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Regulamento e Programa do Concurso Vestibular • 1973
Faculdade de Ciências Administratival .de Clanóinbas

1 - Provas
Serão reaUzadàs três provas:
1) Português
2) Matemática
3) C.onhecimentos Gerais

2 - Inscrições
Serão feitas em formulário fornecido, pela Secretaria da

Fundação Univer�itária do Planalto Norte Catarinense - FUNPLOf!,
duraste o horário de 8xpl!diente em período a ser comunicado
anexando o candídejo os seguintes documentos:

'

- Documento de Identidade (Fotocópia autenticada)
� Recibo de pagamento da taxa de inscrição
- 2 fotos 3 x 4

3 ._: Documentos
O candidato declara sob pena de responsabilidade crimi

nal, que concluiu o curso Colegial em estebelecímento de �nsino
legalmente habilitado, e que apresentará os documentos adiante
relacionados por ocasião da matricula se para tal for convocado.

- Fichas modelo 18 e 19 (originais)
- Certificado de conclusão do 2.0 ciclo .eolegial (Fotocó-

pia autenticada) .

- Atestado de Sanidade Física e Mental
_: Atestado de Vacinação Antivariólica
- Atestado de exame Tuberculino-Toráxico
- 5 fotos 3 x 4

.

- Certidão de Naací.nento (Fotocópia autenticada)
- Tttulo de Eleitor (Fotocópia autenticada)
- Certificado. de Quitação Militar (Fotocópia autenticada)

4 - Critério de Seleç60
Far-se-á rigorosamente pelo processo classificatório, com

o aproveitamento dos candidatos até o limite de vagas' fixadas
pelo edital, excluíndo-se o candidato com resultado nulo em

qualquer das provas. A classificação dos candidatos fer-se-á na

ordem decrescente dOI resultados obtidos no concurso vestibular.

As provas serão julgadas po� banca designada, que atri
buirá nota entre ZERO. e DEZ. Não comparecendo q aluno con

vocado para matricula dentro do prazo fixedo, munido de todos
os documentos exigidos, perderá o direito à matricula, sendo
convocados os candidatos na sequência de classificação.

5 - PrograQlo.s
5.1. - Todas as provas versarão sobre conteúdo de nivel

colegial da respectiva matéria.

5�2. .• Português .

Interpretação' de texto extraído de autor brasileiro

Aplicações Gramaticais
.

Lituratura

e.3 .. - Matemática
a) ALGEBRA
Polinômios
Trinômio do segundo' grau
Equações exponenciais
Progressões e logarftlmos
Análise combinatória
Binômio de Newton
Determinantes
Funções
Derivadas

b) GEOMETRIA
O plano e a reta no espaço
Poliedros
Corpos Redondos
Relações Métricas no Triângulo e no Quadrilátero

c) TRIGONOMETRIA
Vetor

'

Projeções
Funções circulares

.

Transformações trigono,métrlcas
Resolução de Tr�ângul08

d) GEOMETRIA' ANALlTICA
Noçõel gerais
Lugares Geométricos

5.4. _ Conhecimentos Gerais

Questões e problemas
.
versa�do .,obre:

Ciências (Biologia, Fislca, História, Natural e Química)

Geografia
História
Matemática .

. lítl socíaís.
Atualidades econômicas, despor�lvas, po Icas e

Canoinhill, 10 de janeiro de 1973.

Luiz Fernando Freitas - PRESIDENTE
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CIRCULA AOS SABADOS

ENTREGA DE' TITULOS
CANOINHENSES

AINDA A
CIDjAOAos'

Como já anunciamos, publicamos hoje, o discurso- de agradecimento do sr. Fernando

Rocba, por ocasião do recebimento do título de CIDADÃO CANOINHENSE, entregue
em sessão solene de nossa Co lenda . Câmara de Vereadores.

Sr. Presidente e Srs. Verea
dores da Câmara Municipal
de Canoinhas, Dr. Sérgio
Uchôa de Rezende, MO.
Secretário da Fazenda Es
tadual de Santa Catarina,
digníssimas

.

autoridades. e

ilustres convidados presentes.

Hoje, realmente, é um

dia de muito orgulho, muita
satisfação e também de

grande responsabilidade para
mim, pois compareço a esta

Nobre Casa para receber
esta alta honraria, o título
de Cidadão Canoínhense
com que fui distinguido.

