
=====Impressões colhidas pelo caminho ...=====

Um Contista do Oeste
Enéas A:fhanãzlo

Tempo houve em que o Estado de Mato Grosso
exercia sobre nós sulinos o mesmo fascínio que o

Eldorado no espírito de aventureiros de todos os tipos .

.

Assim, como as moças de algumas gerações ameaça
vam ir para o convento a .qualquer trica amorosa

os insatisfeitos prometiam enveredar pelo grande Es�
tado do oeste.

Movido por essa curiosidade que existia em todos '

nós, nos meus tempos de acadêmico andei por Mato
Grosso, visitando suas cidades mais importantes, ora

nos treins da Noroeste, ora nas asas .da velha NAB.
Encontrei por lá muitos catarinenses, alguns realmen
te radicados, outros pensando no retorno.

Fiquei, porém, deslumbrado com a grandiosidade
daquela terra, onde muito ainda havia por' fazer, e

,

com. suas imensas possibilidades. Hoje, pelo que leio
e ouço, Mato Grosso encontrou o decidido caminho
do desenvolvimento.

Quando ingressei naquele Estado, ao transpor o.'
Rio Paraná, deparei com uma placa enorme onde se lia
uma frase do ex-Presidente Jânio Quadros, que dizia:
"Só o interior salvará o Brasil", e que jamais esquecí..

É verdade que, por baixo, algum gaiato havia
escrito em letras toscas - " ...mas salve-se do interior

quem puder" - o que absolutamente não tira o

valor da primeira.
x

Esse intróito todo, porém, tem por objetivo che
gar ao ponto �de afirmar que a grande Província
oestina já se dá hoje ao luxo de impor talentos.

E realmente outro qualificativo não m-erece o

contista matogrossense JOSÉ tOUTO PONTES, cujo
livro "Deste lado do horizonte" (contos). lançado pela
Editora do Escritor, de São Paulo, contém trabalhos
da melhor qualidade.

_ -

Contendo oito histórias curtas, com apresentação
de HERMANN JOSÉ REIPERT (Secretário do Bole-
"tím Bibliográfico da Biblioteca Municipal de S. Paulo
e ensaista de renome), -o livro tem seu ponto alto
no conto "A casa dos ofendículos", também publi
cado numa antologia da mesma 'Editora.

Esse conto, que revela sem dúvida & influência

profissional na obra do autor (Pontes é advogado
militante), relata o caso do prof. Arnaldo, advogado
aposentado que vivia só e, para livrar-se de visitas

importunas, revestiu de cortantes cacos de vidros os

muros de sua mansão. Esses ofendículos, entretanto,
embora "tremeluzindo ao sol" não logravam defender
o proprietário dos avais de que era constante vítima ..":'-

X

JOSÉ COUTO PONTES, que nasceu em Três

Lagos, milita no foro de Campo Grande e é Presi

dente da Academia de Letras e
. História ... Ainda

jovem, muito é de se esperar do autor matogrossense,
cujos contos foram aplaudidos não apenas por HEIPERT,

,

mas também por BENEDICTO LUZ E SILVA,
HENRIQUE L. ALVES, ULISSES SERRA ,e, outros.

É mais um lançamento' de valor da Editora do

Escritor, que vem se revelando autêntica descobrido
ra de novos talentos.

"

CONVITEI
A Comunidade Evangêlice Luterana de Cànoinhas
convida V. Sa. e Exma. Família a participar da

FESTA que fará realizar no dia 1 I de novembro,
amanhã, 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 io, será servida. a co�he-·
cida e tradicional canja de galinha.
Pelo seu comparecimento e colaboração agradece
antec!padamente

A DIRÊTORIA

/

�prQveitem
sem multa

@ ® e e

Na ,ntrega de faixas· de BI-Campeões, dia 15 de novembro, São
Bernardo x Vasco da Gama, em Mareilio Dias. às 16 h.'

Preliminar: . SANTA CRUZ x BOTAFOCiO' Mao percam!
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CAIXA POSTAL. 2

Diretor: Rubensl Ribeiro da Silva.
CT�cnLA AOS SABADOSFONE, 128

\

O Jornal "Tribuna da Serra" de São Bento do Sul destaca posição
de .: Canoinhas e Lages na arrecadação dc . 1 CM:

ICM: Blumenau perdeu seu lugar para Lages
Conforme os dados estatísticos

publicados mensalmente pelo
"Diário Oficial" no mês de agos
to a arrecadação de ICM em

nosso Estado apresentou novas

surpresas, pois Blumensu, que
há muitos meses vinha mantendo

tranquilernente seu segundo lu

lsr, perdeu-o para Lages, que
começa a se fixar como um dos

grandes municípios arrecadado
res de Santa Cstarine.. Como
record absoluto de arrecadação,
destaca-se a cifra apresentada
por Joinville, cujo total su:pera
a soma das errecedsções de
Blurnenau e Lages. São Bento
do Sul continua mantendo sua

posição, logo após o décimo

lugar, enquanto que outro mu

nicipio que começa a, mostra!
números realmente impressio
nantes é o de. Canoinhas.
Abaixo relscionamoe os vinte

maiores ar recadedores, tanto do
mês de julho como do de agosto:

J U L H O c.s
1 - Joinville 11.067.879,08
2 - IDumenau 7.528864,38
3 - Lages 5470.165,15
4 - F'lor ianópalis 3022,813,65
5 - Criciúma 1.859311,13
6 - Chapecô 1.617.160,40
7 - Jaraguá do Sul f.538306,34
8 � Itajaí 1.422489,12

.

9 - Concórdia 1.375 284,04
10 - Curitibanos 1.221.193,10
11 - S Bento do Sul1 114.665,57

. 12 - Caçador 1.037.353.56
13 - Canoiohas .935 882,89
14 - Tubarão _. 889.649,89
15 - Rio do Sul 875.463,84
16- S. Mígu-I D'Oeste 873.102.89
17 - Campos Novos 795997,19
18 - Rio ,Negrinho 761 52.5,51
19 - Gaspar 725327,08
20 - Mafra 666839,49

A G O s T O c.s
1 - Joinville 11.636681,05
2 - Lages 6164.416,59
3 - Blumenau 5.210.625,96
4 '- Florianópolis 3.258.19467
5 - Jaraguá do Sul 1.888570,47
6 - Criciúma 1.747741,,90
7 - Concórdia 1.654727.73
8 - Itajaí 1.619.739,35
9 - Ohspecô 1.433081,33
10 - Curitibanos 1.381.537,06
11 - Brusque 1.238010,85
12 - S. Bento do Sul 1.206441,01
13 - Gaspar 1.182.287,96
14 - Caçador 1181.156,29
15 - Canotnhas 1 102.803,60
16 - Rio do Sul 1.029.629,32
17 - Tubarão 957.834,81
18 - S. Migoel D'Oeste 943.633,43
19 - Timbó 849.585,13
20 - Joaçsbe 723599,79
Nos totais de Joinville, estão

