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ENÉ.4S 4TBANÁZIO
Era' Presidente da Repúblíea o Maréchal Deodoro,

alagoano, quando uma comissão do seu Estado o

procurou com a costumeira lista de reívindicações, Eis
que, ele teria respondido, segundo a voz do povo..
- Lamento, mas nada posso fazer. O máximo

que podia ter feito por Alagoas eu já fiz: nasci lá!

Essa estória não melindra e nem ofende os bem
humorados alagoanos. Com ela se divertem, pois eu

li num jornal de Maceió.

Nessa capital, aliás, o jurista Pontes de Miranda,
talvez o mais conceituado do país, é nome de rua
- «Rua Dr. Pontes de Miranda»; uma das mais mo
vimentadas. Mas o povo parece votar ao jurisconsulto
-maís temor do que simpatia. Como de resto quase
todo mundo...

Isso não acontece, porém, com Graciliano Ramos.
Esse escritor, também alagoano, é realmente popular.
Alagoas inteira festeja este ano o vigésimo aniversá
rio da morte do escritor que está presente em quanto
jornal se lê, em livros, revistas, conferências, etc.
Uma festa merecida.

'

.

Voltando a Pontes de Miranda, dele 'di2ia Lima
Barreto que, sendo de Alagoas, «tinha que ser filó
sofo por força. Se fosse de Sergipe, a obrigação era

ainda maior, mas Alagoas fica pertinho da província
de Tobias Barreto e Silvio Romero. Esses dois bra
sileiros, sendo eles filósofos, obrigaram aos seus con-

, terrâneos e o serem também. É um bovarismo a que
nenhum moço daquelas paragens escapa, sobretudo
se estudou na Faculdade de Direito do Recife... »

.
(Impressões de Leitura, pág. 211).

Em Aracajú, aliás, a quem visita o Instituto His
tórico e Geográfico é oferecido um exemplar de, sua

"

magnífica Revista. E na paisagem da capital sergipana
chama a atenção, ao longo do horizonte, a floresta
de torres de poços petrolíferos montada na platafor
ma submarina.

, r

Na Bahia, os nomes de ruas e logradouros ates-
tam a imaginação popular. Há, por exemplo, o Mirante
dos Aflitos. Ali deve ir todo aquele que tiver a alma
pesada de problemas e que esteja à margem do de

sespero. A vista da Baía de Todos os Santos, lã
embaixo, liberta rã seu coração e tudo voltará ao

normal. A felicidade retornará ..

Existe a Rua dos.Quinze Mistérios, o Beco do

Calafate,_ a Rua do Cabeça, a Rua do' Chega Negro,
a -Rua Bolivar das Flores (apelidaram o herói), a.
Estrada da Liberdade e tantas outras.

t-�_ . .

Ainda é lembrado o Major Cosme de Faria, o

maior requeredor de «habeas-corpus» já registrado
nos anais forenses do Brasil.

Pará terminar, no jornal «A Tarde" um dos
mais antigos da Bahia (data de 1910), o cronista
Arnaldo Sampaío mantém uma coluna que,guardadas
as proporções, é do estilo desta. Fossem mais próxi
mas nossas cidades e ele me acusaria de plágio; ou

eu o faria...
'

Vomissão da Secretaria da
Sande em nossa cidade·

Uma Comissão da Secretaria da Saúde esteve em

nossa cidade afim de promover um completo levantamento
das condições de saúde em nosso Município. Tendo che
gado na manhã de 4a. feira, manteve um contato preli
minar com o Prefeito sr. Alfredo de Oliveira Garcindo e

Presidente do Hospital sr. João Vargas, iniciando após
os trabalhos.

'
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CARTA ABERTA

Alerta I .. Senhores Prefeitos!
No último dia 22 realizou-se em 'União da

Vitórla-, o «II Baile dos Munícíptos», Até ai
nada de anormal Concordamos com a prómoção
mas ...discordsmcs da .maneí-e com' que o

mesmo vem sendo organizado. Presenciamos e

somos testemunhas oculares de quando os elé
mantos promotores do' «Baile dos' Muaicipios»
fazem suas pu bllctdades junto a08 prefeitos
solicitando a ínsçríção de seu município na re

f�rid& promoção. E por isso perguntamos: Qual
'foi o canal de televísãq que através de SU88

câmeras captou 68 imagens das el-gantes srtu.

que desfilaram na passarela de «Túlio de Françu.
Alertamos os Ser.hores Prefeítos que estes mes

mos elementos no próximo soo poderão prometer
a presença de uma companhia Cmematográfica
para ff<zer um filme da referUa promoção.

Outro detalhe que notemos durante o

desfile f'ji a grande interferência de pessoas
. junto à Comissão Julgadora, a qual na nossa

opinião devería estar completamente Isolada,
pois mesmo que 8' Comissão

_
usasse, como real

mente usou de honestidade, cão deixasse dúvidas
com as Interferêncías que aconteceram curante
mais de uma hora por ocasião do desfile e intervalos.

Não concebemos também a' inversão que
ocorreu ao serem chamadas as 5 ciassífícadas,
o que deixou clàro de que houve certa dsso
nÉ!stidade pelos promotores, pois foram chamadas
em ordem decrescente de colocação, sendo que

( «T U» - Sucursal d,e Iraf:l)
coube ao Municipio de Tangará, a 5a. colocação;
Herval do Oeste, 4a. colocação; Canoinhas, ga.

�

colocação; Guarapuava, la. colocação e Irati,
através da srta. Tânia Koch, a 2a. colocação.
Interrogamos novamente p -rque a inversão do

primeiro e segundo lugares? quando a auxiliar
do apresentador (que devia estar por fora) aler
tou ainda ao mesmo de que no momento em

que foi chamado o primeiro l\lgar era o segundo
e o mesmo nem sequer deu atencção 'e a injus
tiça aconteceu, pois a srta. Tânia, representante
de Irati já havia até recebido os cumprimentos
da representante da SOCILA, pela conquista do
título cRainha dos. M_unicipins».

