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Da.· corres�on�ência
Enéas A'hanázlo

Nos paises europeus, informam os conhecedores,
não dar .resposta a uma carta é rematada falta de

educação, ou, pelo menos, violação de um dever de
ordem social. Já nas nações latinas, inclusive no Bra

sil, tal obrigação não é levada muito a sério.

A carta' é um negócio constrangedor quando não
hã assunto, mas é um veículo muito pequeno quando
hã muito a dizer. Quando bem escrita, e em conjun
to, é quase um gênero literário, espécie de memorias

escritas sem plano, ao sabor dos fatos da vida.

Pressupõe sempre uma separação:' cartas de

pessoas próximas denotam esquisitice ou mania. Con
ta o jornalista fluminense' ANTONIO NORONHA
SANTOS que o pai de Toulouse-Lautrec, embora
morando na mesma casa, só se comunicava com o

irmão por meio de missivas. David Copperfield fazia
o mesmo com o pai, enfiando-as por baixo da porta.

Na' . Europa as cartas publicadas em forma de
livro são comuns. Não hã quem não conheça as

«Cartas à Noiva», de Victor Hugo e muitíssimas ou

tras. Em nosso país são bastante raras: «A barca de

Gleyre», «Cartas Escolhidas» e «<!artas à noiva»,
de Monteiro Lobato, a «Correspondência Ativa e

Passiva», de Lima Barreto, e mais dois' ou três vo-

lumes, são tudo que existe. _'

Segundo alguns isso denota certa pobreza mate

rial, pois o brasileiro pouco viaja e seus conhecimen
tos vão aos poucos se fechando no círculo comunítá
rio. Não creio, porém, que seja apenas isso: falta-nos
o gosto de escrever.

,
'

De qualquer forma, a missiva é importante não
só nos estudos biográficos, como nos históricos. Nela
a pessoa aparece autêntica, nada esconde, não busca
l@itor. Está isenta da «pose» sempre presente nas

memórias ou entrevistas.
'

Para concluir é bom mencionar que até numa

carta ao leiteiro pode haver elegância. Vejamos o

exemplo: «Prezado amigo e senhor leiteiro: O leite
de sua casa é muito' bom e . não tenho o menor mo

tivo de queixa contra ele; mas um dia destes, um só

aliás, estava tão aguado que ninguém o pôde tomar
e depois de fervido não deixou nata. Sei que o leite
saiu daí pagão, mas estou convencido que naquele
dia batizaram-no em caminho e eu então adverti o

padre unicamente, sabendo que o patrão nada tinha
com isso. (a) Hélio Bruma.»

'" Agência da
Caixa Econômica
O jornal "O Estado", em sua coluna dos mUD1ClplOS,
na edição de 7-7-73, assim registra a construção da nova

Agência da Caixa Econômica Federal em. nossa "'cidade:

A Caixa Econômica Federal iniciarã denÚo de 60
dias as obras de construção de sua agência no município
de Canoinhas. Com este objetivo a CEF assinou esta
semana um contrato de compra de um terreno situado à
rua Felipe Schmídt esquina com a Paula Pereira. A nova

sede da Agênciá de Canoinhas está incluída no programa
de dinamização das atividades do órgão no município.
Mais cinco cidades serão também beneficiadas com o

programa de melhoramento das agências da CEF.

Ano XXVII Canoinhu - S.nta Catarina, 21 de julho de 1973
----------------------------------

Número 1233

Qiretor:
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Rubens Ribeiro da Silva
FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS'

Canoinhenses
brilham, e se desta
cam cem Concurso
do Banco do Brasil
No último concurso para in

gresso na carreira de funciona
rio do BBó a turma canoínhenée
se destacou sobremaneira. Dos
cento e oitenta inscritos e que
se submeteram ao concurso,
dezesseis apenas conseguiram
êxito e aprovação, dos quais dez

canoínbensee, todos ou' quase
sua' totalidade, participantes do
curso intensiva sob a responsa
bilidade do Gerson Keller, a

quem cumpeímentamos como de
resto

\

a todos os classificados.

"

Enlace
matrimonial

I Uniram-se ontem, na capital
Federal, Brasília, pelos Sá

grados laços do matrimônio,'
QS jovens João e Gracinha,
ele filho de João Quirino
Netto e sra. Diva Zluhan
Quirino e ela filho do De

putado Aroldo Carvalho e

sra, Divair Zaniolo Carvalho.

Nossos melhores cumpri
mentos ao jovem par e seus

dignos familiares,

Prefeitura M. de Canoinhas

AWISO
Com o @lente, comunicamos

a' todos os contribuintes de im
postos terr orial e predial, como
de outras t xas, que os carnês
para o reco himento dos aludi
dos tributos dá estão prontos e

serão distrib 'dos, nos respecti
vos endereço através desta

Municipalidsde 'tPara o psgamen-'
to a partir do orrente mês até

agosto, sem mu ta..

Os contribuint � não encon

trados em seus en ereços, deve
rão procurar o eu carnê no

glichê da

TesouraI·la
da Prefei-

tura.
.

