
A' nossa cidade viverá este ano um 'dos melhores Carnaval de, sua história, nos salões, e na rua, com desfile

.

de blocos e premios aos classificados. Hoje e terça na SBO e domingo e segunda no Clube Canoinhense,

Atividades '

Parlamenta
res do
Deputado
Therézio de
Cerva'ho

I Fevereirode1973

Parlamentares
em visita ao

Governador soll
citam conclusão
da Rodovia
SC-21
Ml)tivado pela constante preocupação eIri resolver os proble
mas que afligem a região norte do Estado, o Deputado
Benedito Therézio de \Carvalho Neto, juntamente com o

Deputado Federal Aroldo Carneiro de Carvalho esteve

rescentemente visitando o Governador Colombo SaÍIes, soli
citando medidas para a conclusão da Rodovia SC-21, B qual
representa muito para .. "economia norte cahrinense".

Específtcamente ;__ segundo 'palavras do Deputado Therézio
de Carvalho � além da conclusão da SC-21 em 'toda a sua

extensão, foi solícitado ao C hefe do Executivo. Estadu,al para
que se processe o asfaltamento de Porto Uníâc-Cancínhas
Mafra e ainda a conclusão do trecho Campo Alegre-Pirabeiraba.
Na mesma oportunidade, quando' se encontravam frente ao

Chefe do Executivo Estadual, os' Deputados Therézio de
Carvalho e Aroldo Carneiro de Carv'alho solicitaram apoio
financeiro do Estado para os próximos Jogos Abertos de
Santa Catarina que se realizarão em São Bento do Sul Da

ocasião em que se comemorarã o centenário daque le município.
.

Representantes politíccs do, Norte Estadual

reivindicam no DER/Se
Nos primeiros dias do corrente mês, o Deputado Therézio
de Carvalho Netto acompanhado do Prefeito de Iteiópolis,
sr. Eduardo Karmichiack e do Presidente da Câmara do
mesmo mun'icipio, sr. Iraçu Bussmann, dirigiram-se ao Ga
binete do Diretor do DER/Se, o engenheiro Ernani de Abreu
Sant� Rita com a finalidade de tratar de assuutos adminis

trativos, relacionados ao setor rodoviário daquele município.
Particularmente, tratou-se sobre a Estrada Santa Terezinha

Itai6polis e da Estr.da SC-69 ou seja: Itaíópolls-Benedíto
Novo-Blumenau.
Ainda, na ocasião do encontro com o Diretor do DER/Se,

.
0 Deputado .

Therézio de Carvalho Netto obteve daquele
titular despacho de um requerímento enviado pelo Prefeito

d� �8jor Vieira e que solicitava [nãquinas rodovíáríes ,para
o referido município.

Rigesa . doa área de terra para Grupo
Escolar em Três Barra�

A Indústria de Papel e Celulose RIGESA S/A doarâ área

de terra em Três Barras para a construção de um Grupo
Escolar no, referido mueícípío. Rescentemente, em avião fre

tado pela RI3ESA S/A o Deputado Benedito Therézío de

Carvalho Netto em. companhia do Professor Evaldo Amorim,
Chefe do Gabinete do Secretário de' Educação e do Profes

sor Jaime Marthendsl, Assessor de Planejamento da S. de

Educação estiveram em Três Barras, com a finalidade de

localizar a área mais apropriada para a construção do refe

rido estabele::imento· de ensino.

Salve a nossa Faculdade
E estâ ai • disposição de nossos jovens a nossa tão so

nhada Faculdade. Tudo começou há mais, de um ano, com um

,

movimento sem precedentes, Autoridades, Clero, Clubes ele Serviço,
Deputados e lideranças. Muitos não acreditavam no evento e não acre

ditavam também em n08l0 potencial, alguns desistiram da em

preitada. A luta foi árdua e a conquista estâ, patente e meredísns.

Após os primeiros passos, com a. confecção do volueaoso processo,

o nosso' Colendo Conselho de Educação houve por bem em

autorizar o funcionamento da Faculdade de Ciências' Administra.,

tivas de Canoinhas. Depois o trabalho na lIrea federal, com o
.

trabalho do Deputado Arolde Carvalho e outros em Brasilía.

Afinal entre muitas comunicações telefônicas com a capital fede

ral, v�io I

então. a grande conquista, divulgada pelas agencias
oficiais para todo o pais. Tudo pronto e equacionado, tivemos no

último f.m de semana os vestibulares e o coase queute e tradi

cional trote aOI!! que passaram, .

O importante acontecimento é

mais uma rezão na fixação de
.

Canoiohas como polo de desen

volvimento do· planalto. Estamos publicando neste número o

edital referente a documentação'para a matricula e 8 relação dos

aprovados, bem éomo data, hora e local da aul. inaugural a ler

proferida pelo Dr. Nerau do Valle Pereira, Presidente do C.onse

lho Eliltadual de I.EduCàÇio.
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Número 1214

Dlr:etor: Rubens Ribeir.o da
FONE, 128

Silva
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2

o da.. �

primeiro mes

administracãoGarcind'o
., ,

O novo Prefeito, sr; ALFREDO DE OLIVEIRA

GARCINDO, decidiu dar conta de sua adminís

trração,rnensalmente,o que fazemos sgora, com dados
oficiais colhidos na Municipalidade canoinhense.

Iniciou a sua gestão com todo vigor, sempre
auxiliado pelo Vice-Prefeito, Dr. Paulo E. Rocha

Faria, que cumpre um expediente diário, no

período da tarde.
.

Preliminarmente reformulou os serviços da

limpeza pública, 'com a aquisição de carrinhos

adequados, trabalhos executados de dia e ri noite,
dando um novo aspecto à, cidade, medida que
obteve eplsusos e apro'Ó-ação geral. /

.

..�

Nd�' sétor rodoviário foi ínícísda a retificação
do trecho' Pafadd' aO Matãc, prosseguindo ..se DO

e.:npedramen,tb. .;[qfl \. estuda de Serra 'do Lucinda.

F)rosseguiu- St;lõ'fírpavimentação IiIsfáltica da cidade,
nas Ruas Frei Menandro� Curitibanos e' Travessa
Hercílío LU�."Foram adquiridos roupas _e cepacetes
de' segurança- aos operários .

,

Abriu-se concorrência patll a venda de ma-'
.

- quinário' imprestável e outra para 'a realização
cadastral da cidade e processamento de dados.

-

Adquiriu-se imóvel; a ser doado ao Estado, para
a ampliação do Grupo Escolar Rodolfo Zípperer,
no bairro do,,-Campo d'Agu,. Verde. Procedeu-se,
igualmente, as devidas medidas para a aquisição
do imóvel, na Estrada SC/21, destinada' 80 Labo
ratório de Sementes de Batatas Certificad�l!I, a ser

construido pelo Mintstérió da Agricultura, em,
convênio, Brasíl-Alemanha., Com interferência

junJo ao Escritório local da CELESC, prosseguirá,
a/partir de março, os serviços de elp,trificação
rural no trecho Caraguatã, Serrito, Fartura e La-

. geado, perto de Felipe Schmidt, como de resto,
.

o prosseguimento da ele'trificação na Vila de

Paula Pereira. No setor rodoviário inléiou-se
também o aterro na Rua Getulio' Vargas, na

baixada rumo ao Estádio Benedito Th, de Car
valho Junior, afim de evitar-se enchente no

local. No setor interno da Prefeítura foram
. efetuados vários.melhoramentos, facilitando-se,
assim,. os seus serviçolil.