DE

o 8r. FERNANDO ROCHA, quando recebia o título da8 mã08
.

do lir.( MARlu. J. MAYER.

tituído a minha família.
Estou certo, senhores, de

que esta distinção que ora

recebo e por conseguinte
nos irmana, nos identificará,
ainda mais, na luta que
juntos estamos travando,
que, sem sombra de dúvida,
nos permitirá alcançar os

objetivos colimados, ou seja,
o engrandecimento" e bem
estar' social desta nossa Co
muna e - porque .não dizer
do nosso Brasil. t n

Participam desta ,�'bmena
gem que agora red'ebemos,
permitam-me assim1nterpr�
tar, pois a eles é 'mais de
víds do que a mim, a minha
família, os meus' amigos,
o Banco do Br a s

í I
através da sua Superior
Administração, de onde ema
na a firme dispesíção de

, \
"

bem colaborar com "os em

preendimentos desta terra

progressista e também os

meus colegas -de trabalho
da Agencia local que tenho
a honra de gerenciar.

Os Senhores nada têm

que nos agradecer: somos

apenas eu e os meus compa
nheiros do Banco do Brasil,
obreiros que,., no dia a dia,
nos esforçamos, cada vez

mais, na construção de uma

Canoínhas forte, livre e feliz.

Ao Sr. Presidente desta

Augusta Casa, os Srs. Ve

readores, ilustríssimas auto
ridades e ao povo em geral
aqui presente, transmito os

meus profundos agradeci
mentos e respeito pela dá
diva com que fui agraciado,
a de Cidadão de Canoinhas.

.

No meu entender, nada
fiz para que viesse a mere

cer tamanha distinção; no

entanto, é com humildade
e orgulho que o recebo,
nesta cerimônia tocante, que
jamais 'se apagará de minha

lembrança. Ao recebê-lo,
firmo a promessa de conti-
-nuar

.
dando o melhor de

minhas forças para não
deslustrá-lo.
A minha presença nesta

nossa terra de Canoinhas
remota aos idos de 195b.·

Sou bancário de profissão,
pertencendo com grande
honra ao quadro de funcio
nários da Agencia local do
Banco do Brasil.

Aqui chegando, senti como
se realmente estivesse em

minha terra natal, desfru
tando do salutar e amável
convívio de todos vocês,
meus irmãos conoinhenses.
..

'�..

Reunião da Ampla
A Associação -dos Municipios do Planalto Norte Catari

nens e, AMPLA, promoverá mais uma reúoíão em nossa cidade
no dia de hoje.

Ao presente conclave, que se reveste de grande impor
tância, deverão comparecer todos os Prefeitos de sUl área, bem
co�o os novos eleitos em novembro último.

Os trabalhos serão presididos pelo Prefeito sr. Alcides
Schumacher e o grande e importante acontecimento será a assi
natura do contrato, com firma especializada, para estudos para o

Plano Diretor em nossa região, desde Mafra a Porto União,
compreendendo todos os municípios. Deverá comparecer, igual
mente, o Delegado do SERPHAU em Santa Catarina e os 'traba
lhos terão seu inicio às 9 horas, no Salão Nobre da Câmara
Municipal.

.

A· AGENCIA DO BANCO DO BRaSIL S.A. desta

cidade, avisa ao comércio, indústria e o povo

em geral que está recebendo, através de depósi
tos em dinheiro, contribui�ões em favor das
vítimas do terremoto de Manágua.

A Canoinhas sempre' es
tive intimamente ligado, não
só

.
pelo fascínio que esta

amável. terra, desde o início,
exerceu sobre mim, como

também por ter aqui cons-

Universitário tresbarrense
no Projeto. Rondon

Seguiu dia seis próximo pas
sado, para o Estado de Sergipe,
O acadêmico de Bicquímica
Antonio José da Costa Gomes
da Universidade de Ponta Gros
sa. O estudante é filho do casal
Felix e Elisa Pacheco Gomes.

Seu trabalho em terras nor

destinas resume-se em concíen
tizar-se da realidade brasíleira,
divulgar lua terra de origem,
contribuindo assim com a Inte
gração Nacional, uma vez que o

lema do Projeto Rondon é INTE-
GRAR PARA NÃO ENTREGAR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Frigorífico Canoinbas· S.I.
F R I C A S A C.G.C.II.F. D.O 83.188.110

AS GERAL, ORDINARIA

D E C oN V o C A,Ç Ã o
'

/'
.' !

a CONVOCAÇÃQl
/J

Na confor idade dos Estatutos �'ciais e, de ordem
, do senhor dire�or. _residente, pelo pre�nte edital, convoco
os senhçres acíoníst s do F.RIG<?RY�lCO CANOINHA.S
S. A. ..... "FRICASA" para, reUnl910-se em assembléia

geral ordinária, no dia 5 de janejlo de 1973; às 10 (dez)
horas, na sede social, ítuada ,a' Estrada da Fartura
Km 2, deliberarem sobre a serinte "

< �

ORDEM O DIA:

1.0 - Relatório da di oria, balanço geral; demons
trativo da conta' Lucros / Pe das, parecer do Conselho
Fiscál relativo ao exercício indo m 31 de outubro de 1972.

