Único: O elemento a ser

designado para esta função, de
verá possuir o Curso respectivo
de Supervisor de Segurança do

Trabalho.

Art. 2.° - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas -as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal. de

Três Barras (Se), 29 de 'novem
bro de 1979.

ODILON PAZDA
'

Prefeito' Municipal.
Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad-.
mínístratívo desta Prefeitura

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

'

Paulo Adão Frank
',' ,

Diretor Administrativo
,.,'

�'Il....-...u_.' ""=-_W_= A"'-

Oração ao' Oívino

Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que. me escla

reces em tudo, que ilumino todos os

meus caminhos para que eu ati!1jc ,

meu ideal, Tu que me dás- o D<:>m.·
Divino de perdoar e esquecer o mau

que me fczern, que em todos oS,'ins�
tantes de minha vida estás comigo;
quero neste curto' diálogo awade-. ;

,

cer-te por tudo e confirmar uma vez
'.

mais que nôo quero' sepma.r-me de' "

,

Ti.
Por maior que seja a ilusão ma-' .

terial, não será o mínimo da vonta

de que sinto, de um dia estar conti- "

go e todos os meus irmãos, no glÓ:í '

ria perpétua.
Agradeço-te umq vez mais .:

'

,

A pessoa deverá' fazer 'esta.·'
oroçôo três dias seguidos sem fazer.
o pedido. Dentro de três dias ser,�
-clccnçodo a graça, por mais difíel

I.S.B.
: :,.1.

.�, .

DOCUMENTes
"

EXTRAVIADOS

.ai ._

""�
Dr. Hélio H. de Miranda

avisa aos interessados que já es-
fá 'atendendo consultas pelo.

,

IPESC.
'

1 x

A V I S O
Jacy Padilha,' avisa a Sra. Oli

via Kurpü:�l, portadora ,da Carteira
ProfisElonal n.O 90.263, Série' 526, a

apresentar-se na F':í.nna no prazo de
3 (três) dias" afim de regularizar
sua situação.

O nblo comps,2'ecimento implicél
rã na rescisão do Contrato cLt.- Tra
halho, por abandono de serl.l.i�, n01:)

termos do Art. 482 da CLT.
,:'",

2 x

,
'
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Canoinhas' Helação dos veículos noUfi
cados pelo Pelotão de Policia
mento de TrâqsUo - nov /19
DA-1680 - CA-6666 - CA-1442,
CA-3170 - DA-1437'- TR-0428
CA-4687 - CA-4610 _ CA-452:-1
CA-3d83 _ CA-3919 _ CA-1279
CA-4707 - CA-2758 - DD-1436
DA-0328 _ CA-4807 - CA-5017
A'W-9614 _ CA-0797 _ CX-1588
DA-1146 - CA-I015 _ DA-1533
,LP-9706 _ BQ-7090 ,-- CA-5478
,lP-8553 - DA-2150 _ OZ-079G
AV\f-7251 _ AE-4599 _ CA-2230
DA-074,7 - PW -4488 _ CAA877

, DA-1019 - CA-1423 - MA-3791
DA-1S31 - TR-0718 .- OZ-1257
AT-0300 _ CA-3756 -- CA-142'��
CA-1155 - CA-5200 - DA-2058
AE-4035 - CA-1999 _ CA-3232
AB-4411 - CA-4321 _ DA-0439
f;E-4599 _' AZ-0444 _ SC-0967
CD-1790 _ CA-2677 _ TH-0353
'r'R-0860 _ CA-2266 _ CA-3038
CA-0810 _ CA-2833 _ PI-3660
,,�A-4628 - PW-3677 _ CA-269ô
CA-3780 - CA-4435 _ IJ-0360
CA-3740 - DM-0174 _ MA-5016
�:'A-1907" - CA-3754 _ CA-3Ó60
AX-1308 _ TR-0030 _ ,CA-3400
CZ-1120 _ DA-0130 - MO-2'616
CA-4646 _ NY-0085 _ AX':7386
VA-6326 _ CA-2498 - BO-400l
CA-'2674 - AX-0435 -, CA-4199
PW·-4729 _ CA-4227 - CA-3528
CA-6565 _ CA-2716 - DA-0619

Indu çtrialComercial, e
)

Horário do Coméréio

,deAssocia�ão
-

No caso específico dos supenmercados e loj as dedicadas
ao ramo de secos e molhados, o horário fixado nos itens 2 (dois)'
� .'3 (três), poderá estender-se até as 19,00 hs.

.

.

TOTAL: 99 notifícaçõos.
Maior incidência: Avancar

sinal luminoso, e "estacio;'_a..

mento nas esqunas, hidrante. e
saída de garangens.

,-

Visando disciplinar o horário de trabalho do comércio,
no 'período natalino, a Associação Cornercial e Industrial de Canoi-. .

nhas, tendo recebido sugestão e ouvido os 'comerciantes, deliberou
em reunião realizada em deta de 07.08 ..79, estabelecer o seguinte
horário, em que as loj as comerciais de Canoinhas permanecerão

.

<abertas para, atendimento ao público:
1. ,� A partir do dia 10.12.79, de segunda, à sexta-feira, até as

,

22,,00 horas;
2' ..,�.. Nos 'dias 15.12.79 e 22.12.79 (sábados) até as 18,00 horas;
3 ...- No dia 24.12.79 (segunda-feira), até as 18,00 horas.

A ACrC apela ao comércio no sentido do cumprimento des
�€ .horário, em benefício do próprio ramo e dos clientes.

Canoinhas, 06 de dezembro/79. '

A Diretoria

ote de

Esclarecimento
Você

·M'ere e
I , A firma ICOFRISA -- In-.
vã passar suas férias junta-

.

-

dústria e Comércio Otto F'rie
znente com, sua família _ na

praia mais badalada de Santa
Catarina -- Camboriú.

Adquira hoje sua casa de
�i.ô ..

,

c1rich S.A., comunica ao públi-.
co em geral, que o telefone de
n.? 22-0770, pertence ao sr.

ADOLFO HEDLER, e: que os

telefones da firma são: 22-0311 e

22-0469.
. tn:t_o-tttlaÇÕes coro o propríe-

, látÍo ......... Fone 22...0530.
1 x3x

...... _ ..,.
, .

não adianta achar ruim.
O pior é não avisar

'

enquanto é tempo, e

depois comprometer para
sempre a saúde do seu

filho, ou até mesmo a

vida dcle..
'Além do mais, esta é

uma verdade que todos
precisam saber.

Procure o mais

rapidamente possível
qualquer um dos Postos
de Saúde, espalhados
por 197 municípios do

'

Estado, e vacine, seu
filho, ante� que seja tarde.

Todas as vacinas são

gratuitas e, portanto,
. nenhum pai pode deixar
de cumprir esta
responsabilidade.

Paralisia infantil,
coqueluche, crupe,
tétano, sarampo, todas
estas doenças podem S� r

evitadas com simples
vacinas, que imunizam
seu filhó para toda vida.

A varíola, por
exemplo, foi erradicada
no mundo, graças a

participação de todos.
É necessário que

todos se preocupem por
",,--lnc' n",,;'" pelos filhos:l ............... :.;.l.c...�..:., ),<i,.. .... ,

•

"
• .". I �,�.!I�}.: ���\ �p,""ft;{ ;";;�.:fi'.' t\, '.

I ':"., , •• ljÍli,..��1...�l��:t.o> • ,��

VACINAS OBRICATÓRIAS (2 MESES ATtOI'! ANO DE viDA).
r"'�"-- _ ..

�-------,- -

.� ....

--�""-,Vacina Eapeelftdd.d", Idade.
-4

Par.n.ta Infant1r 2 me.". 4 ano. 8
Tétano (mal ·aos 7 dia.); ,

Difteria (crupe)' , 2 2 m""es .'4 anal IC:oqu�luch .. (to.... comprida)'

autoridades pelo povo;
pessoas informadas pelas
pessoas desinformadas;
médicos pelos clientes;
todos por t')dos..

Vidas preciosas são
salvas desta 'maneira.
Vacine antes que seja,tarde.

t I
Tub.rculooe 1 o a 14 Anos'

17m_e. iii 3 ano; J11&Z'·�ItIIiIIIII.....,�� }

Sarampo
m. """'aaJcp.i.t_ ... _

.
,

.

"

�-

___�__•__
·

'n == ·_M • ------....------....--.--------------

Sexta-feira, tÜ�f3'O, 15,horas, horário em que Jesus morreu,
a noticia correu, rápida pela�ddade .. Alguém deixava este mundo,

Sim, partiu para a eternidade, nossa amiga Alzirinha,
deixando aqui na terra, sua mãe, irmãs, irmãos e demais parentes.
bem como seus amigos inconsolá,veis. Alzirinha foi àquela moça

correta em todos os sentidos, nunca teve um deslize qualquer. Vi ..

veu sempre em função de seu tr,abalho e de sua fam�lia.
Uma pessoa, da qual, nada desabonou sua vida terrena;

meiga e· terna, tratando a todos com a maior educação e carinho.

.Conhecemos Alzirinha desde o tempo de criança.. quando
seus pais moravam em frente à casa de noss,a avó, Sempre aquela
menina' alegre, trazendo nos lábios, um sorriso cheio de amor para

o seu próximo.
Tivemos também a felicidade de contar com ela nos anos

de 1958/1962, como nossa colega de trabalho, desempenhando o car

go de Escrevente Juramentada, no Cartório, do Registro Civil, des,

ta cidade. No entanto, como a mesma era toda ternura, bondade e

acima de tudo de uma paciência incrível, deixou às funções que

e-xercia, em virtude de sua vocação forte para lidar com crianças,
indo exercer a difíc'il profissão de mestra; chegando por' seus mé ..

ritos e inteligência, a supervisão.