No presente mês, o primeiro da etual
administração, a Prefeitura arrecadou a soma

de Cr$ 211.510,10, pagando compromissos atuai•
s anteríoree, n8 soma de Cr$ 312.411,17.

Canoinhas, 28 de janeiro de 1973.

fUIPLOC - fondaoão Universitária do Planalto lorte Catarinense
Eik_...al N_ 1/73 Relação dos Candidatos �Iassi
A ó:� FUNPLOC avisa a todos os ficados no Concurso' Vestibular

candidatos classifica nos Exames realizados realizado . em �/25 de
n08 dia� 24/25 de fevere de 1973 que:

g

,
1.0 _' <'\s mlltricula estarão abertas _ a fevereira. de 1973

partir do dia 28/02/73 até o dia 9/03/73, no ho-
. rário das 14 às 1'i horas e das 19 22 horas na

Secretaria da Faculdade no Colégio Sagrado Co
ração de Jesus.

2,0 - Os documentos exigidos
trícula são:

.

a) C�rtidão de Conclusão do- Curso
(fotocópia);

Luiz Fernando. E ck, Joio Kenzi Takeda, Ade
mir Gonçalve Rocha, Wolodymyr Galat, Vini
cius' Mucos Allage, Nézia Evangelista,Vargas,
Cec� . Allage, Guida Gonchoroski, Haroldo

S ssenbach, nego Paesíse
:

Jantech, João de
Souza Vargas, Maria de Lourdes Reitz, Edisson
Joio Alves, João Air Soares, Márcio Alexandre

b) Vida Esccler 1.0 Ciclo - Modelo 18(em duas ias); ,

"

..

c) Vida Escolar 2.0 Ciclo _ Modelo 19 (em d�8 vias)�
Blo !eld, Ia�ys '. Seidel, .

Tarcísío 'Feg,er, Eliana

d) Carteil'8 de Identidade (fotocópia)'
"

..,� '''l\{ana Trevlsanl, Antonio Lourenço Walter, Jacir

e) Atestado de Idoneidade Moral; . "t.��tél,);)oraci de Souza, Lorival Stein, Mar�08
'f) Atestado de Sanidade Física Mental;

.

':Zlpperer, Dil'fe Rosa Pereira, Leonardo Pog�-
g) Atestado de Vacinação AOtl-Vartólíca;' - gelski, Renato Schíessel, Rudy Mário Lehmann,
h) AtestadoNegatívç de�x9m"TuberculinoToráxico; Agenor ChristMQb, Romeo Vier, Roberto Kusu-
i) Certidão de Nascimeó o; passada pelo Regia- noki, Odíla Pacheco de .Miranda Prust, João

tro Civil; / . Ataide da Costa, Edoaldo Neri de Lima, .Olde-
j) Prova de estar em dia com o Serviço Militar; mar Mu!!si Filho, Divair das Graç,s Dírschnabal,
1) Título �leitol}l (fotocópia); Nery Gonçalves, Wilson Klapouch, Pedro Ivo
m) Cinco ·fotogrel'ias (3 x 4). Lima, Gilberto Rehrbseher, P�ro Luiz da Silva, _

, 3.0 - G�luno classificado que não se ma- Guida Prust, Udo Guenther, Rubens Cominski,
tricular até o dia 09/03/73 cederá sua vaga ao Victalina Parise, Zeno Benedito Ribeiro da Síl-
candidato excedente. ve, Nelson Ivan Schenfeld França, Djalma Cor-·

,o _ Dia 09/03/73, aula inaugural no Clube �eiro Lui?, Angela Maria Jensura, Paulo Antonio
Ossovski, 'Anastácio Buba Junior, Nelson Strau

Ca nhense, às 20 horas, ministrada por S. Exa.
o Professor Nereu do Valle Pereira, Presidt'nte

be, Edson Meiste.r, Sandra Marta Polanski,
Marilú Pilar, Hélio de Paula e 'Silva, Mariao.Conselho Estadual de Educação. Helena Cubas, Aristeu Manczak, André JaDiski

Assinado: JAIR COR.TE - Diretor Executivo Ludàvico Babir�ski e Jo.é Jachinski.
'
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��a �nicipal
Lei N. 1042 de 25 de Janeiro de 1973 Dlveno. �l435/105 - Repo.içõe. e Re.tituiçõe., do

orçameoto vrge.ote. '

AUTORIZA'RESTITUIÇÃO • .,. Artigo 1.0 _ Ficam retificado. e ratificado. o.

'Alcidel Schomacher, Prefeito, Monicipal de Cláuoi. �
Artigo 3.0 - A pl'.elente Lei entrara em vigor na

DtO 412 415 e n7 deite exercício pallaodo
data de loa publicação, rev�gada. ai dilpoliçõel em etcre 05 o. �

t r'eda"-ao'
.

•

'oh8l, Estado de Saota Ceterine, faz labeç. qqe �â- contrário.
'.

' a er a segum e �.

iDara . Monicipal decretou e, ·eu ràotliooô a .Ieguiote,
��".!l!'.: - Krtigó '2;0"i$.:l."Fí·c��ecltrra.clo _.de ut!lidade pú�lic�1

�"-=�=::!!:W'---L�E I I
Cenoinhaa, 25· de isneiee de 1:9.73. para fiol de Delapropnaçao, por via amlgá:v.eLou.. judi-

Artigo )..� ;_ Fica aotoriza:lo o chefe do Poder
.

AI) Ih:ides Icbu�acber _ Prefeito Municipal' cial, um imóvel rural, .ituado em Agua Verde ou Campo

Executivo a reltituir a importância de Cr$ 21;;571,72
'd'Agua Verde, eonstituido pela. áreal de terral teguio.

(viote e um mil quinhentos e léteota e um crueeiroe e
A .prnente Lei foi reghtrada � publicada oi:! De- tes: uma área com aproximadamente 427.928 m2 que

letimta e doíe centsvce), d�ltioada à Prefeitura Muni- partamento Adminiatratívo, na data supra.
/

consta pertencee a Julieta Budant Corrêa e filhoa; uma

cipal de Major Vieira e recolhida n� Prefeitura Muni. AI) José BonifácioUurtado _ Diretor Adminiltrativo
área com aprollimaddameWote d21.080 Sm2 MPe.�!epcewote, d'ta

cipal de Canoínhee em 14 de julho do corrente ano,
erdeiros de Beroar o eo t -- ri. I 00 ennt,

em decorrêocia de erro Cadaltral do INCRA. Decreto H., ,419 de 22/2/73' Ir\ne W. Zuckow,' 'calada' com Ernesto Zuckow, Wal.

