
Mensagem
Oliveira Ga'rcindo por �casião
Quem olhar em retrospecto

'para o desenvolvimento de
Canoinhas, à luz dos resultados

, já atingidos, não pode legitima
mente por, em dúvida à sabedo-

. , ria das decisões básicas que
orientaram os incentivos a in
vestir, na região, para o setor
tndustríal. Mas tenho a convic
ção de que qualquer um de nós,
presente na ocasião

-

em- que as

decisões foram tomadas, teria
optado pela mesma direção. E
teria optado certo. De outra par
te, não é -demaís lembrar que o

desenvolvimento é um estado
de espírito. A criação de indús
trias tornou visível o desenvol
vimento. J!;, através da vístbíll
dade, criou motivações no âoimo
dos empregos, cujos f'f-itoli mul
tiplicadores são íncalculávers.
Mas a multiplicação se fez de
sordenada. O munícípio que
acolheu nesse caso, Canoíuhasj
não tem um programa de
ínfra-estrutura, E, então, o de
senvolvimento fez suas vitimas,
sim vítimas da mão de obra
especializada, homens Incepazes
de entender o aceleramento da

máquina, a urgência da produ
ção e a.s exigências do progre�
so, este que exige para se fir
mar, a especialização, que ain
da e carente de atividade cria-

.

�iva, de experíêncíe que pode
temporariamente, substituir li
técnica. Falta um órgão es
pecializado para ensinar, .formar
homens que possam não serem

vítimas da própria ignorância
de conhecimentos. Pensamos,
então; 6a instalação do SENA!.
Consta do nosso, Relatório.

Se uma coletividade for des
provida da motíveçêo de. traba
lho e de progresso, sua tendên
da é de estagoar na rotina ou

deixar-se envolver no sentimen
to de descrer e de negar. Rom
per com a totina é impedir a

repetição de erros e aperfeí-:
çoar os acertos. O progresso
exige continuidade. Corrige-se,
reforma-se e coqsoltda-se. O
êxito do futuro está na sabedo
ria de preservar-se a conquista
do passado, quando este pros
segue no tempo, ensinando.

É tempo de aceitarmos para
nós mesmos, adminiStração
como marca decisiva. de obras

que assinalem governo evoluido.
reformista e legal. Dançar se

mentes de motivação como meio
de acompanhar a evidêqcia de

,

fatos e o povo possa assistir o

desenvolvimento sempre seguro
e crescente.

'

Há obstáculos a vencer, em

boragrandes dificuldades tenham
sido 8plainad8�, existem prr ble
mas que nos desafiam dia ria
mente, Mas, as autoridades e o

público procuram cooperar, em

clt'ma de compreensão reciproca,
no sadio propósito de acertar.·

, Se, de um lado, existem arrou

bos demagógicos, de outro lado
é bem maior, há díseiphne con-

'8enti�, no reconhecimento do

esforço de cooperaçêo, em

beneficio da conquista de uma

Canolnhas maior.Muitos confiam
em si mesmo. Tem confiança
em seu destino.. Justamente

.

ejj8eS que não lhe ocorrem pa
ralizar a produção para o realce
de foréi polítiça, é que não

querem estancar a atividade
econômica. Os interesses cons

tituidos alia-se a motivação cons

trutiva. E isso, é um fato, em

Canoinhas. O enorme acervo

que se pode usUfruir, escapa 8

capacidade de avaliação. Negam
alguns, porque liio sabem co.mo

do

afirmar"se. Mas esses são os

destituido� de orientação, arvo
rando-se Inovadores, quando, na
verdade, seguem a corrente de
opiniões. movidas por interesses
frusta:ios, alimental1qs por jul
gementes completamente des
garrados da rt:alidade dos fatos
Também; nesta ocasião. não po
demos negar, Caaoinhas atra
vessa uma fase difícil. Há mo

tivos econômicos e sociais que
justificam o nosso pensamento.
Mas' não é por isso que devemos
esmorecer a nOSSA convicção de
acredítar nos principios do nosso
roteiro. De maneira incisiva e

oportuna, o Plano de Trabalho
que confeccionamos, salíenta a

acão .
do governaate em cclabo

ração com o' povo Q:O interesse
primordial de solucíonar e equa
cionar todos os problemas, fa
zendo, voltar a normalidade
progressista que a situação atual
exige. Ao hornem : de governo
cabe O responsabilidade de �gir
politicamente. Procurar orientar
a opinião pública, sem jamais .a
ele se substituir, pois, se não a

pode igoorar, 8 ela não !te deve
escravizar. E, é justamente isso

que o. distingue daqueles que,
preocupados com outros objetí
vos,abandonam os, permanentes
objettvos municipais, por caUs/a
de interesses momentâneos. É
mister ter a sensibilidade polí
tica, sem, no entanto.entregar-se
a irresponsabilidade política. Na ,

confusão dessas duas atitudes
está a raiz de muitos 'de n09SOS

males.
Diante dessa lição, constitui

mos um grupo de trabalho que
elabora um plano para o início
d@ n08SO Governo. Ele é grande,
para uma cidade pequena. Jus
nftca-se porque a previsão é
maior. É para 20 anos. Será
feito em 4. Apenas é exigido
pera sua execução que a técnica

seja a principal fonte de irra

diação e esteja emoldurado no

principio Irradiante da evolução,

No espaço de tempo' que ti
vemos entre o resultano da

eleição até o dia da posse, eis
o levantamento técnico, prático
e experiente que fizemos: Além
de íntcíativas iniciais julgadas
alé primárias que tomareÔlos
no inicio de nosso governo, al
eançeremos projetos de largo
aspecto e profundo, de grande
fôlego. Eis os setores principais,
tam'bém Incluídos no Plano:

1 - Limpeza pública feita por
.

equipe até atingir todos 08

setores do perímetro urbano -

além desta, outra será remicíada
à noite. Csnoinhas será em

pouco tempo. a cidade mais

limpa .do Planalto Norte. É a

intenção.

2 - !Iluminação pública a mer

cúrio, perímetro urbano.
..

3 __
'

Processamento de dados.
Cobrança de impostos e

taxas através computador ele�
trônico. Inicio em abril deste ano.

4. - Atendimento à implantação
de novas e expansão in

dustrial, com operação concen

trada de todo o ;maquinário-
disponível. Será exigido 8 CO

brança de uma . taxa para o'
consumo de .mão de obra e

combustível. '

5 - Departamento de Assistên-
cia SO,cial, Convênio com

a Secrataria de Assistência So
cial do Governo do· Estado.
PreVIsão para maio do corrente
ano. Terá a orientação de uma

assistente soci,al. Proj eto está

Prefeito sr. Alfredo de
de
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sendo executado,

6 _' Já no
"

orçamento deste
ano, verba aquisição' de

sementes selecíonades, de todos
os cereais. Assistência técnica
por engenheiros agrônomos da
ACARESC e outros. Há estudos
quase concluídos p 'r técnicos'
oa Secretaria da Agriculture do
Estado.

7 - Após o conhecimento pre-
'VIsto para' o excesso da

arrecadação, em agosto deste'
ano. aquísícão de tratores para
o serviço de destocamento. Es

tan;lOs preocupados com o exodo
rural. Vamos dar condições ao

homem do campo, para o au

mento da produção agrícola. Terá,
incentivos de todas ali formas.

8 - Colocação dE> meio-fios em

todo o perímetro urbano,
spós o levantamento topogréfíco,
Já contratamos topógrafo que
será orientado a respeito, por
engenheiro.
9 _ Nó setor educação, será

orientado por' uma Coor
denadoria local.· Já está sendo
executado um projeto. ínclusíve
cursos de férias par'a a8 profes
soras municipais. O Muniéipio
pagará melhor, mas exigirámaior
a�tidão das professoras,
O que Canoinhas vai receber
no próximo mês:

Água: (Inícío 'previstp· para fe
vereiro), conclusão: 18 meses.

COTESC: Nova rede, subter
rânea. Novo prédio será cons

truido em julho deste ano.

Fábrica: Botões Corozita de
Taubaté, Estado de São Paulo.
Será instalada até o fim 'do ano,
uma filial - mão de obra fe
minioa - (70%).
Aglomerados:

.

Fábrica, de Ir
.:nãos Zugman, além de instala
ção e ampliação 'do atual parque
industrial com fábrica de portas,
molduras, etc.

Fr,jgorífico: Iasuguração pre
vista para ma.rç9.

Projeto Batata Semente:
Convênio Governo Brasileiro e

Governo Feder&l da Alemanha
Ocidental. Instalação no Brasil,
escolhido o (Estado de Santa
Catarina e nesta região de Ca
noínhas, para a construção de
um Centro de Treinamento para
30 pessoas com restaurante,
dormitórios, salas de Bulas de
estar e recreação mais um Ia-.
boratório de VIROLOGIA, casa
de vegetação, campo de: experi
mentação, câmaras frias, resi
d�ncias para técni�os alemães e

brasileiros. O Governo .Federal
de Alemanha já doou 10 mil
caixas de batatas sementes simdo
2.000 sementes genéticas. Area
30 alqueires. Aplicação ,!O pro
jeto por parte' oa, Alemanha: no
primeiro ano: 500.000 mil mar-

elegeu_-. nova

Diretor: Rubens Ribeiro
FONE. 128

cos (um milhão de cruzeiros);
Governo Brasileiro.l.OOO.OOOO,OO.
Tota], dóis milhões de cruzeiros

para a primeiro ano. Centro de
Treinamento.Local da instalação:
Campo d'Agua Verde.

Plano de obras n.o' 1
Com o crescimento da ctdsde,

tanto habitacional como o de
senvolvimeoto industrial, nasce

automaticamente a necessidade
de atualização dos setores, admi
nistrativos, construção imediata,
portanto, do Centro Cívico' que

[aglomerará
todos os órgãos de

servímento público com o rema

,nejamento administrativo e

correção das distcrções. É ur-

gente a construção de um.

Estação Rodoviária, M�rcado,
Desenvolvimento do Pleno Viá-
,tio, Urbanização da cidade,
pait>agismo, Remanejamento de

AMPLA

.Comc anunciamos, a As�

sociação dos Municípios do
Planalto Norte Catarinense,
AMPLA, reuniu-se sábado
último em nossa cidade afim
de eleger a sua nova dire
toria por término de mandato.