2.0 - Eleição da f�iiretoria, do Conselho Fiscal e

fixação de honorá�ios'l' ,

3.0 - Outrosl_ssuntos de in resse social.

NOTA: Ac am-se à disposiçã dos senhores acio- I
nistas, nos escritó 'os do'''FRtCASA'', os ocumentos de que
trata o decreto I i n.? 2.627, de 26, de etembro de 1940.

C.ONVOCAÇÃ
Na coi ormidade dos Estatutos Soei s e, na falta

de quorum, para funcionamento da asse bléia geral
ordinária e la. convocação, ficam convidado os senho
res acionis s para se reunirem em 2a. convoca ão às 14
horas do esmo dia e local, para discutirem ssuntos
da ordem do dia da 1 a. convocação.

I

Canoínhas, 08 de dezembro de 1972.

AGENOR CHRISTOFOLI - Diretor vice-presidente

Erlita"

Fotocópias
o Cart6 ·0 do REGISTRO CIVIL, de NEREIDA

c. COR que funciona no,

a grata satI ação de informar

clientell que caba de receber um

FOTOCOPIADORA M. rlIodelo
tica, que copia
livros e outros papêis,

com nitidez e perieiça

Pelos Lares
e Salões

'\
I

ANIVERSARIAM.SE
Hoje: a sra. dona Aâair

esp. do sr. Ladislau Knorek;
os senhores: Sérgio Carvalho
e Dr. Sylvio btayer; a srta.
Maria Eulália Borges de Souza.
Amanhã: os jovens: Renato

Prust e Rafael Schulka.

Dia 15: a sra. da. Olinda
esposa do senhor Lourioaldo
'Burgardt; o senhor Herbert
Ritzmann; a senhorita Sueli
Cecilia Lessak; a menina
Jucelma de Fátima filha do '

sr. João Seczygiei.
Dia 16: os senhores: Paulo

'Fischer, residente 'em Comba
,iú e Waldomiro Nouack; a

srta. Dorazelia Maron' BeCil.
Dia 17: o senhor Antonio

Seleme.

Dia 18: os senhores: João
Linzmever e Osvaldo Sorg;
a Srta. Kátia Regina Crestam;
o jovem José Dreher.

Dia 19:' a senhorita' looni!
Damaso da Silvei, a.

Aos aniversariantes, nossos
votos de felicidades.

I
A Exatoria Estadual de

Canoinhas avisa aos senho
res produtores rurais que.
já recebeu os formulários

pára inscrição de produtor
pecuário, devendo os inte
ressados comparecer naquela
Repartição para aquisição
dos formulários e. outras

instruções que forem neces

sárias.

Exatoria Estadual de Canoí
nhas, 10 de janeiro de ;,,97::s..

\
-

Roberto Ennes Filho
Exator

Enlace matrimonial
Unem-se hoje, pelos sagra.

.

dos laços matrimoniais, às
17,30 horas, na Igreja Eoan
gélica Luterana de Csnoinhes, .

os iooens: LUIZ ALBERTO,
filho do casal Antonio e Me
lanie. Dias e OLIVIA, filha
do casal Hellmuth e Angelo
Prust.

Ao [ooem casal e seus pais,
enoiamos votos de muitas
felicidades.

Aviso aos

Produtores Rurais

Vende-se um terreno na

praia de Piçarras (SC), com
a área de 250 m2, distante
do mar IDBis ou menos 350.
metros, documentação per
feitamente em ordem. Acei
ta-se permuta por outro'

terreno nesta cidade. Infor

mações nesta redação.

f�Par:· seus 'ímpressos
PROCURE

, 'I

Impressora Ouro, Verde

A casa dos b,ons serviços

Pecuária
ltda.

,C�operati .a Agro
noinhas

GERAL
7/

OR�INARIA
si ,

'Edital 'e' Conv:,'caçào
De acordo com os�s!;atut08 Sociai',;, ficam 'convocados

os senhores associlid08'd�' Cooperativa,', 'Agro Pecuária de

Canoínhas Ltda., em pleno\�ozo de se 's �ireitos sociais, para
a Assembléia Geral Ordinsr,ia, a ser" eahzada em �ua sede

social, sita DI;t' 'Rua, Paulo Rl�.mann,.,,:, .

.0 20, nesta cldad� de

Canotnhss, Estado de Santa Cahrt a, às 7 horas do dl& 9

d.é março dE' 1973, .em PRIM IRA 'CONVOCAÇAO com o

míntmo de 2/3 de seus associa o�/'às 8 horas em �EGUNDA
SONVOCAÇÃO com o mínímo a metade e mars um de

seus associados, às 9 horas- em. RCEIRA CONVOCAÇÃO
com a presença de no mínimo / O '(dez) associados, no qual
haven.ío número legal, se,rá

diruti�a
seguinte ._

.

