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lo�ato e o Direito
Enéas Athanázio

Neste ano em que se comemora o jubileu da
morte de MONTEIRO LOBATO cremos não ser de
mais voltar a ele.

José- Bento Monteiro Lobato foi bacharel em Di
reito, mais por imposição do avô que por inclinação.
Mas era, como dizia, um bacharel mais pele Largo
do Rosário que pela Academía.. Dos professores. o que
mais admirou foi PEDRO LESSA, não pelas lições e

'sim por ser ótimo modelo para suas caricaturas. Quanto
aos demais, só apreciava aqueles que sabiam inter
calar boas piadas no meio das aulas'. Dos autores lidos
só mencionava o praxista Lobão, cuja volumosa obra,
de tão pesada, era autêntico trambôlho para carregar.

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SAaADOS'I CAIXA ,POSTAL, 2

Coronel Janone Neto em nossa �Idade
sendo recepcionado com um churrasco,
oferecido pela Municipalidade, na sede do
Clube de Bolão Fantasma. No período da
tarde o ilustre visitante percorreu o

nosso parque industrial. rumando após
para Curitibanos. O Coronel Janone mos

trou-se impressionado com o nosso desen
volvimento, dizendo também de sua satis

fação pela perfeita regularidade' dos

serviços da Delegacia local, elogiando a

capacidade de trabalho do seu titular,
Tenente Narloch, informando ainda que
estã prestes a sua reforma, mas que,
permanecerã em' nosso Estado. já tendo
sido convidado a colaborar na administra

ção do, Governador Colombo Machado
Salles.

A nossa cidade foi distinguida ontem
com a honrosa visita do Coronel Francis
co. Janone Neto, Chefe da 16a. Círcuns

críção do Serviço Militar, com sede em

Florianópolis.
Sua visita prendeu-se à inspeção de

rotina à Delegacia local que tem a sua

frente o Tte. Osvaldo Conrado Narloch..
Na oportunidade presidiu a entrega de
certificados a novos reservistas em ceri
mônia cívica, realizada na parte da manhã
na Praça Lauro Müller, ato que também
contou 'com a presença de todas �s auto

ridades locais. Posteriormente, acompanha
do do Prefeito Alfredo Garcíndo -e Tte.
Osvaldo Conrado Narloch, procedeu a

vãrias visitas de cort,ezia às autoridades,

Mais tarde, por injunções, foi Promotor, o que o

levava a declarar-se um «bacharel grudado como era
ca numa promotoria». Mas ao que parece, levava a

sério suas funções, embora não tolerasse o júri, por
quê era um tímido e porquê não suportava o paté
tico de algumas defesas. das quais tinha <enorme.«
vergonha lI>.

Foi, como advogado, patrono.de uma 6Ó causa.
onde obteve a vitória, do seu cliente, o que muito o�

alegrou, pois a vitória sempre alegra, «mesmo que
seja uma porcaria».

Tinha, entretanto, bons conhecimentos de Crimi

nologia e noções seguras sobre o crime, o crímínoso
e a péna. Alguns dos seus escritos revelam inclinações
deterministas, em voga na época mostrando' que era

atualizado.

'Sobre a lei, sua elaboração e seu suporte nos

fatos socíaís.. embora escrevendo para leigos, tem con

ceitos com firme fundamento sociológico e que qual
quer jurista subscreveria.

, Da função do juiz e do funcionamento da Jus
tiça disse coisas perfeitamente corretas e válidas. 1;,
no 'entanto, jamais se deteve a escrever um trabalho
jurídico, jã que de sua pena sairam todos os assuntos,
exceto temas de Direito.

Suas idéias a respeito estão dispersas em sua

vasta obra, em trabalhos de outra natureza.

No fundo, embora isso o contrariasse, raciocina
va' como um jurista ...

O assunto desta crônica, depois de desenvolvido.
pretendemos apresentar, em forma d� tese, numa

reunião lobatiana que se realizará em Taubaté, para
marcar o jubileu da morte do escritor.

Programa dos festeios do Jobileo de
80ro da cidade de Cau.oinbàs, aprovado

, pelo Comissão Pró-Festejos
3.8.73, 'quinta feira, na Praça Lauro MOO ler:
ou 19 horas: Hasteamento dos Pavilhões' aeío

nal, tadual e Municipal, com o badalar dos si os nas

Igrejas a cidade e todas do interior, apito das fábricas
e busina e catros, dando-se início aos festejos;
As 19 ou

. O horas: Missa Solene ou Culto, no mesmo

local, seguida etreta a cargo da Banda da Po cia Militar.

Dia 2 sexta feira, Feriado Esc ar:

Programação a c rgo das Coordenadoras e Ensino, a

ser entregue sexta feira, dia 16, na Prefe·tura;
As 19 horas: Retr ta a cargo da Ban a da Polícia Mi-
litar e queima de gos de artifício, com a possível
apresentação do Boi Mamão, de I [aí;
As 20,30 horas: Se ão Solene, Câmara Municipal
com, a apresentação do ral Canoi hense.

,

Dia 25, sábado,
As 6 horas: Alvorada na

TheréziQ novamente
entre nós
O Deputado Therézio Netto
esteve novamente em nossa

cidade, chegando na manhã
de 5.8 feira, retornando na

tarde de ontem. A sua visita

prendeu-se a compromisso,
familiar' e social. Na tarde
de 5.a feira manteve conta
to com o Prefeito e Vice,
srs. Alfredo de Oliveira Gar
cindo e Paulo E. Rocha Faria,
participando ontem do almo
ço oferecido ao Coronel
Francisco Janone Netto. v

Técni(o canóinhense
tem proje�ão no

'

exterior
A Federação Internacionsl das,

Associações de Apicultura
APIMONDIA, com sede nfl Fran
ça, enviou mensagem ao espe-
'cialieta e administrador do Pro

jeto de Apicultura de Santa
Catarina, He.lmuth Wie&e. con
'vídendo-o a fazer parte do Grupo
de Trabalho sobre «Intoxica
ções», da Comissão de Patologia
Apícola daquela entidade, du
rante o periodo 72/73.'
O grupo a que se refere O

convite enviado pela APIMON
DIA será composto por técnicos
da Rússia, Alemanha, .Holanda
e da Franç,a. O especialista Hel
muth Wiese está a serviço da
Secretaria da Agricultura há
mais de quinze anos, exercendo
suas atívrdades na chamada
«Cidade das Abelhas», localizada
em Saco Grande, nesta Capital.
A carta enviada ao técnico

cat8rinense deataca a Importân
cia do seu trabalho em Santa'
'Catarina, ressaltando ca sua

notável atividade no dominio da

apicultura no Brasil e no plano
mundial.

(Noticia extraida de "A Gazeta"
de Florianópolis, de 07/06/1973)

raça

As 9 horas: o grande desfi!,
todos os estabelecimentos de e

LEC, Sindicatos e outras entid s, etc.;
As 11 horas: Abertura da

\ pos ão, abertura das bar
racas das nações, barracas de le branças, a cargo das -,

normalistas, (Comissão de remoção)
As 14 horas: Rodeio e rde hípica,
baixada ou Raia Julio B dant;
As 20 horas: Schow Alvarenga
Estádio' Municipal;

.

As 22 horas: Baile nos Clubes Canoính nse e SBÓ,
animados pelos conj tos Band Schow e T opical Baud,
respectivamente. \

ia 26, domingo:
nhã e à tarde: Gincana, a argo das

normalistas, com arde dançante
\
em todos os clu es;

O Estádio Municipal: grande J go de
futebol entre a equipe local e um clube profi ional
de Florianópo 5;

As 19 hor : Encerramento da exposição, com entrega
de premios aos vencedores.