Outro ponto negativo foi de nossã repre
sentante srta. Tânia, voltar para Irati sem ter
recebido o prêmio 8 que tez juz {Cr $ 1.000,00)
pela conquista do segundo lugar.

Após todos esses acontecimentos sugerimos
ao Sr. Presidente da AMSULPAR, Dr. Edison
C. Schrsmm, de que para o próximo ano talvez
com entendimentos com a diretoria da AMPLA,
que rege 011 Municípios do Norte catarinense,
seja organizada uma promoção de tal porte
de!ltro das possibilidades de' cada Municipio e

que �irv. de integração regional dentro da
.maior honestidade possível, sem a ingerência
de pessoas estranhas que, prometendo tudo não

cumprem o que era licito esperar.

Andr,eazza
Rodó'vias

inspeciona
Cata'rinenses

rumo a Lages, Cempos Novos,
Joaçaba, Xanxerê, Chapecó, Cu
nha Porã e São Miguel d'Oeste.
Servindo ao escoamento das
regiões agrícolas do estado, a

BR-282 levará a produção agri
cola em direção 80S portos de
Itaqui e São Francisco, de onde
serão .levados aos centros de •

consumo.

O trecho tem 309 quilômetros
,.,e bUB construção, dividida em

oito lotes, deverá estar concluída
nos' primeiros meses de 1974,
j.á' que estão prontas a terraple
nagem e 40% da pavimentação.

o Ministro, Mario Andreazza,
acompanhado do Diretor-Geral
'do DNER, Eliseu Resende, ins
pecionou recentémeote as obras
de construção da ligação Campos
Novos-São Miguel d'Oe'ste, trecho
da Rodovia BR-282 que corta o

Estado de Santa Cetarioe,' no
sentido leste-oeste até alcançar
a fronteira com a Argentina. "

Partindo do entroncamento
com a BR-IOI, .próximo a Flo

ríeuópolís, a BR-282 prossegue

I,

'i'� VI�O
.;:\ I

Pr�ie.ltura M. dI (iJnoinhas
, ." I "

"

DlVI_UA# ArIVA
.

De "ordem do :h. Prefeito
Mun'cipal levo 80 �onhecimento
público que este jornal publicará,
nas próximas eai�ões li relação
de todos os corítríbutntes que
estão em DIVII)A ATIVA com

esta, MuniCiPal}?ade.
Cauoínhas, ilo. de outubro de

1973. . J -,

.' Dr. l'lfacir dant
Coordenadpr da Di

.

da Ativa
,I
i

Agradecimento e

Mi-ssa de
Convite
7.° Djapara

A- Família do saudoso e "inesquecível
Francisco Karvat Filho

!

ainda consternada com seu falecimento, vem' por
meio deste jornal, externar seu .agradecímento a

todos que a confortaram pelo doloroso transe por
que passou, e aos que enviaram flores e coroas.

Outrossim, convida parentes e amigos para 'as
sistirem à Missa .de 7.0 Dia, que será celebrada dia

,

07, amanhã, às 9,30 horas.i na Matriz Cristo- Rei.

Visto: !

"Alfredoje Oiveira Oa indo

prefeitolluniciPal de Cano\ha8
Pelo compar�cimento, agradece a família enlutada,

c OMA! ·L I M P
\
Z A

-,
D A

L I M P t:A E' C-I A O E
--------------___,___,___,___,�,,__--��-------------------

' ------------------------------------------�
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-Casa Erlit��
/

pt,#Y
recebeu

411","
�/
"

vestid�g'� e terninhos

KARIBÊverão

FOTOC-Ó'P'IAS XEROX
Serviço, instantâneo e perfeito.

I ti - "'" ,.
ns a aça�...mo erOlSSlma.

Procure no eicp.t'- 10 de Derby Carlos

na Praça Lauro Mütler, 251

NOINHAS - Santa ,Catarina

Oracão 'ao Divino
" ,

Es��!ri��n=.a���que
me esclareces em tud�, que
ilumina todos os caminhos
para que eu atinja meu

ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e

esquecer o mal que me fa
zem; 'que em todos os ins
tantes de minha vida estás

comigo, quero neste curto

diálogo agradecer-te por
tudo e confirmar uma vez

mais que não quero sepa
rar-me de Ti. Por maior

,que seja a ilusão material,
não será o/mínimo da von

tade que sinto, de um dia
estar conugo e todos os meus

irmãos, �a glória perpétua.
Agradeçrte uma vez mais.

A !pessoa deverá fazer
esta oração três dias segui
dos sJm fazer o pedido.
Dentrd de três dias será

alC�.
n Jada a graça, por mais

difící que seja. .

P blicar assim que receba
a graça.

Fontana Mq_ eis
/

Praça Lauro MUller,r'o.o 494

CANOINIfAS -:.. .p ""Sanfa Cafarln8
/J

, tE
Revende oa aiamado.I'''MOVEIS CIMO", no

melhor preço da r-tgião. À vida com 20% de
"

,desconto, ouI pre�erir, poderá pagar tudo

em 11 mese...
, .pr

/,
Antes de ,-�omprar, veritique 'os nossos preços,

vantagens. E mais barato comprar

os aqui em Canoinhas.
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ii Ora, Zoé Walkyria Natividade
__

Se eme H
i! '

Clru_r UL ·lea,ds-fi
_- 55 .

"- "

55 -�cac 005589IS9/DEP ii
H - H
5: cs. dpotária de senhoras e er ianças. ii
" "

ii - Especialização em Odorotopediatria. H
:5 Hora marcada

. iE
ii Prap La__ Müller, 494 - FODe, 369 5:
" "
" h
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"Omeu carrinho émelhorque o ,..-carrinho�,

/
I

I

,

,

. ,�
-
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Fuja desta briga. _

Com�o Dodge 1800:
.

/'
I

.f:' .

