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A nOS'S8 mais fraterna sauda�ão, �om· votos de 'feliz ,estada, a todos' os estudantes que
:

, nos visitam para o vestibular bistóriéo de
-

faculdade, de ,Ciências Administrativas.nossa I
• 'i<

.
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Impressões colhidas pelo camlilho

VARIADAS
Enéas �thanázlo

Publicaram 09 jornais que o j�rnalista LUIZ JORGE
na fIla da bilheteria �e um, cinema ,na Guanabara" esperav�
sua, vez de comprar ingresso, quando apareceu Um pretínho
pedindo esmola.

--: Isso é hora de moleque andar na rua? - protestou
um circunspecto cidadão.

'

Eis que retificou o pretinho:

,- Moleque, não senhor; eu sou um de�ajustado social!

-X ......

'" Naquela noite havia grande baile, na cidade. Um certo
Manoel, no baile; ingeriu umas e outras, ficou violento, ar
mou cootusãoe-Q. sururú foi grande, quase acabou 8 festa.
Feito o Inquéritó, dias depois, foi denunciado, E da denúncia
constava, que 9 dito cidadão' "desacatou o Juiz de Direito"
desferiu. pontapês no. Delegado de Polícia e entrou em luta
corporal com o Promotor Público da comarca".

Aos curiosos ,informo que esta não foi a cidade. Nem
este o Promotor ...

-:

Diretor: Silva
CIRCULA AOS sABADOS

Rubens Ribeiro
FONE. 128

da
CAIXA POSTAL, 2

Administraçã�"" vai
de Treinsmente a

do Estado

daSecreta.ria'Elzeário.Frei
, ministrar', Cursos

- Servidores
agradece,

O ex-Prefeito, senhor Alcides
Schumscher, presenteou o Pe.'
Frei �lzeário Schmitt; com a, Fpolis, 19/2/73 - Segundo Informação da Coordenadoria do Centro

gravação do Hino do Cínquen- de Treinamento da Secretaria Estadual da Admí

tenário e. agora recebeu a se- nístração, Rosa Maria Vieira, aquele órgão vai promover cursos

guinte carta: destínedos aos ser,vidores de t�do8 os setores ,do Ser�i?o Públi�o
"L '10' d f' "

d 1973 Estadual, Autarquias e Fundaçoes. As aulss serão minístradaa Já
ages, e everelro e ." , • '.

do ct
. ,�-

derã',. .'" no prtmetro semestre o corrente, -ano e 8S mscrrçoes po erao ser
Sr. A�ld�s. ,.�ch�macher solicitadas diretamente ao Centro de Treinamento da Secretaria
Rua ,\3f!tuho Vargas, 420 da Administração (CETRE/SEA), com a antecedência minima de'.
Canoínhas-S'C 10, dias do tnícío do respectivo curso. Inicialmente serão ofereci-

Prezado Senhor Alcides: das aulas de Datilogtafia, Secretaria Executiva, Relações Humanas

Recet-i 'hoje a grevaçãe . do e Chefia e Liderançe.
Híno de -Cenoínhas, com sua Os ,cursos e os horários' .

honrosa dedicstória de dezembro Dentro do eronograma estabelecido pela Secretaria da
72, 'assim como, um exemplar Administração, o primeiro curso a ser ministrado será o de Da
do Relatório, �'3 Anos de Go- tilografia, para duas turmas de alunos, no período de 8 de março
verno", da administração muni- a 20 de julho. O local será a Escola do SENAC e a primeira
cípal do ilustre amigo, Relatório turma de trinta alunos ter4 suas aulas no horário das 13,30 às'
que também apreciei muitíssimo. 15 horas, O segundo grupo, também de trinta participantes, de-

Depois de tantos anos, e coín- verá treinar das l6�30 às 18,00 horas.

cidindo com 8 premiação e es- O segundo curso a ser ,ministrado será o de Secretário
colha dos meus versos para o Executivo, para uma úníca turma de 30 psrtícípentes. O inicio está

"Hino de M6fra, realizada há previsto para, o dia 12 de março e término para 4 de setembro.
poucos dias; o gestQ e a lem- 'As aulas serão ministradas .no próprio .Centro .de Treinamento

,

, brança do amigo me sensibilizou (CETRE/SEÀ), no horário das 16,30 às 18,30 horas.
profundamente.

'

porq\)e sempre
srgnífíce. pelo visto, uma setís

facão para quem deu a Canoinhas
os melhores anos de sua vida:

-x-
e \

Do escritor- ÉRICO VERIsSIMO: "Dois mendígoe conversam
a uma esquina da cidade' do _México. Diz um deles:

- Queres qUI! te explique 8 diferença entre plutocra
cia e democracia?

-- 'Bueno, .homem, explica.
"

I
- Imagtoa que estamos os dois aqui conversando e

pa,ssa um burquês DO seu Cedillac, nos respinga. barro na

cara' e vai embora .sem nos olhar." Isso é plutocracia.
..,_. Bueno. E democracia?

- Figura ...te, o seguinte: o burguês manda o chofer
pirar .o Cadíllac, me convida para entrar, me aperta' a mão,
me abraça, me beije, me leva para sua caSa", 'me serve,

champanha, me dá de comer os melhores .petiscos, me pre
senteis com roupas e jóias e, por fim, 'acaba me convidando
para viver com ele....

'

O outro franze o -,sobrolho e pergunta:
--- Mas já te aconteceu isso. alguma vez, companheiro?
- A mim, não ;_ confessa o outro -- mas a uma

irmã minha, sim!
(México, história duma viagem, pág. 116)

'-,-X-

E viva México!
Viva, puefil ...

"

O Curso de Relações Humanas no
,.' Trabalho será minis

trado para três turmas de 30 alunos, em períodos diferentes. A

primeira turma iniciará
.

seu curso no dia 12 de março, indo até
6 de, abril. A segunda começará no dia, 16 de a,btil e irá até o

dia 18 de maio, enquanto a terceira iniciará suas aulas a 28 de

maio, indo até o dia 26 de junho. Todos os grupos' terão' seu
curso DO horário das 13 às 14 hora", no CETRE/SEA.

. O último curso a ser 9ferecido pela Secretaria da Admí
nistração no primeiro semestre deste ano será o de' Chefia e Li
derança, para duas turmas de 30 participantes. A �rimeira turma

começará suas aulas no dia 7 de'maio e terminàrã a 15 de junho,
no horár]o das 1:; às 16 horas. O segundo .grupo terá aulas de
27 de junho' a 6 de 8goS�0, das 13 às 14 horas. Esse curso tam

�ém será ministrado DO CETRE/SEA.

Com os meus mais _sinceros
,agradeCi.:neDtos, de Vossa' Se
nhoria, mui atenctosamente,
Frei Elzeário Schmitt, afro".

Cooperativa Agro Pecuá
ria de' (anoinhà1 'ttda.· Fãbrica' de Móve.is A Cooperatíva Agro Pecuária
de Canotchas Ltda. -comuníca
ao, quadro social 'os candidatos

que deverão concorrer para li

eleição da 'nova diretoria:

Presid: Waldemiro: Noernberg
Vice-Presid: Rubens SilvinoWolf,
Secretário: Rufino Corrêa ,da

Maia Neto

Conselho Adminiatr�ção -
Efebvos: José MaxSchmitberger

Eugênio, de Souza
Rodolfo Wolf Neto

Jornal
registra', a visita
:do BR.DE em

de .Santa Catarina
do Presidente

cidade

'Mais um empreendimento industrial em nossa cidade,
fábrica de m6vei. e �squàdria, de propriedade dos .srs. Hamilton'
Humenhuk e João Gonçalves Netto, o conhecido" João do SRA

DESCO, que deixou o Banco para Ingressar n� área induatrial.