C oinhas, 9 de junho de 1973.

de

Comissão Estadual .,

Ja

o Centenário
Dumont'

tem

«slogan» para

de ' Santos

Estãdio da

no

Fpolís, 07-06-73 - "VOOU ENSINANDO O MUNDO A
VOAR" é o "slogan" adotado pela Comissão Estadual para os

festejos do centenário de naseímento de Alberto Santos 'Dumont,
que será comemorado no período de 20 de julho a 23 de outu
bro do corrente ano, O "slogan" será utilizado pelas repartições
públicas e empresas do Governo em todos os impressos. Neste
sentido, a Comissão Estadual já está mantendo contactos com os

responsáveis, através do' seu Grupo Executivo.

Igualmente as Associações micro-regionais estariô orga
nizando sub-comissões em todos os munícíplos catarinenses para
que 8 programação da Gomissão Central alcance todo o Estado.
As indústrias catarinenses serão procuradas para se integrarem
às promoções nacionais, estaduais e municipais. Os festejos terão
início em 20 de julho, dia do nascimento de Santos Dumont e

serão encerrados em 23 de outubro, Dia do Aviador.

\

I

Alfredo de Oli:veira Garcindo .,. Supervisor Geral

COOPERE C I DA D E.
DA.

L
L,I M P A CIDADE
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'Residencíal
vsl38("

'8 ��m1dt e- Curitibanos",
.

'

Últimos AP�;r�M' ros à venda-
Já esta_�_,.("'áceita'nd0 reservas a venda

�PARTAMENTOS,
"�hores infOl;mações e condições com o sr,

. , )

RIMON SELEME, n� CASA, PARA TODOS.,

j

fo Móveis
I

DUI"O Müller n.o/494
" 'Y

/,Y'

S�lÍfa Catpl"lna
,{? ,

..1li'·;
\. I'

Revendê OI afamados "MOVEIS CIMO", no
_.i'1-·

-

melhor preço da regii�. vista 'com 20'% ,'de,
. '4/"desconto, ou s�;-",rpreferir,

.;

,em 11 me,�Y
,fi"

d,:'�'

Antes d"l'�omprar, verifique os preços,4 '
'

e vej_.l'�s vantagens. E:' mais' barato comprar

08, ZMOVEIS CIMO", aqui ,em Canoinhas.

Praça

CANOINHAS -:-

paga� ,:tudo

to:cópras�' "I
Em Bpan s' 10 segundos; você�
FO'TOCÓ IÀ,S, de qu-alqu�/documento,
jornais ou livr , no C A R ró R I o o o

,FC E G, I' S T ,R 'o I V I L ' N E R E' IDA ,C.
'CÔRTE, no edifício

\� /'" �, .

,::r, "

"

'
"

'.
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I Dra. Zoé)@kyria 'Hativl de Seleme I'
=

�
Cirurgiã Dentista' F.

. /"

II '

C I C OOS589159/DEP '" H

�. eUnie ,Hentária de se�horas e crianças;
,

'ii
5 • ,'- .. ,

"

Esp�ci8lização e� Od()otopedis ii, �

fi Hora marcada 51
:I Pra� La... MüUer, 4094 - rODe, �6', i5
r. ,j"

' .,
__'

�. ::
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o Posto da Receita Federal (ex-Coletoria Federa!),' pede às

pessoas abaixo mencionadas, para retirarem os envelopes' contendo
material do Imposto de Renda de Pessoa Física, mesmo aquelas

que já apresentaram suas, declaracões:

,

L'

1\
Vende-se lOU "aluga-se 'Olaria

escolar
" '

'Vende�se ou aluga-se uma bem montada "OLARIA
• em ple'rro-: ncionamento, com-fabricação de .::relhas Fran-

cesas, Tijplos, ilhas, Telhas Goivas, '�te:""" "

#

Um bem monta arracã9:,,>dé dimensão grande
da proteção ao maquinário e

."f'�de' prodl.!cão.
,

Pára mlliotes esclarfoMfuentos, os/ iDteres&J;uJ�s deve-
rão procurar o propri�áJ;i6"'e!D Papà�duva,sr. Gustavo'''1�:�.'&�.

�Gu8tavo Adam ( 'ln

II
..

Lã
__
i

,--" ,II
, -"

.. "'�� II
�'e'tiÕres preços. ,.

II
..
1&

'

.
II
1&

I
til

. ' .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adelirio' Cunha, Abdenego Pereira de Liz,
Abilio Ribeiro, Alceu Agnaldo C,unber, Adalbelto
Kercher, Adão Pereire, Aclelio Borba, AdenirJoeé
Macbado, Adolfo Roque, Afonso Ribeiro, Aires de
Oliveira dos Santos. Alfredo, Feereies de' Souza,
Alinor Lescovite, Altemir de Lima Carvalho, Alvani
Gonçalves. Amiltoo dOI Saoto!!, André dos Santos,
Antooi{l Cardoso Filho. Antonio Bueno de Oliveira,
Antonio Bueno da Rocba, Ant(1nio, Gomes do Vale,
,Antonio Kowal, Antonio Ivo Kicheleski, Antonio
Lescovitz,,' Anton;o Maid8m� do Nascimento. Anto
nio Ribeiro, Antonio Sergio da Cruz; Antonio Ama
deu de ,Paula, Antonio Abel Nicoluzi, AntoDio
Carlos Borges, Argemiro Martins de Souza,' Aris
tides Pereira' da Rocha. Artur Scbwitzky, Atair
Corrêa do Prado, Augusto Gunçalves, Augusto
1ani8zew.ki. Benone Coelho. Bernardo Kerscber,

, Carolina Pires de Andrade, Carlos Brey Neto,
Celso Bueno, C!emeote Rock Ferreira; Demesio
Ferreira Guimarlies, Daniel Ferreira Martin".
Daniel FiawoDcini, Daniel Tokarski, Daniel Vitor
Konkol, Darcy Silveira, "David Holsspfel, DaviJlo
Corrêa da Silve, Delfina Cavalheiro, Dilermandó
Brito, Dimas Freitas, Dirceu Mario da Cruz. Do-,
naltino Sampero, Eldgsed Schramm .. Goesbmeier,
Elibio Pfl�ger, Emilio Albedini Filbo, Erasmo Nunes,
Erno Pfleger, Ervino Liebe], Estllfalllo Sempohuky,
Euclidee A. Davi, Euclides de SOU�á. Evaído P.
Vieira, Febieno Wzoréck, Felipe Varveoszaki, Fran
cisco 'Moreira' Lima. Francisco Geealdo Rodrjgues,
Genasio Luiz Maciel, Giido Bernardino Corrêa.
Gilbi!rto Lestscb, Haroldo Geosekopf, Heleoscro
de Mama0 Soares, Helmuth Rank. Hermiaio Ca
valheiro, Horscides 'Machado do Amarante,' Hugo

"

Santos Carneiro, Ildebrando Varela Mechado, Iotsn
dio de Souza, Ivo Petry, Joito Cizinski, João Do
mingos Ribas Cordeiro. ,Jo�o dos Santos. João
Eranilde Corrêa, Jalio Mari� Guimarães Ferreira,
Joi!o Henrique Frederico Siems, Jeai Baier, . [ee- '

bert Gi.'osskoIlf, Jorge Paulo. José Ad�Dir Muenetee,
José CarvalhlJ dos Sentos. José Almir Tinfe, José
eardoao Leite. 1'o"é Corrêa 'dali) Santos, José de

/

Paula e Silva, José Furmenn, José Maria Martios,
José Streit, Jos� Vou:k, José Zacaluzne, Juliano
Domingues Maciel, Julio Carneiro, Lamortino Pi.
res dê Lima, Leopoldo Ve!eeki, Li<iia Ghisi Car-

(

laterial
procurem�na loja da

Impressora
Ouro Varde" Ltda.