Em vez de ficar saindo
de um carrinho e entrando
em outro, saia de uma vez

de todos eles.
Mude-se para o Dodge

1800. Com a farnla ya---.......,
bagagem. .

�

O Dodge J SOaié uma

outra história. E
um carro de luxo,
de linhas muito
mais atuais;

Tem um

fantástico espaço
intemo, onde as pessoas
viajam a vontade,

.

� Sem nenhum aperto.
�, Tem um surpreendente
f porta-malas que leva a
f " bagag'em de toda a famnia.
r, E mais alguma coisa,

!'" Quem dirige o Dodge
,

' 1800 vai na mais côrnod das
l posições. E na mais tra11qüila.
�� A direção é retráY
f o painel é acolc oado,
I, as maçaneta são

li embutidas'
t> So a tudo isso o

� motor odge, a mecânica
l O e, a suspensão sistema

ac Pherson

/, Você vai concluir que

1. melhor nem discutir. Mudar
�e categoria de uma vez,
passar para o Dodge 1S00.

Então, dê um pulo num
Revendedor Autorizado
Chrysler.

/

Conheça os planos de
financiamento mais esticados
da praça.

REVENDEDOR AlIT�R'ZADOA CHRYSLER
.

. l»" do BRASIL

,/

RUA PAULA PEREIRA,735 - TELEFONE: 365 E, 366 - CAIXA POSTAL 220 - CANOINHAS - se
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Exame Vestibular ao (urso

�e Prepara�ao à Carreira)
\, de Diplomata ,.

'A�!=> LETIVO DE 197fEstio aberta8 até 26 de o.,lu�
beo, a� inrcriçõea para o Exame
Vestib�lar ao Curso de Preparsção
à Carre.ira de Diplomata do 108-
tituto R.io Branco. Será de 30 o

número \de vIIgas. /
O cand'idato poderá inscrkver. se:

) ,1'1' Ifa no proprro nshtuto, que un-

cione no ;Palácio, Itam/'aty, no

Rio de J IlDeiroi b) no/MinístériQ
d R JIN E ,-
aa e a�oe8' xtel'lOrllS em

Brasília; e \c) nas a1eitoria8 das
Universidade!! 'Federe;is de Belo
Horizonte, dê, Porto! Altgre, do
Recife, de Salvador . ., da Uoiver •
,idade de SIlO\Paulp•

AIJ proval\ iotelectubis terllo
início em 28 dei novembro e ver-

8arão sobre Por�uguê!l, Fraoçês e
- Inglês' (fue prévia) realizadal Dal

cidades onde os' csndi latol se

ioscreveram to Ge\"grafia Geral II

do Brasil, Histó"'ia do Brasil.
História Mundial e\ Dir�ito (fa' II
final) no I�stitJÍto �IO BraDCo.

. Os candidatos aprovados D08

E�tBdo8 rece�'rão ajupa fioanceira
para a virgem e permanência na

Guansbara, Jurante e perfodo dos
exames �ub'equ�Dte8. de capaci
tação físico, p iquics e. i�telec�ual.
A idaie míoima é de\ 19 8008

e 8 mb"ma de 30, exIgindo-se,
como oré requisito a cooclaâo da
8t gunda 8érie de curso de �radua.
ção de escola superior. \,

O Curso de Preparação à\Car.reirafdP�Diplol"!ata tem a dur çâo
de Hois 8009, é ministrado Da

sedf do Instituto Rio Braoco no \

Rio tie [sneito e sãc concedidas
bolsas de estudo 1108 alunos,

Cerâmic Alvino Vogt
pesca no seu

terreno si uado em Campo
d'Agua erde, não se res

ponsa lizando pelo que

venq./ acontecer aos infra-

tais. ' 2
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Notícias de

5 jovens presentes no
_

reencontro

do » T. L. C.»
Gom a finalidade de aprimorar OI eonhe

cimentos Cristãos, cujo Curso vem funcionando
com regularidade na Diocese de Caçador,
denominado "Treinamento de Líderes Cristãos",
estiveram em reunião diversos jovens integrao
tes da Diocese inclusive de Papanduva, Desta
cidade seguiram os seguintes: Ricardo Antoniazzi
da Silva, Beatriz- Malakovskí. Ana Pechebela e

Bronlslava Glunick. A duração do mesmo foi
de 3 dias, sendo que novos ensinamentos toram
ministrados aos presentes em espeoíal na parte
de Liturgia. Assim a mocidade papanduvense
sempre atenta aos ensinamentos da Igreja,
está sempre�se�atualizando para poder desem
penhar em toda a sua plenitude !lo palavra de
Deus na Santa Liturgia.

Hotícia,s dg INCRA
Entre os afluentes Teté e Coari foi des

coberto, pelo projeto RADAM, um rio de 400

quilômetros e largura média de 250 metros, a

margem direita. do Rio Amazonas, em Altamira,
no coração da Transamazônica, existe uma

árvore que passou a ser uma atração turística,
e cujo tronco tem 70 metros de diâmetro. A

árvore gigante ainda não foi ídentífícada.

Elftilio
"

Médici

Cidadao

recebe -, Titulo de

Santa Catarina
O Presidente Médici, passou seis horas

em Florianópolis, durante as quais, inaugurou
e inspecionou obras, concedeu audiências e

recebeu o titulo de «Cidadão Honorário de
Santa Catarina e a Medal!::.a do Mérito «Anita
Garloaldi:t. Acompanhado de sua comitiva o

Presidente chegou a capital eatarínense, deslo
csndo-se rapidamente do aeroporto Hercilio Luz
para a sede da Associação Santa Catarina de

Reabilitação, ,onde descerrou a placa inaugural.
Após a solenidade, o Chefe do Governo parti
cipou de almoço no Palácio da Aeronomís, re
sidência oficial do governo catarlnense. Com

pletando seu programa de visita a Floríanópolís,
à tarde efetuou rápida inspeção às obras de

, construção da nova ponte e do aterro hidráulico
da Bahia Sul. Dando sequenola a sua visita ao

sul do país, o Presidente rumou para P. Alegre.
-,

(Gazeta do Povo)

VI Congresso
de

Brasileiro

Cooperativismo
Com a presença do Presidente Médici, do

Ministro Moura Cavalcanti, da AgJ;icult!!!,a e do
Presídente do INCRA, Walter' Costa Porto, rea
lizou-se em Florianópolis, de 24 a 28 do mês

p. p. o VI Gongresso Brasileiro de
-

Cooperati
vismo. patrocinado pelo Incra e pela organiza
ção das Cooperativas Brasileiras.