A, fábrica deverá funcionar n� bairro do Campo d'Agua\ .'
'

.

Verde, antiga esquadria do Dr. Alfredo Scultetus.

Não se comprendia, na 'verdade, que Caoctnhas como

grande centro madeireiro, não possuísse SUaS fábricas de móveis,
vendendo sua matéria prima,' àquele fim, para' outras rtgiões.

Assim, sanada a Iacuas, almejemos plenq êxito aO!i seus

proprietários.

nossa
CANOINHAS, .22 - O PrÓ'�essor Ary Canguçu de Mesquita, su-

perintendente do Banco Regional do Desen
volvimento Ec(;>nômico .do Extremo Sul, em, Santa Catai'ina, esteve
ontem ", no Município visitando diversa!1 empresas benefícíadas
com financiamentos através do BRDF. e FUNDESC. AIj .empresss
que receberam financiamento foram a Iadústrfa e Comércío
Irmãos Zugman S.A., com cinco milhões e trezentos mil cruzeiros;
Indústria e Comércio de Màdeiras Zsntolo, com dois milhões 'e

seiscentos mil cruzelros; Frigorífico Canotnhas S A., J com quatro'
milhões de cruzeiros; Abrahão Mussi S.A" com três milhões e

novecentos mil cruzeiros; Irmãos Procopiak, com quatro milhões
e quatrCilcentos mil, cruzeiros; e ,Wiegando Olsen, com setece,ntos
e setenta mil cruzeiros. \

'

Referindo-se à sua viagem, o diretor do BRDll disse que
Canoinhas, no último ano, apresentou um revigoramenta de suas

atividad�8 industriais, prinCIpalmente na industrialiação de ma·

deira, tendo sido concedidos financiamentos DO periodo de abril de
'12 a fevereiro de 73 no valor de mais de 20 milhões de éruzeiros,

,

permitindo um investimento no vaiar de 28 milhões de cruzeiros.

(>

Conselho Administração -

Suplentes: Nivaldo Damaso da
Silveira

'

João Barbosa
-Urbano Oliscovicz

Conselho Fiscal Efetí��s:
,Waldt'mat Voigt
José 'Kuhn
Jovino

!
Cavalheiro

Conselho Fiscal - Suplente.:
Boleslau Wardenski
Bruno Schroeder
Adão' Karvat

Canoinhas,21, d� fevereiro de 1973.
Waldemiro lIoerob.era � Presidente

Marcílio DiasFesta •

Jogo
teremo� no Estédio cWiégahdo
Olsen:t 'um bom cotejo futebo

Iistico entre o São BHDerdo"

"campeão local e O Ipiranga, de.
Rio Negrinho� campeão da taça
dos Municípios. Vamos cooperar
com o po�o de MarcUio,

,

Dias.

Amanhã, dom1ngo, teremos,

@m MarcilioDias uma festa po�
pular.. no pavilhão da Igreja
local, 'cuja renda se destina a

�onstruçAo de dues, ,s,188 psra
Jardim da Infâócia daquela 10-
càlidade. Ainda �om a renda se

destinando ao mesmo objetivo,

}.

C I DA D E.
.,.

, '

LI'N DA.

\

COOPERE
,

CIDA-DE
:COM A

LI M PA

LIMPEZA
E' C IDA D E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO oo NORTE
24.02.1973 !

J

;

IFo ocópi�?
Em apenas 10 egundQs, vo.

>

tira

FOTOCÓPIA S, e qual documento,
TÓ-RIO DO

Ve e-se urna.ecasa de
madeira

.

com /'Íerreno' de
é

800 m2, e /éampo d'Água
Verde. ttcl
Tratai' com sr. Pedro

Kotle,��ki, Aveni

Ca t�hna, 11 7, Três

CORTE, no' edifício'

�EREIDA c.

,

. ===:::::::1:::::::::::::::::::==:::::- .:::::::::::::::::=:::: 1::==::::::::::=:::::==::::::::::
-

.-

..
..

'ii kyria Hativi H .

n
P

'� CirurgiA Dentista ii
iS c I C. OOS589159/DEP ii

i ntária de senhoras e crianças. . �
-

-

li Especialização em' Odont IE
ii Ho marcada =
p. Prap �aro Müller, 494 - Fone, 369 ii
-

"

,=:lI::::::::::::=::::t::::.===::::=::::==:::::::::==:::::::::::=:::�::::::H::=::::=:==::::=

.
.

Convite festa
.A· Sociedade de Tiro ao

as, tem a' grata satisfação de convid r'
to os os seus, associados, para a festa do

«T O �EI É RAINHA», a realizar-se n dia

24 d fev�reiro de 1973, em sua sede

com o eguinte programa:

14,00 h - nício com a marchá em

R
.

Dr.' Silvio .Mayer, saída

de ante da S.B.O.

15,30

18,00 h - inscrições às

19,00 h - ao novo Rei,
-é Princesas do

21,�O h -. lnici do seu [á tradici
SO IAL, nos amplos saIo s da So- -

ci dade Beneficente' Operá [a, sob
" .

regência da famosa BAN PE.

OSÉ MAURIcIO, composta e 14

figuras.

o vosso comparecimento, agradece

Sr. Gustavo
·ou com o sr. Edi na S.B.O.

,A DIRETORIA

,

\

tenç o
casá

, A firma

Planejamentos e

trução de
20 anos•..

to, procure a Gerência da Caixa

Econômica local para maiol'es detalhes e

esclaredmentos. 1

,"

LinhaVolkswagen ?3
. ara todo m,-,nd,o.

rtirdo menor preço de carro no

•

�
A linha da maior ,

. faclhdade de escolha.
<"

Linha Fusca
três opções de preço

�.
�

-

. VW 1300
'

�.
�

VW 1500

fJD�

���.�
. VW SP·l �

��'::t�
VW SP-2

r
,

o.

a 1'1 o n & �C i a .

.�......
REVENDEDOR
AUTORlZADOJ\ua ,Vidal 'Ramos, 1195

J
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Cópia Autêntica

24-02-1973

c) A margem de lucro resulta dá apli
cação do percentual máximo de at�'
10% sobre o custo da me�cadofia:

d) As despesas, quando houver, serão

permitidas acrescer ao total resultante
do custo da mercadoria e da margem
de lucro como segue:

. 1. Despesas de desembaraço, arma-

zenamento 1
e manipulação (incluin

do quebras) da mercadoria,'mesmo quando
realizadas no estabelecimento do dístrí

buidor, desde que devidamente compro
vados, não podendo ultrapassar os preços
correntes no mercado do ramo. Estas

. / . �

despesas poderão ser representadas
termos percentuais sobre o preço

compra, com base nos índices

r dos

:eS;;;;:r.:::;:::t:�r�ji�::
quando . devidamente co provados, não

podendo ultrapassar o preços correntes
no, mercado específic ,

3. re circulação de mer

outra. tributação

Rortariq SUPER n." 03 de 10 de janeiro de 1973

Pedro Veiga
Tes.oureiro

.0 - Permitir ao distribuidor e

Permitir aos Delegados
SUNAB, qu do da rígida aplicação

do disposto nos artigos ,3.0 e 4;0 desta

Portaria, levar a co posição de preços de

distribuição ,Sl:1Scetíve�
de provocar crise

entre as empresas do �mo, tabelar os

preços de distribuidores atacadistas nos

níveis médios então vige es, mediante

autorização prévia do Superi endente da

SUN.(\B, e com base em acor ao qual
se .estabeleça a obrigatoriedade de as

. empresas distribuidoras, até que seus

preços se' ajustem aos critérios esta

cidos nos artigos '3.0 e 4.0 desta Porta
"

,

o

passam a:

a) Absorver quaisquer aumentos de custos .

emergentes até o nívelda comercialização;

b) transmitir diretamente ao preço vare

jista,. através da �correspôndente redu

ção, quaisquer decréscimos de preços

de indústria.
.

