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LOBATIT·E
Enéas Athanázio

I
.

Andava pelo segundo ano da, FDSe quando li

pela primeira v�z, a "Vida ti Obra de Monteiro Lobato", d�
Edgard Cavalheíro, lançada naquele ano (1956).. Fiqueí fas
cinado P -Io escritor paulista, cuja obra fui adquirindo e que.
desde então leio e releio coustsntemente. Durante longos
snos chegou a ser uma quase msnia, não psssando um só
dia sem ler alguma coisa de Lobato ou a respeito dele.
Tornei-me, pois, um lobatisno delgarrado, já que por aqui
não existe o "culto de Lobato". Há alguns anos observei
que o escritor ceia.no .esqufcim�nto, vítima do silêncio da
imprensa e dos meros íntelectuats Falei. sobre ele em escri
tos disseminsdos em quanto jornal publíqusí e h .je nõto
que Lobato revive, em conferências, livros, estudos, etc.,
quando se comemora o jubileu de sua morte.

.

Meu conhecimento lobatiano, entretanto, sempre foi
livresco, à falta de alguém com quem trocar idéias.

- X -

Cor,h"ci em S Paulo, há dias, o escritor Paulo Dantas,
que fd amigo, protegido e correspondente de Monteiro Lo-'
bato. Foi a primeira p-asoa que o conheceu com quem con

versei até hoje e que me relatou muitos fatos interessantes.
I

Paulo Dantas é uma notável figura, dessas 'que cativam
ao primeiro contacto. "Sergípano de ne-clmento, baiano de
criação, carioca de espír íto, 'tnio@iro de introspecção e pau
lililts de! adoção", é autor de mais de vinte livros que· vão
desde a novela até o romance e o ensaio.

Mail, amg» fiel que-�, nunca esqueceu Lobato. Para
atestá-lo acaba. de lançar um livro curioso, "Presença de
Lobato", onde ele "falll" em grifo e o autor prossegue,
"unindo suas vozes numa só emoção pm origi'nal autobto
grafia escrita a quatro mãos,gêoero completamente novo nas.
letras nacionais", como anota o jornalista Reginaldo Dutra.

O livro, que é u:n lançamento da Editora do Escritor,
é também analizado por .Péricles Prade, que assim escreve:

"Neste livro Paulo Dantas atiogiu o auge de sua sensibili

dade, expressendo a fonte dos sentímentos, sem censuras ou

recortes, vislumbrando-se apenas 8 tensão
'

que se mantém
'f!irte e Incorruptível. O coração é mail aberto na presença
do amigo".

De fato, o autor abre o livro com a frale' de Coelho
Neto: "Isto não é hteratura, é' carinho ... "

- X -

O volume dai "Cartas Escolhidas", de Monteiro Lobato,
contém diversas endereçadas a Paulo Dantas, que nessa

época estava .em tratamento em Campos do Jordão. Numa

delas, com squ-Ie intuição que O f ..z prever tantos fatM fu

turos, disse Lobato: "Nada de frsquezes, porque a vitória
está perto. E, depois da vitória da saúde, virá, bnlhantís-í
ma, a vitória literári�".

Realmente, Paulo Dantas é hoje um escritor famoso e,
ao mesmo tempo em que une seu nome ao do grande bra

sileiro, enriquece sobremaneira a biblbgrafia lobatiaoa.

Espólio· de
Octavio

.

Xavier Rauen
Para melhor atender todos os assuntos relativos

ao ínventárío dos bens pertencentes ao Espólio acima.
acaba de ser instalado um escritório nesta cidade, na Rua
Vidal Ramos, 3 O, residência do sr. Reinaldo Crestani,
onde os interessados poderão entender-se com o sr. Carlos

Schramm, que é o encarregado do mesmo, estando a parte
jUrídica sob a responsabilidade dos seguintes advogados:

,Dr. Carlos Augusto Delpiso,
Dr. Almir Miró ,Carneiro
Dr. Roberto Machado
Dr. Luiz Fernando Carneiro

Canoinhas, 8 de outubro de 1973.

AUMENTO DE' ASSINATURA
DO "CORREIO DO NORTE"

Informamos aos nossos dignos. assinantes e co

laboradores que a assinatura do "CORREIO DO

NORTE" passará _a partir do n.· 1250 a Cr$ �O,OO
anual. O fato deve-se à grande alta do papel de
imprensa;. para o que esperamos a devida compre
ensão de todos.

��-------------------------
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE. 128 CIRCULA. AOS SABADOS

.»

C4NOINBAS N08 JODOS ABERTOS
Novamente como se sucede

.

to'dos os' ano", realizaram-se D&

cidade de São Bento do. Sul, os
XIV Jogos Abertos de Santa
Catarina, com a partícipação de
39 muoícíp os. Canaíuhas lá es

teve com sua del ..gação procu
rando demonstrar a. nossa evo

luç�o no esporte amador, cem

humildade e discrição é claro,
mss lutar 'por um bom lugu. E
foi o que realmente aconteceu,
pois como todos já devem saber
consegu-mos graças' 80 denô to
dos dirlgt'nt@!I e atletas trl<zer

par�
-

Canoínhaa 5 classíficações,
O que vem coroar de êxito a

luta insana que a Comissão
Muóicipal de E.p,.rrtes enfrentou
na preparação de sua deh·g.ação
devido as intensas chuvas na

época dos treinos, o que infe
lizmente não proporcronou chan
ches de melhor preparo. Mas
mesmo assim podemos dizer que
apesar de todos os problemas
que a CME enfrentou, de todas
as delegsçõ-s canoínhenses que
até agora se fizerem presentes
nos J, gos Abertos, f"j a deste
ano que conseguiu os melhores
resultados. Senão vej amos:
4.° lugar no Tiro, por equipe

- com Os atiradores Getulio
Corrêa, Edson Corrêa, Paulo da
Silva Floriano, Gtldo da Silva
e Vterland Kr t-ck;

3.° lugar nos 100 m rasos,
com o atlt!ta Lauro Holzafel;
6.° lugar no revezamento 4 X

100 m, com os atletas Avelino

Ribeiro, Lauro Holzafel, Hilde
brando Varela Machado e Luiz
Antonio Cubas;

�

6.° lugar no judô, com o ju
doca Gilmar Herston Schulz;

5 o lugar no Bolão Feminino,
CO(J"l as bolonístas Martbi8 P.