.

ORDEM pO DIA:
-Ó,

1) Apresentscão, discussã� l' julgam. ato do Balanço GereI

e demais documentos d'l? exerciclC� de 1972. Parecer do

Conselho Fiscal e o Re}/atório da Ilretorla.

2) Destinação das Sobr�s e P��das verifícad no e:urcicio de 72 .:

,3) Eleição. do Conselho q}.' Administração e suplentes para
o biênio de 1973/74l

. .

4, Eleição do Conselho ,í8�el e suplente para o xercíeío 1973
..

5) Fixação do prolo.9te. do Presidente, e cé��a d@pre-
sençe dos conthelros. \'

6) Outros Bssuntos;.'de interesse da Cooperativa. �. f '

OBS: 8)/0

reg�.�.

.'�/'O de chapas, para

concorr.ere.m
8!! ,eleições

aos ca J,�os de Conselho de Administração Ê\ Fiscal,
dever, 'o ser feitas com 30 dias após a pUbl�C8ÇãO. do E,' ital de Convocacão; ,

.

b) parl efeito de cálculo de "quorum" para in�t818�

Çã�...
�.. da Assembléia, esta Cooperativa tem

42 associados.
J

CSDoiD, 8S, 29 de dezembro de 1972.

WALjEMIRO NOERNBERGER _.;. Presidente
'-

.

ASSEMBL,

Empresas alemãs

querem in vestir

Catarina

em
\

� tcan a

FPOLIS - Num f!n'!ontro que durou 'cerca de duas ho-'
I'8S, o Secretario do Desenvclvlmento ,Econômico, sr. Hoyêdó de

.

Gouvêa Lins e o economtsta. Kersteu Buchholtz, da Sociedade
Alemã de Desenvolvímento (DEG). com sede ,na cidade de Colo
nie, debateram hipóteses de ínvestímentos alemães em empreen
dimentos industriais no Estado.

Comentando o encontro, o tituler da paste do Desenvol
vírnento Informou que há francas possibilidades de noves aplic�-'
ções de capital E'uropeu em Santa Catarina, pois a DEG, que é
uma agencia de fomento -d s investimentos alemães ínclusíve no

exterior, opera com grande número de empresas. .' "

«Com esse objetivo - acentuou o Secretátio � acer temoa
com o sr. Buehholtz, que é o consultor da DEG para os ínteres-.
ses da Sociedade na Amértcs Latina, um esquema de dtvutgaçâo
das oportunidades industriais de Santa Catarina, cujas perspecti
vas de crescimento fora m objeto de entusiástico comentário de

parte do nosso visitante, altamente impressionado com o que viu
em Joínvíllé e Blumenau, e .com 8 politica d� estímulo à' -indústria
conduzida pelo Governo do Estado».

A Comunidade Evangélica. Luterana de Canoinhas
oferece para venda o corpo de madeira de, sua Igreja
para demolição em face da nova construção prevista.

Interessados deverão dirigir-se ao Presidpnte, sr.

HUGO SCHMIDT.
. \

3

A entreviste resultou do convite do Secretário, formulado
• I

por intermédio do industrial paulista Robert Verrett, representante
dos interesses da empresa <Glopress SiA - Actigos Educacionais»,
que implantará em Blumensu uma indústria rj� material cientifico
E? de ínstrumeutos ,didáticos, com l)q�e no projeto recém-aprovado
pelo FUNDESC�' Desse projeto também participam ínvestidores
alemães, através da DEG, além de, invf'stido'res QU,e . compõem o

grupo nacional, entre os quais se inclui o Prt'iÚdente do Banco'
Econômico da Bahia, Augusto Calmon Vilas Boas.

Prédio a venda'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Campanha dá Ftaternidade vem aí
«o EGOISMO ESCRAVIZA, O AMOR LIBERTA»

O lema visa sintetizar, em palavras de eficaz co�
municação, todo o conteúdo do tema. Nos últimos
seis anos, a Campanha da Fraternidade teve os
seguintes slogans: 9F - Todos somos irmãos. so
mos todos íguaís; 1968 - ('rer com as Mãos' 1969 _

Para o outro o próximo é você; 1970 - Ser Cristão
é participar; 1971 - Reconciliar; e em 1"72 - Des
cubra a Felicidade de Servir. O slogan para o

pró.ximo �no, v�sd. inculcar com maior vigor a
idéia da líbertação. Cada uma das duas proposições
antítétícas deve ser interpretada à luz da dupla
acepção do tema; o egoísmo conduz o próprio
sgoísmc a uma verdadeira escravidão. ao mesmo

• tempo. que o faz escravizar os outros, enquanto
que OI verdadeiro amor n03 Iaz promover a inte
gral libertação da grandeza dos outros. O cartaz
da Campanha da Fraternidade para 1973. apresenta
um Cristo carregando uma cruz dentro de um
circulo de onde partem raios amarélo-Iaranja en

.tremeados de branco e' preto, íormando também
uma cruz. Na singeleza de sua concepção, o cartaz
vem a público para reforçar a frase-tema e o faz
com aquela que é em termos de evangelização, a
mais poderosa ilustração que se poderia achar
para exprimir de maneira direta a antítese amor
versus egoísmo - Cristo com a Cruz.