Sim, até seu nome era diminutivo. Nela, nada ficava a

dever. Em seu leito de dor, mesmo com seu corpo frágil e doente

assim mesmo, jamais, deixou de se preocupar com as visitas qUE:
eram incalculáveis. Mesmo sem forças para erguer um braço si

quer, nunca deixava de tentar fazer um aceno ou expressar qual,
c uer palavra para aqueles que lhe procuravam, naquela hora tão
difícil de sua vida.

Nós mesmos tivemos prova disso, quando a visitamos e

€-la fez um gesto com a mão e pronunciou um OI do fundo de seu

coração.

Aqui estamos hoje, abalados, arrasados mesmos, fazendo
nos a cada instante uma pergunta: For que, Alzirinha partiu tãc

cedo? Nem tinha vivido completamente. Resta-nos, ainda, o consolo
de pensar que talvez, esteja 'melhor do que nós, longe das falsida

des, do egoísmo e de toda a maldade, existente atualmente.

Temos certeza que lá do céu, entre nuvens brancas de

algodão, está a nos olhar, também com saudades nossa,· assim, como

nós estamos dela.

Neste momento, muitos ao lerem 'esta crônica, estarão
cnchugando as lágrimas que por certo estarão caindo de seus olhos,

Sim, quanto esta moça sofreu, resignada, confiando sempre cm

Deus, 'pois sua Fé era inabalável.

Somente lembranças dela a nos perscguir . Infelizmente
jú não podemos contar mais com a Alzirinha em nosso meio

I I I

l ln

t Onde quer que fossemos e ela estivesse presente, sempre tinhr.
" uma palavra de esperança, uma palavra amiga e jamais passava

I ror 'algw�m conhecida, com seu carrinho, sem chamar e d�r U1l1J

�
carona.

IL
I

.. �.� Em cada flcr que depositarmos em seu tún ulo: estará U:l'U

I lágrima, uma saudade, um até breve. Pois um dia a gente se '2D

� contra no "porto da eternidade", e então, tudo será revivido :00·

� vamente .

II . ALZIRlNHA, minha amiga, descanse em paz.

,I .

. IVANITA SCIUVINSKl:
'. I

��ri>"'�liSl\iJW�nm.m �n;:\U'11:IIN"nm�1l!-....I'1�·_,p,('ft':•.Q\t��.:t.wIW:1�.!QQI"1 .....,..._PA ..._-

<,
. Alzn-inha, seus familiares e amigos, hoje estão aqui cho

rando sua perda. Fisicamente não está mais em nosso meio, no en

tanto, esplritualmente você jamais se apagará de nossa memória

12.0 lugar para escolar de
lbirama no Concurso
"Contribuinte, do
'Futuro '- 1979"

Consoante divulga a Dele
g::-.cia da Receita Federal cm

Joinv.ille, em nota dLtribuicla à
.mprensa, teve lugar a 20·· do
corrente, na Superíntendência
Regional da Receita Federal da
H a Região Fiscal em Curitiba, o

\ J lIgamento das c6mposiçõe;; es

colares concorrentes ao Con
Cl.!rsr) "CON'fR.IBUINTE DO
FUTURO - 19--79", classificadas
pn L° lugar na área jurísdicio
.�121

.

das várias Delegada:::
.

da
, Heceita Federal nos Estados dó
f\:raná e Santa Catarina.

A Con1i�2ão, Julgador�!i
constituida de altas autorid3d('-�=
educacionais dos dois E:::tados e

de eminente G.nembro da Acade-

rnia Paranaense de Letras, de

{)cis ele analisar e debater OS on

'�'. trabalhos anresentados elas'"I< \J (.;Ii,;.. ... (,.. .. M. .,..1 (,,",[.tJ �" "",

: rficcu nOJ três primeiros luga"
," '1 as rerlncões dos '�e(f ünt( s

..... )... , ...... ,'\) ,;_) i.;:J ..... '

b'"

alunos C escolas:
'

1.0 lugar: �-'ILVANA' pE
HEIRA da Escolc< Básica "Frall"
C}�,co Seáro." de l:�:iaí (I�1F em

I t&,j aí) ;

2.0 lUg;:'lr: SABRIN!-\� KRAV'
0E da' Escola B{l?iéa �'glíse��
I�iui]herm,e" de Iblr&rüa' (DEr
de .Joinville) ;

3.0 lugar: ADRIANA LVI
ZA GRANDE da Escola Básica
'·D. Pedro I" de Pitanga..PR
(DRF de Ponta-Grossa· (PR) .
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CO;RREIO DO NORTE
08 de d�e:mhro de 1919

nte m Florianópolis
repercurte no Pats

J �O PAULO (AGIAN) - "La�.timamo� rriu1to tpda
t� qualquer violência, insulto e desrespeito à autoridade.
Mas isso não é do feitio, dos catarinenses e eu posso dizê.lo
porque sou catarínenss dLe nascimento"., A afirmação foi
feita no início da semana, pelo Cardeal Arcebispo de São
Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. "-

O Cardeal observou porém, que "o descontentamen
to do povo está grande por toda parte". Em sua opinião,
"seria desejável que todo o sacrifício que o povo tem que
suportar lhe seja explicado com muito respeito.

I

_._. Por exemplo _', acrescentou Dom Paulo as
conseqüências do problema do aumento da gasolina Se ti
vesse sido explicada com cuidado e atenção, o povo talvez
° tivesse recebido melhor.

JUiZO DE DmEITO DA l.a VAltil DA COMARCA
DE ÇANOINHAS ..SC

,
' Inci

Edital de A rrematacão
, �

(Extrato art. 686 CPC) ,

o D�utor Loac:yr Muniz Ribas, Juiz de"i>jfe�to';'da 1. Vara da Comarca de Canoinhas' Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei ele.

1.'0' LEILÃO: 20 de dezembro de 1979 às 10
horas.

, ,

2.<> ·LEILA.,O: 08 de janeiro de 1980, às 10:00
horas.

LOCAL: Ediftcio do Fórum Desembarga
dor Rubem Moritz da Costa sito
à rua Vidal Ramos, s/n ,__ C�noi ..
nhas.

PROCESSO:' Ordinária de Indenização TI.O 5.471
RJ}QUERENTE: Estefano Mireski e Genoveva Mi ..

, reskí. I

REQUERIDO: WALDEMAR KOCH
BENS A SEREM
ARREMATADOS: "Um terreno Urbano com a área

, de 4.000 m2 (quatro mil metros
quadrados), situado no lugar Bela Vista do Toldo.
inscrito no regtstro de imóveis desta comarca sob n.?
:�2. 720, às fls. 41 do livro de transcrições n.? 3, avalia
do em Cr$ 50.0.00,00 (cincoenta mil cruzeiros) .

Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Es-
I

tado de Santa Catarina, aos vinte e sete dias do mê-s
de novembro de mil, novecentos e setenta e nove.
Eu Zaiden E, Selerne, Escrivão o subscrevi.

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito/ta Vara

�i I

ATITUDE COR'"AJOSA
o Ministro Said Farht disse que não haverá nenhu ..

ma modifícação, tanto no programa como 1.10 comportamen
to do Presidente Figueiredo nàs viagens. "Não seria por
causa de um pequeno grupo que o Presidente Figueiredo
deixaria de manter contatos com largos segmentos da po
pulação, como tem feito até aqui, disse Farhat.

FALTA DoE ED-UCA!Ç.AO
Por outro lado no Rio, o Comandante da Primeira

Divisão do Exército General Euclides Figueiredo, conside
r ou "procedimento certíssimo" a prisão dos estudantes en
volvidos nos incidentes de sexta-feira em Florianópolis
quando ofenderam o Presidente'jo'áo Baptista de Figueire
do, em frente ao palácio do Governo Estadual de Santa
Catarina,

- "Urna ofensa ao Presidente da República é uma
GQiSa muito séria,' Não podemos admitir uma coisa dessas"

;�
I�"
I�1,1

AAristi sMallo
,

. ê como casadeparente.Vocêchegasemavisar
.

.. \e ê semprebem recebido, .. .

Nós semoro temós tempo para você, funilaria e pintura. E todos juntos formam
Por_9ue nós fazemos o tempo render. uma equipe muito, muito eficiente,
E �ao podia ser de outro jeito: o tempo para Você pára, masnão pára em vão.
nos, Como para você, é dinheiro. Você entra na nossa oficina e vê que só

Então nós procuramos racionalizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
serviço das nossas oficinas, de modo que competente, e as instalações, o ferramental
VOcê-não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

Muito menos dinheiro. recomenda."
.

.

O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe Tanto assim q e até frotistas com oficinas
tntl'!)lrca €(li em cima dele. ( próprias usam nossa assistência técnica

N@0 deixa sarafuso trouxa. 'para certos tipos de trabalho q�e exrqrnarn
Nãe deixa desre!julads e> €lue é �ara investimentos em pessoal e equipamentos

r'�ular. que, nas suas próprias oficinas, seriam=v=
Nã, eeixa pars mepeis o que )lDode fazer a maior parte do tempo.

. .

n, élto. .' Você tira o célminhão da 0flcma CQ!'10 Concessionário Merced�s-BeFlz
Não dei�«1 �a�ar nagá, 'p®rque é uma sai da casa de um parente: achando 6jue A -=S"= ..1

as Ma-", nA��U@!Stã0 me hemra., valeu a pena., . � .......1 eJ.II., .....

.
N<Dssm rt\es-seal foi, trein,ado na.fábrica e Da recepção a despedida voce tem a . ,,,;�.�� ,

PI" -

d e não perdeu tempG
. Ruo Vjllal �s..G5: 1006'€.nodic.ámente volta lá, para garantir que mesma sensaçao e qu ..,
'... e-àneí'fi'ffls'"- se , "'�;

I
\tal sem�re fazer ur:n serviço bem-feito. Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz - ... ....-<.- ...... ,

f
" Um PQr um, todos são especialistas. Em pra onde a estraGa levar, aceite um con��lho� , \-

:::: moter. Em transm",são. Em

......���::�ti:.��. :::�t�:�::�...8!' ... ' .... , •• ,.u, ......... "",_J�DI·a.n"'I •• a.nl ••• ,.g"".·"I_____ _

às nossas oficinas de vez-em quando.
.

