
;======Impressões colhidas pelo caminho.oo=====

" Com a morte, do avô, em 1911, o Promotor Pú-
blico de Areias, MONTEIRO LOBATO, se viu trans
formado em fazendeiro. Herdou do avô, Visconde de
Tremembé, enorme fazendão no distrito da Buquira
(hoje Monteiro Lobato), na serra da Mantiqueira.

Em certa fase da vida de fazendeiro, indignado
com o abandono do distrito, resolveu tngressar na

política. Em carta. a um amigo relata como foi:
«Dentro de poucos dias correrá a eleição munícipal...
Botaram-me como «chefe da oposição», e vou conhe
cer as «delícias da vitória» ou as «agruras da derro
ta». Domingo cheguei à Buquira e corri o risco duma

.

«manifestação espontânea», com vivas e flores Quando
me contaram do projeto corri como menina de colé
gio e disse com- o maior vigor aos cabos' eleitorais:
Se me berram um só viva adiro ao governo!' Em
vista disso a conspirata falhou •.. » (A Barca de

Gleyre, II/1l6).
Por muito pouco tempo foi o dr. Zé Bento. chefe

político. Mas, ao, contrário d?s outros políticos, rezava
para perder, «pois perdendo ganho meu sossego para
a literatura.»

\

Para Plínio Barreto, a incursão de Monteiro Lo
bato na política municipal tem a seguinte explicação:
a curiosidade de ver tudo por dentro, de saber como
as coisas são feitas. Quis ver como era por dentro
um chefe político. E corno .era impossível fazer a

observação em outrem, procurou fazê-la em &i pró
prio (Cavalheiro, «Vida e Obra», I/125).

Quando mais o julgavam metido na luta, estu

dava o meio de sair dela, livrando-se de «cabos» e

visitas eleitorais, tricas e futricas de eleitores.

Qual teria sido o resultado da eleiçãó? Não se

sabe, já que nem Lobato e nem os biógrafos o re

ferem. O escritor nunca mais tocou no assunto.

Alguns meses após vendia a faze-nda a um se

nhor Alfredo Leite, por cento e vinte contos.
Nova fase iria começar na sua vida.

Lobato político 1
Enéas Athan6zio

) ,

Agradecimento
O LIONS CLUBE DE CANOINHAS, por sua Diretoria, vem de

, público agradecer a todas as firmas e pessoas que contribuíram,
de uma forma ou de outra, para. a campanha em prol da
GUARDA-MIRIM desta cidade, e em especial às seguintes:
Casa Mayer, Casa Bom Dia, João Abrahão Seleme Casa Pe

reira, Sicól SIA, Mercantil Fischer Ltda., Merhy Seleme, Ar
mazém Ouro Verde, Casas 'I'revísaní, Adib Sakr, Supermercado
Jordan, Acyr Wcítexen, João Linzmeier, Real Supermercado,
Casa Edita, Casa Schreíber, Mercado das Malhas; Fábrica de
Móveis Apolo, Casa Novo Mundo, Irmãos Zugman S/A, Abrahão
Mussi SI A, Miguel Procopíak & Cia., Indústria de Madeiras
.Zantolo S/A, Casa Para 'rodos,Denelar Ltda, LotharioKohlbeck,
Fontana Móveis, Armazém Tokarski e Casas Pernambucanas.

Agradece, ainda, às domadoras que contribuíram com

seu trabalho pelo êxito da campanha e aos abnegados CCLL

que deixaram suas atividades em favor dos desíavorecídos

pela sorte.

Canoinhas, 21 de dezembro de 1973.
A DIRETORIA

Edital N_ 2
Fica intimado pelo presente Edital, a comparecer ao

Posto da Receita Federal de Canoinhas, dentro de trinta (30)
dias, afim de retirar a Notificação do imposto de renda. Pes

� soa Física do exercícío.de 1973, o contribuinte sr, GENILTON

PESSANHA, inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Físicas
sob' o n." 166494869 - 49.

formando Dago Alfredo Wobel
Pela Faculdade de Filosofia - da Universidade Católica

do Paraná, colou grau em dezembro últ!mQ, o jovem pAGO AL,,_

FREDO WOHEL, filho de Herbert Presciliano Wohel e exma.

p!1posà, Ahda Scultetus Wohel, I'le do alto comércio de Porto'

União da Vitória. Cumprimentos.