\ "

É uma nova síste ática, com
putada eletronicame te, da� mais
modernas e práticrs, Visando

f"cHitar os órgãos ll'agadores e

recebedores. ,
Canoinhas, 19 de juI' o de 1973.

Alfredo· de Oliveira idndo
Prefeito Muni' aI

(Jelasio CoeI
Encarregado do S

,

_ Tributação

az

Dona ·Júlia Zaniolo
Repercutiu intensamente em nossa cidade o falecimento

de dona Júlia Zaniolo, esposa do industrial sr. Modesto Zaniolo.
O fato ocorreu Da tarde de terça-feira última, quando a saudosa
extinta, juntamente com seu esposo, se dirigia, de avião, de Cu
ritiba, onde residia, para. Brasilia, afim de assistir ao casamento
de uma neta, filha dó Deputado Aroldo Carvalho. Seu corpo,
também de avião, foi transladado para Curitiba, onde foi velado
na residência de seu filho, Alcidio, sendo após sepultado; com
grande acompanhamento, no Cemitério de SAo José dos Pinhais,
no jazigo da familia. Nossos pesares à �amili8 e�lutada.

A PILASTRA
LUCIO COLOMBO - Redator de "O Jornalzinho"

Para a festa do Jubileu de Ouro em agosto teremos
diversas atrações para os vísítantee.: Entre elas, 8 construção nos

próximos' dias de um obelisco luminoso em formato de Torre
Eiffel estilizada em estrutura metálica com 6 quadrilates em

acrílíco iluminado, superpostos, encimadas por um relógio de 4

faces, 'de controle eletrônico. O referido obelisco terá 13 metros
de altura t! será situado na confluência das ruas Vidal Ramos
com Getúlio Vargas, (cento da Praça Lauro Müller). A obra que
deverá ser entregue dia 23 de agôsto, está.a cargo da Indústria
de ;Luminaria" LtJMIPAR LTDA-. de Curitiba.

* Em reunião que teve .lugar na Sede Social do Clube CSDoi-
nhense, no último sábado às /10 horas, aqui estiveram COlO

ponentes da Assocleção Brasileira de Odontologia-Regional de
Mefra. A reunião foi convocada pelo presidente de entidade, dr.

Jorge Peters, e teve a finalidade de tratar assuntos relacionados
com o 3.0 encontro Catarinense de Odontologia, marcado para os

dias 29 e 30 de setembro próximo, na cidade de São Bento do Sul

* O - Conselho Técnico dOI Jogos Abertos, esteve hã duas
semanas em São Bento do Sul, para dar a' últim� vistoria

aos locai. de competição dos XIV.o JASC. Segundo informações
do membro que representa Canoínhes, sr, Rapheel Boeíng, este
Conselho estará em Canoinhas para a segunda vistoria no dia

prímeíre de setembro, sendo que Crisciúma será visitada ainda
dia 25 do mês vindouro. No dia 15 de setembro em São Bento
do Sul, o Conselho Técnico dará 8 palavra final de qual cidade

.

será a sede dos XIV.o JAS� em 1974.

* Para os próximos meses Canoinhas receberá uma remodela-

ção total e completa no setor de transito. Segulldo informa
ções do Departamento de Trânstto, teremos uma moderna .ãinalização
de Placas por toda a cidade. Serão colocados semáforos ultra
modernos nas esquinas, substituindo os antiquados ora suspensos
nos fios elétricos. Será organizada uma forte guarnição para visto
rias de documentos, e as infraçõea serão punidas rigorosamente.

*' Nesta &egunda-feira à noite em reunião conjunta, estarão

.

reunidos os membros da Comissão Municipal de Esportes e

a Comissão Nomeada para Organizar 8 Festa do Jubileu de Ouro.
A finalidade desta, é tratar dos detalhes finai. dos uniformes da

equige que irá aos Jogos Abertos, e dos próprios atletas que
deveria dar maior intensidade a08 treinamentos. Estará em pauta
principalmente, a distribuiçAo e .o inicio das tarefas para orná
mentar e preparar a cidade par. o Jubileu.

.

(Continua na 2.a página) �

Coovite-Missa de Sétimo' Dia
A família da sempre lembrada Julla B_ Zanlolo,

convidam parentes e amigos para assistirem à Missa de Sétimo
Dia, que será celebrada dia 23, -segunds feira, às 19. horas, na
Igreja São José dos Pinhais.

Por este ato de solidariedade, agradece a famm. enlutada.

COOP�RE
�

CIDADE
COM A
LI M PA

LIMPEZA
r
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AVISOI

I
I
f

o Dr.Harley Avaí dos Santos,
Delegado de Polícia do Mu

nicípio de Canoinhas, no uso

de suasatribuições legais, etc ...

AVISA aos interessados,
que todas as quintas-feiras,
serã feito o exame de Psico-

,

-

técnico para candidatos a

'obtenção da 'Carteíra de

Motorista, na cidade deMafra.

Cumpra-se e publique-se.
Canoínhas, 13 dejulhode 1973

Bel. HarleyAvaídos Santos
, Delegado de Polícia

Vende-se
Vende-se uma casa de alvenaria situada na

Rua Vidal Ramos n e . 937,

Tratar no local com a proprietária.