última oportunidade e

correção, até o' dia
chance, pagando seus

31 de DEZEMBRO
a

e

incluidas as arrecadações de
Pírabetrabe: DOS de Florianópo
lis, as de Estreito; nos de Blu

meoau, as de Itoupava; nos de

Lages, 8S errecadeções de Pal-

meíras, Capão Alto e Bocaina

do Sul; n08 de Criciúma, as de

Prefeito recebe Técnicos

_'

Daniel, um' grande
de Canoinhas

O Vice-Prefeito, dr. Paulo E.
Rocha Faria, substituindo o ti

"tulsr, sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo, que viajou 3a. feira
à Curitiba, recebeu a visita de
técnicos, todos vinculados. ao

Laboratório de Sementes Cer
tificadas a ser construído em

nossa cidade, em convênio pelo
Ministéitio da Agricultura, Brasil
Alemanha. Assun, alí estiveram
os Assessores Técnicos do AGI
PLAN, dr. Nathan Reuisemann,
engenheiro civ 1, e dr. Diogenes
Cardoso, engenheiro agrônomo;
Assessor Técnico no Paraná, dr.
Walrjimiro Gsyer; Coordenador

Forquilhinha e DOS de' Concór
dia, a8 de Lind6ia, Volta Grande
e Arabutã, 'Por serem aquelas
localidades distritos do! citados

municípios, mas contando com

postoi de arrecadação próprios.

Faleceu D.
.

.

amigo

Estadual do AgiplaD em Santa
Catalina, dr. Gilberto P. Schafer;
Equipe Técnica alemã: drs, Al
bert Kl:!ller e Mathias Zweigert
e dr. Vasilio Poppa, eates já
radicados em nossa cidade. O.
técnicos drs. Keller e' Zweígert
já estão aqui residindo, provi
soriamente no apartamento do
sr, Raul' Roeder, na Rtia Vidal
Ramos e posteriormente írão
residir em três casas pré-fabri
cadas, que virão da Alemanha,
afim de herero montadas no

local do Laboratório, na área
industrial n.o. 2, no bairro do

Campo da Água Verde.

Faleceu em Lages, após pertinás moléstia, o nosso

querido Bispo D. Daniel Hostín, A notícia dada à tarde
de quinta-feira consternou a todos, dada a amizade e o

constante convívio do saudoso extinto com a nossa Paró

quia. O Prefeito sr. Alfredo de Oliveira Garcíndo, tão

logo tomou conhecimento do fato, decretou luto oficial,
enviando mensagem dos nossos pesares à Diocese de Lages.

O Frigorífico Oanoínhas S.A., FRICASA, avisa aos senho
res

-

c.cionistas que a Assembléia Geral Extraordinária marcada
para o dia 15 de novembro, foi transferida paea o dia 17, sábado
próximo, no mesmo horário e local.

FRICASA avisa

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$ 30,00
anual. O fato deve-se à grande alta do papel de

- imprensa, para o que esperamos a devida compre
ensão de todos.

, .

prOXIIDO.
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ÇORRESUL, Imobiliária e Corretora de Seguros Lt
Rua Ca�tàuo Gosta, 350 _- Canoinhas.' Santa Catarina

Imóveis
Terra de planta de 235 alqueires, a 18 km da . dade, com madeira

branca e lenha, mais casa residencial de madeira, pósíto, galpão, gara-
gens, trator com todos os implementos, carro com dois cavalos, 34
cabeças de gado, cercado, .

Terra de planta de 35 alquéíres, c

do, distando 30 km da cidade.

Chácara mediado 2 alqueires, om casa residencial com luz da
,CELESC, vários galpões, .toda cercad distando 2 km do centro da cidade.

- I

Uma casa. de alvenari com terreno-medindo 1200 m2, na Rua
Paula Pereira, em Canoinhas.

Uma casa de ma Ira. com terreno medindo 800 m2, na Rua
Curitibanos, em Canoính .

Uma casa de adeíra, com terreno medindo 800 m2, no perímetro
urbano de Canoinh .

Um 'sit
-,

próprio para repouso,' recreio, lua de mel, etc., com

instalações pletas, inclusive quedas de água, luz própria, casa de
alvenaria. II cína, garagem, etc., distando cerca de 45 km de Jaraguá do
Sul - Sant Catarina - 3 alqueires'.

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

Não eompre nem venda im6veis, Bem autes consultar a CORRESUL,
firma especializada no ramo, ilODl amplo cadastro regi.onal.

Fo

melhor preço

desconto, ou se

em 11 meses.

Antes .de c prar, veritique 08

e''''veja -a vaótagens. E mais bara
-

I • .

OI UM VEIS CIMO';, aqui eml

(aocão da Primavera
•

agro.flore/tal olrenz

Supervisão e Crientação'
PROlE S:

trigo; etc.)

Ulula o vento... soa a tem

pestade... tomba a chuva!
Lutam a chuva e o vento
em fuga ...
Numa voz de abandono, o

inverno chora ... soluça em seu

crepúsculo! . Jorrando de si'
todos os sonhos oioificadores;
ele lembra, as imagens dou.
radas guardadas nos ecos do
pussaao, os remorsos soter-
7 ados no túnel do tempo".'
Entim, é chegada a hora!

Sua pa�sagem ficará cica
trizada na face dos dias e

dele restar ão apenas o� etlú"
vios da saudade.

Dá-se a troca de faixas ...

o desenlace de estações!
A nova' estação surgiu e

tornou tudo mais belo e exu

berante! Ouve. se 'a/ciciar das
ciganas, o trinar dos cana.

rinhos.: enfim, a vida desa
brocha de um período até

agora estagnado. Chamam-na
de PRIMAVERA ... a "Esta
pão das ttores".
Distribuindo simpatia- nos

corocôes e espalhando gérmens
de amor, ela, marca. a sua

presença sendo a aurot a de
novas oidas! O:; raios Lunares
tornam-se argentes ao beijar
a terra". os COlações, amantes
ao beijar o presente _e o pre
terito, delirando alguns mi

nutos-para imergir no tempo
e no espaço, revivendo um

mundo de quimera!'!
Punhados de estrelas pu

fumadas e coruscantes lan

çam-se no céu .'.. as noites
ébrias transiormom-se em

serenata e o amor em poesia .•

O sol pousa SliUS lábios de
fogo na corola macia das
rosas aoelutiadas., o meu

espírito, em românticas diva.:

gações, tentando- idealizar
um poema imortal para hU6
mildement e deposita-lo aos

seus Pés!
A melodia da PRIMAVERA,
descortino ante os olhos sur

presos, um mundo diferente ...
um Éden terreal, onde a te.
licidade deixa de se, um mito

para se transformar na mais
esplêndida reaiidadel

Sérgio' Thom�z Langer

-Comerciafiea Mu 8S de: KIRI

r-:GUSTIFOLIA

PI�US SPP (pinhei
EUCALIPTUS SPP

em CANOINHAS

brasileiro)

Fone, 191,Albuquerque, 460_

B r· n q u .s

[nleite in�eirin�o
Casa

Foto
Em' apenas 10 , você tira

F OT oC Ó P I A oe qualquer documento,
jornais rvros, no C A R.T Ó R I O O O

R E S T R O C I V I L de N E R É IDA C.