Religiosos visitam Caooinbas
Em justas e merecidas féri9s, visitando familiares é amigos,

encontram-se em nossa cidade os religiosos, Padres Aurélio Stulzer

e Anacleto Wiltus('�nig. Nossos votos de feliz estada.
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Diretor:
CAIXA POSTAL, 2

Rubens Ribeiro· da
FONE, 128

Silva
CIRCULA AOS SÁBADOS

NO ANO PASS�DO, MUITO DESENVOLVI�EN
TO E BASTANTE PROGRESSO, NESTE TEM MAIS

.
.

Não serão permittdas consult s, empréstimos e comunica

ções entre cendídatos, sob qualq uer fc+rma ou alegação.

A CCV recomenda 8DS cDndid�tos, no próprio .interesse
deates, que se abstenham da prática de \1ualquer ato fraudulento,
como requer a sqütdede do COnCUf!iO. \ prática de um tal 8�O
implicará na anulação da prova t; na deSclaSSificação do candidato.

C - DISTRIBUIÇÃO DAS TUR�AS:
O candidato deverá anotar com ateqção a sua turma, pois

ela é em conjunto como 90 relativo número de inscrição, elemento
básico pa�. a pesquii!a de seu rol de pr0'i{a.

A todos '0. familiares dos saudoso. \ Os candidatDs, a8 turmas e os 10cai'lI de prova:a são os

extinto., os pesares deste lemanário. seguintes: '\

GALAXIE L?CAL:, Faculdade de Ciências AdministratiV8� de' Canoin�as
69 TURMA-OI n.os pares' -\ \

Troca-se por carta menor./'"TURMA-02 _ n.os impares. \
r

)1
Informações nesta redação. VISTO: Luiz Fernando Freitas "!' PRESIDENTE

No ano passado, ANO DO
JUBILEU DE OURO DA CI-'

DADE, tivemos, como é 00 co

nhecimento de todos, muito
desenvolvtmeuto e bastante pro

gresso, consolidando por ínte iro,
uma sólida estrutura que deverá
levar o nosso município, com o

trabalho equânime de governo
e govt'rnados, aos seus glDriosos
destinos, sonho acaleutaco de
todos os munícipes, agora uma
esplêndida realidade.

Assim, a pu das festivas so

lenidades do Jubileu de Ouro
da Cidade, ccnsprads nos últimos
dias pela chuva, ti vemos 8 inau

guração de importantes obras,
no setor público e privado. entre
"las: Frtgor ífíco Canoínhss SIA,
F;"I ASA, 8 mais importante e

em pleno. Iunclonamento; Fabrica
de Móveis Apvlo; Posto do IBDF;
Loja de Eletrodomésticos To

karskí; nova ilumioação e sina

lização da cídad- ; nov� e mo

derno Otnema, sgura CDm o nome

oficial de Jubileu: Supermercado
Cereal; nOV8� quadras asfOlltadas
e 8S prrnctpais Praças, Osvaldo
Oliveira e Lauro Müller, também
ssfaltadas, além de outras de

rneuor .monte.

NOTAS DE FAlE(IMENTO

Neste, contudo, as perspecti
vas são ainda maiores, com 8S

inaugurações, do. Serviço de
Abastecímento de Agua, de alta

&igoificBÇão, iniciado por The
rézío, prosseguído por Alcides
e que será Inaugurado na atual

. administração de GARr:INDO e

PAULO. E a respeito já vem

ai, a partir de segunda-feira, os
serviços de abertura das ruas

para a tubulação, a cargo da

frrma Grecca, de Curitiba, ga
nhadora da concorrêocis promo
vida pela CASAN. J!:ntão" com

as referidas aberturas, muitos

problemas surgirão, principal,
mente para o tráfego. Mas ...

pedimos a alta compreensão. de

todos,pois é o preço do progresso.