H",dler, E,:Jeltrsudt H. Kdlner,
Marilda Dreveck, Melinàa Fel

lgatter, Ztloah Fischer, J8nete
Humenhuk B"eing; Guiomar' B
Goncalves, Lsony Allage, Gerds

'

Stein Loefler e Stamslava Olis-·
kovicz, sendo técnico da equipe
o sr. Addfo Hedler.

Com a anulação da prova de

200mo'I'asos, o atleta canoinhense·
Lauro Holzsfel, continua sendo
Ó recordista nesta modahdade,
com· o record estab�l�{'ido nos

Jogos Abertos do ano pa!ísado
em ltajai. A classif'cacão nos

Jogos Abertos é feita somente
até o sexto lugar.
A equipe de Balão Masculino

também se apresentou brilhan
temente,mesmQ não constóguindo
claSSIficação. O m�smo ocorreu

com 8 equipe de Fut�bol de

Salão, que apesar. de não ter

cons€gwdo clas�ificação foi con

siderada, "Por criticos iibalizados
no assunto, pelas diversas par·
tidas que realizou, comu uma

das melhores de Santa Catarina.

Por ai senhores leitoras po
,·derão realmente saber o que'
aconteceu com a nossa delega-

menos igual a esta que tio hu
müdemente se portou, mas \que
tão notórios e brilhantes resul
tados - obteve, mercê de todas
as dificuldades.

ção nos-Jogos Abertos. Espera
mos pleoamente que em anos

vmaouros, Canoinhas se faça
. novamente representar com uma

delegação, se não melhor, ao

na Capital
Retornou quarta feira à noite de Florianópolis, o prefeito

sr, Alfredo de Ohveira Garcindo, acompenhado do . engenheiro
dr. Leones Greipel e Diretor Administrativo, José Bonífâcío
Furtado. Na Secretaria de Educação e Cultura, assinou convênio
para. a construção do Ginásio Coberto, obra a ser iniciada ime
diatamente com os recursos recebidos, primeira parcela .... na ordem
d� Cr$ 200.000,00. O Governo Estadual também autorízou auxi
lio de Cr$ 80.000,00, desp ..sas que 8 Prefeitura df:!.tuou com o

Jubileu de Ouro da Cidade, a ser aplicada agora na construção
de casas populares aos flagelados do bairro do Campo d'Agua Verde.

Sempre acompanhado pelo Depulado Therézio Netto. que também
aqui esteve quinta feira, para as visitas de finidos, Garcíndo
manteve outros contatos junto a outros õrgãoe do go_verno.

FRICASA
• • •

InICIa atividades
o Frtgorífrco Canotnhea S.A., FRICASA, iniciará segunda

feira as suas atividades normais. Após passar por amplas refor
mas, atendendo exigências do órgão federal que' rege a espécie,
obra retardada pelo mau tempo reinante e feita notória de ma

terral encomendado, estA apto agora para o seu. funcionamento
normal. Os primeiros testes já foram realizados � seus respon
sáveis anunciam então o pleno e normal functonamentc da- in
dústria a partir de segudds feira próxima, dia 5. Ganha assim
a nossa cidade a primeira indústria diversificada e que irá bene-,
f.cíar prtncípalmente o n0830 interior. responsável pela matéria
prima 80 grande empreendimento.

Curso sobre Administração
em nossa cidade

Numa f.eliz e ""Oportuna promoção da Associa.ção
COknercfial e Industrial. a nossa cidade será palco a

partir do dia 8 até o dià 11 de novembro pr6ximo. de
um Seminário de Administração de recursós humanos para
dirigenhs industriais. a cargo do Professor Dr. Mar:i,o
Cezar Cubas. com a participação de 30 administradores

i de empresas.

Durante o seminário. com um total de 25 horas.
o aludido Professor. que é representante da Fundação
Getulio Vargas no Norte catar Lnenee e diretor da
Diplàn - Direção a Planej amanto. estará ministrandó
aulas sobre administração de cargos e salãrios.

Nossos cumptimentos aos diretores da ACIC. pela
oportuna promoção.

CELESC ilu'lDina
bairros da cidade

O Escri t6rio local da Centrais Elétricas de
Santa Catarina. CELESC. atendendo solicitação do
Préfeito sr. Alfredo de Oliveira. Garcindo. está pro
movendo a iluminação pública de todos os bairros da
cidade. O primeiro beneficiado. foi o Jardim Esperança
e -a melhoria. até o rim do ano. cobrirã o. demais
da cidade.

.

c QQ_P E R E C O M A

.. CIDADE. LIMPA
LIMF?EZA DA

- E' C I D A O E
C I DA D E.

L I .� D A.
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COR�EIO DO NORTE 03.11.1973

Juízo de Direito da Co
marca d. Canoinhas..SC

Edital de Citação com
o prazo - de trinta
(30) dias
o Doutor

JOS�ALDOBATISTA, Juiz e Direito
da Comarca, de Canoinhas,
Estado de San a Catarina,
na form� da Ldi, etc.