Art .. 5.0 - Estabelecer as seguintes
'margens máximas de. comercíalízação,
sobre o custo CIF" permissíveis para a

venda, pelo vàrejista ao consumidor:

.

"

a) 40% (quarenta por cento) para cervejas
e refrigerantes (embalagens conhecidas

como «pequena> e <médía») quando

PrefeituraMunicipal deMajor Vi�ira
Edital

,

Superintendente em
\ Exercício da

Supê Intendência .Nacíonal do Abasteci
mento SUNAB), no uso das atríbuíçõss
que lhe confere o artigo 1.0 do Decreto
n.o.,,60.45 de 13 3-67, combinado com o

artigo 2.0 o Regulamento da Lei Dele

gada n.O 4, aprovado pelo Decreto n.o

51.644-A de 6-11-62 e o item III do.ar

tigo 6.0 da re rida Lei Delegada, e�

CONSIDli:R� DO as conclusões a

que chegaram os t nicos da SUNAB, do
Ministério da Fazen e do Conselho In-.
'terministerial de Preços CIP), baseados em

estudos conjuntos realiza os sobre o com

portamento do mercado e refrigerantes'
,(

I
•

e cervejas;

CONSIDERANDO a conv níêncía de,'
sem prejuízo aos interesses do· nsumidor

final, criar condições de equilíbrio entre

as empresas que operam na indus íalíza

ção e comercialização dos produt
causa;

,CONSIDERANDO '8 necessidade

reunir em um só ato as determinações
que' regulam o comércio .destes produtos;

CONSIDERANDO o disposto no D�·
ereto n.o 63.196 de 29-8-68;

R E S O L V E:

Art. 1.0 - Autorizar as Delegacias
da SUNAB, face às peculiaridades regio
nais, a fixar os preços de distribuidores

e de atacadistas, para venda aos varejis
tas, dos refrigerantes e cervejas, nas

diversas localidades. de suas jurisdições,
com base nos preços fixados pelo CIE

para ai r respectivas indústrias.

Parágrafo Único - Os preços fixado
Delegados da SUNAB, na form

artigo, deverão ser comunicado,ssJ!
o Supe-

I ríntendente da SUNAB acomPtn�ados de

exposição de motivos, no ma ís urto prazo.

)

Art. 2.0 - Adotar,
fixação de preços previst
rior, 'os critérios a seg

.

ra efeito de
no artigo ante
discriminados:

.servídos - no balcão';
b) 30% (trinta' por cento)

rantes em embalagens
cída como' família),
no

.

balcão.

•

ado, à semelhança
da fórmula CI será integrado. pela

uintes valores:

1.

2.

3.

mercadoria;

de lucro;

a refrige
rande (conhe

servidos

será integra-

1. Preço de compra .(estabelecido na

forma do art. 1.0);

2. transporte até a praça de destino.

eiro - Quando os

produtos a qti. se refere a presente Por

rvidos na mesa, as margens
neste artigo poderão ser

até 150/0 (quinze por cento).

arágrafo Segundo - Para efeito da

ação do preço' da unidade de consumo

Cios produtos de que trata a presente
Portaria, será permitido ao varejista o

arredondamento da fração superior a

cinco milésimos de 'cruzeiro para o centa

vo imediatamente superior, desprezada a

fração igualou inferior a. este valor. n

Parágrafo Terceiro - Ficam excluidas

das disposições deste artigo as seguintes
categorias de estabelecimentos:

a) Associações e Clubes de caráter des

portivo ,e recreativo;

ti) as casas de diversões, com música, dos

tipos: Boítes, Cabarés, Night Clubes e

Dancing;

c) Hotéis e Restaurantes, cuja' atividade
seja considerada de interesse turístico,
desde que devidamente registrados na

EMBRATUR.

Art. 6.0 - Os estabelecímentos que
comercializam os. produtos de que trata

a presente Portaria, executados os' cons

tantes do parágrafo único deste artigo,
deverão afixar, em lugar visível ,e de
(fácil leitura, .a respectiva tabela de pre

ços, em letras e algarismos de, no míní-'
mo 3 (três) centímetros de tamanho.

Parágrafo Único - Os estabelecimen
tos que tradicionalmente operam com

preços registrados em cardápio, deverão

fazer constar dos mesmos os preços fixa
dos para .os produtos de que trata a pre-

. sente Portaria.

Art. 7.0 - Os pedidos de reajuste
preços de distribuição, ou a fixação
preços para distribuidores e atacadis

. de novos produtos, cuja comercíalíza-

ção disciplinada por esta Portaria serão
encar inhados pelos interessados' às' Dele

a SUNAB e deverão ser objeto
prazo máximo de 10 (dez)

A presente Portaria entrará'
de sua publicação no Diário

Oficial da União, vogadas 88 Portarias SUPER
D.O 75 de 25 d� ju o de 19619, 01 de 10 de

janeiro de 1972 e demais disposições em

'contr ârío.

Ass. Fra.nclsco PedilUno da Costa
Superrntendente em exercicio

Publlca.ç60 Of lclal da

DE
,

CAN,OINHASM,UNICIPAL
nelta cidade, neceuita dOI prédio

quadro

RESOLV� :.�
.

. ��
Por à Disposição f'ancionário�'-
Antonio Souza COlts, funcionâ

rio 'Padrão C.E 20, a contar delta'
data, até ulterior deliberação, sem
preiuíeos de YeDcimento•• a dispo-

José Bonifácio ur àiJô'�
Diretor Adminiltrativo

\
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CORREIO DO NORTE

daPublicação Oficial

e itura Municipal de
/

Ide Preços··
19/73·- DVO

o Prefeito Municipal de CSD
'.

aI, Estado de SaDta Catarina,
torna 'público para conhecimento do. inte sados, que fará realízar DO

dia 06 de março de 1973, às 14 horae, DO e
.,

ia desta Municipeli
dade, TOMADA DE PREÇOS, Da forma da legi. o vigente, para
aquisição do equipamento abaixo especificado e Da8 seguiú coodições:

1 - Da Proposta e Documentos '�
1 - As propostas e documentações deverão ser entregues à Comis�â'o-,

de recebimento e abertura das propostes, Da data, local e horá.
rio constaDtlll do presente edital, em envelopes separado. cA» e eB»,
fechados e lacranos, contendo Oa parte externa /e frooteira, além da
razão social do licitante os dizeres; PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANOINHAS- EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.19j73·DVO.
2 - O· primeiro envelope <s» com o sub-título cDOCUMENTOS»

e o seguinte envelope «B», com o aub-título cPROPOSTA�.
3 - .A documentação exigida para a participação Da Tomada de Pre

ços.. dev:rá estar em plena ,validade na data ,ídetermiriada para
o recebimento das propostas e consfituides co seguinte:
a� Prova de Personalidade Jurídica, fornecida por dois Estabeleci

mento. Bancários;
.b) Prova de Idoneidede Financeira, fornecids

mentos Bancários;
c) Prova de Capacidade Técnica, fornecida por

Estadual;
.

d) Certificado e Regu1arizaçllo de situação (lNPS);
e) Declaração, junto com a proposta, de .

que a· irmas licitantes
concordem <in-totum» com a8 condições I.!xigida

:elo presente edital.