Outras inaugurações previstas:
Ginásio Coberto, lá no alto da

Colína Histórica; Lsboratórío de
Batatas Sementes Certificadas,
convênio Brasil-Alemanha; Ar
mazém Central da Cotia; Arma
zém e Unidades de Sementes da

Cooperativa Agropecuária, am

pliações das firmas Zugman,
Zaniolo e Procopiak; Cenotnhss
Palace Hotel; Conjunto Residen
cial Ouro Verde; Oficina e Loja
da firma Schadeck; Fábrica de
Móveis Coloniais e a tão espe
rada Fábrica da Rigese, no vi
zinho munícípío de Três Barras,
cuja construçâo'[á teve profundas
consequêncíaa em nossa cidade e

cujo funcionamento. terá também
benéficos reflexos entre nós.

Após rápida moléstia, veio a falecer
em Curitiba, onde estaya hospitalizado.
o se, José Tokarski, do comércio local
e de tradicional família· canoinhense.
Deixa o saudoso extinto, viúva e filhos.
Seu sepultamento.foi realizado na tarde
de quíate-feíre, com grande acompa
nhamento. Como ex-Vereador, a Pre
feitura home�geou-o com uma coroa.

x x

Também faleceu de mal súbito, oI
sr. Silvio W�ltuschnig, na madrugada
de quinta.feiia, em sua residência.

x x

Repercutiu em todas as camadas o

súbito desaparecimento do jovem in
dustrial se. Ivan José da Costa, radi
cado no vizinho município de-Três
Barras, filho de tradicional familia da
região. C} iato ocorreu na manhã do
dia 28 último e seu sepultamento,
bastante concorrido, foi realizado na

Posto da Receita Federal de Canoínhas, 3_�.Â ge,Jl,.ft.;Zem- tarde do último sábado.

bro de 197:3.
. "', ,h,

.

FRANCISCO ZAZISKI - Chefe do PRF

Sociais
Consorciam-se hoje, (JS jo

vens José de Souza e Maria
de· Fatima Cubas, Herbert
Sachsnek e Mtnia Salde Bar
bosa. Maiores detalhes na

p, áxima edição.
Porobéns e felicidades,

.

x X.
Faleceu em Joinville. com avançsda

idade, a veneranda senhora, viúva
Lili Gonçalves. Seu corpo foi trasla·
dado para a nossa cidade, sendo se

pultado na tarde de domingo. dia 30.
x x

Também faleceu na cidade de 'tajai,
para onde se transferiu, o sr· Arthur
Baucr, que aqui relidiu por mais de
SO anos.

F\dacão
Universitária· do Planalto Horte Catarinense

,

FUNPLOC � f
Comissão do Concurso Vestlbula,�

-/

�_��!:!o Z:'''i?:�::'D'lt�NO:z..
- FU��LOC - através da Comissão do Concurso Vestibular,

COmplE'��ntBndo n Edital n.? 01/73 CeV, nonftca la08 candidstos

ínscrrtos

�)
Concurso Vestibular Untficsdo de que o calendárto

de provas, os documentos e mater iaís e a distrib,uiçãD das turmas

estão decil! dos abaixo, para registro e observância.

A - CALENDARIO: J'

Dia 06/jen/7 4\ domingo - la, Etapa: Língua �ortuguesa e Lite-
fatura .Bresileira

Dia 07/jaD/74 - �egullda-feira - 2a. Eteps: Matemática
D18 08/jao/74 - tlo"rça-feira - 3a. Etapa: Estudos Sociais
Dia 09/jan/74 - Q�rta-feira - 4a. Etápa: Ciências

.

Os candidetçs deverão encontrar-Se no local de proves
de ..ua turma, flxsdó._, por este' Edital, até no máximo, às 07h40m,
quando deverão ocu!\ar seus respectivos lugares, numerados de

acordo com sua ficha ;�e Inscrição; na ocasião serão identificados
com rjgor e acomp8nh�ão os demais trabalhos que antecipam o

real i�iciO �8S '"?": \ .

