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Assinatura Anual Cr$ 350,00 � N.o Avulso Cr$ 8',00

o ',a,�lo' da �omunidade, ,Acic protesfe contr a 'a �

íó';'pref,eito"Tberézio Neto '.' '- '

R f 'I' ... '

,<",' crre.cso 'da' ,'" 'e' lor.ésc
\

'-.,._,".
�' \ .

':

.

,É com1:lP1 ouvir-se dizer, que a "mãe' pátria" é
::"tê.presentada pela: bandeira nacional. .

.

\: t; :', 'Como .numpasse de mágica, aq�ele pano colorido:
i.;a(r·par: de um hino, é .capaz de despertarem .qualquer brasi
"i Ieiró que .se preze, -verdadeíros ímpetos de patriotismo.

:';' ,': :' E, também, paralelamente, já ouvi dizer que o pre-
sidente da república; é o "pai. da nação" .

, .

, :�,'- '.' '., Então,,: ppr conseqüência e por dedução lógica, den
.',:':',tr9,.'da mesma escala, o senhor Prefeito éo ','pai do município".
",�,> �_í.·, ..�o::li; a el�. .qne, em últirrsa instância, compete re�ol
ver oS:'-Ploblemas mais difíceis que afligem a. população que
compõe a sua comunidade.

'

,

'. ..'..

,
,Problemas difíceis que eu considero, sao aqueles

que o póvo .não consegue resolver isoladamente; seja por di
,�.

,,'

ficuldadés financeiras ou': por falta de amparo legal.
.' I'

•

.' •

,', ,',

"

E entre esses, atendendo a inúmeros apelos, hoje,
.. enfccamos o problema das torres repetidoras, responsáveis
pela, captação de sinais ,de televisão.

.'
'

,': E;te assunto, já foi alvo de vários artigos em 30r-
nais de nossa cidade e, tambéJD de várias promessas da Pre

, feitura. que, 'convenhamos, assumiu a paternidade do pro
"hlem.'a.···

'

"

(' I I

, , ,,;Therézio - político hábil e cO)1'1:petente adminis-: '

,
.
trador, sabe que a '.população precisa desse entretenimento.

,I \
Em contato. com o, mesmo, declarou-nos que na

.terça-feira vindoura, dia oito,' o técnico Galástri estará em
, Antonio Olinto, para proceder aos reparos necessários e mon-
, :·,t�gem ,d�, equipamentos.

'

" '; Ainda" segundo declarações do senhor Erico, res- ,

. I, ponsável .técníco pela' manutenção 'local,' '

faz-se' necessário
três' jogos de válvulas .rium custo aproximado de Cr$ 30.000,00.

,

::',..
'" .

;

E é evidente que, sem essas válvulas, de nada.
--:';adúúita 'Irem tocar em equipamento algum. '

. .

. "

.

E necessárío que se dê condições ao mesmo, pois
,'o referido cidadão é 'técnicarnente competente e muito res

"

,ponsável; porém não é nenhum "milagrelro". Sem material

adequado, nada se pode fazer.

Uma vez mais abrimos um crédito de confiança a
" . ,

, :(� ',êensiblidade de homem ,público de' que é r,evestido o senhor
,

prefeito,'
.. \

o comércio, :mlais precisamente ;:tqueles que e�pl0.
,:<:;,�am o ramo de eletrodomésticos, devem unir' seus esforços

. "no sentido de cooperarem de uma forma ou de outra - nc

,�rn:ínimo, apresentarem .sugestões.
.

. I.

. " Em países mais adiantados "que o nosso', o pai/O

,'lYaga para auferir de qualquer prestação de serviços.
'�',

,.: São cobradas ,taxas c' quando a prestação de servi
Ç(?s não funciona à contento, �té mesmo medidas judiciais

""",Bâ�· tái:riiadas cónt�a o órgão 'iflantenedor .

I

:::'�:.:' ;', i" {

" ,'Existé por, cons�guint,e�' ANTES, ',a criaç�o de urr;a
, �nfrae�tru,tura, atraves da captaçao de recurs?s orrundos oe

;' tais taxas.; ;,

I
'

,;,

',:
Não achó conveniente alongàr-me mais, antes d(;ls

, ,pr6rnetidas, providências que o senhor pref�ito prometél1
" tÓmar. '

.

"

:', ". Lembro ainda ao finalizar, que o Depa.,rtamentCi
"'<Nacional de TelecGmunic�ções em acatamento às determina-

'

':<:9ges do Ministério ··das Comunicações, conc:edeu um pr�zo de

'ii'\:�ois anos para' que as prefeituras ou a quem de dIreIto, ,se
" �d�,qwlssem às no:r;m,as de Lei. ,',

"
'

!'

E esse'prazo, que seguramente será .improrro.gável, ,

Vence no" próximo mês de abril. .Caso _as COlsas continuem

,

COmo estãó, as repetidoras de sinaIS' serad L.l}CRA�A:S ,�,
,'fI, aí"sim, ,ficaremos càm.pletamente sem ,?S ]a tradlClonal;<

'<chuviscos" tão perniciosos à visão d,a cnançada,
Salve senhor Prefeito!

.

'Quero ter o p�azer de, posterionnente, usar este
v I .", 'dAncI'as tomadas

, !11�8mo e3paço para fazer Justiça as prOVI e.l.
.

.

\Aguarda:m\os com ansiedade, um� pe�f�ita _ in1��
gern �m nossos televisores e também; uma dIveIlsIflca.ça? c:-(.'�

" Canáis .

atu;_a.ntes, pois aguentar 'ô :so!riso n:ecâníco do SllVl�J
�r?�o,:s, U}Jl, domingo ü)�teiro, é ,:uma, verda,deua tortura me,ntal

, '

.

"

"
' i.' :' glauco joão buel�o

CANOINHAS (CN)'- A

exemplo .da Associação Co
.nercial e Industrial 'de Floria

nópolis (ACU;),' a Associação
C-;Jnercial e Industrial de Ca
r.oinhas (ACIC), através de seu
Presidente,

.

Hílton Rítzmann,
enviou nota de protesto ao Go
verno do Estado de Santa .Cata
rina em virtude da criacà . da

, J

REFLORESC -.' Reflore.stadora
Santa Catarina Ltda. "

, ,

Esta Empresa foi criada pe
lo Governo Estadual em setem

bro de 1979, com o objetivo de I

executar reflorestamentos nos

municípios, além da exe-ucâo
de desbastes e outras ati.vidades

pertinentes a essá área, utili
zando-se .dos incentivos ':fiscais

previstos na Lei 5.106/66, e D€-
'ereto Lei n.? 1134/70.

Falando à imprensa snbte
c assunto 'em pauta, o Prosiden ..

,

te da ACrC esclareceu' gne /'es,·
ee tipo de atividade é próprio

·

da iniciativa privada, sendo qu'�,
os incentivos, fiscais' refe _-·i dos
foram criados pelo Governo Fe
'deral para desenvolver com

maior rapidez a 'ecônoriüa f�(\·
,

restal , 'Entretanto, é estranho
que o Governo de Santa Catarí
na venha agora com uma atitu
de inédita no Brasil, criar uma

· empresa para concorrer com a

iniciativa privada, utilizando-se
inclusive dos mesmos incentivos
riscais atribuídos às' empresas,
chegando assim a dividir C) "bo
lo" tornando cada vez menor a

fração que cabe às mesmas".

Observou ainda Rítzmann:
"Os incentivos fiscais que 'as

empresas .públicas do Estado de

Santa Catarina' geram através
do seu Imposto de Renda, eram
carreadas

.
às empresas, part�-

"

_
,-

. ,"....
A·

culares, e agora, em, decorrêncía
da criação da REFLORESC es

'8€S mesmos valores serão desti
nados àquela' empresa, com evi
dente prejuízo ·à .. · área privada,
do reflorestamento: de Santa

"
"

Catarina.

O protesto da Assdcíação
Comercial e Industrial de Ca
noínhas, sugere ao Governo a .

revisão dessa posição,· fazendo ,

lembrar ao "Governador= Jorge /

Bornhausen que quando assu

miu o cargo, afiançou que ence-·
taria esforç-os

.

no sentido do

fortalecimento das empresas

particulares. . "V;ale ·leirnbrar

,

ainda 'que a política
.

econômica
do· Governo Federal está volta-

, da para.' á desestatização e não

absorção de. áreas que são ex

clusívas da iniciativa '. privada,
concluiu a nota :�\

'

. . {,.

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

J \ '

inh s vai 'participar da' II Feirá
,

I f: '\'

( t rin nse de \Artesanato
',� .

( n

� CANOINHAS (CMC/PMl
CN) - Através de inúmeros ar

tesãos, o Município de Canoi
nhas estará presente à FECART
_ 'II Feira Catarinense de Ar

tesanato, patrocinada pela Se
cretaria da Cultura, Esporte e

Turismo e Secretaria do Traba
lho e Integração Política, além
da Companhia de. Turis!mo ',e

Empr'eendimentos de Santa Ca

;arina, Fundação. Catarinense
de Cultura e Fundacão Catari
úense do Trabalho.

->

,

A exposiç.ão acontecerá d�
<1 a 2'9 de fevereiro, no Balneá
rio Camboriú e contará com 'a

participação de empre'sas e ar ..

'

tc'sãos de todo o Estado de' San
:::1 Catarinà. ' Na oportunidade

. E;star_á sendo mostrado o artesa
nélto produzidlO pelos catarinen
�,es qUe po�erá 'ser adquirido,
diretamente pelo consumidor.

, (,
.

O Conselhó Municipal de
Cultura e Prefeitura Municipal
de Canoinhas já mantivermn
eli.tendimentos com artesã'os que
nroduzem peças artesanais reu-
.L �

;....

níndo farto material que .foi
levado para, Camboriú. o.SI ou
tros Municípíos que compõem a

A ssociaçâo dos Municípios do
Planalto Norte Catarinehse -,

AMPLA, igualmente estão reco-
Ihendo material, que· será ex

'posto em um' stand, na Citur
Rodofeira.

"

com o maíór número de peças:
"Busto Santos. Dumont", Busto
Rui Barbosa", "Busto Sheakes
peare", "Conchas",' "Cristo",
"Folhas Erva-Mate", "Tábua En
talhada", Tábuas Entalhadas" e·

"Tábua Entalha (Sereia)"; sen
do qUe os preços v:ão de Cr$ . � .

250,00 /_. "Conchas
I

e Cdstçi' por
unidade, áté Cr$ io. 000,00 -

"Buslto Santós Dumont". .
Leo·,

nidas Gruber:' com o material,
"Vasos Nos. 3, 4, e 5"" Vasos.
Funil", "Vasos Bacia",' }'Vasos
Parede Funil" e "Vasos meio
ôVo;', cuj os preço� ,'. v?riam de
Cr$ 35,00 a Cr$ 10'0,00 pôr uni
clade. Ana. Rita de Oliveira
'Drewek:

.

"Quadro. - Casebre
'de Outono", "Quadro -, ,Igreja
do Interior" e "Quadro. Noite
Chuvosa", fic�rido entre Cr$
2.000,00 e Cr$ 3.000,00 por peça;

.� f�nàlmente; .Joci!p-ar Izaias de
.

l'\V12�;: c_gm os, quadros" �'Cabocll)
entalhes", "Quadro, entalhes",
I'Grego Entalhes" e,', "Mulhér
entalhes", sendo que Os mais ba·
ratos custam Cr$ ,2. 500,00 � o

m.ais care> Cr$ ,6. OOO,OQ .

"
'

São os seguintes artesãos e

fE:Spectivos trabalhos que repre
�entarão Canoinhas nu FE-,
CART: Cyriaco Felicio de 'Sou
za Neto, com o seguinte mate

rial, "Dama na \Fonte", "Cristo",
r'India," "Máscara Arabe" €

,

"Máscara Papai Noel", cujos
preços variam de Cr$ 2.500,00 8

Cr$ 6.500,00. . Heriberto Maul:
eom o material, "Nó de Pinho",
"Árabe" e "índio", cuj as peças
fícam entre Cr$ 800,00 e Cr$
] .000,00. \ A I t a v i r Bialeski:

· "Banquinhos", que custan'l Cr$
200,00 a unidade. Ana Sílvia
J\rlayer da Silva: "Rosas", "Flo
res" e Casarão", cujos trabalhos
l:ustam. de Cr$ 1.500,00 a Cr$
1 .800,00." Constante Mathias,

'��----,�----'--�-"------------------------------------------------------------------------

\
.

Asfalto entre

,VieirajBR-116
CANOINHAS (AI/Pl\rI/CN)
Atendendo solicitação do

'.Prefeito l\iIuilicipal
.

B�enedito
Therézio d,e Carvalho Netto, ()

Secretário dos Transportes e

Obras de Santa Catarina, Espc',.
rjdião Amin Helou. Filho, en

viou correspondência informan-
do que já foi 'contratada a ela-

I
iii

CanoinhaslMajor'
já é realidade·

,

\

boração do Projeto de Engenha-.
:. ia para a construção dq, asfalt.r)
('ntre Canoinhas-Major Vieira-
BR-116. '

I
,

O Expediente' de n.o 02149
da Secretaria dos Transportes e

. Obras� assinado pelo própr50·
Secretário, ainda dá conta de

que o asfalto entre a BR-280-En-

trada de Tr�s" Barras, já foi
contratado a execilcão da im

plantação, 'sendo qtie 6 projeto
para pav.im�ntação· será elabo
tado por, administraçãO' direhl,
::i.lém de estar contratada a ela

boração do projeto 'de pávimen
taçao entre a B�-280<Entrada
de Itaiópolis. \. . .. '
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Prefeitura Municipal de
LEI N.o 541 DE 05 DE DEZEMBRO DE ]979

DISPõE SOBRE A CONCESSÃO DE BOIJSAS DE

ESTUDO, E AUTORIZA ABERTURA DE CHÉDITO

ESPECIAL.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catar inu, no uso' de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I:

,
(Art. LO - Fica o Chefe do Poder Executivo

'autorizado a conceder ao Pessoal desta Prefeitura,
111�triculada em Cursos Noturnos, bolsas parciais de

',estudo parao exercício de 1979, como segue:

�- Alcides Adriano de Oliveira - Curso

Superior de Matemática - Mafra-SC Cr$ 3.000,00,

'_ William Gerson Nayzer _' Curso Su-

perior de Administração de Empre-
sas - Canoinhas-SC .. .. ., .. ., Cr:t 3.000,00

. -- 'Aríovaldo Alves Ribeiro
Básico (2,0 Ciclo)

- Curso
Cr$ 1.500,00

Total: c-s 7, 5(JO,OO

Art. ,2,{) - Para fazer face as despesas decor

rentes do Art. 1.0 fica autorizada a abertura por De

creto do Executivo, de Crédito Especial no valor to

tal de Cr$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzcÍros),
, por conta do 'excesso de arrecadação de novembro/Zê;'

ou;através de anulações parciais de Dotações do Or-
/

çamento vigente ou de 1980.

Art. 3.{) - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas, as disposições em ccn

trárío.

'Prefeitura 'Municipal de Três Barras (SC)" 05

de dezembro de 1979.

ODILON PAZDA _' Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada ,e publicada no Depar
J,amento Administrativo desta Prefeitura na data su

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

Paulo Adão .Frank -' Diretor Administrativo

• 0->

< LEI N.o 542 DE 05 DE DEZEMBRO DE '1979
. f\

J)ISPõE SOBRE A-ABERTURA DE CRÉDITO ES

PECIAL PARA PAGAMENTO DE' DESPESAS DE

"P.EÇAS E �ERVIÇOS DA VIATURA DA DELEG!i"

"
.

, ;,
elA ,1):f; POLíCIA LOCAL '

.. ODtLON ,PAZDA, Prefeito :M:unicipal de Tl'(:�s
,

'Bàrra�; Estado de .Santa Catariun, 110 U�O de

,

suas atribuições; faz saber que a Câmara Mu

.nielpal: decretou e eu sanciono a seguinte:
..:

" .,', \,
"��, "':." LEI:

,ArL '1.°,.- Fica o Chefe do Poder Executivo

autorizado a abrir por Decreto, lim Crédito Especial
no valor de até Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), :por:
conta de execesso de arrecadação' de novembro/79, ou

I através' de anulações parciais do Orçamento vigente
para pagamento de. despesas e serviços da viatura

da Delegacia .de Polícia local.
.

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

ue sua publicação, 'revogadas as disposições em cor.

trárío.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), � 5

dfi:: dezembro de 1979.
I

ODILON PAZDA - 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". \

Paulo Adão: Frank -, Diretor Administrativo

/

I

L'EI N.o 543 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1979

S,UPLEMENTA DOTAÇõES ORÇAMENTÁRIAS
NO VALOR DE Cr$ 32.000,00 POR CONTA DE

ANULAÇÜES PARCIAIS DO ORÇAMENTO -

VIGENTE,
I, \

/ ODILON P.A.ZDA, Prefeito Mnnidpal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso ele

suas atribuições, faz saber que a Câmara �!fu..

nicipal decretou e 'eu sanciono a seguinte:
.

'

, ArL '1.0 '-','

Fica:t,n �muladas' parcialmente ::tS'

,
Dotações ababw; do Orçamento V'igente, no total de'

Cr$ 32,'00'0,00>(ttinta e dois mil -cruzeiros), :, '

'

',' '. '\,'
. '.:. ..'.: \. .

-.

ANULAÇÔES: ".:,C,

U-nidade Orçamentária: , I

00 - Câmara' de .Vereadores

Projeto/Atividade:
01010012,.001 - Manut Câmara de
Vereadores

Elemento da Despesa:
3 . 130.00 - Serv. Terceiros
3.250.00 - Conto Previd. Social
4.130.00 - Equip. Instalações
4.140.00 - Mat. Permanente

Total Unidade Orçamentária
,

J

Total das Anulações ., .. ..

I'

Cr$ 12.000,00
Cr$ 2.000,00
Cr$ 12.000,00
Cr$ 6.000,00

Cr$ 32.000,00

Cr$ 32; 000,00
, J

Art. 2.° -- Ficam suplementadas parcialmen
'I e as Dotações abaixo do Orçamento vigente, no to

tRI de Cr$ 32.000,00 (trinta e dois mil cruzeiros) .

SUPLE.MENTA'ÇÔES:
Unidade Orçamentária:
()O - Câmara de Vereadores

Projeto/Atividade:
(

01010012.001 - Manut. Câmara de
Vereadores

Elemento 'da Despesa:
3.110.00 - Pessoal .

3.140,00 - Enc. Diversos
I

/

/

Cr$ 26 :000,00
Cr$ 6.000,00

Cr$ 32,000,00

Cr$ ,32.000:00

Total Unidade Orçamentária

Total Suplementações .. .. ..

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

de sua publicação, revogadas as disposiçôes em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Bc,rras (Se), 05

de dezembro de 1979,.

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

rumento Administrativo desta Prefeitura na data su

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

Paulo Adâo Frank - Diretor Admínistratív..
/

LEI N.<O 545 DE 06 DE DEZEMBRO DE, 1�79
I

,

HOMOLOGA DECRETO DO EXECUTIVO N,o 510

DE 23 DE J'JOVEMBR,O DE 1979.

ODILON PAZ.DA, Prefeito Municipal fie 'I'rês

Barras, Estado de Santa Catarina, 110 uso de
,

suas atribuições, faz saber que a Câmara IViu·

nicipal decretou e eu sanciono, a seguinte:
'

\

L E I :

Art. 1.0 - Fica homologado o Decreto n.? 519

d-e 23 de novembro de 1979 emitido pelo Poder Exe,

cativo, suplementando diversas Dotações Orçamen
tárias num total de Cr$ 792.000,00 (setecentos e no

venta e dois mil cruzeiros), IpOT conta do Excesso de

Arrecadação apurado no mês de outubro de 1979.
I

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na ,bta

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário .'
I '

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 06
I

'

de dezembro de 1979.

ODILON PAZDA. - Prefeito Munoipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
�_(:�mento Administrativo desta Prefeitura na data su

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

Paulo. Adão Frank - Diretor Administrativo

LEI N,o 546 DE 06 DE D�ZEMBRO DS 1:Yl9
J

DISPÕE SOBRE A ADOÇA0 DO NOVO N'íVEL DE

�)ALÁRIO lVIíNIMO-PARA O PESSOAL "C.L.T.�'

DESTA PREF�ITURA.

