
Marcante acontecimento
I

Aula inaugural da Faculdade
Come foi amplamente. anunciado, realizou-se sexta feira, dia
9, nos salões do Clube \ Canoinhense, e aula inaugural da
,Faculdade de Ciências Administrativas de Canoinhas. O ato
contou com a presença de grande pübllco, prestigiado por

. todes as autoridades locais e também pelo Deputado Therézio
,Netto que aqui veio especialmente àquele fim. A abertura foi
feita pelo Diretor, Luiz Fernando Freitas, com o Início das
atividades do primeiro ano letivo de um Curso Superior em

1
nessa cidade, convidando o Professor Miraci Dereti para Di.
retor do Protocold, Falando em seguida o Diretor sr. Luiz F•.
Freitas; cujo discurso estamos publicando abaixo e o Prefeito'
sr. Alfr�do de Oliveira Garcindó. Em seguida o Diretor do
Protocolo passou, a palavra ao Professor Dr. Nereu do Vale
Pereira para min'istrar a aula inaugural, ten'do este antes' .Ildo
.o seu Curriculum Vitae. A aula lneugursl, a aula histórica
digamos, impressionou a todos, rica no seu conceito, obede
cendo o tema"UNIVERSIDADE E COMUNIDADE, devendo
ficar gravada em todos os corações cenoinhenses, Finalmente,
o Diretor da Facuidade, encerrou a sessão, agradecendo a

presença- de todos e convidando os componentes da mesa a

assinarem a ata da sessão. Eis o discurso do senhor
,Luiz Fernando Fr_eitas:

'

"Ao vermos hoje r.i 'Comuni
dade' de Canoínhas aqui pn�!lt'n
te para assistir à este AtlJ 'Solene

que tanto lhe diz rt'spE'ito. 80-

mos forçadoll 8 avsllaf '-IS di
mensõss do acontecimento que
terá consequêncías históricas Da

vida do Município t' de toda 8

Região.
Inundam-nos '. alma Ilfnti

mentos de euf"ria p-Ie m .. ta

cocqursteca p., ao mesmo tempo,
ocorre-ncs tmediatamente a

responsabilidade que decc.rre da

rngente taref" de 'bem conduzir
o Ensino Sup .. r íor deutro dos
seus reais objetivos. E é esta

re�pons8bilidaõae que me �ev8;
na qualidade ae Diretor da Fa

culdsde-que \ hoje inicia as suas
.

atividades I�tivas, a trazer a

minha mensagem a todos quan
tos se interessam pela FUNDA-
çÃO UNIVERSITARIA DO
PLANALTO NORTE CATARI
NENSE, e· por .ela velam mas

principalmente aos que a servem,
direta ou índíretamente e devem

.. levar, pelo tempo, afora, a ban

peira que, hoje está em nossas

mãos. Embora dez sejam os

pontos que '8 expressam, não
ousaria chamar 8 esta'mensa

gem de DECALOGO.·

2.0 - Manter completa inde
pendência em relação aos par
tidos politicos, aos grupos eco

nômicos, e a quaisquer outros
interesses setoriais.

3.0 - Não permitir que pre
conceitos de qualquer índole
prejudiquem a harmonia. e o

esforço conjunto de seus. parti
cipantes;

4.0 - Manter-se alerta para
o. progresso da Ciência e da

Tecnologia, afim de ajustar seus

lIIétodos ,e sua, mentalidade as

noslas conquista !I, preservando,

destarte sua, csrecterísuce prin
cípe l de Iastiturção pioneira na

região.
5.0 - QU'lodo solicitada,

dentro de suas p.isstbthaades,"
pre- tar asststência e serviços
IlÓS Governos Estaduais e Muni
cipais e làs entidades pr ívaass.

6.0 - Liberalizar. como re

'sultado de seu, estudos e pes
quivss;' dados básicos t! it,f()r�
mações corretas.

7.0 - Manter eltreitas r e la-
'ÇÕtl! com ou'tra8 íasntuteões
.cultuísili t'dgindo·se em forma
de debate", cem ênfese 08 ele..

borsção de conhecimentos e
,.

formulação de prtncípios aplicá-
'

veis ao nosso meio.

8 o - Considerar a competição
como incentivo necessário ao

leu aperfeiçoamento' e atrair

ampla -colaboração Técnico
Científica Estadual ,e Nacional,
na condição de que não deve

haver.' fronteiras para o livre
intercâmbio Cultural.

. )
9.0 - '>-Alhear-ge; por príneí-

pio, de todas
'

as questões .
não

compreendídas em suas finali
dades estatutárias.

Estes principios, emborá pos- .

sam não atingir toda a :.fxtensão
dali nOSS8S responsabilidades,
face ao compromisso c assumido

para com o Desenvolvimento do

Ensino Sunertor em nossa terra,
servír-noe-ão de dir�trizes Da

condução das nossas atividades.
Buscaremos, dentro das nossas

limitações, servir à Comunidade
Canoinhense, nss suas aspira
ções de adquirir condições para
formar 'os Heus próprios técni
cos e lideres.

Esperamo& poder 89sim levar
a nossa contríbuícão ao desen

volvimento deste País que se

agiganta, e cada vez mais ne

cessita de cidadãos cultos e

capazes, lembrando-nol sempre
que: "A EDUCAÇÃO NÃO PO

DE SER PRIVILÉGIO DE

POUCOS, MAS SIM,�DIREITO

DE TODOS".
.
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CIRCULA Aos SABADOS

Reiniciados os

eb e s t e c ime nt o

•

s e r vrcos
, .,'

de
.de

Já foram reiniciados os

serviços de abastecimento
de água da cidade, a cargo
da firma COSMAR. vence

dora da concorrência aberta

pela CASAN. O canteiro de
obras respectivo foí instala
do no Campo d'Agua Verde,
na áre,8 industrial, nas íme
dísções da nova ponte do
rio Canoinhas. A primeira
obra será a da captação da

água. no aludido rio, com a

ligação subterrânea para os.

reservatórios I, enterrado e

2, elevado. Logo mais será
aberta . a canaliaação em

toda a cidade, com a absr
tura de valos em todas as

ruas, o que, virá causar, em
consequência, sérios pro"
blemas, mormente no perío
do de chuvas. Contudo" é

água
estar pron�a e inaugurada,
dentro de um ano e, assim,
já no próximo verão, o. tão
sério problema de água em

nossa cidade, já estará re

solvido em definiti \10.

Eu diria, pois, simplesmente 110.0 _ Evitar, intransigente-
em minha modesta opíníão, a mente qualquer participação,
FUNDAÇÃO UN1VERSITARIA mesmo remota. em iniciativas
DO PLANALTO NORTE CA- hostis a Instítuíções ou pessoas.
TARINENSE. coma servidora '

de uma regrão, deve reger;.se
pelos prípcípíos seguintes:
, '1.0 _ Servir a região, �ad.
vez mais e melhor, e asstm
contribuir para tornar J;lOSliO
Estado fator influente Da coas-

.trução de um Brasil, seguro e

tranquilo para todo o povo.

Notas

o preço do progresso, pelo
que o Prefeito Alfredo de
Oliveira Garcindo solicita a

afta e necessária compreensão
de todos. A importante obra,
segundo contrato, deverá

(

P·aula

falecimento .