O conclave realizou-se na

. parte da manhã no Salão
Nobre da Câmara Municipal,
presidido pelo ex-Prefeito,
sr. Alcides Schumacher que
interrompeu suas férias
àquele fim. Procedida a

eleição, presentes todos os

Prefeitos da região, a mesma

apresentou o seguinte resul-
.

tado: Presidente: Albedo de.
Oliveira Garcindo, Prefeito
de Canoinhas; 1.0 Vice: José
Schultz Filho, Prefeito de
Mafra; 2.0 Vice: Alexandre
Puszyna,

.

Prefeito de Porto
União; Conselho' Fiscal: Aloi-

Notícia do
O 3°. BPM Jenuârlo Côrte,

recebe a �isita do jovem 'e�dinâ
'mico Capitão Alvaro Luiz da
Silva, Comandante da 2a. Con

panhia de Pólicia Militar, o qual
.

permanecerá neste Batalhão por
um período de uma semaóa a

fim de aperfeiçoar seus conhe
cimento, Policiai!t Militares.

.

·Ao mesmo tempo, o Batalhã9
reforça seu quadro de oficiais
com 8 apresenteção de quatro
AspiraBtes recém· formados na·

Escola de Formação·de Oficiais,'
sediados em Florianópolis.

da Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Praças e logeadouros públicos e

ainda construção de 'um Teatro
que se constítue em veículo
cultural imprescindível para a

formação cultural da juventude.
A falta· de atualização nos

setores mencíonsdos, cria uma

necessidade imediatista, de ata

que 80S problemas exístentes e

acumulados, daí o PLANO DE
OBRAS n.? 1. para um período
de 18 meses,

Em síntese, eis aS obras que
integram o PLANO:

1 ESTAÇAO RODOVIARIA;
2 MERCADO PÚBLICO

MUNICIPAL;
3 - PRAÇA E TEA'l'RO;
4 -- PAISAGISMO;
5 - PLANO VIARIO.

reuniu-se e

Diretoria
I

sio Partala, Prefeito de Pa

panduva, Eduardo Kaszímí
erkí, Prefeito de Itaiópolís,
Odilon Davet, Prefeito de

Major Vieira; Suplentes; José
Felicio de Souza, Prefeito
de Três Barras, Vivaldo
Crestani, Prefeito de Iríneó
polis e Lydio Seccon, Pre
feito de Monte Castelo;

Ao meio dia todos os

presentes, foram recepciona
dós com um churrasco na

sede do Bolão' Fantasma,
quando vários oradores se

fizeram ouvir. No período ,

da tarde, -pelas 16 horas,
como do programa, foi rea
lízada uma) visita às insta
lações da Rigesà, no vizinho
município de Três Barras.
Nova reunião foi marcada
pa'\,a o dia 10 de março em

Papanduva.

.1
I

3_0 BPM
Estes novos Oficiais permane

cerão durante 6 (seis) meses,
tempo este . considerado come

estágio e posteriormente serão·
distribuídos nas Cias. do Bata
lhão.

São êles: Aspirante Oficial Sid
Freitaa da Silva, Vieland Krieck
e Paulo da Silva Floriano.

. A próxima alteração lerá a
do Ten. Getúlio Corrêa: retorna
rá a Florianópolis para servir
no Quartel General I da Policia
Militar.
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tica,
livros

alquer documento,'
apenas 10 segundos

'yria Mati
·

ade Seleme
írurglá. Dentista
c I C OOS589159/DEP

Hora

ia de senhoras e crianças.
.

Especialização em Odontope
cada

...

Pra� La_ Miiller, 494 - Fone, 369

Trat ; C O sr. Redro

Kotle,,�kit ;venida Santa'
Cattrina, 117, rês Barra�.
/ .

Z

Certificad
enr iado

'II

'_ ..... ,�.

lr· ,
.

»A linha da maior
.

facilidade de escolha.
Linha Fusca
Irês opções de preço

Linha Vorlont
duas apções de preça

�
�

VW 1300

.�
�.

VW 1500

�
.�

VW 1500

��
Variant

�
Variant

linha VW TL
quatro opções de preço

VW Tl - .4 portos

Linho VW
Esportiva
Irês opções de preço

/

Mallon & C ia.
.J\ua Vidal

\
.

Ra:rnos, 1195
REVENDEDOr.
AUTORIZADO

I

,

Fotocópias
o Cartório do REGISTRO CIVIL, de
C. C T E, que funciona no FO
a grata tiliação de informar a odos os seus

.

clientes e acaba de receb
FOTOCOPIAD
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Linha Volkswag n 73
para todo mundo.
A partir domenor preço de carro no Brasil.

geral

Casa I
I

Convite festa
A Sociedade de Tiro ao Alvo de Ca i

'nhas, tem a grata satisfação de con ídar

odos os seus associados, para a f ta do

ao REI E RAINHA», a realizar- s - no dia
de 1973, em

programa:

Inicio com a marchá
ei Dr. Silvio May , com a saída

d fronte da S.B. .

15,30 h - e Rainha».

18,00 h - das inscrições às

19,00 h - novo Rei,
Princesas do

21,:10 h - Ini o do seu já tra icíonal BAJLE)

S CIAL, nos amplos alões da 80-
edade Beneficente O rária, sob

a regência da famosa B NDA PE.
JOSÉ MAURíCIO, campo ta de 14
figuras.

VAS DE MESA: Sr. Gustavo TIl'em,
ou com o sr. Edi na S.B.

comparecimento, agradece
A DIRETORIA'

IIW

ença
casa

A - Agência
S, estão pleite do a cons-

trução de sua casa pelos plan 10, 15 e

20 anos

P tanto, procure a Gerência da Caixa
'mica local para maiores detalhes e

2
)
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BOM DIA, amigo leitor.

Hoje, pela primeira vez. você toma' contato com a

PILASTRA, cuja palavra em si não lhe diz absolutamente
nada, mas o texto em seu conteúdo pode conter algo agre
dável para SUa Ieítura,

. Para. tanto •. f.Ui inspirado num eomentárto de um par-
tlcula.r �mlgo. DIZia, ;le, que o sínônímo PILASTRA poderia
substttuir 8 comumente e tradicional chamada COLUNA
de notas sociaís e COISM do gênero.

. ,

.

Pense! .�duau Vezes antes de qualquer decisão. Ao
fIDal conclul que de fato, o «Correio do Norte» não iria
ceusurar a tão brilhante idéia de meu amigo

IMeu' agradecimento para tal, ê a promeses de lutar
contra a mediocridade e informar sem demagogie.

· . .

Prezado amigo; espero que tenha uma boa recepção e

mrcie bem seu fim de semana.

LUCIO COLOMBO

* A �ILASTRA anuncía como primeira nota, uma agenda
SOCial .bastante exteusa para Canoínhss em 1973; supe-
rando as dos últimos dois anos.' .

* Abrindo cftcíalmente essa egend6, teremos hoje nos ,sa-

lões da S80. o CARNAVAL 00 CHOPP, desta feita
com 8 presença mercante de Sons Tropicane da cidade de

Mafra. Com esta promoção o Grêmio XV de Julho inicia

cem muita a�imaçAo o Carnaval-73.

. * Ainda sobre o Carnaval, destaco o apoio do nosso novo

Prefeito, para Q oruementação das ruas da cidade, bem

como DOS desfiles, dos blocos carnavalescos.

* Janeiro foi.o mês em que mais se ouviu ,match8!l nup-
ciais. Neste mês. sábado último, casaram-se Aroldo AI

lage Filho e Marilsl! Hedler. A cerimônia teve lugar na

Igreja Evangélica Luterana em MarcUio Dias, e a recepção
a08 convidados no Clube Csnoínhenee.

* Me�mo no período de férias, a Sociedade Beneficente

Operária está mantendo .aos domingos, as .reuniões dan

çantes, ponto de encontro da patota jovem. O som que lá

se ouve, é do Seletus Set, já bastante tncrementado.

* Abrindo inscrições extra-oficialmente, o 'Banco do Brasil

realiza em IDeio, mais um concurso para auxiliar de:

escrita. Para o cursinho, Gik e Chóia estão' dando o recado.

* Quem casa hoje na Matriz Cristo Rei, são 'os jovens
Rosa Maria Wendt, filha do casal Milton e Alcidia Wendt,

e Florivaldo Jansen, fliho de Dorivaldo e Maria Izabel J8n,.

sen, da cidade pareneense de Ponta Grossa. A recepção aos

convidados será na Sede Social da Paróquia.

* Descansando em nossa cidade por uns dias, estev'! o

Dr. Orty de Magalhães Machado, cidadão canoínhense

-,
com residência fixada no Rio de Janeiro, pode exerce as

funções de Advogado do Banco Central do Brasil.
\ .

* Bem, bolado, foi o jantar oferecido a diversas autorida

des pelos senhores técnicos da Casa-Engeoh'!tria, na

'!3ociedade Tiro Alvo no, Campo d'Agua Verde. Entre os'

convidados estava o sr. Alfredo de Olivéire Garcindo, Pre

feito de Canotnhas, empossado no último dia 31. Agradeci
mentos mil aos are. Pedro Alcaotara ti João Tiago.

CURTAS & CERTAS

GXV, reinicia dia 24 os '�areus na Sede Social da Paróquia.

, Os meninos prometem muito som e novidades Da decoração.
• De volta a Canoinhas, o broto Meri ... , que passou uma

temporada de muito sol em Santos. • Circulando pela orla

marítima, o simpático casal Guida e Dalvs Gonchorovskí.

• Uma boa nova pers os atletas da City, é o 'novo cam

peonato de FUTSAL' a ter inicio em março.
* Um dos

nomes que formará a comtssão julg9dora que '\'Tai julgar os

blocos carnavalescos canoinhenses neste CarnRval, é o do

Comandante \
da Policia Militar, Coronel NUton Mello.

• Cum

primentos a todos os que passaram no Vestibular. * Fun

cionará em Canoinha8 dentro de, poucos meses, um dos
, \

.

melhores cinemas do Norte do Estado. • Para hoje, a ordem

do dia é 'a seguinte: «Muito chopp f: multo samba em sua v;du.,

- Até o pr6ximo sábado..