Como parte' da família Mercedes-Benz '

nós nos sentimos muito honrados de reen-
'

contrar você, Sempre, '

-,

E honrados dever que, com oMercedes
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nOme da famflia.

.' t,,"

.. ,
"

\ '

.. � �_ ..

, \

- disse o General Euclides Figueiredo, ;a� partic'ips,r da•
lenidade de formatura na Escola de Aperfeiçoamento de.
Oficiais, na Vila Militar, presidida pelo Ministro do Ex'ér-

.

cito, Walter Pires de Carvalho e Albuquerque.
o General Euclides Fj�ueiredo considerou os inci,.,

dentes "uma plena demonstração de falta de educação" Se

gundo ele, nada 'justifica aquele gesto dos estudantes,
,I 'pois não passa de uma estupidez".

/

Cursos de Formações de'
Oficiais e Sargentos da PM

o Comandante do 3.° Batalhão de Polícia Militar,
sediado em Canoinhas, comunica que encontram.se abertas
as inscrições para o Curso' de Formação de Oficiaís e Cur

� �,(i de Sargentos PM.

O Curso de Formação de Oficiais da PMSC, funcío
\

ne. na Academia �e �olí�ia ,Mi1it�r (APM). no �a�rr? .da
Tríndade, em Florlanópolis e destina-se-a formação bâsíea
dos Oficiais da Policia Militar de Santa Catarina.

O Curso tem a duração de três anos e funciona em

regime de internato.

A Polícia Militar proporeiona . 'aos
.

Alunos Oficiais,
alojamento, alimentação, fardamento, assistência médica,
dentária, educacional e .psicotêcnica, além de pagar-lhe (};S

vencímentos fixados em lei.

,

As Inscrições para o Curso de Formação de Oficiais
estarão abertas até o dia 25 de janeiro de 1980.

As inscrições para o Curso de Formação de Sargen.
tos estarão abertas até o dia 09, de janeiro de 1980,.

\

Maiores informações na sede do Batalhão, com 0,

Oficial de Relações Públicas.

LEMBRE�SE: Pertencer à Policia Militar é, antes de
tudo uma honra e um privilégio.

"\ /

J Ja(cn)ri
I

ca
Pedro A. Grisa

,

Já houve um �rego que andou procurando' um ho
-mem, atravessando o pleno dia com uma vela, acesa' na
mão . Se andarmos no meio da multidão padronizada deu
iro do esquema do "Capitalismo: Dinheiro gera Dinheiro
,f' o resto é o Resto" ou segundo a forma (ô) quadrada da
"Rede Globo, - .Rede Bandeirantes - Rede 'I'upy' (com

-

'barbante t� entupi); cada vez mais difícil' se torná encon-.
trar o espécime humano procurado pelo velho Diógenes.
Mas se andarmos mais devagar',' tivermos paciência. e :pa�'
rarmos' em certos recantos, iluminados ou na penumbra,
e permanecermos ria espreita, de repente descobrimos
"surpresas". Dentro de um corpanzil descobrimos um' es
pírito humano ainda muito' vivo e lutando contra Q pró
pr io monstro. Encontramos, dentro (seria-melhor entre)
de paredes ósseas, de um quase-esqueleto, a chama viva da
sabedoria e da suma.ciência do viver. Atrás de uma '_�ara.
sem graça e sem sebo, descobrimos o faiscar das luzes dó
'f;éculo, 'decantadas por Castro Alves.

'
.

E, subitamente, cai 'em nossas mãos JUCA JACp &
eIA de um tal espécime humano como JOSÉ CURJ cata-

, , "' '

1 ina de boa sepa, dessas sepas que dão, rio mato de nossos.\ �! \ .

interiores e que teve a graça e a fortuna de viver alguns
anos numa prisão-preventiva de muros sagrados, até que a
anistia do mundo de lá o arrebatasse, para jogá-lo na vale
ta dos nossos tempos-escrementos. E: o José vira JUCA,.
metamorfoseia-se em JACU e monta uma & ClA. Com
os olhos de fogo e as palavras de aco com que os.vmuros..... - t ,

cagrados" o armaram, ele vem "cutucar" ,os traseiros das
mentes adormecidas.

,
JUCA JACU & ClA do escritor e pensador JOSÉ

8URI, editado' pela Editora LUNARDELLI em convénio
com a' UDESC EDITORA, é um livro que não somente
merece ser lido, como: 'venerado. É um facão que vem

cortando ° mato, abrindo picada, no matagal do convencio .

nal . Lembra FAZE'NDA, MÓDE:LO de Chico Buarque ,

Mas é um novo modelo de gritar no silêncio 'do livro" dã
'

palavra impressa contra essa "mesmice nossa de cadadia"

Servimo-nos das palavras de Lauro Junkes:-

"José Curr, inveterado profeta da falência da Lite
ratura, vem à praça com JUCA JACU & ClA, porta-voz
de SUa criação literária.

"Desconcertante universo de ironia e sátira aqui se cor

porifica.. De Rio do� Cetlros· a. Ranulândia., do primiti'vo Jacu
à culta Bebette, do sábio PhD' ao ü:�ênuo FonjO',' Ida fine.•

za de Madame ao Cinismo de' Mobuk da sabedoria do burro"
. ,

ao triunf6 da égua Líbia, flui e dia ·córJ.s.ll1tênc1'a todo um
univer'so de dupla polarizaç'ão, em que. ° mg'enuamente na
'taraI se cOnfronta com o sofistícad.ame:nte a:rtifldial. .em.
qne o real e o ã,bsurdo coexisteT.fi, em que a fatãa é ence..

nada pela pr:6pria pJatéiat'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO N01RTE 68, de dezembro de 1979
---------------------------------_.�--------��----------------------,----------------------------------------������==�����------

Juízo
.

de Direito da Comarca de Canoinhas - se
Edital de Citação com prazo de trinta (30) dias

.

SERViÇOS
O Doutor Loac:yr Muniz Ri-

bas, Juiz de Direito da l.a Vara

I
da Comarca de Canoinhas, Esta

, do de Santa Catarina, na forma
,da Lei, etc.

Fone: 22-0'614.
..

'

FAZ SABER, aos que o

(�' presente edital virem, ou dele
• conhecimento tiverem, que por

.

�'parte de IRINEU IARROCHES
:KI e sua mulher IRACI SAM·
PAIO IARROCHESKI brasilei-

, ,

ros, casados, ele lavrador e 'ela
doméstica, residentes, e domici
liados em Rio Bonito, município,
'e Comarca de Canoinhas, Esta-
,dG de Santa Catarina, foí re

.

querida uma ação de Usucapiào
das seguintes áreas de terras, si
tuadas nos lugares denominados
"Rio Bonito", deste município e

Comarca, cujas áreas e confron
rações são as seguintes: - a) o

terreno com a área de 122.056,50
rn2 (cento e vinte e dois mil,

I .,'" �',
•

,�;I)IOO$ i>E:::PLANTAO: Sábado (08) lli� Antonio Luiz Dequech.
,

SELEME, _' Fone 22-0033

1.1. ,�. � '. � Domingo (0,9) Dr. Mario Mussi

Fone: 22-0033

RADIQPATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇ,AO RODOVIARIA� Fone: 2�-Dl!7,9

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-04901

P�D10 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' i"'" i i i • i i i i B i • i • i i i IIi i i i i í i • i i i •••• í fífri'i i I •••• IIiI 'l15 • ii I I i II • !li a i I í I •• i • í II I I i I I í iii i I • i d í 15 i •• III ."'IiI í • 'iii � ii1íií"i'"
J

.

Comerci1a I Hirt Ltd a.
DORMITÚRIOS PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO

FADOS, COI_»AS, COZINHAS AMERICANAS, TV A CORES E PRE

';fO -}: BRANCO, FOGõES A' LENHA E A GAS, REFRIGERADO-
,

(
I

RES, ARMARIOS COM PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MA·
\

QUINAS DE COSTURA, COLCHOES, VIOLÕES, CARRINHOS E

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS

E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

ANTECIPE O SEU, NATAli, ADQUIRINDO OS ��óVEIS DE SEUS �O .. /

\
(

NHOS, NA CO�ilERCIAL HIR1.\ QUE TEM OS MELHORES MÓVEIS ._

, ,

OS MELHORES PRE'ÇOS - E CONDI'ÇÓES DA REGIÃO.,
\ I

F.<a-nos uma 'visita e comprove nossos pre,os e facilidades de ,pa�amento

Crediário próprio e entrega 'na hora

RUA CAETANO COSTA, 495 -- FONE 22-0555 - CANOINHAS - se.

Pelara
Le Baron
Magnum
Charger R/T

\

.Da linha Chrysler para 1980
(

\ VENQ:A CONHEC:Ê-LOS. V. NÃO VAI RESISTIR A TENTAÇÃO ,DE
POSSUIR O CARRO/MAIS ECONôMICO E LUXUOSO:

-'

DOnGE POLARA HGL" - 80.

ESPERAMOS SUA VISITA! ESTAREMOS ABERTO ATÉ l�,OO HORAS,

cíncoenta e seis metros quadra
dos e cincoenta centímetros
'quadrados), confrontando: por
um lado com um "arroio" .sem

denominação, e além deste Dr.