-dema} \Veodt. Matilde Weod� Martin.,' calada com

Oemarlo Rodrlguee Martio., Julio Weodt. N ilcea Maria

Weodt Fe;riaodel, caluda com Análio Ribeiro Feroan

dei, LuizEriealWendt e Dulcioea AparecidaWendiFraoco,
C818da com Wal:iir de Oliveira FraDco;' uma área com

aproximadamente 2 4,00 m� que cousta pertencer' a

Julio Budaot Junior; . uma área com aproximadamente
172.214m2 que colÍata gerteocer a herdeiros de Efigenio
Bunant - Su. Ivao Bu(;laót. Lnury Budant e Jeyme
Budant.: perfazendo ditai área. um total de aproxima
damente 643.622 m2•.com a. coofroutaçõel de direito.'

Artigo 3.0 - Fica declarado' 'e saratee urgente a

Df'IOprollriação DOI. termo I do artigo l� Cio Decreto Lei

n.O 3.365 de 2:1 de junho de 1941, com 8 dação dada'
pela Lei n.O 2.786 de 21 de maio de 1956.

Artigo 4.0- Este Decreto entrará ein vigor na data

de lua publicação, revogada. a. dilpoliçõe. em contrário.

Canoinhee, 22 de fevereiro de 1973.

A.) Alfredo de OU feira Oarcindo - Prefeito Municipal

AI) José' Bonifácio Furtado - Diretor Admini.trativo
,

.

CORREIO DO NORTE

PUBLI(A(10 OFICIAL' DA( r

PreFeit

Artigo 2.0 - Pira fazer face àl de.petaa conetan

te. do artigo euterior, fica o Sr. Prefeito Municipal,
autorizado a suprementae a dotação 3.1.4.00 - Eacargee

o cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito
Municipal de Cenoiebaa, Estado de Santa Cstsríne, DO·

UIO de lua. atribuiçõe. e. nOI temos da Lei n.o 11128

•

-.� ..

linha Volkswagen,7:
pero todo,mundo. o'.

,

.

A partirdomenor preço de carro no Hr�l�íI_

_C

�Alip.ha·da melor .

"

faCIlidade de escolhqo '

� A li.,ho demaior
aprimoramento. ,

'\'. o,'

-:::r' :'
.. ', ..

�

." :=,==,'"

.

Linha Fusca
três opções.de preço

\.�
,�

VW 1300

�
�
'I VW,1500

Linha Variant
duas opções de preço

linha VVifn
quatro opcões de praça

Ma II n & Cia. 1).
-

REVENDEDoR
AUTOR!ZADO

Vi Ramos,' 1195I\ua

de

•

03.03.1973

Can'o in has
de 8/12/72,

DEC'RETA:

A . VW-BI faz horas extras

para atender' à 'crescente

-procura de seus'. produtos
A -procura dos produtos da. Volkswagen

do Brasil é tão grande, atualmente, que' a
fábrica, para atender a inúmeras solicitações
de seus revendedores, está trabalhando

.

em

regime de horas extras desde o dia 10 último.

r ,

Esta medida foi tornada pela empresa
uma VP2; que os revendedores

/

estão necessi
tando ,um 'número suplementar. de veículos

_ para atender' à crescente demanda de seus

. produtos no mercado.
.,

O período de trabalho extraordinário teve
iriicio dia 10, e prosseguiu nos sábados seguin
tes, ou seja, dias 17 e 24 do corrente.

Registro.: Civil

EDlTAL
Maria

...Uba de
-

Andrade, Escrevente Juramen
tada dto Cartório do Registro Civil do Município
de Trê Barras, Comarca de Canoínhas, Estado
de Sant Catarina .

'
,

Faz aber que pretende, casar: José
Oriva� Ns'sser e Lidia Fer� ·lra. Ele, natural'
deste Esta:i , nascido em G noínhas; no dia.
21 de març de 1948; tratorista solteiro do
miciliado e ·r7sidente nJst 'muni�ípio; filho de
Leopoldo Nais er e de dona Leonor Naisser
domtcílíados e .�esident.es em MarcÍlio Dias:
Ela, natural .des.�e E}Jtado, nascida em Três
Barras, no dia O� de' agosto de 1950' enfer-

.

I· d,f,
,

meira, so teíra, Flliciliada e residente em

.

Marcílio Dias; fUqa' de. FeUcio Ferreira e de
dona Ana F'erreir', domícílíados e residentes
neste município, .

\

Ap:e�ent& �� exigidos
pelo �OdlgO CIvIl art. 180. Se a1guém tiver

conheclmen� de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins d . direito.

'

\ '

Três Barras, 26 \de fev.ereiro de 1973.

� Maria Uba \de Andrade
"Escrevente JuramentadaI
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LUCIO COLOMBO

E o carnaval chegou, Est@ ano com mai!! ênfase, mais entu
siasmo, e aquele euforia que não pe vê há muito em nossos

I carnavais. Desta ft'ita as festas do Momo contem com a

participação quaae que total dos foliões cenoínhenses.
'

* Pela primeira vez (mesmo com dêfieiêncla8�, forma-a'!
.

blocos de carnaval para concorrer 80 titulo de melhor
entre os poucos sampistas de nossa terra.

* Com esta iniciativa, o coordenador desta 'festa (Grêmío
..
XV de Julho), teve, total colaboração' da Prefeitura

MuniCipal e autoridades. Portanto, tudo está preparado para'
ser este o melhor carnaval que Cauoínhae presenciou até

aqui. Isto, dependendo de cada um cidadio que de fllto
orgulha-se daquilo que é 110Sso.

* O Presidente Médici anuncia para o Brasil o Plano Tu-
rístico Nacional. Para tanto; os Bancos comecem 8 criar

fiaanciamentos pera incentivar o turismo interno e externo,
Para Canoinhas, o turtsmo começa ainda este ano com a

realização da Segunda Festa Nacional do Mate.
,

* Em todas 88 reuniões soc1aÍ8 de nO!l�a cidade nota-se

que a elegância é o destaque especial dai damas eanot
nhenses. Cronistas de outras cidades eatarínenses, concor-

dam com minha opinião.'
.

, ,

* São Bento do Sul está se preparando para as comemo-

rações do seu Centenário em setembro vindouro. Entre
as atrações da festa, a presençs de Roberto Carloa .e o

Baile das Debutantes, com 100 lindas menínes-moçes.

* Para Domingo de Páscoa, dia 22 de abrtl, o Grêmio
XV de Julho pstá preparando um sensacional Sarau no

Clube Canoinhense. O presidente da entidade me informou

que já está contretsdc o excelente SILVERSTONEL de Itajaí.

* �. por falar em Clube Canoiohense, tenho íqui uma

boa nova para a moçada. Prosseguindo Das obras de

r�form. do Clube, o seu Presidente sr, Wilson Seleme,
pretende inaugurar a Boite ainda em abril próximo.

* No meu caderno, outro enlace de destaque de nOlilsa

soeíedade : Tér�ia Consueli Rodrigues de Oliveira e

Antonio Vasco Msgalhães Teles. A cerimônia está inarcada

para hoje na Matriz Cristo Rei.

iC S�gundo inforrpaçAo ainda nio oficial, soube �ue � Pre

"-feitura Múnici'Pal tem bons planos para a IlumlDsçAo
das nOSI!&! ruas. Consiste nR substttutção das lâmpadas'
comuns pelas de neõn (mercurio).

