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Universidade para o Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina - U D E C

CONCURSO VES 1=
BU AR UNIFIC DO

Ed tal de Inscrição:
O iretor d. Faculdade de CiênCias Ad inistrativ.8s de

CanoinhBs, 'rofessor Luiz Fernando Freitas, coosid_lrando o disposto
Da Portaría ,Ministerial n.? 113 - BSB de

21l'-73,Faz público:
1. As

inscriç�,p�S a? ,Conc�rso Vestibular Uniif cada de 1974 para
o Cuso de,iAdmIDlstr�çao. estarão abertas �tre 19-11 à 22-12-73
e podem I, r requeridas no seguinte endereço:

Rua

B�ãO
do Rio Branco, n.?

1�3
1

Canoia', as - Santa Catarina.
/

2. Para atendi\. ento dos intere!lsados a
.

ecretaria funcionará de

sfo'guoda 8 " xta-feira das 14.00 às 1 ,00 horas e das 19,00 às
'22,30 horas

�
aos sabados das 14 i" 17,30 horas. .

3, A inscrição 80 Concurso Vestibula Unificado deverá ser re

querida ao ,iretor, ecompanhadsf dos seguintes documentos:

3.1. ComproJante de conclusão Ido Curso Médio (2.° Grau),
ou a ser çoncluí fo no ano k1etivo de 1973. •

32. Prova de\. estar em dia ficam as obrtgsções eleitorais,
(apresenta ão). I3,3. Prova de rstar em dia com as obrigações militares/
(8pre�.�ntaç,.�).. !

3.�. Carteira de 'Identidade I(apresentação)
3.5 Comprovante de pagafoento de Cr$ 134.00 (cento e trinta

e quatro cru�eirGs), ;orre!lpondente à taxa de inscrição.
4. O Concur ..o Vestl�ular U,biflcado, abrangerá os conhecimentos

comuns às diversàs fo..t'nas de f!ducação do 2.° grau, sem

ultrapassar este niv�l dt?compl�xid8de, pare avaliar a formação

receb�da' pelos cad,d�atls e suas aptidões mentais para estudos

superrores. t
5. Para o 1.0 semestre �e{tivo

de 1974 fica estabelecido o número
de 60 (sessenta) vaga i

6. O cO,t.�urso Vestit-u1/r \,�nifícado Iar-se-â
.

pelo processo classí»
ficatorlo. com o spr;_.oveltamento dos candidatos até o limite de

vagas fixadas no

Pfe8e�te
Edital, excluindo-se o candidato com

resultado nulo em jqualq er uma das proves,
7. O Concurso Vesti'pular

.

nificado que trata o presente Edite),

compreenderá 4 ttluatro)

�"tapas
a seguir:

La Etapa - DÍlI 06-01-74 'às 8,00 borss
PrJva 'de Cc> 'unicação e expressão, sbraogendo
qtlestões sobr \ Língua Portuguesa <! Literatura
Brasileira. �

2.a Etapa - )bia ()7·01-74

áS�'OO
heras

;Prova de M6te ática

3.a Etapa -iDia 08-01-74 às ',,00 horas

IProva de Estudo SOCIais, abrangendo questões
. I sobre Geografia, stóría e, Organização Socíal . e

� Politica do Brasil.

4.8 Etapa L Dia 09-01-74 às 8,00 horas

/. Prova de Ciências Fil! cas e. Biológicas, abrangendo

J questões sobre FíSICII, Quimlca e Biologia.
8. O cendtâsto deverá comparecer a local da realização das

provas Jom meia hora de antecedên' ia do início previsto, mu-
ardo doi cartão de inscrição e C�rtei, de Identtdaue. '

9. O pre�ente Concurso Vestibutar li é válido para as ma,
tricula� no primeiro período semestr I letivo imediatamente

subs"�uente à sua realização.
10, Os cJndidatos cla�8ificados, deverão. efetuar �s suas �8trículas

na ubidadf! para a qual foram claS81flcad s, no período com

preepdido entre os aias 29 de janeiro a 9

<l.e
fevereiro �e 1974,

apr1s.entando no ato da matricula os doc mentes relacionados

n8s1 instruções complementares nos term s da Portaria n.?

613-A/73 de 17-10-73.
11. �candidato classificado no Concurso Vesti

.

lar. que não �fe
t ar a sua matrícula dentro do prezo flx do neste EditaI,
a tomaticamente perderá sua vaga. Será c amado a ocupar

sta vega o candidato imediatamente elasstftc do.
.

os resultados do Concurso Vestibular Umfíca o, não caberá

recurso,

13 No ato da inscrição os candidatos receberão o programas e

de,mais instruções, a fim de complementar o dispas o neste Edital.

1 .

/ Concurso Vestibular Uniflcado� será realizado em convênio

Com a Universidade pua o Desenvolvimento o Estado de

Santa Catarina - UDESC.
Canotnhas, 10 de novembro de 1973.

PROF. Luiz Pernllndo �reUas
DIRETOR

\

Casas para'Alu
Necessitamos casas para alugar

Os interessados

ou diretamente

tratar pelo telefone 271

da fábrica.

elulose, Papel e Embalagens Ltda.

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA .�OS SABADOSCATXA POSTAL. 2 P'ONE. 12�

'Deputado
Indicação

"Pia (Jnião

Therézio Netto

afim de

de

apresenta
beneficiar

Santo,

a

Antonio"
SENHOR PRF.SIDENTE,
Na forma regimental, atendi

das as demais exigências de
ordem legal, o Deputado infra
assinado vem solícusr 'a Vossa
Excelência que se digoe de f..zer
encaminhar ao Excelentíssnno
Senh. r Governador do Estado,
a presente INDICAÇÃO, no

sentído de que seja determinada
a celebração de um convênio
f'ntre a Secreterie dos Serviços
Sociais e a «PIA UNIÃO DE
SANTO ANTONIO», mantene

dare do Abrigo de Menores cOr.
Rolando Mallucelli», do municí

pio de Canoinhas.

Justificativa

dade para' o desempenho de

suas finalidades.

5. A forma ideal é a de ce

lebração de convênío com o

Governo do Estado, através da
Secretaria dOI! Serviços Socíats,
que é motivo da presente Indi

cação, sugerindo que O mesmo ,

seja efetivado na base' de Cr$
1� 000,00 (doze mil cruzeiros)
anuais.

1. O menor desamparado tem
sUo um permanente problema
a desafiar o .empf'nh0 das cornu
nidades e dos poderes públicos.

2. Na atividade que visa mi
norar a sua incidência, como

ob .. táculo à paz social, entidades
privadas de caráter filantrópico
se destacam, por uma ação que,

Dep. Therézio
Netto

generalizadamente, se funda
menta nos recursos comunitários.

Esteve em nossa cidade no

último fim de semana o De
putado Benedito Therézio de
Carvalho Netto.

Na oportunidade, visitou
rapidamente os Municípios de
Major Vieira, Três Barras,
Itaiópolis e Papanduva. Em
nosso Município manteve vá
rios contatos, visitando Tau
nay e o distrito de Bela Vista
do Toldo, em companhia do
Prefeito sr. Alfredo de Oli
veira Garcindo.

Seu retorno ocorreu na

manhã de domingo, via Pa-.
panduva, onde iria aguardar
a visita do Bispo Diocesano,
D. Orlando Dotti.

Esteve em nossa cidade,
terça-feira última, o Doutor
Antonio Luiz Machado, Inspe
r da 6a. Região de Fiscali

zação Estadual, com sede em.
Porto União.

Na oportunidade, foi home
nageado com um churrasco,
na sede do Clube de Bolão
Fantasma, ge1ltilmente c,edido,
ali presentes autoridades e

empresários, quando foi sau
dado pelo Prü,motor Público
da comarca; Dr. Enéas Atha
názio, em belíssimo improviso,
agradecendo em seguida.

3. O poder público, muito

timi1amente, empresta sua par
cela de colaborsção. Mesmo por
que evidentemente, não pode
se dedicar inteir&mente a solu

ção do problema, tendo em vista
a neceesídade de dar atendimento
a outros setores de atividade.

Dep. Benedito Tb. de Carvalbo leU.

'Inspetor
homenageado

4. Justo, pois, que recorra

aos poderes constituídos, no

sentido de angariar r�cu�sos que
lhe permitam maior tranquili-

Sala das Sessões, em 8 de
outubro de 1�73.

Impressões colhidas pelo caminho•••

A muralha de vidro
Enéas Athanázio

Tem esse nome sugestivo o livro com que o escritor

mineiro JOSÉ AFRÂNIO MOREIRA DUARTE acaba de me brindar.
É um hvro de contos, contendo oito histórias, editado pela Im

prensa Oficial de Minas Gerais (1971) e com excelente 'capa de

Márcio Sampai», casado com uma neta do grande escritor Godo
fredo Rangel, de quem tantas vezes tenho falado aqui.