(�otfclas do Incra)

Colégfo Comercial & Reunião
Realizou-se dia 26 p. p. na Escola Básica

Alinor Vieira Côrte, 'de Papanduva, uma reunião
afim de serem focados assuntos inadiáveis de
interesse comunitário, Um dos assuntos que
mereceu atenção especial foi da matricula para

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

o próximo ano letivo, a qual foi encerrada
dia 05 do corrente, oportunidade em que foi
encarecidamente solicitada a colaboração de
pais de alunos para a observância da data. O
eolunísta agradece o convite recebido da Díre-

. ção do Colégio Comercial para participar da
mencionada reunião.

Baile dos Estudantes
Programado para hoje com Inicio às 23

horas, nos amplos salões da Sociedade Hípica
Rec. Esp. Pápanduvense, o já tradicional «Baile
dos Estudantes». Será uma promoção a cargo
da 2a. Série do Colégio Comercial de Papaudu
va. Durante o baile haverá desfile de modas
onde pontificarão pela passarela as mais re

quintadas novidades para a temporada príma
veril e verão. Impera' nos meios estudantis um

grande entusiasmo pelo acontecimento social
,
tão bem elaborado pela [uventude papanduvense.
Vamos prestigiar a turma da «boa vontade»
minha gente.

Primeiro Baile do Monstro
Para o dia 13 do corrente o Grupo de

Trabalho do Grêmio XV de Julho da cidade de
Oanoínhas, levará a efeito o 1.0 Baile do Mons
tro. A noitada alegre será realizada nos arlsto
erátícos salões do Clube Canoinhense com seu

inicio mareado para as 23 horas; abrilhantará a

animação o famoso conjunto musical «Seletus
Sebo Decoração especial dará um colorido
diferente no salão de danças da àlta sociedade
canoinhense. A coluna agradece o convite para
participar da grande maratona social patrocina
da pelo Grupo de Trabalho do «Grêmio XV
de Julho».

Passarela da Sociedade
Dia 12 do corrente completará mais um

,ano de vida o inteligente garoto, Neivon de
Tarso de Almeida, filho do casal Dr. Dino

(Nadyegge) fie Almeida, residente em Curitiba.
Os êumprlmentos estarão pontillcando em alta
rotação para o Neivon que é muito estimado
pelos seus coleguinhas paranaenses.

x x x

Dia 14 do andante nossa agenda social
registra o natalício do garoto Jairo José Sídorak,
filho do casal Eugenio (Alzira) Sídorak. O Jairo
receberá seus amigos em sua residência para
receber as felicitações pelo Iestívoaconteclmento.

Não corra, não morra... AS
ESTRADAS SAO FEITAS PARA VOI Ê
APROVEITAR A VIDA. NAO PARA
ENCURTÁ·LA.

Um por semana :---PENSAMENTO
O grande milagre do pensamento se fll8liza

quando um escritor consegue descrever uma

pequeua parte do que dilacera o coração
humano. (L. Romsocweki)

REGISTRO
Maria Uba de Andrade, Escrevente 'solteiro domicj.li�-- e residente
f

' -�

1�.Jramentbda do Cartótio do Re- neste MUlliéípi()' filho de MaL'ia
glstro Civil do Município de Três Luiz-t--Álves, fal�cida. Ela, natural

:arra8, Co�arca de �anoin�"J_,,�"'a�&te Estado, nascida em Três
stado de �anta CatarJn�� Barras,. no dia 07. de maio.d.e. 1932;
Faz saber e r te'�d-'· r'

doméstica, solteies, domiciliada e
qu - R_ e n em casa .

'

SEBASTIA.o-?;(L'VES e CLARA
residente em Três Barros; filha

SA�O'l'l'r de Wald"miro Warotti, falecido, e
- or,. Ele. natural deste Es-

t� , nascido em CaMinhas, no de dooa Cecilia Rudek Sarotti.
dia 22 de janeiro de 1938; lavrador, falecida.

MARIA UBA DE ANDRADE

Escreveute Jurameotada

Apresentaram, 011 documentos'
-

exigidos pelo Código Civil, artigo
180. Se alguém tiver coohecimento
de existir algum impedimento legal,
acuse-o para fioll de direito.

Três Barras, 29/09/1973.

DO

Cine VeJa Gr ua .

(O L A N c A o O R o E sue E S S ci1 S)
HOJE, à. 20,15 h • cen.. 14 anos - programa)uplo
1.0 filme: Um super Far·west italiano todo

cOlbr;l'do:fE dos Inimigos me Llvr/' Eu
2 ° filme: GIULLlANO GEMA em: !,
A Pistola é Minha} Bíblia

Far- west colorido. i I'
/ I

DOMINGO, dia 07, em 4 .e••õe., com 4ifiJíne. diferente.
, 1-

à. 13,45 horaa - em matinê .r: ceneur. livre

A Pistola é Minhá/ Bíbha
às 16 horaa - Formidável .esp��l - censure livre

e

E Inimigos má Livro Eu
!

I

,-------------------------,

dos
àa 19 hora. - cenaura 14 anos;"" Senão de gala
ALAIN DELUN no espetacular. filme policial filmado em

espetacular Techoícolor:

o Sol por Testemunha
Atenção: eate filme repriaa 3a. feira. às 20,15 hora.