,

I
Faleceu na madrugada de 3a.

feira er;n São Paulo, onde resí

dia, de mal súbito, 8 veneranda
sra. ANA ZUGMAN, viúva do
saudoso industrial sr. Henrrqu s

Zugmsn, deixsndo filhos, 1l0dos
casados: Nathan, Saul, IS8ac,
Helena, Dr. Max e Natália, além

'

de netos e bisnetos. Nossos pe
sares à família enlutada:

Luz em

Pedro 'Torrens
Também faleceu em Joínvllle;

.5a. feira última, o prestante
'cidadão sr. PEDRO TORRENS,
aqui bastante relacionado e on

de residiu por muitos anos.

Belo Becbel
Taoobém fsleceu sexta feira,'

qia 9, o sr, BELO BECHEL,
.vitima de gesto· extremo, dei
xando viúva·-e filhos. Seu se

pultamento, após 'millsa de corpo
presente, realízou- se sábado à
tarde para o Cemitério Municipal ..

A CELESC está dando prosseguimento � eletrifi
cação rural da sede do distrito de Paula Pereira, melho
ramento que deverá ser inaugurado dentro de dois meses.

,. Paula Pereira será o 4.0 distrito, sede, a contar com o

aludido benefício, depois de Màrcílio Dias, Bela Vista do
Toldo e Felipe Schmídt, O inicio dos aludidos trabalhos
contou com a interferência' direta do Prefeito, sr. Alfredo
de Oliveira Garcíndo, junto a alta. Direção das Centrais
Elétricas de Santa Catarina.

Jacob Fuck
De mal súbito, faleceu sábado,

dia 10, o conhecido industrial
-sr, JACOB FUCK, fato ocorrido
ao meio dia em sua resid êncía.

.

O fato consternou a todos e o

sepultamento, 'bastante concor

rido, foi realizado na tarde d�
domingo último ao Cemitério
Municipal. Nossas cónàolências
às familias enlutadas.

.

,NOVELA: CURSO SUPLE
TIVO EM CAPíTULOS

,
-

Fpolis, 08/03/73 - O Secretário Paulo Biasi, da, Educação, receb�Íl
em II�U gabinete o Prof. Jacy Campos, do Ministério da

Educação .e Cultura, que foi manter os primeiros, contatos para
o Iançamentc em todo o Brasil, da novela "João da Silva'� do
Curso Supletivo.

O professor Jacy Campos disse ao Secretârio da Educa
ção' de Santa Catarina que a idéia de lançar um curso em forma
de novela é única no. mundo, e resulta de pesquisa feíta pelo
MEC em todo o pais.

OS DETALHES
A novela "João da Silva" é produzida pela Fundação

,Centro Bresíleiro de TeleVIsão Educativa, cujo Presidente é o

Prof. Oilson Amado, do Miniatério da Educação e Cultura. Terá
duração de 5 a ti meses com aulas divididss em 100 capítulos,
ebrengendo- todos 08 lances dramáticos de uma novela .Para qUE!
08 Interessados acompanhem 'iJcão da Silva" serão vendidos fas
.ciculos a' preços acessíveis nas bancas de jornais e revistas. Ter
minada a "novela" os participantes prestarão exames e, se apro-
vados, receberão certificados.

.
.

.

O Prof. Jacy Campos declarou também, que o lançamento
em âmbito nacional dessa novela esté marcado para maio vin
douro. �stá sendo produzida no Rio de Janeiro com a participação
de grandes nomes do tele-teatro brasileiro, e 'com 8 coordenação
geral do Prof. Jairo Bezerra.

Enlace matrimonial
Unem-se hoje pelos laços matrimoniais os. jovens

CARLOS, filho do casal Paulo (Carolina) Bockor e

MARGUIT, filha do casal Raymundo (Luiza) Preissler,
ele destacado funcionário de nossas Oficinas.

-

Ao jovem par e. familiares os melhores votos de

felicida,des deste setnal,lário e da gerência e funcio�
n·ários

.

da Impressora Ouro Verde Ltda.
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1O
. a�a �e. Pre�os

JOS:E: ELICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal
de Três Ba�p.s,· Estado de Santa Catarina, torna

�

público paraiconhecímento dos tnteressados, que fará

realizar no d\ja 21 de março de; ] 973, às 15.00' horas,
no . ertifíéio �e!!ta Municipalidade, TOMADA DE
PREÇOS, na:', legislação vig�Dte, para aquisição do'
equipamento ",abaixo eEopecíficado e nas segulntes
condições: L. f

- Objetivo: da Conc rrência Pública
t

A ccncorrêocía p blica de quer tr&ta o pre-
sente Edítal, destínar- s!.á à -alienação (compra) de'
uma c8plionF!te Píck-üp, marca Chevrolet, ano de
fabricação 1973� modelo C-lO.

,

t
-

Condiições de' Participação
1 - As prnpos a8 deverão ser entrrgues na

Tesouraria Munic�pll, até às lE,OO horas do dia 21I
,

de março de 1�7� mediante o recibo em que
constará data e hor] do recebimento, assinado pelo
funcionário. da rei rida repartição.

2 - Prova de guitação com o Imposto de Renda.

3 - Apresent ,ção de um documento de Identt
ficação do propon nte,

A - A entr�ga das propostas deverá ser feita
em envelcpe lacr do no f�ch') f! contendo, em lugar
bem visível 08 dizere�: TOMADA DE PREÇOS -

EDITAL N.o fJ2A 3.

das Propostas,
As propoet�s serão fsberta8 no dia 21 de março

de 1973, às 15,(1)0 horas, no Salão Nobre da Prefer-
tu"a 'Muçicipal'

'

I

Do ,Pagamento e Despesas
O lícttan considerado vencedor' �f!19 melhor

oferta, rec- b- 8 oa Pre tettusa Munícipe! de Três
Barras no p I!ZO de 10 (eez) 'dias o págsmento à
vísts, pelo

vi
Dr da comprs"

�

Do Julgamento das ,Propostas
1 - cp julgamento das propostas sere efetuado

por Corníssão previamente designada pelo Chefe do
Poder Ex'cutivo.·

.

2 f Os critérios a serem adotados para o

Julgamento das propostes, serão 08 8t'guinte8: Preço
e outras estabelecidas no presente Eortal.

3 - A Prefeitura Municipal de Três Barras,
se reserva o direito de aceitar ou rejeitar, parcial
ou totalmente, 8S propcstas spr.esenta'.ias, desde que,
as mesmas �ão correspondam 80 que preceitua o

presente Edital, e aos interesses do Municipio.
Préf@itura Municipal de Três Barres,
07 de março de 1973.

José Feliclo de Souza
Prefeito Municipal
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A PILASTRA
Eúcio Colombo

Bem, gente. Depois de um carnaval que se pode chamar
carnaval de verdade, estou de volta contando algumas novas
para o pessoal mais' folião destas "pisgas".

* Durante a semana do CARNA. A PILASTRA entrou
em período de df!o8�lSnSO, para hoje dar um recado pre-
ciso e objetivo das ,coisas daqui. ,

,

'

,* No' primeiro desfile de blocos carnavalescos realizado
,

ém Canoinhas, quem faturou o primeiro lugar foi n

bem bolado "SCORREGA LAVAITUDO", composto por 17
cesais, tendo à fr'ente s Iíderançs elcgíâvel do simpático e

dinâmico casal, D". João e Nezia de Souza Vergas. "SCOR.
REGA" teve como fatores principais, 'a melhor fantasia,
melhor stncronízeçâo 1e passes e evoluções. Recebeu di
Prefeitura Municipal como premio, Cr$ 400,00. Parabéns.