Já conhecia o contista de uma antologia lançada pela
Editora do Escritor, de S. Paulo, da qual ele participou com o

conto cO craque» que já entremostrava as qualidades que o livro
ora recebido veio ccnhrmar.

x -

JOSÉ AFRÂNIO, que é nascido em Alvinópoli9, Minas

Gerais, em 19.31, é Bacharel em Direito e funcionário público
federal. Tem trabalhos publicados na Espanha; no Uruguai, Elitados
Unidos, Venezuela e Portugal.

'

É um nome já consagrado pela critica, tendo merecido,
dentre outros, os aplausos de O�TAVIO DE FARIA, CARLOS
DRUMMOND DE ANDRADE e LUIS DA CAMARA CASCUOO.

Não apenas na ficção tem ele obtido êxitos. O ensaio vem

lhe proporcionando premios e o justo reconhecimento de seu

talento. «O autor - escreveu o Presidente da AML, Martins de

Oliveira ,_ que se fez estimado. como fin,o <conteur>, revela um

aspecto brilhante de sua personalidade literária, pubücando exce

lente. ensaio a respeito do famoso vate lusitano (Fernando Pessoa
e os caminhai da solidão) •.

Recebeu numerosos outros prêmios literários em concur

sos em que concorreu com seus trabalhos. Seu ensaio ,«O Reisado,
um tradição em Minas Gerais» foi incluído por CARLOS DRUM
MOND DE ANDRADE na antol. gia «Brasil, terra e alma: Minas
Gerais».

Além do livro aqui registrado e dali ensaios acima refe
rtdos, tem publicado mais um livro de contos, que foi o de sua

estréia, «O menino do parque» (1966).
- X �' ,,'_-" '"

Os contos de CA muralha de vidro� ião de leitura�,.r,�_��",
mente egradável. O Iioguajar é simples, às vezes apa-:
rentando mesmo excessiva simplicidade, e direto. Mas eSl!all

características são próprias dele, estilísticas, pessoais; não decorrem
da ausência de substrato. Qu&ndo ele quer é capaz de usar o

fraseado enérgico e carregado de conteúdo, indispensável a narração.
O autor parece ter predileção pelos temas domésticos,

familiares, conjugais. A singeleza deles, no entanto, é compensada
pela sutil psicologia de que cerca SUBS histórias.

Como observou com justeza OCfAVIO DE FARIA, o

contista não se filia às «mais modernas correntes do estílo-emgma,
da charada 8 só ser decifrada depois de muito esforço e cansaço».
Como dizia LOBATO, seus contos têm começo, meio e fim. Po
dem ser resumidos e passados para a frente. Ao terminar a

leitura de qualquer deles, levanta o leitor os olhos para o teto e

fixa ali uma mosca invisível, o� olhos parados.
Os minei.ros, em geral, escr.evem bem. E, no asp@cto da

simpatia pessoal, quando descem de suas montanhas, trazem ouro

em pó _;_ como diz o samba. JOSE AFRANIO no·lo envia em

forma de um belo livro.
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C_ORREIO DO NORTE
24.11.1973

Sociedade Esportiva
"Sâo Bernardo"

Assembléia' Geral -
-São convocados os sócios da' ociedade Es,portiva

São Bernardo, a comparecerem dia de novembro próxi
mo;em sua sede social, no Salão M zger, em Marcílio Dias.

A Assembléia Geral

convocação às 10 horas, &f

seguinte ORDEM DO DIA'

ealizar-se-á em primeira
de deliberarem sobre a

1.0 ._

2.0 -

3.° -

Eleição da nova Di etoria 1974/1975;
Prestação de Con s;
Diversos assunta de interesse da Sociedade.

> ,

Não havend número legal de sócios para a Insta
lação da Assemb "ia em primeira -convocação, fica desde

[a feita a seg da convocação para as 10 heras e 30

minutos, do dia, que funcionará legalmente com

qualquer
de novembro de 1973.

endelin Metzg�r __ Presidente

Romário dos Santos ..:..... Secretário Geral

ogro.flore/tal olren
Escritório de Planejamento Àgricola

Elaboração,
Técnica de

FLORESTAIS'

AGRICOLAS (Fruticult

PECUARIOS (Suin ultura)

Comercializa M de: KIRI

NGUSTIFOLIA (pinheiro
PINUS SPP (pinheíeo
EUCALIPTUS SPP

soja, trigo, etc.)

brasileiro)
-

americano)

C"m Escritório em CANOINHAS

Rua Coronel Albuquerque, 460 Fone, 192

CORRESUL, Imobiliária e Corretora de Seguros Ltda,
Rua Caetano Costa, 3,50 Canoinhas • Santa Çatarina

Imóveis
,
Terra de planta de 23fi alqueires;a�18 km da

. ade, com madeira

branca e lenha, mais casa residencial de madeira, põsíto, galpão, gara-.
gens, trator com todos os implementos, com doía cavalos, 34

cabeças de gado, cercado,
Terra de planta de 35 alqueires,

do, distando 30 km da cidade. '

Chácara mediado 2 alqueires com casa residencial com luz da

CELESC, vários galpões, toda cerca ,distando, 2 km do centro da cidade.

Uma casa de' alvenarí com terreno medindo 1200 m2, n&. Rua,
Paula Pereira, em Canoínhas.

Uma casa de ma ira. com terreno medindo 800 m2, na Rua

Curitibanos, em Canoinha .

Uma casa de deira, com terreno medindo 800 m2, no perímetro
urbano de Canoinhas !

.

Um. sítio óprio para repouso, recreio, lua de mel, etc., com

instalações co etas, ínclusíve quedas de água, luz própria, casa de

alvenaria. pis na, garagem, etc., distando cerca de 4b km de Jaraguá do
Sul - Santa atarina - 3 alqueires. I J

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

Não compre nem venda imóveis, sem antes consultar a (�ORRESUL,
firma especializada no ramo, oom amplo cadastro regional.

S XE-R��
, ..#"
','

,

Serviço Instantâneo e

Procure n scritório dé Derby Carlos

Ulh� na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

Publicação Oficiai da

PREFEITURA MUNICIPAL
DE (ANOINHAS

a de Preços N. 34/73 - D. V. O.
o Prefeito Municipal de Ca

noínhas, Estado de Santa Cata

rina torna público, para conhe

cimento dos interessados, que
ferá realizar no dia 28/11/73,
às 14 horas, no Edificio desta

Muoicipalidade, TGII!ada de Pre

ços, na forma da I" gislação
gente, psra execução li Ser

viços de Mão de9flr(, nas con

dições abaíxo ,.discriminados:

1) '- OSR'"A - Construção de

3.181,00 ml de cerca de afame

farpado com 5 fios, com palan-

ques de im

x 0,10), com 2,20 He,comprimen
to, e espaçamento d� 2,.5

obras deverão ser inici das 10

dias após a expedição da Or

dem de Serviço e concluídas 60

dias após a mesma data.

, b) - S{!rão foruecídosmaterrel

e alinhamento pelo Prefeitura

Municipal.

I
.1 � 150 modelos para você escolher

• 50 moldes para v. cê fazer:
36 rnoldespráti os de
Roberto M arq � e 14 Supermoldes

8 Roupas leves, "rátic3S
e econôrnicas.fna última moda,
para todas as dadas

(J) Modelos par crianças, shorts,
vestidlnhos. aias !orfgas,
jeans, blusa frente-única

(li E mais:
BIEL.EZA (vá� os tipos de penteados) ; ·1
TRABA!.JWS lViA!�UAm (xale e tapete) : I,!cnJuNAru (receitas de panqlle�GáE) I

I
i ,

seu exemplar nas bancas

I
I
I
L

Dlslrlbuiçãó ex cl;us IVil:
I

'.�ll7�C'/tiP!aguini

i
I

4) - �TO -- Será

�ado às 14,30 horas no

dia 28/11/73, reservando-se a

_'Prefeitura Municipal, o direito

'de aceitar lia proposta que lhe '

parecer mais vantajosa, anular

parcial 1Í totalmente a presen

te ,Tomada e Preços.

,

Verificações das ondíções lo-
cais e demais, informações

.

po
derão ser prestados no D. '1/. O.

da Prefeitura Municipal. I

Canoinhas, em 09 da novem

bro de 1973.

Alfredo de Oliveira: 6arcindo
Prefeito Municipal

Hegistro Civil

E O lIA
I
M .. ria Uba de Andrade,. Escr ente

Jurementsde do Cartório o Re

gistro Civil do Município .de Três
Barras, Comafca de noinhes,
Estado de Santa Catar'oa

,

ARISTIDES MAN EL CASA e

JANETE FIGUE EDO. Ele,
natural deste Este o, naecido em

Jo�é, Boiteux . Ibir ma, no dia 22
de maio de 1�4 ; operário, 1101.

teiro, domiciliado residente neste

municipirj filho e M&Doel José
Ca8a e de dona na Lezio, dcmi
ciliados e resid ntes em Três
Barras. Ela, natu aI deste Estado,
rias-cida em Caç] dor, DO dia .15
de novembro de 1957; doméstica,
solteira, dcmicili da e reeidente
DI'!I!'te município; ilha de Augu�to
Figueredo e de ona IVIIDdir Te
resinba . de AI eida Figueredo,
domiciliados e r sidentes em Três
Banas.