* A PILASTRA cumprimenta de coração / os primeiros
calouros untversttáríos de Canoínhes. São sessenta futu

ros Admtntstredoree das' Emprel!8s que aqui se Instalarão.

Parabéns mesmo,
.'

* O Departamento Social do <?rêmi� XV de Julho.agra·
dece através da Pilastra, o mcennvo do MM. JUIZ Dr.

José. Geraldo Batistl, em sues promoções.

CURTAS & CERTAS
I • dMuito notada esta semana, a preseoça ao plng-pong o

Clube; dos brotinhos: Sônia Léa, Fátima Z, Malude, Izabel

e Téa. • Um psr muito sjmp�tico desfllaodo pelai: 'Ouga e

Solange. • De volta das praias, a ala jovem está, co� um

ar mais s8udávfol, e multa vontade de enfrentar os livros.
• Quem aniversariou dia 27, foi o jovem Cezar José Rosa,
Tenente da Policia' Militar. • FIQUE DE OLHO -:- A Pi

lastra tem para logo, logo, �ma genial s�rpresa prá moçada.
• Irmãos Trp.visani esperando encomenda de calçados mas

culinos de confecção super avançada. • Bem, por hoje é só.

Vou 8.ndando pois hoje vou botar meu bloco na rua., ADIO.

Edital de Convocação
A Obra Missionária de Leigos dá Comunidade

Evangélica Luterana de Canoinhas, vem convidar . a todos

os sreus membros para a Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no· dia 10 de março, às 15,,00 'boras com a

seguinte ORDEM DO DIA:

1.0 Relatório de atividades referente ao ano de 1972;

2.0 Relatório da, Tesouraria;

3.0 . Assuntos diversos;

Canoinhas, 03 de

Lorival. Stein
1.0 Secretário

março de 1973.

Guentber Rueckert,
Presidente

Pastor
2'
\

(

Sindicato Rural de Canoinhas
.

I

Idi I de Convoca�ão
I

Pelo relente, ficam co eeadoe
todo. o Allociade. qui e. de.te ,

Sindíoat Rural de noíahee, .

Santa C arin«, para a .N semblêía
Geral Or inária a rea!lzar-le na

Sede do Sindicato,' ne ta cidade,
na Rua P Ia Pereira /n. no dia'
09 de mar O de 1973 à. 11,30
horee, em rimeira onvocação,
afim de dei berar a • guinte

ORDE DO' !IA.
.

a) Pre.taçilo e COD�a. referente'
ao e:lercío'o de 972, com a

aprelentação vota ão do Rela.
t6rio da. Ativ dadea do Sindicato
Rural de Csn inha. referente ao

meemo exercíc o;

b) Apreciação, i,cotlão e votação
do Balanço in ceíro, Balaoço

Patrimonial e erpQoltrativo da .

Aplicação da onfribuição Sindi
cal Arrecadada

c) Ca.o não a nümeeo legal
em Primeir« eonvocação, pro

ceder- .e-6 uma Segunda Convo
cação. oma ho a ap6., com qual.
quer número de embros peesente•.

Canoinha., 8 ti fevereiro de 1973 •

.

.

al� Ewaldo zi,l"erer • Pre.ide�te
do Sindicato . oral de Canoinhal

,-----------------------...,

V e r a

(O LANÇAO,OR DE SUCES'SOS)

-:- A P .a E S E N T A -:-

Sindicato ura de Canoinhas
I dit I

a 20,15 h • cena. 14 aDoa - programa duplo
1.0 filme:. John Wayne nó espetaculer fih:r.e colorido: .

Heróis do I nferne
2.0 Colossal filme de aventuras tod·V colorido:

mganca dos

De aco do com o. Ettatoto.
Sociail" vig, r, COI!VOCO o.

Seohore•. ôcioe d .ta Entidade, a
compare eram à ,uembléia Geral
Ordioár' , a realiz r-se no dia 09
de mar o de 1973 na Sede Social,

.

na ROII Paula Pe eira (iunto à
Cooperativa Agro Recuária Ltds.),
nelta idade de C noiehae, à. 13
hora. em Primeira Convocação e

à. 1 bora. em S gunda Convo- '

caçã • para tr&tar da .egoiote
J'-

I

ORDEM DO DIA:
a) i,collão.e apr!jlvação, por el

crotínio lecreto, da fropo.ta Orça
mentária Para o exercício de 1974;

-b) Ootro. .tlOotOI.
'

CaooiohalÍ, 8 de fevereiro de 1913.

ai' Ewaldo Zlpperer • Preeídeete
do Sindicato Rural de Cenoinhee

·Vlajante Vendedor
Precisa-se de um vendedor

com prática, par. viajar pelo
Estado do Rio Grande do
Sul e sudeeste , do Paraná.
Fornecemos condução.

Tratar no escritório de Be
bidas Aqua Viva Ltda. em

horário comercial ou for. dele
.

com o sr. Nestor Nóvak.

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA
<

.

. Prefeitura MuniCipal
Caooinbas
'1,0 . 420 de 01/03/73

O cida -o Alfredo de Oliveira
Garcindo, Prefeito Municipal d,'e
Caooiohsl, E,tado de Sauta Jl'a
t'arioa, 00 o o de loa. atriboi,éõe.,

Coo.id�ra do OI feltejoV-'.roa.
. valel,co, do corrente 8007

een.ura livre

Convite de Missa de 7.0 Dia
Viúva e filhos con"lidam a todos para a Missa de
7.0 Dia do inesquecível esposo e pai, TEODORO
ARTIN, que se dará dia 07/03/73, quarta feira,
na Igreja Matriz Cristo Rei.

__
I

DOMING?, a•. 13,45 h - em matiDê

Artigo 1.0 Ficam contiderado.
pooto f ..cultati o la. repartiçõel
-mon\cipai., oil i I 6 (terça feira)
e 7 primeiro e adiente 00 cor

rente mêl. # '

Ãrtigo # - prelente De
creto entrará em ,igor nl data
de 108 6úblicação, evogadal a.

dilpoliç5el em contr rio.

Canoiobal, 01 de mar o de 1973.

AI Alfredo de Oliveira Galclndo
Prefeito Municipal

José Bonifácio 'urtado
Diretor Admioi.trativo

A Vjngança dos Bárbaros
.

DOMINGO, • J 6' h J cena. livre - formidável veaperal

(Senhoras e senhoritas somente pagam meia entrada)

Heróis do Inferno
DOMIN(;O, em�auaa formidivei. aea�õ••: a. 19 horaa

e 21,15 110ra. - cenaura 14 anol
\ ,

\
.

Esptltacular Far-west italiana repleto de ação: .

Uma Pistola para um Covarde
Cine�a8cope colorido.

,

DIAS 05 e 06, 2a. e 3a. feira. aa 20,15 hor.a • C.eDa. 14 anoa

um Covarde
I

Uma
DIA 07, 4a. feira. aa 20,15 horaa - ceD.ur. 18 aDoa
) .

.