·Fontana Móveis

j I

-

,Praça Lauro Müller, n.O .;494
\ /

CANO' �HAS ..e- Senta Catarina
..
,l""

..
�

Revende os afamados "M9VEIS CIMO", rio

melhor preço da região./à vista com 20% de
_

desconto, ou se preferir, poderá pagar tudo

em II _ meses. /
I "

Antes de compr;,ár, verifique 08 nossos preços,

e veja as va,tigens. E mais baraté'<comprar'

II "MOVEIS CIMO" aqui em Canoinhas.
•r

'

<'

de

Lãs

ERLITA'

FOTOCÓPIAS XEROX-
perfeito.
Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby
,na Praça Lauro Müller, 251 -

2

21.07.1973

A P I L A S T··R A LUCIa COLOMBO
Redator de "O Jornalzinho"
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Diversas solenidades e competições esportives,
marcaram este ano as comemorações dos 12 anos

de fundação do Grêmio ;XV de Jutho, Já Da quarta
feira última, foi 'realizado no Clube Cancinhense,
às 20 horas, o torneio de' truco, o qual foi con

quistado pela .dupla Amauri Sphair e Paulo Wiese,
ambos funcionários do Banco do Brasil. Em segundo
lugar ficou a dupla Pedro Seleme e Joilo Gonçal
ves .Neto. Na quinte feira DO mesmo local reali
sou-se o torneio de domin6, ssgrando-se campeã 8

dupla Luiz Carlos 'Werka e Líbero Schreinee,
também funcionários do Banco do Brasil.

No sábado à tarde foram levados a efeito duas
modalidades esportivas. No Clube Cenoinhense o

certame de Tênis de Mesa, este, o segundo erga
nizado pelo GXV. E na cancba de esportes- do
Batalbão JaDuário Côrte o campeonato de Futebol
de Salão. O titulo de campeão de Tênis de Mesa
foi' conquistado por Odival Bartnick, ficando a

segunda colocação para Leonito Silveira, hmbém

vice-campeão do torneio anterior, .que teve como

ganbador o jovem Guida Prust.

A equipe do SESI de futebol de salão segrou-se

campeã da competição, onde lutou duramente para
derrotar a equipe do Metropol que mereceu o

título de vice'campeão.

* Na sexta-feira às 20 horas Da Sede Social do
Elite Tênis Clube, com a presença do Prefeito

Municipal, Alfredo O. Garcindo e de representen
tes de diversos Clubes e Sociedades, foi realizado
o jantar festivo e de posse da nova dieetorie do
Grêmio XV de [ulho, O jovem Ezequiel Bueno
recebeu a presidência das mãos do ex presidente
Guida GODcborovski, e em seguida pronunciou o

-

discurso de posse, no qual apresentou, as novas

funções dos gremisfes que agora são no total' em
número de 15. Na edição de "O Jornalzinbo" que
circulará no final deste mês, será divulgada a nova

Diretoria Administrativa do Grêmio XV de Julho, a
presentada pele DOVO Presidente doGrupo deServiço.

* O ponto alto dali festividadell aconteceu sába.
do à noite nos Salões do Clube Canoinhense,

onde esteve presente toda a Sociedade de Canoi
nhas;. Com início às 23 horas, e com o brilhenfiemo
da Orquestra de Bepi e seus Solista li; realizou- se
o baile Comemorativo do aniversário do Grêmio
XV de Julho, festa que se tornou tradicional ao

10DgO dos 12 anos de existência da entidade •

* Na oportunidade foram entregues os troféus
a08 vencedores das diversas modalidades de

esporte levadas a efeito durante a semane. A entrega
foi efetuada pelo jovem Guido Goncborovski, Presi
dente �o Grêmio que deixava o cargo naquela noite.

* Depois, apresentadas por este cronista e Alvir

Renzi, colunista social dos Diários Associados

de Santa Catarina, desfrlaram para o público pee
sente a9 Missea,' LaÍs Meyer de Joinville, terceira

classificada no Coocurso Miss Santa Catarina-1973;
Zilda Correia, Miss ltajaÍ, quarta clsseificsds DO·
mesmc concurso. Desfilaram ainda,' Miss J.,inville.
1972, segundo ,lugar DO certame de beleza do Es
tado de Santa Cafarina, Ronita ScheidemaDn, Luiza
Demsceno, Misl Turismo de Florianópolis de 197t
e Arcélia Jürgeosen, Miss Canoinbu-73. r

O desfile organizado por Alvir Renzi, foi real.
mente um show de' beleza na pallareJa do Clube

Canoínhense, que e,tava totalmente tomado em

.ua. acomcdaçõe•.

Mini-:Pilas:fra
cAo. Filho. do Éden», é o Dome do livro

de poeeiae que lerá lançado em agoeto por eutorea
canoiuheneee. * Em Dome do Departamento' Social
do Gêmio XV de Julho, OI agradecimento. 80

jovem Oldemar Muni Jr. pela valioaa colaboração
em lua feata. * O muito obrigado também ao ncaso

amigo Nilton Valtrick, que Dão deixou por meDOI.