* "UNIDQS DA MALOCA", foi o bloco que levou o se.

gundo prêmio, tendo à frente alguns elementos do
vrêmio XV de Julho. SUB participação foi marcante pela'
melhor batucada e melhores passistas Indlvíduaís. Como' se.
gundo colocado, recebeu também da Prefeítura, a quantia
de Cr$ 200.00. '

'

v

* Participando extra.oficialmente, na última noite, dia da

consagrecão e classificação dos blocos, esteve o grupo
surpresa, XUL:E:, cuja presença chamou a atenção geral.
Xulê, formado pelos casais ds cham6da Velha Guarda, de
ram o exemplo d!l extroversão, participando de um desfile
organizado por jovens, Brincaram o carnaval nos Clubes e

agradaram' em cheíó. Cumprimentos em nome de todos a

esse pessoal.
•

* Integrante do bloco "Scorrega Lavaiturio", JAIME
MüLBAUER, foi escolhido o Rei Mome do Carnaval-73

I

de nossa cidade. Recebeu da firma Zsníolo, a quantia de

Cr$ 100,00 como premío participação.
' c:á-

* Também do mesmo' bloco, ROSE LIANE FIEOLER e

SONIA PIECZARKA, foram eleitas' pelo júri, Rainha e

Princesa do Carná· 73. Basilio Humenhuk foi quem ofereceu
o premio de 'Cr$ 100,00 às graciosas jovens.

* 'A PILASTRA, documentando ,es'ta semana, o lançamento
no último domingo da Campanha da Fraternidade em

todas as dioceses do Brasil. O Pap� Paulo VI, viza com este

feito, relacionar o· espírito de evangelização da Igreja.
Participemos.

* Reunindo um grupo de amigos na residência de seus

pais, comemorou idade nova no último dia 07, a srta.

, Suely Selma, C. Pieczarka. TG�a ,8 ala [ovem se f,.·z presen�e
ao Coq gostoso, acompanhado de ótimo som, Meuli cumpri
mentes e obrigado pelo convite.

. '

* Quem comemorou a passagem de mais uma primavera
no' dia 11, foram os meu" amipos, Claudete Inês Werka

e Egon Frantz. Os parsbens sinceros da Pilastra.

* Retornando a Curitiba e outras cídades deste no�so
Brasil 08 meninos: Gutz, Léco, Tuts, Léo, Clérc!o,

Junior, Paulinho, Cuba ti, João Pedro, José e Luiz Mliyer,
Saulo, Tico e Décio.

* Estão sendo esperados 'para a próxima semana em Ca-

noínhes, Técnicos-Engenheiros· que irão co�plementar
os estudos e levantamentos da região norte-catartnense para

futuras instalações da Usina da ELETROSUL em Lança, pró
xima à Porto Uníão,

CURTAS & CERTAS
O ecônomo 40 Clube Canoinhense está convidando a patota

jo;em para ai reuniões dançéutes, hoje e amanhã no hall

do magestoso.
• A Rádio Cencínhes preparando sensecíonel

programação para inicio de maio. • SILVERSTONS, é a

boa' pedida p�ra o sarau da Páscoa. no Clube Canoinhense.

• Muito notada na' terça feira' de carnaval. a presença do

Vice-Prefeito, Paulo Rocha Faria e senhoril, que brincaram

no grupo Xulé. • Ouvi muitos elogios (aliás ,.
merecidos), aos

lindos brotos d� geração jovem de nossa eídade.. •

Da,ndo
um giro' por aqui, o meu am'igo Antonio Wilson Wiese e

sua esposa Marilda.' • Por hoje ri papo é este. No próximo

sábado tenho noticias interessantes aos I�itorelí do ·�Correio

do Norte". CHAU.

Os do•

perigos
doméstico' - Como
O gás engarrafado (botijão) mata
por explosãe, ou aefixia. Aspirado
por mais de 10 minutos. elimina
o oxigênio oatural 'dos pulmões, e
a pessoa morre sufocada. O boti
jão pode ser um bom ccmpenheiro
para ,a dooa de casa � quando'
tr.atado com o devido cuidado -
ou se transforma Duma perigosa,
bomba doméstica, quando explode.
matando pessoas e' jogaodo tudo
pelos arei. Em quase todos os

inquéritos ioatauradoll para apurar
explosões de botijões de gá•• ficou
bem claro'

� que o motivo mais

frequente. E A FALTA DE GUI
DADO DE QUEM LIDA COM
ELES. Em I-,te CalOI de aciden

tes,
.

cinco regietraram vítima. fa
tais, e aconteceram porque:

1) ,A dona de cala. ao ióstalar
O botijilo. deixou A TORNEIRA
DE' SEGURANÇA meio aberta,
e RISCOU UM FOSFORO para

'

ver ae' havia escapamento.

2) A borracha que liga o boti
jAo ao fogão, estava velha e fu
rada. A dona de ca.a foi trocá-Ia
e deichou o botijilp aberto, não

reparando que no bocal do fogão
havia gordura onde brot,ava uma

chama. Re,eultado: explosãc, e

morte de cinco pessoas,

3) A dooa de casa deixou o

filho pequeno brincar com o fogão.
Esta. levou chama, num pedaço
de papel até o botijão ,e causou

a sue
. explosão. A criaoça voou

com a cozinha. NC's' oueroe caSOl,

nllo scbeou ninguém 'para dizer o

que tinha acontecido.'
'

Quem usa botijão de gás deve
obedecer as seguintes regraa:

Mantê.loi sempre fechados com

a trava de segurançll quando o

fogã'.) oltiver' apagado; Apertar
bem 8 torneira,-qÍJaoco fOr inlta-

·.Aviso
-,

O sr, -Dr. Harley Avaí dos

Santos, Delegado de Polícia
do Município e Comarca de

Canoínhas, Estado de Santa

Catarina, 'no uso' de suas

atribuições legais, etc...
,

I

AVISA aos' interessados,
que o emplacamento de veí-

.

culos com o número final"
,da placa 1 e 2, 'teI:minará
no dia 31/3/7�; os números
3 e 4 até 30/4/73; o número
5 no mês de maio; o, nú
mero 6 no mês de junho;
o número 7 no mês de julho;
10 número. 8 no mês de

agosto; o número 9 no mês
de setembro e o .número O
no mês de outubro.

Avisa, outrossim, que o

emplacamento fora dos pra
zos acima mencionados, os

proprietários de veículos

pagarão ,a multa no valor
do maior salário mínimo
do País.

Cumpra-se e publique-se..
Canoinhas, março de 1973.