ODILO,N PAZDA, Prefeito MtHddp:�1 ce Tr(�':'i

Barras, Estado de, Santa Catarina, n o 1Co de

suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a se:su,bltc';

L E I :
\

,

Art , 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo

autorizado a adotar' pata o pessoal desta PrefeHur:1,

regido pela "C. L. T ," e sujéito ao regime de trabalho

,
de 8:00 hs. (oito horas) diáriRs o novo n1.ve1 do, salá

rio nlÍnimo regional constante do Decreto FedcI.'s:l :'1,(;

.H4.135 de 31.10.79 - "DOU" - de 31.10.79, a pa!�,

,til' de 01 de novembro de 19"í9, corre3pont::2ntel a CT�p
2. 760,00 (dois mil setecentos e sessenta cruzeiros)
lnensais,

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

de sua publicação, revogadas as disposições em C'Jn

trário .

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se); 06
de dezembro de 1979.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar_
tamento Adrnínístrativo desta Prefeitura na data su

pra e será 'publicada fio Jornal "Correio do Norte",

Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

(

LEI N,o 547' DE 14 DE DEZEl\'IBRO DE 1979

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DA Dí:yIDA
}\TI\fA E DO 'EXERCíCIO DE 1979, �EFERENTE À

, AUTÔNOMOS E FIRMAS, CONTRIBUINTES DA

TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇAO
E RENOVACÁO ANUAL DE LICENÇA E "ISS"

.> ,
,

RESPECTIVO INATIVAS NO MUNICíPIO.

ODILON PAZDA, Prefeito l\1l!l'icipal <l,e, 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 :

ArL 1.° _ Fica cancelada a Dívida Ativa e do
.Exercício de 1979 de Autônomos e Firmas Contribuin.

�:es da Taxa de Licença para Localização e Renova

ção Anual de Licença e do "ISS" respectivo, declara- ,

das inativas conforme levantamento elaborado por'
Comissão Especial designada por Portaria, do Exe-;

cutivo n.? 71 de 06 de agosto de 1979, e constantes da

Relação anexa.

.

Art. 2.° - Esta Lei entrará ern vigor na data
,

je sua publicação, revogadas as disposições em con

,t rário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 14
ele dezembro de 1979:

-v .

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada' rio Depar-
..

�(uTIento Administrativo desta Prefeitura na data su

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

Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

L.EI N,'Ü 548 DE 14 DE DEZEI\iBRO DE 1979'

DISPõE SOBRE O CANCELAl\1ENTO DA DíVIDA'
_:\TIVA E DO EXERCÍCIO DE 1979, DOS CONTRI

BUINTES DO I1VIPOSTO PREDIAL, LANÇADOS
INDEVIDAMENTE, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
,

ODILON PAZDA, Prefeito Muuicipnl d�' Três'
Barras, Estado de Santa Catarina, 110 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 Chefe do Poder Executivo _',

autorizado a proceder .ao cancelamento da' Ficha t',

respectiva Dívida Ativa e' do Exercício de 1979, dos

Contribuintes do Imposto Predial Urbano, lançado-.
indevidamente 'em exercícios' anteriores, des'de' que
enquadrados nos ítens abaixo:

'

J I

-
I ,

por nao se comprovar mediante documento, (l"
posse efetiva do terreno em que se localize ou se",
localizava o imóvel objeto do lançamento do Im-

posto;
,

2°) por se achar o prédio objeto do lançamento do

Imposto construido em área considerada' alaga·
diça;

._, J). ..) , por não Se identificar o imóvel e sua loc-alização
em virtude de já haver ocorrido' sua demolicão,

'

embora sem a re�pectiva .comun.caçâo à Prr::fei-
tura.

,

' ""

'

_ Art: 2.° - Esta Lei entrará em vigor na ct9t:1
(]0 sua publicação, revogadas

_

as dispocirões em COD"

tvário .

' J

Prefeitura IV[unidpal de Três Barras (SC), 14
c�e dezembro de 1979 .

. :r�

ODILON PAZD,�\,-,-,PréÍl�ito j\Ian'�hcJ ,

,

," J......
,.

Esta, L�i .foi registrada e púhlL::ida"Iiá Depar�
,',

tamento" Aarm,nlstrativo desta Prefeitura na data. �,u

pra e r.:erá publicada no Joi"nal "Correio do Norte",
Paulo' Adão Frank - Diretor Adnii�lstrativb

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1980
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Um: :;.nov�,·,:·,·a.no, uma nove

d�cad�t· �rr;a 'nova esperança
.� " -. . \ .

Ao. ensejo. de um! novo ano. e uma nova

décad':l q1}e se inicia, agradeço sensibilizado. (:'

retribuo os votos de Boas Festas e Feliz Ano N0.-

vo a mim dirigidos através de bonitos cartões Iou pessoalmente, a todos os amigos, leitores ('

familiares ..:Q,- meu "muito obrigado "também, a

todos os que,' de .uma forma ou de outra colabo
raram com a .coluna desde sua primeíra edição.
em julho de '1978. E, ao iniciarmos mais U:IDa
etapa de lutas e ,d� trabalho, manifesto. meu de,

sejo de cóntinuarmos cada vez mais unidos, sem
pre com um elevado espiritó de fraterindade,'
amor e compreensão, no que tenho certeza atin-

,

giremos nossos �bjetivos. FELIZ 1980.

,�=-=-�=-======================�-======�.�
.' ,"

..�. \' .. ,"

�ingo' de
'1. f.:" f.

Gente

RECEBEU OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
EM BOLSAS.:

Rua Vidal Ramos, 921. _,' Telefone 22-0143

Lions fundou
.

Leo

Clube' Canoinhas
l' ..c'" 1 ,"", •

�
() •

- .....j
.

.

.

."
.

, ,',
.

'

! Com � 'presença 'do Presidente 'do Lions Clube
de Canoinhas, Ildefonso. Corrêa e o Secretário Fran

cisco Raposo, cerca de 35 jovens canoinhenses parti
ciparam da reunião. de fundação do Leo Clube Ca
noínhas no dia 14 de' dezembro de", 1979.
,

-

'('. .,
. !.�.: '.� .... ."

.

; A reunião informal." contou ainda com apre
s€nça do Assessor de Leo da Governador ia do Dis

trito L-10, Clóvis Corrêa Schwarz, que assessor.ou
seus companheiros de Lions nos trabalhos de orien

t,ação à primeira Diretoria escolhida do Leo Clube
ean�xinhas;.�'! ,

< '

:. :L,':; o pr,imei,�o Presid�nte'escolhido,
:

fOI o jovem
lLEp'AstrO'gildd Costa Furtado, que por estar preste
a ingr�ssar "no Serviço Militar--passou o cargo a

CLEQ Valderez Tabalipa. Para Vice Presidente;
fpi escolhida Andréa Beatriz Weinfurter; Secretárío,
Tânia Olesc�vicz; .Tesoureiro, Silmar Godoy; Dire-·,
tores Sociais, Viviane Jensura, Tânia Boeing e As""

trogildo Costa-B'urtadu; .e Diretor 'Esportivo., Sérgio
�odoy. Os demais membros do novo Clube. são. os

�bguintes: Nivea Andrade, Mozara Carvalho" Luiz

t'ernando Freitas Junior" Marcus Murara, Her
..

bert

Hoffmann, Regis'Schadeck, Claudio Dreve�" So.l�n
ge Pazda Cezar Mikus Carlos Alberto SchImogUlre,
,Gaspar B�ssi, Valéria Cirilo Pereira,' Clenice Ro.e�e::
Marilene Furtado João Carlos Drevek, Solange RI

l.:as, Sandra Gonç�lves, José Ademir Pereira, Ondria�
no Fuck e Norton Bauer.

'

.

\
As reunÍões sen1anais' são realizadas aos sába�o.5

�s 19 ho.ras, em lo.cais a serem designados antenor

nlente. Agora, o. Leo Clube Canoinhas está aguardan
do a oficialização pelo Lions Internacio.nal, para ser

realizada a solenidade de Fundnção, que terá a pre
l;ença. de diversas. autoridades Leonísticas e LEQ-
nisticas.

'

,

'

·Organ17ações Hecord
de L UiZ Milton Suchek

Rua Felipe Schmidt, 392 '_ Fone: 22-0511
'[

: Segures em tcdos 0,15 ramos _ F,otocópias - Despa·
, C'}iante Oficial do Detran _ Emplacamentos - Trans�

, ferência de Veiculos _ ConfecçãO' de Pla.cas e Pla
"

q.uetas _ Carteira de Identidade '� Car�elra de Mo
, torista _ Taxas Estaduais ;_ PreenChImentos de

.,

N6tas Promissórias e Contratos.

1

Enlace Knüppel/Fuck

Lúcio'

Colombo

Casamento' na agenda
Um dos casamentos mais lindos de 197n) o de

Mara Raquel Knüppel e Adclmo José Fuck, aconte

ceu nó dia 15 de dezembro na Igreja l',:atriz Crístc

Rei, com a presença de muitos convidados e o paren-
, ,� .

.

teceo dos noivos oriundos de diversas cidades do. Es-

tado'., A recepção, magnífica, teve lugar no Clube Ca

noinhense, lindamente decorado per José Ganen FI'
lho. Foram testemunhas da noiva: Roberto Fuck e

, Mauren Knüppel, Edson Knüppel e Haidi JarscheL'
Adalberto (Antónia) Crestani, Wilson (Regina) Sele
me, Alfredo (Helga Luiza) Bach, Mario. Werka e Clau
dete Hoffmann, Guilherme (Rita) Prust, Fernando

(Marlene) Rocha, Cilas (Herrninia) Ziemann, Félíz

(Marta) Kalempa, Evaldo. (Tecla) Gonchorowski e

VInicius (Erica) Allage. E os casais testemunhas do.

noivo: Elias (Virgínia) Zattar, José (Eunice) Gallon;
Eugênio (Laur'ita) Schiftter, Tarcício (Ana Doro

téa) Fuck, Donaldo (Haneloure) Hoffmann, Niceto

(Rosicler) Fuck, Arlindo (Suely) Strapazzon, Moacir
(Eliza) Motter, Martinho' (Arlete) Fuck, Waldemar

(Zizinha) Hoffmann, Eloi (Suely) Bona e Luiz

Fernando (Tania) Fuck .

Inaugurando minha agenda social da década

de 80, registro com zatisfação o enlace matrimonial

dos jovens, Marguit ,:-:ellner e Luiz Tadeu Garbi, que
acontecerá hoje às 20 horas na Igreja Luterana de Ca

noinhas. A noiva, fflha da Vva. Edeltraut Kellner, e

c noivo da Vva. Elia Garbí, serão apadrinhados pelos
'casais, Rosaldo Garbi e Sra., Atílio Ulian e Sra., Dé
cio Garbi e Sra., Romão Kawa e Sra., José Tortato

Sobrinho e Sra., Rogério A. Tumo e Sra., Jairo Cesar

Nass e Sra., Nery Motta e Sra., Kurt Nass e Sra., Ni
valdo Braz e Pedra Santano -Alves e Otto Hophner e

Sra. A recepção aos inúmeros convidados, terá por
local o, Salão de Festas do Clube Canoinhense. O co-

, lunista agradece o convitee cumprimenta os noivos e

familiares com votos de muitas felicidades.

LOJA POPULAR ANA MARIA
AMPLIOU E MODERNIZOU SUAS INSTALAÇõES

PARA SERVIR SUA CLIENTELA CADA VEZ
MELHOR.

BRUXINHA MODAS
CRESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE

.CER MAIOR VARIEDADE' DE ARTIGOS POR ME

NOR PREÇO E COM O ATENDIMENTO QUE VOCÊ

JA CONHECE .

Muito felizes, e emocionados os pais dos noivos;
Alfredo Guilherme e Erica Prust KnüppeI e Silvino

e Verena Fuck, a quem o colunista envia as felicita-
...

coes.
CHIC-CHIC MODAS

CONTINUA A MESMA: PREÇOS DE, FABRICA,
ARTIGOS SELECIONADOS E DE ACORDO COM

SUA EXIGÊNCIA. '

Estreando alianças
A coluna de hoje registra o noivado 110 dia do

Natal, dos jovens Maria Jurema Dambroskí 'elMilton
Augusto Redondano 'Junior. Ela, filha do casal, Cle
mente e Janete Dambroski, e ele médicr, filho de Mil

ton Augusto e Ruth Bossan Redondando, residen

tes em São Paulo. Da: coluna, os parabéns ao jovem
par extensivos aos seus radiantes pais.

'Casamento em Rio Negro
.

Dos casais Leocadio e Maria de Lourdes Ulir e

Isauro e Carmem Hirt, estou recebendo convite de

casamento de seus filhos, Ligia e Heraldo, a realizar-
, !::f', no, Santuário,Bom Jesus de Rio Negro no dia 26

de janeiro. Heraldo Hirt, é o bem sucedido gerente
da Comercial Hirt, filial de Canoínhas , A recepção
aos muitos convidados, acontecerá no Clube Rin.Ne

grense,.

Noivado
Janete Isabel Woítexen e Carlos Alberto Cam

pos, estrearam alianças na mão direita no dia 1.0 de

janeiro. Ela, filha, da tradicional família canoinhen

f,e, e ele, de família Inineira de Belo' Horizonte. Via

coluna, seguem os cump'rimentos com um. abraço.

i
I.

Nascimento

\ I

I. Organizações Nivaldo Borgardt
:::a:=::::;t:!l

�

Toni Lemos na S.B.O.
Numa promoção de Jakson Padil�a e o Erriirre-'

sano Artístico Ronaldo, o cantor ", I'oni Lemos" es:

tará novarnente em Canoinhas C01:rt SP.U bem sucedi

do Show "Relembrando Elvis Presley". O aconteci�'
1 �

"

mento está marcado para o dia 19 deste mês na So- ,

ciedade Beneflcente, Operária, com Barle/Show as

23 horas.
•

A sensualidade

está de volta

..

,1'"
,

Muito feliz e de parabéns, está o casal Daniel e

Maria Francisca Carvat, co.m o nascirnento. no dia 15

de dezembro. de um robusto garoto. Na pia Batislnal,
o menino receberá o no.me de Marlon Jo.sé C;trvat.

As felicitações da' coluna 'ao jovem casal.

A feminilidade e a sensualidade estão a toda
lia atual moda feminina. Por' isso mesmo é que, os ,

vestidos voltaram a aparecer nas vitrines de toda a

cidade E voltaram fazendo um incrível sucesso .

, Para servir de exemplo, 'nada como a simplicidade do
•

t '; .... .

"chemesier" apresentado. na fotografia. Ideal para

qualquer mulher' abaixo dos trinta, 'pode ser usado

em todas as ocasiões do. dia-a-dia. O corpete segue o'
estilo das camisas mais tradicionais, e é todinho abo.

toado na frente. Poderá ser usado aberto, para evi

denciar a fi"ente única que está por baixo, � qUe dá

ao. "chemesier" um! toque de graça e originalidade,
fugindo. dos padrões mais tradicionais deste rnod·elo.

O corpete ainda é bem franzino nos ombros, e as

mangas, apertadas, param acima do co.tiJvelo.

(AN/JCV)

�GARDENl ADepartamento de Serviços �
�

ÚLTIMOS ,LANtAM-ENTt>S

Moda Ri,o
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)'

Basilio Humenhuk (om. de Veículos ltda.

':::'cmos alinhador, de direção que garante a segnrança do
I

, seu veículo, e a sua. Se o, s!eu carro não for da linha.

FORD, não importa, atenderem.os da mesma forma. Ligue
para 22-0024 e fale com VALCYR, ou venha p�s50almêrite

, ,comprovar nossa eficiência.

Rua Vidal Ramos, 203 - CanoinhaS'..SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1 idade· de Barra Mansa, Três

Barras, nesta Comarca, com a

;" área de 501.000,00 m2 (quinhen
tos e um mil metros quadrados)
com as seguintes confrontações:
de um lado com terras \tle Wal
dorniro Prospeski, do outro la
do com terreno de José Streit,
dE: outro lado com terras de Cle
mente Chuper e por outro lado
com a Estrada Dona Francisca,
Canoinhas à Mafra. Tendo pe
lo MM. Juiz de Direito sido de

signado o próximo dia 14 de

março de 1980, às 14:00 horas,
para a audiência de Justificação
Liminar de Posse quando, após

ouvidas as testemunhas arrola.
das, será prolatada a sentença
decidindo sobre referida justifi..

.

cação . E, para que' chegue atl
conhecimento de todos mandou
expedir o presente edital que
será afixado no lugar de costu
me e publicado na forma da lei
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa Cão
tarina, aos. sete dias do mês de
dezembro de mil, novecente, t
setenta e nove. Eu, Zaiden :mo
Seleme, Escrivão 'o subst�te'ti.

Loaeyr Mumz ifbâ.·
J D ;-..11"---uíz de .' iteit"",·. V,ará

CORR.EIO DO NORTE
_____---'

•

� '" 'p' �r..ll"
I I,

05 de janeiro d� 1981
�---.--------�----.�--�--------------=------��---�,-----------------------------------------.---------------�-------

JUíZO'DK DIREITO·DA COlVlARCA: DE CANO .NDAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

-

.CdO"
,

m

(Extrato art. 687 CPC)

l.a PRAÇA: pia 28 de .o.ezelnbro de 1979, às 10,OQ t:oras

2.a PRAÇA: Dia 09 de janeiro de 1W O, as 10,00 11 i'a-_;
LOCAL: Edifício do Forum Ruben Moritz da Co ta, sita i\

rua Vidal Ramos s/n.o - C noinhas se.
. .

.. .. .... �

PROCESSO: Execução Fiscal n.? 13.039

REQUE.RENTE: A FAZENDA PÚ LICA F.STP UAL

REQUERIDO: J. GARZO SOBRIN_IO P;; ciz, LTDA.

BENS: "1) Um casco de lancha, m: T ....a Ca saríno, m

poltronas e parabrisa, cor bra -ica e' azul, ava l. ado
em Cr$ 60. ÜOO,OO (sessenta mil cruzeiros) .

.

,

2) Uma prensa de fricção marca Ricetti de 125 tono comnletà n."
2081 cuja prensa foi adquirida de Il\fDüE'T�IA. l\,iTETALÚHGI.

CA RICETTI LTDA.. OBS.: - a prensa acima acha-se E'lTI gar,J.n
tia pelo B. R . D . E ., avaliada em Cr�� 200.000.00 (duzentos mil cru
zeíros) . Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevi. ,

Juízo de Direito .da la. Vara da Comarca de Ca:noinhas
.

E ital e Cita�ão com a praZ8 de trInta (3D) . dias
o Doutor Loacyr Muniz.

ltibas, Juiz de Direito dá l.a Va
ra da Comarca de Canoinhas,
'!';stado de Santa Catarina, nà
�m!'ma da Lei, etc ..

'

.

A P'RE.FE.ITURA ·MUNICIPAL
PS MA.JOU VIEIRA, declara para
os devidos fins que foram extravia

,

(iü3 todos os documentos da Pick
lJl' Chevrolet C-1403 - ano 1979,
nlaca CM-3760, Chassis N.o ...

BC144NGJ01583, cor beje.
Os mesmos ficam sem efeitoc="'........,..�::-:o....,.�=_.,..

.
1'01' haver requerido 2.3, via,

Canoinhas, OG de dezembro do 1979. ,J

Orfi de Ataíde Bodrjgnes - Juiz de Direito
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Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim corno a linha completa de implementas Blue Line,
a colheitadeira e ° conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
A Ancora Tratores. c-

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

[�J
r 1(.

DtSTRISUI[t.)R EXCl.USNO EM GUnmBA. LESTE 00 PtRANA E NORTE 0€ SANfACP.TARlNA,

Matnz ern Curitiba. BR 116. I(m 88 - Fone 52-4821
Canoinhas Travessa 7 de S.etembro. 248 - Fone 22·0548 • Lapa, Rua Barão do nio Branco. 1800· Fone 22·1263

FAZ SABER, aos qUe c

pr ente edital virem, ou dele
«onhecímcnto tiverem, que por

r. parte de CLARA XAVIER AL

I ;/ES, brasileira, viúva, do lar,
" residente e domicí liada nesta

Comarca, foi requerida uma

ação de. Usucapião do seguinte
imóvel a seguir transcrito: urna
área de terras, situada na loca-

DOCUMENT€>S
E X T R A V I A D-O S

ese de
.. praia

UGA-S'E
Aluga-se uma casa na praia.

de Ubatuba (São Francisco),
para a temporada de janeiro e.

Ievereiro .