Alfredo Scultetus; de outro .la

do com o "Rio Bonito" e além

,

deste com o próprio Requeren-,
te; finalmente, r= outro lado,
em linha seca, também com o

próprio Requerente; b) - o

terreno com a área de 28.415
m,2 (vinte e oito mil, quatrocen
tos e quinze metros quadrados).
confrontando: de um lado Ben

vinda Massaneiro; de outro lado
com-Laerte Alves Massaneiro e'

outros dois lados com'Iríneu Iar

rocheski; e c) _' o terreno com

a.área de 93.148 m2 (noventa e
'

três imil, cento e quarenta e oito
metros quadrados), confrontan-
ao: de um 'lado com o Rio Bo-

níto; de' outro lado com Adão
de Lima e Emília Massaneiro
Levinskí: e por outro lado COm
Paulo Bialeski. Tendo pelo
NrM . Juiz de Direito sido desig..

nado o próximo dia 21 de feve.
reiro de 1980 às 14:00 horas, pa.
ra a audiência de Justificação
Liminar de Posse e' para que
chegue ao conhecimento" de to.

_Cios mandou expedir o presente
edital que será afixado no lugar
de costume e publicado na for.
ma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, �stado de
Santa Catarina, aos quatorze
dias do mês' de novembro' de
mil novecentos e setenta e no.
ve. Eu Zaiden E. Seleme, Es.
crivâo o subscrevi.

Loacyr Muniz Ribas
Juiz de Direito/ 1.a Vara

DRA. HELOISA S. BERTOHCIHI
\

CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 2�,-0439
L/C'

Ancora Tratores

"" i i •• I UI í i I I • 'í ií ii • ií ii 1i1'fi"iTiiifi''ífhi li li •• I I Q • lO • II li d fi'H"i'i"i'iífi'ffiiriFrc1:iíif'ihw1fjiYH"lhi'íffi'llinnrrriítli'mo--r.Qli'1i'"W'tl=ifijififizTI1i,rll"1f'llíiõ''inrr'll� 'il":'1i' iffi'i,rn"rnr-h'lfiii II/-aTl1Yr,nní'n"i"n'liilTWliw-mõ I "'1la it'm 1l1r:rilihfii1fh-n"""j;..y'1D lirr"iO�rt7:
.

C H E G OU·!
. I M' E' R, I-J Y

I

S' I E" L.E M E
I

NO SEU REVENDEDOR CHRYSLER PARA CANOINHAS E REGIÃO, 1

M�RHY SELEME & era. LTDA., os NOVOS E ECONôMICOS:

3 Departamento

'Merhy Seleme � Ctes, Ltdzs,
"

Revendedor Autorizado CR�,YSLER DO BRASIL ' /'
. .

"

'

Rua Paula Pereira, 735 - Fone: 22-0158 _ CANOINHA5.SC '

,

. Rua Paula Pereira. 735 - CANOINHAS. - se, ,

"

,

,

' "

I
I�

"

.' ... P I .ILI.LI... • • • " I ••• iii

�UII BP II"' II'"'' g •• I !II! iI'''!!.! I" PI.!.!.!.! I!'"' "I I' I I" I' I I I I I,I!!.!.!J".!.U! I I,,!, I.·' I'. I" 1'.!l1 I'. I.'· 'w.!!:'1!ML!Y' lU I! "'" ,
=.._�- :::..L�..!_'J! '"P!""!I!!U', "�llU' iI!! mJl.Ii!:.:!I' IIu�

DISTRlBUIOOR EXCLUSIVO EM CURmBA. L1iSTE 00 PAftANA E NORTE p" SAHTAC�T_

,

Matroz em Curitiba, BR 116, Km B8 • Fone 52-4821
Canotnhas, Travessa 7 de S,l'tembro, 248· Fana 22-0548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco, 1800· Fone 22-12&3

�---------------------------------

• •

de carros usados
COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

)

PASSE PARA O �ÁDO DE QUEM LHE OFEREC� MAIS.
MERHY SELEME ,TAMBÉM EM CARROS USADOS ,

,

CERTEZA DE UM BOM NEGÓCIO.
\

A MELHOR AVALIA'ÇAO DO SEU CARRO USADO

NA TROCA DE UM NOVO.'
COMPRAMOS SEU CARRO USADO À VISTA

COM A MELHOR AVALIAÇAO:'

MERHY SElEME & (IA. LIDA.
,

I,C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
Os demais participantes, foram constituídos por representações

..dos 56 clubes que compõem 0' Distrito L-lO e que fizeram a sua auto

.

apresentação, quando toram chamados para tal. O nosso obrigado a todos,

Ipela participação efetiva em nos,so conc'lav,e. I

Sindicato dos Trabalhadores nas

Mobiliário de

Construção e dolndústrias da

·Canoinhas·

\ .Retificação da Proposta
Ex�'rcício deI,

Orçamentária
1979

do

R· E S (J M O
\

--

R AE c E

cód.

MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS

CONTAS TOTAL

Cr$ ,
Cr$

CONSIGNAÇõES I

1.000,00

RENDA TRIBUTARIA

Contribuição Sindical (Art. 579)

RENDA SOCIAL

324.801;07
111

121 Mensalidades .. ., .....
•• •• •• • t. •• • �

726.000,00

143

1

2

'RENDA EXTRAORDINARIA.

Infrações
Multa de Mora sobre c/Sindical, Art. 600

Multa de Mora sobre outras contribuicões
, J

(Art. 545) "

I

II_........_�TT ...""I7R'
I

200.00 1.200,0
-------

Total da Receita 1.052.001,07

I
II

I'II
C/ Contribuição Sindical .. .. .. ., .. .. II 9.356,00

TOTAL ._. CR$ . I "--_'-�""'=--,...,,--Dil ·1 .061 .357,07
--.....;.-------_

_
-.- ,-------,._--'.._--_........_:�.�

_---_._---_

......

332 i Depósitos Bancários (Saques)

C.E. Federal S/A.

o E s p AE s

fód.

___9_._35__6_,0_0_I
_ 9.356.00

310.332,50 682.612,31 992.944,81

.. : � :: .. 11--3�-:��:�� -. ·_....7-::.....:-�.....��....:�.....�-1:1·--1-.-�:-�-::-�....�:�....�""""\
"_.".,.� �m'_UV Uf==m_""" ...= ,..""".""'-..........

Por conta da
Contribuição '

Sindical

Por conta de
Rendas

Próprias
c O N TAS

I TOT.AL

Cr$
DESIGNAÇÕES

======!)==========================��==========�=======�_.==���_.

=======-======�=============

,
57.723,09 I 632.612,31 690.335,40

I

129.920,42 - 129.920,42

49.832,10 48.000,00 97.832,10

18.000,00 2.000,00 2,0.000,00

45.500,89 ,- 45.500,89
-------�----·II--------------lI�------�---------

Administração Geral .. " .. .,

Contribuições Regulamentares .. ., .. ..

Assistência Social ., .. .. ., .. .. .. .,

Outros Serviços Sociais .. .. .. .
.....

Bens Imóveis .. .. .. .. '.. .. ., .. .. ..

983.588,81682.612,31300.976,50TOTAL DO CUSTEIO Cr$ ..... ,

APLICAÇÃO DE CAPITAIS

Bens Imóveis .. .. . '. .. .. .. .. .,

I

Excedente Previsto - Cr$ ..

TO T A L - Cr$ ....

Canoinhas, 30 de. novembro de 1979.

Heinz Kanzler

Presidente

Pedro Grosskopf
Tesoureiro

Afons'o Schiek

, Contador Reg. no CRC sob n.? 3873

UNGER & elA. LTDA.
\

(O,MÉRCIOINDÚSTRIA' - - EXPORTAÇAO
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 2,3-2014

Distribuidores' Exclusi vos

Completa dos Motores

de

da
'

Linha

Esquadrias
,

de

e urnr variadíssima secção

de profissionais compe

sua colocação.

ferro
.

.equlpe

)

vidros,
.

com

·tentes para
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - 'PR;

I"

REPRESENTANTE KM: CANOINHAS:

KnüppelWald·elDar
���--------��--

Ruá -Major 'Vieira, 360 _ Fone (0477) 22,-03U6 _. CANOINHAS -. Santa
Catarina' _.d

.W"-�·
__& "1'. fM1141''''''

..
•

'
.::
"/

• '\ � .� '.. :'::,,' •

'

;l:" ,I. ,,' .... �1,
I. '. .

,

i .

"

.

Ilons Clube
(

d .
Canoinhas

\

NOSSA REUNlAO FESTIVA

.

Dia 29 p. passado, foi a nossa reunião festiva, em a qual foram

debatidas as contas de nossa II Reuniãc Distrital.. havendo cóncordância

de: todos os membros do clube. Na mesma ocasião, recepcionamos as, re

cepcionistas que estiveram presentes nas diversas fases daquele encontro,

merecendo nota 10 por s:ua brejeirice, sentido de equipe, graça e eficiência

com que houveram dernonstrar . Tal acontecimento, o fizemos. na sede

campestre do, Democrata, com' um gostoso churrasco, a moda da casa.

Muitas comendas foram entregues aos CGLL. que se destacaram. pela

presença 100% nestes últimos 10 anos, comendas estas vindas de Lions

Internacional, computadas eletronicamente através dos informes mensais

que para lá são enviados através Secretaria. O CL. Ildefonso Corrêa,

nosso Presidente, teceu, comentários sobre a vida do Clube e demonstrou

sua satisfação em poder, contar com 0'S companheiros, nestes empreendi

mentes leoninos de sua gestão. Damos os nossos parabéns a .toda a equi

pe que trabalhou com afinco, para que 0' nosso clube seja sempre um

Sucesso.

QUEM SOMOS NóS

Depois, que passamos pela II Reunião Distrital do L-lO, é justo

que digamos quem somos, para que o trabalho de todos seja conhecido .

.

Hoje, o Lions Clube de Canoinhas, é composto de 27 elementos, todos 05-

I tentando o emblema Ieonístico, pelo qual se propuseram. Servir. E, neste

mister, trabalhamos para o bem comum, cumprindo com os princípios da

Liberdade, Inteligência, Ordem, Nacionalidade e Serviço: Eis os compa

nheiros e' respectivas domadoras:
.