Ele foi visto no domingo muito bem acompanhado
por Mi.. Joinville. * O. meus votos de pezar 80

Paulinho pelo iautar perdido 801 campeõea do
domino, * Bepi 6 leuI Soli.te" comentado por
"todoa, como um Senhor shcw de múeica romsn
tica italiana, perabêos pelo bom goeto penoa!.
* Houve quem Dão apreciou o <papo> dOI apre
sentadores no baile de sâbado, mal que go.tarem
dai belesocaa que ali estavam, não tenho dúvida I.
*- Presente à promoção também, 8 Mi.. Município
de Cenoinbee, ROle Liane Eiedler. * Arcélilll, Mi..
Cenoinhae 73, muito elogiada pelos circulei lociei,
em leu lindo traie longo, confeccionado por Ary
Bonatto. * Em breve a inauguração do reatsurante

com cardâpío à La certe DO Clube Canoinhenee.
* Também- para dentro de algumas lemSDa. na

Boite do Clube, o grupo de 10m TAXI·SOM de

Curitiba" numa promoção :la Pilaatra. * TROPI.,
CAL BANO· é a seneaoionel Orquestra contratada'

pela Prefeitura Municipal para animar o baile do
Jubileu em' 25 de agôsto. * ALVA.RENGA E

RANCHINHO, OI espetaculeree humoriataa do
Rádio e Televirão beasiíeire, Ião também OI con

tratado. para grandioao Shaw popular nesta data.
* Diariamente à. 13,45 Da Rádio Cenoinhas, Ro
berto Edi apresenta «O Cantinho Homâutico»,"
que alcança �raDde auniêucia em noaea cidade e

municípíca viainhos. Parabénl Beto pela. mil certai.

- ATENÇÃO -

você j á tem uma oficina espe
cializada e consertos de televisão. É a

TEVELÂNDI�, e Wiese & Cia., localizada
à, Rua Felipe Sclí

.

dt, pertinho da antiga.
estação ferroviária. I\. rtir de segunda
feira, se a sua televisão uiçou, 'leve-a
ou avise-nos que. prontamen lhe aten

deremos. Temos' estoque perma te de

válvulas e demais .peças. Não se es eça:
televisão enguiçada é com a TEVELÂNDIA.

Procura

alu�ar a

sem filhos.'

de alvenaria para

casado e

Os interessados

em contato com

São Clemente.

Municipal de
EDITAL N. 2.9/73

(anoinhas

Prefeitura Municipal
em 11 de julho de 1973.

o Prefeito
'o

- iç!pal
.

de Canoirihas, dias após o recebimento das propostas de

Estado de Santa Cat
..

a.� torna público, compra, reservando-se a Prefeitura Muni-
para conhecimento dos

"�"�o

�ssdos que pal, o direito de aceitar a proposta que

receberá no dia 27 de. j�lh�, a "'I\O�horas,. lhe parecer �ais
.

vantajosa: anulando:as
no Edifício desta Municipalidade, Q os-'

- total ou parcialmente, se aSSIm lhe convier,

tas de Compra», na forma da legislà ,,::,'0- sem que caiba aos proponentes, direito de

vigente de equipamentos e nas condições ��- l!:rpelação de qualquer espécie.
.

abaixo: �'�

Equipamento: Um trator de esteiras Obs" ação: Melhores informações po-

'marca Caterpilar, tipo D4, série 7v3�418,
derão ser -"'>re�tadas no Departamento de

com 16 anos de uso, necessitando recu- Viação e O·' :li", e o exame do equipa-

peração.
meonto em ques�)& poderã ser feito nas

Oficinas desta Preie' -'.� a Rua Almeida
Condições: A importância, da proposta Cardoso. .�.
poderã ser apresentada em cruzeiros, ou ;�,

em valor c.orrespondente em madeira tipo
pinho ou imbuia serrada, ao preço unita

rio de Cruzeiros, por metro cúbico (Cr$/m3)
<

.

pi entrega até 30 dias após o julgamento.

Julgamento:
\ Será processado até três

.
..

Alfredo de Oliveirá" Garcindo
Prefeito Municipal n
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Notícias ,de

Fabrica de (alcário em Papanduv"
, Já' do conhecimento da comunidade local inclu

sive do comércio, indústria e praças de outros municí
pios, que a fábrica já está produzindo regular
quantidade de adubo, porémmuito contra a gosto vem se

recusando a aceitar pedidos em escala elevada.
Recentemente ainda, (adiantou a este colunista) o

Diretor da Fábrica de Calcário Schafachek Ltda, ter
declinado do pedido de uma grande empresa Agrícola
de algumas centenas de toneladas do produto, indaguei
o. motivo da recusa, disse-me que a matéria prima é
transportada de zona inter-municipal abrangendo os

municípios de Mafra e ltaiópolis, o primeiro com

.exteasão de, dois quilômetros e o segundo com oito
quilômetros, sendo o percurso feito com muita difícul-
/ dade, motivada pela má condição da estrada, que não
permite o transporte com tempo molhado, mas que
com um pouco de colaboração dos senhores Prefeitos
dos citados municípios, a. fábrica poderia até trabalhar
8 noite aumentando assim consideravelmente a pro
ríueão. Aqui fica o apelo aos ,DD. Prefeitos de Mafra
e Itaíôpoüs para a sua valiosa e produtiva colabora
ção para que não sofra solução de continuidade a

Fábrica que trará reais beneííeíos na produção agrí
cola da micro-região de Santa Catarina. O Prefeito
de Papanduva vem dando plena assistência no trecho
ao trecho jurisdicionado ao seu município.