Tratar com o sr. MiguelChi
coskí, na Rua Central n.? 314,
em Três Barras.
2 x

�"'--_..........--_...�

tençêo
otoqueiros

VENDE-SE 2 (DOIS) CA
PACETES PARA MOTOQUEI
RO. AMBOS SEM USO.

I
Tratar com Fernando Luiz

'I'ckarsk! à Rua Almeida Cardo
so, 638.

do
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m .IS vendido:0
. :Refrigerador

vocêcô e e

Brasil, em

encontra no

i.

'. (ao lado -do .ovo Mundo)u

:- � 3 p"'aCf
'"

a as cóndições' de

pagam. nto f ilit das da praça
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FOTO C Ó PI A S.�

"

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, hts:.
.

talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís
t icada FOTOCOPIADORA em operação 'no Brasil, aI SECRE•.

. TARY II.
Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
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ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.
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CORREIO. DO NORTE 05 de janeiro de 1980

Juízo de da 1a. Vara da Comarca de Canoinhas - se
Uital de] CitaçãD com· o

�raz'O de trinta (30) �dias
1-'1 esen�e edital virem, ou d�l\::'
conheCImento tiverem, que por
parte de ROBERTO OLSEN'-e
sua mulher IVANY DE SOUZA
OLS'EN, brasileiros, casados en-

1TC-:: si, ele mecânico, ela do lar .

residentes e domiciliados em
I

Três Barras-SC., nesta Comarca
de Canoinhas, foi requerida
urna ação de Usucapião do se-

çuinte imóvel a seguir trans-

críto: - um ter�eno situado na

Hua Paranaguá, município. de .

'I'rês Barras, Estado de Santa.
Catarina medindo 2.288,00 m2 c

tendo as seguintes confronta

s'ões: do lado esquerdo com pro-·
priedade dos requerentes'- aos

fundos com propriedades -de 10-
ne C � de Souza, Julia Bachman
e Renato Roberto Olsen, a di-

reita segue prolongamento do

beco existente no local, e em

frente com a rua Paranaguá ,

Tendo pelo MM. Juiz de Direi

to sido designado próximo dia

18 de março de 1980, às 14:00

horas, para a audiência de Jus

tificação Lírninar de Posse

quando, após ouvidas as teste

munhas arroladas, será prolata
dé1 a sentença decidindo sobre

referida justificação .. E, para

o Doutor Loacyr Muniz

Ribas, Juiz de Direito da' 1.a Va-
.

ra da Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, na

iortna da Lei, etc.·

FAZ SABER, .
aos que .0

.

i
.)

Este i I S I

bemp r o-devo
Escolha mq ..

I
quer�
programa rodoviário prevê mais
nove estradas, em urn. total de 1.328

.

quilômetros ..

'

A BR·-282 é uma das obras
mais importantes. Tudo feito com

recursos'próprios do Estado, para
posterior ressarcimento pelo Governo
Federal. .

. Para que tudo' isso possa ser

feito não basta ter um Plano de
Ação e boa vontade. É preciso
dinheiro '"

recursos financeiros.
É nesse ponto que você precisa I

saber

II

I,

.,::

)

Na verdade, estas duas estradas.
pertencem à mesma cidade, aqui
mesmo, em. Santa Catarina. .

A'primeira é uma das muitas
estradas que o Governo do Estado
está asfaltando e sinalizando.

.

- A outra deverá receber o
mesmo tratamento, dentro das metas
pIioritárias do Plano de Ação do

.

Govemo do Estado.
.

.
No setor rodoviário já foram

Investidos cerca de 480 milhões de
cruzeiros, através do Departamento
de Estradas de Rodagem, estando
em andamento obras em 31 estradas.

Em fase de licitação, para
projeto inicial de engenharia, o

Comvocê participando, ..

a importância do Imposto de .

Circulação de Mercadorias, o ICM,
na sua vida.

É'através do ICM que.o
Governo do Estado forma os

recursos necessários para realizar
obras como O nosso Programa
Rodoviário, por exemplo. .

-

. Sem o ICM nossas estradas
continuariam esburacadas. Com uma

forte arrecadação do ICM você vai
ver 'cada vez melhores estradas no
seu caminho. E vai olhar para seus

. filhos com a certeza dç que eles vão
crescer em um Estado que não parou
no tempo e que está à altura dos
pioneiros que domaram esta terra.
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'que chegue ao conhecimento de

todos mandou expedir o presen
L: edital que será afixado no lu...

gar de costume e publicado na

forma da lei. Dado e passado.
nesta cidade de Canoinhas, Es,·
lado de Santa Catarina, aos dez

dias do mês de dezembro de mil
novecentos e setenta e nove.

, Eu, Zaidcn E. Seleme, Escrivão
o subscrevi.

.

.-

. Loacyr Muniz Ribas

Juiz de Direito/Lê Vara

1 x

Edital
Jrazo

de Citação com

de trinta (30)
o

dias.
o Doutor Loaeyr Munia

Ribas, Juiz. de Direito da 1.a

Vara da Comarca de Canoinhas,
'Estado de Santa Catarina, .na

forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aDS que 9

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem,' que por

parte de OTAVIO COSTA e sua

mulher ADAtRA GRANE.-

r MANN COSTA, brasileiros, ca- .

sados, ela do lar, ele lavrador!
residentes em Rio Vermelho,
município de Major Vieira, nes
ta Comarca, foi requerida uma

ação de Usucapião do seguinte
imóvel a seguir transcrito: -
ama área de terras rurais de
:� . 704 . 000 m2

.
(três milhões, se

tecentos e quatro mil. metros
. quadrados), localizada em Rio
Vermelho, município de Major'
Vieira, nesta Comarca, com as

seguintes confrontações: de um

lado com terras de Roberto H.
Nickhorn . até encontrar um

;-1.rroio e dai adiante com terras

de Jacob Correa de outro lado
com o Rio Vermelho e terras da
Cífsul Cia , Industrial Florestal

RGS, de outro lado com terras

de Osvaldo Antunes de Souza;
.
de outro lado com Adão Fernan
des,' de outro lado com terras de
João Corroa, de outro lado com.

terras de Sebastião Grein Costa
e por outro lado com terras de

.

Estefano Wrubleski. Tendo pe
lo MM. Juiz de Direito sido de

signada para a audiência de
.J ustificaçâo Liminar de Posse ü

próximo' dia 27 de fevereiro de

i980, às -14:00 horas, quando
após ouvidas as testemunhas ar

roladas, 'será prolatada a senten

ça decidindo sobre referida jus
tificaçâo . E para que chegue ao
conhecimento .de todos mandou

expedir o presente edital qUE
será afixado no lugar de costu
me e publicado na fo�mâ da lei.
Dado e passado nesta cidade de -

Canoinhas, Estado de Santa Ca ..

tarína, aos três' dias do mês d{�
dezembro de mil" novecentos e

setenta e nove. Eu Zaiden E.
Selemo, Escrivão o subscrevi.

l

Loacyr M�iz Ribas

Juiz de Díreíto/L" Vara.

1 x

Você

Vá passar suas férias junta
mente com, sua família -

-'

na

praia mais badalada de Santa
Catarina - Camboríú.

'"

Adquira hoje sua casa de-
veraneio.

_ Informações c-om o proprie-
.

tário'- Fone 22-0530.

x
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,Rua Getúlio Vargas, 527 _. Foner 22-09il

FARI\iACIA D� PLANTA0: de Sábado (05) a Sexta-feira (.11)

ALLAGE - Rua Vidal Ramos 684 __o'
I

Fone 22�0614.

l\flÉDICOS DE PLANTA0: Sábado '(05) n-.. Lincoln Simas

..

Fone 22-0033

Domingo (06) Dr. Milton Moreno Corrê»

RADIO PATRULHA: Fone: �90

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-ü179
, '

"

PI..ANTÃO CELESC: Fone: 22-0490

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

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16 :0'0 horas., \

____________�� =_�_. . �==__.� � �' M

u
Silveira Júnior

I

Estava respondendo uma

carta do meu velho, amigo Gil
'lVIiranda e, logo depois que- ha:
via completado a primeira f�a
se, exatamente igual .ao título
deste artigo, me dei conta de

que aquilo era uma revolução
no nosso sistema de comunica

ções. Eu estava respondendo
uma correspondência enviada
no Rio no dia anterior às 10 ho
TéIS da manhã e que me chegava
às mãos às 9 horas do dia se

guinte, em Florianópolis. 'Com0
teria chegado a Porto Alegre ou

a Belém do Pará.

OjOjO .

Era uma carta comum, sem

taxa aérea, nem expressa nem

nada. E' custei a me dar conta
de que todas as cartas que rece

bo do Rio, e de S. Paulo são

/ postadas no dia 'anterior. É que
a minha cabeça de brasileiro

,'"II. i Ií Il • Ii II a I .'iii íí &I jj li li II •• Illllllllilli • " a D !l 111:1 11 iii II! • ii D III 1111 nnn(nTI !'II! I ii< a 1 • II ti 11111 m II & Jti u a ii g o'a •• II • a I • II! Iíi li' ..;r;;,
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DORMITóRIOS PARA CA,SAL :E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO·

FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS; TV A CORES ']E PRE�

TO E BR�NCO, FOGõES A LENHA E A GAS,' REFRIGERADO·

RES, ARI\tIÁRIOS �OM PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MÃ-
,

,

QUINAS DE COSTURA" COLCHÕES, 'VIOLõES, CARRINHOS :E'

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS

E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

Se você não efetuou- suas compras neste fim' de ano.

Adquira nesta mês 'da Janeiro com os mesmos preces
do ano passado.

Faça-nos uma visit,a e (omprove nesses pfé�os e facilidades de pagamento'

Crediário
I' •

propno e entrega

Colab arecom o esforco
economizando .g asolina J"

Passe para

das

,I,ad o

14

o

fazRA 1980,»
.gssoli na.

Km, com um
,

litro' deque

autoridades

RECEBEMOS SEU CARRO DE (r�UALQUER MARCA E ANO COJ.%/IO E1'>Tw

'fRADA E PAGAI\'1:0S A DI�-'ERENÇA fi IHNlIEIRO' - 'FRAGA SEU CARRO'
•

I
\

',", "..,;)
•

\JSADO E LEVE UM DOnGE POLARA "0 K]\l" ,MODELO 1980 ]E MAIS U�'I DI-

NHEIRO PiritA AS FESTAS.
, I

, ,

Visite. seu concessionário CR�-iYSLER

�I

I
III

'y •

,.

) Hua Faula Pereira, 735 _ CANOI_NHAS - se.

ainda nao está sincronizada
com esse serviço, que deu um

salto de muitos anos; sem alar

c'e, sem publicidade, na certeza

de que cumprir a obrigação não

é fazer nada demais. HQj e uma

carta é f'ranquiada pelo valor
Éxato do serviço, mas chega, no
destino. E nunca o correio vi
veu tão cheio de gente como

agora, o que' prova que o povo
não quer fazer pechincha quan-
.do recorre' a um serviço públi
co; quer apenas' ser bem servi
co.

OjOjO
Já não falo do telefone, que

bJmbém funciona e .me permite
o milagre de uma ligação com

qualquer parte do Brasil em 30

segundos. Já não falo da cober
tura mundial da televisão que
�8Z com que possamos gárantir
que o pênalti que o juiz francês

,

apitou em Estocolmo não era

pênalti, porque a' infração foi
cometida fora da grande área.
Nós aqui a vinte mil quilôme
tros de distância vemos mais de
talhes que o juiz que estava .;)
}Joucos metros da 'jogada. Pare-,
ce que todo mundo se deu conta
dos milagres da televisão e' do

, rolefone, porque eles estão den,
.tro das nossas casas. Mas o mo

desto correio que não Se exibe,
,

que não dá presença fora da sua
área de ação, passa despercebi
do. Aliás, 'parece que nem ver

ba de publicidade institucional
o correio 'tem. E assim, hoje to
do mundo responde carta come

cando pelo título deste' artigo e

nem se dá contá do progresso
que isso representa em, termos
ele comunicação.

OjOjO

Antes dessa extraordinária
melhora, que é recente, o cor

leio brasileiro era tão ruim .que
:ustificava todas as mentiras

que se quisesse pregar na base
do "não recebi a sua carta", "só
hoj e (às vezes um mês depois)

,

1 ecebi a sua carta", etc. E no-

•••

tem qu.e naquele ten;po haVia
, carta simples. carta. aerea, carta
expressa, carta registrada, :mas
nada evitava que se recebeSse
correspondência com até Um
Inês de atraso. (Uma vez escre
vi de S. Paulo dizendo que se

guia viagem para o Rio, fui ao
IUo, passei mais uma semana lá
" 01tei e dias depois. de estar e�
casa, �m Itajaí, recebi a minha
própria carta ... ). Por sua vez.

. os telegramas eram enviados
Dão pelo telégrafo como o nome
sugere, mas 'pelo ônibus, cama

.

me disse o agente de Hajai
quando fui reclamar um atraso

OjOjO
Mas o milagre das comunica.

ções só foi possível quando escor,

raçaram a demagogia das suas
entranhas. Antes disso" não, se
investia em telefones, porque o

seu preço era rigorosamente ta-
, belado , Burramente <tabelado,
porque inclusive dava prejUizo,
Uma carta não podia custa!:
mais de certa importância e :as
sim ela era obrigada a ser des·
pachada em velhos ônibus ou

em navios, qUe faziam dezenas,
d� paradas e baldeações, quan
do não fic.ava pelos caminhos.

OjOjO
'

'Nunca como hoje se usou

tanto o correio, que começa a

�er credibilidade. Quando se ta
xa uma carta _ sem dizer se

ela é expressa ou aérea -, sabe
se que ela chegará ao 'seu desti ..

,

no. Quando ligo o telefone, ele
, fala, quando expeço um telegra
rna ele é recebido. Mas' essa

melhora evidente nos pegou
desprevenidos; nós ainda nãc

::-lOS libertamos do juizo critico
daquele usuário ,que, era agre ..

dido por um mau serviço, <1
,

i;reítexto de que pagava pouco,
Hoje nós recebemos a carta pos
tada ontem, mas olhamos para
ela com a mesma descrença com

que o português via a girafa do

zoológico: "esse bicho não sxis
te' .

ORAm HE OISA 'S. BERTON(IHI
\ \

CIRURGIÃ-DENTISTA
CRO 1091

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

L/O

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)
,

Fone 22�0439

Merhy Selerne & Cia. Ltda.
'OPTO. DE C�RROS USADOS

TÊM REVISADOS PARA PRONTA ENTREGA:

, Marca,/Tipo
Rural -' Ford - 4 cil.' azul e branca

Rural _, . Ford - 6 cíl. _' Bege .. ..

pic.k-Up - Ford - 6 cil. 4x4i- Bege
Dodge Polara "GL" _' Azul Cadet ..

'

..

Dodge Charger "R,/T" _ Ocre Barroco

Dodge 1800 "SE" '_ azul '

.. '.. .. .. ..

.
"

, Ano

197B

19,70

.. 1975

. . · . 1979

.. · . 1974

1975

1975

1976
, '!_' 1975'

.. · .

-

do «DODGE, POLA-
" ,,'

�

.

.'�

I

Dodge D-:-100 - camioneta � verde".. .. ..

Chevrolet C-la _ camioneta .-, Bege .. , ..

I

,

Chevrolet C-la _ camioneta _ amarela ..

I, II

Merhy Seleme & Cia. Ltda.
Revendedor Autorizado CI-IRYSL,ER DO BRASIL

I

Rua Paula Pereira, 735 -, Fone: 22-0158 _ Canoínhas-Sf' �
, '

'
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CORREIO DO NORTE

Prefe itu ra
05 'de;jan'eiro de ,'1980

, DECRETO N.o 65/79

AeROVA 'ESCA;LA .DE FÉRIAS DOS FUNCIONA
RIOS P.úBLICOS MUNICIPAIS, PARA ·0 'EXER'

CiCIO DE .1980.
'

'Este Decreto foi registrado e, publicado no

Departamento ,Administrativo, na deta supra.

Dr. Fábio ,Nilbor Fucik

Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal. Dr. Benedito Therézío de Carvallho Netto, P�ew
,

'feito Municipal' de' Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, nó, Uso de suas atribuições
'legais,

,./

DECRETA
DE:CRETO 'N;o :67/79

APROVA SUB:DIVISÃO,DE UMA AREÀ
DE TERRAArt. 1.0 _" Fica aprovada a escala de férias dos

flmciõnários integrantes do Quadro "único do Poder
p;xetutivo,' para o exercício de 1980, em conformidade
com o art. 121 da Lei n.? 1.149 de 25, de abril de 1974; \
como segue:

-'
.

Dr. Benedito Therézío de Carvalho Netto, Pre
feito,Municipal, de Canoinhas, Estado de San ..

ta Catarina, no uso de suas atribuições legais e

de 'cnnformidade com a Lei n," 830'de' 04/06/69�Mês de Janeiro: Eliceu .Lacava
Moacir Budant

DECRETA:

Mês de Fevereiro: Ilda Banhara
Ovidia Alvina Witt

Mês de Abril: Clementino E. Pieczarka
Leonardo R. Ferreira

Art. 1.° _'
,
·De coriformidape-com--ô despacho-do

21". Engenheiro da Prefeitura.rexarado no-requerfmen- "

to protocolado sob n.? 2.108 de 28,/11/79,e nas, res

pectivas plantas, fica -aprovada -a subdivísão prece
dída pelo sr, CASEMIRO KWICIEN, "de um terreno

urbano, situado no Bairro Campo d'ÁguaVerde, com
a área de 1; 440,00 m2, sendo 1.332,25 rnâ.distrfbuido
em 02 (dois) lotes e 107,75 m2 destinado a ahertura,
de ruas, registro municipal 322, carta de aforamento
,358.

Mês de Maio: Ivilásio Coelho

Mês de Junho: Alfredo Medeiros Franco
Orlando Postol'

Mês de Julho: Erasto de Maio

Hugo A. Peixoto

José B. Furtado

Reinaldo Crestani

Zenon M. Pieczarka
1 , "

Mês de Setembro: Ligia Schivinski

I ,
"Art.' 2.° "': Este Decreto rentrarárem vigor na

data de sua publicação; revogadas as dísposíções em
t , .

con raTIO.

Gabinete d� PrefeitoMunicipal, de Canoínhas,
em 19/12/79.

'

Mês de Novembro: Antonio Souza Costa
Leni de Almeida Rossato

,Mês de Deze'mbro: Maria Gertrudes H. Gonzaga

, '

,

Dr. Benedita Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Este Decreto foi, registrado e, publicado no

Departamento Administ�ativo, 'na data supra.

Art. 2�o _', Este Decreto entrará em, vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em'
contrário.

(

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
]4/12/1979.

r», Fábio Nabor Fuck

Dir. AdministratIvo
Vice Prefeito Municipal ..

• Dr. 'Benedito Therézio de' Carvalho Netto

Prefeito Municipal,

Este Decreto' foi registrado e publicado no

'Depártamento Administrativo, na data supra.

, I,

DECRETO N.o 68/79

Dr. Fábio Nabor Fuck .

Dír , Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto; Pre
"

feito',Muni�ipal de 'Canoinhas, 'Estado de' _ San

tá Catarina, no USo de suas atribu.!ções

'D"E C'R'E TA·

D�CRETO N.o 66/79

, ,
'

:
Art. LO _ Ficam considerados pontos facultá

tivos nas 'repartições Municipais .ínterna, '.O'S dias, 24,
(' 31 do corrente mês;

"
I

,

Dr. Benedito Th�rézio de Carvalho Netto, prea

feito Municipal de Canoinhas, Estado de S�nta
Cafarina, fio uso de suas arribúiçôes legais" ,

Art. 2,.° - O expediente nos dias 26�27,.�28 .de
dezembro � ,02-,03 ..04 de janeiro obedecerá ao seguin
te 'horário:

DECRETA: Das 8,00 as 12,00 horas'

Das 13,30 as 17,30 horas
, '

, Art. 1.0 _' Fica homologado O termo de avalia�

ç�o elaborado pela Comissão eonstituida pela Porta,
na n.? 69/79" referente ao imóvel pert�ncente a sra.

SILVANA SELEME SIQUEIRA. '

,

"

\ I

Art . '3.0 _''Este Decreto entrará em vigor na,
data de sua publicação, .revogadas as disposições em

, contrário,
'

, .

Art. 2.° _' Este Decreto entrará' em' vigor DR

, d8Jta ?e.sua publicação, revogadas as disposições em

Contrano.
'

.