Apre!lentara os documentos e

xigidos pelo C digo Civil art. 180.
Se alguém ti er conhecimento de
existir algum impedimento' legal,
scuse-o pers fins de direito.

Três Barr iii, 19 de novembro
de 1973.

MARIA' UBA DE ANDRADE

Escre,veote Jurameotada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Notícias de

t-esta do dia 18 esteve -ttiuito
animada

A festa realizada dia 18 do corrente na Paróquia
de Papanduva, esteve multo concorrida. Pessoas de
diversas localidades e municípios vizinhos compare
ceram. A parte religiosa esteve a cargo de Dom
Orlando Dottí, Bispo de Caçador. Mais de 100 crian
ças receberam a Primeira Eucaristia, enquanto outras
tantas foram crismadas pelo nosso bondoso Bispo
Dom Orlando, que com sua honrosa presença muito
incentivou a presença de fiéis à festa.

Dep_ T.()eré:zio em PapanduvQ
Também esteve em Papanduva, afim de assistir

as solenidades- festivas do dia 18 do corrente o jovem
deputado Benedito Therézio de Carvalho N�tto. Sua
presença aqui foi motivo de satísfaçã» para todos
especíalmente aqueles que já lhe são devedores de
uma apreciável parcela de' benefícios .reeebídos na
sua nobre gestão. Therézlo vem visitar amigos e

companheiros fora de épocas políticas, dando assim
prova de consideração a seus eoestadoanos.

Baile do'C.()opp e �ain.()a
o já ttadíoíonal baile do Chopp, realizado no

dia 10 p.p., esteve muito animado e se prolongou até
o sol raiar. Realizou-se no decorrer do mesmo o
concurso para 8 escolha da Rainha do Ohopp. A' vi
tória sorriu para a senhorita Lia 'I'abalípa, filha do
casal Alfeu [Iône) Taballpa. Realmente 'a escolha foi
certa, uma vez que a eleita· estava preenchendo as

condições que tem uma Rainha, a sua formosura e

simpatia dispensa comentários.

JUCIPA trabal.()a
A Juventude Papanduvense desde o seu apa

recimento como sociedade. orgenízadà de caráter re

ligioso, em especial na Liturgia, tem se destacado
por sua atuação. Antecipando os preparativos para a

festa, a equipe toda trabalhou com alegría, no jardim
da' Paróquia, nas escadarias, em tudo foi dado um

retoque de vida nova, fato que só agora acontece.
De futuro próximo, muito se espera da J U L I PA na

comunidade papanduvense.

Casamento �ec:zigel �iboski

Logo mais estarão subindo 08 degraus do altar.
de São Sebastião, na Igreja Matriz" pardo se unirem
pelos. laços índíssolüveís do matrimônio, o jovem
Arno Reczigel e a sencoríta Maria Cacilda Riboskt,
SÓGio proprietário do magestoso e aprasível Hotel e

Apartamentos em Barra Velha. Os convidados serão

recepcionados no club local.

Trânsito e Tragédia
A tragédia do trânsito, somente é sentida por

nós, quando se abate sobre parentes, vizinhos ou co

nhecidos. Não fora isto. não poderíamos resistir a

pressão quê se observa do volume terrível de colisões
e desastres de todas as ordens, em que o veículo,
<quando não mata instantaneamente, deixa muitos

aleijados ou sofrendo dores terríveis em hospitais ou

casa de saúde. ;Está provado, estatisticamente, que a

maior soma de desastres, se deve não a falhas me

cânicas, mas sim, a deficiência humana. O'responsável
na maior parte das' vezes, é o condutor do veículo.

Ou. dirige alcoolizado, ou tenta altrapassagene, ou

pratica excesso de velocidade, ou enfim, comete toda

aquela série de erros que, sendo do seu conhecimento,
é levado por imprudência,/'imperícia ou negtígêncís.
Vamos concientizar os homens que os veiculos são
armas perigosas, armas mortais que seifam tantas
vidas dlaríamente.

Falecimento
Repercutiu com muita tristeza em todo, o muni

cípio papanduvense o prematuro falecimento da se

nhora Tereza Schadeck da Silveira, esposa que era

do sr. Neide Damaso da Silveira. O fato ocorreu em

Curitiba onde estava em tratamento num hospital. Os
médicos acharam o caso simples e o que tudo indi

cava a realidade era essa, mas a vontade de Deus
foi outra. Assim desapareceu do eonvívío de seus 4

filhos menores a extremosa e carinhosa Mãe deixando
um vácuo no lar. Seu esposo inconformado com o duro

golpe do destino, agora deverá procurar t�do fazer

para encaminhar os queridos Iilhinhos que sao o fruto

-sagrado do seu matrimônio. Seu falecimento ocorreu

dia 14 do corrente, sendo realizado o sepultamento
no dia seguinte. Uma grande multidão de amigos,

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

parentes e conhecidos acompanharam o féretro até
sua última morada. Que sua alma descance ém paz.

Passarela da Sociedade
I

. Dia 28 do corrente estarã.completaudo mais um

feliz aniversário o sr. Vitor Malakovski, proprietário
da casa comercial «Brasília», estabelecimento que
honra a 'praça local. O aníversaríaate, pessoa que
desfruta de sólidas amizades pelos seus dotes de
bondade, humlldade e coração aberto. Naquele dia
estará recebendo toda a prova de apreço e conside
ração de seus amigos e admiradores.

x x x .

Também nesta mesma data há cinco anos pas
sados, chegava em nossa cidade o humilde e bondoso

. Pe. Antonio Cintho que vinha assumir os destinos de
nossa Paróquia e Capelas. Depois desses cinco anos

de trabalhos, já· estamos colhendo os primeiros !rutos
da fé da humildade. Em prece comunitária vamos

rogar ao Deus Todo Poderoso. para que ele continue
a semear a fé, entre seus paroquianos.

x x x

Dia 30 do corrente estará festejando idade nova

a bondosa senhora 'I'erezinha Sonaglio Zanela, con

sorte do sr, Antenor Zanela. A distinta antversarlente
receberá as mais justas e merecidas homenagens .na

data de seu natalícío.

x x x

N�ID[MARA MORAIS. Dia 2 próximo nossa

âgenda social registra com prazer a passagem de ní
ver da senhorita Neidimara Morais, dileta filha. do
casal Albaro (Donída) Morais. Ele Industrial e Verea
dor em Papanduva. As .felicitações estarão pontííí
cando em alto estilo para a elegante senhorita.

x x x

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 deste número 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.

v

Sociedade.Esportiva São B�rnardo

A Sociedade Esportiva São rnardo informa o

resultado' do sorteio efetuado tre os adquirentes de

ingressos para o jogo com a uípe do Club de .Regatas
Vasco da Gama, cujos dores foram os seguintes:
1.0 premio: 1 bicicleta bilhete n.? 1493 - sr. Jorge

. Wille N o, residente em Timbó;

2.° premio: 1 idificador - bilhete n.? 0331 sr.

son Costa Moreira, residente em Canoinhas;

3 o
. 1 rádio - bilhete n.o 0330 - sr. João Maria
Benda, residente em. Canoinhas.

I

Outrossim, a Diretoria agradece a todos que pres
ti aram' esta promoção esportiva com suas presenças.

Também na mesma data estará completando
mais um natalício o sr, Geraldo Thiessen, funcionário.

'e,u r S .0'da T'ony Magazini. Moço que é bastante estimado,
receberá na data de seu aniversário os mais mereci-
dos cumprimentos pela festiva data natalícia.

UMA POR SEMANA - FRANQUEZ": A franqueza
não eonsíste em dizer tudo o que se pense, mas em

pensar tudo o que se diz (Emile Deeehenel.)

JULICA convida
Para o GRANDE FESTIVAL ESPOR.

VO que fará realizar amanhã,' no Es

tádio Municipal Benedito Th. de Car-·

valho Júnior (estádio novo), com 'início

às 9 horas. A partida de fundo será

entre SANTA CRUZ X SAO BERNAR.

DO. A renda reverterá em benefício
do Natal dos pobres. Compareça e

divíeta-se que haverá muitas novidades.