Acidente é crime plssível de" pena
Conhecido criminalista da Capital analízando as

implicações legais decorrentes dos acidentes de trân-
sito, lembra qué o Código Penal prevê sancões para
motoristas sabidos responsáveis por mortes e lesões \.. 'lo

cornoraís, O acidente falta, no qual seja apurada a

resJOnlOabilidade do condutor do veículo e caracteri-
zado pelo Código Penal. como «Homicídio Culposo»,
para O que é cominado uma pena que varia de 1 a 3
anos de reclusão afiançável; entretanto. Nas reinci
dências como agravante, é que o culpado tem recru

decida sua' situação pois, nesse caso, lhe é negado o.
direito ao «SURSIS». Para o advogado é puro engano

. pensar-se que os acidentes de trãnsíto não geram
consequências graves no âmbito da Justiça pois,
.jnesmo quando não há vítimas fatais, as lesões cor

porais produzidas são caracterizadas como «Lesão
. Corporal Culposa», sujeitas, portante às sanções pe
nais previstas. (Gazeta do POVO)

Alberto .. Santos Dumont
Pai da Aviacão

Dia 20 de julho grandes comemorações serão
realizadas em regozijo ao centenário de nascimento
do Marechal-do-ar Alberto Santos Dumont, patrono
da Força Aérea Brasileira. Em Curitiba grandes pre
parativos estão sendo organizados. A. Escola Técnica
do Paraná' está construindo um avião que é replica
do Demoiselle, uma. das primeiras aeronaves em que
Alberto. Santos Dumont voou, na sua. jornada para a

conquista do ar. «Da resistência de um simples bam
bu dependia a integridade física do Aviador Santos
Dumont». O Pai da Aviaç�o sofreu tandos acidentes
que a Princesa Isabel, preocupada, enviou- lhe uma
medalha de São Bento para protegê-lo. Num dos seus

passeios aéreos o motor pegou fogo, o do n. 9, o
problema começou com um retorno de chama através
do carburador, incendiando-o primeiro e alcançando
logo após, a gasolina que ali Chegava vinda do tan
que. Santos Dumont tinha pouco tempo para agir. O
motor de,n. 9 era. logo atrás da cesta. Num momento
o inventor já estava empoleirado na quilha e, tirando
o chepéu-panama que' usava, extinguiu as chamas
batendo com ele. O motor não chegara a parar,
Alberto regressou imediatamente a Estação Aérea.

Dino Almeida e noticias
B para arrematar esta: NA «MANCHETE». Na

.prõxíma semana estarei estreando na revista «MAN
CHETE», com a coluna «Dino Almeida: Umas' e Outras».
Minha nova coluna circulará mensalmente na maior
revista brasileira, que no Paraná tem como represen

. tante o dinâmico Bayard, Osna. E bola pra frente.

x x x

Dia 25 do corrente muita alegria .para o casal
sr, Manoel (Adeliria) Furtado, data importante para
toda família em especial para a srta. Cleunice que
estará colhendo mais uma flor no alegre jardim de
sua existência. A jovem-guarda estará presente na
festiva data ..

x x
.

x

Minha agenda social registra com prazer a pas- Josésagem de idade nova dia 27 do corrente da exma. ,

senhosa Lídia L. de Almeida, virtuosa esposa do .sr. Barrsll. Estado
Nivaldo M. de Almeida, índcstríal aqui residente. TOM A D A
Muitos· cumprimentos e demonstração de elevado abaixo .disceimiaede:
apreço receberá a distinta. senhora naquela data.

x x x

Igualmente na mesma data estará comemorando
seu natalício o prestativo e estímàdo cidadão senhor
Rogerio Marques, DD. Juiz de Paz. Homem que sem

pre se conduziu COl,Il correção e honradez, receberá no
dia de seu aniversário os

. mais justos e merecidos
cumprimentos.

'x x x

SRTA. MARISA SONAGLIO. No próximo dia 28
estãràcompíetando os 15 anos a graciosa senhorita
Marisa Sonaglío, dileta filha do casal. sr. Tercilio
(Ramela) Sonaglio. A linda data será comemorada
com todo. o Carinho e alegria por seus progenitores
e jovem-guarda que prestigiará as solenidades.