,

'

Gabinete do Prefeito 'Municipal de Canoinhas,
'

('D'l. 13 de dezembro de 1979.

Gabinete do -Prefeito Municipal de Canoinhas.
em '20/12/79."

"

-Dr, BeneditoTherézfo de 'Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Dr." Benedito, Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal,
Este Decreto foi regü:;irado, e 'publicado' no

Departamento Administrativo, na 'data stipl!a.

J
\ ' Dr.,Fábio Nabor Fuek

Dir. Administrativo
,

V ice, Prefeito .Municipal

,.RORTARIA ,N.o ,01/80

,.,Dr. Benedito 'I'herézto de Carvalho Netto, Pre-
\

feito Municipal de Canoinhas, Estado de-Santa

Catarina" no USc)I,.d� .suas atríbuições legais,
resolver

NOMEAR COMISSÃO'DE AVALIAÇÃO

Composta .dos .senhores.Dr. Benedito Therézio
de Carvalho, Sergio Jarschel e "Hugo 'Antonio Péixo

to, sob a preeidência do primeiro, no prazo de 05 {cin- ,

co) dias, procederem 'a avaliação .de um. .Caminlião
Basculante n.? 30 a gasolina.

Gabinete 'doPrefeito Muriícípal �d:e ',Canoinhas,
em 03/01;/80.

,

Dr. B�nedito�Tlié.:riéZio �de-<Earvalho Netto
, Prefeito.Municipal

Esta 'Portaria-"foiregistrid� epúbltcada no De"
,

partamento Administrativo, na .data-supra.

Dr� Fábio, Nabor Fu&
Diretor Admmístratívo

Vice .Prefeíto .Municípal , ,'\.

Aviso de Licitaçâc
A Comissão de Licitação da Prefeitur.a M_uni

cipal dê,Canoinhas, leva ao conhecimento dos inte...

ressados, que se acha aebrta a Tomada de Preço -.
Edital n.? 001/80 'para "Aquisição de Telhas '-, tipo

\ '. I '.

Goiana ou Similar -, Translucida, para sserem .aplíea-
das na Estação Rodoviária", com 'prazo 'de, entrega "àte
-às 10 (dez) horas .do dia 22 (vinte 'e dois) 'de [aneíro
'do corrente ano (22.01. 8.Q) ,.,no Gabinete 'do "Vice 'Pre
feito. Cópia do réferido Edital e maiores esclareci
mentos serão .. o'btidos junt():ia�T�reri�'a'(Conlissão

, Canoínhas, Ô2 de janeiro de 1980,

HUGO ,ANTONIO PEIXOTO

Presidente .da Comdssão

..Avise de Licitaçâe
A 'Comissão .de Licitação da Prefeitura Munici

pal 'de Canoínhas, leva ao conhecimento dos interes.:.,
'Hados, que se acha -aberta 'a Tornadade Preço - Edi..

, tal n.? 002/80, para '''Aquisição. de 01 (um) Compres
sor de Ar Comprimido, .fábrícação Nacional, Motor
Dlesel.tmontado sób.rodas de .rotação ,;máJt.ima de
2.500 e mínima de 1.. 200, pressão máxima ,:de 8,5

"

€

mínima 4,00, com prázo de entrega até às 10, (dez)
horas do dia 24 (vinte e quatro) de janeiro 'do cor ..

rente ano (24.01. 80), no ,,�Gabiriete do Vice Prefeito.

Cópia 'do referido, Edital e maiores esclarecimentos
serão obtidos junto-a,..cítsda'Ccmíssão.

.Canoinhas, 03 de janeiro de 1980:

HUGO ANTONIO PEiXOTO
Presidente' 'da °Côll'llissã'o

� =w_. == n__• ----------��------�__----------------------�---�-,--�------..--..�..------�.------�---------------------------

Agência
Aguardem
FIAT em

'\

para breve
(anoinhas.

a
. ..

Inauguraçao da

í
'
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CÓRREIO' DO, NORTÉ 05 de janeiro de 1980
--------------------------,--------------------�--��------�,�--------------------------�--------�--------------------------�-

·r
PORTARIA ,N.'o 70/79'

, .

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de .Canoinhas, Estado de' San
ta Catarina, no uso d� suas .atr'ibuieêes legais}
resolve: .

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO
, ,

DE SAÚDE

Conf. os artigos 125, 131 e 134 da Lei n.? 1.149'
J

�.- -
- • ......

de 25/04,/74,
'. Ao 'Professor Nivaldo Machado, Padrão, C,E.

01,., por mais 60 (sessenta) dias; para tratamento. .de
»aúde, de acordo com o laudo médico incluso no 1'12-

qiierimento protocolado sob n.° 213.7. dç 0.3 de dezem
hro de 1979, a partir de 26/11/79�

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
. üG':de dezembro de: 1979',

'

"

' .,:'
,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto

.

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

..

: 'Prefeito Múnicipal i,
'�.::

"

.' ,

Esta Portar{a- 'fo:-:'regislúid�� c publicada no

p.�:!p:a��a:,�.���o.. �drpi�i�tr?-�ivQ, n:a. data SJJprR,:
.·S '.'> Df: Fâ,bi-o Nabur Fuck

Dír. Administrativo
.?::.�. ;

.

.... :!' ..... '� .�
�

. :.::. .... '. ',

Vice.. J?':rçf!3ito .,lYIunicipal
J,�',

' \

... : _.', .:.. .' '.::' _.. .'.':'.: I
•

� • :.: '_'.
�

. .:.

PORTARIA N.Q 71.'79

.��. >��l).r.. ���e�i:t.ç ':rhe�éziG d,�'Carva]'h� Netto, Prc.,
>·:c.:c: c'f�ifá' Municip1l1 de Canoinhas, Estado de 5&21 ..

ta' Catarina, no uso de suas 'atribuições Iegais,
.,:, :,:' .: :: :r�soly,�:;....

NOMEAR COMISSÃO

'Composta dos seguintes membros: A,Tl3.dc� c

-dos.Santos, Srta, 'Sirlei dos Santos e José Agacir de
Andrade, para procederem o levantamento cadastral
das residências situadas no Bairro Campo da Aguo,
Vt:�.de:e .adj acências, que estão suj eitas a enchentes,
'�l\:i m?is' curto prazo' possível', " ,. ..'. .

-

�

..
,

.... ::.�: :'.: .: � .�;. � ":.
. .,_ . .. . ..

\

.:' ·�G:ahi-i1ete: do Prefeito Munidpal' de Canoinhas',
� 4 de dezembro de 1979,

'

., "'

',' '

Dr. Benedito Therézio de 'Carvalho Netto
. �\'

. g'r�feito·Municipal' .

. ..

Esta Porfádá":foi registràda: e'" publicada :t.10,

Departamento' Administrativo, na data supra,

/. '" (._ .... '",.
: ... , .: .. '

\ J).
r .("

/
.

Dr. Fábio Nabo!" Fuc�{

Dir, Administttltivo
!' .•...

}.

,
. Vice Pr.efeito M�nicipal

.

.
.-"_

�. -

,� ., .

."<.,
,

.:
, �.:_

:. "�':' .. PORTARIA N.'o :72/79
_ ..,

.

. .- �.�.� �. ... . . ,

'''':0'��. '.':01'. Benedito TheréziGJ< de C�n�valho Netto. 1?rc"
-:: <,�,'.' , feita. l\lIul1icip'al de ta:nülnhas, Estadó :dc' Sa:il'�
':, ':,; ; :,'fa Cátarina, no uso de su�s atribuições'legais,
., résolve:. "

�CONC�DER LICENÇA EM P�01\HOGAÇAO
De a-ro�do' cm11 o,� �l'(igos ,.131 e 134 da I..er ·J!.1.o 1.14;)

.

�e 25/04/1974'
.

A professGl'.a.::NILZA·lVIELO MARQUES, ' pOl'
mais 90 (noventa) dias, para tratan'lento (1-:: �[Ú �(.'\) ,1

\

paxtir de 18/�2/79;;'confor:rpe_ requerüncnto· protoco-
l::tdo sob n.o 2223, datado de 18/12/:79.
.'

(::)binet� d9 'Pn�f�lto IVlu�icil)a.1 de Canoinh2�,
Pln 20/12/79, c '�':'..� .. ��:.í:: -

-: .:: .. :. .:" .. :� ;.>'j .. � ,>:., .

PORTARiA N.'o 73/79

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, . re

feit� r�unid� ai de Canoinhas, Estado de San

ta Catari 'H.l, r o USa de suas atrlbuicões legais, e
Considerando, que (' Conselho de Trânsito, Transpor-
1(>5 Sinalização, autorízoe G. aUlpcnto na tabela de

preços para Taxis CDl reunião realizada em 17/12/79,
Q:0111JO �egue,. resolve, 'apr9vá-Ia: .

,

TABELA .PARA TAXIS \

..

' Cr$· 40,00
Cr$ 40,,00

" Cr$ 40,00
,: '. Cr$. 40,00

Cr$ .40,00
" Cr$ 40,00

'" ,. " Cr$, 4Ú,OO
Cr$. 40,00
Cr$ AOjO.o
Cr$ 40,00

.,

Frigorífico ,Canoinhas e iinedifç;)(�L:·'., ..

, .índú:tria de Madeir.as Mussi (CharCjuea·-
da) " ., " " " " ., ... ' ., " ,. ,.

. Indústria de tJ.radeiras Zaniolo' e arredo·
res ., " " " " .,'" " ,. " " ., " Cr$�. 80,00,
Saída para lVIajor V�eirà (Ervino Trelnel) Cr$ 80,'JO
Vil? Qpe_rárià - Empresa Fuck (Transa-

. mazônica)·, ',.� ., .; ,.,." "." " :, .'. Cr$ 80,00
Armazém: Pontal'olo (Canlpo' d'Agua
Verde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ �V\OO
Sub estação da CELESC, e· arredores, Cr$ 80,00

. Corrida Mínima " " " "

Hospital Santa Cruz .,." " "

Quartel da Polícia Militar " ,.

Grupo Escolar José Souza Cabral
,

..

Super, Mercado Goestrneyer "

Ginásio Santa Cruz ,. " " "

Início .. Aterro da Charqueada � .

, Esquadrias Santa Cruz' .", .", ,','

Conces-ionários Massey Ferguson
. Colégio Sagrado Coração de. Jcrus

Caixa d'Água (atrás do Hospital arredo-
H?S) ., "." " ., " " " " " " , , �Cr$
Caixa d'Água '(Alto das 'Palmeiras) " ,. Cr$
Cemitério' e 'imediações. � " '.' '_ ,: ," �, ,:' Cr$
.rardim 'Esperança � cruzamento M, Dias
Parado" ., ..... , .... ,', " .. Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
Çr$

Antena d� Televisão e imediações
Bolã,o ._, Campo d'Água' Verde, "

Grupo Escolar Rodolfo Zipperer "

Igreja dos, Ucranianos até Serraria Paul

Fim do aterro da Charqueada-descasca
dor de arroz O, Verde Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
c-s

Igrej a São Cristóvão
Churrascaria Pampas (::::r'

1
J para Mafra)

Loteamento Salomão (Alto das Palmeiras)
Praca J020. XXIII até o padeiro Voigt

, .

.
.

Parque Industrial Zugm.an e' Cohab " ",

Igreja São Francisco ", " " " " '.' ;, Cr$
Casa Comercial Michel Seleme (Água
V d S d) :'rl[',·.�,er _e- on a "".'""" , , -' �

Esquadrias e La'11r�nados Fuck
Igreja N, S, Ap2.recida (Alto d�s Palmei-·
1'as) " ,. " �" " ,"

,. ,", :' "

Cr$

Clube de Bolão Democrata'

Ponte s/o rio Canoil1has-CASAN ,

� .

\
'

.- .
.

50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00

60,00
{:)O,OU
60,00
so.oo
GO,OO
60,01}

60,00

70,00

80,00

Cr$ , 90;.00
Cl'$ 90,Q�)

Granj a de suínos do Frlgorífico
lVlarcilio Dias " " " ,. ., "

Cr$ 12'0,0.0
Cr$ 120,00
Cr$ 130,0POi:eSi Dancings e similares ,

a) _ estrada de terra e' saibro por kn1 Cr$ 8,00
9,OU

c) _' estrada asfaltadn
". por km Cr$

.

,,',' ,. por �m Cr$,
b) _. estrada de eolonj a , ,

.Hora cOlTIcreial (centro)
Hora parada " ,. .. "

Hora parada para ca�amento

... - .. _ .. ,Dr,., -Benedito ..Therézio de Carvalho ·NeUo'''" ." -, -, . , ....

Prefeito lV1unicipal

E�ta Portari;" f6�' reg'i'strada 'e.: puuticpda :1,0

: Departm11cnto Adm 'ni-trat�vo, na dat;) '1.11")I:a,
,

.

, Dr. Fábio Nabur Fur:k

Dir, . Administrativo

: .

Vice Prefeito Municipal
••;.- � � - ,� ., __ , _ _.:.� • ..-� , �_,._ .. h �',.M .. ··• .. ·_�- I. -. , , . �'i'"

7,01)

Cr$ 150,0.0
Cr$ 90,00
Cr$ 150,O::l,

.

d 30°1 d
"

Corrida com hor:::1 n1iarCa a, lU e acresC lIDO ,

Elll CUE'O de tempo chuvoso e eJtrad.as em mau est8dü,
o preço é a çombir:�r COln 'o ,motorísta, I

" ,

A validade da pres'ente tabela é. .p'�r �(1�). �?ze,.
... _ ... �_ , _ ... � _ ._\ ._ M ... • .• _

• .. '. ... .'. �

meses, sujeita a alteração, mediante autorização do
Conrelho Municipal de Trânsito,

Aprovado 'pelo Conselho Municipal de Trânsito
cm 17/12/79 (Ass) Dr, Fábio Nábor- Fuck, ,Dr, Paulo
Il�duardo R, Faria, Dr, Adilson Medeiros, 'Agenor
Christofolli, Levy Rosa Perez, Eriel Ivo J?anhuck e

Emílio Dams .

'

, Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
em 21/12/79,

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada é publicada ;1C

Departamento Adm!nistrativo, na data supra,

Dr. Fábio Nabor Fuc!k

.

Dír' . Administrativo

Vice Prefeito Municipal

. PORTARIA ·N.o 74,/79

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal' de Cancinhas, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais,
resolve: /

CONCEDER LICENÇA EM PRORROGAÇÃO
l, .

De acordo com os artigos 131 e 134 da Lei in." 1.149
de 25,/04/74.

A professora INFANCIA NEPPEL, por mais
f;O (noventa) dias para tratamento de saúde, a par
i ir de 17/12/79, conforme requerimento protocolado
sob n.? 2259, de 21/12/79,

'Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas.
cm 26/12/79,

'

. Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e, publicada De

Departament Administrativo, na data supra,

Dr. Fábio Na110r . Fuc:k

Dir, Administrativo.

Vice .Prefeito IVlunicipal

PORTARIA N.Q 75/79

Dr. Benedito Therézic, �e� Cal'valho Netto, pre'
'feito R1unicipal de CanGinhas, Estado' de San'·

til' Catari'na, no USG de su�s atdbuições legais)
t'�iohle:

'

CONVOCAR

A!-'JA lVIARIA NEPPEL, como professora não

titulBda, no período de 05/12/79· a 30/12/79, :·1a

l�. I. ]\11. "IP�" ern substituição a professora INAFAN
elA NEPPEL, devendo Eer descontada a parcela de-

vida a Previdência Social.
'

GERIV(ANO VIEIRA MARTINS, como profes"
sor' não titulado, no período de 25/11/79 a 30/12/7�,
nn, E, I ,IVI, "CAIVIPO DOS PONTES" em. substitui-
':: 6 o profes::or: NIVALDO lVIACHADO,' devendo ser
ÔCE:contada a parcela devida a Previdência Social.

, "

Gabinete do Prefeito Municipal de CanoinhaS:
em 26/12/79, .;--...

.

·Dr."Benedito Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
..

Estai POI�taria foi registrada e publicada n{i

DE:'p8TtameIi�0 Administrativo, na data su�ra,
l'

pr. :Fábio Nabo!" Fu�k
,

Dir, Administtatlvo
Vice Prefeito Municipal
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CORREIO DO NORTE 05 de janeiro de 198()
----------------------------------------�------------�-------------------------------------------------------------------------------

CGCMF 0.0 83.626.416./0001-47

Ata da Assembléia <ieral Extraordinária

----,---------------------------------.�--.----------------------.--�------------------------------------------------�------

a e ,ca

DATA: 05/11/79. - HORARIO: - 14;00 horas.
.- LOCAL: - Sede Social no Parque Industrial n.? 2,
Bairro Campo D'Água Verde, em Canoinhas Santa

.

Catarina,' - MESA: - Paschoalino Buonaccorso.
Presidente. Carlos Alberto Bonaccorso De Domenico
Secretário, ACIONISTAS PRESENTES: Represen
tando a totalidade do capital social. - CONVOCA
ÇAO: .: N� con�ormidade do permissivo legal, a con
vocaçao fOI efetivada por Carta Convite, datada de
15 de outubro de 1979, entregue aos Acionistas me
diante protocolo, da qual uma vía devidamente au

tenticada fica arquivada na Sede Social. - SUMA
RIO DOS FATOS OCORRIDOS: -. 1 _ Pauta dos
Trabalhos: -, A) Aumento do capital social de Cr$
10,700.000,00 (Dez milhões, setecentos mil cruzeiros) ,

para Cr$ 60.540.000,00 (Sessenta milhões, quinhentos
:e quarenta mil cruzeiros), mediante emissão de ... ,

49,840 (quarenta e nova mil, oitocentas e quarenta)
novas ações ordinárias a serem integralizadas. em

- moeda corrente nacional, créditos em contas corren-
.

tes e/ou máquinas e equipamentos. B) - Subscri-.
çâo e forma de integralização das 49.840 (quarenta e
nove mil, oitocentas e quarenta) ações ordinárias do
aumento do capital social. C) - Avaliação das -má
quinas e equipamentos oferecidos por Safelca S/A
Indústria de Papel e Guaplast Plásticos Guarulhos
SiA., para integralização das ações subscritas. D) :_.
Elaboração do Boletim de Subscrição das novas ações
para a homologação do aumento do capital social.
E) - Criação de uma filíal no município de Três
Barras, Santa Catarina. F) - Modificação dos Esta
tutos Sociais no que concerne ao aumento do capital

, social e à criação da filial. G) -' Autorização à Di
retoria para prestar garantias reais e/ou fidejussórias
e ratificação das garantias já prestadas pela Compa
nhia em favor de Indústria e Comércio Luiz Olsen
S/A., junto ao Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul '_ B. R. D . E. 2 - Leitura dos Do
cumentos: A) -. Foi procedida a leitura da proposta
da Diretoria, que versa as seguintes matérias: A.l) -
Aumento do capital.social da Companhia, de seu va

lor artual de Cr$ 10.700.000,00 (Dez milhões, seter
centos mil cruzeiros) para Cr$ 60.540.000,00 (Sessen
ta milhões, quinhentos e quarenta mil cruzeiros),
mediante emissão de 49.840 (quarenta: e nove mil oi
tocentas e quarenta) ações ordinárias de valor nomi
nal de Cr$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros) cada uma:
a serem integralizadas em moeda corrente nacional,
créditos em contas correntes e/ou máquinas e equi
pamentos. A. 2) _ Criação de uma filial no municí- ,

• nío de Três Barras, Santa Catarina, visto a sociedade \
haver adquirido novo estabelecimento industrial na
quele município e destaque de parcela do capital so
cial para os fins fiscais. A.3) _ Modificação dos Es
,tatutos Sociais no que concerne ao aumento do capi
tal social e à criação da filial.' _' A. 4) _ Autori4ação
� Diretoria para prestar garantias reais e/ou fide
JUssórias e ratificação das garantias já prestadas pe
h sociedade em favor de Indústria e· Comércio Luiz
Olsen SiA., de Rio Negrinho, Santa Catarina, junto
ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul - B.R . D . E . Lida. e devidamente autenticadél�
olma via da Proposta da Diretoria fica arquivada na

:3ede social. 3.- Deliberações tomadas:.- A) _ �or
votação unânime' foi aprovado o aumento do capItal
�'(}cial de Cr$ 10.700.000,00 (Dez !málhões, setecento,s
mil cruzeiros) para Cr$ 60.540.000,00 (Sessentà mi

lhões, quinhentos e quarenta mil cruzeiros), median·
tr. a emissão de 49.840 (Quare:t;1lta: e nove mil, oitocen
,13S e quarenta) ações ordinárias do valor unitári? de