ENTRADA GUATIS

Certificado
Foi extraviado o c Ifícado de pro

priedade da camion ornbi Volkswagen,
ano 1966,' mo n.o B-401.871, 36 HP,
chassis B6� 5.082. pertencente a Agenor
Cub m-esmo fica sem efeito por· ter
sido requerido 2a. Via. . 2

Preparatório
Vestibularespara

Coordenador: Raulino Rosskamp avisa que:

Informes e Inscrições: até o dia 30 do corrente com o

Prof. Moacir no Colégio Sagrado
Coração de Jesus, à tarde e à noite. '

Início das aulas: 1.0 de dezembro até 5 de janeiro de
'1974 (véspera dos Vestibulares). �

t Ag�adecimen�
Viúvo Neide Damaso da .Sílveí e filhos, ainda

consternados com' a perda írreparj el de sua querida
esposa e estremosa mãe, TEREZ , vem por meio deste,
agradecer a todas as pessoas e os confortaram e auxí
Iraram durante o' doloros transe' por que passaram.
Agradecem também, o' amiliares da finada nas pessoas
dos sogros, cunhado e demais parentes.

Agradeqi ento especial para aqueles que a condu
ziram até a ua última morada, também aos que assisti
ram a S tá Missa de sétimo dia. A todos os seus mais'

cidos agradecimentos, que Deus recompense a

por mais este ato de fé e cristianismo.'

Papanduva, 22 de novembro de 1973.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COR RElO 1.)0 NORTE
24·11.1973

494

Catal'lnaCANOINHAS

ÓVEIS CIMO", no

região. À

preterir, pode
'

melhor preço

desconto,

em 11

.

Em apenas 10 os, você tira

F O T O C Ó dà qualquer documento,
jornais 'livros, no C A R T Ó R I O O O.
R E G 1ST R O C I V I L de N E R E IDA C.

CORTE, no edifício do FORUM desta cidade.

comprar, verifique 08 nossos pr ços,
-,

e veja as vantagens. E mais barato comprar

OI "MOVEIS CIMO", aqui em Canoinhas.

-Vende-seoFuscausado �.

aquela professoraque sóusava
·

oFusca para iràaula.
Quando v. compta..",.um

Fusca usado no seu

RevendedorAutorizado
'

,

VW,de lhe é entregue.
completamente revisado, .

em condições ideais de
uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços
Técnicos que lhe di 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 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 segurança.

RUAjVIDÁL
Canoinhas

RAMOS,

•

1195

Santa Catarina Revendedor
Autoriz<ldo

Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas

Edital de Praca com o
,

prazo de vinte (20) dias
O DR. JOS� GERALDO BA

TIsTA' Juiz de Direito da Co-

_
marca de Canoinhas, Estado de

Senta Catuina, na forma da

lei, etc.

FAZ SABER, a08 que o pre
sente edital-virem ou dele co

nhecimento tiverem que, no

dia 05 de dezembro de

1973, às 15 horas, na sede

deste Juizo, na sala do' Juri,
no Fórum, nesta cidade de Ca ..

noinhas, o Porteiro· dOR auditó

rios, levará em praça OR bens

penhorados na execução da

sentença movida por Sociada,,:
'de -Industrial e Comercial
SICÓL S. A. contra Alfredo
Schelbauer, que se processa
neste Juizo, constantes de: um

térr�no urbano, com a área �e

858,eOm2
-

(oitocentos e cin

quenta e oito 'metros, e séssenta

centímetros quadrados), lote n.?

7, situado em AguaVerde, desta
cidade, parte de maior área,
confrontando em sua totalídad-:

frente na estrada de Canoinhas

à Major Vieira, por um Jado

por uma rua projetada, pt'108
fundos com a data n.o 10 e por
outro lado com 8 data n.? 9;
adquiride por hersuçe do espó
lio de Emília Pílaty Sche lbsuer,
conforme formal de partilhe,
extraído dos autos de ·inventário

respectivo, em data de 25 de

maio de 1971, transcrito no

Registro de Imóveis
_

desta Co

marca, as fi!!. 98, do livro n.?

3 - A - N, sob 0.° 39899,' em
data de 21 de junho de !97!,
avaliado em Cr$ 2.000;00 (dois
mil cruzeíros), preço por quanto
será Jevado a prsça, para ser

errematedo por quem maior

oferta fizer acima das avaliações,
sendo a vC!oda feita 8 dinheiro -

à vista ou me/diante fiador idô
neo por três dias. Em virtude

do qu- expedi este e outros

iguais, que serão publicados @

llfixados ns' forma da lei. O

QUE CUMPRA. Dado e pas
sado nesta cidade de Canoíoha-,
Estado de Ssnts Catarina, aos

cinco dias do mês de setembro,
do sno de mil novecentos e

ae tenta e três.

Eu, Zaiden E. Seleme Escri

vão, O subscrevi,

Jose Geraldo Batista
Juiz de Direito 2

REGISTRO C IL

E D I T'� L
Sebastião Greio Co a, Escrivão
de Pu @ Oficial do Registro
Civil do municíj o de . Meior
Vieira, Comarca e Cauotnhes,
Estado de Santa Catarrne.

,.

Fez ssber que retendem casar:

José Casai' uthés e Maria
Arllda Gonç Ivas. Ele, natural
deste Estado, nascido em Rio

Novo; n/muni ípío, no dia 24 de

janeiro .de 953; lavrador, sol
teiro, domic liado e residente

neste munící to; filho de Psultco
-

Ruthes e d dona Ana Strack

Ruthes, dum ciliados e residentes
neste muni ípío. Ele, natural
deste Estad ,nascida em Cochos,

�

n/muntcípío no dia 22 de agosto .

de 1952; do éstice, solteira, do

miciliada e residente neste mu

nicípio; filh de João Gonçalves
de Lime F lho, domíctliado e

residente ste município e de .

dona Maria Natalia Gonçalves,
falecida.
Apresente am 08 documentos

exigidos pe o Código Civil arr.
180. Se ai uém tiver conheci
mento de e istir algum Impe
dimento le I, acuse- o pera fins
de direito.

Mlljor
de 197 .

Eunice Machado d. Costa
Escreveiite Juramentada
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Publicação OFiciai da Municipal
CODIGOS

Balancete da R E C E I T A referente ao mês de' S E TEM B R O de 1973

Geral/Local

P refe i tura

Prevista
ARRECADADA

Até o mêS/ Do 'mês / TO'TALCr$ Or$ ces

DESIGNAÇÃO DA RECEITA

1.00.ÓO
1.0.00

1. 1.00
1.1 10
1.11.
1.1.1.3
1.1.200
1.1.2.10

1.1 2.20
07
08
09

1.1.3.00
10

1.2.0.00
1.23.00 11

12
'1.4.0.00
1.4.1.00
1 4.1.20 13
1.4.2.UO 14
1 4.4.00
1.4.4.10 15

16
'1.50.00
1.5.1.00 17
·1 5.2.00 18

19
1.5.9.00
1.59.10 20
1.5.9.20 21
1.5.9.90 22

2.0.0.00
'2.2.0.00
.2.2.0.01 23
2.3.0.00
2.3.001 24
·2.5.0.QO
25.1.00
.2.,5.1.20 25
2.5.1.30 26
2 . .'5.1.40 27
2.5.1.50 28
'25.3.00
2.5.3.90 29

RECEITAS CORRENTES
Receitá Tributária
IMPOSTOS

Impoetn Predial Urbano
Imposto Territorial Urbano

-

Imposto sobre Servíços de Qualquer Natureza
TAX�S

.

2.000,00
400,00
200,00

212731

865,84
22,54

Tallia pelo exercício do poder de polícia
TaXO de Licença e Fi.calizoção ./0 Comércio e a In.,ú,tria

I>XO de Licença e Fitcalização �h Comércio Ambulante
'xa de Licença e Fucaliseção aobre obrai'

Taxa pela prestação de .erviçol
Taxa de Expediente •

TUII e Serviços Urbanos
Taxa d Abate

COl\tribuiçõe. de Melbo�ia
Taxa de C nserveção de E.tradu

Rec:ei a Patrimonial
Partioipeçõee e Dividendos

Receita ndu.trial
D·ivena. Receit I IndUltriail

. Transferê�las Correntes

Padicipaçã��m Tributo. Federai.
Cota-parte do Fundo ii Participação dOI Município•. 50%
Retorno do Imposto rritorial Rural '.

4.000,00
100,00
50,00

4998,74
77,04
141,62

1.400,00
,500,00

50,00

966,72
747,38

100,00

100,00 548,27

200,00

75.000,00
24.000.00

59215,64
6944,92

Participação em eibutos Eetaduai. #

Participação no Imposto 10 re Circulação de Mercadoria. 98.000,00
Tllxa Rodoviária Uoica 2.400,00'

Receitai Diver.a.
Multai
Indenissçõee e Re.tituiçõel
Cobrança da Dívida Ativa

Outra. ·Receit81 Diverea.
Contribuiçõee Compuleóeíae de Prevldêccía Social
Receitai de Cemitério. -\
Outra. Receitai

93,96 2.221,27
49,37 915,21

22,54

4998,74
11,28 88,32

141,62

123,08 1.089,80
38,72 786,10

8.597,22

98.049,29
/143,40

1..,100,05 1) ,13 1.117�18
21.571,72 / 21.571,72
1.348,2l

!
1.348,21

3685.14 465.05 4.150,19
161,20 12,40 173,60
432,1 492,08 924,26

24865,71 228 ()12,92

1.000,00
100,00

2400,00

3.000,00
100,00
500,00

21'S.600,oo.