#U·-'
Escreveu:

Esmeraldino M. Almeida,

Desmentido recolhimento de notas
'0 presidente do Banco Central, ao desmentir

informações de que as cédulas de Cr$ 500,00 estariam
. sendo retiradas de circulação porque .o papel não
seria de primeira qualidade. destacou a beleza da
cédula «uma das mais bonitas do mundo» e ainda
a sua simbologia, porque mostra a integração social
e racial do país. (Gazeta do povo) v

Passarelá da Sociedade
Por um lapso invóluntário não foi publicado os

aniversários da MARILENE e TENIS TERESINHA,
ocorridos dia 18 e 13 do corrente, ambas filhas do sr,
Professor Carlos (senhora) Kovalski, nosso prezado
assinante. A festinha foi linda e a alegria foi grande.

x x x

Dia 24 estará festejando niver a sra, Gracinha
Hirth, esposa do sr. Waldomiro Hirth, . do coméréio
local. Pessoa que desfruta de real estima receberá das
pessoas de sua amizade as mais calorosas felicitações,

x x x

SRTA. S A.NDRA MARIA CIOLA. Dia 29 do flu
tuante quem estará comemorando mais um feliz

.

aniversario é a simpática senhorita Sangra, filha do
casal Adyr (Jurcir) Ciola. A aniversariante que é
eeessíva Da simpatia e bondade receberá as mais
calorosas demenstrações de eartaho e amizade
naquela data.

.

x x x

Também nesta mesma data registramos com
prazer o aniversário natalíeío do sr, João Paulo
Furtado,' industrial aqui residente. Cidadão possurdor
de um coração de bondade, sua humildade sempre
refletíndo amor a seu semelhante, no dia festivo de
seu natalício recebera a recompensa mui merecedora 'cb»de seus agradecidos:
UM POR SEMANA - CANTAR: O homem é a águia d)D.

que vôa, a mulher o rouxinol e

que canta, - voar é dominar f)
o espaço, cantar é- conquistar
,a (alma. (Victor Hugo)

21.07.1973

Espírito Sant"· você que me esclarece tudo, que
ilumina todos os ca tnhos para que' eu atinja o meu

ideal, você que me o dom divino de perdoar e

esquecer o mal que me azem, e que em todos os
I

instantes de minha vida e á comigo, eu quero neste
curto diálogo agradecer-lhe or tudo e confirmar
mais uma vez que eu nunca aero me separar de
você, por maior que seja a ilusa material não será
o mínimo da vontade que sinto um dia estar
com você e todos os meus irmãos 'lória perpé-
tua. Obrigado mais uma vez .

A pessoa deverá fazer essa oração 3 dí segui-
dos, sem fazer o pedido. Dentro de 3 dia

alcançada a �raça, por mais difícil que seja. Pu icar
assim que receber.

do O ivi no
Santo

P efeitura .. Munici-
de Três' Barras
o I T A L . 06/73
da de Pr�ços

Souza, Prefeito Municipal de Três
CatariDa, faz sabee que aI!! acha aberta
E ç O S para aquifiição de uma DRAGA.

1) 'Equipamento
O équipamento da :Tomada de Preços constitue-se de uma

Draga, para 'extração de pedri lhos e areiá, com caaco blindado. com
as dimensões' de 3,50 m (três tras e meio) por 7 m (sete metros),
sendo duas partes, tipo bcgia, c

.

pa 3/16", com conjunto, bomba de
. '6" (seis polegadas) completa, .com caDOS de sucção e de saída até a

traseira d� casco, teDd�.,.j2 (dois) g inchos .com guias para estação e

mongotes de entrod,,1' saída, equ ada com motor Mercedes-Bene,
mais 60 (sessenbl) metros de canos nesmann de 6" (seis polegada,),
com f1ango guarni.ção e parafusoa.

2.) Da

Dae'documentação deverá constar .seguinter
a' Pra'Va de personalidade jurídica, forneci' pelo registro do comércio;
b) qeftificarlo de regularidade de situação om O INPS;
c) ,Declaracão junto Com a proposta que a firmas licitantea eoneor-

dam "in lotum" com as condições exigjd no presente edital.

3) Das.
, a) A!l peopostas deverão aer apresentadas em e

rubricados no fecho, com oa dizeres "PROPOS
e sem emendas, rasuraa ou eDtrelinh..s;
Preço;
Prazo. de entrega;
Validade da proposta;
Garantia de A!lsistêDcia Técnica;
Especificação Técnica do Equipamento,

velopes fechados fi

'EDITAL 06/73"

4)DoRecebimento eJulgamento das
. Ag prcpcstsa serão recebidas pelo, Sr. Tesoure o Municipal

até àe 17 (dezessete) horas do dia 27 de julho de 1973.

O julgamento das propostas se fará
Julgadora nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal,
poetes, dsndo seu parecer dentro de 24 boras, ou

hoees do dia 28 de julho de 1973.

aa pro
às 17

A Prefeitura Municipal reserve-se O direitó de aceita
posta que melhor lhe convier, sem que caiba aos licitantes
de ioterpelacão de qualquer espécie.

'Prefeitura Municipal de Três Barraa, 12 de 'juiho
/ (ess) José Feliclo de Souza

Prefllito Ml1nicipal

Fotocópjas?
Em ape 10
FOTOC'ÓPI

segundos, você tira
,

qualquer documento,
ART'ÓRIO DO

c.

'\

jornais ou livros, no

R E G IS T R O C I V I L

CORTE,
e

no edifício do FORUM des
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otas
o anunciado baile de aniver

sário do Grêmio XV de Julho,
foi sucesso como sempre animado

por .Bepí e seu Conjunto e

presença das misses Joinville,
Itejaí e Brusque, além de
Canoinhas.

x x X

A veneranda senhora, viuva

Helena Rupp Bastos, completou
84 anos d�mingo último, reu
nindo quase todos os seus

.' 19miliares.
I

X X X

Estiveram no Rio de Janeiro
08 srs. Jair Côrte e J.aime Za

guini, ocasíãn em' que mpnteram
contato com o advogado dr.