à. 21,15 horaa - cenlura 14 anoa - Seuão ação
ANTONIO STEFFEN o m�lhor ator de Fsr west

super Far,wellt colorido:
, ,

Longa /Fila de
elte filme reptil& 2a, feira • aa

Cruzes
20,15 horaa

Uma
Atenção:

DIA lO, 4a. feira. às 20,15 horaa - censur& 14 anoa

"Sellão da.!Moça." - Programa duplo
}.O filme: Um espetaclllár, filme de guerra todo colorido:

O Inferno /nos Mares do Sl!1
2.Ofilme: E do�i'lnimigos me Livro Eu

J '\
DIAS J 1 e 12, 5•• e (ia. feira. a. 20,15 h • cen.14 ano.

,

GIULLIANO GIJ'MA Dum super filme de aventuras colorido:

O Arqueiro de Fogo
1 '
-------

DIA 13, eábado ·.a 20,15 h - cena. 14 ano. - prog, duplo
}.O filme: J\�ão e aventura' no melhor filme de Capa.Espada:

AI Aventuras de Scaramouch
2 ° fílmtl: �8ele Star a Pistol�ira de Virgín'ia

o J
DIA J 4

_ domingo • a. 19 horas - cenDura 14 ano•

.
-

Tere)nc,_,�Hjll
(Triuity) em

_ O Corsário Negro
a. 21,15 hora. - censura 14 - ano. '

Um super Fer-west italiano colorido:
Um Homem Chamado Sabata

Ó CINEMA ÁINDA É O MELHOR E O _MAIS
xscassívEL DlVERTIMENTO.

,,----------_-__1

.Impressoa
(EM UMA OU

em

MAIS

Geral
CORES)<

Material Escolar

d,e Escri tório

SÃO ENCONTRADOS NA

Im�.Ouro Ver�e lt�a.
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Seroico« de Saúde Pública
}:l.J.OO • Pessoal

11oif'157 • Diária•.

31.400 • Encargos Diversos
1405·163 • A.. istêneie Social ./"" 5.200,110

. //
Departamento de Educaçêô e Cultura
3.1.100 • Pessoal //

1124 178 _ Subetltuíções r
....
/ ,10.000,00

.�/-' /

3.1.4.00 , Encargo» Diversos ;i1408.194 _ CUrlol.e Conferêocia. . '500,00
1423,195 - Locação de Im6veil / 7.500,00

Serviços do Fomento A�r9(ecuárlo
3.1.3.00 • Serviços de T'rceiros

Artigo %.0 - Ftcaeuplementsda por conta da anu- A presente Lei foi reghtrada e publicada DO De- 130.7:'234 • Fretei e Cerretoe
./ 500,00'eção conetente do artigo anterior a dotação seguinte: partamento Admioietrativo, ne data supra. /

Departamento de Obras e Viação
.

Departamento de Obr1is e Viação .....

<; (ai) José Bonifácio Furtado Setor de Obras / .

Contribuição de Previdência Social "', Diretor Ãdmini.trativo I
2502/325 • Previoêocía Nacional. I.N.P.S 20.000,00', /,

3.1.3.00 - Serviço)! de Terceiros
'<, 1307·258 - Fretei e earrelo•.

. Artigo 3.° - �ic9m auplementedae, Da importâneia . � .

/ �

de Cr$ 9 50,00, ai seguintee dotaçõel do orçamento Lei N_ 1101 de 25-0Q-7� Departamento):te Obras e Viação -

vigeote: -J Setor de Viação .

Gabinete Prefeito Autoriza Suplementação de Dotações e Abertura 3.1.2.00 - M�terial de Consumo
3.1.1.00 - Pessoal

. .

de Créditos EsP'eci� 1236-28-1 - Prod�t�1 Alimeotarel e Art. Correl. 1.000,001123/035 • Subeídioe do''''PrefeitQ 5.000.00 Alf d d Otl
•

G
.

d P .... Iei M
•.

I ;_'31200 • Material de' Consumo
re o' e iverra arciu o, re eíto umcipa 3.1.3,00 - Serviços de Terceiros

.'. de Canoinhlu, Estado de Santa Catarina, DO uso de -'- 21208/041 • Combuetíveis e Lubrilióeneee 1.000.00 ,ual atribuiçõee que lhe coofere'o artigo 7,0 'a. Lei 0.0
1307 287 - Fretei e Carretol ..000,00

1236/045 • Prod, Alimentíciol e Prod. Cõrrelato! 3.000,00 1026 de 13/10/72, faz I8ber que a Câmara Municip'ai
/.

U b
-

.

31 . .J.OO .: Encargos Diuersos -'''''.,,� Dep"rtamento de Serviços r anos
.,. ..., ,

_ decreteu e eu saneiou« a seguinte •.
, .

bl1412/054. De.pelal .de pronto pagamento 2�Oo.QJoo . -'.
Setor Limpeza Pu íca

1434/060 • Recepcõel e hospedegens 3.000,Ôõ."
.. L E I: ,.,.......... 3�.{.4.00< Encargos Diversos

Departamento da Fazenda ............. Artigo 1.°._ Fica o Prefeito autorizado Suple- 14,�0.�23 - Outros Encargoe Diverlol

3.1200 - Material de Consumo � n��r por conta do exoe..o de 8rr�cadação, Da_impor.
.

"�,� 2.3.30 • Salário Família
1206/09$ • Artigol de expediente 2.000.00

taoCla e C:r$. 113.000,00, ai aeguintee dotaçoel do -..::
e t Y t 2305· 324 •.Ao Peseoel em Exercício 10.000,00

313 00 S
. 'T • orçaw n o .Igeo e:

. .. , ervlçOs 1 ercnros � . "'"1306/098 • Conserveçãó e adaptação de máquioal 1000,00 Câmara Municipal
I 3.2.5.00--- Contribuições de Prevd. Social

1317/101 • Serviçol de impreuão e encadernação 2.000.00' 31 100 - Pessoal /2502.325 _ Previdêb ia Nsoione! • LN.P.S. 20.000,003.1.4.00 - Encargos Diversos 1101-001 • Adicional 1.000,00
UIO/104 • Diverlal delpelal Bancâriae 1.000-:00 1105·002 - Dedição Plena 1.000,00 I Departamento d"e.."serviços Urbanos -
Departamento de Educação e Cuitura f Setor Iluminação Pública
3.1100 - Pessoal f(abinete do Pret�ito ""�<". /

.