ARENA A T I V O

ARENA CAIXA
ARENA Dinheiro exi.te te em caixa
ARENA DEPOSITO EM BA COS

FARMAClA

Estoque de medi

'(MOVEIS
Pelo. exi.tentel

MOVEIS E UTENSILI

Pelos inventariadol

p
PATRIMONIO

Pelo. exiltente. '

CONTAS CORRENTES FO

Saldo credor de �iv'eflol
CONTA DE RESERVA

CONTAS CORRENTES

Costa Saldo credor de �iveno.

Recebemos e agradecemos
a ,seguinte comunicação:

e Perdas do

m Canoinh�s, em 31

de 1972

Geral
mara Mun.

ajor \7 ieira

r. Diretor do Jornal
ElO DO NORTE»
NHAS-SC.

Material escolar
procurem na loja da

Balanço
H spital Santa Cr
Ce oinhas,

de d zembro d

O

D E

Impressora

louro Verde Ltda.

Vende-s,
resí
área

Demonstração da con

Hospital Santa

d.

I Eotoque d. coeính•
Honorário. e ordenados
Comillõe. e aerviço. profillio
Férial e' indenizaçõel
Inetituto de Previdência So ial
F. G. T. S.
Delpelal em cobrançal
Jurai em Títuloe
Luz, águ� e' força
Correio;' telegramal
De.pelal legl>i.
Segueos

. Viagenl e eltadial
Fornecimento e delpel I de

Manutenç�o e limpeza
Fretei e carretol

Combultívei. e lubrific nte

Conlervaçõel
'

Auinetural e publi
. Tecidol 'para UIO

'Portaria

Material, gaato e

Indígeutes
Conta de Relena

T O

"-

Tratar com Ner
ou Ovídía : Witt. n 'DerbJ C. Ublmann � Júlio Wen.t - Alelr Woitelen • Orlando P. de louza

cirurgial

E D I T
Diárial
Salal
Outral Receita
Subveneõee

.

Donativo.
Subseneõee
Aluguêil
FUNRURAL
Raio. X
Farmácia

TOTAL

Dr. Zaiden E. Seleme
Vice- Peesidente

,'31·

1972

8.043.37
23.919170

87.101,76

33.592.69

78.865.84

231.523.36

78.684,92

76.500,20
67.375.37

8.962.87

231.523,36

33.057,39
120.227,56

605,13
3.954,66
7.5�2.2G

10.570.41
8,8(;

382,99
Jl.2.983,60
1.4<U,09
3.297.32
1.524.70
1.538,28
3325,25
382,36
743,74
38i,50

2,852,40
140,00

2.214.38
1.178.60
1.898,53
20.9"3,99
11.026.04

248.240,92

136.966,26
34.4M,35

772,24.
10.400,00

605,74
8.497,00
6.531.32
10.069.21
9.497,02

30.437,78

248.240,92
Clarlos N. Pires

Tesoueeieo

Inocente Tokarski Orlaldo TremI
2.0 Secretário Contado Reg. CRC 2327-SG

Parecer do Conselho Fisc I

• membroa do Conselho Fi.cál efetivai o HOlpital Santa

�ruz, te do examinado OI papêie, livrol e docume to. da, soeiedede

que .e eferiram ao Balanço Geral de encerramento m 31 de dezem

bro d 1972, .ão do parecer que leiam aprovadol poi. toio eltã

em perfeita ordem.
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P r e f e i t u r a M uni c i 'P\ a I
"

II

Contribuições Previdência Social Equipamentos e Instalações
. .'.Lei n. 't-.<l33 de 25 de ,janeiro de 1973

3 2.5.00-2501-168. Previdência Eetadual (IPESe) 3.800,00 4.1.3.00-3309-177 _ Equipamento eacoler .rdJdâtlco 500,00
Anula e Su em�nta Dotações Orçamentárias Departamento de Obras e Viação';Setor de Material Permanente ,./ , .Alcide. Schu acher, Prefeito Municipal de Canoi- Obras - Pessoal '. 4.1.4.00-3409-179 _ Lívroa e publio

....��e.tecDlca. 400,00
nha. Eltado de San Caterina, faz I8ber que a Câ- 3.1.1.00-1116-202 - Peasoel de obra. 500,00 Serviço do Fomento Agrope:;uarzomar� Municipal decreto e, eu aancicno a seguinte Lei: Encargos Diversos Material Consumo / 'Art. 1.0 - Ficam a ladee, na importância de 3.1.4.00-1412· 216 - Deepeaes de pronto pegamento 250,00 3.1.2.00-1202-191 _ Adubor e correlatos 400,00
Cr$ 28.145,92 (vinte e oito m cento e quarenta e cinco Departamento de Obras e Viação. Setor de /

Departamento de Obrar'e Viação p Setor decruzeiro. e noventa e dois cen vo.� 9. seguintee dota- Viação - M.lteriul Consumo· Obras _ Pessoal /çõel do orçamento de 1972: "
.

.

3.1.2.00-1135- 242 - Peçae e Ace••ôrios 1500.00 3.1.1.00-1128-203 _ /X8ot8gen� .trabal�iltal .(Iabinete do Prefeito - Serviçlts, Terceiros Encargos Dioersos / (13.0 Salârio) 3.000,00 .

3.1.3.00-1318.041 -, Serviçol J.udiciár .
800,00 3.1.4.00.1437-248 - Seguro. 500,00 Equipamentos/ InstalaçõesServiço Saúde Pública - Se,viços

.

Departamento Serviços U, banas - Setor 4.1.3.00-3313-?26 _ Máq., motoreae aparelhoa 1.800,00Regime de Programácão Especial. de Iluminação Pública 4.1.3.00-33191228 _ Veículo. de pequeno poete 600,004.1.2.00-3203-142 - Fundação Serve Saúde Públ, 0.000,00 Serviços Terceiros. '

4.1.3.CJO-31ZÓ-229 _ Outro. equipo e inltalaç-:>el 800,oGDepattementoEducspão Cultura - Pessoal, , 3.1.3.00-1320290 - Serviçol Públicos concedidoa 1.000,00
Materi9i.!:ermanente . \'3.1.1.00-1103-14<1- Aula exteaord, ou excedente Equipamentos e instalações .

4.1.4.0.0-3(06- 230.- Material de eeceitôrio e gabinete 900,00Material Consumo '. 4.1.3.00-3302.292 _ Aparelhol de Comunico (J.V.� 2.800,00 . Dep6.rtamento de Obras e Viação" Setor3.1.2.00·1227·152 - Material elco}a.r didático

200,oO�ntendência de. Bela Vista. do Toldo
dtlViação _ Pessoal3.1.2.00-1238.153 - OutroI materieie decoueumo 50,00 Serviços Terceiros $1.1.00-1116\.234 _ Peesoal de obrai. 2.000,00Serviços Terceiros 3. ;3.00-1312-319 - Refei�õel, . . 30500,00 /3t1.1.00-1128-235 _ Vantagen. trablilhl.ta.3.1.3.00-1310-155 - Pallagenl e hsgagêne 200,00 3.1.��0-1_320 320 - Serviço. p_ubhcolconcedldol ,00 I' . (13.0 Salâeie] 5.000,00Salário Pamilia

. Intenõência de Paula Pereira ,I Obras Públicas8.2.3.30·2306�167 - Salário Fam. pe'loal inativo 200,00

serviço)'�Terceiros . "" / 4.1.1.00-3105-254 _ Deaapropriaçõea '

Obras pablicas . 3.1.3.00·13 -340 _ Refelçoe. 2'.00 Equipamentos e Instalações
'

4.1.1.00-3102-170 - Ampliação e reatanra- Encargos "�v...ers()s ..,
; 4.1.3.00-3313-258 _ Máquina. e equipo p/obrai 7.900.00.

ção (Escoles] 900,00 3.1.4,00-H23-3� - Loceção de Íl'nóveil /60,00 4.1.300-S318-261 _ Veículo. automotoree 3.300,004.1.1.00-3111·175·- Pro.leguime�to �e Obrai 2.000,00 Inten�ência d<'�inheiros
' / Depert. de Serviços Urbanos .. Pessoal.Departamento de Obras e Viação • Setor Sertnços Terceirõ / 3.1.1.00-1130-265 _ Outras retrib. e gratifico 500,00de Obras - Obras Públicas 3.1.3.0U-1312·349 -

. efeiçõe. I 200,00 Depa, tamento de Serviços Urbanos _ Setor�.1.1.�0-3103.220 - Conclul�o de obrai 95,92 T �T A L / 28.145,92 de Limpeza Pública _ Encargos DiversosEquipamentos 8 lnstalr:-çoes . Art. 3.0 _ Esta Lei'e\ltra em 'y;gcr nl data de 3.1.4.00-1412-277 _ Despesas de pronto pagam. 500,004.l.3 00-3313-226 - Mâquinae e eqmp. p/o��al � ..���,oo .ua publicação revogada. 81',\�ilpo.iç�el em contrário. Contribuicôes.,Preoidencia Social4.1.3.00-3315-227 _ Máq.,_motorel e apare OI • ,00 '.

.�' 3.2.5.00-2503-280 _ Outros encargos previd. 2.800,00Departamento �e Obras e Viação - Setor de
.

Cenoinhse, 25 de ianeuo. � ..
1973.

.. Obras PúPlicas .

,
Viação - Equzpame,ntos. e Instalações (A.� Alcides Schumacher " P, fi to Municipal .

4.1.1.00-3102-281 _ Ampliação e restauração 800,004.l.3.0G-331�-261 - Velcu�o, automotoeee 5.000.00
A presente Lei foi regiltr.lda e P ,blicada no De. 4.1.1.00-3108-283 _ Início de obras 700,00lntendência de Bel. Vista do Toldo

partsmeoto Adminiltretivo, Df/data lupt Equipamentos é Instalações' I,Material Consumo
,

.
.,. &:. t d' D· Ad'· .

t t·
.

3412 286 O t 'in talações 1900003.1.2.00.1225-317 - Material elétrico 300,00 (AI) José Bonitécio I url 0- íretor mil ra IVO 4.1.3.00- -' - u rosequrp.e s
� "

Intendência de Paula Pereira
. /,' Departamento .de Serviços Urbanos " Setor

Material Permanente
. / .

.