CÔRTE, no edifício do FORUM desta cidade.

CONHECERA MODA74 NO SEU REVENDEDOR CHRYSLER.

MERHY S E L-E M E &
Rua Paula Derelra,'7.35 - Telefone, '365 e 366 --'ex_ Postõl,' 220 ._. C6noinhàs�SC
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i - CONVITE - I
@ -

I o� de Trabalho do Grêmio XV dé Julho, :

I líder em promo
-,

anoinhen5�, tem a grata satisfação 'de convi- I
I 'dar V.Sa. e Exma. Família participarem do 7.0 Baile do Chopp I
� I
: Dia: 01 de dezembro de 1973 I
= Local: SOciedade Beneficente I
I Início: 23 horas

'

I
® iii

I Música: Banda TURECK I
• •

i '. Chopp : Antártica :
It-� »®•••SIil®S®liíiiStil®®S®etilIilS®®®e®e®®®Iil®SSS®®•••Iil(il(i®liIeS®S®®®iiiN®®®seifse®®ssli®e®el

DIA ,6a. feira' ••• 20,15 hora.

QUANDO BROTA O �MOR
Promoção do. FORMANDOS do Colégio .I:omereia
,---------------------- 1

/ '11I1I·�ItI.II••••II.�••••••••••••�••II•••II••••II•••••••IIII.1f1•••••••_••••1·
I Fogoes a Lenha e a Gás # Ventiladores I
.

-

.

I I' é- só na I
I , , =
I I
• •

I. com o melhor preço da praça I
-II

I
,

_ Rua Vldal Ramos
_

n.O 92.0 ,,-
.

Telefone. 185 -,

'.. I
1l•••••II••IIII••llf11••••••II.II••II III••IIIIIII•••�••••••••••••••.

SAIU,
lIIUb
�DAMIJIR

., AGORA VOCÊ ENCONTRA APOIO E TODAS AS BANCAS•.
A AbrilCultwral e Revista Claudia. lançam Enciclopédia da Mulher.
Uma coleção em fascículos. tom mais de� ,000 páginas cheias de
soluções para você resolver problemas o dia a día. '

Todas as semanas, a mulher

fecebe�á
s mais valiosas informações

sobre decoração. trabalhos manuais; conomia doméstica. saüde,
educação sexual. psicologia. etiquet • moda. beleza, direito. arte

'

culinária. Com os' fascículos de En clopédia da Mulher você formará
sete lindos volumes, E,:"utilizando. s últimas capas dos fascículos e
as páginas especialmente
produzidas pela Revista Claudi •

você montará o Livro de
Cozinha .de Claudia, em um

lindo fichário que estará br
_ vemente em todas as ban as.

Enciclopédia da Mulher . 1
já está nas bancas. Vo
compra e ganha de p sente
o n.o2. Pegue essa leção
desde o início. Tod Quarta-
feira nas bancas. 3,50.

TRIBUIÇAü EXCLUSIVA:

FOTOCOPIAS XEROX,
Seniço inata�tâDeo e pert'e,.i·,jIim���-"'-

""""t-,

�"'�, t çào modernissima.

Procure scri�����t!:_by Carlos

�L , na' Praça Lauro MTrtle�
CANOINHAS 2. Santa Catarina

-.

•

--

Convite

PRECISA-SE
Precisa-se de uma moça

par servi o de escritório,
de preferênêíã
em Contabilidade.

As interessadas poderão
se dirigir à Loja "Oenelar",
RuR VIla! Ramos, 9W,
telefone, 185.

Regi�tro Civ'il

EDITAL
Muia Uba de Andrade. Elcrev te
Juramentada do Cart6rio do Re
gistro Civil do Muoicipio d Três
Barras, Comarca de Ca inbas,'�
E�rajo de Santa CatiArio

Faz laber que preten m casar:

OLIVINO CORDEIR E MA.
RIA IVANIR NUNE DA SIL.
VEIRA: Ele. - oatu!

tado, naacido em Tr � Barrai, no

dia 28 de outubro e í 950, ope
rário, aolteirc, do iciliado e re

lidente oeste Mu icipio; fi bo
.

de
O -ôrio Cordeiro dé done Maria
Dolores Terxeir, domiciliados e

residentes ne!lt M uaieipic Ela,
natural do tàdo

.

do Parsná.
nescida ,em S o Mateul do Sul.
no dis- li d utembro de 1957,
domê-rica, lteira, dc:>miciliada e

residente' ste Muoidplo; filba,'
de João . Silveira e de dona

, Ji'lorinda unes d'á Silnira, do-
miciliado e reeideotu �étte Mu
nicípio.
Apre entaram ()e,,�_y.documentos'

l'xig;d pelo C6digo Cival, artigo
180, e alguém tiver

. coeheci
meDt de �xi8tir algum impedi.
,men o legal, acuee-o para fiol de
dir to.

--,

rês Barrai, 07 de "novembro
d 1973. '"

Maria Uba de Andrade
, Escrevente Juramentada

Cooperativa Agro-Pecuária de Canolnhas Ltda.
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Conv ação
De acordo com os Estatutos So' is, fiéam convocados

08 senhores associados da Cooperativa gropecuária de Canoinh8s
Ltds., em pleno gozo de seus direít socíats, para a Assembléia
Geral Extraordinária, a. ser reah iia em sua sede social, sita na

Rua Paulo Ritzmann n.? 20 (
,

teD. nesta cidade de Canoinhas,
E"tado de Santa Catarina, à ,30 horas do dia 23 de novembro
de 1973, em La convocaçã , com o mínimo de 2/3 de seus asso

cíados, às 8,30 horas
-

2.a convocação, com o mInimo da
metade e mais um- e seus associados, às 9.30 horaa em 3.a e

última Ccnvoeação m a presença de no mínimo 10 (dez) asso·
ctados, no qual h endo número leg'jÍ, será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA
P muta dos. terrenos com a Prefeitura: _

osção de terrenos à Secretaria para fins de instalà·
cõ@s de Unidade de Semente;
Altereção do Prolebore Presidente;

. Assuntos' Geraís.
Para efdto de cálculo de "quorum" para instala'çio, da
Assemblête, esta Cooperetíva tem 426 asaociados.

Cenoínhas, 08 de novembro de 1973.

W'.ldemlro Noernberg Presidente 2

,----------------,
Cine V e r a Gru z

(O CINEMA DO POVO)
HOJE à. 20,15 b • cen.. 14 ano. - progr a duplo
1.° filme. m super Far-west repleto de ação e avent a8. colorido

Chu MuI! O 'Homem da V: gança
2.· filme; um e etacular drama do tempo dos mon 08 pré-históricos
Quando. o Oinosauros Domin vam a Terra

)
F ado em magnífico TeChnkol�r.