OBS. A documeutação supre mencionada '. erá ler apresentada em

fotocópias devidamente autentica s,

4 - A proposta deverá conter o seg
.

te:

a) Ser apresentede em dual vias" papel ,

timbrado tipo almaço
,

ou carta, sem emendas, ra8U !I ou entrelinhas;
b) Preço;

.e
.

c) Prlzo de entrega; ,

d) Validade de proposta· .

1I!i) Garanti. e A"si!OtA 'ia Técnica;
f) Especificaçllo téé

.

a8 do eqtiipa�ento.
2 - 00 Equipamento

DA ·DE PREÇOS, tem por ebjetivo a aquisição
do leguinte' e ipamento rod'oviário:
1 _ Um tr tor de esteiras. com as lIE'guintea características prjncipais: '.

a) Potência. rio volante de 130 a 155 HP;
,

b). Peso de operaçllo .entre 13.00J a 16.500 quilos;
c) "mina angulá:el;
d� tor Dieael;
e� Tra amilsllo.

Conversor .de Toque Marchas acioDadas "hidráulicamente
, (Full power schift).
2 '_ U� rator de !lIteiras, com as sl'guintea característical principais:
.) Potênc DO volante de 75 a 100 HP;
b) Peso d cperaçllo de 8.200 a 10.800 qU'iloli;
c) Lâmina Dgulhel;
d) Motor D sei;
e) Embreage ._!l banho de óleo.
3 -. Uma ret esêavadeira, equipada com caçamba

fabricação acionaI. .

3 - Do R ebimento e Abertura dáS Proposta
A Comias de recebimento e abertura 'das proposta.

da pelo chefe do . P der Executivo MUDicipal, receberá no a,' h.ora
e local mencionados

.

o presente edital, a documeDtação r ativa às
habilitadas D8S condiç es deste edital. a Comissão proced á a aber
tura nas propostas. d' qual lerá lavra:la a respectiva ,8 que será
assinada pelos licitant • Serão excluidas as propo8t
enquadrarem com as es t!:j(jcações deate edital.

4 - Do J gamento das Propost
As propostas serã

. julgadal no prazo de 1 �dez) dias con·

tados da dab d'l abertura s propostas, pela '. missAo desigoada
pelo Senbor. Prefeito Munici J e a classificação �rá feita pela coo

t8g�m de pontoll, calculando-oI ,proporcionalmen e. em todos os íteDEl
lerá cODsiderada vepcedors a p pODeDte que obtiver DO computo
geral maior número de pontol.

e . Das Gen ralidad s

1 _ A cotação' deverá ser em cruz 'rol, o se admitindo em hipó
teae al�uma alteraçõea durante o p zo, de validade da proposta:

2 - Reserva- se a Prefeitura o direito
,
aceitar a proposta que lhe

parecer vaIitajosa, anular parcial . totalm"nte a Tomada de

Preços. de que trata o prelente edital, / S que caiba, aOI licitantes,
direito de interpelação de qualquer e pécie

Edifício da Prefeitura llicipal e CaDoinbas. Estado .de
Saota Catarina,' em 20 . e fevereir de 1973.

Alfredo de Oliveira GafindO -- P feito Municipal

Edital

por
\

dois E�tab:��
F

I \

p-refei t u ra

E.'poca
ÊS

de

Lei' N. 1037 de 25 de· Jane.oro de 1973 Baoco do Bralil S/A. como ereditedor, 08 quelidsde'
de admioi.trador do Programa �ação do Pa-

Dispõe sobre nomenc:latura de logradouro públiC:O trimônio do Servidor Púb�ASEP� e,j o Municí.

Alcide. Sehumecher, Prefeito Muoicipal de pio de Caooinhi •. /� I

Caooinha., E.tado de Santa Catarioa, faz sabee Artigo 3.V'E.ta Lei e�tra �II!'vigor oa da.ta
que a Câmara Municipal decretou e. eu sanciono de lua pu�o,:revogadal ai dllpollçoe. em cootrárlo.
a segulnte LEI:

.

?õóioha., 25 de janeiro de 1973.

Artigo l.? - A travella que principia na A��JIIc:ides Sc:bnmac:ber - Prefeito Municipal
Rua Dr. Almeida Cardoeo, a freote da g&rogem. p-' A te I ei fOI· re"i,trada e publicada DO
d P Iei M" I

• R E'
. --' prelen J ..

a 're eíturs UOIClpa �te eocontrar a ua r..� Departameoto Admioiltrativ(l. na data supra.
Scholtz. palia a deaominar.ee Ilherto TolraJSlI.

J . é' B ·fá· F t do D· Ad
• .

t t·
.

E. /? . A.�' OS 001 mo ur a - Ir. mim. ra IVO

rtlgo 2.0 - Ita Leí eotra �vlgor oa

dsta de ft18:-publicaçào, ravogad�'íl. dilpuliçõJI Le'l No 1039 de 25 de JOanelro de 1973em contrário�-....._ // .

Canolehea, 25

lfe..�·a
litro de 1973. Homologa Decretol

AI.) . Alcides Scbu�r Prefeito Muoicipal Alcidel Schumacher. Prefeito Municipal de Ca-

A preleoteJ<;ê1 foi regiltrada uhlieada DO noinhae. E.tado de Santa Catarioa, fu ssbee que a Câ-

DepartameD�s�miniltrativo. oa data ra. wara Muoicipal,decretou e, eu sanciouo a seguinte LEI:

AI). Jos�nifáclo Furtado _ Dir. Admioi.tr8� Artigo 1.0 - Ficam 'humol'�g8dol OI Decretos
, /. .01 387, 395, 408, 402 e 405, que abriram crêditos

LerM. 1038 de 25 de JOanelro de 1973 adi' A8ri� no exercício de 1972.

2.0 - Revogam le ai dhpoliçõel em

Abre Crédito EspeCllal eontrârio, en odo ,elta Lei em vigor 0111 data de
Alcidel Schumacber, Prefeito Municipal de lua publiceção.

Cenoinhae, E.tado de S90b Catlllrioa, DO uso de Cenoinhas.. 25 de
.

neiro de 1973.
lua. atribuiçõel que lhe .ão coníeridee, flllz saber

que a Câmara Municipal decretou e, eu lenciooo AI) Ilcides,Scbumacbel-
a seguiute LEI: A presente Lei foi regiltr8da

Artigo l.o - Fica o Poder Executivo auto- Departamento Afimioi.trativo, na data '1,)

rizedo a ebrir .o crédito especie l, correspooueute
. AI� José Bonifácio Furtado - Dir. ;Admiuiltra' o

80 exercício de ) 972. Da im portâocia de Cr $
104.700.00 (cento e quatro mil e aeteoeutce cruzei

rOI), para equieiçãn de 1 (um) trstor flcavo· carre

gador, marca Michigan, de febriceção naeional,
modelo 0.0 15007777, equipado c .m motor Mer
,cede. Bena.