. '-",P t
.

r: '

3.1.1.00 , Pessoal
.

. ; 4.1.4.00 • Material e manen e
1124/178 • Subetituicões 5.000,00 ..... I .

1123.035 - Subsídioe ao Prefeito ',_ 1.00,0,00 3414·343 • Mater!ail para 10ltalaçõel E�trical 7.000,00
Serviços do Fomento Agro-Pecudriâ ,.

"'" '. / . <,

. 3.1300 • Serviços de Terceiros ,.. 3.1.400 , Encargos Diversos '.,' Intendência de Bela Vista do Toldo
1307/234 _ Fretei e Carretoe 400,00 1412.051 • Delpelal de pronto pagamento 2.0(10,00 3.1.4.00 • Encargos Diversos "'--,_

Departamento de Obras e Viação' - /
.

�2-366
• De.pelal de

proo,to pagamento l.o60,Qo
Setor Obras _

Departamento de Administração
3.1.100 - Pessoal.i Cr$ 113.000,00

312.00 - Material de Consumo .

/
1235/25<& • Peçal e ace.u6riol.l'

-'

. �?OOO,oo 1122·068 • Serviçol. Extraordioáriol / 1.000,00 ''Artigo 2.0 _ Fica o Executivo autorizado a abrir,
31.400 , Encaigo,s" Diversos Departamento da Fazenda I na impot"ocia de Cr$ 49.000,00, OI crédito. elpeciai.,14.12/261 • De.pelu de ptcoto pegémento' 5.000,00 31.1.00 . Pessoal í
Setor de, Viar-iJ6 '. 1111. ô89 • Função Gratificada /
3 I 2.00 , Material de Consumo I

Outrol materiai. Jdé coolUmo 3.000,00 3.1.3.00 - Serviços de Tejceiros
3.25.00 'iContribuições P,evid. Social 1307-099 • Fretei e CarretoI ;' 300,00

2501/293. revidêocia Nacional. lN.P.S. 1t.000,00 1317-101. Serviçol de impreuãoje de encaderoaç. 2.000,00

Departamento Serviços Urbanos - 3.1.400 , Encargos pioersos
. Illlminapão Pública 1410·104 • Divenal' de.peI81{ BaDcárial�/.3.00 - Equipamentos e Instalações 3.2.4.00'. Jurol da Dívida! Pública

I-Kfí3�2
• Outrol equipamentol e iOltaleçõel 7.650,00 Departamento da FazendaSeta, de Cemitéri,Ós Setor de A,reca'dação

31300 " Serviço� de Terceiros .

31.-1.00 . Pessoal
4/348 • Outrol Servi!ol de Terceiro.' 4.800,00 ,I,�4 .

1124.140 _ SubatituiçoelIntendlncia de FeliPe Schmidt
31.3.00 • Serviços de Terceiros Ser'Pito de Segurança Pública

1324/356 • Outrol Serviçol de Terceirol 500,00 3.1.200 - M�terial de Consumo
CREDITO ESPECIAL 1206·147 - A[ti,g�1 de Expediente

1.IIE•••E.B.II.I!B.llilB.II.BII.m�.tlIeBna.mllfl1.IfIII•••••••••IIII•••1111911•••••111,
.' .

.

I

i U B O 5 - Paraná e Buschle I
I GWKNt}h� f'ARELADO I
I Todas as Fórmulas - Preços��m�< baixos da região I

Rua Caetano (ost�,
•

.

, I
••II••••••••III1I1I1.II••••II••m••••••IIII1I1I1I1I11•••••••••••••••••111•••••••11.

CORREIQ DO NORTE

PREFEITUR·A
Publicação Oficial da

MUNICIPAL DE
Lei N� 1100 de\25-0Q-73 Artigo 4.° - Ficam sbertce OI leguiotel créditol

adicionail elpeciai., Da importância de Cr$ 60.401,70:
CONTRATO COM AI E.M-.P.E L. - ENGENHARIA
E COMERCIO LTDA. - Lei 0.° 1058 51.000,00
CONFISSAO DE DIVIDA C/I.P.E.S.C. 9.401.70

/ .

Cr$ 60.401,70
Artigo 5.° - AI. de.pelal conetautes dOI artigol

3.° e 4.°, correrão à conta do exoesso de arrecadação
do exercício.

Anula, Sv/'plemtinta Dotações Orçamentárias e

Abre Créditos Especiais
. Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito Muoicipal

de Cenoinhae, Eetado de Santa Cetsrine, faz aabee que
& Câmara Municipal decreta e eu lanciono a seguinte

L E I:
Artigo }.O - Fica anulada, na importância de

Cr$ 20.000,00, a seguinte dotação orça'm�otária:
. ,

Departamento de Educação e éà·tl�ra
Despesas de Capital <,

"<,
...Investimentos

4.1.1.00 • Obrai Públicas
3104/220 • Couetrução Ediíícíoe Públicos

Artigo 6.° - Hevogaudo-se ai � dhpoliçõei6' em con

trário, elta Lei entra em vigor na :ia ta de lUa' publicação.
,

Cenoinhee, 25 de setembro de 1973:
"

(a.) Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito MunicJpal

,
II

i�

I' 20.000,00

1.000,00

2.000,00
20.000,00

3.000,00

500,00
Convênio c/PLANEPAR LTDA•• Lei n.O 1057 10.000.00

Cr$ 96.350,00
3.1 3 00l Servipos de Terceiros

1305 ·l49 - C6nlervação e r,eparol de iOltalaçõel 1.000,00

06.10.1973'

(ANOINHAS
500,00

2.000,00

10000,00

AMORTIZAÇÃO ,�PRESTIMO BESC S/Â 39000,00
Coovênio com a PLANEPAR - Lei n�O 1057. 10.000,00

� Cr$ 49.000,00.