I

Bel. Harley Avaí dos Santos
Delegado de Policia

,

gas
evitá-los

\ I

gá. num recinto fechado. A pro
vidência imediata deverá ser a de

abrir todal as portal e janelas.
para' ae evitar uma exploeão.
Adotaodo-se eSlas providências,
8 dona de cas. estará eliminando
um perigo em potencial em seu.
lar, e e,tará protegendo a sua

integridade filica. aSliim como 8

de seus ramiliares.

lar, Um novo botijão; Pafa verificar
se está ha�entlo e8capameoto, usar
espuma de sabão. e NUNCA
FOSFOROS; Se o botijão acusar

defeitos, e nllo sabendo localieâ-loe,
NAO IMPROVISE - CHAME
UM TECNICO; Não ARRAS.
TAR o botijão sobre o cimento;
Se possível, instal';r o botijão
FORA 'DE \CASAj.NÃO LIGAR
O INTERRUPTOR DE LUe:,
ao 8e constatar a exidênciá de Extraído de Noticias Singer

A FAMILIA DE

Jacob Bernard� Fuck .lú .

ror

agradece sensibilizada as manifestações de pesar re
cebidas por, ocasião do seu falecimento e convida os

parentes amigos para assistirem à missa 'de 7.0
'dia que fa" celebrar sábado, dia 17, às 19 horas;
na Matriz rísto Rei.

\ "0

\ t

Os Sócios da EMPREZA INDUSTRIAL E
COMERCIAL FUCK LTDA. a'gradecem as

-manifestações de pesar recebidas por ocasião
do faleCime to do seu Funda�or e Gerente

"'

e convidam para B xpissa' de 7.° 0: dia que será

Celebrada sábado, día t i7 às 19 horas, na Matriz_
Cristo Rei. \

"

". J

t
,

Il

Jacob Bernqrdo Fuck Júnior

" ' !
,

.

� d

tA
CONCAL - Cónstrutorâ Canoínhas Ltda.,

através dos seus sócios, �er;:Emte e sub-gerente
agradece as inanifestações'ide pesar recebidas

Por 'ocasião do falecimento de seu p'rogenitor,

J t '

'

Jacob.' BernardJ IFuck Júnior
e convida para, a missal ?e 7.0 dia que será
celebrada sábado, dia 17,;/ à� 19 horas; na Matriz
C�isto Rei. {

,

A Direção .da FORMASA fornecedora

Madeir�s S.I\., agradece! as manifestações
pesar recebidas por ocasião do falecimento
seu Diretor-Presidente \

, J -

B�rnardo ,8ucl<

de
de
det

Jacob Júniar
e convida para a missa de 'TI.o, dia que será

celebrada sápado, dia 17, às 19 horas, na Matriz
Cristo Rei. '!

t
.Os ,.Sócios da

,
LTDA. agrade

cem as manifestações de' pes .

r recebidas por
o asíão do falecimento do seu Gerente

u

Ja$1ob Bernardo Fuc 'Júnior
e convi:lam para a missa' de 7.°' dia que será
celebrada sáhado, dia 17, às 19 horas, na Matriz
Cristo Rei.
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CQRREIO ,DO NORTE

\

.,17.03.;.1973

Publicação Oficial"" da

Prefeitura Municipal de
\

I deltioado à ampliação do Parque lodultrial, ..
loca. Cal. Orlando Ltda. 1.074,70

.

lizado DO bairro Cohab. Kohlbeck & Cia. Ltda. _' 1.750,80
..

O cidadã Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito Muoicipal ' Ciso .Internaciooa.,l�....d Segurol 82800
de Canoinhal, E.ta de Saota Catari�a. no 010' de loal 8tribui�õel, Caooiohal, Q2 de março de 1973. "._

•

R O L V E: A.} Altredo de Oliveira Garcindo
.

i ·ro�{ieD�chr�ihe �:��
Revogar Portaria

Prefeito Municipal. /'"

F. P' AI} Jose' Bonitéci« furtado �
.37.751,27

.

Ica revogada a ortaria detada de 05.08�'Zl. 00 qoe le re- ...

fere ao ato que designou Reioaldo Creltani. para o cargo de Diretor Diretor' Admioiltrativo. ._�� 2. - Por centa d? excesso de arrecadaçâo

da FazeQda, em comíesão, Padrão O.C.9 a partir .de 01·02-73.. PORTAR'IA N O,A�.. Merby Sele�e & Cla: I..tda. ,

1.446,04

('
.

h 01 d d
.

,

..
. �.Q ,,� Mayer & Filhol Ltda. 6.888,16

.aoolO ai. "março e 1973.
, O cidadão Alired'o-de Oliveirt'Garciodo. Prefeito Liock SIA

' 5.110,96
AI) Alfredo de Oliveira Garcindo - Prefeito Muoicipal Municipal de Canoin6n, :&tado de Saota Catarioa, Tevelândia Ltda. 2.500.00

AI} José Bonifácio Furtado - Diretor Adminiltrativo no UIO de lual .,�bóiÇõel, RE�QLVE:
.

15.945,16
Nom�ea éOmi••ão composta do••u.Or.J..eooel 3 _ 'Por conta de anulação, constante

PORTARIA No 23 .

'.
. Gr���OiIo .Alberto Nicolazi, Jair L.ells.k. Guilllér.me do artigo segundo

• .• •. '.
.

r:

• ..••

'

. _�:elOerl e. Nivaldo Roeder, com a finalidade de jul- .

G. Maiochi Ltda.
.

/

O cidadão Alfredo de Ohvelra Garoindo, Prefel.�o MUDlCJpal/. . gar ai peopostae para equielçâo de uma Motenive- . J -1 Cõ
.

d N t.
"

de Canoiohal, Estedc de Santa Catarioa, DO UIO da loal atri :it�; ladora.· doi. caminbõe•. um gúindaete doi. tratoree \ Come • °lfl'pelQd
o
..orLetda•

•

. '.' > omerCl1S e ranam •

de eltelfa e uma retro, conforme Editai. de Toma. �
...........

da de Preço 0.0• 19 e 20 da 20 e 22-02-73, reapec-
�,

_.-.,._.

tívamente. 'Artigo 2:0 - Para fazer' face 'al «telpetal
Canoinhae, 02 de maFço de 1973. eonetentes do item 3, Iice enulena parcialmente,

A,) Alfredo de Oliveira Garcindo a leguiote dotação orçamentária:
"-

Prefeito Municipal Departamento de Obras e Viação.
AI) Jose Bonifácio furtado' 3.0.000 - Delpelal Correntel

Diretor Admini.trativo 3.1.0.00 ..:... De'pe'BI de Cuateio
3.11.00 - Pelloal

1116i243 Peltoal de Obrai c. $ 10 203.87
Artigo 3_0 - E,ta Lei entra em vi�or na data

de .ua publicação, revogada. ai dilpoliçõel em

eontrârio,
'

CltnOillhal, 05 de março de 1973.

A.} .-,�Altredo de Üliueira Gorcindo
'

t'refeito Municipai
A presente Lei foi regiltrada e publicada no De
partame.nto Adminiltrativo, na data supre.

A.} José Bonifácio . Furtado
Diretor Admini.trativo

PORTARIA N.o 22

R E S O L V E:
Retificar Portaria de 03· 08· 71 que pa... a tel a leguinte redação:

-, Conceder gratificação ã Irta. Ivoo "Wolkao, na importância
menlal de Gr$ 120,00 a partir de 01 0?73, por' .eniçol de auxiliar
no Cart6rio E!eitoral delta Comarca .<éio qualquer vínculc empregatício.

Canoinhà 01 de tço de 1973.

A} Alfredo de Oltv�il'a Garcindo - Prefeito ..JMo�icipal
A} Ios« Bonifácio Furtado -- Díretor Adminiltraiivo

PORTARIA N.o 24
O cidadão Alfre:lo de Oliveira Garcindo,

.