FAZj

SAB�R
a todos

quantos! lo pres nte Edital
virem qu' dele c, nhecimentotiverem) que, p r parte de
Lívio '18 Fava i, brasileiro,
casado, I lavrado, residente
e domídíliado n

' distrito de

�a';lla �ereira. de��t.e muni-
· CIpIO e Icomarc , PI leque-

,

rido

nofi'
auto d� ação de

USUCA IAo .0 iP 989, que
se . proc

I

ssa or fste Juízo
e pelo �artório �b Cível, o

domínio ê� uái terreno rural,
situado �o, lugar �dregulho,
distrito p Paul�; Pereira,
'nesta co

r
rca, cÓ a área

de 338.8� m2 (tr"
'

trinta e di o mil," tocentos
e oitenta

'

etros qu drados),
·

��:: a�p� u!:ef.S�h, ,fro��:
terras de. lexa, r�!Gurskí;
por outro I ó: co (}itas de
Antonio chu lar�f; ,por
outro ladê \co� dit,as de
Estefano 'l\aso�ki �\ outro

. com maís trrrJ� do Suplí-
cante". Fi�'i�t� ál'1justífícaçãoda posse'l fOl\ a [mesma ho-

mologada Pl0' �elÍtençk de
fls. 10 dd Ir feridds a�tos.
E I f I ti, .

para q El c \ e;gue a no �cIa
a todos, i t�re.'$atlos incertos
e não a1;>idQ7;� ninguém
ignorar ppssEi, Unandou \ o
MM J

. �
coedí

\
. 'lU:,; ex e Ir- o pre-

·

sentei,; l,:.fa�i que será pu
blicad e�. ;;l

.

ado no lugar
de co

.

, afim de que
todos, querendo, contestem
o pedido no prazo da Lei.

.

Dado e passado nesta cidade '

de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos dezesseis
(16) dias do mês de outubro
de .míl, novecentos e setenta
e três (1973). Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi.
,

José' Geraldo Batista
Juiz de Direito

i;(:, ..

r
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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 farmlia e a
bagagem.

O Dodge J 800 é uma

outra história. E "

um carrode luxo,
de linhas muito
mais atuais;

Tem um

fantástico espaço
, intemo, onde as pessoas
viajam a vontade.

Sem nenhum aperto.
Tem um surpreendente

porta-malas que leva a
bagagem de toda a farnOia.

E mais alguma coisa. '

Quem dirige o Dodge

y"1800 vai na mais cômoda das ,;.'
posições. E na mais tranqüila. .

J/

A direção é retrátil,
o painel é acolchoado, /'
as maçanetas são

lo}.embutidas.
Some a tudo isss o

motor Dodge, am�ânica
Dodge, a suspenliao sistema
Mac Pherson /

Você vaicondur que
//

REVENDEDOR AlITORIZADOé CHRYSLER
.

� do BRASIL

J

Conheça os plano e

financiamento mais estica s

da praça.

é melhor nem discutir. Mudar
de categoria de uma vez,
passar para o Dodge 1800.

,

Então, dê um pulo num
Revendedor Autorizado

'

Chrysler.

r�·
f__ ':c •

s.
(

}.
k

<' ice ..

..

� �.b�,
.

RUA PAULA PEREIRA,735 - TELEFONE: 3b5 E 366 - CA'IXA POSTAL 220 - CANOINHAS - se

MUller, D.o 49V
-:- SeDta �erlDa

./
/'

Revende OI atamados "MOVEJi' CIMO", no

./
lata com 20% de

.

pagar tudo

Fontana
CANOINHAS

melhor preço da

Móveis'

, Ass. Nadir

Documentos perdidos FOTOCOPIAS XER�perte�
o r. Nadir Antonio Breda,
propr etário do Restaurant
"BRE A" no Km 140 da
BR-116, erdeu os seguintes
documen os:

� Certific do do carro marca

Chevrole C. 14
- Carteira e Motorista
- Certidão d Casamento

..

/�t-'" dno ,e.crl orro e
.Y

,/na Praça Laurc

- Santa Catarina

Pede à pess a que achou
o favor de ent egar no, en
dereço acima q

.. será bem

gratificada.
desconto, ou se

em 11 meses.

Antes de compra, �eritique 08 preços,

e veja as van gen'i. E' mais barato �prar
OI "MOV S CIMO". aqui em Canoinhas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Orientação

FLORESTAIS
AGRICOLAS (Frutic
PECUARIOS (Sui
Comercializa M

A·gAUl'ARIA

trigo, etc.)

americano)

-

Com em CANOINHAS
Coronel Albuquerque, 460 Fone, 192

SAIU
1IGa_
OA IIIIJIII.
AGORA VOCÊ ENCONTRA APOIO EM TODAS
A Abril Cultural e Revista Claudia, lançam a Enciclopé a da Mulher.
Uma coleção em fascículos. com mais de 2.000 pág' as cheias de
soluções para você resolver problemas do dia a di .

. Todas as semanas, a mulher receberá as mais vali sas informaéões
sobre decoração, trabalhos manuais, economia méstica. saúde.' ,

educação sexual. psicologia, etiqueta, moda, b eza, direito. arte
culinária .. Com os fascículos de Enciclopédia a Mulher você formará
sete lindos volumes. E, utilizando as últimas apas dos fascículos e
as páginas especialmente
produzidas pela Revista Claudia.
você montará o Livro de ,
Cozinha de Claudia, em um
lindo fichário que estará bre
vemente em todas as bancas.
Enciclopédia da Mulher n.o1
já está nas bancas. Você
compra, e ganha de presente
o n.o2. Pegue essa coleção
desde o início, Toda quarta
feira nas bancas. Cr$ 3.50.

'I B U I c ,A Q E X C L U S I V A:

ANIVERSARIANTES DA SEMANA.
ANIVERSARIAM·SE

. Hoje: a senhorita Natalia
Soiezinski; o [ouem Osni
Lessak. .

Amanhã: II senhorita Arlete
de Jesus Maron Becil.
Dia 5: as senhoras donast

Maria esposa do sr, Ludovico
Glinski e Iris esposa do sr.
MIlton Mendes; os senhores:
Jacó Scheuer e José M. Fa
,ias; o jovem Luiz Carlos
HauUe.

.