Artigo 2.0 - AI de.pelai decorrente. �do
artigo aoterior, correrão pLr ,conta d'6 -oper.ação de

crédito eotorizada peiil Lei Municipal 0.0 991 de
11 11 1971, e conforme .contrato celebrado entre o

Lei N. 1040 de 25 de janeiro de 1973
Abre Crédito Especial

.
Alcide. Sóhumeeher. Prefeito Municipal de

Caooinhal, E.ta(to de Santa Catarine, 00 UIO de lual

at,ribuiçõel que lhe 1110 cQoferi;iel. faz laber que 8

Câmara Municipal decretou e, !lU laociono a leguin.
te LEI:

'

Artigo 1.0 - Fica o chefe do Poder Executivo
autorizado a abrir no f"ercÍcio de 1972, o crédito
elpecial oa importá cia de Cr$ 109.404,00 (cento e

m\ve. mil quatrocent e quetro cruzeirol), para aqui-
lição dOI .eJluiotel b .:

.
'

a-I (um) Britador, rumby 0.0 4.R;
b • 1 (um) Motor ula , recondiciooado, marca

M ercedel Benz, fabricação naciooal, tipo
CM 321, c/120 H ; I

c • 1 (um) Caminhãu Ch vrolet Dielel, lérie é643
CBR 12753;

d • 1 (um� Camiohão Fo d F.600A,
Dielel - 140 HP e .

6 • 1 �oma�, Ceçamba Ba ulante Std. c ,:m. capa
cidade de 5m3 ..

Artigo 2.0 - AI de.pel I

deCOrr,.et,
do artigo

ant�riol, co.
trerão por coota e operaç-, de cré.dito,autorizada pela Lei Muoicipa 0.0' 10 'de 12· 10.72

e conforme COntrato celebra elitr' o Baoco do
Bralil S/�, oa qu!lidade de. d�ioj'trador •

do Pr�
grama de Formaçao do Patrlm OIo/do SerVidor Pu·
blico �PASEP) e o Município �ooinha.. \

Artigo 3.0 _ Elta Lei ao .a em vigor oa data
de lua publicação, revogadal ai di oliçõel em cootrário.

Canoinha., 25 de iaoeir 'd 1973.
AI) Ilcldel Scbumacher

frefe
to Muoicipel

A pre.ente Lei foi re
.

trad e publicada 00

Departameoto Admioiltrat', o, na ata lupra.

AI). José Booifáclo Fur,.o - D . Admitliltrativo

Lei N. 1041 de ?5 de jan iro de 1973

'. AUTORI� CONVENI
.

Alcldel

SChumtber, Prefeito M icioal de ea·
ooinhaD, Ettado de S ota Catarim.. , hz • ber que a ( â·
mara Mu?icipal dec9 t�u e, eu lancinoo' a eguinte LEI:

Artigo 1.0 _t Fica o chefe do Po er E:r;ecutivo

autori�a.�o a

fi�m.
,r no.vo convênio com .Allociaçãode Credltn e A. .tênCla RUfai de Sao 8 Ciltarina

(ACARESC). n .' loma de 170 vezel o aior lalário
mioimQ do E,t ,do. ,_

. Ar�igo 2T - A, delpelal, :Jecorr1!n e. da pre�
lente Ler cor�lfrão por conta da d ...tsçào rçameotá
ria 2703· 239. i

Artigo 3ib - A prelente Lei eotrsr em vigor
Da data de lua publicàção, re�ogadal ai dilPOliçõlll em c otrário.

(�

Canoiohal, 25 de jane1ó de 1973.

f
AI) ALCI9ES SCHUMACHER

P�eito Muoicipal

A pre.ente Lei foi reg}/-<la e publicada DO

Departameoto Adm1Itrat�yo, Da data lopra.

A,) JOSÉ BONIFACIO FURTADO

REGISTRO CIVIL

EDITAIS

se�'�ião Greio COlt..·, ErÍcrivão de Paz e Oficial
do egilt Civil' do município de M!iior Vieira,
C msr.ca de anoiohel, E.tado de Santa Catarioa
.I ,•

Faz I er que pr eodem C81t1r: Felicio
'lechinheski e Yerõni a lankovska. Ele, Da·

.

tural deite E_tado, nalci o em Rio Claro, nelte

muoicípio, DO dia 1 de 8rço de 1925; lavrador,
lolteiro, domiciliado e dente peite município;
filho de JOlé Lecbioh i e de dooa Catarina
Graoza, domiciliadOI 11 I I eotel oelte município.
Ela, oatural de.te E.ta o, Icid. em Csnudoi,
Deite muoicípio, no dia' 12 de arço de 1930; do
mé.tica, Dolteira, dom ciliada e relideote oeite

mooicípio; filha de JOI Iaokov.k e de da. ROia

IaOkOV.Jt8, domiciliadol e re.�deDte nimonicíPlo.
Maior Vieira, 19 de fevereiro de 1973.

João Gonçalves de Lima • Nair Alves
Martins. Ele, nat,ural delte_Eltado, nelcido em

Toldo do Cimá, nelte muoicípio, 00 dia 10 de

laoeiro de 1936; lauador, lolteiro, domiciliado e

re.ideote ete muoicípio; filho de Sebaltião Gon·

çalvel de Li e de dooa Aoa Menia. Hack,
domiciliado. Il r

.

dentei oe.te município. Ela,. 08-
tOl'al de.te Eltado, Dalcida em Toldo de, Cima,
oelte município, no ia 16 �de õutubro de 1938;
doméetica. lolteira, do icilia e relidente nelte

município; filha de João el Martin. !l de daDa
JOlefiõa· Ribeiro Mllr' ,do iciliado. e re.ideote.
ollzte município.

Aprelenta
Código Civil art. Se alga. tiver conheoi
meoto de exi.tir algum impedimento legal, acule-o
para fina de direito.

Mllior Vieir�, 20 de fevereiro de 1973.

Eunice Mach,ado da' Costa
E.creveote Juramentada

Canoinhas
de imposto

ARÇO
de

\
24.02.1973
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Diretor Adminiltrativo
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Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de' Almei�a

AMPLA ter� reunião 'dia .10/3/73 aqui.
De conformidade com o que ficou resolvido na

última reunião realizada. pela AMPLA na cidade de
Oanoínhàs no dia 10 do corrente, a próxima' reunião
será realizada na cidade de Papanduva. Ficou assen
tado que o inicio da mesma será às 8 horas. Deverão
comparecer todos os Prefeitos que integram o circuito
de jurisdição da AMPLA. Nessa reunião é provável a .

presença de S.Exa. o Presídente da ELSTROSUL que
verá ventilar assuntos ligados a todos os municípios.
norte catarinense. Na reunião do dia 10 p.p. realiza
ram-se a eleição para a nova diretoria; sendo eleito
o Prefeito. de Oancínhas, sr, Alfredo de Oliveira Gar
cindo para Presidente, como primeiro Vice-Presidente
foi eleito o Prefeito de Papariduva, sr, AloisIo Partala,
se colocando assim o nosso município na la. vice-
presídencíe da AMPLA.

.

•

I'

que, mais hoje ou amanhã poderá ser lei que as
mesas

I receptoras venham também serem transforma
das em m�sas apuradoras dos votos sufragados em
suas seoooes.

C()missão.· manteve' contatos
.

. Dia .16 do. corrente uma comissão presidida
p�lo Prefeito MUnIcipal. sr. Aloisio Partala; Vice-Pre
feito sr. Pedro G. de Lueca e mais os Presídentes do
Le�islatlvo Municipal e da ARENA, Fernando Reusing,e h:smeraldino. M. de Almeida, resp-ectivamente, esti
veram nas Cidades de Mafra e Rio Negro-Pr., onde
foram tratar com as autoridades daqueles munlcíplosde assuntos ligados ao interesse de Papenduva. Os
contatos mantidos foram os mais cordiais e amistosos
possível, redundando disto vantagens e progresso
para a comuna papanduvense. '

. A juste de núpcias
.