Prefeito Muoicipal
de Canoinha •• E.tado de Santa Catarina, no UIO de lua. atriboiçõe.,

I '
.

R E S O L V Ea
.

Contratar. nOI termoe do Ato Complemeot.ar iJ.O 41 de 22 01-69.
Iocilo 3�O. parágrafo 1.0, a seguiute profeseore, para o Cu rio Suple
tivo de Educação Integrada "Mobral": Maria Gertrudee Hoppen

GO.nlaga., Nor.malilta, p.adrã.o .

�.�• a partir de 1.°· 02-n.

CsnolDhal, 01 de ma��o 't 1973.

.1..) AITredo <ú O.liveira Garci�••

Preloito Mooicipal
Ao) José Bonitdcio fu,tado -

� �r
Admioi.tra'ivo

,

O cidadão ���IAO�!!8 G��n�o� Prefeitó Muoi;ipal
de Canoinhal, Elt do de SlIota Catarioa, no '010 de loa. atribuiçõe.,

R B S O L V E':
POl' a Di�posição PrOfessora Munt'G.iPal

_

.
A Profellora Cacilda Ri.ke" ficará .. dilpo.�ão da C?orde.

naçao E.tadual do Móbral, pelo penodo de um ano, a partir de
1 �-02·73, para lenir como Supervi10ra de Area; abra gida por e.te

Município, iem prejuízol de' leUI veocimentol_
'

"

CaQoinhal, 01 de março de 1973.

A.} Alfredo de Oli�â'Q Oa,cindo - Prefeito

MuniCiPa)('AI) José Bonifácio Furtado - Diret.or Admioiltrativo
,

.

PORTARIA N.o 26,
O cidaoãõ Alfredo de Oliveira Gar.cindo, Prefeitó Muoicip I

de Cao,oinhal, E.tado :eE��t� �a�ri;�, DO UI.O de

,ua�/8t'l,bUiÇÕ8l.Conceder Gratificação ;.

. Ao fUDciollário Padrilü C E 20" Reioaldo Crel.tani, titular do
cargo de Encarregado dOI Neg6ciol da Fazenda, a quadtia menlal de
Cr$ 290.00 �duzento. e noventa cruzeirol�. A partir de \.°.-02·73 por
ae!'VicoI preltadol na elaboração de relat6rio ao' Tribunail de

, �onta. da União e do Estado, não le \iDco.rporao Ó aOI veocimentol
para nenhum ef!!ito. .'

.'

Canoinhal, 01 de março de 1973.

A.� Alfredo de Oliveira Garcindo - 'refeito Municipal
.

PORTARIA Nj27
O cidadão Alfredo de Oliveira 6arciodo, Preofeito Municipal

de CanoiDhal, Eltado de Santa Catari�, DO 010 de ,ual atriboiçõe.,
R E S O L Vi E:

Nomear Comillão compolt". dOI 'U. JOlé Bonifácio...:Furtado,
Dr. Leonel Greipel e Ruben. Ri�iro da Silva. coto a finalidadei de
receber ai �rOpoltal para aquilãJão do material condante Editail de
Concorrência númerol 19 e 20' ite 20 e 22 de 'fevereiro de 1973 rei·

pectivamente, 'DOI dia I 5 e '.03·73.
. .

.

Canoiohal, 02 de arço de 1973.

AI}' Alfredo de OJjveira Garcindo - Prefeito MuniCipal

PORTARIJ\ N.o 28
O cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito Municipal

de Canoinhal, Eltado de San�a. Catarioa, no 010 de luaI atribuiçõel,
RESOLVE:

Nomear Comillão. compolta dOI Ire. Odilon Puda, Dr. An
tonio Weiofurter e Jair Lellak, com a finalidade de avaliar OI

Jm6veil de AlbaDo Voig,t de'clarado ie utili�ade pública pelo Decreto

1,
n.O 411 de 15.�1-73. com I área d� 20a.170,45 m2 aprosimadalllente,

PORIARIA' N.o. 30
O cidadão Alfredg de Oliveira Garcindo, Prefeito
Municipal de Ceooinhee, E_tado de Santa Cat"rió8,
no UIO ue loal atribuiçõel. RESOLVE:

.

Conceder .Licenca em Prorrogação
D� acordo com ° artigl:)' -125 da Lei n.O 413 de

2.j,-03.5�;.à Ju.é B�tolome�I.'Fedalto, fuacionário públi.
co municipal, Padrão C.E} 4, lotado DO C>i�go de. En
carregado de Peeaoal, pór/30 dia •• a pertie de 27-02 73, .

para trl:ltilme�to de 'b�de conforme laudo médico.

Cenoinhee, ,09 d, março da 1973.. .

AI} AVtrtdo de Oliveira Ourcindo
Pr,efeito 'Muoicipal '

AI) José Bonifácio furtado
. Diletor A !tminiltrativo

.

. I
P0RTARIA. N�o' 31 '

.

O cidadão AlfredO de Oliveira Gilrciodo, Prefeito

�uoicip8y&e C8noiohu E.tado de Sllota CatariDa,
no u.o �e ,uel atribuiçõtl.; RESOLVE:

.

ÇO'ncedet Licença em Prorrogaç_ão
De acordo com o artigo 125 da Lei nO 413 de

24 oi 58; a Milton Alve. Nune., funcionário público
mo-6iciplil, lotado .00 cargo de Auxiliar· Je Arrecada
ç.ã'o na Te.ouraria M Ilnicipal, por 90 dia., a partir.'
áe 0903-73, para tratam,eoto de' ar.úje cooforme
laodo méilico.

.

Canoinhal, 12 de março de 1973,.
AI} AII�e4o dI' Oliveira.Oarcindo

.

-:,.�;'Prefeito Muoicipjl,i'
A.} Josf"13onilácio Fu,tado

f)iretor Admioi.trativo

Lei N. 104,4 de. 05 de. março de 1973 .

Dá n"Vá redação ã Lei:,{Q""J036: de 2501-73
Alfredo de Oliveira Garcindo, Ptefeito Municipal

de Caooioha •. E.tado de Santa Catarina, DO uio de

IU,9I.atriboiçõel. faz laber que a Câmara Muoiçipal
dllcretou e. eu .aDciono a leguinte LEI:

Aitigo l.0 - A Lei n.O 1036 de 25 01.73. paua
a ter ,a .eguinte r6dação:

"

AétigQ 1.9 - Fica o chefe do Poder Executivo
lIutorizado a abrir o crédit.ô e,pllcial na importâocia .!