'\ de Iluminação Pública
4.1.4.00.340��3U ,� Ferramental de oficina e Lei n. 1034 de//25 de Janeiro de 19'13 Serviços Terceiros

t 300,00 "'\ 3.1.3.00-1305-289 _ Conservação e reparos
1 t dA

•

de P .a'f'hte�anas o /Anula e SUPleme1iía Dotações Orçamentárias '\\ de instalações 1.400,00n en
. encta c. in eiro

! '\ .'. Material Consumo � Alcide. Schumeoher, Prefeito Municipal de Csnoi- '", Material Permanente.. ..',.

3.1.2.00.1222·347 - Material de conlt. (Madeiral)I.000,00 nhas, Eatado de iSanta Catarina, f�z saber que a C�- .",4.1.4.00-3414:293 � Mate.r1al p/lDstalaçoe: elet. 700,00
Serviços Terceiros mar" Municipay decretou e, eu sanciono a legt1lnte Lei: ljffar,ta.m_E'!to de Serv�ços U, banos Setor
3.1.3.00.1310·348- Palla/genl e bagagenl 100.00 .Art. 1.0/'- Ficam abula.dal, .

na ifUportância de �� fQ::;�e;;.�97 _ ��:�;::�t�fa�::en::nsumo 1.000,0�T O T A L 28.145,92 Cr$ 72.907,ocf (setenta e dois mil nG,vecentol e sete ...

\. . .

Art. 2.0 - Fios .Iuplementada, por conta dOI cruaeiros] �, seguíntee dotaçõel do orç.ámento de 19y2: Inten�cza de rez'pe Schmtdt .

.

d C
� /M' •.

p I PI' Materzal\(;onsumorecunol conltante. do artigo anterior ai legulDtel' O· amarai un:Ct a � ..

essoa
.

3 1.2.00-120�303 _ Mat�rial de expediente 300,00laçõ.. orçamoutária. quo ....a: 31.1.oo�10a.oO. - 0......
_

700,00
3.1.200.1222-� _

Mal,,jalde"Cou't'.UÇãO 1.000,00Câmara MuniciPal - Pessoal 31.1.09'1117.004 _ Repre!eotaçao BO Pre.idente
3.1.3.00-1225-30�_ Material elétrico 300,003.1.1';00-1129·005 A - Diretor Secretaria 210,00 '/ ..

C
.

da . Camara 800,00
Seniço. Terceiro,\.3.1.1.00·1129-005 B ...... Diretor Expediente 210,00 Mat!rzal -onsu,,::_o . .

e 3.1.3.00.1312-307 ....\ltefeiçõeiJ
.

100,00,Contribuições de Previdincia . 3.1;2.00.-1206,007 . A.rtlgo. de .E�pedlent 970,00
3 1 300-1324-309 _ o�ro!!. serviço de terceiros 400,003.2.5.00-2501·021- Previdência E.tadual (IPESC)1.100,oo 3.1.2.00.1221·008 - Limpeza e blg.en� .

100,00 . . .

•.!. 'T . Eneargo. Dlveuo.Gabinete Prefeito - Pessoal . $ervtços I ercezros
.. ""

600,00 3 ' 400-1423-31' _ LocaçÃO de imóveis 100,003 11 00 1'129 031 B A
.

Ju ídica 756,00 (á. 1. 3..00-13!l1.011 - ComuOlcaçao.. .�� .

•

Á

,"", •. ,

•

· ..
- -

.

- lIenor, r

/3.1.3.00.1305 012 _ Con.erv. e reparol de lO,tal. 600,00 Mateual, Permanente \ . .
Material Consumo

, .. . . , 31 300.131U.013 _ Pallagenl . e bagagenl 300,00 4.1.4.00-3404-312 - Ferramen\as de ofiCina3.L2.00·1206.034 - Combu.tIvell8lubraflcantel 150,00 l 3'1'300.1317.014 _. Serviçol de- imprellão e e 8rtez8na't� 300,00Encargos Diversos .' /
. . .

de encaderDação 600,00 4.1.4.00-3414-313 - Material e inB,\�lação. elétr. 300,008.1.4•.00·1412-044 _ De.pelal""de pronto pagamento 400,00)' / 3.1.3.00.1324-015 - Outrol .erviçol de terceirol 400,00 Intendencia de Bela Vida do �.ldo3 \400-1434-0"'8 _ Recepcoel e ho.pedagenl 500,0' .

E
.

D'" 1lK t
•

I C \
· ..

.

.

l' I' ncargos tversos
.

�.�a erla
.

on.umo \Departamento da Fazenda - nattvl!s. I,. 3.1.4.00-1404.016 - Auinatura. e publicaçõe. 400,00 3.1.2.00-1206-315 _ Material de expeB:ente 300,003.2.3.10-2301.090 - Proventol ao pelloal cml 1.24;3.;50 3.1.4.00.1409.017 _ Divulgaçõel de ato'. oficiai. 400,00 3.1.2.00-1222-316 _ Material de CORstru ão 1.000,00Setor de Tributação - Pessoal .'/ 3.1.4.00.1421-019 -. Informaçõel téc':lical 500,00 . Serviço. Terceiro.3.1.1.00·1130-107 - Outral retribuiçõel e gratlf. ","U,60 Contribuicões de Previdencia SoCial
.

3.1.3.00-1310-318 _ 'Passagens e bagagensContribuições Previd�nAcia. SfJciàl . I '3.2.5.00.2503.022 - Outro. encargol previdenciãriol 600.00 Material Permanente "3.2.5.00-2501.109 - Ptevldeocla Eltadual (IPESe) 100,00
Equipamentos e Instalações /.

4.1.4.00-3414-324 _ Material einstalações elétr.Seto, de Contabilidade
. I -1.1.300- 3314·024 :..... Mãquios. de elcrit6rio 1.000.00 Intendencia de Mercílio Di8.� _ Pe••oal

.

Contribuições Previd.ê'!._ciq Soctal /J Material Permanente .

3.1.100-1116-325 _ Pessoal de obras3.2.5.00.2501·115 - PleVldenCla Eat�dual (IP�Sq 225,82 4.1.4.00.3405-025 - IOlignal e bandE>ira:! 400.00 Meterial COn8UIJlO
,Serviço Saúde Públic() � Matertal C_o,,:,sjimo . 4.1.4.00 3411· 026 - Material p/eecritório e gabinete 500,00 3.1.2.00-1206-326 __ Material de expediente3.1.2.00.1208.133 - Combn.tívei. e lubrJfu/n�e. 200.00

Gabinete Preftito - Material Consumo 3.1.2.00-1222.327 _ Material de construçãoEncargos Diversos ! 3.1.2.00-1235-035 _ PeçaI e aceuóriol 300,00 3.1.2.00-1225-328 _ Material elétrico3.1.400·H05·138 - A.. i.têocia Social ! . 1.500,00
Depat tam. Fazenda" Jur'!s, Divida I}ública Serviçol Terceiro.Departa-mento de Educ. Cultura - ressoal' 3.2.4.00-2403-093 - Juro. díVida fundada IOterna 1.000,00 3.1.3.00-1310-329 _ Passagens e bagagens 100,003.1.1.00-UO�. 145 - Con�ra�o!, 800,00
Contribuições Previdencia Social

.
. 3.1.3.00-1324-.332 - Outros serviço de terceiros 400,003.1.1

..
00.1119r146 _ RetnbUlçao

P7r;iilUla
.' 32500-2501-094. Outrol encargo. previdenciár. 2.5.00,00 Encargo. Diverlo.admioi.tradll 1 7.500,00 .).

.
.

d S d 'T'b t
-

31400 1412 333 D sp sas/de ponto pagam 300,0031100-1124.147 - Sub.tituição j 400,00 Departamento Fazen a- etor e I rz U .açao .. '. -,
- - e e r...• . •

.

. +. .} Pessoal Material Permanente ./Servzços Tellcetros j _ ., 3.1.1.00-1101-104 _ Adicional 3.UOO,oo 4.1.4.00-3404-334 _ Ferramentas de oficina3.1.3.00.1302-154 - Conlerv. e a�,âptaçao dumov. 450,00
3.1.1.00-1129-106 _ Filcal do Comércio 1.00C,00 e artezansto 200,00�ntargos Diversos "",/ . Departamento Educ. e Cultura - Pessoal 4.1.4.00-3414-335 ,:_ Material e iDst�lações elét. 300,003.1.4.00-1432-160 - Promoçoe tur.í.tlcal 3.11.00-1124-147 - Sub.tituição 1.900,00 Intendencia de Paula Pereira .

�Dia dai Pátria) . 170,00 .

\
/I 00 'T f

.

D' s- Meterial Con.umo00 1440 163 - Outrol I viço. de terceirol 5 ,00 I ra12.') e.,.�nctas tversa .3.l.4. - •
.

3.2.7.00-2706:169 - Convêoio E.colar (BoI.al) 5UO,oo 3.1.2.00-1206-337 - Material de expediente 300,00Inativos .

.

..1 38A,00 3.2.7.00-2706-169 - Exounõel �Divena.) 300,00 3.1.2.00-'I222-338 - Material de construção 1.000,003.2.3.10.2301-165 - Pro nto. ao pellosl cm ':t
)

2.000,00

100,00
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d e CANOINHA'S
\ .

Art. 2.0 - Ficam. suplementsdss, por conta dos

r!cursos constantes no artigo 1.0, as seguintes dota
çoes orçamentárias que segue:
Gabinete do Prefeito • Pessoal A Prefeitura Municipal de Canoinhas, através
3.1.1.00,,1129-031 A .- Assessor de Secretaria do seu Departamento de, Viação e Obras �DVO),

J e relações 800,00 comunica que se acham -deposttades em sua Oficina
Departamento da Fazenda - Pessoal e imediações, na R9B" Almeida Cardoso, para exame

3.1.1.00-1130.074 - Outras retribuiç. e gratif. 200,00 pelos interessado,l!,/peças e ferragens, inutilizadas e
1- Despesas de pronto pegam. 300,00 Serviços Terceiros �

sem recuperação, da ordem de 4.000 a 5.000 quilos,
Material Perm pente 3.1.3.00,,1310'080 _ Passagens e bagagens 50,00 que serão ,;:cólo�ados a venda, pelo melhor preço,
4..1.4.00�3404-35:i�Ferram. de ofic. e artezanato 200,.00 Depto. de Educação e Cultura. Inativos

como ferl,'o velho, a peso .