Mai,ores'

bani, Lourenço Liesmeier, Lourival Alves Martins,
Luiz Orestes de Deus Bueno, Leonidea de Freitas
Neves, Leonardo Bekov.: Leôuidss Pereira da Cruz,
Luiz Alves Pereira, Monoel' Rodrigues, : Manoel
,Rod,rigulls de Marafigo, Marcelino Beira Kaliocs
que, Ma.r'cos Aurélio Scbmitt, Marie Aríete dll Sil
veirs, Mari .. Diener, Maria de Lurdes Gulanovski,
Maria Izaura Rodrigues Palhano, Maria Lucia de
Paula Nunes, Mario Müller, Mario Kromp, Mariá
Martinhuk,' Marinha GraoemsDu Costa, Marcos
z'i�mermano, ',Mano�1 Vieira de Morais, Mauri
Mendes, Melchie,des Rodrigues, Miguel Alves Corrêa,
Miguel Berezanski" Miguel Mochuàcz, Nelson Ivo;
Leite, Nelson Revey, Nilo Ricardo Herhst, Niralci
Ioês Woichicoski, Nivaldo Becker, Ni.valdo Ferreira,
Nivaldo Martins de Souza. Noé, Fortunato Varga!!;
Oldemar Schroeder , Olimpio Teixeira da Silva, Os
car eava. Osni Luiz Hoffmapn, Otavio de Lima
'Cavalbeiro, Pedro Dolla, Pedro de' Souza Cordeiro.
Pedro Raimuudo Lima de Souza, Pedro Vieira do
Nascimento, Pedro Zazeski. 'Pre8cjlia�(J Teisnoski,
R einilds Adolina Beth, Roberto Guilhêrme Drans.
Feld, Ramualdo OS&OWi8ki, ROllilDari FanHo, Rcsinha
Machado, Ruthe Kellner Lsde-, Sadi Soares, Sal.
vador Munhoz Pires Batist... Saul Ctestaoi Sobri- !

nho, Sébasti�o Rodrigues de Andrade, Segesmunde
S. Wojciechovski, Silvestré DáiniJing,' Silvio Fer
nsudes, Silvio Sudbrak. Sofia Dsmeso de Silveira,
Sophis Feutuoso-Leite. Tbeodorico Silva de Moura,
Teodoro Cheuchuk, Teresinha Aparecida' Á. Celo
meno, Vacilio Cuzin, Valdemiro Wossgreu, Valdir
Pedro Temothio, Venderlei Granemann, Venceslau
Suchsra, Vitoldo Ignaszevski, ' Waldemar ,Konkol,
Waldemiro, Femandea dos Santos, Waldomiro Ne· ,

ves, Waldomiro Ribeiro Batista, Walfriào Gomes,
Walmor Simões Medeiros, Wonda Dozulina Ferrei
ra. Walfrido Pires de Lima, Welci Machado Sal

danha, 'Willi Baukat, Wladi8Iau,GIlI�eov8ki. Pedro
Machado.

-, Posto da Receita Federal de Canoinhae, 05/06/73.

FRANCISCO ZAZISKI

Chefe do PRF
I

de
I

Cas� T.s-evisani
/" '

O irliibu ido ta
'_

/

...

, (anoinhe'n"
, .
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Cédulas em recolhimento
Conforme Resolução do Conselho Monetário

'Nacional, as cédulas antigas de 200, 50Ó e

1.000 cruzeiros, carimbadas ou não pelo Banco

Central, perderão seu poder liberatório a

partir de 1.0 'de julho de 1973.

,---------------------------,
Ci ne Cruz

I,

(O' LANÇADOR DE

SUC,E�OS)BO É. à. 20.15 h • cena. 14 anoe - progr a duplo
19 Monumentel filme de ação inteiram nte filmado

na @I�va' 'em, deSlum,
brante

cOIOr,Hidj'
\

Eva, a Vênus Selvagpm
is um espetscular Fsr-west itdino todo colorido

U .Tudo OU Na1a Não, percam!

m 4 ae••õe., com 4/ filmee diferentes
I

a. 1 .45 horaa • em: ma�iJiê - eeueura livre

0, 'Tudo ouiNada
aa 16 horaa \' Formidáv�1 ",peral - cen.ura livre

Eva, a\ Vênus/Selvagem _

aa 19 horaa - cen\ura 14 a,.6oa. em De.uão de gala
Um f�lme Ble�iio! U�8 �e?'8ge� de, amor e ternu:8 ...

Um fll�e.,chelo de

e,oço,i
que vlbr�rá. todos os coreçoe s:

Encontro eom a felicidade '

(HEINTJE) o' filoop.Xque você t'gperaV8 a!l8i�tir.
Atenção: ede fi1me r:FPfiza 3a. feira'. 'a. 20,15 hora.,
a. 21,15 hora.- - cebillu�à 14 anoa

'

A Condor 'Fllmp. &Pv'senta\�m super W<!!ster, filmado em

Cinema8cope'lechni,cú�r, com LEX BAKER: '

,

O lVale da Morte.
Atenção: eate 'flíme repriza "a. feira. aa 20,1-5 hora.

I

DIA 20, 4•• f-'ira • aa 20.15 horaa - ceDlura. 14' ano.
I,

' • •

"S,••ão da. Moça." - Programa duplo
,.1.0 fil��: Mais um 'espetal�ul8r filme nacional:

Como�/ é. Gostoso' 0\ meu "Francês
2'0,lfilme B progrsmar.

DIA 21, 5a. feira. aa-I-4-'-h-o-r-a-••-e
.....

matinê e 20.15 hora.
DIA 2'2. 6a. feira • aa 20.15 hora. I

" I
'

,

'

l Jesus O Filho dê Dsus .

A ,História da Humanidade! ,Vida, \ paixão e morte de
.

Jesus Cristo .. - Não �erc8m!
DIA 23, sábado, 8S 20,15 h, cens. 14 a�o8, programa duplo
1.0 filme: Criaturas que o Mundo 'Esqueceu
2.,0 filme: Tarzan Luta pela Vida

2.° filme:

DIA 24, domingo, a8 19 horas - censura 14 anos

'I Fujam, Sartana Chegou
88 21,15 horas - censura 18 anos'

As Mulheres Amam por Conveniência
,--------------------__--1

Bandeira Municipal
A Leí n.365, de 16/04/73 que dispõe sobre

a forma e a apresentação dos símbolos do Mu
nicípio de Papanduva, Ioí aprovada e sancionada
pelo Sr. Prefeito. A Bandeira Municipal de Pa
panduva, de autoria do heraldista prof. Arcinée
Antonio Peixoto de Faria, da Enciclopédia He�
rálrllta Municipalista, será Esquartelada em cruz.
Sendo os quartéis nas cores alternadas de ver
melho e verde, constituídos' por quatro faixas
brancas earregadas de sobre-taíxea pretas, dis
postas duas a duas no sentido horizontal e ver�
tíeal, que partem dos vertices de 'um losango
branco central, onde o brasão municipal é aplí- '

cado. Já foram tomadas as providências para o
formal cumprimento da Qitada Lei. Assim nosso

município terá a sua bandeira a exemplo dos
demais municípios brasileiros.