Nao terao acesso as pro!as os candidatos que chegarem atrasados.

B - DOCUMENT�S E MATERIAIS:' ,

Será exigida dos cJ�didatÇ)s a apresentação da Ficha de

Inscrição e de documento d�� Identidade, este expedido por órgão
oficial, .es quais deverão pe�m9necer sobre .a carteira durante
cada uma das etapas. \ '

I
Na ocorrência de dúvidas quanto a identificação, serão

tornadas medidas especiais. \
por outro lado, os candid\tos deverão trazer:

8 - Lápis preto n.? 1 ( IJU grafite � B) apontado
b - Borracha mole para lápis
c - Caneta esferugeâfíce azul.
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PreFeitura Municipal de Canoinhas

Edit����U�;i�.�r���!Oi�:. ���?:.
Santa Catarina, �'E;)rna público, para conhecimento d�;'/quem
interessar possa, q\e receberá, até o dia 20 (v,itíte) de

janeiro de 1974, às \10 horas, no Edifício da prefeitura,
"Propostas de, Vendà�', na forma da legislação vigente
das seguintes viaturas �ssessórios: !

1.. - Uma camion�e Pick-up, ma�9l FORD, ano

de fabricação 1974, tração �4; /
2.0 - Um caminhão �rca CH�VROLET, ano de

fabrícação 1974, diesel, com

,�çamba
basculante marca

Trivelatto e demais específicaçf e,
s vcomo freios, pneus,

transmissão, etc..
_

'

,

"

r'

As propostas serão recebid

'�'
até às 10 horas do

dia 20' de janeiro de 1974, preenchíê s todas as formali

dades legais concernentes à c,9hcorrên 'a, e serão abertas

e julgadas no mesmo dia às! 16 horas, l!?,ela Comissão que
for previamente designada, para tal fim. ,

A Prefeitura Mv6\Cipal reserva-s1 o direito de

aceitar a proposta que zíhe parecer mais ';�\tajosa, anu

lando-as total ou parcialmente, se assim lhe fonvier, sem
que caiba aos propónentes, direito de ínteâ elação de

'qualquer espécie. /

"publiqUe-":
'

Canoin�,s. 17 de dezembro de 1973.

Atlredo de Oliveira Garcindo
.:/ Prefeito Municipal ln

Sociedade Es

por iva ..

Palmeiras

E�ita�e Convocação
o Pre idente em exercício

da Socie r_de Esportiva Pal
meiras, ve,\, por meio deste,·
convocar tpdos os associa

dos, 'para a\ reunião' ordiná
ria que. fará �ealizar em sua

sede em Alto\das Palmeiras,
domingo, dia 1�3 - 1-1974, sen
do a seguinte q�dem do dia:

1.o - Eleição dl" nova Dire-
toria pará 1974;

2,° Assuntos diVersos da
Sociedade. "

;

Não havendo número le

gal de sócios na �rimeira
chamada, i;' fica desde já
convocada para a se�unda
chamada, com qualquer nú-
mero Ide sócios.

'�;,Orlando Müller
presidente em exercício,

agro.flore/tal ol/en 1.0. ,,/>/
.

' �
EscrU�IO de Planejamento A/grícola

Elaboração, Supervisão e. ,...Urientação
Técni�a de PRO]ETOS;/

FLORESTAIS
"

\. ///
AGRICOLAS (Fruti�ultura, )iÓja, trigo, etc.)

.
/

PECUARIOS (SuIDocul�,u,r'a)'i"

Comercializa Mudas de{K'qU
L' '.