. CREDITO ESPECfA..t
r'

3.760,00 3.2.3.10.230/-165 _ Proventos 80 pessoal civil 70,00 9' recebimento e abertura das propostas serão
'1\ O T A L 72.907,00 Depto. de Obras e Viação - Setor de Obras feitJ(s no Departamento de Viação e Obras, para

Art. 2.0 - Fica�, suplementadas, por conta Serviços Terceiros apreciação: dia 26 do corrente, às í4 horas.

ddOS r:ecursos constantes \ne artigo Lo, as seguintes 3.1.3.00-1307-213 - Fretes e carretos 1.500.00 ,/ Canoinhas, 9 de
.

fevereiro de 1973.
otações orçamentárias que 'legue: Depto. de Obras e Viação· Setor de Viação
Câmara Municipal \ Pessoal .

- l Alfredo de Oliveira Garcindo. Prefeito Municipal
Fundo de Relei:'va Orçament'�\a <·3.1.100-1116234 - Pessoal de obras 50"do José Bonifácio Furtado • Diretor Administrativo
3.2.6.00-2601-023 - Fundo de re�rva orçam. 100,00 Intendencia de Felipe Schmidt
Departamento Adminiltrstivo . '\. Servidos Terceiros
Tranlferencia. Corrente. '\ 3.13.00-1312-307 • Refeições ./ 20,00
3.2.3.00-2305-067 - Salário Família ,l' '

pessoal em exerc�io .

50,00
T O T A L /� 2.690,00

Departamento Fazenda _ Peaeoal \. Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data de

3.1.1.00-1109-071 _ Diárias \ 100,00
sua publicação, revogadas 8S disposiÇ9,�ê em contrário.

3.1.1.00-1130-074, - Outras retrib. e grat�c. 700,00 Canoinhas, 25 de janeiro de ,�973.
Seniçol Terceiro. '\ (As� Alcides Schumacher - Pref�ito Municipal
3.1.3.00-1310-080 - Passagens e bagagens '\. 50,00 /

A preseóte Lei foi registt�da e publicada no--Encargo. Diver.o. .

'" '

3.1.4.00-1410-0!34-Diversasdespesas bancárias }�O,oo Departamento Administrativl: na' dat� supra.

Inativo.
.

\. (As) José Bonifácio Fu�tãdo - Dir. Administrativo
3.2.3.10-2301-090 - Proventos ao pessoal civil 2.200';qo "

Serviço Saúde Pública - Pel.oal ' \ ;,/
3.1.1.00-1109-132 - Diárias

.

150,06\ l
Material Con.umo '

.

'\ Lei n. 1036 q�{25 de janeiro de 1973
3.1.2.00-1208-133 - Combustíveis e lubrifico 20000 '" !'

Depart&m. de Educação e Cultura - Pel.oal '\ Abri Crédito· Especial .

3.1.1.00-1119-146 - Retribuição por aula \. i
. ,administrada '1.800,00

A�'des
Schumacher, Prefeito Municipal de Canoiohas,

31.1.00-1130-149 B - Zeladoras 200,00, Est do de Sap:ta Catarina, no uso de suas atribuições,
Inativos fez s ber q,ti;ê a Câmara Municipal decretou e, eu

3.2.310-2301-165 - Proventos ao pessoal civil 2.557,00 s8ncio�o r'segUinte Lei:
,

Departamento de Obra. e Viação • Setor \. li
.

.

Ar,tt 1.0 _.:.... Fica o chefe do
.

Poder Executivo
de Obra. - Material Conlumo 6utori��d� a abrir' crédito especial na importância3.1.2.00-1235-209 - Peças e aces�órios 2.500,00 de Cr;$ 63�00,OO (sessenta e três mil e novecentos'
Encargo. Diverao. cru��ircs) ps li as despesas do exercício 72, come segue:
3.1.4.00-1412-218 - Despesas 'de pronto pagam. 900,00 !

\Obra. Pública.. '. çlt'�x· .

_ 310,53
4.1.1.00-3108-223 - Início de obras 11.900,00 !ÍFrederico Sachweh 1.168,50
Equipamento. e Inltalaçõe.· i'Basilfo Humenhük & Cia. Ltda 6.653,64
4.1.3.00-3313-22!!-Máquinas e equipo p/obras 28.600,00 .( D�nelar - C?�. d� Eletro Domésticos Ltda. 2.116,04

Departamento de Obra. e Viação _ Setor l Milton .ZagulDI \�
1.507,55

de Viação :- Material de CODlumo j. Vulcamzadora �8U Ltds.
.

619,00
3.1.200-1208-237 _ Combustíveis e lubrifico 3.'lOO,�P' Ind. M�d. L.udoy�co ��br08kl Ltda; 12.782,42
3.1.2,00-1238-243 - Outros materiais de consumo 25q�0 Industrtal Moagelra Lt\a. 1.378,00

Departamento de Serviço. Urbano. - Setor l :a��lga :er:� .

Ltd \. :��,oo
de Limpeza Pública - Pe..oal f e ica o o.. a. \ .oo

3.1.1.00.1128-270 _ Vantagens trabEllhistaj"
Merhy Seleme & cu. Ltda.,\ 1.446,04

(13.0 Salário) .. ,800,00 Impr,:ssors �uro: Verde Ltdlf\ 3.373,10

Intendencia de Bela Vida do Toldo « Getulio D. Silveira \, 220,00
S

."
T

"
"

.' José Baluta \ 317,00
ervlço. erceuol ;, - .

'1 \'3.1.3.00-1'312-319 _ Refeições l 200,00 João 'I'rterveí er \. 105,oc
3.1.3.00-1324-321 - Outros servo .de te-,r'ceiros 300,00' Sociedade Beneficente Operária \ 336,00

•

. /1 Méyer e Filhos Ltda. ,\, 6.888 16
Encargo. Dlverlo. . l J S I .\'
3.1.4.00-1412-322 - Despesas de pronto pagam 100,00 oão e eme._ I

C I t' "\. 473391'5822
. li. Reunidas S/A. 'I'rsusportes o e IVOS" ..

T O T
..

A L flj 72.907,00 A. W. Bech e Cia. Ltda. \ 534,05
Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data de Antonio Dias \ 291,10

sua publicação, revogadas as d�'!tSosições em contrário. Hamilton Humenhuk \ 220,00
.
Casa Orlando Ltda. � 07440

Canoinhas, 25 de janeir .. de 1973.
Kohlbeck & Cia. Ltda. }';�50'80

(As) Alcide. Schumacher I- Prefeito Municipal Linck S/A- 5.110:96
A presente Lei foi 'r.égistrada e publicada no Tevelândia Ltda. 2.eoh:.oo

Departamento
.

Administ�.ftiVo, na data supra., Companhia Internacional de Segu,ros 828,�.
,,! d D

.. Herry Schreiber 7 5(\
(As) Jo.é Bonifácio Fprta o - ir. Administrativo ! .

(\,,I G. Maiochi Ltda. 8.543,00 '.
4' Correio dó Norte 539,45
J. Comercial Pedrassani Ltda. 1.121,42 \

.

Lei o. 1035 ,se 25 de Janeiro de 1973.
.

Indigentes 4,00

�cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito

Anula e SUPltf.zenta Dotações Orçamentã,ias T O T A L 63.900,00 nicip81 de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, II

Alcides. Sc�macher, Prefeito Municipel de C�noi- Art. 2.0 - As despesas decorrentes da presente no �o de suas atrilluições, RESOLVE:
I

nhas Estado.Ji'e Sants Catarina, faz saber que a Cama- Lei, correrão por conta do Baldo do exercicio anterior. \.
ra Municipj1 decretou e, eu sanciono s seguinte Lei: c�nvocar Funcionario em Licença

li
Art 3.0 - Esta Lei entrará em vigor oa data de .

,

Art;[,.o -: Fic�m �nul8das na importânci� de
sua publicação, �evogadas 8s disposições em contrário. Conv· cal' o funcionário Reinaldo' Crestaoi para

Cr$

�6
00 (dOIS mil seiscentos e noventa cruzeiros) .. -

.
. .

'

.

t' d t
-. tã I'as correspondente

reassumir slÍ' s funçoes nesta Prefeitura, 8ten�lda a
as sego n es o acoes orçameo r , C

.

h 25 d
. .

d 1973 ... .

ao e rcicio de 1972:
anoln as, . e Janeiro e. nece-ssldadE' de serViço, ficando

,.
desta maneira sus- I

DeflÍrtamento de Obr.as e Viação - Setor (As� Alcides Schumacher _ Prefeito Municipal
tada a Licença remio que lhe foi concedida a

dI'Viação _ Mate,ial consumo partir desta. data.

1;1.2.00-1212-238 - Emplacamento de veic. 2.000,00 A presente Lei foi registrada e publicada nO Canoiqhas, 07 de evereiro de 1973.
3.1.2.00-1224-241 - Material de .

Departamento Administrativo, na data supra. Alf d dOI" t G d.

con6trução (Madeiras) 690,00
.

re o e Ive ra ar,� O· Prefeito Mani�ipal
T O T A L 2.690,00 (As) José Bonifácio Furtado ;_ Dir. Administrativo José Bonifacio Furtado - Diretor Administrativo:

Serviçal Terceiro.
3�1.3.00-1324-341 - Outros servo de terceiros 20000
Intendendà de Pinheiro. - Material Conlumo

'

3,1.2. 0-1306-346 - Material de expediente 300,00

Passagens e bagagens 237,óo
Outros servo de terceiros 400,00

\
.

'

EdItal de Concorrência

Portaria' N.o 14
O cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito

Municipal' d� Canoinhas, Estado de Santa Catarioa,
no uso de suas atríbuíções, RESOLVE:

�essar o efeito da Portaria n.o 02 de 10-12-72
que designou a funcionária Hllde Banhara para subs
tituir Milton Alves Nunes, por 90 Cnoventa) dias
designando pua substitui-lo até o término de sua

licença Leny S. Steíerleín, a partir desta da.ta.

Canoinhas, 1.0 de fevereiro de 1973.

Alfredo de Oliveira Garcindo - Prefeito Municipal
José Bonifácio Furtado • Diretor Administrativo

Portaria N.o 15
O cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Colocar à disposição funcionário, Hilda

Banhara, funcíonáría padrão C.E.5, a partir desta
data à disposição da Inspetoria Escolar Municipal,
por imperiosa necessidade de serviço.