N.O 1228

Notícias de'

Prefeito 1rabalõa
"

o Sr., Prefeitp Municipal vem se eonduzín-
do à frente do Executivo Municipal de maneira
elogiável, sem alarido ou rufar de tambores,
mais na sua simplicidade de todos conhecida.
Já às 7, horas da manhã vemos no pátio da
Prefeitura distribuindo os serviços sempre junto
com seus funcionários dando estímulo aos mes
mos num ambiente de perfeito entrosamento.'
Agora chegou a vez dos «meio fio» nas ruas de
menor movimento, o cascalho vem sendo colo
cado na medlda.do possível em todas as ruas,
sendo este um material de ótima qualidade no
revestimento das ruas de terra batida, evitando
o pó e protegendo a lama em tempo chuvoso.
Ruas estão sendo alargadas, niveladas e reca

padas com «cascalho que muito beneficia as
mesmas. Assim tem sido o «dia a dia» do Sr.
Aloisio Partala que durante a noite quando nós
todos estamos repousando, merecidamente; ele �

levanta cinco, seis vezes ou mais para atender
um chamado para ver um enfermo na [urísdí-

,

ção de seu município,

Arena expulsa Vereador
o Presidente da Câmara Municipal de São João
da Barra, vereador Edmír Martins, foi expulso
dos quadros da Arena, como incurso em críme
de infideli:dade partidária: aliou-se ao MDB para
conquístar o cargo" em março do corrente ano.
A comissão diretora da Arena fluminense, em
reunião que durou duas horas, resolveu também,
homologar decisões tomadas dentro da Lei que
prevê os crimes de infidelidade partidária, por
seus díretóríos de Santo ,Antonio de Pádua e

Resende, expulsando o Vereador Advardes Jose
de Oliveira e o Sr. João Mauricio de Macedo
Costa. (Gazeta do povo.) N.R,: é o fato, a Lei
foi feita para valer.

Nova Inâústria em

Papanduva
Mais uma indústria esta sendo instalada

.no quadro urbano de nossa cidade, trata-se da
Serraria e Beneficiamento de Madeiras, de pro
priedade dos senhores: Pedro Giacomo de Lucca
e João Paulo Furtado. Oportuna sem dúvida a

iniciativa dos aludidos senhores, pois notava-se
a ausência .de uma fábrica especíalízeda no be
neficiamento de' madeíras que suprisse' satisfa
toriamente o consumo' de seus interessados,
agora mais esta" lacuna foi suprida, atendendo
o progresso por que .vem passando o município
papanduvense. ,

Energia agora deve baixar
, o Congresso Nacional aprovou o Projeto

n. 3/73, que dispõe sobre formação de estoque

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

f

'I', E G 1ST R O

de carvão. De acordo com II nova lei 40 milhões
de cruzelros serão destinados à compra de car

vão vapor pelo Governo Federal que manterá
- .este matezíal como estoque ou reserva. No en

eamínhamento da votação o Deputado Federal
Wilmar Dallanhol integrante da Comissão Espe
cial do Congresso que examinou e aprovou o
citado projeto, salientou a importância da me
dida e os seus reflexos imdíatos nas tarifas
elétríeas que deverão ser reduzidas. Salienta o

parlamentar eatarínense, que até' o presente, os
estoques de carvão eram da responsabilidade
das empresas do sul-brasileiro. Passando esse

.encargo à uníão, conforme estabelecido a lei,
as empresas de energia de Santa Catarina, Pa
raná e Rio Grande ficam substancialmente
aliviadas, devendo deduzir esse onus na tarifa
cobrada a seus cosumidores. (Transcrito do etí-

'

cio enviado pelo Deputado Dallanhol a este
colunista.

\

'Restam ainda cinco pelejas
à seleção

Faltam, ainda, para a seleção brasíleíra,
mais cinco jogos nesta sua excursão pelo exte
rior, os quais são, estes: Hoje Brasil x Alems-

,/

nha Oclríental em Berlim, às J 2h30min. Dia 21
Brasil x União Soviética, em Moscou, às 13 h
Dia 25 Brasil x: Suécia, em Estocolmo, às 14 h.
D!a 80 Br!lsil x Escócle, em Glasgow, às 14 h.
Dia 3 de julho Brasil x Irlanda, em Dublin, às
Hlh30min: Vamos torcer para que nosso selecío
nado brilhe nessa competição internacional.

Passarela, da sociedade
Dia 18 estará aniversariando 8 garotinha

'

Tânia Regina, fIlta do casal, Heitor Machado e

senhora, ele Coletor Estadual atualmente resi
dindo em Barra Velha. A Tânia recepcionará
suas amiguinhas em sua residência.

'

* Dia 20 estará completando mais um natalício
o sr. Paulíno Furtado de Melo, pessoa multo
relacionada em Papanduva, receberá os mais
acalorados cumprimentos dos amigos e pessoas
de sua relação. Este colunista amigo do «tio I
Paulinho» desej� a mais completa felicidade.
* Dia 19 a senhoríta Maria 'I'revlsaní, filha 'do
casal Deonisio (Pasqualíua) 'I'revísanl.' A 'festinha'
promete muita alegria no dia natalício da Maria
que serã muito cumprimentada pela turma da
jovem- guarda.

'

*. Dia,:'.2 as atenções estarão, vol�adlls para a
Cidade de Caçador, onde estará festejando niver
o nosso -prezadíssímo Bispo Dom Orlando Dotti.
Amigo sincero de Papanduva, sempre aqui vem
em visita a seus dIocesanos, por certo receberá
as mais' justas e merecidas manifestações de
carinho por parte de todos. • v

* Também na mesma data na aprezível e linda
praia de Barra-Velha, estará comemorando ida
de nova o jovem Arno Reckziegel Jr. Sacio do
MonteI Restaurant daquele balneário oatarínen
se. Daqui de Papanduva vai o abração da tur
ma amiga do Arno que residia entre nós, dei
xando sólidas e imorre,douras amizades.

A coluna se associa às manifestações, al�
mejando aos aniversariantes 8,8 mais completas,
e duradouras felicidades.

UM POR SEMANA - Deus não fez nada com

plicado, os homens é que complicam tudo .

•

x

CIVIL

EDITA'IS
-\,

\

V E N O E "'5 E
Maria Uba de Andrade, screveate Juramente
da do Cartório do 'Registr Civil do Município
de Três B't>réas, Comarca de oiohas, Estado

'd d de Santa Cata,rinaCl a e,.casa de alvenaria nesta

com sr.

telefone
1

Servlçc:rinriaAtâQ�.Q e perfeito.
"-�=---..... '

I -_Q ,moderníssima.
. -� ._"-""_

Procure ��rio de Derby C�rlo. Ulhmann,
na Pr�a Lauro'Müller, 251 CANOINHAS

FOTOCÓPIAS
,

'

, Faz seb@r que pretendem casar: astião'
Adauto das Chagas e Terezinha Leci Walter. ie,
nbturai do Estaao do Paraná, Duscido em Sa
Mâteu8 do Sul, no dia 26 de feveóreiro de 19,52;
lavrador, solteiro" domiciliado e reliideõte n�ste
município; filho de Dinart F. Chagas e_ de dona
Amélia de Oliveira Chagas, domiciliados' e re

sidentes em Divisa, Paraná. Ela, natural deste
Estado, nascida em Três Barras, no dia '(15 de

ju.!ho de 1955; domés'tic8, solteira, domiciliada
e residente neste município; filha de Adolfo
W .. lter Filho e de dooa Ana de Olivéira Wal •
ter, domicil�ados e residentes nede' município.

"

Alberto Alambec e Zenita 'igueredo. Ele; natl.lul
deste Estado, nascido em Três Barras" no dia

26 de julho dE> 1942;
-

operador de máquina,
solteiro, doniíciltedo e residente neste município;
filho, de Estefano ,Alamb�c fi de dona Valél'i'a
Alambsci domiciliados e 'residentes neste muni-

,

• 1

C1pI0. Ela, natUral deste Estado, nascida em

Caçador, n� dia 09 de julho d� 1955; dom�stic8,
solteira, domidlia::ta e residl!ote neste munjeí.
pioj filha de Augusto' Figueredo e de dooa
andir Teresinha de Almeida !,i'igueredo; da.

mic
.

dos e, residentes neste município.

Apres 'taram' �s d'ocumento8 eXig,idos
pelo Código Civi t. ISO. Se alg,uém' tiver
conhecimento de exis' algum Impedimento
legal, acuse·o pera fins de -to.

, ,Três Barras, 09 de junho de 1973.

Maria. Uba, de Andrade
Escrevente Juramentada :J
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A VALMET DO BRASIL S/A .. Através ,de seu'Jconces��opara�a regUlo, COMERCIAL PEDRASSANlo"1......:r.�., fará.
realizar �t!itmpo$,,=d� ... Rlgesa,. Se'orôl'J!Jiôr:;íal, nos dias

�
.