AgAUCARIA ANGySTIFOLb\ (pinheiro brasileiro)

./'/ PINUS SPP �inheiro americano)
/ EUCALIPTUS Srp

',. \

Com Escritó'rio em CANOINHAS
'

Rua ,�6nel Albuquerque, 460 FÕ'�, 192

-.
,

-.
Motores elétricos Arno e Weg - Chaves elétri-
cas Alcace, Primelétrica e Lombardi - Trans

form�res_ trifásicos e monofásicos., T, ra!g.". Itel
e

Ase� ...�aterial elétrico para aJta"� baixa
tensão - �trumentos de registió, medição e

controle - Fio� �a,bos isolados e nús em cobre
e aluminio - I_!l�lações elétricas, hidráulicas e

combate a Incêndio,

J. CÔ R te" Caça e Pesca
646.� Fone, 125

- san�a'tarina
I.r

.. .. .a ........_

FOTOCÓPIAS XEROX
Abimael :r.eha dE' SdUZ'i, .

torna público /.:q e extraviou o

certíficado de;'! pro riedade do

automóvel ,/éhevrül Opala,
"Rosa Pantera", eh sie n.?
5N87EDB'1015�3, ano 7 placa/,

CA-l�l. Ficando este c tifl-

cado,: sem efeito por ter!> o

reqtJ1erido 28: via.

Serviço instantâneo e perfeito..,,/'
Praça /I�auro

c�/� o IN

.
�'... ' ...

Müller,
HAS

Instalação mód:r:�i;'sima-
. .

Procure _no: escritôeio de Derby Carlos

Ulhrnann, na Praça Lauro Müller, 251
..rr-:::::"--�'"''''

-r-
,

CANOINHAS - Santa Catarina

Foto cô pi as? IMaterial escolar'
F :

:::::I:::=:�::::::=�::::::::::::::::::=::::=:::::::=:::::::::::::::::=:.-:=::::::===:::::::::==:::::=
", "
" "

'� Dra. Zoé Walkyria Nativid� Seleme '�
;; Cirurgiã. ,Dent!.st� 55
55 c I c 00551!9.159/DEP 55
- - "
" -

ii Cltntca dentária de senhoras e crianças. i5
.. ..

:: Especialização em Odontopediat ..ta. Si
:: Hora p;!'arcilda I:

ii /' Praça Laaro Müller, 494 - Fone, 369 55
:: I:
=::::==::::::::�=:::::::=:;::::::=::::::::::::::=:::::=::::;=::�::=:::::::I:::�:::�:::::::=:::===

Em apenas 10 se,g-undos, você tira

F O T O C Ó P'JA�S, de qualque� documento,

jornais _9.",,�"1fVros, no C A R T O R I O O O

II' �� T R O C I V I L de N E R E IDA C.

� no edifício do FORUM desta cidade.

procurem na loja da

Impressora
Ouro Verde Ltda.

\

.

,I

VENHA CONHECERA ,MODA74 NO SEU REVENDEDOR' CHRYSLER.

<.

.�

EXIJA ESTA ETIQUElI� DE OI::kQ,lJDADE

SELEME & CIA�
Rua Pe.ula ,I>erelra, 735 M Telefone, 365 e 366 - ex. Postal, 220 -, CenoinhôsMSC

.--------........----------------------------
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RegisJ,o

EDITAIS
Sel·ta no Luéi�d..." 80' 02 de fe
vereiro d�·l1946. filba de: Teodoro
Sdraeski' e Clementina Kreginaki.

,/

�Iidio Wozjinhack e Maria
,Alzira Nunes, bralJileiros, soltei
r08, oaturais defite E8tado, ele
lavrador, nescido a09 �O de junbo
de 1947, filbo de: Antonio Woz·

jiohack e Maria Viana. Eis do.
méstica. oascida a08 13 de 00·

vembro de 1953, filha de: Ant,onio
NUDel e' Maria Ribeiro Nunes.

S� alguém louber de algum
impedimento legal oponha.o na

'forma da lei.
.

Bela Vista do Toldo, 28 de
dezembro de 1973.