Canoinhas, 01 de fevereiro de 1973.

Alfr�do de Oliveira G,rcillldo .. Prefeito Mu�icipal
José Bonifácio Furtado - Diretor Administrativo

Portaria N.o 16
o cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito

Municipal de Canoínhas, 'Estado de Santa Catarina,
.

no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Dispensar Fany Sabbagh e Rubens Ribeiro da
Sílva dos cargos de Presidente e Encarrt'gado de
Assuntos Financeiros da Comissão Municipal do

Mobral; designando para substitui-los Fléride I. Bit
tencourt e Waldemar Nader respectivamente, -Presí
dente e Encarregado de A!!Sunt08 Financeiros, 8

partir de 1.0-2-73 .

Canoinhas, 02 de fevereiro de 1973.

Alfredo de Oliveira Garcindo - 'Prefeito Municipal
I

José Bonifácio Furtado· Diretor Administrativo

Portaria N.o 17
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CORREIO DO NORTE

Investimentos)

Santa Catarina

do ,BRDE em

subiram 1'0.9·/.
,

so no ano que, passou
Superintendente do Banco está entusiasmado

com o que foi aplicado aqui no Estado
FLORIANÓPOLIS. 15 ...,... O Professor Ary Ganguçu de Mesquita,

-

superintendente-regional em Santa Catarina do Banco Regional do

Desenvolvimento do Extremo Sul, ao fazer uma análise da atuação
daquela empresa durante o ano que passou, deelaeou que o BRDE,
operandc com as mais baixas taxas de juros do mercado e em em

préstimos a longo prazo, tem permitido uma substancial capitalizeção
das empresas catarioenses, com amplos reflexolI em DOSSa economia,
não só pelo aumento das possibilidades de. empregos (diretos e indi
retos) como

. também pelo aumento de arrecadação . estadual; que
transfere à .comunidade .essea benefícioe,

Em 1972.

No ano p88sado, informou o Profeesor Me!lguita, a agencia de
Santa Catarina administrou eecursoe no'montante de Cr$ 276.82 LOOO;OO,
importincia superior. em 109 por cento no mesmo período de 1971.
Em 1972 aI' participações externaI foram 91,1 por cento do total
·.administrado peja agencia catarinenle, acusando um acréscimo de 3,5
por cento sobre o ano anterior. .Em consequêncie, apresentamos DO

Estado o maior lucro líquido até hoje obtido, atinginde o montante
de Cr$ 4.405.314,00, superior em 44 por cento ao registrado DO

exercício anterior.' \

Setores Financiados
.

.,

Informou também o Superintendente do BRDE que o setor
maia financiado, no ano que paesou. foi o industrial que apresentou
98 financiamentoll, someudc-ee- um montante de 160 milhõell de cru-

: zeiros.. Os in'Vestimentos indlJstriais geraram 3.832 novos empregos
diretos e mais de 1,5 mil 2mpregos indiretos, embora nem torics em

Santa Catarina. O investlm�nto necelsário para a criação de cada
novo emprego direto foi .da ordem de Cr$ 40.909,06. O petor rure],
no qual o BRDE também opera, DCUSOU a contratação de, 622 ope
rações, totalizando 12 milhões de cruseieos, destinados à agricultura .

e, pecuárra.
IBAGE5C

.

Além do letor ,industrial e roral, o BRDE opera' ainda no

aetor de Operações Especiais. Declarou o Professor Ary de Mesquita
que um dOI mais importantel' trabalhos desenvplvidOi! nesse ador foi
o que 'culminou com a criaçlto do IBAGESC. I08titut� Brasileiro de
AssistênCia Gerencial à Pequena e Média Emprela de Ssnta Catarina.

O . IBAGESC,-filiado a'o Centro Brasileiro de Assistência,' Ge
rencial, criado pelo Ministé\i� do Planejamento, é" entidade �em fina
lucrativos. Foi fundado pelo BRDE e pela Universidade para o De

lenvolvime�o de Santa Catarina,

"

Ação Integrada
.Finaliza0do, o Superintendente do BRDE declsrou qg_e ."0

nesse trabalho nlo é isolado•.Eatam09 perfeitamente integrartos à po
lítica financeira e de desenTolvimento do Estado, e sintonizados com

as determinaçõea d. órbita
.

federal, agente,a que somoe dos mais imo
portantea fundoe federais do' BNDE, BNH, BACEN, Oaixa Econ&mica
Federal e Banco do Brasil. No entanto, o apciio recebido do Governo'
do Estado, representado pela transferencia absolutamente em dia das
contribuições estaduais, p�rmit�u o fluxo contínuo de recurlOI, facili
tando a capt�çlo dOI recurloa externos'J,

'. CELESC: sucesso no

encerramento de • Cursos
No decorrer da semaoa que passou;' a CELESC encerrou,

ao seu auditório, dois cursos destínedos a dar continuídade ao

Programa Permanente de Aperfeiçoamento que 8 empre!la pro·
move, buscando elevar o ni'l7eJ de ,seu quadro de. servidores.

Psicologia da, Relaçõel Humaoas foi o primeiro curso

ministrado com 8 orientação do profeío8or Roberto Caetano
Castiglia e duração de 17 dias. De seu temário constaram vários
item! d@ real. iDt�rêsse. Professor Castlglia é c'atedrático dQ

Univ�nidllde Federal _de Santa Catarina e, CPI:D0 psicólogo, atende
a diversos hospitais de Florianópolis.

Encontro
'Prográmado paral@lam,ente ao I I Encontro de Admj'n1s- ,

tradores Regionais da CELESC, o curso de Administração por
Objetivos, ministrado pelo prof<'88or João, Bosco Lodi, contou
também com a participação cios funci6nários da Empresa presen
t!"s àquele conclave. O referido curso absorveu 15 horas de ,eula,
em per�Odos distintol.

'

O professor Lodi, além defiipertencer ao corpo docente da
Fundação Getulio Va,rgas, é assessor de várias· empresal' em São
Paulo. Com os ensinamentos adquiridos em ambos os cursos será

permitido 80 quadro fun.:ioDal da CELESC, em seU escalão ad

ministrativo, maior dimensão nas soluções de problern.81 inerentes
às sues funções, atingindo, desta forma, o objetivo elmejado 'pela

. Diretorra qu'e é o Iprimor&me�nt6 dOb funcionários da CELESC.

PU,BLICAÇAO, OFICIAL DA

P eleitura Municí�_al �e Canoin�as
de

Decre o H.o 418 de 09

19'73de
LOTEAMENTO

O cida ão Alfredo de Olive'fa
Gareindo Prefeito Municipal de
C�noioha, Estado de'S�nta. a·

tarjnD,oo UIO de lua. atribui õea,

Artigo
COm O d pacho do Sr: íretoe
do, Depsrt meoto de V' ção- e

Obrai, lixa dõ no reqo rimento
protocolado sob n.O 051 -de
4-10·72 e i pla'ntali ea apro-
'vado

.

O L teamento rocedido
pelo Ir. F ANZ se MIDT e

GERALDO CHMID, de um

terreno orba o, litu� o em Alto
dai Palmeira , lote D. 77, carta
103 e regi.tr 92 co a á ..ea de
3,200 m!, .•.é o 1.8 2,00 m2 di.
tribuido em tr datal l,378,nO,mZ
à abertura de elta que
faz doação a

Artigo 2.0
fiesrâ isento d'

urbano, por 3
dade com a le

proprietário
Oito territorial

o de conformi-
i,1 ção vigente,

Artigo 3.0
trará em vigo
publicação. rev

çõel em contrâ

ate Decreto en

a data de sua

ada. ai diaposi-

,

Canoiohal,
de 1973.

Alfredo de 01
Prefeito .

de (e'vereiro

18
o de Oliveira
nniclpal de

e Santa Ca
• atriJ>uiçõe.,

onârio em

udsnt dai'
ofídico a

ando para
comillão

/.

Carloio fevereiro
de 197

Alfredo de
Prefei

Porta ia H.o 1
O cidadã

Garciodo,
Canoinha.,
tariDa, De UI

Alfredo de livéira
efeito Moni ipal de
atado de Sa ta Ca
de Ipal, atrl uíçõel,

....

Nomear Ir. Rivadávia Ribill
Corrêa, par
padrão C. 6 de A .Ieuor Jo ídico
a partir de 13/2i73.

•

Altrtdo
Pre

José-
.

Dire

I

e Oliveira Qaf'czndo
ito Muoicipal

. �

onitácio Furtado
Admini.tr&tivo

Portaria H.o· 20 . e Silva,

O
.

a dão Alfredo de Oliveira
Garcia • Prefeito Municipal de

do de Sa,ota Ce-

tarine, no

Nomear Comissão, c poeta
"dOI Sra. Ou. Daltro o!datelli,'
Josê Hodrigues d liveira e

Niceto O.mar F
-_

. com a fina
lidade de' Bva

•

r o. imóvei. de

/Julieta Bud t Corrêe e Fílhoa,
Julio Bud t Junior, herdeiro. 'de
Bernard endt e Ivao de Paula

. Alfredo' de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

José Bonifácio Furtado
Diretor Adminiltrativo

Coo erativa Agro Pec, i-
I 1 r'

r

ria d . Canoinhas/ tda.
r
I

Geral Extraórdinária
. /

Conv ocação
l-

De acordo co os Estãtutos Sociais, ficam
convocados os senhora '> assocyldos da Cooperativa
Agro Pecuária de aa ínhas' Ltda. em pleno gozo
de seus direitos sociais" pala a Assembléia Geral
Extraordinária, a ser reali atia em sua sede' social
sita na Rua Paulo. Ritzmaql n.o 20; nesta cidade de
Canoínhas, Estado de SaQta Catarina, às 13 horas
do dia 9 de março dei uf73,. em Prim�ira, Convo
cação

\

com o mínimo d,� 2/3 e seus associados, às
14 horas em Segund,r 'Convd ação -com o mínimo
da metade e mais ym de se s assocíados, às 15
horas em Terceira feonvocação

. ora a presença de
no mínímo 10 (dez>./' associados, o qual havendo
número legal, será jdiscutida 'a seg ínte

/'.. '

OR.bE.M DO·
f.