�e Cr$ 63.900,30 (Iellimta �..._ trê. mil ooveceoto.
i cruzeiro. e trinta centavo.). para fllZer face ai de,

pelai oriundal d� exercicio iln�erior, COmo legue:

I - Por cont"'a. do Superavit f'inanceito
Cia. Telefôoica do E.tado de Saota, Catarina 310,53
,.Frederico )Sachweh 1: 168,50.
Balmo Humeohuk & eia. Lida. 6.653,64
Denelar Com. de Eletro Domé.ticol. 2,1 16,04
Milton Zaguini 1.507,55
Vulc8nizadora Mauá Ltda. '. 619,00
Iod. Madeirai Ludovico Da 12 782,42
lodú,tria Moageira Ltda. 1.378;00
Joroal Barriga Verde 350,00
Ratifica do A!ro Ltda. 633.00
Jmprellora Ooro Verde Ltda. 3313,10
Getulio Damalo di S�lveira .2-20,0.0
JOlé Baluta 317,00
João Treiveiller ' 105,00
'Sociedade Beneficente Operária \ 336,00
João Saleme & Filhol oJ39.82
Emprelal Reunida. Ltda. 731,52
A. W. Bach & Cia, Ltda. 534,05
Antonio Diaí

.
291.10

Hamilton Humenhuk 220,00

Canoinhas

8.543,00
539,45

1121 42

10.203,87

I'

.

t
AgradeCimento
A FAMtLIA do sau_doso sr.

BELO
.

.

'BECHEL,
profundamente consternada com ó
seu falecimento, agradece penhorada
mente aos médicos de. Canoinbas
peld bom atendimento prestado ao

extinto durante a sua enfermidade'
. ,

ao . Frei Henrique Müller e' ao Frei
. P�dro, pelas palavras de conforto
durante o doloroso transe; à& abne
gadas enfermeiras do' Hospital Santa
(;ruz; à

.
Rádio Canoinhas; ao Prefeito

sr. Alfredo de, 'Oliveira Garcindo,
pelos serviços prestados; aos parentes,
amigos, vizinhos e demais. pessoas
qUI!, 'solidários da dor, a confortaram
e a auxiliaram nos momentos difíceis
do acontecido e acompanharam o

féretro até a sua última morada.

Documento extraviado'
,

Extraviou-se â' Carteira· Nacional de
Habilitação (Se) nO 4 815, pertencente à

sra� Apolonia Wrubleski.
Fica sem efeito este documento; por

ter sido requerida a 2a. Via.

CertiFi,cado
Otavio .. Sudoski. torna público que

extraviou .0 certificado n.O '192136 SiC da
Rural. Willys placa CA-0131, 6 cilindros,
90 HP. ano 1965, motor n.O B5-21.3219.

I
Este certificado fica sem �feito po�

ter sido requerida �_ 2a. Via.
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CORREIO 1)0 NURTE 17-03-1973

Ci n e ,CruzVeraNoticias' de
/

I
I-

(O L A N c A o O R D E sue E S S-O �)
'-

-:- A P Ll E S E N T A -:-

HOJE, ai 20,15 h • eens, 14 anol - programa duplo
1.0 filme: ONICO B TINOCO, a melhor dupla sertaneja no

seu novo sucesso cinematográfico:
OS TRÊS JUSTICEIROS

2.0 filme: ação aventuras num espetacular filme
de gladiadores todo colorido: /

. JUDITH· E OS GLADIADORES

Colorido.
Escreveu: Esmeraldino M. de Álmeida

I,

Escola Superiór de Educação pela
FUNORTE

Dia 20 do mês de fevereiro p. p., o Eg�éalo
Conselho Estadual de Educação aprovoú por u�a
nlmídade o processo de implantação de uma
Escola Superior de Educação, pela FUNORTE de
vendo funcionar inicialmente com os cursos' de
Letras e Matemática. sendo seu registro tomado o

,

número 45,73 naquele órgão. Está sendo aguardado
a homologação em Brasilla, pelas autoridades com

petentes. Feíto isto será Informado a época que
s�rão realizados os primeiros vestibulares, podendo
ainda ser convocados neste semestre. Esta vitória
deve-se aos municípios que se comprometeram a
assumir o compromisso de co-mantenedoras, como:
Mafra,. Rio Negro, Campo Alegre, São Bento do
Sul, RIO Negrinho, Italópolls, Papanduva é Monte
Castelo, destinando parcelas de seu orçamento de
acordo com o convênio já assinado e rat1fic�do
Mais um grande feito em nossa Micro-Região em
prol do ensino.

progresso e evolução que vem se generalieando
em outros muoicípios i ,catarioeoses. DOMINGO, ai 13,45 h - em matin,e - eensurs Iiyre

'Judi e os G!adiadores Colorido.

As 7 MaravHhas
Você já sabe quais Elio as 7 Maravilhas

Gográficas do Brasil? Não 1 Pois aqui estão:
18. Rio Amazonas,' 2a. Cachoeira de Paulo
Affonso, 3a. Bahia da Guanabara.4a. Salto das
Soete Queda8 e Foz do Igusçú, 58. Salto de
Santa Maria. 6a. Vila Velha, 7a Ferrovia
Curltiba.Pareusguá. E Dotem bem três dessas
maravilhas estão 00 'Paraná: Vil� Velha, Foz
Sete Quedas e 8 Curitiba· Paraoaguá, Me�ldci que
Foz é considereda uma das 7 Maravilhas do,
Mundo.

-

(Ccluoa do D. A.)

DOMINGO, a. 16 horaI - cene, livre - Formidável yelperal
Os Três Justic,iros_

DOMINGO, em dU�1 formidáveil , el.õel: ai 19 e 21,15
hora• ...:.. ceolu-ra 14 ano.

'

DIAS 19 e 20, 2a. e 3a. feira. ai 20:15 horal • cene, 14 anal
Um espetacular Far-we(!:t repleto de aeao e aventurai todo

filmado em ql.nem8scopé Technicolor:
O ES�EC\lIALIS.TA\

DIA 21, 4a. feira. al_�,15fhoral - cen.ura 14 ano.
,

" "Sellao fJal Moça."
Uma super produção estrelada por ANTHONY QUINN em

Atila, O !$:. i dos Hunos Colorido.

DIAS 22 e 23, 5a. e 6a. feira ... a. 20,15 b - cenl.U ano.
Uma espetacular aventura através do espaço:

G rister na Lua
-

Colorido

Aguardem para .,Abado, d�a 24/3, programa duplo:
1.0 filme: O Ving!(ador Masa-arado Capa-espada colo
rido. Espetacular. 2;1> filme: Rezo a Deus ·e Odeio o

meu Próximd Far-west it�li8no colorido.

Posto de 'Saúde 'recebe material
O Posto de-Saúde local vem de receber ma

terial para atualização de serviços específicos no
seu funcionamento normal a seus favorecidos. Os
materiais recebidos são oriundos de convênios
existentes entre o mesmo e Uaíeot, Aboar e Aca
resc. São os seguintes materiais recebidos com a

presenee das, autoridades locais, destacando-se 8·

presença do sr, Prefeito Aloisio Partala, ex-Prefeito
e Chefe do Posto Dr. Rubens A. Jazar, Dr. M.ário
Luiz Napoli Goeldner, Chefe da Acaresc local,
srta. Carmem Lucia do Amaral, Extensionlsta Do.
méstica local, sr. Francisco Frederico, Presidente,
do Sindicato Rural, Esmeraldino M. de Almeida,
Presidente da ARENA: 1 Esterelizador' de Instru
mentos; 1 Pinça para material esterelízado; 1 Cuba
inoxidável de aço com tampa; 3 Pinças de Kocher
(16 cm); 5 Seringas de 5 co; 3 Seringas de lU co;
a caixas de Agulhas p/Seringa (12 cada); 1 Lampa-

, rina a álcool; I) conjuntos de Tubo de' Ensaio; 3
Termômetros Clinico; 1 Bandeija de aço tnoxídavel;
I Tesoura de ponta fina; 1 caixa de Politlleno
para Vaclna; 1 Tambor para esterelízar Gaze; 1
Balança parei nenê; 1 Balança para adulto; 1 fogão
a gaz com uma boca; 1 Garrote; (O vidros reíerên
cía ZlS8 • z.