.

Com relativo atrazo tenho .0 prazer de registrar
° contrato' de casamento do jovem Arno Reckziegel .

Jr., gerente do magestoso Hotel Balneário de Barra
Velha, com a srta, Oacílda Ríboskl; ele filho do dis
tinto casal sr. Arno Reckziegel, ela filha do casal sr.
Eugênio Riboski e sra., residentes em Palmito. Felici
dades inúmeras almeja o colunista.

Passarela da Sociedade
HOje as atenções da sociedade local, em espe

cial da jovem guarda, estão voltadas paraa resldêncía
do casal Dlonísío Trevisani e sra., peja passagem de
niver da srta. Vera Lúcia. Muito cumpriment&.da será
'a elegante srta, que recepcionará suas coleguinhas.
* Dia 26 deste festejará mais um ano' o lindo garo

tinho Roneiel Erol, filho do jovem casal sr. AUnor
� Eutrasío e sra., ele gerente da poderosa firma Línítícío

.

Leslie. A turminha mirim estará presente para come->
morar a passagem de níver do Roneíel em sua

residência.. .' ,

.. Dia 28 'do corrente quem estará comemorando
.

mais um ano de sua feliz e prestatíva existência,
é a sra. Alzira Sidorak.·esposa do sr. Eugênio Sidorak,
do comércio local. Senhora de raras virtudes, coração
de' ternura e bondade, "receberá naquele di!1 os mais
merecidos e justos, cumprimentos de felicitações' e
amizade.
* Também na mesma data 8S atenções estarão vol

tadas para a linda praia de Barra Velha, onde
resirle o sr, Arno Reckziegel, proprietário do mages
toso hotel do litoral mais lindo de. Santa Catarina. ,

Veja como se pode evita,r a gripe
. ·'tog" que vai chegar ,

Não há registro, na Secretarià de Saúde Públi-
ca, de caso de, pessoa

.

atacada pela gripe «Iog». As
autoridades do Centro de Saúde, no entanto, já estão
alertas para O problema, que poderá ocorrer aqui
também. Embora a gripe «fog» não tenha aqui, não é
demais a população tomar precauções, afim de evitar
o problema. S' nesse sentido' que as autoridades, mé
dicas fornecem orientação: evitar bebidas ou alimentos
gelados é uma das precauções que se deve tomar,
além de toda ação que possa acarretar' uma gripe;
deve ser evitada aglomerações de pessoas também,
pois, nesses. casos, o espirro de uma pessoa gripada
pode contaminar todo o ambiente; a alímentação deve
!>.er farta e· sadia. Uma -medída bastante importante é
tomar vitamina «C» em quaatídade, «N. R.: .8' m:elhor
prevenir· do que remediar», (Gazeta do Povo)

.

Planta peruana previne o câncer
. ,As propríedades de uma planta da selva perua

na, que alguns acreditam prevenir o câncer, está em

processo de investigação. Trata-se de uma planta
.

conhecída pelo nome de líana que macerada em álco
ol é usada pelos membros da tribo Campas que
habitam o leste. peruano. A informação sobre a in
vestigação foi proporcionada pelo diretor do Instituto
Nacional de Saúde, Oscar Miro Qu�sada Canturias.

(Gazeta do Povo)

Preteiro . agradece,
Por intermédio de minha coluna, o EX!1lo. Sr�

, Prefeito Municipal Aloisio Parta la, solicita a gentileza
. de agradecer.as visitas de cortezía feItas por pessoas
.amígas ao seu Gabinete de trabalho.. Dentre tantas
deseja agradecer nesta .coluna as seguintes: Ao Pre
sidente da AR8NA, na pessoa deste colunista; do sr.
Jovino 'I'aballpa, ex-Prefeito Municipal; ao ex-Verea
dor sr. Nícólau Horacz; ao Pe. Antonio Cintho, espe
cialmente. pelas felicitações e palavras de estimulo
augurando feliz gestão. visita esta realizada no «;lia
seguinte da sua posse. Finalmente a todos seus mu

nícipes que estão lhe 'incentivando e prestigiando no

.

seu governo.
I

r

Ministro toma posse no T. S. IE.
. O Minis,tro Raphael de Barros Monteiro/assumiu

a presídencía do Tríbunal-Snperlor Eleitoral atírmaa
do.que o «voto popular é a maís poderosa arma de
que dispõe a democracia».O Ministro pediu a reforma
urgente do título eleitoral, "já 'praticamente ímprestá-

. ver a sua destinação em' muitas capitais e grandes
cidades de. nosso país» bem como a. reforma da

transformação das mesas receptoras em apuradoras
e de toda a legislação eleitoral. O Ministro pediu uma

solueão para o problema apresentado 'no aproveíta-.
mento das mesas receptoras em apuradoras. (Gazeta
do Povo). N. R.: Pelo artigo do Sr. Ministro, nota-se

Um por sernenac.; ALEGRIA. amígos, peçam
alegria a Deus.' Sejam alegres como as criancinhas e
como os pássaros rio céu. (Dostoíewskí)

Convite para Missa de
1.0 ano de falecimento
A família' da. extinta

I

,Luli Weber Fonseca,·
convida parentes e amigos
para assistirem a Missa. de
1.0 ano de falecimento. que
será" celebrada no próximo
dia 1.0, às 19 horas, na

Igreja Matriz Cristo Rei.
Pelo comparecimento, agra
dece a. família enlutada.

. Sociedade Industrial e Comercial SICOL ·S/A
c G. C I( F 8lU89.084

Edital de Convocação
Pelo presente, são convidados os senhores acio

nistas desta sociedade, a comparecerem à assembléia
.

geral ordinária que. se realizará rio dia 31 de março pró
ximo, às 16 horas, na sede social na Rua Frei Menandro
Kamps n.o 606, nesta cidade de .Canoínhas, com a seguinte

1.0 -:- Aprovação do balanço e contas do exercício de '1972;
2;0 - eleição do conselho fiscal e seus suplentes;
.3..

0 - outros assuntos' de interesse social.

AVISO: Acham-se' à disposição dos senhores acionistas
no escritório desta sociedade, os documentos a

que' se refere o art. 99 do Decreto-Lei 2627
de·26 de setembro de 1940. .

I

Canoinhas, 02 de fevereiro de 1973.

Arno Court Hoffmarm .- Diretor Presidente

( ORDEM DO DIA:
'

3

PELOS '!.4.RES
aJD<D�e§ ,�e

Aniverserientes . da Semens
ANIVERSARIAM-SE Blosteld; o jovem César losé

Rosa.

Dia 27: as senhoras donas:
Alice esposa do senhor Jahyr

C
.' • , ,..

Damaso da Silveira e Palmira
esposa dó �enhor Alexandre: omunlca�ao

O Jardim . da Infância

Hoje: as senhoritas: Regina
Seleme e Sieglinde Maria
Freiberger.

.

Amanhã: as eras. donas:
Carolina esposa do sr. Paulo
Bockor e Alzira Frida esposá
do sr. Leônidas Ziemann; o

sr. Vitor Bojarski; o jovem
Aloacir Alberto Fedalta; a

menina Sueli de Fátima filha
do sr. Bernardino Schupel.