Total da. Heceit � Correntee
RECEITAS DE CAPITAL \', Operaçõel de Crédito .'

\Emprêstimoe .

.

Alienação de Ben. Móvei. e Imôveis \
Alie,nação de B�nl �óvei. e Imóvei.'

'

À
Transferêneles de Capital '- '\Participação em Tríbuto Federai, \

Cota-parte do Fundo de Participação dOI M úoicíoioe . 50?<: 75.000, o

Cote-parte do Imposto Uuico ./Combultív e Lubrificante�29.00 ,00

Cota-parte do Imposto Uoico sobre Energia E'êtrice \ 1 ,00

Cote-parte do Imposto Unico sobre Minerai, do Paí. '\. 0,00
Coatribuiçõee

.

Contribuieõee Díveresa

Total dai Receita. de Capitál
TOTAL DAS

100,00

100,00

59215,69
18063,79

73,29

28.000,00

. Saldol do exercício anterior
Em Caixa
Em Banccs
Em poder de relponláveil

TOTAL

67812,92
18063,79

73,29

28.000,00
'8 597,23 113�950.0f}

33.462,94 341.99�,92

8597,23

113.116,14
9.994.82

./
\ 365.073,88

ODILON DAVE\'�- Prefeito Munícipal

Balancete da O E S P E S A referente·' ao mês de S E TEM B '§ O de 1973

Discriminação da Despesa por ür- _.

A U T 9'R I Z A D A R E A L� A D A.

gãos do Governo e Administração Dotação I S0_91{ment.1 Anu!ação I TO T A I� -AtéC��mês I D�r�€!\J T �� A L

Maior Vieira, 30 de setembro de 1973.

TOTAL

6.8l6,48 1078,54 \7.895.02
16.778,72 2.983,20 19, 761,92
9,680,56 89%,71 10.5,,73,21
27489,22 3.286,05 30.77>�,27
1920,70 261,60 2.182\30

39290,78 290,10 39580,8
23 5l4.44 2 6_40,20 26 154 64

5.137,2;J 1.321,60 6 458,83
8.432,97 18487,75, 26.920,72

108641,65 557,54 109.199,19
.

247.702,75 31.799,29 279.502,04

50244,54.
297.947.29

10,192,56

10.192,56

308.139,85

l'

...

Orçamentária
1 • Câmara de Vereadores
2 • Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria Geral
4 • Setor de Contabilidade
5 - Setor de Segurança Pública 2/.. í16.40
'--&. Setor de Saúde Pública 23000,00
7 . Setor de Educação e Cultura ...-í350,OO
8 • Setor do Fomento Agropec. /Í0.327,2G
9 • Serviço. Urbanoe . / • �2,400,OO
lO. Serv, de Obrai e Viução.DMEJ;l 126.760,00

Total da Deepesa Orçaml;lot�{ja 321. 000,00

E:xtraordlnárl�
Ct�d!tol Adjci�n.ail ICrêditós Especlale

.

;Sub.total
RESTOS A PAGfiR '

Do exercício 'de 1972'
j

'totAl da Delpela xtraordioária

TOTAL A.S DESPESAS
Fundos Disponíveis
EM CAI.

Na 'feloor,Iia
EM BAlNCOS

Baoco �b Braail S.A•• c/Fundo
de ParrlcipaçAo dOI Município.

Batcdo BraIÍIS.A, .e/MovimentoBa o do Estado de Banta Cata-

ri? . c/Movimento
aoco Bra.ileiro de Delcontol
. A .• c/Movimento

Banco Nacional do Comércio
S.A.• c/Movimento
Em Poder de RespoRsáveis.

261,60 50.506,H
32.060.39

/
330.008,18

10.19256

10. i92,56
32.ü60.89 340.200.74

8.756,40

5.223,20
176,61

2.612,94

8.103,99 16.116,74

24873,14

365.073,88

Maior Vieira, 30 de letembro de 1973.
I

-

'ODILON DAVET - Prefeito Municipal

de VieiraMajor
Lei H. 305 de 09 de utubro de 1973
Estima a Receita e Fix a Despesa do Muni

cípio de Major Vieira pa a o exercício de 1974
ODILON DAVET, Prefeit Municipal de Maior Vieira.

;'Faço saber a todo o. habitante" deite Município,
que III Câmara Munici 1 decreta e,

.

eu .aDoiono ale.

guinte LEI:

Art. 1.° - O orçamento do Município, pu'a o

exercício finBncej{o de 1974, �Itima a receita em Cr$
550.000,00 (qui líento. e cinquenta mil crueeiros) e fixa
a de.pela em gual importância.
, ,

A�t. .0 - A receita lerá reaIlzaiJ8 mediante a

arrecade NO de tributos, renda. e outres receitai cor

rente, de capital, na formá da legillsção em vigor,
com !l aeguinte desdobramentos

1 RECEITAS CORRENTES
, / Receita Tributária

Receita P8�rimo(lial
Receita Industriel
Tramferênciee Corrente.
Receitai Dlversae

14.650.00
100,00
100,00

393.850,00
20.100,00 4.28.800,00

.

2 - RECEITAS DE CAPITAL
Operaçõel de Crêdíto.; 200,�0 "

Alien, de Bens Móveil e Imóveil 300,00
Treueíerêncíae de Capital 120.700.00 '121.200,00

T O T A L r., 550.000,0'0
\

Art. 3 ° - A deipela dietribuie-ee á por' unidade.
admini.tratival, da leguiote maneira:

1 .:... PODER 'LEGISLATIVO
Câ�ara Municipal· 24..050,00

2 - PODER EXECUTIVO
.

Gabinete do Prefeito 42.100,00
Secretaria Geral 23.360,00
Setor de Contabilidade 104.180,(Jo
Setor de Segurança Pública 4.6UO.oo
Setor de Ssú ie Pública ., 20 700,00
Setor de Educação e Cnlt. 66,690,00

. Setor do Fomento Agropec. 15.720,00
Setor de E.tradal de Hodag. 216.100,00
Setor de Serviçol! Urbano. 32500,00 525.950,00

.

T O T A L 5500Q.o,00
Art. 4.° - A aplicação dOI recursoe dieceiminadoe

no artigo anterior, far••e á de acordo com o. progremae
analíticoI eatabelecidee para ai unidade. orçamentâriee,
conetautes do anexo IV, aprovado 6 alteráveie por de-

. \creto do Poder Executivo,

Art. 5.° - Fazem párte da presente Lei, OI anexos
I a IV, que iótegram, eepeoificendo a receita por fontes
e uiecrimiuande a deepesa por comignaçõea .

.

Art. 6.° - Fica o Poder Executivo autorizado 8

tomar medidse neceeeâríae para eiu'tar Oli diepêndioa ao

efetivo comportamento da. receita'

Parágrafo Único. - Durante a Execução orçamen-
, térie, fica o Podes: Executivo autorizado a. realizar ope
raçõel de crédito, por antecipação da receita, até o

limite prevnto na Ccmtituição Federol em leu artigo
n.O 67 (�té a �'quarta parte da receita total. eltia:nada
par, o exercício financeiro).

Art. 7.° - Fica o Poder Executivo autorizado a

abrir orêditos suptemeataree até o limite de 30% (trinta
por cento:) da receita orçementerie estimada, utilizando
.a de r�cprlo" diepouíveie, conforme c que eetabeleoe o

artigo 0.° 43 da Lei 0.° 4320. de 17/03/1964. .

Art. 8.° - Revogaodo••e ali diapoei.çõe. em con

trário, e.ta Lei entrará em vigor a partir de Lo de
janeiro da 1�74'.

Ml.lior Vieira,
-

09 de outubro de 1973.
Odilon_ Davet

Prefeito Municipal

, ,Rf'ghtrade e publicada a preseute lei na Secretaria

'\Municipal na I!!elma data.
Jair Dirschnabel

\ Secretário

Lei H. 306 de 9 de outubro de 1973
Homologa o Decreto N. 196, de 28-08-1973

,

do Chefe do Poder Executivo
.

ODILON DAVET, Prefeito Municipal de Maior
Vieire, Estado de Santa Catarina, faz Baber que a Câ
mara

M.uniciP�1,decretou
e, eu .aoCiono a leguinte L�I:

�rt 1.0 - ica homologado '0 Decreto n.O 196, d�
28/0.8/1973, do efe do Poder Executivo, que abriu
Crédito· Suplement na importância de Cr$ 28000,00
(vinte e oito mil cruz ·ro.�, para fazer face a luplemeo.
teção do Setor de Saúd P4blica - coulignação

.