Dia ,6: a senhora dona
Geny ida esposa do sr. João
Silveira; os senhores: Carlos
Jankoski e Leonel Barcellos;
a garota Margm-eth Cornelia
filha do sr, Alcides Pires.
.Dia 7: a senhora duna

Lídia esposa do sr. Alfredo '
1 -- ---,

f�k:.er; (J [ouem Luiz César I C i n e V e J a C r u Z
Dia 8: o senhor Vicente (O CINEMA DO POVO)Nouak; o jovem Rasélio Mo.. HOJE, à. 20,15 h • cen.. 14 ano. - programa duplo

1.0 filme: Um homem ou uma fera treinados para atar com as

próprias mãos! Colorido

A Morte em Minhas 0$
thony Steffen no super Far-wes colorido

Apocalipse Jo
Agradecimento e

Convite . para
'

Missa
A família enlutada da viúva

k
profundamente con ernada
com Seu falecirne to, vem

por meio deste emanárío,
agradecer aos m dicos Drs,
Reneau Cubas e' Haroldo
Ferreira. pelo atendimento
prestado, ao Frei Pedro
Caron pelas p avras de con
forto espiritua ,ao Frei Val
demíro e às mãs Ucraínss,
aos parente. amigos e vi
zinhos qu demonstraram
solidarieda e durante o do
loroso tra se por que passou.
Outrossí ,convida a todos
para as istírern à Missa de
7 Ó dia que será celebrada
pela lma da saudosa ex-

. tinta dia 03. hoje, às 19
hor ,na MatlÍz Cristo Rei.

oro mais este ato de fé
e lidariedade, agradece a

fa ília enlutada.

dest» fedalto; o garoto José
Ivan filho do sr. João Silveira.
Dia 9: os jovens: Edgard

Tremei e Heron Peixoto; a

menina Terezinha filha do
sr. Waldomiro Schulka.
:Aos aniversa,iante$ nossos

cumprimentos.

EsportivaLiga Canoinhense

lOhas, 23 de o FO de 1973.

GENOR VIEIRA COaTE - n

2.° filme:

4 filmei diferente.

. à.

à.

2a. reira • •• 20,15 hora.
,_-....---

a. 21,15 hora • Se..ã Ação - cen.ura 18 anoli
O novo e moderno c ema nacíon apresenta para os que apre
ciam filme "sexy" o máximo qu o cinema já apresentou:

50 O Domínio do Sexo
Fil ado em magníflco echnicolor.

Atenção: eate ilme repri.a 3a. f, '1'8 • a. 20,15 hora.

OrA 07, 4a. eira. à. 20,15 hora. cen.ura 14 aDO'
"
...ão da. Moça." - Pr. rama duplo

1.0fil.: VioIê ia,palxõesdesregradas e pecado olsoam oi jovens ...
Na Encruzilhada

.

Filmado em Oinemascope-Technicolo
2.° filme A Morte em Minhas Mãos

DIAS 8 e 09, '5a. e 6a. feira. a. 20,15 boeaa- cenl. 18 ano.
Formí ável filme nacional rigorosamente proibido para menores

de 18 anos - Todo colorido:
.

Condenadas pelo Sexo
,,---------------,
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CORREIO 00 NORTE
03 ..1.1·1973

Publicação Oficial da

mioiltrativoí na data ,upl)a.

José 8onlfácio Furtado
Diretol) Adminiltrativo

PORTARIA N. 119/73
O cidadão Alfredo de Olívei.,a

Garcíndo, Prefeite Municipal de
Oancíuhas, Eatado de Santa Ga.
tarina, no UIO de loal at.,iboiçõel,

RESOLVE:

Efetoa., pagamento ao I.,. FA,
BIO TOBIAS SAKR, da quan

.

de Cr$ 261,60 Qduzentol e lelleota
e om crozeiro e lellenta canta

vo.� po., lerviçol preltadol à
Junta de Aliltamento Militar no

período de 10.09.973 a 10.10·973,
devendo descontae a quantia cor

respondente devido eo INPS.

Canoinha•• 15 de ootobro de 1973.

Alfrede de Oliveira Oarclndo
Prefeito Municipal

Elta Portaria foi regi.trada e

publicada no Departamento Ad·

PORTARIA N.120/73
O cidadão Alfredo de Oliveira

Garcindo, Prefeito Municipal de

aanoinhal, Eltado de Santa Ce
ina, no 010 de loal atriliuiçõel,

reio

FRANCISCO D SIS MüL-
! LER, do cargo de pro llQ.r; da

Elcola de Rio da Ilha, a 00 ar

de 10.10·973.

€!lnoinhal. 15 de outubro de 1973.

Alfredo d. Oliveira Oarcindo
Prefeito Municipal

Receita Tribotária

Receita Patrimonial

Receita Indaetrial

81.979.60 53.528.86

8.238,70 17.810.60 21.049.30

149.200,71 184.566,41 533.567,12

20.194,39 63.443,05 83.637.44

17.497,21 24.669.40 42.166,61

211.680.27 822.269.06 533.949,33

443.103.38

977.052,71

.'

977.Q52.71
�.

Receita! de y. Ital

�'
de CapitaJ_

SALDO VINDO DO

EXERCICIO ANTERIOR

,

15.12 973. com vencimento menaal
de Cr$ 144,00 (cento e quarenta
e quatro cruselroe). descontando
a importância devida ao IPESC.

Canoinha" 15 de outubro d ...1: 73.

Alfredo de Oliveira--Garcindo
./

Prefeito Múnicipal

Esta �rt� foi regiltrada e

publi�dâ no Departamento Ad
mbri'ítrativo. na data supre.

José Bonifácio Furtado

Diretor Adminiltrativo

publicada no Departamento Ad
miniltrativo, na data lupra.

José Bonifácio Furtado
Diretos Adminiltrativo

o cidadão Alfredo de Oliveira
Garcindo, Prefeito Muulcipa! de

Canoiohu, E.tado de SaDta Ce

tarina, DO UIO de lual atribuições.
resolve:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA'
Mini'lério da Fazenda : .

Banco do Braeil - CTA PASEP
Banoo do Beaeil - CTA PASEP

100.579,29
105000
.
400,00
300,00
85,00

281.848,
38340,69

750,00
919,65
120,00
318,00

31}63,32

Prefeitura Municipal de ,Can'oinh�
PORTARIA N. 121/73
o cidadão Alfredo" de Oliveira

Garcindo, Prefeito Muoicipal de

Canoinha., Estado de Santa Ce

tarina, no UIO de lua, atribuiçõee
resclve:

26.813,14

7,760,48 279.601,07

342.589,l7 514.6411,88
Saldo pi o mês de ma�ço de 1973

287.361,55

857.23U,05
1'19.822,67
�77.U52,72

Demonstrativo
REOEITA

e da Despesa
êl II Até o mêlll TOTAL

(lanoinha., 01 de março de 1973.