; Dia 26: a senhora dona
Waldemira esposa dó senhor
Odilon Daoet; os senhores:
Haroldo Koepp e' Doriual

. Bueno; a senhorita Lêa Se
leme; a garota Maria Beatriz
filha do sr. Enoino Tremei.

I -c

Valor (Cr$ 1,00) da Taxa 'Rodoviária Única para o
. !

ano de 1973
Valores adotados com base na Portaria 0.° 5.622. de' 23-12-71 - 30-11.;.72

.'

"
. Classe, Faixa ANO DE FABRICAÇÃO

TiPO!
Subclasse

TRU.· ! 1 ,I 197Q/69 I 1968/67 I 1966/65 I 1964/63/1962/61 / AnteriorDiscriminação 1973 1972 1971
a 1961

Até 50 UP B-l 486,00 405,00 360,00 3�O,o<? 231,00 182,00 149,0°1 138,00 . 134,00
Atima de 50 Uf

de fabricação'
Até 100 UI' B-2 .666,00. 555,00 525,00 480,00 336,00 264,00 216,00 192,0'0 144,09

�utomóveh Adma de 100 UI'
.690,00 347,00B Até tiO BP B·3' 882,00 735,00 630,00 441,oc 284,00 252,00 189,00

nacional ,Acima de 150 UI' ,

Até 220 BP B-4 1:260,.00 1.(,)50,00 1.020,00 930,00 651,00 512,00 419,00 3.72,00 279,00
Acima de 220 BP ·B-5 1800,00 1500,06 1.485,00 1.350,00

.

945,00 743,00. 608,00' 540,00 405,00

Caminhonetes e' utilitários Até 100 BP C-I, 576,00 480,00 428,00 390,00 234,00 195,00 156,00 136,00 134.00
C Ac:ima de 100 UI'

780,00 69Q,00 630,00 378,90 315,00 252.00Até 2!10 'Dl' C-2 .936,00 189,00 158,00
de fabricação nacional Adma de 220 BP C-3 1.440,00 1.2-00,00 1.155,00 1.050,00 630,00 5.25,00

.

420,00 315,00 263,00�

" .

D-I 1.560,00 1.300,00 1.200,00 1.100,00 715,00 550,00 385,00 220,00 220,00Veiculos de trensportes co- Micro-ônibus (GD)
D letivo (-micr.o-ônibu9 e ôni- Orubu. IGI D-2. 2.40Q,oo 2.000,00 1.65{)joo. 1 500,00 975,00 750,00 525,00 300,00 300,00Até 145 BP (O)

buol) de fabricação D8cional Acim. de 145UPID) D3 3.600,00 3.000,00 2860,00 2.600,00 1.690,00 1.300,00 910,00 520,00 520,00

!-
-

560,00,
. Até la T•. IIUT E·l 672,00 440,00 . 400,00 320,00 240,00 . 16.0,00 120,00 80,00
. Acima de 10 T.

- -

Até 20 T. CMT E-2 840,00 700,00 660,00 600,00 480,00 360,00 240,00 180,00 120,00
Veiculo de carga Acima- de !lO T.

E-3 i, '1.176;01) 980,00 880,60 800,00 640,00 480,00 320,00 240,00 160,00E (caminhões) de fabricação Até 30 T. EUT
Acima de 30 T.

nacional Até 40 T. CMT �E-4 1.980,00 1.650,00 1.6:>0,00 1;500,00 1.200,00 ' 900,00 600,00 450,00 300,00
Àcim. de 4OT.CIIT E-5 4.800,00 4.000,00 3.300,00 3.000,00 2.400,00 1800,00 1.200,00 900,00 600,00

Dia 28: os senhores: Max
Schumecher, Ioão Ditschnsbel I

e Valdir Seieme, nosso cola
borador em Agua Verde; os

jovens: Luiz Altredo de Oli-:
oeira (Iarçindo e Pedro Senc»
zuck; o menino luares filho
do sr, Pedro do Cruz Sob.·

Dia /.0 de março: o senhor
Agenor Vi�ira Côrte; as me.

ninas: Ceris Rosilane filha
do sr. Orlando Tremi e Ma,ia
de Lourdes {ilha do sr, Wal
'domiro Medei,.Os; o menino
-Samir Fr ancisco filho do -sr.
Ad Abdala José.

Aos eniuerseriàntes, augu
ramos votos de felicidades.

.

da Comunidade .. Evangélica
Luterana, comunica a todos

os interessados 'que as ma

trículas para o mesmo esta- .

rão abertas dias 27 e 2a
deste, das 14 às '17 horas ..

L�cal das matrículas: Jar
dim da Infância, Rua Sena

dor Felipe Schmidt.

Compra-se
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Notas· Esparsas
O presidente do BRDE, CeI.

Ary Canguçu de Mésquita, es

teve 4a. em nossa cidade, quan
do manteve eontato

:

com em

presâríos locais, e foi homena

g@ario com um churrasco na

sede do Bo)ão Fantasma.

x x x

Fato inédito em nossa cidade
é a realização dos vestibulares,
hoje e 'amanhã, da Faculdade
de Ciências Administrativas, a

maior conquista, de todos' os

tempos, de noese juventude es-

i tudíosa, Em consequência, tere-,
mos amanhã o tradicional trote
dos calouros.

x x x

,

Os Deputados Arolde Carva
lho e Therézio Netto estiveram
sábado último em nossa cidade,
quando visitaram rapidamente
os munlcípioa de Papanduva,

'

Monte Castelo e Major Vieira.

x x x

A Associação dos Muníc!piolí
do Planalto Norte Catarinense,
AMPLA, vai instalar escritório
tim nossa cidade e para iS80 já
entrou em entendimentos para
alugar salas do senhor Miguel
.Olískovícz,

'

'x x x

Esteve em nossa cidade, pro
cedente de São Paulo, o senhor
Eulidio Toledo de Oliveira, alto
funcionário do BRADESCO.

x x x

" A Secretaria da Ag�icultura
do' Estado destinou mais um

8�rônomo, para trabalhar em
nosso município, no setor soja,
arroz, milho e trigo, enquanto
que os agrônomos Drs, Vasilio
Poppa e Waldimi.ro Bubniak se

dedicarão apenas JlO Projeto de
Batatas Sementes Certificadas.

x x x

E o carnaval ·vai esquentar
mesmo' na cidade, com dois
bailes na SBO e dois no Canoí

nhense, promoção do Grêmio
XV de Julho, também respon
sável pelo animado baile do

chopp sábado último no Operário.
x x x

Hoje ainda o tradiclonal baile
do Tiro, Da SBO e as competi
ções pare a escolha do novo

Rei e Rainha, postos oeupados
pelo sr: Dr. Silvio A. Mayer e

Dolores Meister.

x '� x

Em nossa cidade o jornelista
sr. Alfredo Alberto Munhr,z num
trabalho de divulgação do nOS80

muóicipio.
x x'::&,

Amanhã, na próspera locali
dade de - Taullsy, _ uma grande
festa religiosa, com muitas atre

çQes e boa música.

x x x

Rumores dão conta que as

conhecidas Casas Burt preten
dem I!e instalar em 'nossa cida
de com uma filia I.

x x x

, O Prefeito sr. Alfredo de
Oliveira, Garcíndo e Vice, Dr.
'Paulo E. Rocha' Faria, partici
parem sexta feira última de
uma reunião DO Escritório Re
gional da ACARESC. No opor
tunidade tomaram cochecímento
de todo o trabalho desenvolvido

pela aludida" entidade em nosso

'_município, mostrado através q,e
gráficos, slides e ·palestras.