Artigo -3.° - Revogando'le ai dilllQlicõel em con·

trário, elta Lei entra em vigor na data dê �'iJ.!lblic8çãO.. .

.........
........ ,

Caooinhu, 25 de letembro de '1973.

(ai) Alfredo de Oliveira Garclndo
Prefeito Miloicipal

A pre.ente Lei foi regiltrada e publicada DO De·

partamento Adminiltrativo, Da data lupra.

Cal)
.

José 8onifá�lo Furtado

Diretor Adminiltrativo

193
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CORREIO DO NORTE 06.10.1�73

Fotocópias�
�,..

-

IV Jorna�a Catarinense �e O�ontololia
Paralelamente, se oferecerá

Durante os dias 18, 19 .e
'

a cela boração da Uli'SC.Em apenas 10 segundos, voccrr- tira
F O T O C Ó P I AS,

-

de /qualquer documento,
jornais ou livros,/no/ C A R T Ó fi I O O O

/ '

R E ,G 1ST�.ç C I V I l de N E R E IDA C.

cOR�rnó' edifício do FORUM desta cidade.

20 deste mês, estará se

desenvolvendo em Florianó- Filmes Científicos, Expo
polis, a IV. Jornada Catari-" sições, etc., completam estas
nense de Odontologia. O atividades.
empreendimento é da ABO
Santa Catarina e conta com

Vende.;.seOFuscausado
daquela professoraque só9(áva

Fusca usa no seu

Revendedor utorizado
. VW, ele lhe é �tzegue
complet�ent.e re�aqo,
em condiçoes ideais a�uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços

'

"

Técnicos gue lhe dá direito
a duas revisões gratuitas .

e à garantia de 2 meses ou
3.000 quilômetros.
V. sabe a procedência do

veículo que está comprando.
E na liora de trocar, v.

VaI comprovar que um
Volks usado, adquirido no
seu Revendedor
Autorizado, obtém sempre
maior valor de revenda.
Antes de andar por aí

atrás daquele Fusca da
professora, do padre ou do
médico, venha conversar
conosco.
RevendedorAutorizado
Volkswagen é segurança.

,

RAMOS,
�

1195
. / ', ..

RU/A VIDAL
. /

.)/ Canoinhas
,

Santa . Catarina Revendedor
Autorizado

Um Programa Social às

esposas dos Cirurgiões Den
tistas participantes. incluindo
visitas .turístícas, chã com

atrações e jantar festivo.

Pelos Lares
e Salões
Aniversariantes da Semana

ANIVeRSARIAM-SE
Hoje: a senhora dona Maria

de Lourdes esposa do senhor
Waltrido Langer; os senhores:
Derby Fontana, José Damsso
da Silveira e Adolto Hedler;
o jovem Gilberto Seleme.

Amanhã: a senhora dona
Erna esposa du sr. Carlos
Müibauer; a senhorita Ivone
Terezinha Paulo; o menino
Reinaldo Crestani Filh», filho
do sr. Reinaldo Crestani.

Dia 8: a exma. viúva sra.
dona Eiizo Wagner; o senhor
Sigtried Thiem; a senhorita
Sigl, nde Thiem; o jovem
Paulo Anisio Neuburger; a
menina R.eni Clarisse filha
ao sr, Vendolin Metzger; o

menino Sérgio filho do sr.

Alexandre Nouuk;

Dia 9: e.senhore dona Marta
esposa do sr, José Kuroli.

Dia 10: a senhora dona
Silvia esposa do sr, Ladislau
Stascooian; os senhores: Jahyr
Lessak, Waldemar Carlos
Stang, Antonio Maron Becil
e Sebastião Grein Costa, Es
crivão em ,Mafór Vieira; a

senhorita Euani Nouak.

Dia 11: a senhorita Rosaloa
Alves Vieira; a menina Maria
Terezinha filha do sr, Moises
B01ges de Souza.

Dia 12� os senhores: Maxi.
,
milhano Watzko e Alexandre

. Nouak; a senhorita Anete
Tomporoski.

Aos aniversariantes, .Cor
rei« do N01'tt .. envia votos de
perenes teliciâades.

GE
Também

-

voce

e SEMP
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R-ETURNO

Aman�ã,_ni_Jnnjcipal-SANJa---CRUL X -SÃO -BOOUlROU
S�CIONAL CLÁSSICO - DECISAo DO

Notas Esparsas
Esteve em nossa cídade o sr.

Almeríndo Mv�s Nunes; alto
funcionário da Caixa Econômica
Federal, residente' em Floria-
nópolis.

-

� � x

A coluna Panorama do jornal
E�tado do Paraná, "dívulga o

projeto, já aprovado, do Depu
tado Hermes Ml:Jcedo, proibindo
8S atividades comerciais aos

sábados a tarde e dqmin�o.
x.x ::lF

Colocados novos e modernos
semáforos, pela mUQicipalidade,
váríos comeretantes e logi,s��s
aderiram a bonitos Iumínosos,
dando um nov� colorido à cidade.

x x x

O conhecido médico eanoí
nhense, radicado nó sudoeste do
Paraná, dr. Anoar �eleq}l�'} em
escursão pelo Japão e per tící
pa�o de um -C�ngres80 Médico.

x x x

O Prefeito Alfredo de Oliveira
Gsrctudo esteve na capi��l, q\lan:
do fôi -recebido em' aUdiência,
58. feira, pelo Governador Co
lombo Machado Salles.

x x x

A firma Schadeck já iniciou

8 construção de sua loja e
I oficina de tratores.

x x x

,

A respeito da construção já
decidida de um Armszêm Cen
tral da Cotia em nossa cidade,
o sr, Prefeito Alfredo de Oliveira
Gsrclndo manterá' contato, 38•
feira, COIL altos dirigentes da
aludida Cooperativa.

x x x
./

A Comissão Ml,lnicipal de Es
portes testou domingo último es

equipes de bolão, femiq�ric:i �
mascúlíno, com Curitibanos. Na
eeochs do Campo da Agua Ver
de o feminino venceu bem por
mais de 1PO palitos, enquanto
que na SBO o masculino perdeu
por � palrtos.