Professoras de Criciúma

em Papanduva
Tr�nsferid�1 do município de Criciúma, já

se encontram em PapBoduva a8 professoras que
/

aqui Iecionarão em 00880S estabe1ecimeotol de
e'osioo. As senhoritas professores eativeram em

visita de cortesia' 80 Sr. Prefeito Municipal,
ocesião em que manifestaram a sua limpa tia
pela coluna do jornal "Correio do Ncrte" que
é e&crits em n088a cidade. São 8S seguintee a8

professoras: 8rtall. Léa Ligia Osttttos e Neucy
Aogllla Q.tettos. Nosecs votos de felicidades e

fe.liz permanência entre 'a comunidade pepsndu-
.vense, silo vetes da colune,

'

Domingo, dia 25/3, em duae gra�diolal .e••õe.:
O melhor filme da Paramount n0l' últimos dez anos.

Cínemascope Technicolor! Aventureiros do Ouro
Um espetacular filme digno _de ser assistidp.

AGUARDE!\1 PARA MUl1'O BREVE:

Eu Transo Ela Transa ,Colorido
, 1'

,

Comissários do FUNRURAL

em Papanduva
Em visita ao município estiveram os

_
Comis

sários do FUNRURAL, senbores Manoel Delgado
Thomaz e Sebastião da Cunha. A finalidade da
visita prendia-se ao melhor estreitamento dos in-
,teresses recíprocos entre aquela Autarquia e o

município. Os visitantes mantiveram contatos com

o Sr. Prefeito, oportunidade em que ficou assenta
do que o município receberá toda. a atenção pos
sivel em prol do seu desenvolvimento por parte
daquele superior Orgão Federal,

\

PELOS L4R,ES
e al O ([)"_'e§ �

Passarela da, Sociedade

Quem festejou niver dia 7 do corrente foi a'
srta. Marlene Greffin Paulichei, filha do casal sr.
Afonso (Ida) Paúlícheí, residentes em Curitiba: A

aniversariante atualmente encontra-se em Papan
duva, recebendo de suas coleguinhas 'as mais ca

lorosas, felicitações natalícíes.
,

Aniversariantes da Semana
Maria- Deuscêlia esposa do
sr, Oswaldo, Treuisani; os

isoen»: Benedito Theréeio de
Caroalho, residente em Flo
rianôpolis e Wilson Voigt; o

menino Pedro Ivo filho do sr.

Rimon -Seleme.
'

, Dia 23: o senhor Doutor
Moaci,. Budant; o -jovem Si1-
vino Baluta.

Aos aniuer sariantes, nossos
votos de muitas felicidades.

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: (JS senhores: Oswaldo
Rogério de Oliveira, Lineu
Pacheco e Estenisleu Schuppe;
residente em Salseiro; a se

nhorita Erica Baukat; , os

[ouens: José Waldir Schulka
e Décio Roberto Roeder; os
meninos: Pedro filho da exm«
viúva sra. dona Maria das

I, Dores da Silva, Ezequiel e

Joel (gêmeos) filhos do sr,

Severo Semczuk.
Amanhã: o jovem Rogério

Tremei.
Dia 19: a senhora dona

Elvi,.a esposa do sr. Ernesto
Noernberg: o senhor Antonio
Soares; a senhorita Ursuta
Arzi(a Ml'ws.
Dia 20: a srta. Clarisse

Sofia Freiberger; o iov6m
Norbetto Wachtel.
,/

, Dia 21: o senhor Ziegt,ied
Olsen; as senhol'itas: Maria
de Lourdes Ferratesi e Yolanda
Cavalhei,.o.
Dia 22: 'a senhora dona

--x-

Agrônomo, Celso Carlos Peluso

, Bm serviço esteve em Papanduva o Agrôno-
mo sr, Celso Carlos Peluso. A finalidade especifica
de sua visita prendia-se a um levantamento a ser

feito em toda a região do município colhendo
dados que posteriormente, serão aproveitados em .

proveito do mesmo. O Agrônomo que representava
a AMPLA da ocasião de sua visita. esteve em

contato direto com, o Sr. Prefeito elaborando pro
jetos que posto em ação, redundarão em vanta

gens para toda a região municipal;

Hoje quem está eomemorandc mais um ano

de sua feli7' existência é a sra. Idallna da Cunha

Ramos, virtuosa esposa do sr. Antonio da Cunha

IRamos, funcionário aposentado dos Correios e Te
légrafos. Dona Idalína que sempre foi a mãe cari
nhosa, exemplar esposa, hoje no aconchego de
seus filhos estará muito feliz, estes também são
os votos da coluna.

-x-

GERSON CESA& é o nome do garotão filho
do distinto casal sr, Vitor (CacUda) M�lakoviskl,
que hoje comemora mais um ano .de vida. Logo
mais à tardinha a turminha lá estará para presti-
gíá-Io na hora do apagar das velinhas.

'

86,ANOS
A data de 11, de março de

1973, foi muito festiva para a

sra. ERNA SCHUMACHER.
pois comPletou 86 anos de
idade.' A sra. Erna Schuma
che,. é natural da Alemanha,
veio para o Bl'asil, em 1899.
Residiu em COl'upd e mais
tarde em Cano.inhas.
Trabalhou no 'comércio le.i

teiro desta cidade durante 40
anos. Tem 10 filhos, 39 netos
e 94 bisnetos.

Chefe do Setor Regional da CNAE

Esteve traDsitando pelo município 'a ser·

viço de liua especialidade, a lira. Dl'na Bl!atriz
Ferreira Budaot, Chefe do Setor Regiooal de

Alimentação Escolar. com sede em Cllnoiohll8.
A Exma. Sra, maoteve pal:!stra com o 8I!Dbor

Aloipio Partala, Prefeito Municipal, oportunida.
de em que foram ventilados diversos assuntos

I
vipculados com o serviço de Alimentação Es

colar. Assim, D08S0 município vai gradativamente f

se entrosando com as moderna!! normas de

A coluna se associa às manifestações nata
lici3S almejando a todos multas felicidades.

o EGOISMO ESCRAVIZA, O AMOR LI.

BERTA. Dai um pouco do que não te faz

falta àquele que muito precisa i e Deus te recom

llenl!!ará. CAMPANHA DA FRATERNIDADE.

pias?
gundJl-s, v.Qeê "tira
d. qualquer documento,

jornais ou livros, no C·A R T Ó R I O

� R. E G I S T�R O C I V I L de' N E R E IDA

II CORTE, no edifício do' FORUM desta cidade.

A T,E N ÇA,OMaterial escolar' I ••

com sede
procurem na lo']a da

Impressora

louro Verde Ltda.
DO
C.

vizinha cidade

atender a

.1
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Clu� de Bolão Fantasma
ASSEMB�ÉIA GER '.L EXTRAORDI ARIA

\ " .