Ministério .da Fazenda

CETREMFA-

de Abertura de', Inscrições'
1<

Edital
Acham-se abertas, no período de 12.03.73 a (\6.04.73, as inscrições
para o concurso público para provimento de cargos da, Classe «AlO'
da Série de Classee de DATILOGRAFO, do Quadro de Pessoal
do Ministério da Fszende.

Os pedidos de- inscrição poderão ser fl'itos no Núcleo Re

gional de Seleção e Tretnamento do CETREMFA, em Curitiba

(PR�, na Rua Marechal Deodoro - EdifiCio das Repartíções Fe

derais, 9,0 andar, ou em qualquer Núcleo e Escritório do CE

T�EMFA, sítusdce nas Capitais do Pais, no horário das 14,00 às

17,00 horas.
"

As Agencias e Postos [urtedíctonedos à Delegacia da Re
.ceíta Federal em Joinvílle, estão aptos a fornecer amplos escla
recimentos' sobre o assunto.

)

o «Sons Tropíeana» não esteve dos melhores sábado
último lá na SBO. Mas a festa foi das mais alegres,
onde opessoal saboreou o chopp e sambou com vontade.

*: o cCarnaval do Ohopp», primeira promoção do
gênero em Canoinbas, abriu os feetejos carnava-:
,lascas de 1973 com muito entusiasmo dos, foliõ,es.

* E os canoínhenses este ano terão que ser mais
desinibidos para as festas do Momo. Deixar ,de

lado seus temores. sa�r às ruas e frequentar os Glu
bes. Tirar a ferrugem de longos anos e descontrair
o espírito nesta alegria que o Brasil inteiro participa
sem preconceitos.
* E 'por falar em samba e zoeiras. adianto a vocês

que a música para as quatro noites de carnaval
em Oanoínhas, será quente paca.

* Esta semana estive apreciando os ensaios de
American Band, agora com instrumental de sopro

e batucadas, pum total de sete elementos. Em suma,
um conjunto apropriado e bem preparado para um

bom carnaval. '

I

* Para quem estuda o Ministério da Educação e

Cultura tem um recado: começa mesmo dia pri.
meiro de março o ano escolar de 1973�

* A Faculdade de Ciências Administrativas de Ca-
noinhas, marcou as datas de hoje e amanhã para

o vestibular aos candidatos ao Curso de Adminfstra
ção de Empresas. Foram distrIbuidos editais para .a
imprensa falada lá escrita das cidades de Lages, Porto
União da ·Vitória, Mafra, São Mateus e São Bento do
Sul. Os resultados serão conhecidos até o fim do mês
com trote aos primeiros Universitários de Oanoínhas.

* O Clube Canoinhense desde sábado, di. 17, tem'
"

novo ecônomo. Trata-se do, jovem Guido Goneho
rovski, que Incrementou o ambiente com tênis de
mesa,lanches e boa música. Parabéna .

* Para os meninos daqui, que estão em Curitiba.
Muito cuidado com a «boca jovem» Flash. Soube

que 'por lá as comemoracões tem terminado com en

crencas, e a justa por dispersar os boys.
*

.

Pouco fácil de aguentar (principalmente as me�i-
ninhas), é a declaração do próprio Roberto Carlos,

de abandonar a carreira artística em doís anos. O
cantor que mais vendeu discos no Brasil nos últimos
10 anos, irá apenas dedicar-se a arodução de filmei,

* Hoje à noite, após suas'atividades tradicionais, a
Sociedade Tiro Alvo de Oauoínhaa, promove nos

.salões da SBO, mais um acontecimento social de des
taque.' Trata-se do não menos tradicional taile de
aniversário da entidade,' que será abrilhantado pela
Banda Padre José Mauricio, de Mafra.

* Para o pessoal jovem que. não está afim de val-
Ias, o Grêmio XV de Julho oferece o excelente

som «Party Box Four» na sede social da Paróquia a

partir das 22 horas.

* Acontecimento social dos mais importantes' este
, mês em Oanoínhas, é o casamento da srta. Eliane
Schimidt, Miss (BESC) Banco do Estado de Santa Ca
tarina de 1970, com 'o Capitão-Advogado da Policia

M�itar de Curitiba", Dr. Sérgio Luiz de Bem. A ceri-
'

mania terá lugar às 18 horas de hoje na Matriz Cristo .

Beí.-com recepção aos convidados às 19 horas no
Clube Canoinhense. A seguir o casal seguirá em via
gem de núpcias para o Rio de Janeiro.

* Para a construção dos 'barracões e fábrica de,
papel da Rlgesa, estão sendo esperados mais de

mil trabalhadores. que ficarão hospedados em batéis,
pensões e casas alugadas aqui em Canoinhas. A firma
construtora contratada, é a Araujo-Engenhaeíe.
* O Frígortãco Oanoínhas SIA, está recebendo ím-

portantes modificações. Há mais de um ano o sr.

Romano Massignan iniciou as reformas do FRrCASA,
que se tornará um dos maiores abatedores e expor
tadores de gado da região Sul do País. A inauguração
das obras e o funcionamento oficial estio marcados

LUCIO COLOMBO

parao mês de maio vindouro.

Curtas & Certas
Estréia dia 28, quarta feira, em Oanoínhas, o Gran Roger
CJireus, que faz uma tornée na A�érica do Sul, agora

procedente de São Paulo. * Canomhas este ano partici
pará com força total nos jogos abertos a serem realiza

dos em Lages. A equipe de Tênis de Mesa iniciou desde

já seus treiIíamentos e promete trazer uma boa coloca

ção. * Santa Catarina pretende Ingressar no,campeonato
nacional' ainda este ano.

* Meus parabéns a ala Jovem
e dinâmica de nossa socíedade presente ao Carnaval do

Chopp. * cumprimentes da Pilastra à Sônia: Mayer por
mais um aninho de vida. * Agradecimento aos ·Enge
nheíros da LASA (Rio de Janeiro) pelo gostoso jantar.
* Muitá gente de outras cidades tem comparêcido aos

acontecimentos. sociais de nossa querida -Canoínhas.
* «O

Jornalzlnho», órgão oficial do Grêmio XV de Julho, cir
cula amanhã e segunda feira, edição, de [aneíro, * Para

hoje mais um recadão: eOompareça na S S da Paróquia
para tirar a ferrugem». Paque um cruza menos e partící-,
pe da curtição. - ADIO

'

Nota de falecimento'
Friedrich Bràuhardt, comunlca com, pesar

o Falecimento de seu benquisto pai, sr. Hugo
8rauhardt, ocorrido dia 19, segunda feira, em

Três Barras.

Certificado extraviado
Bro�es 'Daniel Geleskl, declara para os

eFeitos legais, que extraviou o Certificado n.O

354681, da camlonete mercs Ford, ano 59,'
cor 'marfim e amarela, motor n�O 962-935),
chassis n�O FIOAA9-SBX-18164.

Este Certificado fica sem efeito por ter

sido requerido a 2a. via.

Aten�ão escolar
- '�

A IMPRESSORA OURO VERDE

LTDA., para melhor ateÍ1dim�nto
ao grande número de estudantes
de nossa cidade, vem de instalàr
um POSTO DE' VENDA 'na Rua'

Paula Pereira, 544, ao lado da
Caixa Ecónômica Federal, com

variado sortimento de material
escolar.

de toclas./

as marcas'
II

Você pr��c�onnnh�e�ce�r�����

I

de paga,mento nas lojas.i

M ERHY E

I
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