.

(Gazeta do Povo)
, Festa' do Padroeiro São Sebastião

dia 20 e 21
A tradicional Festa do Padroeiro da Paróquia de

Papanduva, o glorioso São Sebastião, este ano
será realizada nos dias 20 e ,21 do corrente. Os
festeiros sorteados para orientar os diversos tra
balhos atinentes são os seguintes: Senhores: Albi�io
Partala e sra., Pedro Gíacomo de Lucca e sra., João
Reusing e sra., Fernando Reusing e sra., Esmeral
dino M. de Almeida e sra., João Sonaglio e sra.,
Joaquim Mendes e sra. . Deonisio Trevisan e sra.,
Vitor Kachorroski e sra., Carlos Henrique Nicolai
e sra .. Nícolau Horacz e sra., Anibal Becker e sra.,
inclusive outras íamílías que terão suas atribuições
relativas aos serviços. Convite com bem elaborado
programa será distribuido brevemente para melhor
conhecimento da programação total dos Iestejos.
Pe. Antonio Oíntho, Pároco da Igreja Matriz. espera
contar como sempre, com iii inres-trJta solidarieda
de e colaboração de todos seus paroqulanos.
Arenistas também :;c�ntra a

sublegenda, '

O líder da ARS�A na Assembléia do Estado do
Rio, Deputado João Carlos Besouohet, revelou a

existência de correntes importantes f'la A,RENA
que defendem a extinção das sublégendas e a

'criação, a seguir de um 3.0 partido. Explicou que
grupos influentes da ARENA no plano nacional,
passaram a admitir a criação do 11.0 partido até
mesmo «como instrumento de catalização de cor

rentes descontentes nas fileiras sítuecíonístaa e

oposicionistas». o Deputado João Carlos Resouchet
disse ter feito uma sondagem junto as líderancas
mais importantes de seu partido, no Estado do RIO,
concluindo que 95% delas. com responsabilidades
no plano político regional ou municipal, preferem
a criação do 3.0 partido a manutenção das suble-
gendas. (Gazeta do Povo)

Banco do Brasit é O primeiro na

Ao mérica Latina
O Banco do Brasil, com depósitos de mais de

284 bilhões de cruzeiros, figura em primeiro lugar.
n� lista dos 95 bancos comerciais da América La·
tina, com depósitos de mais de 50 milhões d�
dólares, publicada pela revista «Progresso»,. do
grupo «Vision». O Banco do Brasil, �om depósitos
de 4.440 bilhões de dólares, encabeça a lista e é o

Nortotees de

13.01-1973

maior e o único na América Latina. oatalogadc
entre os 100 maiores do mundo, diz a revista.
(Gazeta do Povo). N. R.: Isto é o espelho da Re
volução e do grande Presidente Médici.

Felicitações recebidas pelo colunistá
É com satisfação que registro em minha' coluna

as Ielícítações natalinas recebidas, às quais gratís
simo fico e retribuo cordialmente. Do Exmo. Sr.
Governador do Estado e Exma. Sra., Proouradorle
Admst. Distrito Federal s .

Senador e senhora Lenoir
Vargas, Deputado Federal Wilmar Dallanhol e

família. ex-Deputado Federal Genesio Lins, Secre
tário do Governo. Orlando Bertolí, Deputado Nelson
Pedríne, Preso Assembléia Legislativa S. C., Depu-,
tado Benedito Therézio de Carvalho, Renato Ramos
da Silva. Preso Diret. Reg. da Arena, Dr; Jorge
Konder Bornhausen, Vice-Presidente Arena, Dom
Jerônimo Mazzarotto, Reitor Ilníverstdade Católica
Paraná, Dr. Osvaldo Vilela, Delegado Regional de
Polícia, Sgt. e Iamílía Walter Domingos de Andrade,
Delegado de Polícia local. sr. Edmar Renê Evers,
Prefeito de Mafra, sr. Aníbal Giacomo de Lucca,
Prefeito de Monte Castelo. sr. Aloisio Partala, Pre
feito eleito, Dr. Mário L. N. Goeldner e Func.
ACARESC, Dr. Mário Mussi, Diretor de Abrahão
Mussi S.A (lindo cartão), Dr. Osvaldo Segundo e