'

Reforma dos Estatuto.s;

As,6ntos Gerais.'
t '

O.B S.:

�"
a k .

efeito de cálculo de "quoru "

i talação da Assembléia, esta Coop
em 423, associados.

.1
aI;loi�has, �29 de_jaIleiro de 1973.

_ {_Waldemiro N�e�n�rg 'r Presidente.

Edital

. \. a)

b)

\\

Material··· Iscnlar
, ,

e 80 na

pelos menores

IMPRISSURA OURO V
<
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8a. Garota de Caiobá,

festa nacional
A festa para escolha da_ 8a. Garota de Caiobã

Noticia.s de

Escreveu: Esmeraldino M. de '-Almeida

Primeiro dia administrativo do

Prefeito
Dia 1.0 do corrente o sr. Prefeito Aloisio

Partala deu inicio às 7 horas da manhã o seu

expediente, reuniu seus auxiliares de admini�traQão'
inclusive ao.R�tor externo, mantendo um diálogo
franco e amigável com os mesmos, oportunirlade
elI). que solicitou a colaboração de todos para o

bom desempenho do cargo depositado em suas

mãos pelo voto livre e espontâneo de seus muní
cipes. T,omou as medidas cabíveis no caso dístrt
buindo a todos .os serviços e responsabilidades.
Presente o Presidente do Legislativo Municipal sr,
Fernando Beusíng, que na oportunidade foi convi
dado para já no dia seguinte percorrer o interior
do m�lDi<:ípio afim de «i.n loco» constatarem quais
as pnmeiras provídenctas a serem tomadas. O
chefe do serviço também acompanhou S.Sa. rece
bendo instruções para' o imediato reparo das
estradas nos locais mais necessitados. O rodigio
se prolongou até dia 4, domingo, onde estiveram
em São João do Mirador para providenciar 8

construção de uma' ponte arrastada pelas últimas
chuvas de verão.

Igreja contesta perante injustiça
.

o Papa reíeríu-se mais uma vez as tmpossí
bilIdades de a igreja permanecer neutra diante
das mudanças que envolvem valores como a jus
tiça e a liberdade civica e religiosa. Paulo VI fez
esta afirmação ao receber as credenciais do novo

embaixador da Espanha junto a Santa Sé, Jual
Pablo de Lojendio Marques de Vellisca. A igreja,
afirmou o sumo pontíítce, em' espanhol, fiel a sua

missão de desinteressados serviços, não poderia
ficar indiferente &S justas aspirações que cada dia

agitam com maior intensidade e consciência o es

pírito humano, nem permanecer neutra diante dos

processos de mudança. que ocorrem no mundo,
.
quando estão em jogo valores fundamentais da
ordem espiritual e moral, como o amor fraterno,
a justiça, a liberdade cívica e religiosa,

lGazeta do Povo)

Atenção proprietários de

terrenos urbanos

(

Levamos ao conhecimento 'de nossos preza
dos leitores e ao público em geral, que de confor

midade com o artigo 1.0 da Lei n.o 30 de 26/05,56,
todos os proprietários de terrenos urbanos deverão

proceder a limpeza dos mesmos (roçadas) anual
mente, 'o prazo estipulado pela Lei é de mês de

janeiro' a setembro, 0& proprietários que os deixa
rem de fazer, a Prefeitura executará os serviços
acrescido da multa de 20% sobre o total da exe

cução e mais as taxas de administração. O edital

neste sentido já se encontra afixado nos locais de

costume. Vamos colaborar com a Admínístraeão e

ao mesmo tempo embelezar a nossa cidade.

Noticias do INCRA
A colonização de terras devolutas às margens

da 'I'ransamazêníca já foi regulamentada por ato

do Presidente da República. Os projetos serão
,

disciplinados por normas do Conselho de Seguran
ça Nacional e deverão ser previamente aprovados
pelo INCRA e pela SUDAM. Um balanço das rea

lizações do Governo Federal mostra que na cons

trução da Transamazõnica, nas sete agrovilas de

AItamira, o INCRA já assentou mil seiscentos e

setenta e três famílias, sendo nota das mais ale.

gres ·a de que já nasceram ali no ano de 72,
oitocentas crianças.

re�lizada' dia 03 do. corrente na famosa praia de
Caíobá-Pr., promoção do jornalista Dino Almeida,
foi considerada como festa nacional do turismo.

Entre os convidados destacava-se a Primeira Dama
do Estado, dona Egypcialinda Veloso de Souza,

espo�a do Governador, Parigot de Souza, Georgia
Gomíde, Senador Ney Braga, sr. Atilio Comodo Jr.,
sr. Maurino Oarrano, Tio Maia, e outras celebri

dades das sociedades do Rio, São- Paulo, O jorna
lista Giba Um ficou impressionado com o sucesso

da «Noite Havaiana» e escolha da 8a. Garota de
Oaíobá; Um bom lembrete para quem gosta de

praia e festa de alto gabarito social.

,Ainda felicitações natalinas
. Com relativo atrazo registro a de um grande'

amigo e catarínense," Senador Antonio Carlos
Konder Reis. Somente no inicio do corrente mês
é que recebo o lindo cartão enviado pelo ilustre
homem público e meu particular amigo. Agradeço
de coração e retribuo cordialmente.

Praias & personalidades
. Regressando da linda praia de Piçarras o sr.

Olímpio R-. Schadeck e família, ex-Prefeíto Munici-

pal e Diretor da firma Com. Ind, Sehadeck Ltda.
Assim as famílias papanduvenses estão chegando
ao final da temporada nas líndas praias catarinenses.

Natalícios & comemorações
Festa linda e oríglnel foi de um grupo de

senhoritas e jovens que, num gesto simpático,
resolveram festejar seus nivers conjuntamente.
Assim sendo, as datas quase juntas não foi difícil
realizarem no Salão Social uma festa americana

(estilo) onde compareceu a jovem guarda. Foi real,

mente genial a idéia e sucesso absoluto. São as

seguintes aníversarfantes patroneses da maratona

social: Blislibet Lisboa dia 07, Beatriz Saskoski dia

09, Lenilda Greinert dia 11 e o jovem Lenicio Ma

lakovski. dia 13. A noitada da alegria foi dia 10 do

corrente, a animação ao cadenciar das danças foi

total,' Parabéns à turma da alegria.

Passarela da Sociedade'
Quem estará festejando niver dia 19 próximo

é o jovem proprietário do Restaurante Farroupilha,
sr, Gilberto Sonaglio, moço ainda, mas já homem

'de negócios, vem atendendo com polidez e corte

zía o famoso Restaurante. Ao Gilberto, meu parti
cular amigo, os votos de muitas felicidades e

prosperidade bastante.

x x x

R E G 'I S T R O C I V I L

EDIT,AL �
Maria Ubâ de Andrade, Escre.vente Juramente- solteira, domiciliada .e residente neste município;

�, '

1 M' i
. filha de Honorato.i-dé Oliveira e de dona Er ..

da do Cartórre-d, Civi do unic pIO
nestina Pereira, domiciliados e residentes em

de Três Barras, Comarca
Estado

São MateUs do Sul, Paraná.

de Santa Catarina ....
�

.

Faz saber que pretendem casar: j,.,UI
..-

Apresentaram os' documentos exigidos

SELUCHINHAK e JURACI DE OkIVEIRA. ódigo Civil art. 180. Se alguém tiver

Ele, natural de Município da �p!Í;'nascido no conhecime e existir algum impedimento

Paraná, no dia 28 de 8�Q.S,tC("de 1943; 18vn�:Jr, legal, acuse-o para ibs-..,ge direito.

solteiro, domiciliado/f!" residente. neste
munící- �

pio; filho d�_, ..Jãêob Seluchinhak � de dona Três Barras, 09 de fevereiro cte---19.73.

Sofia Seluehlnhak, domiciliados e residentes em

municfP10 de São Mateus do Sul, Paraná. Els,

uáíural deste Estado, nascida em Três Barras,

/�/no dia 05 de novembro de 1944; doméstica,

Também na mesma data minha agenda social

registres com prazer o aniversário da Primeira

Dama do Município, sra. Maria Partala, espoaa do

sr. Aloisio Partala, Prefeito de nossa Comuna. As

felicitações pontificarão em alto estilo para a resi-

dência do casal.
.

A coluna almeja a todos muitas felicidades

repletas de alegria.

Um por semana AÇÃO: Não há motivo

para nos envergonharmos de haver praticado uma

boa obra por indicação alheia; antes devemos

conceder livre entrada em nosso ânimo a todo

aquele que seja capaz de nos aconselhar uma

boa ação. (Saint-Evrernont)

MAmA UBA DE .ANDRADE

Escrevente Juramentada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL

ENADORIA LOCAL DE ED

EDITAL
autorizada pelo Ex o. sr. Prefeito

Municipal, levo ao conhecimento das nteressadas que
esta CLE fará re lizar nos termos co tantes deste Edi

tal, um teste pa a o provimento de uma (1)' vaga de

servente no Grupo scolar Municipal Presidente «Castelo

Branco», no bairro COHAB.

rever-se qu quer cidadã do sexo

feminino, que instrução rímáría ou que esteja
cursando o 1.0 grau, g ar boa s 'úde, ter boa conduta

pública e privada, idade mínima de dezoito, (18) anos e

máxima de quarenta (40) anos, estar em gozo dos direi-

tos políticos.
.

o teste
I

partes, sendo:

grau (la. a 4a. série);1) Teste

2) Entrevista' pessoal-indo idua

O resultado

A candidata

cional sob o regime
- O resuItad

sua situação fun-

24 horas

após sua realizaçã .

:... A bane examinadora será co

elementos indica os pela CLEM, sob a

- Os a amentos dos trabalhos

nados pelo Se or Prefeito Municipal.
- As questões serão elaboradas

do que os c térios de correção ficarão
Examinado

de dois (2)
a presídência..

supervísío-

ocal de realização do teste:

Escolar Municipal Presidente

COHAB.
"p!.

Inscrições diariamente na CLEM.

Início do teste:

Oito (8) horas.

Canoinhas, 13 de fevereiro de 1973.

Fléri"de I. B. Bittencourt CLEM

- Aniversariantes da Semana
Burgardt; a menina Danelise
Terezinha filha do sr. Louri
ualdo Bargardt,

Dia zt. as senhoras donas:

Otilia esposa do senhor Alex
Michel e Matildé esposa do
senhor Iacob B. Fuck; a se

nhorita Augusta Luiza Petei:•.