Orty de Magalhães Machado.

x .x 'x

Esteve em· nossa cidade, do
mingo último, a megtstrsdo dr._
José Bonifácio da Silva, titular
de uma das varas de Blumenau.

x x x

o Professor Lauro Gunther
foi trspsferído e irá prestar
servíçoa n8 cidade de Curitiba

nos, no IBGE.

x x x

Consternou todas as camadas
8 noticia aqui chegada 3.a feira

-, dando conta do falecimento da
sre. Dona Julía Zaniolo, espos'a

II do industrial sr. Modesto Zaniolo,
bastante relacionado em nosso

meio.
x X· x

Segunda-feire, no Clube Cs

notnhense, mais uma importante
reunião da Comissão Pró- Feste�
[os do nosso Jubileu de Ouro,
partindo-se agora para & exe

cução do grande programa a ser

cumprido nos dias 23, 24, 25, e

26 de agosto próximo vindouro.

x x x

-:

.

O Deputado Therézio Neto

>".'.' deverá rétornar na próximà
..... 'semana, para mais uma tempo-

rada em nossa cidade � região.
I I _

'':'':'

x x x'

Amanhã, no Bairro' da Xar

queada, a grande festa de São
Gristóvão, seguida da tradicio
n'al procissão dos motoristas.

•
x x x

O comerciante sr. Mario João

Mayer, seguiu para Goiânia,

E s par s as
efím de atender compromisso
socíal.

x x )t

Eesteve rapidamente em nossa
cidade o engenheiro dr. José

Bessa, do Departamento de Pos
tos e Canais, prometendo várias
obras de .drenegem em?nossa
região para o próximo ano.

x
.

X x,.·'

Seguiu em viagem de féria@' aos
E. Unidos o advogado conterrâ

neo, residente em Curitiba, dr.
Osmar A. Kohler acompanhado
de sua esposa e filha Simone.

x x x

A 'grande atração, para do

mingo dia 26, no setor esportivo,
á sem dúvida 8 visita do Avai
de Florianópolis, na sua segunda
apresentação em nossa cidade.

A primeira ocorreu por ocasião
do nOS80 Jubileu de Prata, vol
tando agora para o Jubileu de

Ouro, quando preliará com uma

seleção local. Em agosto de 1948
o jogo foi com o Ipíranga, grsn
.de esquadrão da época, regis
tunda-se um empate de 1 a 1.

x x x

Pelo campeonato da LEC, Da

última partida do turno, o Bo

tafogo goleou fácil o Palmeiras

pelo alto marcador de 6 O. E

amanhã, em prosseguimento,
primetra rodada do returno. te

remos, em Três Barras, Rigesa
e Santa Cruz e' no municipal,
Palmeiras e São Bernardo.

-
- SOCIAIS -

-

ANiVERSAR.IAM-SE
Hoje: a sra. dona Miqutlina

esposá do sr. Adão Tomczyk;
o sr. Waldomiro Schulka; a

S1 ta. lmelda Watzkoio jovem
Roberto Brauhardt,

Amanhã: o senhor Rodollo
Bolaut: a menina Marilda
filha do sr. Paulo Neub.urfter/.;o menino Walmor Enio filho
do sr, Waldomiro Nooack.

Dia 23: a sra. dona Rosa
esposa do sr. Ithass Seleme,
residente em Curitiba; o sr.

Argos Treoisani.

Dia 24: os 'srs.: Ludovico
Dambroski e João Silveira; o
jovem Luiz César 'Ruthes; a

menina R.osângela filha do
sr. [cão Dirschnabel.

Dia 25: o sr. Rubens Stuizer;
o jovem Leomar Reinert; o

menino Ingo Rolf filho do sr.

Vivaldo Todt.
Dia 26: (J sra. dona Ana

esp. do sr. NicolauBurgardt,'
os jovens: Guido Oilmar Mi
chel e Roberto Tadeu Bauer.

Dia 27: (JS sras. das.: Luiza
esposa do SI'. Argemiro Rosa
e Nereida esposa do sr. Jair
Côrte; os srs.: João Algacyr
Fontana, Vigando I(nopp 8

Mamed 'Cador,
.

Aos aniversariantes nossos

votos de felicidades.

'Certificado
GUIDa GONCHOROVSKI
torna público que extraviou

o certificado n.? 250746, do
veículo Volkswagen, placa

t Agradecimento
SIL-V-lNG-F ' E FAMILIA agradecem

todos os que
.

,Ua.ns_e
ram: pelo f6lecimento do menino Rena o'

dia 14 de julho de !973.