íamüía, Dr. José Sanches Jr. e Iamllía, S.P., Dr. Dino
Almeida, Jornalista, Pe. Egidio Schwde. P. A .. Eu
genio Sidorak e Iamilla, Nicolau Horacz e Iamílía,
Jahyr D. Silveira e Iamílía, Evaldo Grabovski e

Iamuía, Modesto Hirth e familia, Olimpio Cardoso
e família, João Almeida e família, Alois A. Werka
e família, José A. Correia e íarnílía, José Nivaldo
1'. Almeida, João Natal, S. Paulo, Jorge WekerJe
e sra., Diretor da Souza Cruz. Vitor Malakoviski e

Iamilía, Carlos Fríchínbrudrs e Iamílía, .l:)rta. Dína
Fernandes, Srta. Gecllda Pícheídt, Srta. Gleci Cor
deiro. Srta. Rosemarí Antoníazzí, Sra. Eva G. Al
meida, Srta. Ema Greffin, Srta. Luci Reck, Curitiba;
no próximo número continuarei.

"Passarelá da Sociedade
Dia 1.0 do corrente aniversariou a elegante ga

rotinha, Maria Carla, filha do casal, Alinor (Inez)
Eufrasio, ele gerente' do Linifício Leslíe. Muitos
cumprimentos recebeu naquele dia a.Maria Carla.
* Dia 9 deste festejou seu natalícío o menino
Regis, filho do. casal, sr, Olímpio (Tereza) Schadeck,
ele Vice-Prefeito de Papanduva. A festinha oíere- ,

cída pelo Regis a, seus coleguinhas esteve animada.
• Também em (1)uritiba festejou niver a garotinha
'I'erezínha, filha do dr. Paulo (Tereza) Camargo,
ele Diretor do Canal 12.. OI;! cumprimentos estive
ram em alta rotação naquele dia para a 'I'erezínha.
* Amanhã estará aniversariando o jovem' estu
dante Aristides Souaglío, conheeído na intimidade
por «Outra». filho do casal sr. João (Leonor) So
naglio; as Ielícítações e abraços estarão em pauta
para o jovem natalíeíante.
* Dia 17 completará mais um ano de sua feliz
existência a sra. Donída Oosta, virtuosa esposa do
sr. Aíbaro Dias de Morais, proprietário do Posto
Ipíranga. Muitos serão os cumprimentos que rece
bera naquele dia a bondosa senhora.
* Dia 20 estará festejando idade nova o sr. Seve
dano' S. de Almeida, data consagrada ao Padroeiro
da Paróquia, dia festivo para todos e com grande
alegria para os familiares dO' aniversariante. A
coluna almeja felicidades a todos os aniversariantes.

Uma por semana - VING,\NÇA: A satisfação
que se tira da vingança, dura pouco, mas a que se

. ,

consegue pela clemência é eterna. (Henrique I V)

HesoluçãoN. 329 de 19/12/1972
Altera

�

Disp sitivos Regim tais
A Câmara' unicipal de Canoinhas,Estado de

R E S O L V E:

.Art 1.
� -_O Artigo 46 do Regim,en o Interno terá

a seguinte re
\ açao : Art. 46 - As Comís es Permanen

tes têm por o jetivo estudar os assuntos submetidos ao

seu exame, m: nifestar sobre eles a sua opinião e prepa-1

rar, por inicia va própria ou indicação do Plenário, pro-
jetos de lei ati ,entes à sua especialida e.

Parágrafo único - As Comissõ
4 (quatro), com

\
stas cada uma de

com as seguintes \denominações:
,

. I - Jus ',ça e Redação;
tr - Fina' ças e Orçamen 70;
III - Obra � e Serviços /úblicos;
IV - Cultu e Assistênc 'a Social.

Permanentes são

(três) Vereádores,

\

Art. 2.0 ..... O IArtigo 50 � Regimento Interno da
Câmara terá a seguin e redação

ti
Artigo 50 - Compete

à Comissão de Justi' a e Re I�ção manifestar-se sobre
todos os assuntos entr \gues à ,I a apreciação, quanto ao

seu aspecto constitucio al, leg�l ou jurídico e quanto ao

seu aspecto gramatical

,Ir lógic�, quando solicitado o seu

parecer por imposição r gimenltal ou por deliberação do
Plenário. \ j

§ 1.0 - É obrigat' ria
1
audiência da Comissão de

Justiça e Redação sobre
.

od iS os processos que tramitam

pela Câmara, ressalvado', que explicitamente tiverem
outro destino por este Re

\

i entoo

§ 2.0 - Concluindo !,� Comissãô de Justiça e Re-'
dação pela ilegalidade o �" inconstitucionalidade de um

projeto, deve o parecer v 'r ',a Plenário para ser discutido
.

e, somente quando rejeit do \ prosseguirá o processo.