EditaF:\de Convoc ção
. Senhor Silv..� A. Mayer". P�e�Idente do Clube de

Bolão Fantasma, usando das atríbuíções 9;, e lhe
. confer��

os Estatutos Sociais,": esolve CON VOQ'AR a Assembléia
Geral Extraordinária', �os Sócios, a/.4�alizar-se e� sua

Sede Campestre, sita n Bairro Ap�\reClda, nesta cidade

de Cancinhas. no dia 19 (\e marçojde 1973, às 20 (vinte)
horas em PRIMEIRA C9-rVO�?AçAO, afim de tratar

dos assuntos constantes da' !:eg!!Ilmte
'

, 1·
ORDEM Q,O DIA:

�

., .

a) Aprovação do .:Reg\�ento Interno do Clube:
b) Outros assunjós de interesse da Sociedade .

.,; !

, Não havendo/' número legal para instalação
da Assembléia em/ Primeira Convocação, fica desde
já feita a SEGU?NDA �E ULTIMIi /CONVOC�ÇÃO,
para as 20,30 ,,(vinte horas e trinta minutos), Ou seja,,,,.

meia hora apos a Primeira Convocação.'
, E pira 'que chegue ao conhecimento de todos

os sócio" passou-se o presente EditaL \
yam>inhas, 01 de. março de 1973.

�

I ,Silvio A. Mayer ._ Presidente\

Canoinbas rso, N.o 1216

�Notas Esp�rsas
o industrial sr. Alcirlio Za-'

níolo, que aniversariou' terça
feira última, reuniu colegas e

amigos para uma churrascada
de eupín e costele, na sede do
Sextão, sábado à noite.

x x x

O' grupo do Super-Mercado
Cereal'aqquirtu imóvel na Rua
Paula Pereira, onde pretende
construir, mantendo, contudo,
sua filial na Praça Lauro Müller.
Pelo visto e jeito o 'aludido
grupo vai comandar o mercado
dos -super em nossa praça.

prtmeíro passou no veetibular
de Engenharia Civil em Blume
nau, após já ter passado em

Engenharia Química em Floria
nópolis e a segundá passou em

Direito na Católica em Curitiba,
ambos nas primeiras classtâ-
cações. \

uma churrascada de ovelha, no

rancho do sr, Wiegando Wiese,
no rio Igusçú. em Paula Pereira.

x X'x

O médico Dr. Osvaldo Segua
do de Ollveíra, scompenhedo
de sua esposa, sra. Heydê Car-

.

valho de Oliveira, encontra-se
.

em Florianópolie; em merecidas
·férias.

x x x

Sem dúvida e todos afirmam,
o grande animador do nosso

carnaval, foi o bío-químico, Dr.
Vargas, acompanhado de sua

exma. esposa.
X X X

O canoínhense, agora' cidadão
carioca, sr, Ilmo Buss, foi home
nageado sábado últtn,o, com

x x x

A aula íneugural de D08!la

Faculdade, .68. feira última, no

Clube Canoínhense, foi um dos
acontecimentos mais marcantes
da cidade, presti,giads por todos.
O Deputado Therézio Netto
deslocou-se de Florianópolis es

pecialmente àquele fim.

x x x

Visitou 8 noeaa cidade;' reven
do f!amiliares e amigos o enge
nheiro químico Doutor GUida
Schreiber, agora prestando ser

viços à Rigesa, em Valinhos�
x X" x

Os, cenoíehenses, Benedito P.
de Carvalho Filho A Marilei
Lombardi j�' são acadêmicolI. 0

x x x

O Prefeito er, Alfredo de Olí
veira Carcíudo e Vice.. Dr. Paulo
E. Rocha Feria e outros lideres,
serão homenageados hoje em

'I'aunay, com uma chuerescsds.

•

, ,

. Quer saber por que Salão do
Automóvel?

.. �/
.

Aguarde mais um �'úco.
.

Por enquanto, algumas dicas:
os veículos que 'esíárão lá são da
marca Dodge. O {ue existe de

'

mais atualiza<ittm todo o mundo,
em matéria dw�utomóvel.
Dodge Gr51n Sedan, Dodge Gran

. Coupê, Dozge Coupé de Luxo;
Dodge:Ch,rger, Dodge Charger RT,
Dodge SE. OS carros de linhas mais

mOdern",a:s, os mais potentes,
de melãor desempenho.
E aitnda a mais completa linha

de �minhões fabricada no Brasil.},is lnstalações roram feitas
.

pa: a deixar você totalmente a

vontade. O atendimento é de
:primeira. Os planos de .

financiamento estão sendo
carinhosamente preparados.
Antes de decidir que marca

comprar, espere a inauguração do
Salão do Automóvel de nossa
.cidade.

Aí, você vai preferir um Dodge,

.,
,.

MERHY SELEME e CIA. LTDA. /

R. Paula Pereira, 735 - 'I'el.: 365 e 366
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Impressões colhidas pelo caminho,'

Vinte é cinco anos. ''\

••

Enéas A'hanázlo

No dia cinco de julho deste ano completar-se-ão vinte
e cinco anos do falecimento de MONTEIRO LOBATO, ocor
rido em 1948, em S. Paulo, Há um quarto de século, segundo ,

ele dizia, foi verificar pessealrnente se a morte e,i:,(virgula,
,ponto-e-vírgula, ou ponto fIOai. "

.'-

Livros, artigos, estudos, suplementos 'e 'até um museu

com seu Dome estão programados para marcar a data.

-X�
Em artigos de j,ornais e em programas de televisió

surgiu um debate sobre a cidade onde teria" ele nsscído.

Ta�baté, ind�gDada, sustenta que foi, lá. Mas 1:1 ant1g:!l Buqutra
(hoje MonteIro Lobato) entende que lá teria viodo ao mun-
do o escritor.

.

.

O debate, se não tem consistência, serve ao fmenos
para reavtvar â memória do grande brasileiro, numa 'époce
em que tudo cai rapidamente no roldão do esqusctmento.

A verdade, porém, é que parece pacífico que ele .nes
eeu mesmo. em Tll-Ubaté. Assim afirma o mais cate gortzado
de

.

seus bíôgrafes, EDGARD CAVALHEIRO também seu

grande amigo.
'

Idêntica afirmação é feita por NELSON PALMA TRA
VASSOS, JORGE RIZZINJ, J. C� BARBOSA MOREIRA,
SIDONIO MURALHA e EDSON DE CARVALHO, UDS ami
gos, outros e.tud'iosos d� vida e da obrá do" escritor.

.

Parece, pois, que a Buquíra, que mais tarde recebeu o

n�me de M?NTEI�O L<?BATO, quando erigitia em munící
�IO (pertencía � S�o José dos _Ca,mpos), �em poucas poesíbí
hdades Da reívlndiesçã« a que se abah.nçou. Em suas terras
fica, isso sim, a fazenda por ele herdada do avô onde morou
várros anos e onde escreveu "Urupês" seu prfmeíro livro
de contos.

.'..

-X--

..

Se isso n�o bastasse para encerrar as pretenções bu
quiranas, haveria a palavra do próprio Lobato 'numa
"sutobtogreüe' do próprio punho, escrita mais ori menos

�m 1925, e publicada pela "A novela semanal", onde diz:
Nasceu em Taubaté, 80S 18 de abril de 1884. Mamou até
87. Falou tarde e ouviu" pela primeira vez, aos cinco anos,
um célebre ditado: I

"Cavalo pangar.é,
Gente de Taubaté '

. .
,

Domiqul, Iíbera-mé ..•"
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