Alfredo de Oliveira 8arclndo • Preféito Municipal
Reinaldo Crestanl- Encarregado dOI Negôoioa da Fazenda

Ovldla .IlvinaWitt • Eno. d" Centebilidade

Receita Tributária

Receita Patrimonial

. Receita Indultridl

Tranderênci81 Correntel

Receita. Divertal

Receitai de Capital
Tr8naferêncial de Capital

59.216,29

492.80 21.049,3Q

95.496,07 333567,12

.41.117.85 83,637,44

130.0GO,OO 130.000,00

71837,65

889.943,38

1.333.046,76

29.611,04

SALDO VINDO DO

EXERCICIO ANTERIOR 443.l03,38

1.333.046,76

CaDoinhal, 01 de abril de 1973.

Alfredo d Unira Garcindo - Prefeito Municipal
ReinaldoCrestunl- Encarregado dOI Neg6ciol da Fazenda

Orldla Alvlna Witl - Enc. de Contabilidade

CONTRATAR

PORTARIA N. 122/73

Ctmara dOI Vereadolel
Gabinete do Prefeito
Departamento Admirii.trativo
Departamento da Fazenda

.

. Serviçol' de Segurança Pública
Serviçol de Saúde Pública
Departamento de Educação e Cult,
Setor do Fomento Agropecuário
Departamento de Obra, e Viaçãu] 81.269,13
Departamento de Serviç, UrbaOOI 37.29U.69
Intendência -de Felipe Sehmidt 350,00
Intendência de Bela V. do Toldo 619,65
.Iotendêaoíe de Mercitio Dia. 3ã.UO
Intendência de Paula Pereira 318,uO
Intendência de Pinheiros
Créditol E.peciail

5042,
5.901,08
6.74305
79.508,2l

179,40
1.450,00
11.67l,40

4.450,18

RESTOS A PAGAR
Do Exercício de 1970
Do Exercício de 1971
Do Exercício de 1972

28.400,00
'109.404 00
-104.70000

242.504.00

;/

referente a:/março de 1973
----�_,�------------��------------

I No mês II At.é o O'lê. II TOTAL
Câmara 'dOI readorel 4.102,90
Gabinete-.M('Prefeito

.

19.695-,67
. Dt'p�7m";�to Adminietrativo . 8 838,55

�p'ârt8mento da Fazenda 25.459.08

/�:�viçol de Segurança Pública 150,00
Serviço, de Seúde Pública 1.610,58
Departamento de Educação e Colt. 23.824,40
e.t_or do Fomento Agropecuário 12.750,00
DePà�wento de Obrai e Vioção 210.696,85

DepBrtã'tnil.�o de Serviç Urbanoa 4.507,42
Intendência ite-...J'elipe Sohmidt 350,00
Intendência de IThi'-.V. do Toldo 300,00
Intendência de MarcDia......Diail ' 41,00
Intendência de Paula Pàtei(a - 650.00
Intendência de Pinheirol 600,00
Créditol Elpeciai. 5.938.96

8.909,10
32080,52
10.605,62

109.903,40
3(jl,93

24.000,05
30,U7,80'

281.848,42
38340,69

750.00
919.65
120.00

• 318,00

31263,32

13.012,00
'.51.776.19
19.444,17
135.362,48

511,93
25610,63
54.272,20
12750,00

492.545,27
42.848,11
1.100,00
1.219,65
�161 ,00
968,00
600,00

37.202,::!8

Demonstrativo da Receita e 9cT" espe.sa reFerente ao mê's Fevereiro de 1973
R E G: E I T A II No mêl II AtVmêl ij TOTAL o E S P E S A�_�=="<""",,,,",..&....__�_T�O;;;..T_A....,L.;,_

8.91)9,10
32.080,52·

RESrOS' A PAGAR

Do Exercício de 1970
Do Exercício de 1971
Do Exercí�io de 1972 6833,35 287.3 :i5 294 194,90

326.348,76 857.230,05' ·1183.578.81
149467.95

1333046,76
Saldo para o mêl de ABRIL

DÍY.IDA . FUNDADA INTÉRNA
Miniltéria da Fazenda

.

. Banco do Bra,iI - PASEP
Banco do Bralil - PASEP

28400,00
104.700,00
109.404.00

242.504,00

CONCE LICENÇA
De a rdo com o art. 139,
ri:ei n.�413'de 24/0311958
A LUIZA SCHIESSL URRO.
CHESKI, profeseora lilllnicipal,
lotada na Eeoo Ia de Entre Riol
por 120 (cento e viote) di81 a

. parti: de 20 de aetembro do Cor.

rente ano.

Cenoiuhae 15 de outubro de 1973,

Alfredo de Oliveira Oarclndo
Prefeito Municipal

E.ta Portaria loi regiatrada e

publicada no Departamento Ad.
mimetrativo, na data .upra.

José Bonifácio Furtado
Diretor Admiuiltrativo

PORTARIA N. 123/73
O cidadão Aifredo de Oliveira

Gsecindo, Prefeito Municipal de
Cenoiuhas Estado de Santa Ca.
terina, DO 010 de IU81 atribuiçõel
e de conformidade com o artigo
199 da Lei n. 413 de 24.03·1958,

RESOLVEI

Conceder Gratificação
Ao funcionário FRANCISCO

BUENO DE SIQUEIRA, e

quantia de ('r$ 201,30 (duzentm
e um cruzeiros a trinta centavOI)
a partir de 1.°.10973, memal,
por ,erviçol extraordinârioe Da'

.

oaliaeção Municipal, referide

g'rat' 'cação não .e incorporará 80

respecu vencimento para oe·

nhum efeito.