Art. 3.0 - Fica evo ),ado o Artigo 54 da Resolu
ção n.o 3\0 de 28/12/1 '70 (\ ispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara'Mu I ícipal Ide Canoínhas).

1 \

Art. 4 o - O P írágrafoi 6.0 do artigo 56 do mes

mo Regimento, terá a

SegUint�\ redação: § 6.0 - Não se

aplicam os dispositivo' deste a \�tigo" à Comissão de Justiça
e Redação que terá i prazo de � 3 (três) dias, para elabo-
rar a

te.
dação final, I

e acordo

�,om
o deliberado.. .

.

Art. '5.0' -, parágrafo �o, do, artigo 152, terá
\
a

seguinte redação: 4 o - As � emendas e submendas
serão aceitas, di cutidas e, se

.

aprovadas, o pro
jeto com as emen as, serão enca�inhadas à Comissão de
Justiça e Redaçãé, para ser de uovo redigido conforme

. �
o aprovado.. r

Art. 6.0 O parágrafo 2. I, do artigo 153 terá a

§ 2.0 - Se .houv Ir emendas aprovadas
o projeto com a emendas, será enc ,minhado à Comissão
de Justiça E' Re ação, para redigí-Io ' na devida forma.

I
O Artigo 173 'ssim como seu §

único, terão a eguinte redação: Arti lO 173 - Terminada
a fase de vota Ião, será o projeto, co as emendas apro
vadas, enviado à Comisr.ão de Justiça. e Redação para
elaborar .a re

f ção final, de acordo 'om o deliberado,
dentro do pra o de 3 (três) dias. !

Parágr fo umco - .Independe parecer da Co-
missão de Jlrl tiça e Redação os

I - ua Lei � Orçamentária;
II - de Decreto Legislativo;
III - de Resplução reformando o Interno.

Art. /8.0 O § 1.0, do artigo 2 O; terá a se-

guinte redação: § 1.0 - O recurso será

en,'
aminhado à

comissão. de Justiça e Redação para opio r e elaborar
Projeto de Resolução. .

Art. 9.0' ..... Esta Resolução entra em vigor a 30 de
janeiro de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Canoinhas, ij} de dezemb\o de 1972.

Ass) João Seleme - Presidente
» Altredo Ivo Paul 1.0 Secretário
» Alfredo Franco 2.0, Secretãrío

(Republicado por incorreção)
n
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ESPARSASNOTAS
A firma Schadeck, concessío

nária da Crisler, na vizinha
cidade de Mafra, jé adquiriu'
imóvel em nossa cidade para a

instalação de uma nova Agencia.
x .x x

O calendário registra hoje
mais um aniversário do dentista
Dr. Sylvío A. Meyer e também
os 25 anos de permanência em

nossa cidade do advogado Dr.
Saulo Carvalho.

x x x

Esteve em Florianópolis, a

serviço" o engenheiro, Dr. João
Alberto Nicolazzi.

Em férias regulamentares o

MM. Juiz de Direito da Comar
ce, Dr. José Geraldo Batista,
seguíu para o sul do Este do.

x x x

Deverá estar segunda feira
em nossa cidade o industrral
sr. Romano Msseígnan, afim de

presídtr essembléia doFrigorífico.
x x'x

Religiosas ucre inas, oriupdas
da Argentina, se eucontram em

nOSS9 cidade e aquí vão cons

truír e instalar um colégio de
ensino.

x x x

x x x

Como Prefeito, o sr, Alcides
Schumacher prestdírâ hoje a

última reunião da ASSOCIação
dos Municípios do Planalto Norte
Cataríuense, AMPLA.

x x x

O DEputado Therézio Netto
se encontra em nessa cícade afim
de paraninfar um casamento,

x x x

/ Uma fábrica de móveis está
prestes a transferir-se pare a

nossa cidade e Instelar- se no

bairro industrial do Campo da

Agua Verde. Os entendimentos
nesse sentido estão sendo man

tidos diretamente com o Pre
feito sr. Alcides Schumscher.

Impressões colhidas pelo cftminho

Pegoulàde
"€NÉAS ATHANAzIO

Monteiro Lobato, à épcca acadêmico de direito, mo

rava em S. Paulo, numa república de estudantes;» onde a

literatura era a vida presente e ,.0 sonho de todos, Um de
seus amigos, Benjamim Pinheiro, formou-se e, como advo
gado, rumou para o interior: Pindamonhangaba. Lá fundou
um jornal de oposição e, como não lhe sobrava tempo por
ter sido lançado candidato a Prefeito, encomendava pelo
correio todos os artigos para Q jornal, aos seus colegas de,
república que, da capital, à distância, enchiam as páginas do
semanário, escondidos sob os mais variados pseudônimos e

num estilo que deixava boquiabertos os pacíftcos habitantes
da cidade interiorana.