�.:Â-�;!1.';.:�"i.,.;.-;�,":'l'i:.�.':i��.I"fo�5,,�i:t;�):Í�.;ft;;:;.��"";,.

.;:..,.-:.. '�,;to '-' , _ .

'18 .. 19 .. 20 .. 21 do, corrente mê$, .$;,IJ:RSO ÓÓ, DE'''''TR'EINAMBN$Q\
�

,., .. '-:P�

DE CAMPO E MANUTENÇÁ'lji . .DE'i?TRATORES' E IMPLEMENTOS,
_

_ ,.�.?!!:;:':"iit:/,;� ., .

com IQ�.lí10res da própr:la fábrlcD.

���"'''W' \. ,

•

'LUCIO COLOMBO -
, <11;

Redator de "O Jornalzinho't
/

o assunto do momento para 08 cenoínhenseé, ,é
sem dúvida a festa de comemorsção do Jubi
leu de Ouro da cidade, 8, realizar-se em agosto
víndouro.. Na oportunidade serão efetuadas
diversas solenidades, .entre elas a 'inauguração
da nova iluminação a mercúrio que está sendo
instalada nas Praças Leuro ,Müller, e Osvaldo
de Oliveira.

Para abrilhantar os festejos, estará em Canoí
nhas s Banda da Policia Militar de Florianó
polis.. Nó dia 25 daquele mês, a Prefeitura
Municipal' promoverá um, grandíoso Show Po-.
pular em Praça Pública em homenagem ao

povo de Canoiahas e da regíão NOJ,"te do Es
tado. Este show térá como atraçAo principal o
conhecido duo de cantores e' humoristas,

,

ALV#\RENGA e, RANCHINHO da capital' de'
São Paulo.

' ,I

No mesmo dia haver. um. baile de gala nos.
salões do Clube Osnoínhense, com a presença
das mais altas autoridades dr região Norte

C8tar:.Jen�e, po�sivelmente do. 'Sr. Governador
Colombo Machado Sales. Para abrilhantar esta

noitada, li _!:,refeitura já contratou o excelente
'I'ropleal 8and formado por elementos

:

da
extinta Tropicana Ritmos de Malres. -:

* \ N:os dias 3 e 5· de. agosto sera realizado
em Blumenal o primeiro Congresso �sta

dual de Câmara! Municipais. E�te cooclave
objetiva um maior entrosamento entre 08 po
deres legislativos �atarj'nenses. Nos!!a câmara
estará representada' pelo' seu presidente o

vereador Nivaldo Roeder..
'

.
.

* I,MISS ÇANOIr�HAS·73.'prep8ra�do-se para
viajar à Blumensu no próximo dia' 23,

quando l!stará' concorrendo "ao titulo da mais
linda mulher de Santa Catarina. Este aconte
cimento sob todos os aspectos vai movimentar
o Estado pois todas 8S atenções estarão voltadas
para o concurso' neate dia.

* No últjmo eébado, o Clube de Bolão
Mlxto União Alegriá, realizou jantar festivo

e eleição da nova diretoria no Rest. Pinguim.
Para presídente foi eleito o Sr; ,Julio J. Andra
de, vice-presidente, Major Edson Corrêa, Secre
táno 1) Sr. Lauro Gonçalves. 1.0 Tesoureiro"
Sr. Ad Zimmer, 2.0 Tesoureiro o' Sr. Vergilio
Trevisani . Filmo, orador, o Dr. Paulo Eduardo
Rocha Faria, capitães, Sr.' Baphaeí Boeing, e

Orlando Treml, - capitães Sras. Janete Boeing
e Elone Fuck.

.
, \

* O MAVERICK, o melhor carro médio. à
aer lançado nó dia 29 deste mês pela Ford

. terá 4,59 m de comprimento, 1,79 oi de largura,
e 1,37 de altura.

O autom6vel se�á apresentado inicialmente no

modelo cupê (duas portas), em.' três; versõea
diferêntes de acabamento; o super, super-luxo
e GT.' Seu espaço interno

-

permite acomodar
confortavelmente 5 'ou 6· peSsoas dependendo

.
da ocupa;ão do banco dianteiro' • Inteiriço ou

de 'assentos Individuais. O porta-malas compor
ta um volume de 286 litros. \

Quanto ao estilo"" Ma,verick caracteriza·se

príneípalmente pelo desenho .esportívo, - com

capô longo e traseira truncada e curte (fast-back)
- inspirado no MustsDg. As rodas como num

curo esporte destacem-se da carfQçaria e não
existem enfeites supérfluos. Os frisos estão nos

lugares certos, servindo apenas para eeentuar
as linhas agradáveis, simples e funcibnais.'

'I:

* O Deputado Benedito Therézio de Carvalho
Netto, no inicio deste mês, entrou em COD-

tato com o Presidente da Federação Catarinense
de Futebol de Salão, para tratar da possibilidade
de criação da Liga Canoinhense de Fu'tebol de
Salão. Esta liga teria como Inlçledores; os ele
mentos do Grêmio XV de Julho, a08 quais foi
feita a comunicação pelo próprio Deputado.

" ,

Mini-Pilastra'
'

Para hoje no Clube Canoinhense, a promoção
\ ,

da, Casa da amizade. Em pauta a eleição de Miss

Munic1pio ,e Desfiles de Modas com trejes de
.

inverno da loja Soulim. • Dia 30 �a SBO a es

colha da rainha dos estudantes, nUpla promoção
('." �.

\

da 4.a série ncturna do Gináliio Santa Cruz.
* Seletus Set é a pedida da moçada pua o evento.
• A escultural Brigitte Baruct, deixa o cinema

para viver sua, vida particular. Me8mo assim

prcdutcres ao mundo inteiro a procuram para
umas fito!il. ,.; MINI-FILOSOFIA·PILÀSTRA: «Ê
bem' yerdade. que o' mund? é Um palco:.. e a

maioria das pessoes : quer o lug�r de critico».
• A rua 12 de setembro, inaugurada bá poucos
diast" uma moderna loja para instalações

.

elétrt

cas, concertos de qualquer -eletro-domêstíeos e

aparelhos de som. Parabêris ao Cicero Scher-
, '.

bauer. • A eleição de Miss universo em 73 será

na legendária ATENAS,' c�pita� da Grécia.
• Qu.em v�8jOU hoje para o Rio de Janalro foi

o Diretor da. Agência Ford de nossa cidade.
\

Foi participar da Convenção Nacional do Ford
Maverick. * Dia 14 de julho o n.oaumental baile

de. comemoração do 12.0 niver do Gremio XV de

julho. O Departamento social dá o seguinte re';

cado: reserve sua mesa desde agora pois 8

procura é grande. • Quem inaugurou idade nove

no dia d� ontem foi sr., Afonso Lütke, que
recebeu perabéna doa amigos e familiares. • Na
próxima semana o Prefeito A. Garcindo .falará

à
.

Pilastra sobre a construção do:Ginásio de

Espo�tes. • Dia 7 'Último o brôto Luzia· Margaret
Wrublevski foi homenageada pela passagem de

mais um niver. • O salâo Canoinbaa recebendo

nova aparelhagem. Estufa pars toalha!!, viDra
dor de massagens' e o clássico corte 8 navalha
,

'i

na melhor estilo. Em breve inaugurará Filiais
na rua Paule 'Pereira, aPlanalto) e Jardim Es-

,� I

perençs, GCascatinhe)

Soja poderá suplant�r o

em 'Santa ,Catari�a

Grande Festa Popular em benefício da eonstru
ção do novà templo da Comunidade Evangélica

Luterana de Canoinhas.
Temos a grata satisfação em convidar V. Sa. e

Exma. Família a participar da festa nas dependências
,

da Comunidade Eyangélica Luterana

dia· 17 ,de Junho' de '19,73.
-:- P R\O G R A M A_ç xo -:- ,

Às 10 horasr Culto Festivo. A partir das 11,30 horas,
suculento churrasco de: gado, carneiro e leitão, bote

quim de bebidas,' café, doces,
galinhas assadas' e outras atrações.