Dia 22: a senhorita Sonia
Cristina ,Mayer; (J menina
Maria Helena Feâatto; os

meninos: Ocimar filho do sr,

Alex Michel e Márcio Miguel
filho do sr. Miguel Tekarski,

Dia 23: a senhora dona

Francisca esposa do. sr. Ioão
Werka; a senhorita Ca,men

Lucia Pazâa.

ANIVERSAR.lAM"SE

Hoje: os senhores: Glaucio

Allage e Odilon Daoet; a se

nhorita Dolores Müibauer.

Amanhã: o jovem Emerson
Dimas Artner, a menins An

gela Cristina filha do senhor
Nivaldo Demeso; o menino
Simão filho do senhor Zakei
Seleme.

Dia 19: as senhoras donas:
Maria Madalena esposa do

sr. Aloisio Partala e Maria

da Luz esposa do sr. Renato

Silveira; as senhoritas: Diva
Maria Carneiro de Carvalho
6 Maria Salete (Iranemann
Costa.

Dia 20: a senhora dona
Yone esposa do sr. Fernando

L. Freitas; o menino Argos
José filho 40 sr. Lourivaldo

Aos aniversariantes, nossos
votos de felicidades.
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Segundo rumores, Fríschmann,
o amigão, pretende instalar uma
filial em Cenoinhas. A esse rE'S

peito, o seu gerente, em férias,
aqui esteve para maiores estudos,

x x :x;
,

'\
A firma Pedro Merhy Seleme

em preparativos para a instala
ção em nossa cidade de 'uma
agencia Crisler.

x x x

O farmacêutico Dr. Adauto
Nunes Allage adquiriu o imóvel
sito na Rua Vidal Ramos, onde
funcionou a antiga Casa Ba-
rateira.

x x x

A próxi,ma reunião da Asso

ciação dos'Municipios, do Pla
nalto Norte Catarinense, agora
sob a presidencia do sr. Alfredo
de Oliveira Garcindo será dia
10 de março em Pependuva,

x x x
.

Dentro de três meses mais
mil operários deverão estar
trabalhando na construção da
nova fábrica da Rigeea no vizi
nho município de Três Barras.

Esteve em nossa cidade, 4a.
feira últtma, quando fez uma

visita de cortezia ao Prefeito
Municipal, o Deputado F@deral
Dr. Wilmar Dallanhol.,

x :x; x
.,

Dois sérios e importantes
problemas que se enfrenta em

nossa cidade, um hotel a altura
do seu desenvolvimento e resi
dências para aluguél.

x x x

E o próximo carnaval vai
esquentar mesmo em nossa' ci
dade, com abertura hoje, na

S80, com o baile do chcpp, pro.
moção do Grêmio XV de Julho.

x x,x
\

Os Drs, Antonio Welnfurter,>
Grimaldo Furtado e Sf8. Rafael
Boeing e Paulo Salevi estiveram
em São Paulo e assistiram a gran
de vitória do Emerson \Fitipaldi.

,

X'X x

Segundo decidiu a Secretaria
de Educação e Cultura, o íuícío
das aulas �em todo o' Estado,'
será dia Lo de março próximo.

CIVIL

DI T A L'
Maria Góu Glineki, Ofl

.

I do Regiltro Civil d
Pereira, Mun. e Comarca d anoínhes, Estad e Sts. Catarina, etc.

Faz laber que pretend ,calar: NÇALO RIBEIRO e

MARIA DE FATIMA DOS S, TO. Ele, natural deite E.tado,
naacide em Paula Pereira, no dia II e janeiro de 1947; iavrador,
solteiro, domiciliado e residente ne Dil' o; filho de Joeefa Ribeiro,
domiciliada e residente neste O' rito. Ela, o eal deite E,tedo"Dal'
cida em Paula Pereira, DO

.

21 de julho de 1 .

> domêatioa, 1,01.
teira, domiciliada e r.elid 11 neste Dietrito: filha de etioo Rodri-
gue. dOI Santo. e de • Sofia Trauer, domíciliadoe e rei. piltrito.

Apre.enta OI docnmentoa exigidol pelo Código ci�il art.
180. 'Se algué lver conhecimento de exi.tir algum impedimento
legal, a para fiol de direito;

Pau ereira, 18 de janeiro de, 1973, <'

MARIA GOSS GLINSKI - Oficial do Regiatro ai ,il

\
'

REGISTRO CIVIL

EDITAL
Sebaetião 'r' COita, E.crivão de Paz, e Oficia o Regi.tro Civil
do município de alor Vieira, Comarca de • ooinbal, Eltado de
Santa' Catarina \

Faz laber que tendem cBlar'

DE JESUS LEClM., Ele, at�rlll elte E.tado, nesoido em Rio
Claro, o/município, no dia maio de 1952; lavrador, solteiro,
domiciliado e residente nelt in icípio; filho de, Jorge Maia e de

,

dona MÔnica Koller, dom;
.

adol e identes nelt9 município. Ela,
natueal deite' Eetado, o ida em Cocho o/mDnicípio, no dia 23 de
novembro de 1953; d êatíoa, sclteira, do

.

iliade e residente neste

município; filhlt de oaqoim Frederico Lecim de dona Miquelioa
KaleVlka Lecim ílomiciliadol e re.idente. nelte. oicípio.

Apre taram OI documentol exigidol pelo Civil art.
180. Se el em tiver conhecimento de exiltir edimeoto
legal, le-o para finl de direito.

/ Major Vieira, 08 de fevereiro de 1973.
EUNICE MACHADO DA COSTA oro- Elcreveote Juramentada

de Formulários

Pessoa Física
A Delegacía da 'Receite Fede

ral em Joínvílle, presta 08 se-'

guíates esclarecímeutos: que até
.) ,

30.01.73 foram entregues 574.008

conjuntos envelopados, à rede

bancária arrecadadora 110s ESa

tados do Paraná e Senta Catá

rina, e, MS NAOF CNúcleo de

Assístêncte e Ortentação Ftscal)
onde inexiste agencia bancária.

2. A rede bancaria tem 8 in-

cumbência de entregar esse

material no domicilio tio con

tribuinte, porém estes poderão
procurá-los na agencia bancária

onde entregou sua declaração
'.

em 1972, em caso de maior

'urgência. Nos municípios des

providos d@ estabelecimentos

bancários o contribuinte deve

ir até os NAOF. instalados nas,

Prefettueas Municipais, onde

receberão o envelope contendo

os ímpressos necessários para

apresentação da sua decleração,

. (beques de RestitUição
Pessoa Física

"

Informa que o "Cheque de

Restituição do Imposto de Ren
da _ Pessoa Física" tem R va-.
lidade de 180 (cento e oitenta)
dias, contados' da data de SUa

emissão, mesmo referindoase a

declerações apresentadas em

exercício antertor.

/

'Impressos em geral
,

J

(em uma ou mais cores)

Serviço rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde

Fundação Universitária do Planalto'Norte Catarinense

Ciências

CanoinhasAd

de, _

·

nistrati vas de

-,

pelo Decreto Federal n. 71814 de 07.02.73

rso Vestibular para o curso de Adminfstração de

sculdade de Ciências Administrativas de Canoinhas.
\ d

de Ciênci�s Administrativas q� Canoínhas, faz
interessar possa que estão.,/abert8s, as inscri
rso Vestibular para o curse' de Administração

de Itropresas, rolongando-se até' o diti( 22 de fevereiro de

1973, � no horá' o das 14:00 às 17:00 "hores e das 19:00 às
21:00 horas, Da Rua Barão do Rio IBranco, 127 (Colégio
Sagrado Coração e Jesus) das segu:?üas às sextas-feires.

2 '- Os' candidatos apre entarão os !ieg\Íinte,s' documentos:

2.1 - Requerimento, odeIo própril, a disposição dos. candí-
datos na Secrét ia da FacufoQd�;

2.2 - Prova de Concí ão do cu9�0 Colegial ou ,equivalente,
na forma da .leí; I .

2.3 - Carteira de Identi de (f!ltocópia autenticada);
2.4 - Fichas Modelo I 8 e 19 (Im duas vias originais);
2.5 - Certidão de Nascim tfii ou Casamento;

.

2.6 - Atestado de Saúde e ental, com Abreugrafía;
2.7 - Atestado de vacinaçã nti-Variólica;
2.8 - Prova de estar em dla com as obrigações do Serviço.

Militar; j -,

2.9 - 5 (cinco) fotografia, 3 x recentes.
.

3 - Candidatos portadores !!le díplo de Curso Superior ficarão
dispensados da+rr: dos do uI?entos dos itens 2.2 e 2,4.

Para inscrição no Cojicurso Vestib lar, a Faculdade exigirá
�ão somente os doc1nentos dos ite s 2.3 e 2.9.

,

5 - Não serão

permitI:'d.
s inscrições pe,lo correio, admitindo-se'

todavia, a'través d procuração. ,

, "I
6 .;_ O

c.oncurso v�es
Ibular conetaeâ de ovas Das seguíntea

dtscíplínas:
,

6.1 ;_ ,PORTUG ES;
6c2 - MATEM, ICA; 1
6.3 - .cONHE IMENT.oS GERAIS.

1

4

7 - Serão classi lcados com direito à matricula,
que obtivere as médias mais altas até o limite d

.
ncedida

.

revisão de prova.

Do result [do das provas não caberá

8

9

, J

natureza ..

10 ;..., ÀS' qu .
tões do Concurso Vestib'ular versarão so

rtas f 'nst�ntes do pwgram� editado pela
ncurso Ves,ti'buler será realizado DOS dias
eiro de 1973, sendo:
dia 24 às 14;00 horas ', Português;
dia 24 às 19,00 horas - Conhecimentos Gerais;
dia 25 às 08,00 horas ;;;' Matemática.

12 - A classificação do Concurso Vestibular só terá validade no

8no letivo para o qual foi �ealizado.
Canoinhas, 08 de f�vereiro de 1973.

A DIREÇÃO'

to� ;-r
Você . precisa conhe�er'---a-s-g--r

........

a-n-d-es-·
_"dri'idades de�as lojas:

lei •

eVlsores de
....
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