"Sê••ão daa Moçaa" (Senhoraa e ••nhoritaa·entrada grátá.)
Carlos Eduardo Dolabella (o CAIO DA NOVELA "SELVA

DE PEDRA) num super filme Policial todo colorido:

Os
.

revõ Ive res n
-

OCOSpem fiores
Um filme

DIAS 08 e 09, 5a. e 6a. feira:- •• 20,15 h -' cêDa.14 aDOI
A Warner Bross apresenta uma delícíose comédia

toda coloríde:

10/

Boinas Vermelho
e

Quatro Balas para Jae
AMBOS COLORIDO;

Domingo, dia 11/3

(;l1egOJy Peck no super fUme todo colorido

.; fihDado em Cinemascogt:

A NOite. da
.

Embbj
cada

Agradecimento
A família enlutada de TEODORO ARTIN agra
dece aos Médicos Dr. Haroldo Ferreira, Dr. Mário
Mussi, Dr. Antonio Sel�me e Ora. Adair Dietrich,
pelos semp,e bons atendimentos e também ao·

Vigário Frei Henrique Müller pelo conforto de
suas palavras. Também aos parentes, amigas e

demais pessoas que o acompanharam até sua

última morada.
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CORREIO 00 NORTE

--I

(

03-03-1973

,

dia 15 de março ,de 1973, às 14 horas, a Concorrência Pública
do seguinte;

Objetos da Co corrência Pública:

A Concorrência Pública de que traca o

destinar-se-á a alíenecão (vendal do seguinte:

] csmíonete marca Chevrolet, ano 1968, co: verde, motor
0.0 7821115, 149 HP.

IO'as Propostas
.

8) As propostas deverão se, apresentadas em duas via!jl na Te
souraria Municipal, onde' será paga 8 Taxa de expedi ..nte;

b) Preço - Lance mínimo Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros), '

a villta;
cD As propostas deverio conter obrigatori mente:

I , ,
I) Nome .e ,endereço do proponente com firma reconhecíde.

f Dia 7: a senhorita Sueli
Condições deI Partlcipaq'ção Selma Pieczarka; o jovem

1. As propostas' deverãb ser O!n·tregues na ,Tesouraria, Wa'nderley de Oliveira (Iodov;
Municipal" até as 14,00 (quator�\e) horasldo dia 15 (qutnz-) de _o menino Irineu filho do sr.

março de 1973, mediante o recib� em qpe constará data e hora Severo Senczuck,
do recebimento, assinado pelo, FU�CiOriárO da referida repertíção.

,

_ 2,' Prova de, qui�ação coma o }IDPoStO de Rende.

,

3. Apresentaçilo de um documento de Identificação do

proponente.
,4. A entrega, d. proposta ªeveré ser feita em envelope

Iecrado, rubricado no fecho, e, contif4do em lugar bem visível os

dizeres; CONCORRENCIA PÚBLlCA
-- EDITAL 01/73. '

,

, Informações- relat" aSI à licitação
'

_

As informaC(5es relativas ã presente Concorrência Pública,
serão prestadas pelos Funcíonértos Mupiclpais 80S. interessados,
na sede da Prefeitura Municip 1 de Tr'�8 Barras, nos dia8 e, em

horário de expediente (das � 9 12 e di!! 14 às 16 horas), sendo

o expediente nos sábados até 8S 11 horas.

,
Oa aberfur das propostas

As, propostas' serão abertas' no dia lé de março de 1973,
no Gabinete do Sr. Prefeit Municipal, devé'ndo a8 mesmes serem

rubricada! pelos pro�onen/es que se fizerem presentes.

...' Do pagJnento e despes.s", ,

'a) O licitante consider áo vencedor deverá recolher à Tesouraria

Municipal no prazo de' 10 Cdez) dias o v�.}or; f'

b) As despesas' deco entes de transferência, ficarão na respon
sabilidade do pr1onel?te vencedor.

, Do julgamento das .propostas
I - Q julg mento das propostas será efetuado por Co

missão previament designada pela Chefia do E� cutivo Municipal.

J

Publicação Oficiál da

ta Munjcipal de Três Barras

·01/73

Edital,

Sociais
ANIVERSARIAM,SE

, HOje: os senhores: Alcides
Pires e Waldemir:O Pereira,
residente em Alto das Pai.
meiras; a senhorita Roselis
de Fátima Artner.

Amanhã: os senhores: Saul
Chuni Zugman e W iii y
Gorselte. :

Dia ,5: o senhor e""glnio
Teodorouicz; os [ooens: Carlos
Alberto M"y1.lr e fiaroldo José
Wendt; a menina De n i s e
Elisabetb fiZha do sr. Louri»
oaldo Burgardt; o menino
Paulo Eduardo, filho do sr.

Alcides Pires.
'

Dia 6: a senhora dona
Verônica esposa do sr. Anto
nio Tokarski;' os senhores:
Werner Kellner, José Orat e

Sérgio, Treoisani.
'

Dia 8: as senhoras donas:

Olga esposa do senhor [oão
Taporoski . e Lourdes esposa
do sr, Walmor Furtado; o sr.

Adauto Allage: o jovem Es
tanislau Tokarski; o menino

Ademar JoS! filho do senhor
Adema» de, Oliveira Godoy.

Dia 9: os senhores: Arno

/(och, Ludovico Bora, nesi
dente em Caçador e Dr. Ort»
Magalhâes ,Machado; as se

nhoritas: Htldegard Thiem,
Ema Roesler e Zitdà Holler;
o jovem Adalberto Bertolino
Crestani. -

Aos aniversariantes, nossos
-

sinceros votos de felicidades.

Participação
Mário Edson F,õehner e

Inés 'Tokarski Ftõehnú�
o [ulgsmento"
1" pagamento

II - Os rttéríos a serem adotados par.a
das propostas, s ão QS seguintes: preços, condrçõ
e outras estabe cidas no presente Editlll.

III - :A Prefeitura Municipel de Três Bar�s, 8� reserva

o direito

"T'
eitar ou rejeitar parcial ou totalmeríte, ,a8, propostas apresent i:ia8, desde que as mesmas .não eorre- pendem ao que

preceitua o resente Edital, e aos interesses do Munic1pb.
'

, Prefeitura Municipal de Três Barras,
, 22 de fev�reiro de 1973.

,

l'

José Fellcio de Souze - Prefeito Municipal 2

GRAVA�,

ELE�'(JNKEN

m

participam o nascimento: -de

sua filha

KATIA PATRICIA.

� procurem na loja da

,

Declaração
José Aldanír de Lima,

declara para os dévidos fins,

que".extrayiou o Certificado
n.o 36790, do automóvel

marca Barata' Ford, -placa
CA-0190, adquirido de Mi

guel P. Filhos Ltda., ficando
sem efeito por ter sido re

querido a 2a. via do mesmo.
'

,

Material escolar

Impressora
,

louro Verde Ltda,

!

Clube de :Bolão Democrata

CONVITE
De rdem do Departamento de Bolão/são con

vidados o senhores associados bolonistas ia tomarem

parte no
H ogo-Re�" a realizar-se 'nos di�s 1� e 20

de março, respectivamente nas canchas- da Socl�dade
Tiro ao AlvQ Canoinhas e Socíedaé e Beneficente

Operária, com' Início .às 20,30 horas.