.....

x x x

.� o SAN'rA CRUZ venceu o

clássico da cidade; pelo campeo
nato da LEC, abatendo o BO
TAFOGO .. domingo último, no

>J li
" .'

Municipal, pelo marcador de 1

a O, devendo emanhã, em outra
,."

\

gr_nd� clássico, pofrentar o sAO
BERNARDO, também no Muni

cipal. Vamos todos cooperar.
/

Agr�decimento
A Pia União-de Santo Antonió, mantene

dora da Casa Dr. Bolando Malucelli, s�ne�se
deste meio, para de público agradecer a generosa
ote"rt� de Ç.r, 70Q,00, recebida das Senhoras d-,
Casa da Amizade do Rotary Clube de Canoinhas,
na pessoa de sua Presidente sra, Iracema Di!s.
Este nebre gesto muito nos sensibilizou e ��
nome de todos os componente da entidade
confessamo-nos sumamente agradecidas•.

A DIRETORIA

o Dia "O"
fUblicaçãO Oficial da)
�. efeitura Munici�

�e Canoin�atl
'\

.

U !/'
\ ,f 'r

Lei �_ 1097 de 21�:�9-7j\ (,' I,

Denominação de Logradou;o!'público
� li'

Alfredo'. de Oliveira Garcindo, ;Prefeito Municipal
de Canoinblu\ E.tado de Santa Catarina, faz I8ber que
a Câmara Md.nicipal decretou e eu/.a'Íiciono á leguinte

\ l .-
- 'l
\ L E I: á
-, /.' ,-,

.Artigo· 1.°�- Fi.ca o Chef�1 �ó .' Poder E�ecutivo
autoriaado a d�nomlOar de IA veDlda Prefeito IVQ
D'Aquine Fornece. a nova Av,�nilla aberta no prolon.
gamento da Hua \,oberto =i: partir da Rua Bolívia.

Arti�o 2.'! --.; A pre'�Dt,e/Lei entrará em vigor na

d�t� ,�e IPll piJbl\cação,
-

r�ypglld!l.- ai dilpoliçõe. em

oontrârío, -, /:! .

. \ ff
Cancinhas, 25 'de let�fnbro de. 1973.

(�.D Alfredo; de /bliveira Garcindo
Pref�jto i�unicipa. .

.

� presente .Lei f?i}regiltrada -El publícada DO De
partamento, Admmutra'f"o, na data supee.

(ai) José Bonifácio Furtado

Dir��or Admini.tfativo
lOTA: RelJoblicada 1J0t'm�tivo de erro no texto desta. Lei

t \
J/ '

{ \

LEI N� tJP� �E 2�/09f1973
Autoriza o sr. p;reTeito Municipal a receber área

i, -

\ .

de tefl�as por. do,çãO
Alfredo dlOliV�ilB G�r'Çindo. Prefeito Municipe'

"e '��';Ieinh�l, 1j�adq de San�à\ ,Catarina,. f8� laber que
8 Camara

d!l]r
�ou e IIU aaucroun a ugpJDta

# LEI: \ '

- Artigo l- Fica autorizaddl�' Ir. Prefeito Mu-'
nicipal a re9\l6er por doação do S� Dr. f\ivadávia R.

C,,!r[êa e .�Q� ,rulher -ums área de teFfa, corre.poqd��tel
a quatroceo�o" metro. q�8drado. OO�m� •. 2), nece..áriol
a abertura! db prolongamento da

Ru�réi
Menándro

��m,PI, lenrd� q.�le el'� ár�.a lerá desm i:nbrad� da

D8te,urbana Doj ;99 - Âl Carta -de Afora euto nO. 400,
Regíttro n . 1322. .

Arti )20• - E,ta Lei entra fim vig <I' na data de '

CaD}iohal, 25 de setembro de 1973.
. 1�1) Alfredo de Oliveira Oarcindo:

-

\ _ Prefeito Municipal
A pr�I!ll!te Lei foi regiltr8da -� p�blicad� nà De-

par�amen,to Admi,nl.trativo, na d!lt� lupra.
(81) José Bonitdcio rurtado

pire,tor A�miniltrativq

(CARSIPER)

Ontem pela manhã, ao

ínícíar minha caminhada
. diária, (muito embora não
me tenha' adaptado ao tão
falado teste de Cooper),
deparei na primeira esquina,
com dois buracos na calçada
e, �em

.

saber porque, fiquei
a. pensar que, devido à falta
de espaço nas rodovias, eles
tinham se mudado para lugar
mais amplo; Na esquina se�
guinte, ia mesma coisa e,
então, deu-me .vontade de

procurar alguma autoridade
para pedir que impedisse a

importação de tão indesejá
veis moradores mas, como o

tempo era pouco, deixei essa
rei vindicação para fazer em

outra hora, A tarde, quando
fazia o mesmo trajeto, em

sentido contrário, vi que os

�tais buracos tinham sua

finalidade, Os postes para os
novos semáforos já estavam
colocados e, logicamente, os
buracos já não existiam:

Agora só me resta desejar
que os senhores motoristas
não fiquem pensando que os

semáforos são o início da

'ornamentação natalina e,

respeitem o seu trabalho -

dar trânsito seguro.

... é, em boca fechada
não entra mosca... n

precisa-se, para serviços
de limpeza. Jornada semanal'
de trabalho: 48 horas. �e":
muneração mensal: salário
mínimo - CLT. Os interes
sados deveram dirigir-se ao

POSTO DA RECEITA FE
pERAL onde poderão abter
maiores esclarecimentos,
Canoínhas, 03 de outubro
de 1973.

fraoci�c:o Zaziski
,Çhefe dq PJilf
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