Cenoiohae, 15 de ou
.

ro de 1973,

Alfredo de Oliveira Gs cindo
Prefeito Muoicipal

Esta .Pcrteeía foi regiltrada e

publicada no Departamento Ad·

minietrativo, na data supre.

José Bonifácio Furtado
Diretor Adminiltrativo

Hegistro Ci vil

Maria GÓIlII Glinski Oficial' do

Registro Civil. do Diatrito de

Paula Pereira, -'Mu icípio e Co'
.merca de CaDoiü 8, E�tado di
Santa Catarina. et .

f8z saber que eteodem casar:

JOSE POPOVIT e ELISIA DE
,PAULA. Ele" na fal deste E.ta'
do, nascidn em Pependuve, 00

dia 11 de maeç de 1926; lavra'

dor, solteiro, d iciliado e resi·
denta neste ietrito; filho de

Gregório Pop itz e de dona

M8gdaleoa P povitz, falecidol,
Ela, natural d ste Estado. nascida
em Paula Per ira, n(l dia 28 de

letembro de 948; doméstica, 801.
teira, domicili da e residente neste

Distrito; filh de Luiz Corrêa de

Paula, faleci o e de dona Bruoa
Porta de P Ia, domiciliada e re·

sidente nest Distrito.

Apresent r9m os docnmentos
exigidos pcl Código Civil·art. 180,
Se alguém tiver conhecimento de

existir alg m impedimento legal,
acuse-o pa a fios de direito.

Paula reira, 22 de outubro
de 1973 •

MARIA GOSS GLINSKI
Oficial do R',gisho __

Civil
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CORREIO DO NORTE
-----------------------------------------------

(.ORRESUL, Imobiliária e Corretora de Seguros Ltda.
Bua Caetano 808ta, 350 - Canoinha.. Santa CatariD.

Imóveis
eclaração

.

Terra de planta de 235 alqueires, a 18 km da cid e com madeira
branca e lenha, mais casa residencial de madeira, de sito,'galpão, gara
gens, trator com todos os implementos, carroç om dois cavalos, 34
cabeçal de gado, cercada.

.

Terra de planta de 35 alqueires,
do, distando 30 km da cidade.

Chácara mediado 2 alqueir , com casa residencial com luz da
CELESC, vários galpões, toda cer a, distando 2 km do centro da cidade.

.

Uma casa de alve ria com terreno medindo 1200 m2, nl& Rua
Paula Pereira, em Canoin.

)

Uma casa de madeira. com terreno medindo 800 m2, na Rua
Curitibanos, em Ca nhas,

.'

-

•

Uma cas de madeira, com terreno medindo 800 m2, no perímetro
urbano de Can has,

Um tio próprio para repouso, recreio, lua de mel, eto., com
instalações completas, íncíusíve quedas de água, luz própria, casá de
alvenaria íseína, garagem, ete., distando cerca de 4fi km de Jaraguá do
Sul - S ta Catarina --:- 3 alqueires.

Preço e condições, tratar com a CORRESUL, no endereço acima.

Não compre nem venda imóveill, .em antes cOD8ultar a COBRESUL,
firma especializada DO ramo, IlOm amplo cadalltro regional. Correio do Norte"

(8SS�' TABAUPA

Leia! ' Di.vulguel

Aexperiência leva à prática.

o revestimento interno também
é novo. Mais um detalhe de
.bprn gosto e bom acabamento.

o 1300 e o Fuscão têm agora
novo sistema de ventilacào,
antiembaçante. Tomada' de ar
na frente do péra-brisa.

As rodas têm novas calotas,de
aspecto moderno e esportivo.

E têm uma mecânica que
'á deu certo 2 milhões

chegado à perfeição.
, O resultado disso tudo
está em cada um destes '

carros novos da linha VW74.
Eles são simples e

inteligentes, fortes e bem
acabados . .robustos e

.

valorizados na revenda. l;�,;>·.·

e vezes.

ornprove esta verdade
de ro de

74. WiJY�
, :

MALLON & C I
/

RUA VIDAL

C AA O I N H AS

R A M O S, 11 9 5

S�nta Catarina

03.11.1973
----

8,r i n que s

[nleite in�eirin�o
Erl it

cópi�.'�

Em apenas 10

FOTOCÓPIA""
�

tira

c.

c - 'ATE, no edifício do FORUM desta cidade.

Campanha daSaúde
,

em Monte Castelo
Orgãos e entidades muni

cipais que integram a .Co
missão Municipal de Saúde
de Monte Castelo (Prefeitura
Municipal, Estabelecímentc
de Ensino, Sindicato Rural
e ACARESC), levarão a

efeito a Campanha da Saúde
de 05 a 21 de novembro.

o processo da adoção de

práticas e hábitos de higie-
ne no combate à Verminose.
Através de estudantes e

professoras serão atingidas
10 comunidades rurais e sede.

Serão proferidas palestras,
abordando os temas: Vícios,
Educação Sexual, Verminose,
Hígíene e Alimentação.

Essa Campanha tem como

objetivo acelerar e facilitar

Registro i I
EDlTAL

II Sebastião Greín az e Oficial do Re-
, gistro

: Civil do município de Maj Vieira, Comarca de
Canoínhas, Estado de Santa Cat ína

Faz saber que pretend casar: DARCY VEIGA
e MARIA DORILDA KRAU S. Ele, natural deste Estado,
nascido em Lageado Liso, este' município, no dia 20 de
julho de 1952; lavrador, solteiro, domiciliado e residente
neste munícípío; filho d Rodolfo Veiga e de dona Davina
Veiga, domiciliados residentes neste município. Ela,
natural deste Estad , nascida em Rio Claro, neste muni-

cípío, no dia 14 fevereiro de 1956; doméstica, solteira,
domiciliada e r idente neste município; .Iílha de José
Krauss Neto e de dona Elfrida Greffin. Krauss, domicilia
dos e resíden s neste município.

Apre entaram os documentos exigidos pelo Código'
Civil art. O. Se alguém tiver conhecimento de existir

algum i edimento legal, acuse-o para fins de direito.

ajor Vieira, 21 de outubro de 1973.