ATENÇÃO: não percam na véspera da festa, dia ÍS
" de junho. hoje, a partir, das 18.30 horas,

a tradicional e saborosa canja de galinha.

!
Desde já antecipamos os nossos agradecimentos por prendas
e donativos à festa, bem como pelo seu comparecimento.

.

A DIRETORIA

Fpolis, 01-06-73 - O Secre
tário da Agricultura, Glauco 0-
linger, declarou que a substitui
ção da cultura do milho pela
soja é perfeitamente normal,
enquanto permanecerem os ex
celentes niveis de preços que
,sãQ oferecidos para a soja, em

relação, aos, valores pagos pelo
milho. O Secretárió destacou o

fato de que, atualmente, a soja
ceterínense também' vel:9 sendo
comercializada no Rio Grande
do Sul' e no Paranê, «embora
a produção do melo-oeste do
Estado seja de 180 mil toneladas
de soja, enquanto a de milho
alcança 1 milhão de toneladas».•

R'epercussões Internacionais
Esclareceu depois o Secretário

da Agricultura que é bem pro
vável que, tão logo se normalize
a. produção de soja nos Estados
Unidos', haja uma redução, na
demanda do produto congêriere
brasileiro. «Por isso" é conve-

.

niente que o Governo esteja
atento, a fim de'que a corrida'

para a soja não venha prejudi
car o natural desenvolvimento

milho em

da lavoura do milho e da', sui
nocultura tipo cerne, que vem
ocorrendo noEstado de Santa Ga.
tarina,» afirmou Glauco Olinger.

O Secretário também declarou

que não acredita que a díferen
ça existente atualmente entre os

preços de soja e do milho per
msneca por muito tempo. Res
saltou que essa disparidade está
ocorrendo principalmente como

um resultado direto das enches
tes verificadas no vale do rio

Mississipi, uma daH maiores re

giões produtoras de soja dos
Estados Unidos, e, talvez, do
.mundo. :

'

Comércio Favorável

Referindo-se à soja catarinen·
se, .o . Secretárío- salientou que
está- sendo bem comercializada
no Rio Grande do Sul e no Pa
raná, além de uma psreela qUI!
é consumida diretamente nas

propriedades rurais, no preparo
de rações para suínos. Uma ter
ceira parte é, atualmente, expor
tada para a Europa. n

..

Dams, Knopp & Cia. torna. público que
extraviou o Certificado n.o :179566, do ônibus
marca Mercedes Benz, motor OM-321919A-
0.500245, ficando sem efeito por- ter sido
requerida a 2a. Via do mesmo:

..
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Publica.ção Oficial' da

Pref itura Municipal de Major
I '

Vieira
lore. Natália Bojanki da Silva, Euoice Aparecida Gal.

ta, Solaoge Maria Metzger para, sob .. prelidência do

l°., constituirem 8 banca examioadora do COOCUrlO de

iogrello de profellorel de filolioó do l°. grau, la. a 4,a.

lérie, e elementar municipal a Ia realizar na E.co!a
Báli'ca "Luiz Davet", da cidad de MajOll Vieira, 00

dia,.12 de [ulho de

197/,',
a início à. 9 heras, lem

ÔDUI para o município,
i

'

, Maiol) Vieira, la<' de junho de 1973.

ODILON DAV� FIDELLE LOVATEL

Prefeito Munic(p'nl IOlpetor Elc,olam
.

/ '

/ '

, �oc�ssamf!!nto da Classificação Final

/ A cléssíflcecão final dos candidatos 80 ingres-

/,
t

so de professores primários municipais, procederá o
E. I. de Eotre Rio.;

/' seguinte 'critério, ,sempre observando a prioridade
E. I. de Rio Novo do Mei�. L"

,1' do grau de nível cultural, especislízação e habilitação.

Major Vieira, 12 de juoho de 1973 .

r

/' Média aritmética da mé9ia' geral das provas,

OI;>ILON DAVET' FIDELLE; 'OVATEL mais I pçnto por mês de efetiv�'exercicio no magistério,

I I sendo 15 ou mais dias, considerado um mês, dividi-Prefeito Muoicipal
.

OI,pe"Yií',/, Escolee
I' do por 2 (dois), acrescida de 10 ,(dez) 'pontos por

/
.

curso de especialização ou de caráter admíuístratívo,
,no magistério primário.

Portaria de 12 de! ;junho de 1973
i'

, /.'
, o Seohor Prefeito, l\f.dóicipal de Maior Vieira, 00

UIO dai atribuiçõel que)he confere ,a lei e couetante
do Decreto N. 193, :I�12 de iuuho de 1973, aprova o

) calendário, programá/e relação dai veg8' para o oon-
/ ODILON DAV:ET

'CUrlO de ingrel.o �l'profenorel primáriol municipai. e
,

� dá outra. prOYi/óiall ,

Prefeito Municipal

I . CaJ6ndário de Inscrição
--------------------

Dia ",ri de junho de 1973, abertura dai io.crlçoe.
\ na lede Jc{a Inspetorle Municipal.

\ !rlÍa 4. de julho de 1973, à. 18 hoeas, eocerrameo-
to\ oh me_mo local. .

_ ,/X\ II • Calendário das Provas i

'

'//' �ia -12:,de julho" de 1973, à. 9 horae, início da. pro-
vai, na, Eilcola Bâsica "Luiz Davet". Duração.' 1,30
e 2,30 ú\tura Geral.

III .\pas DI$ciplinas
\

Liogua Naciooal • Matemática - Hilt6ria do Brs.iI, e
da l'egião • �eografia 'do Bra.iI, E.tado, do Município
e produção • �dUCIIÇãO Moral e Cívica.

IV • Per}�do para a Correção a
\

ClaS&�iCação ,

A correção .erá realizada nOI dia. 13 e 14 de ju-
lho de 1973.' '\ '

'

,

\ '

No dia 15, proéellid�\a claiiificação do. aprovado••
\
1-

V - Escolha d.· Vagas

M.,193, de 12 de Junho de 1973
o S nhor Peeíeito Municipal de Maior Vieira,

no UIO de UIII atribuiçõe. outorgada. peia Nova Coó.
tituiçio Fe���l, pertinente à Conltituição E.tadual N.01
de 20 de Ja\ro de 1970, art. 113, § i-. e 2°,:

'

\DECRE'ÍA:
Art. 01 - \Ficam aberta. a partir de U de [anho

do corrente ano, I iOlcriçõa. para o COUCUtlO de in

grallo à ele••e in 'ial da carreira de profenorei para
proviment» de va ai exi.tente. Da. elcola. i.oladal

Monicipail de Mej Vieira.

Art. 02,- Apó. a inlcrição competente divulga.
do. editai. em época h hil, uma vez verificada 8 exil'

" têncis de vagai; publica a. na impreola falada e escrl
ta, haverá in,crição de �dem preferencial de acordo
com 'o oível cultural e

téO\O.
Art. 03 - Poderão in\crever••e candidatoa por

tadores de títuloe de nível no,mal, Regente de Eaaiao
Primaeio, Giuaeieno, CompleD\entar, Elpecia!izadol e

Não Tituladol (Dí�el elementar} mediante comprovação
cabível previste em lei vigente.

Art. 04 - O -COUCUrlO de q � trata o presente
artigo, deverá ler de título e provai, ooualderado apro
vado somente o candidato que obtiV' r oota média 5

(cinco] ou mai., 081 provai elcrital.

'Parágrafo úoico - São eliminatôr] I
Líogaa Naciooal e Motemátioa.