'Leopoldo . Pereira

Oficial do Registro Civil

,

Leopoldo Pereira, Oficial do Re

gistro Civil de Bela Vista do Toldo

Faz saber que pretendem casar·

lIe: Izaltino Ribeiro da Silva
e Maria Holy Vieira de Lima,
brasileiros, solteiro!!, Daturais deste

Estado, ele lavrador, nascido em

Canoinhall" a06. 14 de dezembro
de 1948, filho de: Orides Ribeiro
da Silva e Abrisia CaetaDo, Ela

doméstica, Dascida em,Se�ra do,
Lucinda, aOs 12 de dezembro de

1953, filhll de: Emjl�aÍlO Vieira de

Lima e Vitória ..Vieira de Lima.
,� ,

Artilio Preto e Maria Sdra

eski� brasi'l'iro., lolteiros, oaturais
deste.....E;tado, el,e gráfic(l, na8cido
" '''Pacieocioha, aos 03 de lDarço

e 1942, filho de. João Lourenço
Preto ti Josefa A�brosio dos Sao.
os. Ela doméstica,

-

Dascida em

,

I

§ Doico -! O Fio8oci"mento
a que .€1 rc-feré tJ "CI�put" deatlt

Lei, cflmpreAn�etá o priocioll!l
,total de C, $ 85000.00 (.,itf>ntt> e

cinco mil cruzeiro.) mRis tod"t
OI ÔHUI � encargo. de fio90cia·
'm"oto, rei:.1rcef!otaJ1do o tl'tal de

Cr$ 1 13,220,OG (centu e treze mil,
duzeoto3 e vInte cruzeiro,) que
lerá pego em' 2� (viote e qustrn)
me.M. pr(l�t!lçõ..,. e.t�. qlle Ie.tã,.

reprellentadal pUf uml> 1J.,t,s pré
miuória em .au v,olor tntlll, emi·
tida a favor da BESC FINAN·
CEIRA S/A Crértito, Fiuflocitt.
meotol, pelo Poder Executivo
Muoicipal. :

Ari. 3 ° � Fica ainda o Poder
Execut.ivo Muoiciplil ..utmizado 9

dar eQ1' gar�ittilll do f�na[Jci9me(lto
II que '8 rdllre o nrtlg') 2 ° .up;a
.oh II forma: de' pt'ohor, p�rcele�
do ,Impo,t(�. Nobre !li Circulfição
de Mercadorial, euim Cj'mn I)

c..o�titoir II BESC FINANCEIRA. I
S/A Crê Ji�tl, Financiamento e I'
Iuvestimc[it<j�, procurador do Mu,

nicípio, c{,m\r podere. irrevngáveil
p3fa o fim ��peci6J de receber do

órgão cornp�:�ellte, OI parcela. do

Impolto 'lIIobl'e iii Circult>ção de

Merc�doritu.i\l 9té o limite da.

obrigllçõl"íI c&otr8ída� contrato

de fin8ociRm,�nto 8uinado com a

BESC FINANCEIRt\ S/A, ('rédi
to, Fioancilirri�Dto e Iove.timentol.

'1
§ 1,. - Se li quota ,de parti-

cip8ção do Iaip'otlto .obre ChCula·
I •

ção ele Me,rclldoruu 3 que le

refere elte Artigo, tiver IU8 deno

minação m�dificadR ou for .ub,-
, tituida Pqf outro Impo.to ou

'outra fontl 'de ftrrec8doção, tal
I

DOVO jm�'J.to ou nova fonte de

8rrec�daçlO! .ub,titui�â a garantia
meDClonaW' De.te artigo, eem que
venha a comtituir Donção do

'1--_------------, Publicação Oficial da
Cl ue V eI a Cruz, (O cinema do Povo) I' Prefeitu ra �ü11icíp�á,lce M'a-�a-r:__\liei ra
HOJE. à� 20,15 h • cene. 14 ano. - progl'8mi duplo ..

'

1" FILM: um espetacular Far-west todo colorido: J'.. lei n.O 311 de' 14 e
-----------------..---.------

Aquela Alma Maldita J dezembro de 1�..