. .

CL. Adilson (Dlvl . Sonia Maria) Medeiros _ engenheiro

CL. Antonio Merhy (DM. Doraci Crisostomo) Seleme _. médico

CL. Antonio (DM. Helena Maria) Simões _ autônomo .'

CL. Antonio (DM. Tércia Oliveira) Telles _ médico

CL. Aristides (DM. Dirce) Mallon _ comerciante _

('L. Arno (DM. Maria ,Cacilda) Reckcziegel Junior - comerciante

OL. Edir (DM. Cyntia Bastos) Kammradt _ bancário

eL. Emiliano (DM. Juci Terezinha) Seleme Filho _ comerciário

CL. Francisco (DM. .Sandra Regina) Raposo - dentista

CL. Grimaldo (DM. Zenir Maria) Costa Furtado _ farmacêutico

CL. Heron Scholze (Alzira Acedina) Peixoto _ bancário

CL. Hilário (DM. Roseli) Liebl _ agrônomo I

CL. Ildefonso (DM.· Renilda Miers) Corrêa - comerciário

CL. João Delgado (DM. Maria de Lourdes) Florêncio _ comerciante

CL. João de Souza (DM. Nezia Evangelista) Vargas _ bioquímico

CL. Lincoln Zinziro (DM. Jandira) Nagano - industrial

CL. Lothário (DM. E'ulália Glaba) Kolbeck - comerciante I

CL. Luiz Fernando (DM. Rosi ) Freitas - industrial

CL. Luiz Jorge (DM. Esmeralda Maria) Buchmann - comerciário

CL. Luiz Saliba (DM. Bernadete) Davet 1- bancário

CL ... Moacyr (DM. Beatriz Ferreira) Budant - advogado
CL. Orlando (DM. Lia Viertel] TremI _ autônomo

CL. Renê Milto (DM. Bcrnadete) Bauer - bancário

CL. Saulo (DM. Paula) Carvalho _. advogado
Cl... Walmor (DM. Maria de Lourdes) Furtado _ contabilista

OL. Zaiden Emiliano (DM. Z0'é Walkyr'ia) Selemo _ químico industrial

eL. Zulmar Nascimento, (DM. Marlene) Teixeira - bioquírníco

AUTORIDAD'ES PRESEN�ES EM

NOSSA REUNIÃO DISTRITAL

1 É com satisfação que registramos aqui as autoridades tanto

Ieonisticas como civis e que compareceram no jantar de confraternização,

no momento em que completávamos os nossos,XX anos de leonismo, final

da Reunião Distrital do L,-IO.

-, CL. Ildefonso Corrêa e Dom. _, Presidente Lions Clube de Canoinhas

CL. 'Wilson Santos ,e Dom. - Governador do Distrito L-lO

Dr. Benedito T. Carvalho Netto e Sra. _ Prefeito Municipal de Canoinhas

Dr. Loacyr Muniz Ribas e Sra. - Juiz de Direito e Diretor do Forum

CL.Vertolino Schütz e Dom. _ Secretár io da Governadorra

Dr. Paulo Rocha Faria e Sra. -'Presidente da Câmara Municipal

reLo Nelson Dittrlclr e Dm.·- Tesoureiro da Governadoria

Dr. Odil José Cota e Sra. - Promotor Público. da Comarca.

, CL. Célio Gacho e Dom. - ex - Pres. do Cons . Nacional de Governadores

CL. Gil G. do Nascimento e Dom. _ Assessor da Mútua Leonística do L-lO

Dr. Hilton Ritzmann _ Presidente da ACIC, representado pelo Sr. Luiz

Fernando Freitas e Sra.

CL. Adernar Lotim Frasseto e Dom: _ Vice-Governador L-10'-A

Ten.· CeI. Dinoh Antonio Corte e Sra. - Cmt. do 3.° B. P. Militar

Cl». Otto Ernesto Weber e Dom. - Vice-Governador L-lQ.-B

lCL. Carlos.Cabral e Dom. _

.. Vice Governador L-lO-C

CL. Herbert Jurk e Dom. _ Vice-Governador L-10-D

Sr. Olavio Soares e Sra. _. Presidente do Rotary Clube de Canoinhas

eL. Alaor Tissot e Dom. _ Vice-Goverriador Ti-Iô-F

Sr. Egon Thiern e Sra. - Presidente do Clube do Sigilo
Cf.. Clodi Zandoná e Dom. - Vice-Governador L-10-H

Cl... Hilário Liebl e Dom. - Presidente da Divisão L-10'-A-l

CL. José Hütl e Dom. _ Presidente da Divisão L-lÜi-A-2

.CL. Ivo Koehentopp e Dom. _ Presidente da Divisão L-lO,-B-l

CI,... Max Walters e Dom. _ Presidente da Divisão L-lO-D-l

, eL. Werner Pabst e Dom'. - Presidente da Divisão L-10-O-3

CL. Wilson Vieira Santos e Dom. - Presidente da Divisão L-1Ü'-E-l

CL. Walter A. Pelizzaro e Dom. - Presidente da Divisão L-IO-G-2

CL. Airton Andrade e Dom. - Diretor da Convenção 79/80

CL. Rosni Ferreira e Dom. - Assessor de Imprensa

CL. Clovis Schwartz _. Assessor de Leo Clubes

CL. Marco Antonio P. Silveira e Dory:t. - Assessor de Relações Públicas

Cl». Antonio Luiz Silva e Dom. _ Assessor Jurídico

Cl... Edelson Nascheveng e Dom. _ Assessor de Extensão

• CL. Nelson Santos Gatz vDom. - Assessor Preparação de' Líderes.

Lotes nas
•

pratas
Vende�se ou' troea-'se por

.c::rt1'o 2 lotes ria Ponta de Ja.:.
,( .

qué�, em Píçaftâs, e 2 lótés no

Balneário de Cambotiú (l3àffa);

Melhores informaçõês com·

PAULO '

....... fone" 22�0725.
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CORREIO DO NORTE 88 de deze�&ro de 1919

Prefei ra Municipal de Canoinhas
PORTARIA N.o 68/79

, ,.

.f; ,J)r. _

Benedito 'I'herézio de Carvalho. Netto, Pre
.feito�Municipal de Canoinhas, Estado de San

ta Catarina, no USo de suas atribuições legais�
resolve:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE

Conforme QS arfigos 125, 131 e 134 da Lei n,? 1.149

de 25/04/74, I

Ao funcionário Clementino Estanislau Piec -

zerka, no cargo de Tesoureiro Padrão C.E. 12; 120

(cento e vinte) dias de licença para tratament.o de

raúde, conforme laudo médico incluso no requeri
mento protocolado sob. n.? 19,82 de 12/11/79, a partir
desta mesma data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
21 de novembro de--1979.

1

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto

'Prefeito Municipal
I I

Está Portaria foi registrada e publicada DO

Departamento' Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio/Nabor Fuck "

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.515 DE 23/11/1979

FIXA AS DESPESAS DO ORÇAMENTO PLPRIA
NUAL pE INVESTIMENTOS, DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANOINHAS, PARA O TRIÊNIO

DE 1980 A 1982.

Dr. Benedito. Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado. de San

ta Catarina, no uso de suas atribuições, faz sa

ber que a Câmara .de Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte

Art. 1.0 _.' Fica o Poder Executivo autorizado a

.díspender nos exercícios de 1980, 1981 e 1982 até a

rmportância de Cr$ 67.575"000,00 (sessenta e sete

milhões e quinhentos e setenta e cinco mil cruzeiros).
correspondentes à "Despesas de Capital" discrimina
do no orçamento plurianual, de investimentos para o

período de 1980 a'1982, que acompanham esta lei.
, ,

.

Art. 2.° - No cumprimento do disposto no ar-

tigo primeiro,' serão' observados em cada exercício os

Iimítes parciais das despesas de caI?ital, fixadas pelo
orçamento plurianual de investimentos.

Art. 3.° - Não atingidos no exercício, osIírni
ieE: parciais a que se refere o artigo segundo, as par
celas não utilizadas passarão a acrescer-se à disponi
bilidade no exercício seguinte, destinadas ao mesmo
investimento ou a novos proj etos segundo as neces

sidades do Município.

Art. 4.0 - Os orçamentos para os exercícios
de 1980, 1981 e 1982 consignarão obrigatoriamente

,
\

dotações correspondentes aos encargos da execução,
. decorrentes c1està lei.

Art. 5.° _ Fica O Poder Executivo autorizado
. ,

a realizar operações de crédito que se tornarem ne ..

eessários à execucão desta lei.
,

Art. 6.° - Esta lei entrará em vigor a partir
,de 1.0 de janeiro de 1980, revogadas as <;lisposi�_ões

t
r •

(�m, con rano. '

,

Canoinhas, 23 de novembro de 1979.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal

J. Esta Lei foi registradà e 'publicada no Deper-
tamento .Administrativo, na data supra.

'

.: ... .

Dr. Fábio Nab�r Fucl<
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

',"
.'

. -,

/

LEI N.o 1.516'DE 30/11/79
•

I
•

"

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ASSINAR
NOTAS PROMISSÓRIAS A FAVOR DA CELESC.

,

Dr. Benedito Therézio de Carvalh� Netto, Pre
feito Municipal 'de _ Çanoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz
saber que a Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono' a seguinte

L E·I :

Artigo 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a assinar à favor da Centrais Elétricas de
Santa Catarina S/A, notas promissórias de n.os 01/06
a 06/06, no valor total de Cr$ 308.113.,09 (trezentos e

oito mil; cento e treze cruzeiros e nove centavos):
venciveis mensalmente a partir de novembro do
corrente ano, proveniente da diferença antí-econô
mica da obra de ampliação dé rede de iluminação
pública em diversas vias desta cidade.