4.1.1.00
- Obrai Públicai - ítem.. 3104.U73 - Con.trução do
Po.to de Saúde. . \ -

Art. 2.° --- �.ta lei entra� �m vigor na data �e lua
públicação, revogada. ai di,poll,õel em contrário.

Prefeitura
tub:o de 1973 •

Odilon Davet
Prefeito Municipal

Regi.trada e publicada a pre,ente -Lei oa Secretaria
Municipal na me.ma data.

Jair Dirschnabel
Secretário
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CORREIO DO NORTE

Eepíríto Santo, você que
esclerece tudo, que ilumina t OI

-

OI camiahos para que eu
.

ioia

M V
o meu ideal, você que mi dá o

�

,

. e]Or '. I·e' I· a'
o dom divino de perdo,uf esque
cer o mal que me foz m e que
todo, OI inatentes de inha vida

e.tá comigo, eu quero 'Deite curto

diálogo agradecer· lhe por tudo e

confirmar meil um vez que eu

nunca quero me le arar de você,
por maior que le'8 8 ilusão ma

terial, não .erá

J:míOimo de von

tade que sinto de um dia estar

com você e to I OI meu I irmãol
ne glória perp tua.

A sso c iação
Combate

Feminina de

ao Câncer

- Nova,Diretoria -

Em data de 18 p. p. foi fundada nesta. cidade a Asso
ciação Femínína de Combate ao Câncer; sendo que por
ocasião foi eJeita e empossada a Díretoría que regerá os

destinos da Entidade no período 73/74 e que ficou assim
constituida:

Presidente: Fléride I. B. Bittencourt; Vice-Presidente:
Natália B. da Silva; la. Secretária:' Martha Gura Kalempa;
2a. Secretária: Laila Bossí; la. Tesoureira: Dirce de Oliveira

Andrade; 2a. Tesoureira: Nélide Marià de Andrade Guimarães;
3a. Tesoureira: Valdina Bossí: Conselho Diretor: Dr, Haroldo
Ferreira, Dr. Fernando Segundo de Oliveira, Dr. Mário Mus

si, Dr. Reneàu Cubas, Dr. Antonio Seleme e Dra. Adair

Dittríeh; Conselho Fiscal: Alvina Maul, Liria Schumacher,
Iara' Schumacher, Leoni Lerezinha Bechel, Sueli Tokarski,
Nelcy Ferreira de Lima e Ilda Banhara; Departamento Pu
blicitário: Maria Lovatel Pires, Juci T. Reinhardt Seleme,
Odette. Zaguini, Daísí R. Seleme, Darei Vieira Machado, .Al
zira Rincão Stankiewicz, .Avani Dittrich Jurgensen, Evelina
Rueckert, Abigayl Pacheco, Beatriz Ferreira Budant e,

Esmeralda S. Buchmann.

Publicação Oficial da

PreFeitura Munici-

-pai
16 de outubroLei N.

Autoriza o eh e do Poder Executivo a tr nsfeeir e

por à disposição ti D.M.E.R. Dotações do Município
para apli ção DO corrente exer cio

_
T, Prefeito Múnic' a! de Major

Vieira, i!;stado de Sant Catarina, faz sa r que 8 Câmara

Municipal decretou- e, e sancíono a se uinte L E I:

Art. 1.0 ..;_ Fica o efe do R der Executivo auto-

rizado a transferir e. por a
.

posiçã do D.M.E.R. dotações
do Município para aplicação no corrente exercício, na

importância de Cr$ 1.3-97,49 (u mil, trezentos <e noventa
e sete cruzeiros e quarenta e n e centavos), correspon
dente ao recebimento do 3.° trí de 1965 do F.R.N.
'. �.

Art. 2.° - As despe � decorr tes com a presente
lei, correrão a conta de dq/ações próp

.

ás consignadas no

orçamentó vigente no Se
I
r de Estrada de Rodagem.

,
.

Art. 3,0 - Est Lei entrará em vi r na data de .

sua . publicação revog das as disposições em

Prefeitura nicipal de Maior Vieira,
;

bro de

197:1./'. a) Odilon Davet

.

Prefeito, Municipal

Registlada e publicada a presente Lei na
taria Munici�al na mesma data.

,

/ a) Jair Dirschnabel
Seçretário

j'Venqe-se'Telefone ou

compra-se troca-se

Compra-se' um

Os interessado
dirigir-se ao

Cereal,na Pra

Um Volks 1972 - estado
novo. Tratar com Orlando
TremI, Rua Vídal Ramos,
1107, em Canoinhas.

elefone.
poderão

ermercado
LauroMüller.

Oração ao

Espírito
Elpítito Santo,

esclarecee -tudo, que ilumi I tcdos
OI eaminhoe para que u etiDja
o meu ideal; Vó. que me dál o

dom divino de perdoa e esquecer
o mal que me fazem que eltál
comigo todos OI inn ntes de mi..

nha vida, eu quer ,nelte curto

diálogo agradecer-v por tudo e

confirmar mail um vez que nun

ca .quero separar. e de VÓI, por
maior qúe leia 8 ilulão material,
não lerá o míni o da vontade

que doto de el ar um dia coo

VOICO, oa g'ória perpétua.

Obeigsdo m I uma vez.

por ter al-

eançado uma �rBça.�
pp

"Oração

Espjrito� Santo

ao

Obrigado

(A pello deverá fazer e.ta

.oração 3 d ai seguidos, sem dizer
o pedido, dentro de 3 dia!J lerá

alcaocad e grDça, por mail difícil

que lei . Publicar allim' que
receber a gr9ça.

JTK

Precisa-se

'Material escolar! I
procurem na loja da

Impressora
Ouro Verde Ltda. '

I

A
r

rov�_e_m__a_ú_I_ti_m_a_o'pQrtunjdade e

sem multa e correção, áté o dia
--------------------------------------

24-11�1973

Novena· Poderosa ao

Menino Jesus d· a
/'.-

_Oh! Jesus que dissestes: Ptíf Jesus que dissestes:

«Pede e receberás, procura e . t6 céu e a terra passerãc mas

acharás, bata 'e a porta se �
..

a minha palavra não pssserá».
abrirá'». Por intermédio de "I-ia Por intermédio de Meria vossa

Vossa Santa Mãfo, eu b Santa MAto, por quem que mínhs

euro e vos rogo q . oração seja ouvida (mencíona-se
prece sf"ja atendida o pedido).
o pedido).

Rezar três - AVêS Marias e uma

Salve Rainha. Em casos urgen

tes eSS8 novena deverá ser feita

em horas (nove'horas],

Oh! Jesus
«Tudo o e pedires 80 Pai em
meu no e Ele atenderá». Por

aio d't! Maria, Vossa Santa

por quem humildemente
r 'o ao vosso Pai em vosso

nome para que minha oração seja
ouvida (menciona-se o

-

pedido],

Màndada publicar por ter al-

cançado três gràçr.!I.
B5

,--------------------��---"

Cine V er a

(O CINEMA DO pov

HOJE, àl 20,15 b • cenl. 14 anol -

1.0 FILME: um super Far-West Italiano tÕ<Ío colorido

O· XERIFE DE ROC SPRING
2.° FILME; um espetacular filme nat, 'ral todo colorido

O PARAfso NA SE ,VA Ião Percam

AMANHÃ, àl 13,45 boral - eensu � livre - em matinê

«O Paraíso n ./ Selva».
_à. 16 hoeae - cenaure Iivre,� Formidavel Velperal

«O Xerife de 'ockspring-
Em dURI le..õe. ai ,19 e 21, 5 horee - ceólura 14 8nOl

JOSÉ MENDES no seu maís rec?nte flIme inteiramente-rodado
no Rio Gr nde do Sul

A MORTE NAa, ,MA'RCA TEMPO
, .

Mais um espetacular filme co orido do moderno cinema nacional

ATENÇÃO: para que todos ossam aseístírem este filme perma-
- oecerá em cart Za. 'e 3a. feira, ,às 20,15 horas.

,

DIA 28, 4à. feira· à. 0,15 bora. - cenl1,1ra 14 ano.