Cr$ 1.000,00 (liuml mil cruzeiros) 'cada uma. F�I f�·
cultado aos acionistas a manifestação de preferenclél
para a subs'crição do aun1ento de capital aprova,do e

:��a integralização na forma proposta. Tod�s os �cio
mstas manifestando-s.e cada um de per SI, declara
�'[lm qUe cederam seus direitos à subscrição à� socie-

.

ctades Safelca SiA Indús,tria de Pap�l, inscrIta ,no
.�CGCMF, n.o 49.051,972/0001-02, sediada à AvenIda
Otávio Braga de Mesquita, 3700, GuarulhoS, Estadq
de São Paulo e GUAPLAST - Plásticos Guarulhos

,

na forIna da Lei, etc.JUíZO DE DIREITO DA 2.a
,VARA DA COMARCA DE

CANOINHAS-SC

[ditai de Citação, com o
prazo . de trinta (30) dias

o Douto� ,Orli de 'Ataíde
ROdl'igues Juiz de Direito da
'Ia' .
'" Vara da Comarca de CanoI-
nhas, Estado de Santa Catarina,

I .

anolu as • •

,
'. .'

mente do capital social, o qual lido e aprovado pelos
presentes foi assinado pelo Preside�t� e. ��cre!á�i,o
da Mesa. Assim integrada a subscrição; fOI defíniti
vamente homologado o aumento do capital' .social ..

da
Companhia de Cr$· lO . 700.000,00

.
(dez milhões e .sete

centos rndl cruzeiros) para Cr$ 69.540. 090,00 (sessen
ta milhões, quinh�ntos e quarenta mil cruzeiros}. ';",:
B) Por unanimidade foi aprovada a criação de ll:J?�
Iilial da Companhia à Estrada Três Barras-Canoínhas,
Km 5, no município de Três Barras, Estado de' :;:;áIÍ��,."
Catarina, onde se localiza o .novc estabelecimerrto .�!l':'
dustr'íal recém-adquirido pela Cómpa:q.hia,· e . para
fins fiscais foi destacado para a mesma o capital' �_e
Cr$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeíros) : -:-�)
De consequência foram aprovadas por votação' unâ
nime as respectivas alterações nos Estatutos. Sociais, ,

respectivamente no seu artigo.5.° que passa a: yigoràr,
com a seguinte redação: "Art. 5;° - O CapitalSocial
é de Cr$ 60.540.000,00 (sessenta milhões,' quinhentos
,e quarenta mil cruzeiros), representado' por 60� 540
(sessenta mil, quinhentos e quarenta) ações ordiná
rias ou comuns, nominativas, endossáveisou a9 pot-
tador, à vontade dos acionistas no valor de. Cr$ . ":'
1 . 000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma. '_' §. 1.° .�

. Poderão ser emitidos títulos múltipllos representa
tivos de ações da mesma espécie. § '2,° _' 'I'aís títu
los múltiplos, inclusive as próprias a�,õe$' serão assí-

r

nadas sempre por 2· (dois) Diretores,' �$eI1:4o " 'uma'

obrigatoriamente a, do Diretor Presidente. _:_:.:i§ '3:0 .�
Enquanto não .íntegralizadas, as ações te�rffi;.D ,�;�t.0rrna
nominativa" . Alterado também' o artigo 'segundo,
passa a ter a seguinte redação:' "Artigo 2.° .-. :A S<:>
ciedade terá sua sede' e foro no município de. Canoi-.

nhas, Estado de Santa Catarina, na .Estrada BR-�80,
Bairro do Campo D'Água Verde; Parque' Industrial
n.? 2, podendo a critério de sua Diretoria abrir filiais,
sucursais,

.

agências e/ou escritórios de representa-
.

cões ou vendas, fundar e/o.u participar. -de outras 8.0··

�iedades como cotista ou acionista dentro' ou fora do
território nacional. _. Parágrafo 'único - F'ica cr�a:
da uma filial à Estrada de Três" Barras-Canoinhas,
KM 5, no município de Três Barras, Santa Catarina,
-onde funciona a Fábrica, n.? 2, e para- a qual fica ��:s
tacado o capital de Cr$ 10.000: 000,00 .(déz milhões
de cruzeiros)". -' :D).;_: Por votação; unânime '�,,)�_s
sembléia autorizou à Diretoria" prestar "garairtias
reais e/ou fidejussórias.. berni corno foram ratificadas
as garantias já prestadas pela sociedade érn favor de
Indústria e Comércio Luiz Olsen S/A,

.

de, Rio Negri
nho, Santa Catarina, junto ao Banco

.

Region�}., de
Desenvolvimento do Extremo-Sul '_ B .R,.D.•:E::e;r,·_' ..... :-;

Lida e aprovada, vai esta ata assitiâda, pelos, preseJ::l- <
i.es. _ Canoinhas, 05 de novembro de 1979 � �::,' :'. ,>
Paschoalino Buonaccorso, Presidente' .-,'. Carlos Al- :,:�
berto Bonaccorso De, Dornenico, Secretário r: 'Os)'�cip:_/;;;
nistas: Paschoalino Buonaccorso .: Arrtonio :Frane�éá'ié..

,. .' •••.. ,'�' • -', 't-,

Bonaccorso De DOlnenico .. Carlos Alberto' Bbna��eór-'
80 De Domenico. Safelca� S/A Il'l(ius.trij;,� o�iqJ3:1lã��l:;'����
(as) Paschoa ino BuonaccO'rsó, Diretorl:iiiPT"e,��tltef. .. "':':
Antonio rancisco Bon�ccorso De DOmeniéo,' B,iret'bn. �,

Financeiro. Guaplas� _. :Plásticos Gu,aru1ho·s�"·::.SIAi<�"
i a;; Pasc oalino. Buonaccorso Diretor

.
Presfden.te':.·:'

P ntonio rancisco Bonaccorso De Dqrrieriico, Diretor, .

Financeiro '.
.

.. .1••••

.'.

A presente é cópia fiel da Ata d,a. As.$e�p.i�ia
Geral Extraordinária da firnla Safelca,-CanQirfhas
S/A Indústria de Papel. CGCMF n.o .,� ..

'

.. '�' .. :.':: ., .

[,3.626.416/0001-47, realizada elU 05. de noyemh:ró 4e
1979, e transcrita a folhas de n.o 5v a .8 d� seu :Liyro
D.o 01 de Atas das Assen1.bléias Geniis, r�gistrado',:.:Oa
.Tunta Com.ercial do Estado de. Santa Catarina '. ,sob
r..o 232 ,e 31 de outubro de .1979. E, por 'ser �).{p:çes-

, são da verdade, assinam a presente em . ,05. (cin.co)
vias de igual teor e forma. Canoinhas-SC, 05. de. no-
vembro de 1979.

.

, Paschoalino 'Buonaccor'so - 'Presidénte
," ..... I., .

."'. �

., .,'I

Carlos Alberto Bonaccorso De' Domenico ,.. -Secretário

lugar de costume. e publicado
na forma da lei. DadO' e. passa·
do nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina aos

quatro dias do mês de dezem
bro de mil, novecentü:s e seten..

ta e nove.· ·E.u Zaideh E ... S�le-
. nle,., Escrivão o subscrevi.

! Orli 'de Ataíde Rodrigues
1 Juiz de Direito/2.a Vara

S/A., inscrita no CGCMF n.? 45.828.050/0001-08,' se�
diada à Avenida. Otávio Braga de Mesquita, 3700,
Fundos, em Guarulhos, Estado de São Paulo, diante
do que foi, por unanimidade" dispensada a' publica
ção dos Avísos para o exercício da preferência na

subscrição. Presentes por seus representantes legais,
de ambas as sociedade mencionadas, respectivamente
.Diretor Presidente o Sr. Pachoalino Buonaccorso,
brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de
Jderrtidado RG n.? 617.724-SP, C.P.F. n.? 036.133.648-91
residente e domiciliado à Rua Groelândia, 981

.

em

São Paulo, Estado de São Paulo, e Diretor Financeiro
'. o Sr. Antonio Francisco Bonaccorso De Domenico,.·
brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira
de Identidade RG .n.? 2.410.731-SP, C.P.F. n.? ...

035.939,678-04; residente e domiciliado à Av. Salgado
Filho, 570, em Guarulhos, Estado de São PÇ1ulo, as

cessionárias subscreveram" respectivamente, GUA
PLAST - Plásticos Guarulhos S/A ·18. 000 (dezoito
mil) ações ordinárias de Cr$ l. OOO�OO (Hum mil cru-
zeiros) cada uma, totalizando Cr$ 18.000.000,00 (de
zoito milhões de cruzeiros), propondo integralizá-Ias
mediante a transferência da propriedade e respectiva
tradição de, uma máquina industrial de sua proprie-
,dade, cuja descrição e especificação apresentou em

proposta escrita à Mesa; e Safelca S/A. Indústria de
. Papel, 31.840 (trinta e uma mil, oitocentas e quaren

. ta) ações ordinárias de Cr$ 1.000,00 (hum mil cru
zeíros) cada uma, perfazendo Cr$ 31. 840.000,00 (trin
ta e um milhões, oitocentos e quarenta mil cruzeiros);
que propos integralizar com, o crédito de Cr$
fi 000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) que possue
em contas correntes na Companhia e com a transfc
rência da propriedade e respectiva tradição de má-

.

auinas e equipamentos de sua propriedade, cuja re

lação apresentou à Mesa, e o saldo em moeda correu
te nacional. Examinadas e amplamente debatidas a�

propostas e a discriminação das máquinas e equipa
.mentos oferecidos, os presentes elegeram como per i- .

vadas por unanimidade de votos ,as propostas de in
tegralização. Para avàliação das máquinas e equipa':'
mentes oferecidos, os presentes elegeram como peri
lOS, na forma da lei, os senhores Antonio Joaquim Fi
Jho, brasileiro, solteiro, Técnico em ( Contabilidade,
Carteira de Identidade de Contabilista do CRC-SP
n.? 94.886, residente à rua Francisco Antonio de Mi
randa, n.? 30, em Guarulhos, Est. São Paulo; Reino
Ensío Hannonen, brasileiro, casado, engenheiro civil,

; Carteira Profissional n.? 10.883/D do CREA _ São
Paulo, residente à rua Professor 'Francisco Castro,
54, em Sã.o Paulo, Estado de Sã.o Paulo, e Romeo Vi ..

von�, italiano, casado, engenheiro operacional, Car··
teira de Identidade RG n.? 9.334.760-SP, residente R
Rua Emídio Gualberto, 231, em Guarulhos, Estado de

.

São Paulo, os quais se achavam presentes na sede so

cial. Consultados pessoalmente, aceitaram o encargo.

c, declarando ·conhecer as máquinas e equipamer:<tos
.
oferecidos por Safelca SiA Industria d'e Papel e por

, Guaplast - Plásticos Guarulhos' S/A., disseram estar
em condições de proceder imediat<iimente à respecti··
'la avaliação. Compromissados pela Mesa Dir�tora
na forma da lei, os senhores Peritos elaborar:=tn-;, e

apresentaram à assembléia o seu laudo, em que con�

duiram pela avaliação da máquina industrial ofere
rida por Guaplast _, Plásticos Guarulhos S/A . na

:?lnportância de Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhões
de cruzeiros), e das máquinas e equipamentos ofere
ddos' por Safelca S/A Indú�·tria de Papel,. em Cr$
23.521. 678,00 (vinte e três milhões, quinhentos e "rin
te e um mil, seiscentos e setenta e oito cruzeiros).
Posto em discussão e votação este Laudo foi aprova
ào pela unanimidade dos acionistas. Para completar
o valor de sua subscrição, Safelca S/A Indústr�a. e

Papel, propos integralizar o saldo de Cr$ 3.318.322,00
(tres milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos <';

vinte e do�:s cruzeiros) em rrioe�a corrente nacional. �
y.üediante pagamento no decorrer de quinze (15) me

�,es a contar desta data, o que foi aprovado por una·
nimidade dos presentes. Procedeu-se à elaboração do
Boletim de Subscrição das ações ordinárias do $.u-

pia0 do seguinte imóvel a se

guir transcrito: . Uma gleba de
h'rras com 108.168 m2 (cento e

oito mil, cento e sessenta e oito
metros qqadrados), situado em

Rio da Veada, distrito de Ca.·
noinhas-SC, devidamente de
:Hi.arcado e confrontando-se com'

Jorge Wunsch, dei outro lado
com José Bastos, à frente e fun
dos com os requeridos. Tendo

pelo MM . Juiz, sido designado_
o próximo dia 08 de

.
maio de

1980, às 14:30 horas, para a. au·

diência de Justificação de Posse
quahdo, após ouvidas as teste·
�nunhas a.rroladas será prolata
da a sentença decidindo sobre
referida justificação. E, para
que chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no

FAZ SABER, aos que .
o

presente edital virem, ou dele

conhecirilento tiverem, que po:r

parte de H��ENA PL�C,HEK,
. iJrasileira, Vluva, domestIca .e
,,:,la lavoura, residente' na locah-·

(lade de· Rio da Véada, nesta

Comarca de Canoinhas, foi re

(lUerida uma ação de U�uca-
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J:VlZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA
, , ,

, f'E CANOINHAS - SANTA CATARINA

�dital de Citação com

pnJZO de 20 (vinte dias)
o Doutor o-u de Ataíde Rodrigues, Juiz dOe
Direito da 2.a Vara 'Cível da Comarca de Ca

noínhas, Estado' de Santa Catarina, na .forma
da Lei etc.

. FAZ SABER, aos que o ,presente edital virem.
€lU dele conhecimento tiverem, "que por parte de
':B.:RASILIANO BATISTA DA' ROSA e sua mulher

�NA SIMÃO DA ROSA, brasileiros, casados entre

si, ele lavrador e ela do lar, residentes e domiciliados'
em Rio Claro, município de Major Vieira, Comarca
de Canoinhas, Santa Catarina 'foi requerida uma

';l$�O de Usucapião do seguinte imóv.el a seguir trans
ento: - uma gleba de terras medindo 1,.056.350,00
;m2' (um milhão, cincoenta e seis mil, trezentos e cin
eeenta metros quadrados), situada no lugar denorní
nado Rio Bonito, Serra dos Canudos, do município
de.Major Vieira, desta Comarca, dentro das seguín
tes divisas: de um lado com o Rio Canudos e além
deste com terras dos próprios Autores; dei outro lado
com Walfrido Veiga; de outro lado com Indústria de
Madeiras Mafra SIA e Alfredo Steilein; e finalmen

t� por outro lado divisando por um arroio e divisa
seca e além deste' Abrahão Mussi S/A Indústria e

Comêrcío . Tendo pelo MM ... Juiz de Direito sido de

signado o próximo dia 04 de março de 1980, às 14:30

-horas, para a audiência de Justificação Liminar de
·Posse quando,' após ouvidas as testemunhas arrola
das, será prolatada a sentença decidindo sobre a re-

-ferida' justificação, e para que chegue ao conheci-'
mentode todose principalmente de CARLOS HOEP
·KE ',S/A, na pessoa de seu representante legal, 'man
d-ou expedir ti presente edital que será afixado no lu

gàt de costume e publicado na forma da lei. Dado p

'}�8:ssado nesta cidade de Canoínhas, Estado, de Santa
C:afariira aos seis dias do mês de dezembro de mil.

_'�·vecento3 e setenta e nove, Eu, Zaiden E. Selemc,
·'E:,;,·cri"váo ó subscrevi.

.

'��dt rf.c Atarde. Rodrigues - Juiz de Direito/z." ,\Té'r:l

JUiZO DE DIREITO DA l.a VARA D/I.. C01"'l��f::A

DE CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de Citação com

prazo de trinta (30). dias
.... o 'Doutor Loacyr Muniz Riba"3, Juiz de D'xeito

fIa l;a Val"a da Comarca �e Canoinha=, E-fado
'dé Santa Catarina, na forma da' Lei, et ':.

'FAZ: SABER, aos que o presente edital vire:n, ou de
le :,iO('Jrihe'cimênto tiverem, que por parte de FRAr;:-

. CI�pO ALV,ES RIBEIRO e sua mulher VERONIC.'\
OGfBOVSKI RIBEIRO, ambos brasileiros, casados
entre si, ele lavrador e ela do lar, residente e domici _

';;lados em Paciência dos Neves, município e Comarca

de. Canoínhas, Santa Catarina, foi requerida uma acào
',ij'(!j Usucapião do seguinte imóvel a seguir transcr ·Jto·
._ .Uma área de terras com 682.935,00 m2 (seiscentos
e oítenta e .dois mil, novecentos e trinta e cinco me

)tOO' quadr.idos), situada no lugar denominado Pa
·e.i�nf!j.a dos Neves, deste município e Comarca, devi
damefite demarcada e confrontando-se: de um lado
��om o Rio Paciência e além deste com terras perten
eentos a Tobias de Lima; de outro lado com um ar

reio e além deste com Francisco Alves Ribeiro, de

antro 'lado com Leonardo Rosa, e, finalmente por 0'..1,

trd lado com Antonio Somerdacki, herdeiros de Este
fan.o Beck e Francisco Zelinski. Tendo pelo MM
.Juíz de Direito sido designado o próximo dia 14 de

';mJa!rço de 1980, às 15:00 horas, para a audiência d�
.Iustifícação Liminar de Posse quando, após ouvidas

. -as 'testemunhas arroladas será prolatada a sentença
decidindo sobre referida justificação. E, para que
eh�gue ao conhecimento de todos mandou expedir c'

presente edital que será 'afixado no lugar de costu

me' e publicado na forma da lei. Dado' e passado nes

ia cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina
ao� sete dias do mês de dezembro de mil, novecentos
fi setenta e nove. Eu Zaiden E. Selen1e, Escrivão (l

subscrevi.

I..Imlcyr :l\1:uniz Ribas - Juiz de Direito/ 1.a Vara
,.9 •

I

.:JUIZO D� DIREITO DA l�a VARA DA COMARCA
DE C4NOINHAS-SC - JUÍZO CíVEL

Edital de Citação
prazo de trio ta

.

(30)
com

dias
o Dm:litol" Loacvr l\lJluniz Ribas, Juiz ele Dhcitl[)
da 1,2.; VaJm da

-

Cumarea de Canoinhas, Estado
de· Santa Catarina,· na fe,nnr.l da Lei, etc.

\ ' FA:Z SABER, aos que o presente edital virem;
�iu dele conhecimento tiverem, que por parte de LIN-

DOLFO CORDEIRO Q sua mulher LIA FREFFIN

CORDEIRO, brasileiros, casados entre si, ele lavra

dor e ela do lar, residentes 'e domiciliados em Ma

jor Vieira, Comarca de Canoinhas, Santa Catarina,
foi requerida uma ação de trsucapiáo do 3eguinte,
imóvel a seguir transcrito: uma gleba de terras situa-

. da na localidade denominada "Toldo de Cima", mu-'
nicípio de Major Vieira, desta Comarca, com a área
total de 505.075 m2 (quinhentos e cinco mil e' seten
ta e· cinco centimetros quadrados), ou sejam 20 al
queires e 34,8 litros, devidamente demarcada e obe
decendo as .seguintes confrontações: "de um lado com

terras pertencentes à Antonio Marom Becil; de ou

tro lado com João Augusto de Lima e Sebastião
Grein Costa; por outro lado por Sebastião Grein Cos-
ta e, finalmente, por outro lado, com, um Riacho e

além deste, Idalina Martins." Tendo pelo MM. Juiz
çle Diyeito da lia Vara sido designado o próximo dia
24 de março de 1980, às 14:00 horas, para a audiên,
cia de Justificação Liminar de Posse quando, após
ouvidas as testemunhas arroladas, será prolada a

sentença decidindo sobre referida justificação. E,
para que chegue ao conhecimento de todos mandou

expedir o presente edital que será afixado no lugar
de costume e publicado na forma da lei. Dado e pas

sado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa' Ca
tarina aos onze dias do 'mês de dezembro de mil, DO·

vecentos e setenta e nove. Eu, Zaiden E. Seleme, E:_:; ..

Cl ivão o subscrevi.
'

da 1.a Vara da Comarca de Canoinhas, Estado
de SaIÚa Catarina, na forma da Lei, etc.