Artigo 2.-° - A despesa decorrente com a exe··

cução da presente lei, correrá no presente exercício
através de dotação própria constante do orçamento
vigente e, para o próximo exercício financeiro' deve- '

rá constar dotação própria até a liquidação do com-

promisso assumido. /

Artigo 3.° � Esta lei entrará em. vigor na data
d.(' sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Canoinhas, 30 de novembro de 1979.
)

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto
Prefeito MunicipalI b

Esta lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo. na data supra'.

Dr. Fábio Nabor F,uck
Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal

/

LEI N.o 1.517 DE 30/11/79

_li.UTOluzA ISENÇÃO DO, IMPOS'rO SOBRE SER

VIÇOS, À "UNIÃO AGRíCOLA CANOINHAS
LTDA."

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber

que a Câmara Municipal decretou e' eu san

dono a seguinte
,

LE 1:

Artigo 1.0 - Ficá o Chefe do Poder Executivo

Municipal, autorizado a isentar à Empresa Uniagro
"União Agrícola Canoinhas Ltela." COlTI sede nesta ci

, dade a Rodovia BR-28ü', Bairro Industrial n.? 2, do

imposto sobre serviços de Qualquer Natureza ISS;
pelo prazo de cinco (05) anos, a partir da data da pu .. ·

,

blicaçâo da presente lei.
'

I ,

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na d�
ta de sua publicação, 'revogadas as disposições em

contrário.

\

Canoinhas, 30 de novembro de 1979.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal .

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

Dr. Fábio Nabor Fuek

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.519 DE 03/12/19

ANULA E SUPLEMEN1'A DOTAÇõES'
ORÇAMENTARJAS

Dr. Benedito 'I'herézlo de Carvalho Netto, P:re�
feito Municipal de Can.oinhas, Estado de: San
ta- Catarina faz saber' que a Câmara de Ve:rea-

, . ..

dores aprovou e eu sancrono. a seguínte

L E I:

. ..

Art. L° - Ficam anuladas na importância de
Cr,:$ .i):10.000,g�0, �Quinhentos � �ez mil cruzeiros), as

seguintes dotações orçamentanas:

Gabinete do Prefeito

4. O. O. O - DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O . O - Investimentos

4.1. 2. O - Equip. e Mat. Permanente
4.1.2.1/015 - Equipamentos e

-

Mat. Permanente .. .. Cr$'

Departamento de Administração
\ 3. O. O. O - DESPES�S CORRENTES'
3 . l. O . O - Despesas de Custeio

;) .1. 2. O - Material de Consumo
:3 .1. 2.1 - Mat. de Consumo Cr$
4.0.0.0 - DESPE$AS DE CAPITAL

4. 1. O . O - Investimentos

4.1. 2. O _' Equip e Mat. Permanente

4.1.2.1/024 - Equipamentos e

Mat. Permanente .. " Cr$

Departamento da Fazenda

3. O. O. O - DESPESAS CORRENTES
:3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
3 . 1. 3 . O - Serviços de Terceiros e

encargos
3.1. 3 .1/029 - Outros serv . e en

cargos .. .. .. .. ., .. Cr$

Departamento de Educação e Cultura
\

. '3. O. O. O _' DESPESAS CORRENTES
3. 1. O ,O - Despesas de Custeio
;) . 2 . O . O _ Transf . Correntes

(

\�.2.3.0 - Transf. a Pessoas
3.2.3.l/073 - Inativos .... \ ..
�l. 2.3.1/074 - Salário Família

Depa.rtaminto Mun. de Estradas
!lIe Rodagem

20.000,00

,10.000,00

40.000,00

40.000,00

Cr$ 150.000,00
Cr$ 50 ,000,00

\

Art._ 2. ° - Ficam suplernentadas, por' cónta
das anulações .constantes do artigo anterior, na.mes·
ma ímportâncía ,�s seguintes dotações orçamentárias:
Câmara Municipal de Vereadores'

;3. O. O. O - DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio

, 3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1/001 - Pessoal Civil .. .. Cr$
,3. 1 .3. O - Serviços de Terceü;os e

� Encargos
:5.1. 3.1/004 - Outros serviços e

encargos .. " .. .. Cr$

Cr$�
Cr$ 510.000,00

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL,
4.1. O. O - Investimentos
4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente
-1.1. 2 .1/093 - Equip. e Mat. 'Per-

manentc " .. Cr$
Departamento de Serviços Urban�
4.0.0.0 - DESP.ESAS DE CAPITAL
4,1.0. O - Investimentos
4.1.,2.0 - Equipamentos e Mat.

Permanente
4,1.2.1/101 ----' Equipamen. e Mat.

Permanente .. .. .. Cr$

Total Geral .. Cr:$

Departamento de Serviços Urbanos
3, O. O. O - DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
3 . 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1/096 - Pessoal Civil

Total Geral

100,000,00

510.000,00

55.000,00

55.000,00

,.

Art. 3.° - Revogando-se as disposições em eOIl:
trárío, esta lei entrará em vigor' na data de sua pU
blicação.

'

,

Cahoinhas, 03 de dezembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho N�to '

Prefeito Municipal
- E�ta :�e� foi registrada e publicada .no Departa'

mento AdmU11stratívo; na data supra.' ,

,

Dr. Fábio Nabor Fuek .

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal
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CORREIO DO' NORTE 08 de dezembro. de 1979

'BRINQUEDOS
Grande sortimeD-to

asa
Juízo de Direito

Ed i ta I

ESMERALDINO M. DE ALMEIDA

",

te durante este espaço de tempo.
Faço este lembrete aos nossos pre
zados assinantes, leitores, amigos e

a comunidade toda, aproveitando o

ensej o, aqui registro os meus 'Votos

de um feliz natal com um futuro
so ano de 1980.

A NOTíCIA DAS NOTICIAS

A exemplo dos anos anteriores,
este colunista deverá seguir dia 10

do corrente para Caiobá (praia)
paranaense, onde deverá permane
cer até o dia 6 (seis) de janeiro de'

1980. Assim sendo, a costumeira

coluna de Papanduva estará ausen-

DIRETOR DE CR1tDITO

RURAL DO "BESe"
,

' 1

VISITA PAPANDUVA

Dia 28 do mês de novembro

p. p. esteve visitando a agência do
BESC nesta praça o sr, diretor de

crédito rural, Marco Aurélio Gar
cia. Na visita fez-se acompanhar
pelo sr. João Ratilino Rosar, asses

sor e Waldemar Henrique Dias, ge
rente de controle de operações de
área. Mostrou-se o diretor, bastan
te satisfeito com o desempennho
da agência local, tendo na ocasião,
autorizado a contratação de mais

Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de

cruzeiros), aproximadamente, para

liberação ainda rio corrente, exerci-
, do, mais precisamente na primeira
quinzena de dezembro do corrente

ano. Essa contratação cujo valor é
de Cr$ 20.000.'0,00,00 (vinte milhões
de cruzeiros), será para ser aplicada
especificamente no setor rural

agrícola" Ê isso aí, o B�SC crescen

do e aparecendo de mãos dadas
com 'o agricultor ruralista'.

�

da Comarca

de

de eal10inhas

Arrematação
- se

(Extrato art. 687 do CPC)

ta. PRAÇA: Dia 21 de Dezembro de 1979, às
14:00 horas.

2.a PRAÇA: Dia 11 de Janeiro. de 1980, às
, 14:00 horas. "

LOCAL: Edifício do Foru'!ll} Ruben Moritz
da Costa, sito à Rua Vidal Ra
mos St/n.o ___, Canoinhas-SC.

PROCESSO: Execução n.? 1.166'

EXEQUENTE: BANCO REGIONAL pE DE
SENVOLVIMENTO DO EX

TR�MO SUL - BRDE

EXECUTADO: ABRAHAO MUSSI S/A -- IN
DÚSTRIA E CO�RCIO.

BENS: "Um prédio de alvenaria 'E es-

trutura de cimento armado des
tinado à fábrica de compensado, medindo 43,50
x 109,50 m. perfazendo à área total de 4.763,25
m2, avaliado em' Cr$ 651.950,00.
2) Um prédio de alvenaria e estrutura de c:-

mento armado destinado à casa das caldei
ras medindo 15,50 m x 15,30 m perfazendo à
área total de 237,15 m2, avaliado em Cr$ ...

76.040,00.
'

3) Um prédio de alvenaria e estrutura de ci-
mento armado destinado à fábrica de lami

nado medindo 22:00 x 50,20 m. mais dois anexos

em estrutura de cimento armado destinados aos

ta��ues de cozimento de' toros medindo o pri-'
melro deles 7,05 m. x 23,40 m. e, O' segundo 6,60
x 20,20 m., perfazendo o prédio com seus dois
anexos as áreas parciais de 1.104,40 m2, 164,97
!m12 e 133,32 m2 respectivamente e 'com a área
global de 1.402,69 m2 avaliado em Cr$
100.000,00.

'

4) Um prédio de madeira constante de um pa-'
vimento térreo e mais três (3) pavimentos

s?bre postos, coberto de telhas de alumínio, des
tInado à secagem de lâmina de madeira, medin
do cada pavimento 52,50 m x 16,10 m. e tendo co

mo área,845,25 m2, avaliado em Cr$ 150.000,00.
5) Uma tesoura guilotina marca OMECO, de

madeira, na medida de 2.600 mm., com mo

tor de 1 hp, avaliado em Cr$ 6.300,00.
6) Uma chave compensadora de 60 cv, avalia-

do em Cr$ 1. 687,50.
'

,

7) Um transformador marca TRAFO, modelo

225/15.60hz, com capacidade de 225 Kw.:
avaliado em Cr$ 8.148,00.
8) Umá chave compensadora WATIN 75 vi"

,

380 V. 60 Hz, avaliado em Cr$ 2,.280;00.

9) Uma prensa hidráulica a quente, marca

INDUMEC com medida útil de 1.800 x

8:�50 rnrn., força total de',600,OO kg. com quatro
CIlIndros, com 18 chapas aquecedoras a 17 vaos

de pensagem 'com 08 atmosferas de pressão,
avaliado em Cr$ 209.790,00.
10) Duas talhas elétricas de elevação para 05

toneladas, comi motor elétrico de 7,5 cv.,

avaliado em Cr$ 8.400,00.
11) Uma �l�ina mOlduradeira marca RAIT ..