EUNICE MÁCHADO DA COSTA
Escrevente Juramentada
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Notícias de

Cot.sc, Siemens e Inbelsa
assinam contrato

A convite das autoridades da Capital do Estado
Catarinense, lá estiveram dia 26 do mês de outubro

p. p., o sr, Prefeito Municipal Aloisio Partala e sr,
Esmeraldino M. de Almeidll, Presidente da ARENA. A
finalidade do convite era a de assistir a assinatura
do contrato para a ínstalação de telefones. A soleni
dade foi prestíglada pelas altas autorídades, Militar,
Naval, Aeronáutica, Deputados Federais, Estaduais e

Prefeitos. A assinatura do contrato foi presidida pelo
Exmo. Governador do Estado Colombo Salles. Abrin
do os trabalhos falou o sr. Secretário dos Serviços
Públicos Dr. Paulo Müller Aguiar, esclarecendo a

finalidade da reunião. Usaram da palavra diversos
oradores todos integrantes da direção da OOTESC e

Telecomunicações. Por último falou o Governador
Colombo SaUes que especificou o sígnítícado da as

sinatura . do contrato, esclareceu as dificuldades que
enfrentou para a sua realização, contudo, hoje estamos
felizes e contentes pelo evento tão significante para
todos nós; apresentou em seguida ao público presente
a pasta que continha o contrato e que momentos
antes foi assinado pela COTESG e empresas fornece
doras. Mais adiante assim falou o Governador: «não
estou aqui por

-

concurso, não estou aqui pelo voto,
estou aqui em missão Revolucíonárie, a Revolução de
1964 não tem prazo certo, portante), eatarínenses vamos

todos unidos recolher todas as pedras espalhadas - no

caminho e vamos construir a nossa casa que será a

casa de todos os catarínenses».

Cometa vai ser visto no Natal
o espetáculo celeste mais notável deste séeulo

começará a ser visível «por volta do Natal, como a

estrela de Belém», informou a Agência Nacional de
Aeronáutica e Espaço dos Estanos Unidos. O cometa
Kohdutek, batizado com esse nome em home
nagem -ao astrônomo tchecoslovaco que o descobriu
há 9 meses, poderá chegar a ser tão brilhante como

a, lua cheia. Seu núcleo irá se extender por 100 mi
lhões de quilômetros e sua cauda irá abranger a sete

parte do céu. (Gazeta do Povor

Vamos trabalhar juntos
A cordialidade e o diálogo amplo assinalaram

o primeiro encontro do General Bmesto Geisel com
a ARENA, realizado no dia 13 de agosto na sede do
Diretór.io Nacíonat. O futuro Presidente da República
aproveitou a oportunidade para definir de logo as

relações que irá manter com o seu Partido, afirmando:
«Vamos trabalhar juntos. Este é o primeiro contato
de uma série que hoje iniciamos e que irão prosse
guir nos próximos anos». A visita do General Geisel
repercutiu como eloquente demonstração da sua Iden-

. tíücação com a ARENA, e a segurança de que o

partido continuará, no seu futuro governo, a ser

prestigiado como suporte político dá Revolução e da
administração Revolucionária.

- -

(Carta-Mensal ARENA n.- 14)
,.

D. Orlando Dotti dia 18 em Papanduva
Confirmada a presença de Dom Orlando Dotti

d!a 18 do corrente em Papanduva, ocasíão em que
ministrará a Primeira Eucaristia a mais de 100 ertan-r
ças, realizará também a Santa Crisma para aquele.
que ainda não o receberam. Dia 18 será realizada a

grandiosa festa em honra a Nossa Senhora Aparecida
na Paróquia local. Dom Orlando Dottl virá prestiar a
festa e visitar seus paroquianos. Assim

_ sendo, será
uma das grandes festas que se tem registrado nos

anais da história religiosa de Papanduva.

Glamour: a festa do ene

E começou a maratona em torno das mesas

para a festa da Glamour Gírl, dia 9 de novembro nos

salões do Clube Curitibano. As reservas estão sendo
feitas na secretaria do clube, com um detalhe lmpres
slonante: quase todas as mesas da pista já estão
tomadas. A última revista .de Santa Mônica publica a

reportagem com a sua linda Glamour, Tania Wander
ley, destacando a importância de participar do mais
elegante certame de beleza do sul brasileiro B con

tinuam chegando premlos para � sucessora de Roseane
Unhares, Glamour Girl de ·1972: o sr, Estefano Ulan
dowski, diretor da Mercabl, vem de oferecer a sobe
rana de 1973 o último lançamento da Monark, a

«íet-blaclo a bicicleta da moda para a juventude.
Quem vai ganhar o «Pinheiro de Ouro» de t973? Esse
troféu, uma obra de arte confeccionada por M. Rose
mann - joalheiros, é conferido anualmente à mais
destacaria personalidade do mundo artístico brasileiro.
Já foram contemplados com o «Pinheiro de Ouro»
Tarcisio Meira e Gloria M.enezes, ator João Carlos
Branco, Blota Junior, Sonia Ribeiro, Ibrahim Sued,
Alik Kostakls, Marcia' Rodrigues (a garota de Ipane
ma), Nina Chaves e José Rodolpho Câmara, entre
muitos outros. Na noite de 9 de novembro você conhe
cerá os contemplados de 1973. (Coluna de Dino Almeida)

!
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Nolas Esparsas
o nome correto do têcnico

.

alémão jA residindo em nossa

cidade e que vai dirigir o La
boratório de Bata-tas Sementes

Certífíeadee, é Dr. Albert Keller.

x x x

Três importantes íneuguraçõ-s
para dez=mbro próximo na cí
dad .. , o novo SUgermercado,
Cereal, novo e moderno Cinema
e a ampliação da conhecida
Casa Edita.