Um M.certo
A fiJ:-ma Sic61 proporcionou,

domingo último, um churrasco
de confraternização para Seus

empregados.
x x x

Decorrente de fusão na rede
bancária gaúcha, o tradicional
Banco Nacional do Comércio
passou a chamar-se ag9ra Banco
Sul Brasileiro S.A., com o en

dereço telegráfico de NqVO
BANCO, desde .o dia primeiro.

x x X

Esta ediçãÕ poderá ser consi
derada histórica, ao publicar o

edital das matérias do príme íro
Vestibular em nossa terra. Pa
rabéns, assim, a tóda juventude
estudiosa de Canoíuhes:

Quando necessitava de artigos sobre um determinado
assunto, relacionado com sua atividade política, Pinheiro
pedia através de bilhetes: «Lobato: preciso de um artigo

· bastante severo atacando a câmara por causa duma rachá
existente na parede do teatro. E outro sobre o capim quê
há nas ruass. Ou então: <Lobato: . há um chafariz que não
funciona. Meta o pau». E lá iam os artigos, assinados com

0& mais incríveis pseudônimos.
Um dia a incumbência foi mais grave. Lobato, em S.

Paulo, recebeu a. seguinte encomenda: «Pinda está às escu

res. A câmara quer iluminação a gás; nós queremos Iampiões
belgas. Meta o pau no álcool e defenda o lampião' belgu. O
artigo era urgente e, corno Lobato não podia, no momento,
escrevê lo, confiou-o a outro colega de república, Cândido
de Negreiros.

.

Negreiros, que andava a ler () conhecido Tartarin de
Tarascon, do famoso Dsudet, escreveu o artigo, encaixando
um exemplo inventado por. ele, em que uma crdade france
sa - Beaucaíre -' e todos os personagens, inclusive o

Presidente - da Câmara, M. Pegoulade, eram. personagens
tirados do mencionado livro.

Segundo o .exe,mplo», que era dado como muito re-
·

cente, essa cidade francesa, depois de muitas lutas e de
vencer a oposição do ,dito Presidente, adotou li iluminação
com lampiões belgas e foi com eles iluminada. Na ínsugu
ração, M. Pegoulade 'fez um formidável discurso.

O artigo, enviado para Pinda, foi estampado no jornal
de Pinheiro com, o título «As escuras» e lido no. plenário
da câmara. E esta, Inteiramente desepercebíds da brincadeira,

·

seguiu O exemplo de sua irmã francesa, adotando por una-
nimidade os ditos lampiões belgas.

-
.

PUBLIC�ÇÃO OFICIAL DA

PREfEITURA MUNICIPAL DE
,

DECRETO N.O 408/72
. RETIFICA E RATIFICA

O cidadão' Alcides Schumacher, Prefeito Mu (I' ipal de CSDoi•.
ohas,

__

ado de Sante Catarina, no U80 de sua8 atr uiçôes legais,
siderando ter havido equívoco do fun

.

nário responsável
pela elabon, o do documento e,m referência;

.

Consi rando o fato do Poder Execut- o primar sempre pelo
bom trabalho da coisa pública. resolve: <'

Art.}.o Fica retificado o art; 3.0 do Decreto 0.0 395
datado de 02-10-72

em

.do Decreto
revogadas a8

.

f Diretor Administrativo

documentos
ivil art. 180.

S alguém tiver coo ecimento de
e j'!ltir algum imped menta legal,
8 use-o para fins d direito.

três Barras, 6 de janeiro de 1973.
,
I

MARIA UBA DE ANDRADE
Escrevente Jueamentade

o cidadão Alcides Schumecher, Pr feito Municipal de CeDoi.
nhas, Estado Bnta Catarina, DO UBO de sua8 atribuições. resclve.

CONCEDER LICENÇA: .

De -co rmidade com o artigo 131 da Le' 0.0 413 de 24/3/58,
à JANET SANTOS PEREIRA, fUDcioDíria m icipal, por 8eSlleD�a
(60) dia., onforme laudo medico; a partir de 19/ '72.

anoinhea, 20 ri.., dezembro de 1972.
AsD -ALCIOES SCHUMACHER _;_ Prefeito Municip81
As� JOSÉ BONIFACIO FURTADO - Diretor Administrativo

Meses após Pinheiro era eleito Prefeito. n

I
-

FACILIDADESNOSSASPERTO,VER DE
-

"'� �-

___R--e-rr1-g-é-'ra-- d-.------'-_ __..d.� ::::....._
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-

M ERHY S·ELEMEI
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