Art. 05 - AI provai aerio somente elclital e

conetarão da, legoiote. área.: Lingua Nacion�,- Mate
mática e Cultura Geral, (Hiat6ria do Bra.il, 6 (\a região
- Geografia do Braeil e da região - Noçõe. de 'Ciência
e Higiene - Educação Moral e Cívica� em te.t�' do
li&tema obietivo,

.

"

.' \
Art. 06 - O éhefe do Poder Executivo M�).i

cipal �?meará uma" banca dá. tjêl. profellore. fõrma-�
e. habilitadoe que sob a prelldeDcla.do Inspetor Mum.'\cípe], le efetuem OI eXá,mel, determmaodo o' local da
inlcrição e rellllizaçilo da. provai, que não poderá ler

'

fora da lede do município,
/

'

Art. 07 - O procellO deverá ler fcemulado, por

requerimento dirigido 80 Senhor Prefeito Municipal,
atl'avéz dá In.petorià Muoicipal de que ,informará, ilur
trando OI leguiote. documentoa:

aD - Certidilo' de idade;
b) - Título Eleitoral;
c) - Boletim de tempo de lerviço: , "

_tI
/'
?

,#

f
?
/

;/
h) - Ate.tado de boa condota.

, ;'
,

, ! '

,/'
Plirágrãfõ úõico: - O. caodi�.lÍto. deverão ter, no

mínimo, 18 ,anOI completol e nã,i loperior 8 35 8001,
011 data da realização dai proY'I, rellalv8ndo, OI CBO

didatol que iá leiam funcionÁriol público•.
,

_ ',/ '

Art. 08 _' AOI caJidatol portadorel da títolol
de elpecÍalização _técoi,6 DO magi.tério, ler.lhe.ão 'acre.

cidol 10 (dez) poutf à média fibal de· clallificaCão.

/
Art. 09 -/A forma de e.colha de vaga. e o

prazo de iOlcíiçãc e cla'lificação dOI candidatOI ao

concorlo d�/qôe trata elte Decreto, lerão e.tipola ial
por edital( com antecedência de 30 dia. do !nício dai

provai. ionltando dai relpectiva. vagai.
._

! '

'

,

/�rt. 10 - No caio de haver empate de POOtOI
)

tia ·01 candidato. e, e.te peniltir ,oa �édia fioal, le·

�e.empatado por maia tempo de lerviço pre.tado e,
eodo elta igual, dar·le·i ao mail ido 'o.

d) - Diploma 00 certificado;
e) • Carteira' de re.ervilta;

, O - Ate.tado de lanidade;
g) • Q�jtação Blcolar;

Art. 11 - O preleote decreto entrará em vigor
,na data de loa poblicação, revogada. ai dilpoliçõel
em contrário.

Maior Vieira, 12 de junho de 1973,

ODILON DAVET FIDELLE LOVATEL

Prefeito Municipal E.cola.Inspetor

Edital
Concurso de Ingresso de Professores

às Escolas Isoladas 'Municipais'
Para coohecimeoto dOI interellado•• doo a leguir,

o rol dai vaga. exi.t,eotel em eetabeleclmeutoe de ensi
no municipal, do município de Major. Vieira para efeito
de provimento dai'melma., que le realizará segunde o

Decreto N, 193 de 1Z de junho de 1973

Unidades Vagas
E. I. de Campo Novo;

if

AI e.colba. de vaga I�rão ateodidal 00.
e 17 de iulho de 1973, na lede da I08petoria
Municipal �eoordeoadoria Local de EdoC6Ção
cidade de Csooinhal. ,\

\
'

Major Vieira, 12 de lU,oho\ de 1973
\
FlD_ELLE LOVATEL

I�lpetor E.colam
I

dial 16
Elcolar
09) da

ODILON DAVET
Prefeito Municipal

Portaria,

\

\
\:
\

12 de jU'1ho de 19\73
Seohor Pre,feito Muoiciplll de Maior Vieira, DO

010 dai âtribuiçõel qoe lhe confere a lei vigente oa

pertioencia do Decreto N. 193, 12 de joobo de 1973,
relolve:

NOMEAR

FideUe Lovatel IOlpetor ;Elcolar Muoicipal e OI profel'

'FORMULA:
MG -1- TS

_1_ CE = Me
,2

.

,

,Major· Vieira, 12 de junho de 1973

) FIDELLE L9VATEL
Inspetor Escolar

ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Educação

8a. Coordenadoria Regional
08 Coordenadóría Local' de Educação

Esc61as Reuni-·
. das �ãô Roque

Ofício E.E.R.R. "São Rogue';
.

' Canoinhas, 05-05-73
Dos: Alunos e Professores
Ao: Prefeito Municipal de
Assunto: Agradecimento

Canoinhas

Nós
-

os alunos e professores da Escola
São Roque, vimos por meio deste, externar
ao sr. Alfredo de Oliveira Garcindo, que como

Pr�feito 'Municipal de :Canoinhas, auxiliou
nossa Escola, com a contribuição de material
escolar, dando assim um incentivo ao nosso
educando.

Por essa colaboração e ajuda à criança
necessitada, manifestamos elevados protestos
de estima e ti nosso Muito Obrigado.

Professores e alunas da ,Escola
'Reunida São Roqu�,

Diretora
ADELAIDE TABORDA ALVES

Ilmo. Sr. Alfredo de Oliveirá Garcindo
DD. Prefeito Municipal de Canoinhas
NESTA
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Notas Esp ars as
Conhecido e destacado indus

trial de nossa cidade, se prepa
rando para uma possível excur
são à Eu�opa e Oriente Médio.

'x x x

Miss Canoinhas, srta. Areélia
Jürjensen, esteve 4.8 feira última
na Prefeitura em visita .de cor
dialidade ao ar. Alfredo de
Oliveira Garciodo.

x x x

Amanhã, grande festa da Co
munidade Evangélica, com mui
tas atrações, precedida da tra
dicional canja para hoje a noite.

x x x

x " x

A Indústrta de Madeiras S81�
tinho também deverá instalar-se
no bairro industrial do Campo
d'Agua Verde, até janeiro, con
forme adiantou o sr. Michel
Seleme.:

x x x

Tivemos ontem a honrosa
visita do CeI. Janone, Coman
dante de 16a. eSM, em inspeção
à Delegacia do Servíço Militar

aqui 'sediada, ocestãc em que
fl;>l recepciooado com um chur
rasco n� sede do Clube de
Bolão Faotasma, ali presentes
várias autorfdades.

x x x

O MM. Juiz dr. Osvaldo, Ro
gério de Oliveira, em merecídes
férias encontra-se em nossa .cí
dsde, hospedado Da reaidência do
seu sogro, sr. Gilberto RHzmann.

x x x

Possivelmente hoj e serão.
ioaugurados os novos' sistemas
de 'ilumlnaçã4) lias Praçes Lauro
Müller e Osvaldo Oliveira, uma
grande obra do Prefeito Alfredo
de Oliveira Garcíndo.

x x x

Pronto e já eprovadç o pro
grama dos Festejos do Jubileu
de OUI'O de nossa cidade, pu
blicado na primeira págii;la.

x x x

Ludke e Caetano aníversa
riam-se hoje, com churrescade
e faijoada Das barrancas do
Iguaçú.

E amanhã, também em rodada

dupla, o São Bernardo receberá
a visita do Rigesa, no . melhor

jogo, enquanto que no Munici

pal se defrontarão 'Soesego e

Palmeiras" "ambos ,a procura da

primeira vitória.

Vamos todos prestigiar' o
nosso esporte amador.

Basilio Humenhuk & (ia.' Ltda..
Revendedores F O R D

sempre a melhor oterta'e�ulos
R D ,� usados de qu�er .maroa,

DISPONI IDADES DA SEM A NA

Fazem

s

Prestação desdeTi p o

1) Simea Esplanada

2) Rural 4'x 4 - / 19

/'
-

Adquira seu "e�lo usado c?,m .