.

x x x

Já em fase de instalação. o

Escritório de, Projeto de Rdlo
restamento, na Rua Coronel

Albuquerque, na resídêncta do
sr. Gilberto Ritzmann,

I

X X x

Domingo último, em churras
co t"stivo, aconteceu a posse
dos novos dirigentes do Diretó
rio Acadêmico Santa. Cruz de
Cauotuhas, econteclmente levado
a efeito no Sitio de Refloresta
mento da firma Mussi na loca
lidade de Palmital.

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

Festa de Santo Antonio e resultado
A festa realizada dia 21 de outubro p_p. esteve

bem animada, o resultado foi satisfatório, regletrando
um lucro líquido de CrI 5.500,00. A Comissão da Igreja
agradece por intermédio da coluna a colaboração de

todos, pedtndo.a Santo Antonio que lhes dê a recom

pensa merecida por mais este ato de fé e colaboração.

Passarela da Sociedade
I

Dia 08 de. corrente festejará idade nova o jovem
Industrial, José Nivaldo T. de Almeida, moço dotado
de um coração aberto; sensível ao sofrimenfo daque
les menos tavoreeídos pela sorte, receberá as mais
significativas e merecidas demonstrações de amizade
na data festiva de seu aniversário.

#< Na mesma data o jovem Osmar Gruber, nosso
assinante, estará festejando passagem de niver,

filho do casal Aristides (Leonor) Gruber. O aniversa
riante que é bastante estimado, especialmente pela
ata da [ovem-guarda; será muito cumprimentado
naquele dia festivo. -

, -

v

#< Dia 9 do corrente data festiva para a tamüía Fur-
tado, .dona Joana Kohler Furtado estará comple

tando mais um ano de sua prestativa existência,
senhora possuídora de um espírito cheio de ternura.
e bondade, naquele dia no convívio de sua família e

de amigas e admiradores será muito cumprimentada,
r

#< Também nesta data estará eompletandõ maís um

ano de feliz existência a sra, Nazir M. Kuleheskí,
virtuosa consorte do sr, Miguel Kulcheskí, Funcioná
rio Municipal. As felicitações estarão na pauta do dia

para a aniversariante na festiva data natalícia.

#< SIRLEI FATIMA MALAKOVSKI. Nossa agenda so

cial registra com prazer o niver da srta. Sirlel,
filha dileta do distinto casal sr. Victor (Oacílda) Ma
lakovski, ele do alto comércio local. A aniversariante

- é elemento de destaque de nossa sociedade e as feli
citações estarão pontificando em alto estilo com a

participação da jovem-guarda que completará a

alegria da grande data.

#< Dia 18 do andante festejará idade nova a senhora
Maria AdeUna Furtado, professora e esposa do sr.

Manoel Furtado. Muitos serão os cumprimentos para
a aniversariante que é pessoa que desfruta de sólidas
amizades tanto na parte do Magistério como em sua

vida particular e social.

.

#< Quem estará festejando Idade nova dia 1 t é o sr,

Albaro Dias de Morais, industrial e grande pecua
rista e também Vereador pela ARENA. Homem que
muito tem colaborado para o engrand-ecimento de
Papanduva, receberá na data de seu aniversário as

mais reconhecidas e justas demonstrações de amizade
e gratidão por todos seus amigos e companheiros.

A coluna felicita os aniversariantes almejando
a todos perenes e duradouras felic\dades.

UM POR SEMANA ...... ESQUEClMENTO: Não me

esqueças nunca, e se um dia me esqueceres, esque
ce-me com carínho, (Alba Demário)

Convite-Miss
A Família do sempre

convida parente e amigos para essisti

rem à Missa e 1.0 ano de Falecimento,
que será ebrada no próximo dia 09,
sexta Fa' ,às 19 horas, n� Igreja Matriz
Cris Rei.

Pelo comparecimento, agradece a

família. enlutada.

x x x

Faleceu domingo último em

Joinvill .. , o agrônomo Doutor
Claudto Lsssance de Oliveira,
squi bastante relacionado e

gran1e amigo de nossa cidade.

x x x

Aproveitando os fedados deste.
fim de semana, encontra-fie no

Rio de Janeiro, visitando fsmí
líares, o cirurgião dentista, Dr.
Silvio Alfredo M!óyer.

x x x

O� indu"triais Wilmar Frie
drich e Níceto Fuck estiveram

no nordeste conhecendo de

perto o mercado da região.
x x x

Também uma moderna lan-

chonete serâ instalada no novo

Cinema a ser inaugurado em

dezembro próximo.-
x x x

E deu a sorte grande em

n08sa cidade, na extração - d.
Loteria Federal, quarta- feira,
dia 24, beneficiando vários
fd,zardos.

x x x

O mixto do Vasco da Gama
do Rio de Janeiro também se

apresentará 80 público ca

noínhense em partida a�ertada

para o próximo dia 15, feriado
nactonal, em Marcilio Dias, ante
o campeão da LEC, São Ber
uardo, na ft!sta da entrega de
faixas ao aludido campeão:

x ·x x

Já em movimentação todos
os clubes filiados para a eleição
dos nOVOi dirigentes da Liga
Esportiva Cenoínhense.

x x x

O 'nosso atletismo também se

destacou nos Jogos Abertos,
classificando-se em 4_° lugar, na
modalidade de. tiro, com o se

guinte resultado; Major Êdson,
534 pontos, Tte. Getulio, 476,
Gildo da Sil va, 463, Wisland
Kriek, 422 e Paulo S. Floriano,
com 413 pontos .

escolar ,IMaterial
procurem na loja da
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c O N·V I T EI
A Comunidade Evangélica Luterana de Canoinhas
convida V. Sa. e Exma. Família a participar da
FESTA que fará realizar no dia 11 de novembro

próximo, em suas dependências. Estará a disposição
de todos um_ serviço completo· de bar, cozinha e

churrascaria, bem como uma variedade de diversões.
Na véspera da festa, dia 10, será servida a conhe
cida e tradicional canja de galinha.
Pelo seu comparecimento. e colaboração agradece
antecipadamente

A DIRETORIA
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! (Jm peru·.prontinho para ir ao forno para sua ceia de Natal, I
� na compra de: Televisor - Refrigerador - Fogão a Gás .
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