AMANHÃ. à. 13, 5 hora•• eensue livre - emmatinê
Quando os Di csauros O inavam a Terra

A!\1ANHÃ, à. 16 bQra - cen 'ra livre e a. 19 e 21,IEi
hora. - ce ura 'ano.

TEIXElRINIlA e MARY TE EZ HA no seu mais recente fUme
filmado em m nfflco colorido;

Teixeirinha Sete Provas
Este filme permanecerá ,e car az 2a. e 3a. feira, dias 12 e 13.

DIA 14, 4a.

feiratl,...�0.15
b .. - ceD.ur. 14 ·ano. .;

, "Seleão da
. Moça." Programa duplo

1.· filme: Marlene Joub . t e Lino Van ra em-

O Último O mieilio Con cido.... Colorido
2:· filme; uma deliclo�l�o�édla toda colorida om Jerl! LeWY8, em

O Ótar�o -- 'Não' per mI ",.' -

---
...�... ....,.,.

DIA, 15, 5a. fe· a • •• 14 hora. • cen.ur. i.re - matinê
O Otário

01A05, 5a feira. a. 20,16 hora. - ceD.U

ela um épico do cinema nacional AD8elm
'Eliane Lege no super fUme:

Sinhá Moça
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CORREIO 00 NORTE
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Publicação Oficial da

PREFEITURA MUNICIPAL
RTARIA N. 118/73

o idadão Alfredo de Oliveira
Garcio 0., Prefeito Muoicipal de
Canoinh , Eetado de Santa Ca.

tariol, 00 lO de lual atribuiçõeI,
relolva:

D SIGNAR

ADILSON INTA, para exer

e Intendente da
Sub Prefeitura Marcmo piai,
com OI veocimeot � meolail cor
respoudente ao Pas:t�o C. C. 1 a

cootar de ,�1 de _ le embro do
corrente aoo.

Caooinhal, ·15 de outubro

Alfredo de Oliveira Gare do
Prefeito Municipal

Elta Portaria foi regi,tlada
publicada 00 Departamento Ad
mioiltrativo, oa data supre,

José Bonifácio Furtado
Diretor AdminiltrativO.

Alfredo de Oliveira Gsrclndo,
Prefeito Muoicipal de Caooinhal,
Eltado de Santa Catariae, faz
laber que a Câmara Munioipel
decretou e eu laociooo a seguinte

L E I:
Artigo 1.0 - Fica o Chefe do

Podes Executivo autorizado a

firmar convênio com o Miuistêrio
da Agricultura (Grupo Executivo
de Combate 8 Febre Aftole) de

lua Diretoria Estadual em 8anta
Catarina.

Artigo. 2.° - AI delpelal de.
correntes da presente Lei cerrerão

pelo excello de arrecadação, Ii
caodo o Sr. Chefe do Poder Exe
cutivo autorizado 8 abrir o com

petente crédito elpecial na época
oportuna.
Artigo. 3.° - A presente Lei

e trará em vigor. na data de lua

pu i.cação; revogada, ai dirpoaí
çõel m contrário.

CROOI lU, 17 de outubro de 1973.'
Alfredo e Oliveira Garcindo

Pref 'to Municipal

Lei H. 1107 de 17-10-73
Autoriza Convênio com o

Ministério da Agricultura

A presente Lei foi regiltrada e

publicada 00 Departameoto Ad.
ministrativo, oa dllta supee,

José Bonifácio Furtado
Diretor Adminiltrativo

DE CANOINHAS
(dez mil cruzeitol� inicial e o rei·

tante em quatro pegamento. iguail
na quantia de Cr$ 6.500,00 (lei,
mil e quinhentos cruseiroe], lendo
o último de Cr$ 12.000,00 . (doze
mil cruaeiros),

Artigo 2.° - AI delpelal de
ccrrentes da presente Lei correrão

por conta da Lei 0.° 1074 de

3/7/1973.
Artigo 3.° - A presente Lei

entrará em vigor Da data de lua

publicação, revogadaI ai disposi
çõe. em contrário.

Cenoinhas, 17 de outubro-de

Alfredo de Oliveira Ga Indo
Prefeito Municipa

A presente Lei foi gi,trada e

publicada no Depa ameoto Ad
míuietrativo, na d a supre.

José Bonif' cio Furtado
Diretor ministrativo

Lei n.1108 de17-10-73
Autoriza Contrato no valor

de Cr$ 48.000,00
Alfredo de Oliveira Garcindo,

Prefeito Municipal de CaDoiohai,
Estado de Santa Cstarioa, faz
laber 'que a Câmera Municipal
decretou e, eu saneiouo a seguinte

L E I:
Artigo 1.0 - Fica o Chefe do

Poder Executivo, autorizado a

contratar o. .eniçol do Técnico
em Admiuistreção, Ir. Pedro da

COita Araujo. para a implantação
da reforma Admiuiltrativa da
Prefeitura Municipal

-

de Ceuoi

nhes, cuia pagamento Da some

scertada de Cr$ 48.000,00 (qus
renta e oito mil cruzeiroa), �erá
auim diatrihuido: Cr$ 10.000.00 o Poder Executivo

Demonstrativo da
RECEITA

L •

Despesa referente . ao abril de 1973
------------------���--��--.....--�--------

D E S P E S A TOTALII Do mê.

Receita Tributária

Receita Patrimonial

Receita Industríel

Tranlferêncial Correntel

Receitai Divenal

Receitai de Capital
Trsnlferêncial de Capital

87.777,57 112.745,15

7.066,10 21.542,10

227.909,61 429.063,19

60.654.18 124.755.29 185.409,47

328.70 130.000,00 130.328,70

24.313,05 71837,65 96,210,70

358.109,21 889.943,38 1.248,052,59

443:103,38

1.691.155,97

SALDO VINDO DO

EXERCICIO ANTERIOR

1.691.155,97

DÍVIDA· FUNDADA INTERNA

Miniltério da Fazenda
B ..oco do Braeil - CTA Pt\SEP
Banco do .Bralil - CTA PASEP

14.200,00
98.860,00
10940<1,00
222.464,(lô

Receita �ributárià
Receita Patrimooial

Receita Indultrial

Traolferêocial Correntel

Receitai Divenal

Receita! de Capital
Ti:aolfer�ntlial de Capital

28.330,52-
. 178,853:24

55.650,70

833.590,55

213;155.95

130.328.70 130.328,70

26.383, a 96210.70· 122.59�,23

286,1 Ó.78 1.24�.052,591.534.173.31

27,042,50

176.617,75

1.977.%76.75

SALDO VINDO DO

EXERCICIO ANTERlOR 443.103.38

1.977.276,75

DíVIDA FUNDAQ
Clonfillão de Divida IPESC
Miniltério da Fazenda
Baoco do Bralil - CTÃ PASEP,
Banco do'Bralil - CTA PASEP