46 MANN, com 05 motores, modo DS 4m n."

752, avaliado em Cr$ 46.200,00.
12) Uma lixadeira invicta', com motor de 03 HP

avaliado em' Cr$ 2.300,00.

13) DOis carregadores mecânicos com curso de:

2.200 mm, com motor OMECO avaliado em

Cr$ 21. OOO�OO.
,14) Dois exaustores marca SOMM'EL com mo

tOres elétricos avaliados em Cr$ 4.132,00.

j "

F O T O�C O' P I A S �,

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte íns-
"

,

talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís-

ficada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE�

TARY II.
.

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de 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.

15) Uma serra circular esquadrejadeira quá
drupla de marca OMECO com quatro moto

res de cinco (05) HP, com comando automático,
avaliado em Cr$ 14.070,00.

J

16) Duas passadeiras de cola de 1.750 mm., mo
torizada marca INDUMEC, avaliadas em

Cr$ 26.870,00.
17) Um secador marca OMECO de dez câmaras

com capacidade de 2,5 m 3/h, para lâminas

molhadas, avaliado em Cr$ 550.000,00.

.18) Um torno automático, hidráulico, marca

THOMS E BENATO, avaliado para madei

ra, avaliado em Cr$ 200.000,00.

19) Dois carndnhôes marca Mercedes Bem sen-

do um deles da fábrica 1973, de cor azul e

preto, com chassi de n.? 344.133,.170.0038, COI7l
6 cilindros e 145 HP e, o outro caminhão de fa

'bricação 1973, de cor azul M. com chassi' n.?
.

344. 133 . 170 . 005 . 77, com 6 cilindros, 145 HP;
ambos com capacidade de 12.000 kg. e com pla
cas DA-0531 e DA-0711, avaliados em Cr$ ...

185.570,00; CRV n.? 379368 e 0034295, respecti-
vamente.

'
'

GOVERNADOR AGRADE,CE

O Excelentíssimo Senhor Go
vernador' Dr. Jorge Konder Bor

nhausen, enviou a este colunista o

seguinte 'cartão: Gabinete do Go-

,vernador Florianópolis, OH-11-79.
Prezado Presidente. 'Agradeço, ao

amigo a gentileza' da remessa dos
recortes sobre minha viagem ao ex

terior, bem como os protestos de

confiança' dos companheiros da
Arena de Papanduva , Abraços.
Governador Jorge K. Bornhausen.

SECRETARIO DOS

TRANSPORTES CONFlIRMA .

o Exmo. Sr. Secretário dos
Transportes e Obras, Dr. Esperidião
Amin Helou Filho, que tem se des- .

tacado com raro brilhantismo na

sua Secretaria, .ntendendo pedido
do Diretório, respondeu o seguinte:
Exmo, Sr. Esmeraldino M. de Al
meida Presidente

.

do Diretório da
ARENA -:Papanduva-SC. Senhor
Presidente. Em atencão ao seu ex

!wdiente de TI.IO 038/79, tenho o pra
zer de informar que através do.
Edital n.1O 46/79, foi licitado o se

guinte trecho: Rio do Campo-Talo
zinho-Santa Maria-Córrego da Gar
ganta-São José-São João do Mira
dor-Nova Cultura-Lageado dos
c;.rein-Gramadios�Colô:Q.ia \Pratinha
Colônia Pinhal-Guarani-São To
más-BR-116 (Papanduva) e mais o

trecho Taió-Salete; quanto ao tre
cho Rio do Campo-Salete ainda não
temos projeto. Sendo o que tenho
p2ra o momento, aproveito a opor- ,

.tunidade para' expressar votos de

apreço e distinta consideração.
Cordialmente. Esperidião Amin
Helou Filho Secretário Dos. Trans-
portes e Obras.

'

20) Uma camioneto Pick-Up FORD F-75 de fa-

bricação 1973, de cor verde, angra, com

chassi n.? LA-3BMY-06895, com 6 cilindros e 90

HP, com capacidade para 1.000 Kg e placas
CA-1418, CRV n.? 379369 avaliado em Cr$ ...

'22. 758,00 .

21) Um lote de terras de propriedade da firma
ABRAHÃO MUSSI SIA - lNDÚSTRIA E

COMÉRCIO, (situado no lugar denominado Xar

queada, município de Três Barras e Comarca de

Canoinhas-SC., designado por lote rural n.? 01

com área de 115.896,00 m2, confrontando por
um lado com terras de João P. da Silva, por ou
tro lado nas de Ana P. Ferrari, pela frente na

estrada de Três Barras, por outro lado com o

lote 11.° 02 de Sinésio P. da Silva e fundos com
o Rio Canoinhas, transcrito no registro de imó

veis da Comarca de Canoinhas (SC), sob n.?

37.942, fls. 175 do livro n.? 3-AL, gravada com
onus real em primeira e especial Hipoteca ao

BRDE e avaliado em Cr$ 50.000,00.

22) Um terreno rural com 'a área' de 4.885,420
. m2, situado em Paciência, Fazenda São Sebas- )

tião do Bom Retiro ou Valões, município de Ca

noinhas, dividido em duas glebas a saber:

uma área de 4.401.420,00 m2 devidamente de

marcada. e confrontando .com herdeiros de Ina

cio Oliscovicz, João Burgardt, Cipriano Neves,
Francisco Pires Batista, Augusto Neves, João

Neves de Barros, Fidencio Rodrigues, Juvencio
Leite, herdeiros de Cristóvão Fuck.. José Anto

nio Fernandes, Luiz Scholz, José Luiz, Cecilia
Luiz, Salvador Cardoso, Sebastião Ferreira:
Joaquim Cardoso e Nicolau Leite, e outra área.
com 484.000 m2, devidamente demarcada e

cop,frontando com a estrada dos Neves e Santa

Leocádía, Rio Paciência acima, transcrito no

Registro' de Imóveis da COmarca de Canoinhas

(SC) sob n.? 41.152 do livro 3-AD, gravado de

ônus em primeira e especial' hipoteca ao BRDE

e avaliado em Cr$ 385.000,09·
Dado e passado nesta cidade de Canoi

nhas Estado de Santa Catarina, aos vinte e três
,

'

dias do mês de novembro de mil, novecentos e

setenta e nove (1979) � Eu, Zaíden E. Selemo.
Escrivão o subscrevi.

'

ORLI DE ATAIDE RODRIGUES

Juiz de Direito - 2.a Vara
1 x

ME�SAGEM QUE MJ
SENSmILIZOU

Dentre algumas mensagens que
recebi por ocasião da minha troca
de idade nova, uma que mie sensi
bilizou sobre maneira foi a do Dr.
Nereu Guidi, DD. Secretário para
Assuntos da Casa Civil. Sobrecarre

gado de compromissos nunca esque
ce um amigo, isto no decorrer dos
anos, Eis o texto: "Gabinete do Go
vernodor Casa Civil. Pela passagem
do seu aniversário, receba meus

sinceros cumprimentos e votos de
muita saúde junto aos seus. Nereu
Guidi". '

CELESC AVISA

CONSUMIDORES

, Segundo informações recebidas
do Sr. Orlando s.. Vieira, MD.
Gerente da CELESC local, amanhã
dia 09 {nove) se o' tempo estiver

bom, não haverá luz no horário
compreendido das 06 horas da ma

nhã até às 18,00 horas (tarde) .

Aqui fica o aviso para que, nin
guém seja colhido de surpresa com

a falta de' energia elétrica naquele
horário.

CONTADORANDA

MARILDA G. SANTOS

Estou recebendo convite para
participar das solenidades, de cola

ção de grau da senhorita Marilda
G. dos Santos.i que receberá dia 16
do corrente o CANUDO de Conta ..

dora. Dia 15 às 20,00 hs. Missa em

Ação de Graças na Igreja Matriz.
Iria 16 às 21,0{) hs. Sessão Solene
de Colação de Grau na S.H.R,.P.
as 22 horas Baile de Formatura, na
Soco Hípica Rec . Papanduvense. O
colunista. agradece o convite.

PASSARELA nA SOCIEDADE

SOLANGE GRE.FFIN - Dia
12 do corrente estará a.niversarian-'
do a garota Solange, filha da Sra.
Matilde Greffin. .Festinha estará a

cargo da mirim-guarda,
Sra. INEZ J. EUFRASIO" _-'

Nossa ag-enda social registra para o

dia 14 do fluente extréia de idade.'
nova da distinta dama de nossa so

ciedade. Sra. Inez, virtuosa consor

te do Dr. Alinor Eufrasio, Diretor
da .Emp , Igarache. Cumprimentos
(�m alto estilo.

'

Sera. SUELI TERESINHA SO
KAGLIO - Dia 17 do corrente co

memorando niver a sra. Sueli T.'
Sonaglio, esposa do sr , Gilberto
Sonaglio do alto comércio hotelei

ro, na sua festiva data receberá 05
mais merecidos cumprimentos e fe
licitações.

Srta. JUANITA GRABOVSKI
- Também na mesma data, estará
festejando troca de idade nova .a'
srta . Juanita. A sociedade jovem

.

estará promovendo em alto estilo o'
acontecimento social.

UM POR SEMANA

Importa muito o que deixas por .