'O regulamento da competíção 's á afixada no qua
dro de avisos das'duas sociedades e na sede campestre.

Caàoínhas (SC�, 15 de fevereiro de 1973.
" 'IÍ

' ''', '

Mário Sprotte Filho Coordenador do D. B.

ASSEMBLÉIA 6EA�L ORDINÁRIA
Na conformidade, d\S/ Estatutos Sociais, pelo

presente edital de convocação, são convidados os

associados enquadrados nçis 'artigos 6.0' e 7.0 Capítulo
II dos Estatutos Sociais "para, reunindo-se em, Assem

bléia ,Geral Ordinária, I na sede social situada em

Marcílio Dias, no dia 24,de março, próximo, às 20 horas,
para deliberarem so"re a segu\nte

'

O R D E M DO 'D I A:

Eleição da /�iret�ria Execdl�va;
Eleição dp Conselho

, Deli})er�{Vo;
Aprecíação das contas da Diret�ria p. do Con-
selho qMiberativo;, ",
Outro assuntos de interesse geral para' 'a

Soci�dade.,'
.

'

, ,\,
NOTA: Dei conformidade 'com o Capítulo ItI� Artigo

191.0; Parágrafo ã.", as chapas deverãq conter

o "De Acordo" dos candidatos.
'

i

'a estatutária, fica desde já convoc da "a
e terceira chamadas, respectivamente' para

o e 21 horas do mesmo dia e local.

noinhas (Se), 15 de fevereiro de 19,73.

Michel Nacif Sel�me
\
- Presidente

'

2n

1.0

2.0

3.0

4.0

Sociedade Industrial e Comercial SICOL S/A
, c G: c: M'.F 83.189.08' , , '

E
-

-tal de ,ConvocaçjK)"
resente, são convidados os se�hores acio

nistas desta sQ:ciedade, a êomparecere' à assembléia
geral ordinária qu

'

se realizará' no dia 3 de março pró.
ximo, às 16 horas, na sede social ná a Frei Menandro
Kamps n.O 6D6, nesta cio de de Cano'

1972;

Acham-se à dis bsíção dos se, hores acionistas
no escritório esta sociedade, os, docum'entos a

que se rei, e o art. 99 do Decreto-Lei 2627
de 26 de etembro de 1940.

Canoinhas,j02 de fevereiro de )·973.
I
Arno Court Hóitmaon ,_ Diretor Presidente 2

Fotocópias?
jornais ou

RE'GIST
DO

de c.

,CORTE, no edifício do FORUM de,sta cidade.
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CORREIO DO NORTE

Escreveu: Esmeraldino M., de Almeida

Noticias

'Fiscais do T.C.E. ,visitam Pref.ltura
Esteve recentemente, em Papanduva uma
comissão integrada por fiscais do Tribunal de
Couta do Estado; a finalidade da mesma pren
día-se a assuntos, correlatos li sua especifica
Iuacão. Recebida que loi, a mencionada comis
são pelo Sr. Prefeito 'Municipal. num clima de
cordíalídade foi verificado os trabalhos adminis
trativos do Executivo Municipal. concluindo 'que '

os mesmos foram encontrados na mais perfeita
ordem e correção, oportunidade em que os

representantes do T.C.E. se congratularam com

o governo municipal pelo bom trabalho apre- �
sentado em pro! da comunidade que representa.

1\1

de

CieQlogo realita, estudos

no Monidpio
Semana passada esteve' em nossa cidade o Dr.
Luiz Fernando Soheíbe, Geólogo (homem que
estuda ciência. a origem e a constituição atual
e passada da terra). tendo, efetuado estudos
sobre minérios. como calcário. águas'minerais.
etc.• existentes no município. Foram ánalízados
alguns minerais e calcário que dá origem II cal,
da natureza de cal. designação genética das
rocha .. constituidas essencíalmente de carbonato
de cálcío. Agua mineral, também realizados es

tudos sobre a água natural potável com apre-"
ciável quantidade de sais naturais (no mínimo
uma grama por litro, sem contar os sais carbo
natos que lhe dá valor terapêutico). Aguardamos
o resultado dos examês de laboratórios e .então
saberemos da riqueza que poderá contar o

município no campo de expansão de suas

ríquezas naturais.
'

Notidas dó INCRA
As Coordenadorias Regionais do [NCRA estão
recebendo propostas para a venda de lotes
'rurais com finalidades agropecuárias, na região,
Amazônica. Poderão participar da concerrêneía

pessoas físicas e jurídicas .díapostaa a formar

pequenas e médias empresas ruraís, para 'o que
receberão os lotes medidos e demarcados. Serão

.exígídos os seguintes documeatos: para pessoas
físicas - prova de identidade, serviço militar"
,titulo de eleitor e inscrição no CPF (Ministério
da Fazenda); para as pessoas jurídicas � con

trato' social da firma, último balanço, relação de
,

diretores. sócios e gerentes e registro na junta'
comercial.ABORDANDO o problema das reações
à reforma agrária governamental" o sr, Gal.
José Francisco de Moura Cavalcanti. Presidente
do INCRA, disse 80S [omanetas, no clube dQ8
r.epórteres políticos, que a "Imprensa dissecou

o problema, mostrando de que lado estava a

razão. esta ·imprensa foi o pulmão e o grande
aUado que.jívemoe",

.

conclave discutirá "a evangelízação do mundo
contemporâneo", -ou seja. métodos e sistemas
capazes de fazer com que a religião responda
mais, diretamente ,às esperanças e necessidades,
do homem moderno. (Gazeta do Povo)

,

.. ,

Falecimento
Vítima de um enfarto cardíaco. faleceu na

cidade de Bento Gonçalves.. RGS, o preste-
. tivo li estimado cidadão, sr. Clsudino : Posse.

'
\

fl;l0clonário' que era da Empeese dali Centrais
Elétricas. O 'extinto f!rà irmão da sre Leonor

Sonaglio. esposa do sr. Jeão Sonaglio, pro
prierácio do Rellhuraote Farroupilha. A, co
luua apresenta sentidas eondolêõciss aS fami·

.

liares do falecido.
'

Passarela da Sociedade
Ontem na intimidade de seu lar, cercado' por
todos seus familiares; completou mais um ano

de sua feliz e prestativa existência. o veneran

do e respeitável cidadão sr.. Jovino 'I'alialípa,
homem dotado de bondade e humilde. ecração
aberto a todos quantos o' procuram. recebeu no

dia de seu natalíoío as mais justas e merecidas

homenagens por parte daqueles que lhe são

agradecidos.
x x

/'

Luzida (aravana visitará Papanduvl
•

1

A boca pequena, fala.se Das
o

'esquinas da, ci
dade. que ume caravana composta por ilustres

personagens da capital paraDaense, visitará'
brevemente lasse município. Meu cadeeninho
verde 'anotou 'que' além do grupo, de alto

gabsrito no mundo dos neóóclcs e da locie·

dàde paranaense, vir* uma P!!SSOIl qU'e, é por
dcmlllLt conhecida de tod,. a comuoí!lade ps

P!tndu\'en8e. o qUál considera.sc filho da

Terra dos Papuaus. O resto. depois eu conto....