"Seilão da. :Moçal" - Programa duplo
(Senhoras e

.

enhorítas entrada grátis)
1.0 FILME: inteiramente r 'dado pela selva atrícana - colorido

AF ICA· SAFARI
2.· FILME: mala uma 'liciosa comédia doa impagáveis Franco

Franchi �llccio Ingrassia em "

002 PrRIGOS PÚBLICOS
5.a e 6.a feira. di" 29 e 30 ai 20,15 brl•• censure 18 ano.
Um tííme «8exy» -tum filme nacional col_orido - Hélio Souto em

OS ESCLASSIFICADOS

SABADO 1.°/1 � a. 20í15 b • cen•• 14 ano. - prog, duplo
1.° Fil : uma super comédia toda colorida

Trafic OU IS venturas de Mr. Hulot no trãvego louco
er Lee Lauwrence no super Far-West - colorido

ma Winchester entre Mil

àl 19 e 21,15 boral • censuee 14 anol

MAZZAROPPl em

U� Caipira em Bariloche .

colorido

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

Seu Cartão de
'

Natal

está na

Verde Ltda.Impressora Ouro

chance, pagando seus

31 de .DEZEMBRO_
impostos

, .

prOXlmOI
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CORREIO DO NORTE

e

ANIVERSARIANTES·· DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE
Hoje: os senhores: Oswaldo

Voigt e Leopoldo Fallgatter; o
jovem Frmcisco Vital Pereira.

Amanhã: a senhora dona
Sibila esposa do sr. Pedro
Tyszka, Intendente em Bela
Vista do Toldo; a senhor ita
Beatriz Catarina Carvalho,
residente em Brasília.

Dia 26: a senhora dona
Anita esposa do sr. Paulo
Neuburger; a menina Dulce
Anita filha do senhor Paulo
Neuburger.
Dia 27: a srta. Rosemary

'f'ischer; o menino limar
Werner filho do sr, Vivaldo
Todt.

Dia 28: o senhor Gerson
Koheler; a menina Siluana
Regina filha do sr,

.

Celso
Kohler Pereira.

Dia 2!): a senhora dona
Zila esposa dâ sr. Alfredo
de Oliveira (Iarcinao.

Dia 30: o senhor J o s é

Amilton de Souza.

Nossos cumprimentos aos

aniversariantes com votos de

muitas jelicidoâe».

Juizo de Direito da Comarca de
Canoinhas - Santa Catarina

\

Editai' de Citação (om o

prazo de trinta (30) dias
o Doutor JOSÉ GERALDO

BATISTA. Juiz de Direito da
Comarca de Cenoinhes, Estado
de Saota Catarina, Da forma da'

Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos

I o preseore Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por

parte de OLINDINA: BEZERRA
DA SILVA, brasileira, Viúva, do

lar, residente em CuritIbanos,
neste Elltado. foi requerido nos

BUtOS .da Ação de USUCAPIÃO
autuado sob n." 5.663, que se

processe por este Juízo e pelo
Cartório do Cíve], o dominio de

Um terreno .urbsno, sito Desta

cidade, na Rua CUrltibaoos. me

dindc, 20' m iiueares de feente,
por 40 m liceares de fuados. con
frontando: pela frente com a Rue.
Cur itrbscoe; de um lado com

terras. de jOÉIo' Siiveil's; de outro
lado com dItas de Estauislau ZI'
dorack e petos fuudos com terras

de Juuo BUd&ot Juuior, pe[faz�Ddo
a área de 800 m2. Feita a justi
fIcação da posse, foi a mesma

homologada por seoteDça de fls.
�6 dos refuidoB IIUtO�. E. pare
que chegue ·a noticia a todos, in-

I tereu8udoB incertos e Dão sabidos
e mnguêm Igno·rar poses. mandou

.

o MM. JUIZ • xpedir o presente
E,jital. que será publicado e afi .

xado no lugar de costume, a fim
de que todos, querendo. contestem
o pedido no prazo da Lei. Dado
·15 passado Duta cidade e Coma.rca
de Canoinbee, E@tado de Santa
Catarina. aos dezeaseis (16) dias

do mê .. de novembro de mil. no

vecentos e �et(,!lJta ·15 trê!l (1973)
Eu. ZAIDEN E. SELEME, Es-
cri vão, o subscrevi.

Viajam para o

em São Paulo
Testemunhas de Jeová

Congresso Internacional

NÃO SE FAZ COLETAGRATIS GR�TIS

Jose: GERALDO B,\TISTA

Edeve ém nOS8a redação o ar. S. Roque Jesuico scompe

nbado de diveraas testemunhas de Jeová, de nesse cidade que estão

de viagem pera a caoital de Silo Paulo onde 8fl ajuntarão dezenas

de milhares de outras Testemunhas, no CONGRESSO INTERNA.

CIONAL "VITORIA DIVINA", a realiase-se DO Estádio do Peea

embu, ocs dias 26 a 30 de dez:mbro. Segundo 008 informou o sr.

Jefuioo, a8 Testemunhas de J�ov. de DOSS8. cidade viajarão no próxi.
mo dia 24 de dezembro Duma caravana, até .a capital, paulista. O

grUDO inclui famílias inteira", e o aspecto interoacional O" congresso

será notado pela presença de delegados da Europa, das América8 e

de outros Continentes, \

O propôsito do congresso. segundo afil·mou· o Ir; Jesuino, é

proporciooar conhecimento avaoçado das Escritures sagradas dos mém

beos dIA organização, ·bem como treiaamento, que os equipario melhor

psra cumprirem a ordem profética de Jesu8 Cristo. 't'gi�trada no

Evangelbo de Mateus. capítulo 24, versículo 14. a saber: "ANUNCIAR
. AS BOAS NOVAS DO REINO". O clímax do programa será a COD

ferêocie "Vitória Divine - seu significado para a Humanidade Aflita",
8 ser "proferida pelo Orador .Ioterueciooal N. H Knorr. O programa

ioclui,á tema que focalizllrio o modo cristão de vida. O treiuameuto

dos Jovens segucdo o conseiho de
' Jeová Deus" e a consideração de

profecias cujo cumprimento nos avisa da pro�imjdade duma mudança
em escala mundial. que culminará em o Reino de Deus aSllumir o

controle de toda a terra. (Lqca8 21.31)
,

O sr. Je�uioo acrescentou que o congresso
• VITORIA DIVI·,

NA" é parte duma série de coogreseos internsciccais realizados em

todos os continentes peles Testemunhal> de Jeo'Vá. Depois do de São

Paulo. baverá outro. em A�sunção. MODtevideu, Buenoe Aires, em

Paisee da Afdca, além dos já realizados Da Eumpa, Asia e América

do Norte.

Ao deixar a 0088a redação, as Testemunbes de Jeová esten

deram um convite 808 .
n081108 leitores que 8e echerem em São. Paulo

na data acima, para 8q�i�tirem às 8e��õ�s do programa, especialmente
ao discurso público 'VITORIA DIVINA - seu significedc para a

Humanidade Aflita".

Motores elétricos A rno e Weg. - Chayes elétl'i
cas /J.lcace, Primelétrica e t.ombarci - Trans
formadores trifásicos e monofásicos Tr!fg.,...ltel e

Asea - Material elétrico par� e baixa
tensão ,.

- Instrumentos de pglstro, medição e

controle - Fios, cabos isohidos e nús em cobre
e alumínio - Instalaç�elétricas,. hidráulicas e

combate a inc��

�RTE
P� Lauro

Juiz de Direito 3

Documentos'
lados

Pl!'rdeu-se 09 seguiotes doeu"
S' fpira de Identidade,

Cartei de: Motoriets e Título
ele leitor. prrtenceotes à Ire.

A ere Neusa Lue.tke Pereira.

Gratifica·se a quem encontrou

e entr ..gar DO Panifícic Pilo de Ló.

J. Caça 8 Pesca·

Müller,
,

CANOINi;4.AS
646 Fone, 125

Santa Catari'na

VENHA CONHECERA MODA74 NO SEU REVENDEDOR CHRYSLER.
'.

.

��NDEÕÕR AUTORIZADO�� CHRY.SLERal' do BRASIL MERHY SELEME &-

Ruft Pltula Pereira, 735 - Telefone, 565 e 366 - ,Cx_ Postal, 220 - Canoinhas-SC

)
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Reforma . Administrativa
Não entendo o significado da nota publi

cada em jornal do dia 28·X-73, de autoria do
vereador José João Klempous.

É lógico e não precisaria ser dito publí
c mente, que a falta de argumentos sólidos,
pr vocou no redator ums série de desvêlos,"
inc usive colocando em jogo a minha capacidade
téco' ca, e não só isso, duvidando inclusive da
vali de de' um diploma que me custou 15 aDOS

de es udos acumulados para ser obtido.

Te ia sido, talvez mais descente (se á que
se pode alar em descêncis nestas horas) que
o prezado ereador,' antes de recorrer aos meios

de eomuníc ão em massa, procurasse avaliar
a veracldade e auas informações, não ferincto
assim o nome e um técnico, de uma classe e

de uma UniverSI ade.

Mas... senho vereador, assim 'Ião as coíees
que constróem o no �() dia a dia, e para o mesmo

povo, que leu a not�publicada em joroal saiba
da real situação,

(calJ:\ue sejam esclarecidas

algumas situações:

1) O trabalho que tá sendo realizado na

Prefeitura Municipal de uoinhas é a Reforma
Administrativa apregoada p lo Decreto-Lei 200,
e não uma reorganização do uadro de pessoal,
(termo desconhecido em lingu em administra

tivaO, como acentuou o redator.