45:665,40
14.200,00
93.056.00
109.404,00

262.325,40

Câmara dOI. Vereadore. 3.294,40L 13 012,00
Gabinete do Prefeito 13,587,73 51.776,19
Departameoto Admioiltrativ . 4.887, li 19.444,17
Departamento da Fazenda 60 387.80. 135.362,48
Serviçol de Segurança PÚ ica 189,09 511.93
Serviços de Saúde públ5. 5.49"5,9j 25.610.63

Depertameuto de Edncs ao e Cult. 60.464,39 54,272;20
Setor do Fomento A opecuârio 4.404,50 12,750,00
Departawento de Ob ai e Viação) 06.955 51 ;, 492,545,27
, epartamento de rviç, Urhauoe 21.669,55 '42.8ti8,l1

tendência de F ipe Schmidt 719,00 ,1:100,00
Int ndência de ela V. do Toldo 925.05, 1:21 Q,65
lote �ocia de arcírio Diai 35,00" 1 p1 ,00
Intend cia Peula Pereira 878,60. 968,00
Intendêd ia e Pinheiral 300,00 600,00
Créditol 28.640,47 37.202,:&8

16,396,40
65363,92
24.331,28
195.750,28

700,93'
31.106,57
114.736,59
17 154,50

599.500,78
M.517.66
L819,(lO

.

2.1U,70
196,00

1846,60
900,00 .

65.842,75

25,004,44 294194,90 319.199,34
. 337 838,49 1.183.578811.521.417,30

169738,67
. 1 ó91.155,97

CaDoinh8l,' 01

al�aio
de 1973

Alfredo de OJiveir 'Garclndo - Prefeito Municipal
Reinaldo Crestanl -

'

oarregedo dOI'Nf'g6cio. da Fazenda

OJidia Alvlna Witl - no. de Contabilidade

ctmara dOI Vereadore. 4436,49 16306,-10 20.742,80
Gabinete do Prefeito 15.108,20 5363,92 811A72,12
Dl.'pBrtameDto Adminiltrativo 8.626,64 2\�31,28 32.957,92
Departamento; da . Fazenda 18.211,39 195' 0,28 213.961,67
Serviçol de SeguraDca .

Pública 120,00 7

ffi3' 820,93
Serviçol de Saúrie Publica - 2.2Q570-- 31.106, 7 33.40227

Departamento de Educação e Cult. 27,236.15 114.736.5 141.972,74
Selor' do Fomento AgroPtlcuário 4.330,00 17.154,50 21.48-1.50

Departamento de Obrai e Viação 157.130,89 599.500,78 6.631,67
Departamento de Serviç, Urbaool 20.364.04 6t51766 881,70
Intendência de Felipe Schmidt' 492,00 1.819.00 2 U,OO
Iritendênpia de, Bela V. do ·Toldo 67-3,20

.

2144.70 2.8 ,90
Intendência de Marcílio Dial 40,00 196,00 23 , O

Intendência de Paula Pereira 434.00 -1846,60 2.280,
Iotendência de Pinheirol 300,00 900,00 1,200,00
Créditol Elpeciail 36.682,78 65.842,75 102.525,53

RESTOS A PAGAR

Do' Exercício de 1970
Do Exercício de 1971
Do Exercício de 1972

Saldo pi o mê. de JUNHO

6340,14 319.199,34 325.539.48

302.821,53 1.521,417,301.824238,83
_153.037,92

1977276,75

Canoinhal, 01 de junho de 1973.

Alfredo de Oliveira G.rclndo • Prefeito Municipal

Reinaldo Crestani;.. Eocarregado dOI Negóciol da Fazeoda

Ovidia AlvinaWitt '. Eoc. de Cootabilidade

a Contrair Empréstimo e di
outras Providências

Alfi'edo de Oliveira Garcindc,
Prefeito Muoicipal de Caoúinhal,
Eetsdo de Santa eatarina, faz
iaber que a Câmara Municipal
decretou e eu .anciODO a leguiote

L E I t

Artigo 1.0 - Fica o Chefe d�
Pod Executivo Municipal auto.
ri do a contrair no Banco do
atado de Santa Catarioa S. A.,

empréstimo por antecipação da
Receita gera'da pelo Fundo de
Perticipação dOI Munieípioa no

imposto sobee Circulação de Mee
cadoriae, até o limite de Cr$ . ,

150.000,00 (ceoto e cioquenta mil

eruaeiros).
Parágrafo único - Para fiol

coustante neste artigo fica o Che.
fe do Poder Executivo Municipal
autorizsdo a oferecer como garan.
tia de pagamento ao mutuante' BI
cotai do Fundo de Participação
dOI Município. no Imposto .obre
Circuhlção de Mercadorial; DÓ

exercício de l!l74.
.

Artigo 2.° - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publica.
ção, revOgadn ai diilpoliçõe. em

contrârio.
'

Cenoinhas, 01 de novembro de 1973

Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

.

A presente Lei foi regi.tra:la e

publicada no Departamento Ad.
mini.irativo. na data supra.

José Bonifácio Furtado
Diretor Admi(Ji.trativo

lei N. 1110 de 01-11·73

Autorizá o Poder Executivo
a participar no Capital de

Empreendimento Hoteleiro a

ser implantado nesta cidade
e dá outras provldênci�1
Alfredo de OliYeira Gercinde,

Prefeito Municipal de Cauolnhes,
Estsdo de Sant8 Catarina. faz
laber que a Câmara' Munioips]
decretou e eu lanciooo a .eguioté

L E I:

Artigo 1.°"':" Fica o Chefe do
.

Poder Executivo Municipal auto
rizado a sdquirir, em nome da
Prefeitura Municipal,. açõel, oó
cotes, até o valor de Cr$ 150.000,00
(cento"e cinquenta mil cruzeirci),
de ecciedade comercial com o

objetivo eepecííico de incentivar
á implaoteção nelta Cidade de

empreendimento hoteleiro de.tj,
nado a atender u ·neceuidade.
locai. de hoapedagem.
Parágrafo ú oieo - Fica o Chefe

do Poder Executivo. igualmente
,autorizado a propiciai' à emprelB
interu.ada ou.trol lerviçol teil
coml) a preltação de 'Ierviçol de

ttlrreplanagem, ilumioação extel'oa,

pavimentação. limpeza e cooler'

,ação dai via. Urball8ladiaceotel
cuio•. valorel lerão iocorporado'
115m açõe. ou cota. conltante do

caput do preleote artigo;
Artigo 2. ° '�- Para' fazer face

àa deipeta. decorrentel dR execU'

ção da pre'ente Lei, o Chefe io
oder_ Executivo mobilizará

.

OI

r CUUOI autorizsdol pela Lei o,'
11 de 01·11.73.

Ar igo 3.° - Eda Lili entrará
em VI or oa data de lua publj.
cação, evogadal ai dilpoliçõe.
em cont rio.

CaDoinhal, 01 de novembro de 1973

Alfredo d Oliveira Garcindo
Prefei Municipal

.