Também na mesma' data festejou seu nataltelo

o garoto Anisio Cezar. filho do casal Deonísío

(Pasqualína) 'I'revísaní.Esteve muito animada a

festinha que foi oferecida pelo aniversariante

à turminha amiga.

x x

Papa (onvoca o·. 4a. Sínodo
o Papa PaulO' VI convocou para outubro, de
1974 ó 40. Sinodo ,mundial dos bispos. anunciou

o Vaticano. O 'sumo pontifice decidiu que o

Hoje as atençõ,esr estão voltadas para Curitiba

para o Dr. Dino Almeida, que está completando
mais um ano de feliz existência. moço ainda já
com um lastro de bons servíços prestados ao

Estado do Paraná e em particular a tantos que
lhe procuram para solver algo em pendência.
Receberá como recompensa a mais carinhosa

manifestação de apreço e reconhecimento de

seus, amigos.
x x x

Dia 8 elltará festejando niver a, sra. Pasqualína
'I'revísaní, virtuosa esposa do sr. Deonislo Tre

vísaní. Os cumprimentos pontííícarãe em alto

estilo à aniversariante que é muito estímada
"

em nosso meio social e cultural.

x x x

Nesta data também registramos com prazer a

passag�m de niver da sra. Francisca de ·Almeida

Maià. esposa do sr, Cândido Maia.,· proprietário
do Motel e Restaurante Matinhos. A, datá será

condignamente comemorada não só por seus

\ familiares. mas' também pelos laços de amizade

a que etitá ligada em nos�o meio so.cial.

U�a por �emana --'AMOR: O

verdadeiro amer é assim como os

fantasmas:, tedos falam deles, mal

'rarí8Ii�08 �s viram.

(La Rochefoucauld)

dê CanoinhasPrefeitura Municipal
imposto

DE

Publ icacão Oficial da,

eleitora Municipal
Canoinhas·

da de preéos
N_o 20/73 - D V o

/

O Prefêito Municipal de Cenoinhee, Estado �e SaDta Catarina.
torna público para cenheêimento dOI interessadoe, �ue fará realizar no

dia 06 de março de' 973, às 14 hora!, no edifífio desta MUDicipali
dac!J,,' TOMADA DE, PREÇOS, Da forma ,da leg,islação vigente, para

aquisição do equipamen o ab�ixo especificado e D«,S aeguiatea condições:

1 '. Da Rroposta e Docum ntos

I - As propostaa e- do umentoa deverão ser enteegues à Comisllão
de recebimento e a: ertura das proposta , Da data. local e horá.

,

rio constante do presente edital. -em envelo�/es sepl,lra�os «A .. e «B»,
, fechados e, lacranos, contendo na parte ext�rna e fronteira, al�m da

rezão socie] do licitante os

�.zerf)t!I:
PREFEJ,IfURA M,

UNICIPAL DE

CANOINH,AS-,EDITAL D TOMAD� �'E PREÇOS N. 20/73.DVO.

2 - O primeieo envelope cA» cem o lub-título «QOCU�ENTOS:t
e o seguinte envelope «B." com e/8ub-titulo «PROPOSTA»,

"

:5 .: A documentação exigida' para � pj!rticipação n:a Toms.da de Pre-

ÇOI', deverá estar em plena vald,ae Da, data determinada para

o, recebimento
I

d�s 'propostas e ceDstjt -,idas do seguinte:)
,

,a} Prova de Personalidade Jurídica, fo Decida pelo rrgist,ro do Clomércio;
b) Prova de Idoneidade FiDari�eira, 1 fornecida por dois Estabeleci.

mentes Bancários;
\ '

c) Prova de Capacidade Técnica, f enecida por entidade Federal, ou
&��; ,

'

d) Certificado de Regu1a�izaçãe d situação UNPS);, ,

e) Declaração, junto cem a prop'osta. de que as firmas ,licitantes
J

I concordem <ia-totum> com as COD içôes exigidai pelo preseDte edital.

08S. A documentação supra mepcioDada poderá ser apreseDtada em

fotocópias devidamente

1bt�nticadas.4 - A proposta deverá conter o s,guinte:
'

a} Ser apresentede em duas vi s, em papel timbrado tipo almaço
ou carta, sem emendas, ra�ura!l ou eDtreliDhas;

b) Preço; 'I'
,

c} 'Prazo de eDtrega;
,

,

d) Valid�de da proposta;
,

e) Garantia e AssistêDcia Técnica; ,�

f) ,EspecificaçãO' técniCil do efoujpa�eDto.
,

2 - Do. Equipamento
A TOMADA DE PREÇOS, teQl por ebjetivo a aquisição

do seguinte equipamento foqbviário:"
'

1 - .Ume motoniveledore, 40m as carac erÍsticas principais abaixo:
- ;Fabricação Dacional; ',�

, '

- peso do �Cf)DjUDtO�' 10.000
-

12.000, <�g': J.
-- motor Diesel • 12 /150 cv; ,t:
- direç�o, e com8nd· s hidrâulicos. I

2 Dois caminhões equi' adas com
J

caçamba basculantei com a8

seguintes priDcipais i�aracterístiéas: ,tJ}'.,.;tó
- Marca Ford ou I€hevrolet: J

- csçamba para 6fOOm3;'
cinco marchas f frente e' uma ré;
capacidade de carga - 7,000 a 9.000 Kgi'
motor Diesel de 130 a 150 HP;

,

cem cabine / :4 pneus ,trazeiros I freios hidrovacoo.

3 """:' Um guindastee �drálico para caçambas Com as característica.
abaixo:

'

� fabricação

Dl'
iODaI; ,',

- adaptável á açam'ba Foed- F600 0966.1i ',"

,

- com 3 caça bail de capacidade - 2,00/3,00 m3;
- -- comBDdo hií3ráulico.

3' - Do RecJbimento e Abertura das Propostas
A Comissão de recebimeDto e ab�rtura das propóstas, Domea.

da pelo chefe 'do P der Executivo Municipal, receberá na di", hora
e loca' mencionados DO preseDte edital, a documentação relativa à
habilitaçio ·e ,as pr LPoltas apresentadas. Após a verificação d.. firmaa
habilitadas nas conaiA;lões deste edital, a Comissão procederá a aber
tura das propostas da qual será lavrada a re8pecti�a ata que será
Rssinada pelos lic taDtes. Serão excluidas, as preBostas que Dão se

enquadrarem cem ,a especificaçõea, deste edital.
\'

4 � Do Julgamento das Propostas
.' 1

As propostas serão julgadas DO prazo máximo de 10,\ Cdez) dias COD'

tados da data ds abertura das propostas. pela C:omjssilo designada
pelo Senhor Prefeito Municipal e a classificação será \ feifa pela COD

teg�m de pontos, calculando�se proporciooalmeDte. em tedol os' itens.
,

Será considerad vepcedora a proponeDte que obtiver no computo
gerál maior nó era de PODtOI!l.