'nima entrada.

Veículos in�e.'amente revisados; d�eoaproce-
I

dência ,aos 'elbores J?reços da região. ·site-nos

sem compr· misso, em nossa Loja na Mua Vidal

Ramos, 203 - Fones: 343 e 145.

412,00
I

590,«;)0(

CANOINHAS Santa Catarina

Edital de Citação
de

Ano XXVII - Canoiubaa (Se), 16 dt! junho de 1973 - N.o ] 228 Juízo de Direito da Comar
ca de Canoinhas - S' C

aos que o presen-:
O Deputado Therézio Netto E CITAÇÃO vi-

passou o último fim de semana rem, 00 dele Co hecimento tiverem
em nossa cidade, revendo famí- que, por par de JULIANA
liares emantendo vários contàtos. "GARCIA, resi nte e domiciliada

nesta cidade, ci e os interessados
'incertos e níl sabidos' para,
contestarem, qu rendo, dentro do

prazo legal. a reBente' ação de
USUCAPIAO

o�'
5.902, com o

prazo de trinta 30) dias, a coo

tar da primeira p blicsção, referen
te a uma área iii terras com 800
m2. (oitocentos metros quadrados),
devidamente deJIarcado e dentro
das seguintes co frontações: "pela
frente com a' ru, Emilio Scholz,
ex·Anita Ga:ib81�i; de outro lado
com uma rua se� denominsção;
de outro lado

c�
Elpédio Borges

e fundos com iguel Tokarski,
situada nesta cidi de; feita B jus.
tificaCão da poss,-, foi a mesllla

julgada por sentep'C8. E para que
chegue 00 conhe�meDto de todos,
mandou o MM. {giz de Direito,

Pelo campeonato da LEC, que. se expedisse presente Edi-
tivemôs dçmingo último, rodada ,.

tal, que lerá pub! cado Da forma

dupla. Em Três Barras o RigesB da lei e afixado 'o lugar de coso

venceu ao Palmeiras por 5 8 1, tume. Dado e paI ado nesta cio

enquanto que no Municipal, o dade de Canoiohas, stado de Santa
Santa Cruz venceu ao Sossego Catarina, aos' oito (08) dias do

pelo marcador de 2 a O. m�8 de junho de '1 novecentos e

setenta e tr�8 n973) Eu ZAIDEN
E. SELEME, escriv 0,0 subscrevi,

com o

trinta
prazo

(30) dias

Festa de São João Batista em Três Barras I
/

CONVITE
Todo o povo está convidado a participar das festivi
dades em honra a São João Batista;' padroeiro da
Paróquia de Três Barras.

O doutor Io é Geraldo Batista,
Juiz de Direi o da C::olllarca de
Canoiohas, E tado de Santa Ca·
tarina, na Fo ma da Lei, etc.

A festa realizar-se-á no dia 24 de junho, : será . pre
cedida por uma novena que teve início no dia 15
do corrente, Todas as noites, desde o dia 15, haverá
festejos juninos, com grande fogueira, completo ser

viço de bar, de cozinha" e diversas atrações.

Agradecemos vossa, honrosa presença.

A COMISSÃO

I Aniversádo de Fundação

3v

O Clube de "Bolão Misto União e Alegria", de
.

Canoínhas, está comemorando o 6.0 ano de fundação.
I

Um dos aspectos sociais da MAT;'CAP, bem me

rece o Clube de Bolão, nesta carinhosa data festiva, os

aplausos dos Canoinhenses.

Apresentamos, pois, ao casal idealizador e funda
dor deste Clube, José e Ligia Pereira Sobrinho, nossas,
sinceras congratulações pelas esplêndidas conquistas alcan
çadas no campo da amizade e de lazer.

Nesta hora, em que tantas e tão sérias transfor
mações se dão na, vida brasileira" será de especial van

tagem que, continue a UNIÃO' e a ALEGRIA destes seis
anos do Clube de Bolão que cumpre sua missão histórica

para com a Sociedade Caneínhense.
J

Com o autêntico espírito comunitário que carác
teriza 'este Clube de Bolão apresentamos a. Canoinhas a

nova diretoria que regerá os destinos do Clube em 73/74,
que ficou assim constituída:

Presidente - Julio José de Andrade e Sra.
Vice Presidente -

�

Major Edson Corrêa e' Sra.
1.� Secretêrio - Lauro Gonçalves e -Sre.
2.0 Secretêrlo - Virgilio Trevisani Filho e Sra.
1.° Tesoureiro - Ary Zimmer e Sra,
2.0 Tesoureiro - Irineu Claudio Drevcck e Sra.
Orador - Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria

-, UM 'CANOINHENSE

JOSÉ BATISTAGERALDO

Juiz de O_ir ito

Registro Civil
E DIT.AL .

Sebastião G�êin Costa, Escrivt:
de Paz , e Qf!ciel do R!'gi,�ro
Civil do mVnicipio de �lijQr

Vieira,. ccma'&Q
de

ca, n.
oJ:hhtls,

Estado de Senta Cat1ina
Fez saber

.

ue pretendem ca

sar: AlviDO C lo. de �a.tro e

ADair: Vieira. Elle. nat9!1-al deste
Estado, nascido\ em alo 'Claro
neste municipio�) no 9,ia 25 !te

julho de 1951; !\vra�Ór, soltei
ro domiciliado e tresid'ente neste

municíplo; filho dt <,\�tociio Car
los de Castro e de ppna Leocâdta
Kaleskí, domiciliaa,Qs e residen
tes neste municip�p. Ela natural
deste Estado, na�c1da em Rio
Claro, neste

mu�'
c�io, .no dia

�3 de IIgosto de ; 1956; domés
tica, ,liolteir� do,' iJ�lbd8 e re-

I
sid_ente .n�ste m

. ici�io; �ilha. deJoão VIeIra e dié D\i)na Joséfa
Alves Vieira, gdoml'ciliados e

residentes nest,i mun\ciPio.
A9reiSent�r8qi os

d�ment08exigidos pelo fÓdigo \ ivil art.
180. Se

algUéf'
tiver, onheci

me'nto de exi !�ir �Igu� impe
dimeoto leg 1, acuse-o para
fina de direit,.

'

Major �ie;8, 04 de junho de
1973.

Enoic Machado da Costa
Escrevente Juramentada

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM-SE Schulka e Sumira El-Kouba; -

Hoje: os senhores: Emiliano a menina Simone filna do sr,

J. Uba e Ladislau Babireski; Rubens Zacka.
o jovem 'Pedro Mi,.etzki; a

menina Itze de Jesus filha
do sr. Miguel,Andréczeoecz,
Amanhã: os senhores: Aroldo
Mews e Engelbert Fürst; a

menina Vera Lúcia filha do
S". O,.lando Gatz.

Dia 20: a senhora dona
Ma,.ia Cecilia esposa do sr,

Basilio Seengzuh; o senhor
Paulino Furtado de Mello.

- Dia 21: a senhora. dona
Jovita esposa do sr. Antonio
dos Santos Veiga; O 10vem
João Batista Medeiros.

Dia 22: o senhor Benedito
therézio de Carvalho Netto,
residente em Florianópolis; o

jovem Atrnaldo,Mews.

Aos ani.ve,.sariantes augu
ramos mJ4itas felicidades.

Dia 18: os senho,.es: João
Polomani e Dr. Zaidem E.
Seleme; as se_nlJ,o"itas: Arlete
HotJmann, Angelina Metzger
e Angela

.

Ma,.ia Lange,; a

gqrotinha Rosani filha do
sr. Berna,.dino Schupel.
Dia 19: as senhoritas:Maria

Televlsores�ortátil-

.

'. ,--.�_
..

20

-
- G. E.

eIDPague

Loja M ERHY
ElO faCill�

SELEME
'-

-
- Máscara

,

/

)

Negra
..

,
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