A prelenle Lei foi regiatrada e

públiceda 00 Departamento Ad,
miniltrativo, oa data lupra.

Jo.é Bonifácio Furtado
DiretGr Adminiatrativo

..
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Indicação N.
autoria do

Bueno

47/73
Ver - dor
de Siqueira

-
' c' ;""
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�7'
,

/ t#i� �Á ��
��J-::-����

Semana.

IMPRESSOS EM· GERAL (em uma ou mai. côre.)
.

Serviço rápido e perfeito

I::;
A n iver 5a.riaDi e 5

,

4NIVERSAR}AM.SECâmara

O Veres or hAta essínado, no o de suas atribuições
conforme prevê artigo 91 do R ..gime to Interno da Câmara
Municipal, apresent a seguinte

vem Daniel Wardenli.

Dia
�-

/2: a senhora dona
loani Terezinha - esposa do

sr. Bernardino Schuppel; os

jovens: Haroldo Moh», Anuar
Cador e Edgard Mayu Filho.

Hoje: as senhoras donas:

Irmengard esposa do senhor

Hugo Peixoto e Anita espose
do sr. Alfredo Paulo; o jo.

Amanhã: a exma. viúva sra,

dona Maria Iracema Fedalto;
a sra. dona'Helma esposa
do sr. Wiégando Wiese; o

sr, Carlos Mülbauei; á srta.

À,lete Grosskopt; o's. [ouens:
Amilton Tomporoski e Edson
Michel.Liga Esportiva

Considerando qu a constru ão do prédio da Agência do
I N.P.S, sito na Rua Vld1il R!tmo�l ne"ta cidsd .. , ache-se paralt-
zad&8 8Ua& obras há- mais d 2 IIBO�; .

C íd d ti'
/ - -

/

onsi eran o que a s usçao nao mais poderá perdurar,
pois, vem causandc serres r; lemas, mesmo no ateniimento
oe seu- bentf,ciáriol!l, corno e do conhecimento de todos nós o

prÍ'dio onde fuo cíona a c�ta a A gêl!Jc ,não foi construilo ade que
damênte para essa fmari oe, fUOC1�, nao a título pr ecárro, até
a con.Iusão do nevo pt� io �u'� cever estar ap·.rtlhado p-re
dar pronto e bem ateu rmenro aos 8' U, en- f ci�TIOS.

Condderendo também que é,tàev r' n08SO, preservar o

patrimônio públ co, uer Iiej� Fcdtr&l, E .. tll\l 1 ou Muuicrps I e

O bem estar oa co etrvídece,
'

resente estão con
senhores Bepre

sentantes s Clubes filiados,
para a Ass

-

bléía Geral, a

realizar-se dia 13 de
novembro pró

-

mo, às vinte

horas, na sede es ta Liga,
para a eleição cta nova Di
retoria.

I

Impressora

Dia /3: as senhoras donas:
Elvira esposa do sr. Sezetreâo
Voigt e Luiza esposa do sr.

Ravmundo Preissler; o senhor

..

INDICO:
Seja atr. vés desta. Presidê?Cia,' expedido te �ama ao

Excel- ntíssrmo Senhor MI-D1stro Julio Barata, do Trabalho, solici
tando provid elas imeniats'S para contmusção e conclusão das
libras em co strução du pr édro <la Agêndll uo LN.P.S. d" nosse

cidade, qu se acha tom fase oe conciu-âo e está p ;rallz<loa há
mais da o 'is anos, prejuorcenào o bom atenoimento por par te oa

referraa Dstituição Pn víuenctáría a08 seus flHados.

Câmara .Municlpal de Cenoir has, 2'6 de outubro de 1973.

�J'.ncI5co Bueno de Slquelco - Vert'sd r n

Canoinhas, .23 de
outubro de 1973.

A genor Vieira
r'residente

Vende-seoFuscausado ...

--,

aquela professoraque sóusava
.

oF .

a para tfàaula. .

Quando v. co ra um

Fusca usado no seu

RevendedorAutoriza
VW, ele lhe é entregue
completamente revisado,
em condições ideais de
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 aprocedência do

veículo que está comprando.
E na nora 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 segur
'

.�'.'.-.-
.

..
'

I'
.

·

.. /RUA VIDAL

( . Canoinhas -

RAMOS,
Santa Catarina

.�...,.- '_""-T'"."
---

-- .. _--

-

da

Ouro

Nicolau Burgardt.

Dia 14: as senhoritas: Leâa
Seleme, Elizabet a;osskoPT e

,

Carmen Luci. C. de Carvalho,
residente em Brasilia; o me

nino Mau,icio filho do sr;

Aloisio Par tala..

\
.J

Dia 15: as senhoras donss:
Marta esposa do sr. Alfredo
Trapp . e Jandira esposa do
sr. Vivaldo Todt; o senhor
Aloisio Par tala.

Dia 16: o sr, Valéria Silva;
a srta. Wilma Ziemann.

\
Aos aniversariantes nossos

sinceros parabéns.

Verde Ltda.

Registro Civil

Edit
•

IS
Maria G6ss Glinski,
R ..gir tro Civil do
Paula Pereira, muni
merca de Canoinhes
Santa Catarina I etc,

Fu saber que pret ndem casar:

Odorico de' Mato Filho - e

Maria Lucia do rado. Ele,
natural deste Estati , nascido em
Matilo, no dja 26 e junho de
1950; lavrador, sol eiro, domici- •

liado e residente este Distrito;
filbo de Odorico d Matos e de
dona Maria Sutin e Matos. Ela.
ne turat deste Esta o, nascida em

Teuosy, DO dia 9 de maio de
19ó6; doméstica, olteira, domiei
liada oeste Distei o; firhs de Leo>
Del Neves do rado e de doDa
A mia Martins d Prado, domici
liados e resident s neste Distrito.

Joaquim Ferr ira dos Santos
e Leoni do rado. Ele, natu
ral dellte E9t rio, n�pcido em
Paula Pereira, dia 5 de janeiro
de 1949; oper rio, solteiro, domi
ciliado e rcsi nte neste Distrito'
filho de JOF.é Ferreír.. dos S9DtO�
e de dona tecilia de Deus, do.
miciliados e residentes D/Distrito.
Ela, nature deste Estado, nascida
em TaUDQY; no dia 6 de maio de
1954; dom StiC8, solteira, domici
liada e r sidente neste Distrito'
fjlha de eODeI Neves do Prad�
e de do a Adilia MertiDs do
Prado, míciliados e residentes
nesb D' trito.

Apre· ntaram 08 documentos
exigido. pelo C6digo Civil artigo .