Deus; mas o que importa muito
mais é o que Ele quer que deixes. ('

/
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NO
ESPA

o Presidente da Associação
dos Técnicos Agrícolas de San
ta Catarina, Hugo Matias Biehl,
estará em nossa cidade amanhã,
quando será fundado o Núcleo
dos Técnicos Agrícolas da Re
gião de Canoinhas. No progra
môo consta, reunião de Funda
ção com escolha da primeira Di
retoria do Núcleo, seguida de
almoço de confraternização da
classe.

xxx

,
A Direção dó Colégio Sa- ,

grado Coração de Jesus' está
comunicando aos interessados,
que nos dias 17 e 18 do corren

te, realizará os 'exames de sele
ção para o 2.ó Grau, referente
ao Curso Pedagógico. As ins
críções para os exames, encer

:nttn-se no próximo dia 15.

x x,x

o Cine Jubileu deixará de
exibir hoje sua tradicional ses
são dupla realizada tcdos, os
sábados, por ter alugado sua

# Gala de espetáculos para For
matura do Colégio Comercial
de .Canoinhas . Amanhã haverá
sessões às ·14 horas, em matiné,

S
AS

»

PreFeituras
,

construcão
, ..

exibindo
.

o filme "Galáctica
Astronave. de Combate", com,

reprise às 19h30 e 21h30.

xxx

A Matrícula para 1980 em I
todas as Escolas está obedecen
do o calendário seguinte: de 3 a

12 do corrente mês: A) Renova
cão de Matrícula de 1.0 Grau de
ia a 8.a Série; B) Inscrição pa
rôo matrícula na 1.a Série de 2.0
Grau (alunos novos). De 13 a

20 de dezembro: Renovação da
matrícula do 2.-° Grau. Matrí
culas Novas do 1.0 Grau de La
a 8.a Série � Transferências.
Matrículas Novas do 2.° Grau.

.

Matricule seu filho na Escola
de sua preferência.

FLORIANÓPOLIS (SECS/'
SIICN) - O Secretário Júlio

,

,

César' e os prefeitos de Faxinal
dos Guedes, Ponte Serrada, Ma-
jor .Vieira, Monte Castelo.. Ilho
tal Porto União, Salet'e 'ê'Massa
,.It'__ , ."
randuba assinaram em novem-

. bro, convênios no valor indívi
dual de 800 mil cruzeiros desti ..

nados a construção dos módulos

esportivos destes municípios.

xxx

Canoinhas será sede, ama

nhã a partir das 9 horas no Pla
nalto Hotei, do Forum de Lide

rança Rotaria 'do Grupo 12. Es
t arâo participando rotarianos
de Porto União, Mafra, Três
Barras e Canoinhas, reunindo

. cerca de 70 pessoas entre Presi

dentes, Secretários, Tesoureiros
e Presidentes de Avertidas de

Serviço.

recebem 6,4
.

,

de módulos
Módulos esportivos são

equipamentos dotados das se

guintes estruturas: quadras de

'Esportes polivalentes, pista de
atletismo, caixas para salto, ar
remesso de peso e dardo, y�s
tuários e demais" equipamentos,
acessórios.

milhões

-I: rw TPD

Os recursos são provenien
tes do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social -. FAS.
Os módulos são parte de um to-

,para

esportivos
tal de um mil, anunciados pelo
Presidente Figueiredo há cerca

.,

de seis meses. Santa Catarina
através do governador Jorg�
Bornhausen e do secretário Jú
Iio César, solicitou 25 módulos
-para os .dois primeiros anos d�
governo. Estes oito que agora
terão os recursos liberados são
parte do primeiro grupo. Os de..

mais, serão liberados pelo go-
verno federal somente a partir
do próximo mês de janeiro.

I

Governo assinou de�reto que
<

d sburocratiza repartições estaduais
FLORIANÕPOLIS (JSC/

CN) - o .Governador Jorge
Bornhausen baixou decreto abo
lindo, nos órgãos e entidades in
tegrantes da administração pú
blica estadual direta e indireta
mente, do Poder Executivo)
bem como nas fundações insti
tuidas pelo Governo do Estado,
a exigência de apresentação dos
seguintes atestados: de antece
dentes políticos' e sociais (ates-

tado ideológico); de 'identidade;
de arrimo; de atividade funcio-

'.

nal; de conduta; de dependência
econômica; de residência; de vi

da; de antecedentes. Estes ates

lados, diz o decreto . assinado .

também pela Secretaria de Se,"

gurança e Informações e' pele
GAPLAN, "devem ser substi
tuídos por declarações do inte
ressado ou de seu representan
te legal, ressalvados os casos em,

que a exigência destes do
cumentos for expressamente
previsto em .lei", _

ficando conce

dido prazo de 60 dias, contados
da publicação do 'decreto, para
o governo, bem como as funda

ções, identificarem as disposi
ções que resultem exigência de

prova documental excessiva ou

redundante e se
.

adaptarem
à

lei.

, I

Estado· fornece
de

FLORIANÓPOLIS (SECSI
Al/CN)- - O prédio da Delega
da' de Polícia de Irineópolis se

rá construído em área de 113,20
metros quadrados, nos termos'

BRAS1LIA (Al/CN) O
'Banco do Brasil pagou desde o

dia 1.'0 de outubro, quando ini
ciaram os saques do programa
de formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP,
cerca de Cr$ 5,5' bilhões, corres
pondente a 2,5 milhões de sa

ques do abono, de rendimentos
e. do principal, relativos ao

exercício 1978/79. Levantamen
to do Banco indica que o esque
ma utilizado para o atendimen
to aos participantes funcionou
perfeitamente, havendo agên
cias que pagaram, num único

. dia, sem anormalidades, mais de
5 mil saques.

Desde ° dia 28 de novem

bro, o BB está atendendo aos

retardatários e aqueles que
apresentaram pedidos de saque
até o dia 27 de novembro, es

sa nova fa�e de pagamentos,

conforme, já foram estabeleci- I
dos, se estenderá até o dia 28
de dezembro de 1979. Quem

.

não retirar ,seu abono ou rendi
mento até aquela data, não po
(lerá mais recebê-los. Isso, po
rém, não significa prejuízo, pois
o dinheiro volta para a conta
do participante, onde fica ren ..

dendo correção monetária e [u
ros., ,

A Previsão do Banco, é de
que até o final do ano deverão
ser realizados um total de 3,2'
milhões de saques, correspon
dentes a um desembolso de Cr$
8 bilhões.

l\'1ANUAL DO PASEP

o Banco do Brasil, €lTI

prosseguimento à campanha. de

divulgação do PASEP, acaba
de editar 40 mil exemplares do
"lVfanual do ,PASEp,"., destinado
à entidades vinculadas ao .

pro
grama, a todos os órgãos públi
cos do país e aos' interessados
em conhecer com profundidade
o programa

O·Manual procura oferecer
uma visão global de toda a di
nâmica do PASEP esclarecendo
dúvidas e fornecendo orienta
cão necessária aos interessados.'
Todas .as Agências do Banco de.

Brasil, estarão de posse de

exemplares do referido "ma

nual" para fornecimento' àque-:
les que �e interessarem pele
matéria.

recursos

policie de
para nova delegacia
I rineópolis

de convênio que o governador
Jorge Bornhausen aprovou, as

sinado entre a Secretaria de Se
gurança e Informações e a Pre
feitura daquele município, com

a interveniência fiscal do .De
partamento Autônomo de Edi
f'ícacões - DAE .

.>

As obras estarão a cargo da
. Prefeitura de Irineópolís que,
para esse fim, receberá do Go-

..
verno estadual a ímportância
de Cr$ 270.000,00, à conta do
orçamento da Secretaria de Se
gurança ê· Informações ..

Entre outros encargos, a

Prefeitura compromete-se . a

doar ao Estado todas as depen
dências do imóvel', construído,
para que nele seja instalada a

Delegacia de Polícia.
.

Os serviços de construção'
ficarão afetos ao Departamento
Autônomo de Edificações e o

prazo do convênio estende-se
até 30 de março' do próximo
em 0, podendo ser prorrogado
apenas uma vez, mediante aver

baçâo, em caso de força maior,

Os prazos acima, somente
se referem a saques de abono
ou de rendimentos. Quem, tem
direito a sacar o saldo total da
conta do PASEP poderá fazê-lo
Em qualquer época do ano.

-
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L'ions·' Clube
Clube» em

CANOlNHAS· (CN) - o
Lions Clube de Canoinhas está
movimentando-se no sentido' de
promover a Fundação de um

"Leo Clube" em nossa, cidade, a

exemplo de outros municípios
do Estado de Santa Catarina e
do País.

O Presidente do' Lions /Ca-.'
'

noinhas, Ildefonso Corrêa infor
mou ao c.N. que uma reunião

.

j 2. foi realizada nesta quarta ..

feira, com a presença de onze

j ovens que estão. interessados
em ingressar na nova Agremia
.ção . Além do Leão Presidente
e esposa Renilda, estiveram n�
reunião para os primeiros con ..

tatos com os, jovens, o Secreta ..

rio do Clube, Francisco Raposo
e a Sra. Dirce Mallon, esposa
do Leão Aristides Mallon .

.

fundará '« Léo
Canoinhas'

Acrescentou Ildefonso Cor·'
rea, que serão necessários 20
elementos para que se concreti
ze a fundação do Leo Clube
em nossa cidade, e, para tantc
outras reuniões serão realizadas
em breve.

AS PRESENÇAS
Foram os seguintes jovens

qUe se fizeram presentes à ta
reunião: Carlos Alberto Scbi
.nogum, Asrtrogildo Furtado,
Tania Mara Olescovícz, Solange
Maria Dambroskí, Luiza Lorena

Mikus, .

Rossana Ribeiro da Sil

V8, Andréa Mallon, Nivea R�'
gina de Andrade, Izabel Cristl
no. Bossi,' Valderez Ta9alipa, (-'

.

,-,., .

..c..lernce Roeder.

,
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