O significado do primeiro bem mais

amplo do que o do ee-gundo e é onstderado

como fator básico, essencial para qu\ a admi

nistração municipal alcance seus objehvos mais
facilmente: e para que �e realize o, sE'gundo
seria necessário o conhecimento da Orgeh,\zação
Administrativa do Orgão no qual o tr��alho
deve ser feito. ,\

A reforma Admiliistrativa visa dota a

Prefeitura Municipal de Canoinhas com uma

estrutura capaz de propiciar a harmonia ehtre
os diversos 6rg§os que fJ compõe e se jfupõe
como provtdêncía básica para a orgapizáção El

funcioname.nto doe serviços públicos mt.u,icipais.Sem ela não será possível uma série de medidas

administrativas que vão desde o sim ,les aten

dimento a um munícipe até a atr}buição de
responsabilidades às pessoas inv atidas em

função dr chefia.

A falta oe organização gera uma série de
dúvidas: os funcíonártos

nãO%,8
em 8 quem se

reportar díretamente, pois tu o !!e concentra

pB figUra do Prefeito. -

, .

Até as próprias funções unicipaie deixam
de ser claramente confrgura as, resultando de

tudo Isso os conflitos de aútorich,de, a não de

finição dali responsabiliid@s das çheffa8; ,.

jpdiferença pelo

c�mPti
epto dos objetives da

administração, '" desord . , 8 confusão, o çaos
administrativo.

.

I

A Prefeitura é ganíemo vivo e complexo
tendo como expoeat máximo, a figura do Pre

feito Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo, do qual
• populscão espera atuação precisa.

O Sr. Prefer o; no dia a di!l da sdmínís
tração municipal no fieu relacioDamento público
contactua com tidades de classes; com órgãos
do governo F deral e Estadual, não podendo
portanto acom anher todo o funcioDamento cia

máquina 'Bci nistrativa.
.

Como ·odo org�pis[llo complexo, a Prdei
tura compõ -se de órgãos com funções próprias
e� incoofu iveis. E pàis natural que, através da

Lei de. strutura e do r ..gim!'!Dto interno, se

especifiq em e definam a natureza e as atri

buições do� órgãos que a compõ'! e a respon
sabilida e dos que -os çhefiljm. N ..nhuma orga
nização de vulto pode dispensar esses elementos
e!otrutura;s, sobretudo quando se trata de enti

dade públi�a, que arrecada e aplica o di·nheiro

dOIi! contribuintes estando,_ portanpQ, lilljeita ao

principio legal e democrático da prestação de

contas.

2� Para tal, com economia de palavras,
mais alguma coisa deve ser dita:

Hely Lopes Meirelles no.jseu livro de Di
reito Administrativo diz: cOS cont�tfto8 de ser

viços especializados embora �is comuns DO

campo do Díreíto Privado, são tJl'mbém realizados
sob 89 normas de Direito

A�,(nistrl!ltivo, quandos,� desttnam a satilifelzer ne e!leidades públícas
ou de interesse fundam� tal da comunidade.
Tal '" o que ocorre com a prestação de l\�ivi

dades técnicas, artÍ$tic�' ou eientífícas à admi

nistreção, contratados com.' empresas ou profís-.
aíonaís especializados estranhol! ao Poder Público.

Para estes lontratos sempre sujeitos aos

requtsítos fo:m,is dOS .. justes públicos, é dís-.

pensável a coacorrêncíe quando a atividade

contratade" foi privativa de uma empresa ou

) quando a a/ministração desejar os serviços

personallsttçbs ,de um artista, de um técnico
�grifo melu'') ou de um determinado especialista
àe notóri capacidade profissional no ramo de
sua ativj{Jade».

,Lei D.O 4.40Í/64, artigo 1.0 IV cC»)

ntão, não sp justifica a alegação do pre
zad vereador, solicitando licitação para trabalho
de se cunho, pois pode o senhor PrefeitoMunicipal
f! colher o profissional e contratar livremente

s seus serviços, desde que [usnnque os motivos
de sua escolha.

Alega pois, o redator, a falta de cnotória
especialização» por parte do técnico que realiza

·0 trabalno, desconhecendo talvez o significado
'do próprio termo.

Mas antes do contrato asstnado, houveram
vários contatos com o Sr. ?rf'feito Municipal, nos

quais lhe foram apreseuta dos trabalhos idênticos

realizados em outras prefeituras, pois somente

.. ele deveríamos dar provas de capscidade para
o que nos propusemos.

Talvez desconheça também o 3r. José Jcão

Klempous a maneira como foi apresentada ao

Sr. \Prefeito, a proposta para a realização dos

trabWhoL '

\
O valor expresso com tanta veemência e

dito como sendo para a realização do quadro
de pessoal, não o é. portanto' somente para est!!
trsbalho !!'dminiscrat.vQ, pois este pertlcíps com
Cr$ 16.0UO,QO do custo total.

\
" Não houve pois, fi nem está havendo custo

exagerado, 'li! não pode servir. como base de

comparação um trebalho. r�llliz,qQ pelo lTAG
há quatro anoà PMs'!dQfi, eP1bpr� s6ib�IX!(I" que
o ITAG só fornece preçq dos seus trabalhos
técnícos. mediante manifestaçâo exprelis, àe

interp.sae, \
,

Nunca tivefLOfi jpt,!!pçijQ em Àiv�lg8r DP

tória especialização qf!m tpmpouco pecessítamcs

do tratamento de pr. (�,lvfz o rf!qlltof desco
nheça que Dr. Él !!pI:Qtlnte Q elemento com curso

supHipr cOJnpletp q4f! �eve a in�eligêpcla e a

oportqnippde de qE!ff!qqer tel'l'p), nf!!Q) preCillaQlOS
que se qivlllgue aps qua�r() veptoll gossos nomes

�equipe clt! téc':lÍcos�, pois a PfpV8 de capacidade:
foi tidll e h�vida como correspppdi1!! pelo Sr. l

Pref..ito que nos concedeu a

hOla
de sermos

escolhidos. .

Agora para spciar a curiPllida e do pre-
.

zado vereador e ttllvfc'z de alguém Que esteve

tirando infoTlX!açÕes curiosas em FJori�p6polis,
colocamos, com o devido re8peito, 'nussos
cCurriculum Vitae» à apreciação, bem. co\no os

trabalhos realizados, pois quem não deve não

teme. I
.

Pedro da Costa Araújo
T�çoico eJD Administração

CINE ILEX, uma homenagem
à erva-mate, é o nome do novo

e moderno cinema de nossa

cidade a 'ser Inaugurado no fim
do mês.

x x x

O industrial senhor Oldemar

Mussi, a serviço de sua empre

sa, esteve em São Paulo, capi
tal e interior, acompanhado do

farmacêutico Doutor Grlmaldo
Furtado.

x :li. x

A Liga Esportiva Canoínhense,
LEC, tem novo presidente, na

pessoa do sr, Iríneu Gonzaga.
x x x

O último número da Revista

do Sul, traz uma completa re

portagem d� Canoiahes, feita

por ocasião do n08SO Jubileu de

Ouro, em &gosto último.
x x x

A anunciada Festa do Lar de

Jesus, como o esperado, esteve

bastante concorri da. apresen
tando apreciável renda.

x x x

A V:ÚV8 Dons Leonor Gros

skopf viajou 8 .Jaraguá do Sul,
afim de assistir o nstalícto de

sua mãe, 84 anos de idade.
x x x

O FRICASA, como o anun

ciado, realizou mais uma assem

bléia sábado último. Como se

sabe o grande empreendimento

ES,PARSAS
já está em atividade, abatendo
média de 50 cabeças de gado
por dia, devendo iniciar em ja
neiro, O abate de suinos.

x x x

A .Banda de Música, criada

no 3.° Batalhão da PoHcia Mi

litar aqui' sediado, deverá ser

instálada no primeiro semestre

do próximo ano, segundo infor
mes oficiais.

x x x

Segundo também Informes
extra-oftctets, o vizinho Municí
pio de Major Vieira deverá se

diar uma fábrica de papel, pro
priedade de

_

grupo gaucho, a

ser instalada nas margens do

Rio Canqínhas.
x x x

Aí vem o mês de dezembro,
época de formaturas, fim de

jornada e as gostosas férias de

fim de ano.

:s: x- x

O Major Eq�on Corrêa já
despediu-se de nossa cidade,
onde serviu no batalhão local
por vários anos, sendo promo
vido e sgore prestando serviços
em Chapecó, na Secretaria do

Oeste.
x x x

Domingo último o Estádio

.Municípel foi palco de um emrs

toso' reunindo Rigesa 'e Botsfo

go, com a vitória dos visitantes

pelo marcador de 3 a L

CAMPANHA DOS 25 MIL ELEITORES

CANOINHAS
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