,

Loacyr Muniz Ribas - Juiz de Direito/T." Vara

FAZ SABER, aos que o presente edital virem
O-(.,� dele conhecimento tiverem, que por 'parte de IN:
J)úSTRIA E COMÉRCIO IRMÃOS ZUGJ\lIAN S/A.
sociedade brasileira, com sede nesta cidade, inscritá
.DO C.G.C. (MF) sob n.? 83.187.930/0001-23, foi re
querida uma ação de Usucapião do seguinte imóvel
a seguir transcrito: um terreno rural, com a área de
133.l00 m2 (cento e trinta e três mil e cem metros qua-
'drados}, equivalente a 5 e meio alqueires, situado no

.ugar denominado Ponte Velha do Tamanduá, neste

município e Comarca devidamente demarcado e con.
Irontando: O terreno inicia no marco OPP às mar-

.

gens do Rio Tamanduá, com rumo inicial de 48°23'
NE, distância' de 77,0 m até o marco 1, confrontando
com João Maria' Castanha, segue dividindo com eSSE:
confrontante em vários ângulos à direita e à esquer ..
da até '0 marco 8, desse. marco parte em rumo 56°38'
SO, distância 896,5 m até o marco 9 às margens do
TU.o Tamanduá, tendo como confrontante Indústria e

Comércio Irmãos Zugman S/A. do marco 9 segue
rio acima até encontrar o marco OPP. Tendo pelo
NIlVI. Juiz de Direito da 1.a Vara sido designado o

próximo dia 08 de fevereiro de 1980, às 14:00 horas
para a audiência de Justifícaçâo' Liminar de Poss�,
quando, após ouvidas as testemunhas arroladas, será
prolatada a sentença decidindo sobre referida justí.
fícaçâo , E, para que chegue ao conhecimento de to

dos, principalmente de Antonio Machado, . Paule
Souza e eventuais herdeiros e sucessores de Ana Mu
niak Bialeski, mandou expedir o presente edital que

I
SErá afixado no lugar de costume e publicado na for ..

ma da lei. Dado e passado nesta 'cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina aos onze dias do mês de de ..

zcmbro de mil, novecentos e setenta e nove. Eu
Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevi.

I

Loacyr Muniz Ribas - Juiz de Direito/L" Vara

----------------------�-----����

·.1UíZO DE DIREITO. DA 1.� VARA DA COMARC.t\
DE CANOINHAS - se - JUÍZO CíVEL

,

Edital de Citação com

prazo de trinta (30) dias
o Doutor Lcacyr Muniz Ribas, ..Juiz de Direito

AAristkíesMállon
ê como casa

_

eparente..Você ch�ga semavisar
.

e e sempre em recebida .

Nós sempre temoS"'t�mpo para você, funilaria e, pintura. E todos juntos formam
'porque nós fazemos. o tempo render, uma equipe rnurto. muito eficiente
E não podia ser de outro jeito: o tempo para Vocêpára. mas não pára em vão.
nós, 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 que até frotistas com oficinas

inteira cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica
Não deixa parafuso frouxo.

.

para =v= tipos de trabalho que exigiriam.
Não deixa desregulado o que é para .

investimentos em pessoal e equipamentos
regular. ,lO '. que.nas suas próprias oficinas, seriam ociosos

, Não deixa para depois o que pode fazer a malar parte do tempo.
no. ato. Você tira o caminhão da oficina como

Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
questão de honra.

.

valeu a pena.
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e Da recepção à despedida você tem a

periodicamente volta lá, para garantir que mesma sen,_sação. de que não perdeu tempo.
vai sempre fazer um serviço bem -feito. Se voce quenr com o seu Mercedes-Benz

, Um por um, todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.
freios. Em motor. Em' transmissão, Em " Conselho de parente: faça uma visita

.....Lu" .

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 de ver que, com o Mercedes-

Benz sempre em forma. você estará .

espalhando por àí o bom nome da família.'

•

J
�I
�

, Rua V'Er.1 Ftimes. Hl3i oIl
,Caneinrlis _ se �.

__.· ... L ....

I

��I..
'. , I

\

l""lI1ll1" 1.1' ... I"" A II U D 'I'" a ,. ,g" "I" 1'1' .,1 •• 11 ••••• D. L11 •••• 'I I" a " I pe ."�� I n ri.ii' .. _.IIaJ..;
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Concessionário Mercedes-Benz

&iSfielesMalIe.
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Re·gi.stro
ZILDA SILVEIRA NEVES,

Oficial do Registro Civil �e C01!
fordia-SC., faz saber por mtermé

llia da Oficial do Registro Cicil des

ta cidade que pretendem casar:

JOAO CELESTINO DA SILVA

com �IRLEI MA�IA ARG�NTON,
brasileIros; ele VlUVO, nascido em

Gravatá, Pernambuco, aos 2 de ju

)1ho de 1947, de profissão motorista,
resiQente e dorr:iciliado. nesta c�da-
.le filho de Jose Celestino da SIlva

� de Salvina Luiza da Conceição;
ela solteira., auxiliar de énf�rr�a··
t.em, na,scI�a em Planalto, distrito
de Concordm-8C, aos 4 de agosto
;l� 1951, residente e domiciliada em

concórdia-SC., filha de Clemente

Argenton e de Santina Baldo Ar

genton. E para que chegue. ao c�
l'hecimento de 3.os, mandei publi
dar o presente Edital.

-=a as ,I =-

LYDIO SECCON, Oficial do

Itegistro Civil de :M:o;nte Castelo
se. faz saber por íntermedio ( a

Oti�ial do Registro Civil d esta d- I

"ade que pretendem casal': . I
ARI SOARES RIBEIRO com

GUCIA HOMECHEN, brasileiros;
de operário, viúvo, nascido em

Canoinhas aos 8 de junho de 1941,
residente e domiciliado nesta cida

de filho de Rosa Soares Ribeiro;
eJ� do lar, nascida em Arigolândia
Mopte Castelo aos 10/10/1944, sol

teira, residente em Rodeio Grande
Monte Castelo-SC, filha de João
Homechen e de Helena Homechen.

J!:, para que chegue ao conhecimen·
te 'de 3.lOs, mandei publicar o pre
::-ente Edital.

-

NEREIDA C. CÔRTE, Oficidl do

�.gistro Civil do 1.0 Distrito de Ca-

nóinhas, San�a Catarina

�ue pretendem casar-se:

faz sabér

i�GNELO SEBASTIÃO FUCK com

MARLI TEREZINHA DE ANDRA
;)E!, brasileiros, solteiros, domicilia
CIOS e residentes úesta cido.de; ele

industriário, na<;cido em Canoinhas
,

aos 21 de janeiro de 1956, filho de
,T0sé Adão Fuck e de Loni Weber

Fuck; ela professora, nascida em

Calmon-SC., aos 29 de janeiro de

1958, filha de Leodoro de Andrade
f. de Maria Jesus de Andrade.

AUGUSTO FERNANDES com

. SUELI TEREZINHA CORDEJRO,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele. ope
rário, nascido em Tamanduá, dis
trito de Pinheiros nJ Município aos

11 de novembro de' 19'55. filho de
Pedro Fernandes e de Helena Pa

dilha; ela do lar, nascida em Ca
noinhas aos 16 de abril de 1962, fi
lha de Hercilio Cordeiro e de Ame
ha Martins Cordeiro.

JORGE SIMõES ·com VEHA
LUCIA ALVES FERREIRA, brasi
h;iros,· solteiros, domiciliados e re·

�ldentes nesta yidacle; ele operário,
)1ascido aos 23 de abril de 1958, fi
lho de Sebastiã.o Simões e de Ana

&.imões de Oliveira; ela do lar, nas
CIda em Entre Rio, Mun. de Major
yieira-SC. aos 7 de agosto de 19'59,
Íllha de Francisco Alves Ferreira e

de Maria Rosa Ribeiro da Silva.

LUIZ GREIN NETO com ZE
LAIR FAGUND'ES DA SILVA bra

s�leiros, solteiros, domiciliados'e' re
�ldentes . nesta cidade; ·ele operador
de máquinas., nascido em Tamanduá
J:tste Município aos 21 de dezembro

�e 1956, filho de Julio Grein, faleci

l0 e de Guilhefl'!1ina Grein; ela do

��r" nascida em São Mateus do �ul
. r" aos 24 de agosto de 1961', fIlha
de Pedro Calisário da Silva e de
l\.aalia de Souza Fagundes da Silva.

MIGUEL MARIA DE SOUZA
Cúm LEOPOLDINA CORRÊA· br·a
�Ile.iros, solteiros, domiciliados e

::�sldentes neste distrito; ele operá
: 10, nascido em Tamanduá neste
:YÍunicípio aos 29 de setembro de

�95ü, filho dei Sipriano Maria de

]o,Uza e .d� Reza Mach�do; �la .do
d;) nascI.da cIp. Taquanzal, distrito
.' PinheIros nesta comarca aos 3

�: S�ten1bro de 195.', filha' . de Se··
. Clshana Corrêa.

, LUIZ ARILDO TELES com

tlARIA ELIZIA \VIECZORKIÉ

r I�Z, brasileiros, solteíros,., domici
;:\\.105 e residentes nesta cidad�; cLc�

�ilrçon, nascido em Rio Pretinho

/�8te �unicípio aos 27 do agosto de

1:154, fIlho .de Don8r!,a Rosa 'I'��le� c

j
aMbalco1lJsta, llaS(�lda no Dlstr ll.o
'" .

�"d aJor Viejra n.r..sta comarca aos

:�i e �utubro de 195/.!, filha de Da

A rl Wleczorkievic'z e de Miq ldina
(i�drochevicz Wieczorkiéviez, fale-

a.

c
JOSCELINO TIBÊS ALVES

com OLIVIA lVmDEIROS DE SOU
zA, brasileiros, solteiros, domicilia ..

Ü?s. e residentes nesta cidade; ele
viajante vendedor, nascido em dis
trito de São Sebastião do Sul
Curitibanos-SC., aos 18 de dezem
bro de 1956, filho de Baldojno JU
ves da Rocha e de Diamantina Ti
bes da Rocha; ela do lar, nascida
em Tamanduá neste Município' os
2 de Janeiro de 1964, filha de Luiz
Corrêa de Souza e de Maria da Luz
c1,é 'Souza.

VlALCIR ANTONIO WALD
llIANN com SONIA MARIA AN
IJH.ADF., brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade; J

E:JC recepcionista, nascido em Ca
noinhas 80S 22 de marco de 19G7,
filho de Levíno Waldmann, falecido
c de Alzira Rank Waldmann: ela
o xíliar (1" escritórto. nascida em

I i=tr ito de Rio Pardo-RS, aos 18
(1,,; maio de 1956 f'ilh> de Pedro
;� cedino Andr de; 'e de Teresinha
r. amo; Andrade.

. G�I'rVAT. S'T"FLZNER BATIS
IrA. com OLCA ::óEP;FNER, brasi-
1 Ü'OS, solteir s, domiciliados e re

s.l.df.·.ntr" 'l::S ;:1 ("r 8.<;}e; ele técnico
c\[!rJ.cola, nas-ido em Rio dos Poços
neste distrito 8.0S 14 de setembro de

lP54, filho de _ rancisco Ervesio
Cubas Batista, fOi.ccido e de Alaide
�"flelzner Batista; ela escriturária,
nascida em Canoinhas aos 16 de
maio de 1957, filha de Willy Henri

<rue Hoepíner e de Paula .Tteesse

1-:oepfner.

JOSÉ ALINOR MUNHOZ com

i,UIZA IVONE MACHADO, brasi

h:iros, solteiros, domiciliados e resi
dente·s nesta cidade; ele estofador,
nascido em Canoinhas aos 13 de no

\, ('mbro de 1951, filho de José Wal
vemiro Munhoz e de Etelvina Nu
lles Munhoz; ela professora, nascida
em Rio de Areia de Baixo-Canoi
:�has aos 19 de fevereiro de 1953, fi
lha de Dorival Cubas Machado, fa
JJ'.:cido e de Cecilia Klobucoski Ma
chado.

ISMAEL STIEBLER com RE

C INA JULIETA DE. MIRANDA,
Lrasileiros" solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele cabe

leireiro, nascido em Canoinhas aos

8 de março de 1960-, filho de .Ew�l
elo Stiebler e de Gertrudes StIebler;
da do lar nascida em Canoinhas
.

o'" 21 de dezembro de 1961, filha de

}:d�lardo Dias de Miranda, falecido
c de Carolina Alzira da Silva de

l\lliranda.

LUIZ REINALDO LEMES

GONÇALVES com LUCIA PAU

LITISKI, brasileiros, solteiros, .

do

miciliados e residentes nesta cId�-.
C�E; ele operário, nascido em ResI

dé:'ncia Fuck-Monte Castelo-SC., aos
32 de abril de 1960, filho d� Julio

,

Lemes Goncalves e de MarIa da

Luz Gonçalves; ela do lar, nascida
(-,n Pulador-Major Vieira-SC., aos

31 de agosto de 1960', filha de Ses

:mavo Paulitiski e de Genoveva Bo

I (:�cka Paulitiski.

•

v i·1 E D I TA,I Si-

outubro de 1961, filha de Olimpio
Batista e JOaquina Lisbôa Batista.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 1895
se alguém souber de algum impedi
mento legal, oponha-o na forma da
Lei.

filho de Julio Alves e de Sebastiana
Lourenço; ela do lar, nascida �m
distrito de Fluviópolis-Pr . aos 1.0
de julho de 1957, filha de José
Stankiewicz e de 'Otília Stankie
V'ICZ.

Bela Vista do Toldo, 27 de de
zen1bro de 1979.

lELIZA PEREIRA
.

Escrevente Juramentada

Sebastião Greín Costa, Escrivão
de Paz e Oficial de Registro Civil
do Município de Major Vieira, Co
marca de' Canoinhas, Estado}" de
Santa Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

MIGUEL CARVALHO DE LI-

ODENIR CARVALHO DOS
8ANTOS com MARIA KICHELES
KY, brasileiros, solteiros, domicilia
l�CS e res.dentes nest cidade; ele

o"2rário, nascido em Fartura neste
(,.'strito aos 2 de agosto de 1954, ii-

I

lho de José Carvalho dos Santos e

de Nair Martins dos Santos; ela do

lar, nascida em �'(/rt� Uniâo �es(�e {
F'stado 20S 10 de maio de J.953, 11- !
lhe. de Carlos Kichelcski. falecido e . Por não ter sido. encontrados

de Edvirge Niedzelski .

.

: j.essoalmente nos endereços a .mim
f'ornecidos, ou por recusarem a to-

E!:'" ?f''SCN 'D�rcAS ARTNER r-iar ciência, faço saber aos que o

com l\!{PRIA HEL NA DE OLIVE[- presente Edital virem ou deles ti-
EA, brasileiros, 502:"'i1'o"" domiciIia- verem conhecimento de que deram
o.os e residentes 11. "ta cidade; ele entrada neste Ofício para serem

mstrutor azr icola, nascido em Far- r-rotestados-contra os: responsáveis
tura nss)�? distrrt» aos '18 de .março dentro do prazo legal os· títulos
elE: 1 0.55. f'!11f� d0. E,:;nrlq'1.o Artner e com as seguintes caracteristicas:
de' \Vanc'''t Curcznko'i ,:,ky Artner:
(la, est.'(\.:l")o"', na./('�' e'11 r'�':1o:- Duplicata:'.h.o 32.5.56 '- valor

Lhas.a"'1 Z' c'" F)r""�c c:.� )";:'3, rLba:· (1'$ 2.646,60. - vencimento:

de O:Il':; c" ,1· 1(,; J. €: 2 1 anny f �"'). O .79, emiti a po Aristide3
Scholz de O ivci:r .

! :'1-- contra: � \1:1 O INO DE
OL: �IRA.

NELSON 'VIEIRA FILHO com

nOSANGELA MARIA PEREIRA
DA COSTA, brasileiros, solteiros,'
r.omiciliados e residentes nesta ci

(l.ade; ele padeiro, nascido em Ca
noinhas aos 11 de outubro de 1953,
filho de Nelson Vieira e de Maria
Nilda Vieira; ela enfermeira, nas

c;da em Mafra- SC., aos 16 .de maio
de 1955, filha de Manuel Pereira
da Costa 'Filho e de Braulina Perei
ra da Costa.

JOÃO' .1ARL_ C �LTS':" cO co:n

IALVINA ALVES l' ACT-IADO, br -

�ileiros, solteiros:, domiciliados. e re�

sidentes neste distrito; ele operário,
nascido em Município de Caçador
�;C., aos 9 de novembro de 1960, fi
lho de Salvador Calistro e de Fran
cisca de Oliveira Calistro; ela· do

lúr, nascida em Canoinhas aos 26
ck janeiro de 1964, filha de Antonio
A.lves Machado, falecido e de Ma
rja Rosa Alves Machado.

VITOR KREGINSKI com DO
HOTÉA KRULL, brasileiros, sol

teiros, residentes e domicil,iados
neSte Município; ele tratorista, nas.,
cido em Serra do

.

Lucindo neste

Município aos 8 de maio de 1952,
filho de Eduardo Kreginski e de
Emilia Kreginski; ela do lar, nas

cida em Serra do Lucindo neste

Município aos 28 de dezembro de

1954, filha de E.st,efano Krull e de
Tereza Krull.

Canoinhas, 03 o.e janeiro de 1980.

E para que chegue ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
o

.

presente· EditaL Apresentaram os

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

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

.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222,315.879-04·

""'-"'....&_--�.............._----------_,"""""------_....._--�--,.

MA e MARIA JUBANSKI. E1e,
natural deste Estado, 'nàscido e�
Felipe Schmidt-Canoinhas, no dia
17 de março de 1958, lavrador, sol
teiro, domiciliado neste município
e residente nesta cidade, .

filho de
José Carvalho De Lima;: falecido e

Pragilia Soares de Lima, f�decida·�:·· ",

E; a, natural deste Estado.. nascida'
neste município, no dia ,23 de ·feve-'.
.reiro de 1954, do

. .lar, solteira, do':', ;

miciliada ,e residente neste munici-v""

pio, filha de José Jubanski, .falecido., :

e Konegundes Jucoski : .

',!.o,.

Se alguém -tiver , conheeímento
de existir algum' impedimento Iegal,
acuse-o para fins de direito':.

Major Vieira; :27 de .·d�zembro
de 1979.

SEBASTIÃO' GREIN COSTA· .
'
.. ,:

Oficial do -Regissro Civil

, Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponha-o na forma

da lei.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO PAULA S. CARVALHO _1.0 TABELIONATO

ditai. de . Notificação d

DupJicata n.1O 30.259 - valor

Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros),
ve c1mento: _ O. 11 . 1979', emitida
por Aristides Mallon, contra TER.E-
7010 D MATOS.

Duplicata n.'Ü 364-A - valor
Cl·$ 3.110,000 (três mil e cento e dez

. cruzeiros), vencimento: 19.11.79,
f.;mitida por Calçados Scherma, coI').

, tra: ELVIRA MARIA F. NOVACK.

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil ele Bela Vista do Tol�
do - Canoinhas - Santa CataJ;'ina,
faz saber que pretendem casar-se:

rot stos.
Duplicata n.1O 6409 - .valor

(1'$. 40'3,00 (quntrccentos-» e � 'três.;;'�
, cruzeiros), vencimento: 30'/11/79,
emitida por Auto Mecânic� e Peças
Leo Ltda., contra JAIR BUENO'DE
�,IQUEIRA. , <'.,

ANTONIO FRANCO DE LIMA
� ('In IZAUR BATISTA, brasilei
!'GD, solteiros, natunüs de'ste Estado,
ele servente, nascido em Taman
duá, desta Comarca, aos 06 de de�
7t:'mbro de 1961, filho de José'Fi"an- '

co de Lima e Leonarda Franco de
Lima; ela do lar, nascida em Ta
manduá, neste Distrito aos

.

10 de.

Dunlicata n.? ·1116/79:.:Ã.. J._ va- r

lor Cr$ 2.900,00 (dois mi'! e nove- {
«entos cruzeiros); vencimento: ...

i"

�4. 09. -79, emitida por Eletricar '} .

Gúy.l1. . Autopeças·_
.

tdá. contra .�
r.:C:LDA LUZ DE SOUZA. ��

,.
�,

Duplicata n.o 823 - valor Cr$
5.996,00 (cim�õ ·::mi1; novecentos e

.