� • Das Generalidades
1 - A cotaçã deverá ser em cruzeiros, Dão lIe admitindo em hipó.
tese alguma alterações durante, o prazo de validade da proposta.

2: - Res�rva e a Prefeitur'a o direito de aceitar a proposta que ,lhe
,

parecer aDtajosa, anular parcial eu totalm<eDte- a Tomada de
Preços de

q,�
trata o preseDte edital, sem que caiba" aoa licitaDte"

direit,o de in erpelação de, qualquer espécie.
", '

,

.' ificio da Prefeitura 'Municipal de OaDoinhas. Estado de
Santa Catarina, em 22 de fevereiro de 1973.

Alfredo de Oliveira' Garcindo - Prefeito MUDicipal
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NOTAS ESPARSAS
o Bar da Estação Rodoviária

foi' vendido a um grupo que
procede da cidade de Joaçaba
e que' promete grande melhora
mento naquele local.

x x x

Os vestibulares de nossa Fa
culdade transcorreram -na mais

�I perfeíts normalidade, concorreu-

I do 150 candidatos, daqui p de
. fora, pua 60 vagas. O trote,

II I então, inédito na cidade, des

pertou 8 curtosídade e aplausos
-de todos.'

x X X

, A notória falta de ecomodação
I em hotéis, obrigou ,08 responsá

II I veis pela Faculdade a procura-
rem acomodação ná vizinha�� ,

�'I cidade de Três· Barres, pera a

I Banca Examinadora, .

composta
I! de 5 profe-ssores, que vieram

de Joínvílle,

X X X

O jovem Charles Voigt, filho
do casal Silvino e sra. Carmem"
logrou êxito nos. vestíbulares de
medicins ne Faculdad@ Evangé
lica do Paraoá, pelo que nossos

cumprimentos.
x x x

I:
o Deputado Ther�zio

deverá estar· hoje em

cidade afim de atender

compromisso social.
x. x x

Afeiçoados do jogo de domi
nó, frequentadores do Bar Pé
rola, fizeram um amistoso, sá-

Netto
noasa

nove

:li: x x

Já em nossa cldade c agrô
nomo Dr. Eder Luiz Bolsou, da
Secretaria de Agricultura e que
irá atuar como Inspetor de

Campo da produção de semen-

tes
-

fiscalizadas de trigo, soja
e arroz,

x x x

Também em nossa cidade,
procedente de Tubarão, o sr.

Walton Burlgo, na gerencts de
Caixa Econômica Federal local.

x x :li:

Visitou-nos o casal Dr. Absalão
Barcellos e Dra Adelaide de

Araujo Barcellos. Dentista do
Mitih,tério da Agrtcultues e da'
Políclínícs Geral do Rio de JS"
neiro, Departamento de Odon

tologia, Seção de Endodontia.
Fizeram-se" eeompanhar do seu

filho Alexandre.
.

I
x x x

O São Bernardo prehou, do
míngo último, em seus domínios,
com o Ipírange de Rio Negri�
nho e às duras penas. venceu

pelo marcador de 1 a-O.'
"

11
"

.1

I;

• • •

Gr

VOC� GANHA

I

,

Fazenda já enviou
Formulários de
Movimento

Econôm'ico dOS'

Municípios
Fpolis,21/02/73 - Segundo

informação do Assessor
Financeiro Estadual da Fa
zenda, Francisco Corrêa,
aquele Setor, já enviou às
Associações _ dos Munícípíos
os novos formulários pará
Declaração do Movimento

Eco�ômico, acompanhados,
de manual explicativo. Se

gundo esclareceu aquela
Assessoria, cabe às prefeí
turas munícípaís procurar o
referido material junto às'

respectivas Associações.

Declarou aind�_ o Assessor
Financeiro da Secretaria da
Fazenda que só serão com

putadas as declarações que
apresentarem o 'número de

inscrição estadual dos con

tribuintes inseridos, ou o

número de ínscrição no

lBRA. Ressaltou. .também, o

fato de que. o "prazo para"
entrega das declarações ter

minará no próximo dia 30
de abril". n

A IMPRESSORA OURO VERDE LTDA·., para

melhor atendimento ao grande número' de estu

dantes de nossa cidade, vem de i'nstalar um

POSTO DE VENDA na Rua Paula Pereira, 544,
ao lado da Cai�a Econômica Federal, com

variado sortimento de material escolar.
Certificados
extra viados

Impressões colhidas pelO caminho

Amerlcanices
Enéas Ath6oázlo

. ,

O reconhecido gênio norte-ameticano para os n-gôcíos
çria, às vezes, sítueçõee curiosas. -

'

Narra um conhecido escritor brasileiro, que viveu al

guns anos em Nova 101 que, que um tal THOMAS, ADAMS,
naquele mesma cidade, viu um general mexicano de'

_

nome
.

Santana mascar constantemente alguma coisa. Curioso, per
guntou-lhe o que ele tanto mascava.

- E-chicle - respondeu o .mílitar - hábito antigo
dos índios mexicanos.

Adams entreviu as possibilidades daquela conversa. Foi

.

ao MéXiCO, examinou entre os índios "a fisiologia e a psico
logia da msscaçâo' e em breve lançava no mercado pedaci
nhos - de chicle revestidos de açucar e com sabor de frutas
- o que nÓI hoje conhecemos por chicletes...

Através de prodigiosa propaganda levou o costume ao

mundo todo, criando verdadeiro império Industrial � dotou

o homem de um novo vício, o da mascação ...

-,X-
. Mas o pior conta o mesmo autor - foi o que "

ocorreu com um fazendeiro da Flórida. Resolveu ele expe-
i '

rímentsr o lombo de uma. cascavel das IÍtuitBs que lhe
infestavam a fazenda. Gostou do petisco, repetiu a' proeza
para convidados especíeís que também gostar.a,m.

'

Decidiu, então,. agir em termo. industriais, e.. através
da imprensa, fez intensa campanha do novo prato. Foi bem
sucedido, vendeu todo o' estoque e o seu manjar foi equi
parado ao. caviar e outros pratos com que se deliciam os'
bons conhecedores de iguarias.

Tál foi a caçada às cascaveis que, em pouco, o fazen
deiro teve que partir para a cobrícultura, isto ·é, criação

-Ó. técnica e intensivo de répteis comestíveía, com incubadoras
elétrícas e coisas que tais, para conseguir satisfazer à de-
manda' do novo produto.

'

E assim nasceu mais uma Indústria. Com novos e

substanciais recursos para seu inteligente
.

criador.

-XL

O que meis choca, no entanto, é' que o fazendeiro,
sem querer, nos equiparou ao p srco, poís que 'este de longa
data já come cobras... n

"lojas I

o FO Cl tle,- comuni
ca que.zacaba de instala-r umã moderna filial na

"

vizinha cidade e Três' Barras, para"melhor
aten clientela daquela localidade.

liquidação nas
.

....__�--..----
�

M E R .H:t. ··<S�E-J...E·M· E
REFRIGERADORES ESrOFADOS

UM BONITO FAQUEIRO.
VENHA VER DE PERTO NOSSOS PREÇOS.

./
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