180. Se alguém tiver conhecimento
de exis ir algum impedimento le
gai. B 8e·o para fios de direito.

Paul Pereira, 22 de outubro
de 197 •

ria Góss Glins!d
O Icial do Registro Civil
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Noiícias de

E8C1'eveu:
Esmeraldino H. Almeida

Prefeitura vai com

prar Motoniveladora
A Prefeitura Municipal vai adquirir
uma Mo.to.nivelado.ra de coníormída
de com a Portaria n.- 114 de 25/10/73.
Conforme Edital de Tomada de
Preços n." O:i/'Z3 a Mo.to.nivelado.ra a

ser comprada deverá atender os

requísítos seguintes: Ser de fabri
cação. naetonal, peso. superior •

11.500 quílos, com potência superíor
a 130 HP, com dírecão hidráulica, comandos hidráulicos e freios nas

quatro rodas. A Comissão designada pelo Sr. 'Prefeito para Tomada de
Preços é integrada pelos senhores: Esmeraldino M. de Almeida (Presi
dente), Hamílton T. de Almeida, Nicolau Horaoz, Silvino Sohlehoka, -Ioão
Paulo Furtado e Leonidas Guebert. Depoís de mínuclosos estudos e con

siderando a nomenclatura do terreno em todo o território municipal, vo
taram pela aquisição da. Motoniveladora 10-D de 12 toneladas e 135 CV,
Huber Warco do Brasil .S.A. A compra será feita pelo sistema de finan
ciamento com prazo de 5 anos.Oom tal aquísleão, o município terá novas

opo.rtunidades de atender com melbor pontualidade 6S interesses de seus

munícipes.

Hoje o çranaioso Baile do Cljopp
Logo. mais às 22 horas terá inicio o tradicional Baile do Cbopp,

promoção da Soe. Hípica Rec. Esp. Papanduvense. O traje é esporte, a
música estará a cargo. do. conjunto "Bambas Show". A principal atração.
do Balle do Ohopp .será a eleição. da Rainba do. Ohopp, diversas senhori
tas do. quadro. social se -ínscreveram para competirem ao. cobiçado titulo.
ReIna grande animação para mais esta alegre noitada onde o Ohopp será
o patrono da antmação. O convite para forasteiro.s poderão ser adquiridos
na portaría com o Sr. Presidente ou na Tony Magllzine.

Médici vem ao Paraná no dia 12
o Palácio do Planalto confirmou a presença do. Presidente Gar-'

.

rastazu Médici, no Paraná nos próxímos dias 12, 13 e 14 de novembro,
para cumprir programa que incluirá a inauguração. da Universidade Esta
dual do Paraná, em Londrina, a inauguração das obras -do superporto, em
Paraneguá, e recebimento do titulo de Cidadão Honoràrto do Paraná, em
Curitiba. O General Médici, que vem ao Paraná a convite do Governador
Emilio Gomes, ftesembarcará em Londrína no dia 12 para presídtr no
mesmo dia, a solentdade de inauguração da Universidade Estadual local.

Naquela data, já em Curitiba, participará da recepção, no Palácio Iguaçu.
No dia 13, o Presidente da República irá a Paranaguá, afim de inaugurar
as obras do superporto. A tarde em Curitiba, despachará com o Governa
dor do Estado, concederá audiências e, finalmente, receberá o titulo de
Cidadão Paranaense. (Gazeta do Povo)

Primeira Eucaristia e Crismas dia 18
00.00 a presença de Dom Orlando Dottí, dia 18, em Papanduva,

para pessoalmente ministrar a primeira Eucaristia a mais de 100 crianças
e realizar Crismas em outras tantas. A festa programada para aquela data
vem se tornando dia a dia motivo de muita animação. Realmente a pre
sença de .Dom Orlando em Papanduva é motivo de alegria para todos os

paroquianos e a comunidade de todo o município. ,

Bi�u Matinal de Gilberto Pierro
Pára que' nossos prezados leitores tenham uma idéia da gran

diosa festa de Glamour-Girl do Paranáde 1973 e 20 anos de jornalismo de
Dino Almeida, assim se expressa o tamoso jornalista GIBA UM, em sua

coluna aaclonalmente famosa na ULTIMA HORA/SP: "Gente importante
do Rio e São Paulo arrumando as malinhas para ir a Curitiba. É que Dino
Almeida, o colunista de lá, faz 20 anos de jornalismo. dia 9 de novembro,
com festa da GIamour, mil badalações e a presença de [ornalístaa de
!odo o Brasil".

Visitantes ilustres em Papanduva
'

.

Dia 03 do corrente estiveram de passagem por Papanduva os

senhores: João. Seleme, do alto comércio canoinhense e Abrão Dequeeh,
industrial residente em São Paulo. Jo.ão 8eleme, velha prata dr. casa, ba
luarte das idas campanhas políticas, orador de alto gabarito, aquI esteve
para rever amigos e oompsnheiros. Abrão Dequech, amigo particular deste
colunista desde o.s primórdio.s tempos de no.�sa mo.ctrJade, também aqui
esteve abraçando amigos, especialmente este que há 30 anos não nos

víamos. Os sinceros agradecimento.s da co.luna pela gentileza "a visita.

Passarela da Sociedade _

Nossa agenda social regi&tra para o dia ! 3 do fluente a passagem
de niver da eleganté senhorita Marilene Scbadeck, prendada fil!:.a do ca·

sal João (Edlthe) 8chadeck, ele Diretor-Gerente da poderosa firma Gom.
Ind. Schadeck Ltda. A aniversariante é estudante na cidade de Mafra. Os
cumprimento.s estarão po.ntificando em alto estilo para a aniversariante.

* Na mesma data estará festejando idade no.va a linda garotinha Maria
Luiza (Maluza), como é conhecida na intimidade, filha do distinto casal

Bvaldo (Lucia) Schadeck. ele Contador da grande firma Scaadeck Ltda. A
Maluza 'receberá suas co.leguinhas para co.memorar a festiva data nataUcia.

* Dia 14. do corrente co.mplet8rá màls um aninho o garotão Mauricio,
filho do casal Aloisio (Maria) Partala, ele nosso MD. Prefeito Municipal.

O Mauricio receberá o's coleguinhas em sua residência para juntamente
comemorarem seu nataUcio.

-

v

* Dla-15 de novembro de 1889 fo.I Pro.clamada a República do Brasil,
também a 15 de novembro de 1922 nascia um menino que depo.ls de

muitos anos, seria o Prefeito de Papanduva; já pela segunda vez. Aloisio
PartaIa é personagem deste co.mentário e da tro.ca de idade nova. Ho.mem
humilde, sincero e bo.m, no dia de seu aniversário muito será. cumprimen

. tado por toda a sua grande amizade daqueles que o estimam e co.nside
ram, Este colunista que é amigo do aniversariante, felicita-o fazendo votos
de que a data seja repetida por muitos ano.s seguidós. ,

UM POR SEMANA - F É: No.s momento.s de amarguras e nos i_nstantes
de glórias o ho.mem deve ser sempre humilde e sempre
ter fé em Deus e em si próprio. (Dlno Almeida)

- Notas ,Esparsas -

S@ no corrente ano o número
'de construções' em nossa cidade
bateu todos 08 recordes, no

próximo ano. de 1975 o aumento

deverá ser ainda mais expres
sivo. Vejamos as constrjrções
previstes e jé aprovadas: Palace
Hotel Canoinhas, Laboratório de
Sementes Certifica das, Ginésio

Coberto, E�cola Integrada, com

dc íspavtmentos, com 36 metros

de curnprímeuto e 18 de largu
ra, Armazém Central da Cotia,
com U nlria de de Sementes, Ar
-mszêm da Cooperativa Agro
Pecuária, também com Uoidade
de Sementes e Oficioa de Tra
tores e Lojs da firma Schadeck,
sfore, é óbvio, outras constru

ÇÕ,.s, pâr ttcule res e (oficiais que
deveria. vir por ai.

x x x

Amanhã a e nunclada F..sta

da Comunidade Evsngélica, pre
cedida -os gostosa canje para
hoje à noite.