'i.

noventa e seis· cruzeiros), venci- .J:
mer o: 2 /09/79, ..emitida por Retí-

"

Lca do Alto Ltda., contra: ROQUE '1;
NOVACK. �

,('I
.'

.

'Cano�nhas, 03 de janeiro. de 198,0. ��'

PAULA S. ·CARVALHO

Oficial de Protestos

,
. CPF n:o 246975329-53

, .

2.° OFíCIO, DE NOTAS"
'·i

Edital
"

-� :

da Nótift_cação de Pr�otastos -

,�

Por não terem sidó· encontra
dos nos endereços fórnecidos ou
por recusarem a tomar ciência, fa
ço saber aos que o presente EDI
TAL, virem ou dele tiverem conhe-:
cimento que deram entrada neste

Cfício, par� serem protestados ,.con-,
tr�. os responsáveis dentro do pra
zo legal os títulos com as seguinte�
caracterÍstiéas: '

DP N.o 2'06·-10/5, venCida em

2)}.11. 79, .no valor de Cr$ 2.300',00·,

..

emitida por Refrigetaçãp ;�P�tschQW "1

Ltda., 'contra OTACILIO. V:ÊJ(}A..�'
1.

DP N.IO '0'902-1; vencid·a em ... :$=
'I 1 . 11.79, emitida p·or Alfredo:
Rcholze Veículos e �qtiipa:rnentos �
_S/A., 'contrf:!.: AECY �QHIanp"J:
DE SOUZA;

.. 7.
-

,.

Canoinhas, 02 de\·janeiro�de lJl�.(",:c'
.

':::

Alcides Sehumacher .�
Oficial Maio;r

, �,
...
. ,

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GLOBO .LTDA;
.

'� ,:.ti0 ';=:'
-, JA \1,1 S O :.

A Distribuidora de Bebidas
Globo Ltda., avisa, ao SII'. WILSON
SCHERMACK, portador dã Cartei
ra . Profissional 67459, série 313"
2. apresentar-se na seção pessoal da
empresa, dentro do prazo de 3

'.
'. t,'

(1.rês) dias, afim de regularizar}�
.sua situação trabalhista. . -�

O não comparecimento, impli- �;
eará na rescisão do contrato de tra
halho por abandonu de serviço, ·nos

.;

termos do artigo 482 da ·CLT>: ..

ARNALDO PAPE FILHO com

J\T'ARCELINA LOURDES CISLA

rHT brasileiros solteiros, domici
iiad.L�s nesta cid�de e em Caçado�;
de chapeador, nascido. em CanOl-

r,has aos 1.'0 de fevereIrO de 1960, LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

filho de Arnaldo Pape· e de Izabel Registro Civil do Munidpio de Três
Ferreira de Lima Pape;� ela p:r:o�e�- Barras _ Comarca de. Canoinhas-SC.;
sora nasc'ida em lomere, MunlclplO
de Videira-SC., aos 6. de ou.tubro. de faz saber que pretendem casar-se:

�951, filha de Seyermo ,C.IslaghI e
JOÃO MAURICIO SALVADOR

dL Maria Carmelmda DarIO.
com TEREZA SKOIU, brasileiros,

ARVI DA SILVE'IRA com ES- �:Glteiros, naturais deste Estado,

'l'HER ABIGAYL PAUL, brasile�- 211': operário, nascido em Trê3

ros, solteiros, domiciliados e reSI- Barras, SC. aos 10 de junho de

dentes nesta cidade; ele au:x� <?=e es-,
1960, fi�ho de João Salvador Filho

critório, nascido em .�unIclpIo de c dona Maria Euclides Salvado:r .

Canoinhas aos 4 de maIO de 19�1, I

. E.la do lar, nascida aos 03 de agosto

filho de Sebastião Darr:as � da ��l- d,:' 1960,. neste �unicípi.o de T�ês
veira e de Rosa Roch:nskl da ;:)11- :Céirras, fIlho. de vvaldernIr.o S.kon ('

veira; ela do lar, nascIda em Tr�s 'dona Volga Hurmur SkorI.

Barras nesta comarca aos 8 de malO

de 1960, filha de Os:waldol Oscar

Paul e de Sofia Pamfll
_

Pau .

FRANCISCO CARLOS PADI

LHA COLAÇO com JOA�ITA DE,

lV:OURA, prasileiros, solteIros,. dc:
m.l.ciliados e residcnt�s neste dIstn

to' ele operário, naSCIdo em Lagea
df�-São Mateus do Sut-Pr., aos 8.ge
agosto de 1960.,' �ilho d.e Se�as,t1a�
Gollaço e de Marja Padll�?l Col�ç,o,.
(.;Ia do lar nascida em FelIpe 0cn-·
,-, , . ,. .

2r:: o
midt.neste MUlll(':}�10 ao�· c) �� n -

\'embro de 1957, �Ilha 0.8 J?ao de

l\!Ioura e de Leomlda Correa de

:l\1oura.

PED:RO LOURENÇO L?ES
0111 NLAHIA DE LOUhDEE'; S'TAN··
�{lEWICZ, brasi�ejros, solteIros, .d?
;:niciliadoc c resident�� nesta �!da
de' .ele o ),e.l'h�iO, naSCIdo e� Iau-

.' dI'stI'l'�O p Paula PereIra nesta
"ay . L -

d 1957�on:{arca aos 15 de agosto e ,

DOCUMENTOS ·EXTRAVIADOS

--'�--=-----"""'----'"""'!!'-----""'-'-""..- "�'.- ',.

.:.-
"':'.'

Relaçã.o dos Veí,culos' Notificados. no· mês de de�embrollg ,;
. -

I

A firma . COMPENSADOS
JfUCK S. A ., comunica para os de
v:dos fins o extravio de todos os do
CT.:nentos pertencentes ao veículo
(l.e sua pTopried9.de, marca F-600,
C(Jr verde, placa GR-011Ü', ano 1970,

CA-3890 - CA-5500.- CA-3525
CA-0975 - GO-0083 - CA-2988
TR-0900 - CA-4877 - CA-I080
CA-1619 - CA-1550 - IJ-35il
CA-2893 - CA-5580 - CA-1387
CA-IOOl - CA-2546 - MV-0002

'- '.' ·':.f '

.
'. -

"

li
,.

14'2, HP, 0'6 cil., chassis
.K62VA-704826.

."" "" .. ".'.

O'S mesmos ficam sem efeito
.�

por ter sido requerido. _,segtindas; .•�'·
vias.

, CA-3637 - CA-5050 - CA-OOIO ';
CA.-3s'18 - ZB-0349 - AV-4975

'

.' �

CA-3559 - AS-7151 - CA-4008
CA-0346 - CA-4755 - CA-I005 '

CA�3527 - CA-2537 - CA-3584
.

";;

AX-7875 - CA-5088 - CA-0551 "

Oração ao Divino
Espírito Santo, Tu que me es··

clareces e:rn tudo, que ilumina to
(lof� os meus caminhos para que eu

i'1tinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
c mau que me fazem; Que em todo'3
o: .instantes dé minha vida está co··

migo, quero neste
.

curto diálogo
;_:gradecerte por tudo e confirmar
uma· vez mais que não quero sepa
ra '-me de T'i.

Por maior que seja a Hus·ão ma

terial, não será o mínimo da vonta
I

Espírito Santo
:<',;

de que sinto, de um dia. �star centi- ,'.t

go e todos os meus irnlãos" na gló- "';':

rj a perpétl;la. '.

..

.

Agradeço-te uma vez mai� ...
'A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem fazer
'

° pedido. Dentro de três diª� será '.

akançada a ,graça, por. rn,ais :!difícÜ ,;.:
que seja. . �i

,
.

Pllb1ícada por ter :recebido uma �.i
. p'aça

A.R.B.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FRIGOR(FICO CANOINHAS SIA - FRICASA
CGC;MF. 83.188.110/0001-56 - DEMEC-RCA-200-77/047

ASSEMBLÉIA GERAL, EXTRAODINARIJ,\

'C O N V O C A ç A O.

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade
,

para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 10
(dez) de [aneiro.de 19'80, às 10,00 horas. na sede social da Empresa'
à. Avenida Senador Ivo de Aquino, 1330 nesta Cidade de Canoinhas

se.;, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

l)�) ._.,., Aumento do Capital Social de Cr$ ,28. 35L 000,00 para Cr$
29.380.000,00, mediante subscrição de 1.029.00 ações Or
dinárias Nominativas, do valor 'de Cr$ 1,00 (um cruzeiro'
cada uma, com integralização em dinheiro e ou crédito em

Conta Corrente, conforme autorização homologada na As
sembléia Geral Extraordinária do dia 20 de abril de 1979.

.

2;°) ,-', Alteração do artigo 4.° dos Estatutos Sociais, em conse ..

qüêncía do Aumento de Capital. Social.
,

3.°) Outros assuntos de interesse social.

. Canoínhas, 18 de dezembro de 1979.

ROMANO MAS8IGNAN -' Diretor Presidente

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l\DGUEL PROCOPIAK COMÉRCI6'"DEVEtCULOS LTDA.,

VOCt. ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca Ano

1969

I1976
1976
1976

'.. 1977
1976
1976

. . 1978
1977

, . . . 1976
1978

, .

'

1977
1977

1 Veraneio.. .. .. . .

1 Kombi VW .. :. .. .. .. .. .. .. ..

'1 Passat TS .. ", ., .. ..'.. .. .. .. ..

1 Opala .

1, ChevettsSL .. s , •• •• •• ••

1 Passat TS .

'1 Caravan· .

1 Chevette , ., .,

1 Brasília , , ... , ..

2 iBra::;ília.. ..' .. .. .. .. .. .. ., ., ..

,1 Op'ala.. ", .. .. .. ,. ., .'. :' .. � ',
"

'1 Variant.... .. .. .. .. .' .. .. .. ..

1- VW, 13(}O .. ','
,

...

. �IGUEL PROCOPIAK COM. DE VEí(U�os LTDA.

€o�cessioná:rio general Motors do Brasil S.1\..

Rua Majo,i' Vieira, 289 _' CANOINHAS _' Sta. Catarina-:.

ttll"rlrlrnr1rii"íi'íi'i''''ilfiriii'1r1
'1
'"

FIRMA LOCAL ESTA ADMITINDO PESSOA a

,DO SEXO MASCULINO, QUITES COM O SERVIÇO 'MILI
.; TAR, PARA A SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO 'E fATURAMEN
TO. CORRESPONDÊNCIA DE PRóPRIO· PUNHO PARA

. � .

SAFRICO AOS CUIDADOS DESTA REDAÇÃO. O CAN-

DIDATO DEVERA l\1ENCIONAR NOME, ENDEREÇO
COMPLETO E AINDAREFERÊ:NCIAS.

.'.. . I
,A�Y.u, II!!LU"'!!!'! I!! "" !II!!!!! ii II J _ .o:.!u,u I I IS II���I1',.A,�,I.U.!;1.,!!...>,�,

Ajeita o pito, bafeja e cos

pe e, pensa. Logo diz "Cronista.
filhos, é, um sujeito considerado
boboca, que' pega bobagens do
cotidiano e delas faz um' bicho

de-sete-cabeças. Dizem-no men-
,

tiroso e sonhador. Deve saber
maquilar suas invenções,. bem
pintar detalhes que não mere

cem. esculacho algum. Diga-se,

Iernando luiz tokarski

,É um tema surrado e de má
índole, o da idade. futura, do
vazio da distância no desconhe
cido promontório da conquista,
Mas eu estou escrevendo na' ca

ma, a lápis, 'lapidando, atrapa
lhado, esta crônica que os se

nhores estão vendo. E avanço e

chego ágil, em rndnha velhice

indesejável e mórbida e ,carco

mida, talvez impotente. Temo
encontrar-me ignorante num

Inundo deixado passar e que no

,

passado me deixou.
'

'

O velho Nando, trágica fi

gura de uma rua impúbere,
amansa' sua paz inquieta, vege·
q a tal parasita, perturba-se;
acende o cachimbo, solta urna.

esperançazinha quase trôpega,
s.cmi-morta. -Dos olhos, outrora
rebocados de verde, alumia tê
rue cor, borrada pela luz dos

anos, pela fortidão das precipi-
1 ações. Ainda lê, antigo hábito
conservado à pique, trazido dal

.guma recordação .infantil . Ain
da escreve, embora suas' lou
curas não mereçam valor. CO)) ..
dama' estranhas palavras às

crianças e diz: "Piazada, não
vos acovardeis à cronicontarem
a vida, nem oferteis' vossos tra
balhos à jornais paupérrimos)
como eu sempre fiz.

.

Nem te ..

nho um lugar ao
. sol, aquela

manchinha ali, que mal podeis
enxergar. O máximo que con-

,

.segui para o pós-mortum foi
urna velha privada do departa
mento Z do inferno, depois de'
vários suores e cartas de apre
�entação" .

---------------------,------

Lotes nas
•

praias
Vende-se ou' troca-se por

carro 2 lotes na Ponta de Ja

ques, em Piçarras, e 2 lotes no

Balneário de Camboriú (Barra).'

Melhores informações com

PAULO ,-' fone 22-0725.

1 x

,

\ .

Q'i,-n ihli.iai.ii •• ir. i i iMII i. ih li. r.M ill;'ülÍãinni'TII ti li ri ,ri.1 ii ii lf'II i'I iãi i ii i i;'" .... III .11111 111 iI!1i lIi,lI
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,

, , '

.. B R A S IL IA' I
. LUXO,' BOM GOS'TO E ECONOMIA

'. '"

Robustez Durabilidade Beleza - Valor' revenda

Manutenção fácil'

S'6' 'o Brasüia pode dar tudo isso sem dar dor de cabeça

�. Mallon &, '

I C i a.
,

\ '

'.. ",,'
CANOINHAS '

'

-:-' , SANTA CATARINA ai
, ,'.'

, ,

'�a,y.''''Ul:'''''UU!!!!U!!!!!,!!!1 "'!!!" Yll.Y 1J!! li! li! IH !I! P li '!I! !!R..U"U,.I!,.I!§ '!!!, II!!" lU lU ",1.''1 !li!'" I'!',!!! ,. 'U ",U·.·! � R I !U!�1II..l41

-

de trás dos pilares de suas cons- crônicas, mande parar a música
trucões deve esconder alguns" e peça ao mais gago dos presen.
erros ou escancará-los aberta-. tes que as leia em altas vozes.

mente, conforme for sua tina.
Mesmo que escreva com in-

Tudo depende de sua ideologia. teligência e bom: gosto, na vida
Sabeis 'o que é ideologia? Não

V real é considerado, um pateta, o
sabeis, evidentemente. osso

«ue não lhe dá direito para in.
Inundo não é disso, o que agora, qressar em nenhuma ,sociedadenão vem ao caso. Mas o cronista t:.

, 'rnaçôniea . Meninos, cronista é
geralmente também! é um comu-

uma idéia tola e velha, não'

nista não contribui com doa-
atenteis contra vossa sociedade'

ções à igrej a neJm vai à ·mi�sas. . .

t "

Também dizem-no anarquista .

esqueceis os crorus as .'

Por isso os homens evitam-no e

as m-ulheres comparam-no a UIY,

cavalo sem dono, sujeito a mor

:LET no pasto, sem direito a pas-
, tar na vida eterna. Enfim" o

'cronista é acusado de tudo. In
clusive da crise petrolífera,
é�contecida noutros tempos.

Bateu o cachimbo, ajeitou
us calças e entrou numa peque
na floresta de vidros.

Mas em 2039, quando 8�
anos soarem em minha cabeça,
talvez ninguém mais saiba . o

que é um cronista, talvez nem

mais hajam livros, nem sabedo.
ria, nem amor, nem netos. Ou o

que é pior: nem o velho Nando
existirá. Quem sabe morreu
num

.

asilo ou ,hospício., 'Ou foi
arrastado por uma correnteza
do Arroio Monj 010, desta cidade
de Canoinhas. Correnteza san-

'<íuÍnea com certeza.
o ,

Jamais responde as raras

cartas que recebe. Ninguém
põe P.S. dizendo "me escreva",
pois sabem que isso é mera per�
da de tempo e tinta. Os aniver-·
sariantes jamais convidam-no

pára suas festas; temem que 8

cronista à elas leve suas piores

M

Basilio Humenhuk Comércio Ide Veículos Ltda.
.. __ .- ---,_'_'-- -----

Revendedor FORD I
1979

I
1948 31-4101

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

-,

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Corcel Coupê Luxo Azul .. ,� .. .. ., .. 1977,
1 Corcel Standart - branco ..

'

, . 1977
1 Corcel Coupê Luxo - amarelo .. .. .. .. .. 1976
I. Chevette - branco """ ., 197'4
1 Brasília �S - branco ., .. .. .. .. 1979
I Brasilia - branco .. .. . .. , .. .. 1975
1 Brasiha - vermelho .. .. ., ,. .. ., .. ,. 19,78

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados; de boa procedência, aos

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromi�o, em nossa loja _à

Rua Vidal Ramos, 203 _' Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024'
'

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA:.
leva ao conhecimento dos interessados; que está aberta a "CON�
CORRÊNCIA púBLICA" _ Edital 11.° 01/80, para o seguinte:

I.") ._ Alienação deuma Camioneta Chevrolet C-1403 - Modclo
, 1979, Motor a Gasolina _' 6 cilindros - 4 marchas.

2.°) _. Aquisição de uma Camionete Pick-Up, equipada c/caçam
-ba de aço - Capacidade de carga até uma tonelada _.; mo·
tal' diesel _ modelo 1980.

.

Prazo de entrega das Propostas até as 15:00 horas do
'Iia 22/01/1980, na Secretaria Municipal.

'

Melhores informações e Cópia do Edital, poderão ;381'
obtidas junto a Secretaria Municipal no horário de expedieJlte.
Prefeitura Municipal de Major Vieira, 02 de janeiro de 1980.,

r

Prefeitura M .. de Major Vieira
-,

Aviso de Licitação

,

, CLAUDIO GADOTTI _' Prefeito Municipal
, 3 x

,"'-':

'Para um bom' chimarrão

prefira
«BOM-DIA» -

-
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LEI N.o '549 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1979

1)ISP.PE SQ.BHE O, ..HEAJUST�:: .l?E CO:NTRATOS.
SUJ�;I�P�� .. A�TE:R:�Ç4o :DE: ACOiRDO, COM. C) .

"I

,.VALOR:DA. REFERÊNcIA:-.
'. .

.

'�'.: ',:"" !:(. :', ". ' j
'

•• ' " I'" •

'::;;ODILON PAZI}A,l'P!'ef-eito.'MH�üdl1al'dê l'rês'
:.: Barras; Estado de Sa�fa'· Catarina, no l1S0 de

..
t sit�'s:':afribuições, faz' sàlier' que a Câmam•. Mu
niCip'ardecreto:u -eéu 's�nciono a. seguinte:

.

.

. ,'"

· ." ': ,.. :'.' '. . \".
.

. L E I:.
t, . '. ,

"�'Art:' ro. �,FiC&')j 'Chefe 'd� 'Poder Executivo
autoriz�áo'·e. ,'pi:o:�edét

.

ao reaj ii&t� dos valores 'men··
.

sais dôS'·C6ritratoS'·'de·:arréndáinénto�"áluguéis·e presta.
.

ção de serviços sujeites. a alteração de acordo com;" .

índices. do.,,'�Valor .de.,Referôncía''; a ..partír-de... 1.? .de· .:" .

novembro de 1979, de acordo com o Decreto n.? ...

R4.14� d�';·Ol..: 1-r-'79 - DOU de 01.11. 7�,... ",

.'�l,� .: "o �. ;�._ ' �.
y'

N, ••
, ,�' '\� •

•

·.'Art._ 2.° -' Esta Lei entrará emvigor' r.a data
.

de sua publicação, revogadas' as disposições 'em con-
-

trário ..Y' .

'-.

I
.

,

' "

,(" �
. , ... . '.

J:, f>�efeit'u�a':"Municl�al d� Trê� B�r�a�' (S'C),' 1.1,
de dezembro de 197'9' ..

, .

ODILON·PA·ZDA '-' Prefeito-Municipal
.:" .:', ,:: "\ •.•.

.

"l . '.':'

.

.'
.

�....
_

. ..
�

.

··,��t�··Lei··foi .registrada e publicada no Depar- ,

tamento Administrativo desta prefeitura na data su
nta e' será publicada noTornal

.

"Correío do Norte".
-: ,,'

0'0' r .,' _: " 1",

Paulo Adão Frank -" Diretor Adminístrativo .