Prefeitura Mun. de Canoinhas
Portaria N_ 85/73

o ci ão Alfredo de Gliveira
Garcindo, refeito Municipal de
Canoinhee, atado de Santa Ce

tarina, DO UIO lual atribuiçõee, e

Cemlderendo
15, de [utho do
funcionário. Clement
Pieczarks (ocupante cargo de

Encarregado de Arrecada
dia Alvina Witt (ocupa
cargo de encarregada de Con

lidade), e Antonio SOUZ!) Co
(ocupante do cargo de Encerregad
Adminilltrativo�. violando 'especí
fico. deverei íuucionaie, aubsoreve
ram uma Dota de «esclarecimento
ao público» (tio), publicada DO Jor
nal «Barriga Verde>, delta cidade

(exemplar anexo), reíerlndc-se de
modo depeeciatjvo a esta autori
dade e a Comiülão de hlquérito

. deligoQdo para apurar fatOI rela
cionadol com a adulteração conl

tatada em natal filcai. e relpe
ctivol empenho'" bem como pelo
de.aparecimento de falhai do Livro
de Controle de Verbo. e Empe
nhai do Departamento da Fazenda
delta Prefeitura:

'

Conliderando que, auim proce

dendo, OI referido. funcionário.
incidiram em. feIta grave, pai.
tentaram, de forma tend!lncio.a,
comprometer o preltígio, a hone.
tidade e a integridade delta auto

ridade e dOI elemento. que com

põem B mencionada Comiuão de

,

Inquérito;

t
no

extraviado
CA-093iS, ficando o mesmo

sem efeito por ter sido re

querida a segunda via.

Cine
U? L A N c A O O R O E S U ca s SOS)

. HOJE, à. 20,15 h • cena. 14 aDO. - programa duplo
, t

"

1.0 filme: Rsy Danton, Pá.cale Petit e S'eorge Rigerd e�:'
, �

M�rco, o Mercenário ,Impiedoso
2.° filme: :',Um filme de Pirataria, f8Dt«�ticli' aventurai peloI
mare,� Def�nsores do l'1ar:t':! Cinemasc. Tecbnicolor

. ,
.

DOMINGO, -em 4 .e••õe., cpm 4 filme. diferente.

- à. 13;�5 hora. - em mBtinê - ·cen.ura livre

D.efensores, do �ar
à. 16 horae -''-I!ormid''vel naperaI - cenaure Hsre

Marco, o Mf;rcenárlo Impl�doso

à. 19 hora. -- cen.urâ�14 ano.

A Paramount orgulhol1lme�te;, IiIprl'.llenta Terence Hill (o Tr,inity)
no lUper Far-weat filmJdo em soberbo Technicolor: Os 4

da Ave Maria - com Eli Wallach. Epopéia sangrenta

de uma cidade dominada por humanl' de pulso de ferro e.

alma de aço. E!ta pelícala ent��ialm8 e faz vibrar.

Atenção: eate fame repríee 28. r�jra. à. 20,15 hora•.
�

.

,

à. 21,15 horaa/- cenaurá 18 anoa \.
VERA FISCH�R, a Mi.. Braeil, DO .eit primeirp deaempe
nho DO modar.po cinema naciooel: Slnall,.,Vermelho,
as Fêmeas_ Filmado em dellumbreot�colorido.
Atenção: elite filme reprilo 3a. feira. aa 20,15 hora.

�
. �

DIA 25.;-4•• feira. à. 20,15 hora. - cen.u�St 18 ano.

" "Seuão da. Moça." - Programa duplo
1.0 mOi: A Fama apre.enta um elpetacular Wme colorido:

l Os AmbiciosoS Insaciáveis

2.° fi'lme a programar.
.

DIA 26 ,e 27, 5a. e 6a. feira. a. 20,15 h· � cen. 14 aDO.
I

RetorDa à tela um do. fílme. que deixou laudãdeal Rock
HudlOD e 6ioa Lolobrígida em Quando Setembro

Vier - Techoicolol'.

El-gin

Cruz

�..--._---------------------,

RESOLVE

Aplicar aOI funeionârioe Cle
mentino Eetanieleu Píeosarcke,
Ovídia ,AlviD8 Witt e Antonio
Souza' COGts, a pena dieciplio8r
de suapeueão por 30 (trinta) dias,
com perda de toda. 81 vautegens
e direito. inerente. aOI cergos que
ocupam, com fundamento do dil�

pai to pelos artigo. 267, inciso IV,
e 272 da Lei Municipal D. 413.
de 24 de março de 1958 (Estatuto
o. Funcionário.'·Públieos Civil
,

Município de Cenoinhes).

nto 901 funcionário. Cle
menti ),

Estauleleu Pieceaecka e

Ovídio Ivina Witt. a punição
imposta '!,lla presente portaria
deverá ler . mprida ap611 o tér
mino dali li ai que lhe. foram
concedidas �Iic a· prêmio e licen

ça para trato Dto de l8úde,
re.pectivamsnte).

Gabinete do Prefe

julho de 1973.

Alfredo de Oliveira Oar
Prefeito Municipal

,E.ta Porte ria foi publi
regiltrada DO Departamento Ad
ni.trativo, em 18 de 1ulho de 197

José BonIfácio Furtado,
Diretor Adminiltrativo

·Náquinas
está

de .Tricô -

".,

as
<••

Lojas
Financiamos elD 30 'lDeses

Brothers
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