X x X

Dia 15 próximo, feriedo Da

clonal, o anunciado j gão, com
entrega de faixa!!, r ..uníndo o

misto do VASCO DA GAMA
do Rio de Janeiro com o SÃO

BERNARDO, partida a ser rea

lizsda 'em Marcilio Dias.

E hojs, em beneficio do Lar
de Jesus, teremos um qusdran
gular, reunindo SÃO BERNAR

DO. e SOSSEGO e SANTA
CRUZ e BOTAFOGO. Vamoll

todos prestigiar.

Publlcaç60 oacier da

PREFEITl)'RA MUNICIPAL
.

DE .·'CANOI.NHAS
\ Edital de Venda, N. 32/7'3

Ret� Escavadeira _ dam1ente. fechados•. -;-a eeretaria
.

l� . da p
..

"efeltura Munlcl •

A PR�EITURA MUNICI-
'

PAI. DE NOINHAS. E�tado ·Somente serlo conllideradaa

de Santa Ca arioa. torne público, propoatas para pa am�nto à ,v�sta
para conheci ente dos -interes8a. contra entrega deferida mâquins,
doe, que se adi aberto O presente
«EDITAL DE VENDA», para
alienação de u a Retro Es
cavadeira de marc MICHIGAN,
modelo 35R. de I a propriedade,
pelo vâlormÍDimo de . r$130.000,00
(cento e trinta' mil ��zeirCs).
08 interessados. deverão apre-

\

lentar. suas proP�8tas \em quat�o
(04) vias até o dia

19X�11/73.
as

15,00 horaa, em envelo es devi-

Edital de Tóm a 08 Pre�os N., 33/73
A PREFEITURA MU

.

PAL DE CANOINHAS. Es

A PREFE URA MUNICI
PAL DE

.

O NOINHAS,· cclocs
I" à di.pos·ção de todos OI int".
ressadoi ra preatar- lhes OI es

cJarecim tos que julgarem De

cenário.

Ca oinbal, 01 de novembro de
197 •

Iredo de Oliveira 61lrelndo
Prefeito Municipal

A COTESC, por solicitação
do Prefeito sr. Alfredo de Oli
veira Garcindo,' colocou uma

lioha auxiliar permíttcdo, sgora,
rápida .Itgaçâo com Porto Uoião.

x X X

O sr. Hugo Schmidt e exma,

esposa retornaram da Europa,
após uma estada de 138 dias,
mais prectssmente na Alemanha.
A ida foi de avião e o retorno

de navlo,
X X X

JA em nossa cidade o enge
nheiro que vem substitutr o Dr.
João Alberto Nicolazzi que vai
entrar num periodo de féria!> e

licença premio, Dr. Adilson
Medelros.

X X X

Quarta-feira próxima, mais
um baile, _

denominsdo agora
• Baile da Saurade ", mais uma

promoção sucesso do Díretórío
Acadêmico Santa Cruz de Ca

nolnhas, com música a cargo
de "CHARMS" de São Paulo.

X X ·x

O Senador 'Antoniõ CarlJI!
Konder R�is, pela sua investi
dura como 1.0 Vice- Presidente
do SeDado, foi homeneg ..odo em

Floril1l1ópolis �om um jantar de
maIs Oe 1.00[1 talh�re", ali pre:
sentes

_

altO!I lideres da politica
etltadual.

.

X X X

O Promotor Público, Doutor
Alfredo de Oliveira Garcindo

Fllhn, transferido a p�dido,
presta serviços agora na comlir

i!a de Marechal Mallet

uma (OI) ES
HIDRaULICA, de abricacão Da'

.cional. DO'78, sobre Deus, equipada
- com equipameDt retro e carre-

gadeira. com Ia ata8, tração em

duas rede8, m tor diesel, lança
total de 6,95m caçambas de 335
e 50Q litros r spectivamente.

Documentação
1. Personalidade Juridica
2. Idoneidade Financeira
3. Capacidade Técnica
4. Negativlls Federail. Estadu·

Municipal
5. Certificado de Regularidade

do IN PS
6. Os documentol acima po�

��ão ler 'Iubetituidos pelo Re

gl�ro de Fornecedor do Depar
taD\ento Federal de Compra.,
DePllrtamt!Dto Central de Comprai
de �nta Catarina ou DEH.SC

7. \A documeatação dever' ler

apr.8e�tada em envelope separado
da prop!�a e devidsUleDte fecbado.

Disposições Gerais
AI firIal que nilo atenderem

as exigê:Xia!l legais relativas a

documenta�o
ou aI especificações

desde edital. erilo automaticamente
descl918ificad s.

A PREF TURA MUNICI·
PAL DE CA OINHAS. poderí
rejeitar as pro Itas ou anular a

prellente TOMA' A DE PREÇOS
Bem que caiba os proponentes'
direito a qualque indenização ou

reclamação judicial .

Canoinhas, 01 e povembro
de 1973.

Alfredo dé Oliveira 8rllindo
Prefeito Munici ai

x X X

Quarta, feira última foi reali·
ZQ<la um!! grande Deixada e

raDz\lda na sede do Bolão Fan

tasma, tsmbéa. em beneficio do
Lu de Jesus.

x x x

Já em n08sa cidade também
o novo técnico demão.· que vem

prestar &erViç09 no Ls'boratório
de Sem .. ntes Certificadas, Dr.'
Mathias Zweigert.

'

Das P opostas
As prop'" stas deverão ler apre

sentadas m quatro (04) vias. até
o dia 19 11/73, 1111 15,00 boras,
na Secr ta ria da Prefeitura Mu

Inicipa I contendo:

Especificaçõel Técnical
Preço à vista
Financiamento em 36 me

lIe
.
com 6 meses de carência

Pr&zo de entrega
Frete

Declaraçlo que r�ceber'
como parte de pagamento, uma

retro escavadeira marca Michigan
modelo 35R. �elo valor de Cr$
130,000,00.
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! (]m peru prontinho para ir ao forno para sua ceia de Natal I
m na compra de: Televisor - Refrigerador - Fogão a Gás m

! B!astemp - Conjuntos em Fórmica - ÇQnj.untos Es!Qfa�os I
ce

É mais uma. promoção da
:---

m

� LOJA MERHY SELEME �
ce m
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