�: '

LEI N.o �Í'50 DE 14' DE DEZEMBRO DE 1979'

DISPÕE SOBRE A CON:CESS'f\O 'DE' AUMENTO
GERAí�' DE 20% 'Ad'PESSO'AL'CLT DESTA PRE

�'EITURA; E.M'<REGIME DE 4ffHORAS SEMANAIS
DE TRABA.fjH0;· :g'DÁ OUTRAS�PROVIDÊNCIAS.·

· . '. .., .1. ..,. .

ODILON'PAZDA, Prefeito lHulll'cipàl de·Tlês
Barras, Estado de Santa Catarina, no USo I de

§.J.ms lat.riJjul�·ões,<faz ..saber que a Câmara '

..1\iu-

,jjicipaf'tfucj:étúu e eu "sancione a seguinte:. ,i:. ' , ":;.' ...
'

',l.,' -,

L E I :
- \ ,

....

Art. L? - F'ica concedido ao .Pessoal "CLTI'
desta Prefeitura sujeÚp':,ao regime de 'trabalho de.
48:00 (quarenta e oito horas) semanais, um. aumento
gerali,q� 20%.�.(vi.nte por.cento) ',a vigorar, � partir do
t° de novembro de 1979," ".

.

"':' .

-'

.

.

- '. _,
r

' ....
I '.

,

' •.

.��t :: ..2.�.�': :�'.�ar�� fa��r' Iace .as despesas decor
rentes 'dO: Artl:gô 1',0" 'fica autorizada a suplementação
por Decreto. do . Executivo, das Dotações, Orçamentá-.' .

rias r��.t>ecti\T.a$'f.' até o limite necessário; por conta'
de an_v.J��()�,�··p�rcüil.s de. 'potações. do Orçamento V.l·

gente .-- ..... . . . "

.
.

.

" ! _,l ,',

,.,
......

.
<.

','\

- CIRURGIÃ DENTISTA -

_. Cle 005589159/DEP --

.,_...

í;',I:�ln,Eº' ,&":"UJ:·�;,·,��· ',�j'�
• I :' �, ... ': • \: :, "".-

..; :' ,

' •

/. :
11

Art. 3.'0 - Esta Lei entrará em vigor. na data
de sua publicação, revogadas as disposicóes em con

.. trárío .

.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 14-
de dezembro de 1979,

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
.

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

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

r Paulo Adão Frank - Diretor Administrativo

I
.

.

LEI! N�o 551 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1979 .

ÚISP6E SOBRE A CONCESSÃO DE BOLSA DE
ESTUDO E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDI-

. i '

TO ESPECIAL.

ODILON ,PAZDA, Prefeito I\th1.Hidpal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, nu 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 Chefe do. Poder Executivo,
. autorizado a conceder bolsa.parcial de estudo, no va-.

Ior de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), referente a

J 979, ao Funcionário Tadeu Kurpiel -' matriculado
_ na Faculdade de Direito do Sul de Minas - Estado'
de Minas Gerais.

Art. 2.° - Para cobertura dá despesa oriunda
do Artigo 1.0, fica autorizada a abertura por Decreto

do Executivo de umu Crédito Especial nó valor de Cr$
3.000,00 (três mil cruzeiros), por conta de anulações
parciais de Dotações do Orçamento vigente.

'

Art. ,.3:° _:__ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário. /
I

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 14
de dezembro de 1979. .

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

êamento Administrativo desta Prefeitura na data su-.

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

Paulo Adão Frank -,' Díreter Administrativo

. LEI N.o 552 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1979

DISP6E SOBRE A ANULAÇÃO E SUPLEMENTA
çÃO DE DOTAçôES'DO ORÇAMENTO VIGENTE,

. NO VALOR DE Cr$ 21,000,00.

«B O M'-'D I· A»
. I

«COMPADRE»

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

"

Dra. Zoé Walkyria. Natividade- Seleme

A melhor erva· mate produ
zi·ia em to ia região

", .

�:' ;.{" ·,:t �;,n:�t,es. par�' s·u a

'�un Dé5, Cost·a Carvalho, 41. e 44 -.,.

'f-)
"

'�'.
.' '.

1

,._----�---

"

EXPORTAÇAO

ODILON PA,ZDA, 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. 1.°.- Ficam anuladas parcialmente as

Dotações Orçamentárias abaixo, no valor total de Cr$
�n .000,00 (vinte e um mil cruzeiros) .

ANULAÇÔES:
Unidade Orçamentária:

,

00.00 - Câmara de Vereadores
. Projeto/Atividade:

01010012,001 '- Manut . Câmara
> Vereadores

Elemento da Despesa:
3,120.00 - Mat. COnSUlTIO
3.130.00 _. Serv , Terceiros
3.140.00 - Enc. Diversos ... ,

4.130.00 - Equipt. Instalaç , ,.

4.140.00 -. Mat. Permanente

Total da Anulação '.

Cr$ 10.000,00
Cr$ 6,000,00
Cr$ 4.000,00
Cr$ 500 ,OU
Cr$ 500,00
Cr$ 21.000,00

,

Art . 2,° - Ficam suplementadas com recursos

oriundos, das anulações do Art. L°, no valor de Cr$
21,000,00' (vinte e urrs mil cruzeiros), a seguinte Do

tação Orçamentária:
SUPLEMENTA:ÇAQ:

\

Unidade Orçamentária:
00.00 - Câmara de Vereadores

Projeto/Atividade:
01010012.001 -\

. Manut , Câmara
Vereadores .

Elemento da Despesa:
3.110.00 - Pessoal Cr$ 21: OOO)OC

Totàl da Unido Orçamen. Suple-
mentação . .. .. .. .. .. .. Cr$ 21.000,00

Art. 3.'0 _. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições e111 con

trário. /

Pref�itura Municipal de Três Barras (Se). 14
de dezembro de 1979.

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

tamento Administrativo desta Pr-efeitura- na 'data su

pra e sera publicada no Jornal "Correio do N�rte".
Raulo . Adão Frank - Diretor Administrath/() .'

·Or.· Sérgio T.. Langer
./.Clínica ,dentária de senhoras e crianças.

;';,;::\ -7 FAp.('cializl1\:1o em Odontopcdiatria -
" .;,i. .

lIORA---MARC'ADA' _. p(.:.). LlUro 1'vhiÜer, 494 � Fone 22-Ó461

-I .. 'i'. ..

,.

.. .. : .

,��:f.'IfiJi!_t!m!iIle!ll_!la_'�.il\'i'"1.r�Wi't,;:-:m:,��;�.",·�'tn,;.;,�.. ·;-�·�J.'I!lI'!"(.l:·�,m.Blm,'·�·��.�'�,,.!I'SD'I_.,

,
. , �

� II

-Cirurgião Dentista
Raios ·X

Fcne 22-0588

.. i..

_ "'-.. _. __ .:.=C··=:'-=·=========
I

=..:....-===

DR.
j

ZENO AMARAL FILHO
.o'

.

- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próxi�no à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960

�

-

.

====================="""""""'=--=._--=-

�..ALL!IJU. "9-�' ..... I ii g II I J..LII I II • II • A •• g .... I P • II I • I I •• A iIII!lUJI.� II Og�.IU
.

----.-

• ,

__ o

--:
--

I

CIMENTELA -I
I
I

FABRICA DE TELAS DE MAME GALVANIZADO, EM
TODOS OS TIPOS E SOB MEbIDA - ALAMBRADOS PA-

. ,
.

RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS·

JVIODELOS, EM TELAS DÉ. ARAME E PALANQUES DE

CONCRE�d PRÓPRIOS PARA CHACARAS - ARTEFA-'

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

I Escritó�io: Rua Eugênio de Souza, 188 .:_ Fone 22-0748, Caixa ;

i!
.

Postal, 241 - anexo Escritório Cide. I
I _

I
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. EscritÓrio 2:3� 1770 - Loja 23�2014
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: '�,·Dist·'ij:.b'()idores
'.

;Exc,1 tlSi VOS ,da Linha
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CANOINHAS (ACIC/CN)
-, "A EMBRATEL elaborou um

plano de' interiorização de
'

Te
lex, no qual consta, desde ju-'
lho de 1977, a cidade de Canoí
nhas para ser integrada à Rede
Nacionai de .T'elex" .

Esta informação está conti
da em expediente do Engenhei
ro João Geraldo Lessa da Silva.

\ '

Chefe em Exercício do Distrito
de Operações da Embratel de

'Florianópolis ao Presidente, da

Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas, Hilton Ritz

mann, em resposta ao ofício ex

pedido pela ACrC em 14 de no;
vernbro de' 1979.

Informa o Sr: João Geraldo,
que devido à uma série de ptó�
blemas, entre os quais a difí-
culdade de importação e os pra" Segundo o Presidente di

zos de entrega de equipamen- 'ACIC, a, TELESC ,de C�n:oi.nh�
tos, "estamos com toda a expan- já possui .,16 pedidos .de Empre.
são de novas cidades em Santa'. sas para integrar...se a R�e N�.
Catarina com previsão para o cíonal de Telex ..
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primeiro semestre dk 1980'. 1;.
pecíficamente, no caso deSsa ci.
dade, já recebemos uma part�·
do equipamento de transmissb'
telegráfica 'e estimamos para
..1�'ri1/80 , a:

. ativação definitiva
d,c)s terminais de assinantes"

Ano XXXIII.

05-01-80,
N.o 1552

A Prefeitura Municipal dê
Canoinhas, através de Boletim
de Cadastro Imobiliário, proce
deu esta semana um, levanta-

.

mente do número de casas e de
»essoas localizadas, nas 'zonas
...

alagadiças da cidade. Consta-
tou-se que no Campo da Água
Verde, existem 109 cas�s que
abrigam aproximadaments 650

pessoas. A medida, faz parte do
estudo. que a PMC vem reali
zando no sentido de resolver o

problema das famílias que são
freqüentemente atingidas pelas
enchentes.

.

xxx

O CTG Lago Azul de Major
"beira promoverá nos .dias 26 c

'27 deste mês, o IV Torneio de

Laço com a participação de, 30

equipes. No programa: Gine
t.eadas, Escolha da Melhor Equi
pe e elo Melhor Laçador. O "Pa
trão" do Centro de Tradições

j Gaúchas daquela cidade, Sr,
Guido Davet está convidando a

todos para o grande Baile de
Abertura, que acontecerá no

Barracão do Sr. Albaro Dias de.
TVioraes na, noite do dia' 26 .

xxx

.

_., Apresentando atores dé re··

nome, como Gerge Segal e Hen
�"Y Fonda, chega a Canoinhas iJ

st.cesso de Bilheteria, "Terror

I.

na Montanha Russa", cuja pelí
cula o Cine Jubileu exibe é_::,

partir de hoje até terça-feira,
�LOs seguintes horários: hoje às
20h30; amanhã às 19h30 e 21h30;
segunda e terça-feira às 20h30,
Para a petizada, a sessão do ma

tiné de amanhã no horário das
14 horas, o Jubileu apresenta
"Tarzan o Terrível". ' ,

xxx

Amanhã às 16 horas no Es
tádio Wiegando Olsen em Mar·

'

cílio,Dias, São Bernardo e Bota

fogo jogam a primeira partida
iniciando à decisão do Campeo
nato Amador da' I." Divisão
nromovido pela Liga Esportiva
Canoínhense � O segundo encon ,

tro, ,para a .contagem da m-elhor
de '3 pontos, acontecerá no Es
t,iidio Municipal "Ditão" no pró.

.

ximo domingo
xxx

oinhas
Telex até

�'

te'ra
abril

terminal
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proximo

Orcamentárla
d�' 34' milhões

de Três
1980
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em,
TRÊS BARRAS (AI/PM/ te de Cr$ 29.440:000,00. A des- Serviços Urbanos' Cr$ ........

�;N) -' O Diretor de Finanças pesa está assim distribuída: Câ- 4:�866.000,00; Setor: de Saúde!
'da Prefeitura Municipal de Três n.ara de Vereadores, Cr$ Saneamento, Cr$ 2.925.000,00;
Barras, Lineu Pacheco, infor- 1.008.00,00; Gabinete .do Prefei- Departamento'Municipal de Es.
mou ao C.N. que o Orçamento . to, Cr$ 1.602. OOQ,OO; Departa- iradas de Rodagem Cr$ .

Programa para o exercício que. mente de Administração, c-s l: L 756.000,00.
se inicia, foi estimado em c-s 2.7,90,00; Departamento da Fa- f

I O índice de aumento do ot·

314 m..
·

ilhôes de cru�eiros.. zenda, Cr$ 4.,621.000,00; .
Setor ,.

'1980' t'
.

.

çamento para' . a lnglU a
.

de Fomento Agropecuário, Cr$ ,90% em relação ao exercíco de
A maior receita está con- 593.000,00; Departamento.' de '1979, sendo o mesmo aprovado

centrada na, rubrica de Trans- Educação e Cultura, Cr$ ..... através q.a· Lei Municipal n.o
A Direção e equipe de fun ierências Correntes no montan- 3.839.000,00; Departamento de 532 de·22 ele novembro ,de' 1979.

cionários da Impressora Ouro
\

ih ....,"._n _ ,..... /_....... ........ _

. V.erde e Jornal Correio do Nor-
. '. .

te; agradecem e retribuem as ",.,' .'

\

". b'"
'-

:����aâ:n��:��ra:�es�fv�o��� a em nossa com,arca a llD "s,e�al
parte de leitores, amigos e Iami- "
Iíares por ocasião das Festas de

a Ordem' dos Advogad'osNatal e Ano Novo. Napróxima' ,

edição publicaremos a relação
I..

'. /'. .

'

dos inúmeros cartões recebidos
(
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CANOINHAS (FLTiCN)
- Em sua recente visita à Ca'

pital do,' Estado, '6 cronis,ta e

contista canoinhense, Fernando
J...Iuiz Tokarski, manteve cont�üo
com alguns escritores ilhéus,
cbj�tivando o .lançamento nesta

cidade, da u',lais signific�ltiva an

tologia de :poetas já lançada no

Estado de 'Santa CatarÍna -

�;,ão só pelo número de poetas
reunidos nUlna m�sma obra, co
lúCI tambén1. pela qualidade dos
testas apresentados.

Trata-se de "Outros Catari
, renses Escrevem Assim", que é

,

�J:nl livro editado pela tivrarfa
e Editora AcadênlÍca,. possuiri-.
do 360 páginas e já lauçad:,l com

. ��ucesso em Blumenç.tu, Floria-
�ópolis, Joinville e Caçador.

O lançamento com noite de

autógrafos, será provaveln1ente

I /

no Clube CanoinheIDIse, em data
a sef ;m1arcada, tudo deperidén
do das possi1;>ilidades de alguD':�
dos autores que fazem parte d 3

obra e q_qui desejam estar pre
E.entes. O lançamento em ç(;�
:hoinhas terá a cobertura espe·
cial do Conselho Municipal d,�

Cultura e' Prefeitura Municipál

Esta Sub-Seção é um órgão
.

A primeira Diretoria el�ib
de representação. da classe que

1

ficou assim constituída: Presi-
muitos benefícios trará àqueles '

profissionais, tanto pela elimi- dente,' Dr" Neuzildo Borba Fel'"

nação dos deslocamentos à Ca- nandes: Vice-Presidente,' Dr.
-pital para assuntos burocráticos,

.

',. ' 'j' D'
I,

Saulo Carvalho; Secretário, r.
'

como pe o príncípío de união 'e' ,
" I

çongrassamento propiciará aos Antonio Weínfurter �, r��ei�
causídicos . to, Dr. Aldo Díttríeh.

Participam de "Outros ea·
. AI . "

larinenses Escrevem. SSlm, ,

importantes nomes da literatura
(�2tadual tais como Alcides

Buss, A;tênio Zanon, Bráuli()'
1\11 .' Scholegel, Carlos Ronald�
Cirineu M. Cardoso, Domingos
'S.' Nunes, Fred Richter, Inês

l\'lafra, José E. Martins, Pinhei
ro Netto, L.A. Martins Mendes.
Ráimundo Caruso, Oldemar 01-
sen Junio�, Osmar' Pisani, lVIal'-'
cqs Konder Hels e Maria O. Ol�

Isen, entre outros.
,

c:

CANOINHAS ($SOAjCN)
.

- Congregando Advogados da

Região do Planalto Norte Cata
rinense, os profissionais da elas
�'C de nossa .cidade fundaram nn
c!ié'. 8 de dezembro de 1979, a

v

Sub-Secâo da Ordem dos Ad�o-·
,

[tados )s�diada na Comarca de
Canoinhas.

dores do Planalto
sua

'.,. -

aSSOClêlçaOra m
A reunião foi presidida pelo

1/I:!reador mafrense João Romário
Carvalho pa quaÚdade de Presiden-

, te da Diretoria Provisória, forma
da. recentemente com a finalidade
de elaborar os estatutos· dãquela
entidade.

Inicialmente foram discutídos e
.

fJprovados os Estatutos da nova en�
tidade após o que a reunião foi sus
rensa para a elaboração da Chapa
(;:r:,ica para a eleiçã.o da primeira di
letoria e Conselho .Fiscal, que a se- ,

guir foi aclamada e 'declarada em

possada e que tem a seguinte com-

p'Üsição:
'

.
c"etário - Sizinando Jungles (pa-

. panduva1i Tesoureiro Ge:raI - Ne·

ry Antônio Nader (Mafra), 1,.0 �e·"
soureiro - Nereu . José Henmng
O\IIajor Vieira), 2P Tesoureiro -

'.Ataides
-

Antônio Ribeiro (M,onte
,Castelo) .Diretor de PatrimônÍo
:-ris: Olg�. Paspal"i Fe;r�ira' (Irinet-:pohs�, DIretora de Relaçõefl Púb�{'as ."_ . Selma Coutinho Pieczaf
tCânoinhas). 'Pro,curador Geral ,
pj lrton

.

Andrade Martins (Porto
t:'nião) e 'Diretor de Propnganda -
Fdmundo Bittencourt (Canoínhns),
Os membros efetivos do Conselh�
Fiscal são: Leopoldo

- "BIonItos,ln
(ItaiópÇ>lis), Alcides Simõ,es da �ll
'.Ja (Papanduva), Amiltõn" Heltor,
Ferreira (M�a)� SérgJq ·J��9hel
(Três. Barras), Reinaldo LlS�a
�Monte Castelo) e Laur:9 PiC]$:Sl�S
(Itaiópolis) e os', suple:fI�'es': .• :EDl�
Nogara (Porto 'União)� Pedro ottq

Egge'rs . (Irine6polis) ce \ Cesário
Kc\aski (Major Vieira).

MAFf\A (AN/CN) - Tendo
por local o recinto da Câmara Mu
nÍf'Íp:tl ele J'\'iafra" v,ereadores dos

;JV1unicípjos integrantes da Ampla e

(�a Amvae, fundaram em dezem.-
11 o a União de 'Verc-'adores das
JI 'iicro-:-Reg'} ões Ampla e Amvae
(Gvemac) ; Ao ato compareceram
'. 'éTcodores dos Municípios de Ma

fra, Itaiópolis, Canoinhas, Três Bar�
1 %, Papanduva e 'Porto União, fa
Zl�l1d.o-se ausentes os Municípios' de
J\Tonte Castelo, Major Vieira e lri··
lIcópolis, Como convidados 'espe
cr::ds, comp�réceram· o Deputado
lV[oacir Bertoli, Presidente da As ..

�:('mbléi2. Legislativa; Fern'::mdo Bas:-

10s, Secretário Extraordinário do
TcabaUho e represelltante do Go�,
\TTl1.C'.dor 'Jorge Bornhaus�n; .JuraCI ,

I or:�''', da Silva, Presidente .da
Pnião dos Vereadores de Santa Ca ..

1arina; Prefeito Pl.:.ddo Gaissler,
de Maf!.a e outras destacadas p'er
::ol\l.dlid "dos."

,

Presidente João Romário
Carvalho (Mafra, 1.0 Vice - Alva
í'o Gaspre (Porto Urrião),\ 2.� Vice
-:- Adernar Schumacher (Três Bar
.iaE:), 3,'0 Vice.- Jair Lessak (Ca
lloinhas), Secretário Geral. - José
'G aio Filho (Itaiópolis), '1.0' Secre�

.

t\rio - EIGi Witt (Mc;fra), 2.0' Se-

Praça Lauro Müller, '514 �
,

Fone: 2!!-0316,

(
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