,

'13 AUi) XXVII - �8001Oba8(:sCi, Oó de janeiro de 1974, -' N.o i255

2.° FILME: um super drama políeíal todo colorido: I' '

.Crime Quase Perfeito ii
Autoriza o Poder

Exec�,
vo I. ad-, . quir.ir por compra, c atratar fi-

AMANHÃ, à. 13,45 horae - cenoura livre - e� matinê nlnciamento e dá

�'
tras provi·

Xj.quela Alma Maldita; ,dências I

Em duaa ae".õetl a. 19 e 21.15 boraa _ cenll�ra 14 flnoa 'o Prefeito Muoic �81 da Maior
A FAMA apresenta um super Far-west italiano repleto de ação Vieira, Senhor Odillm Davet, DO

, e aventuras, todo colorido: UIO de lual

atribU��Õdl:Q Cobo Bastardo Faz ssber a tod I ()� h- hitautea
E,te filme r�pd.lI 28. feira. dia 07/0i, ae 20,15 boroa deste Município qu

i
o Legi.18ti�0

DIA 08. 3a. fJira • ae 20,15 bora. .; -' programar
decreta e. eu 'IUldi'ono II seguinte

, I
• L E �:

DIA 09, 48. feita. à. 20,15 ho�all - ,: cena;ur& 18 ano. Art. 1.0 - F,iJ� o Poder Exe-

"Seuão dila M:oça."" _:_ Fov-midáv,e,1 programa duplo cutivo MUrJicipaj: eutuciz-rdo b

10 F'ILM&
,\ adquirir, por c.,irlJ1pfa niretsmente

. ,"': espetacular drama filmado' em deslumbrante colorido: I'

C t:p,
1.

Bt"
do f".bricaote ou de seu couces-

O verlne as a um Amor sionârio ('xclu,iJó, para .ervi<'o.
2.0 FILME: a progr$.mar ' ..

deetA Prefeitura) I 2 �fil,iQ) cami-

DIAS 10 e 11. 5a. J�61l1. feira. �. 20,I5'holrS8 • cen.'. 18 snoe nhõdil com b!.,cj�tlut."
ano-mudelu

I 197.3, :',Boris Karloff (o Drácül«, o Loblsorne, o Vampiro) no Iantástíco
fUm� de terror todo colorido: Art. 2 ° _ F�c8 n PI)"Il;' EX<1-
OS \.Mortos Vivos curivo Muoicipal, também autor i- ,

Um filme pára quem \pem nervos fortes! Não percam! zado I) obter lo fill!wcÍameot.n
ueceuário à refrdda compra, à

sABADO 12/01: 95 2d�16 h ' ceoil. 14 8nOl/.- prog, duplo viot .. ,oo. termo'!. do que, dillpõem
1.0 Filme: Drácuta �o Mundo da Minissaia ai normal do BtlOco Ceotral do

2,0 Filme: a prog,ramar \
.

Brolil atualmente em vigor. aui.
naudo em' COIl�Í'ql)�o�il> contrato

UOM!NGO J3/0J:à. 1!\ e 21.15 borse - censura 140n08 ue &bert.ur8 'ie (�.eí1lt, .. com a

Volta à tela Diango no super Far-west colorido em que desafia BESC FJNANd:EIRA S/A c.s. t

Sartana: Django D��safia SarIana dit«,
.

FiosocitHiJellto e Inve,iti.'
• mentos bem como dsudo em

• AGU"RDE!'1� PARA BREVE:, garsntia do firlanoiemento. bem
O Dólar Furado (cópia nova),'\- 'O FUho da "'guia "'egra - Os carecterizedo Dr artigo I.", �ob
Doia Trapaceiros da Pesada 1\- �a Invencíveis Irmãos Macistes formo de liIlierillção hClOêiária' em

, \ gerautia, cr,nM,I'rne e.tl! betece o

Ci ne j ubi leil \'0 lançador de sucessos Decreto Lei [1'0 911 (le l.0 de
,

i} \ oi}tubro de 1969.
HOJE, aw 211.15 bora. - c�n.ura 14 anoe

Um sensacienal desfile dós m'aiofes
_

rodeios do mundo. Um fil,me
colorido e divertido: O IJodezo com a Morte

Este filme reprisa domingo,�em vesperal, às 16 horas
--------��--- \

I;

AMANHÃ. 8. )9 � 21,l5 bor�. - censura ]4 800.
" 1\

A Condor apresenta o filme que v,,\m o\)tendo os maiores suces·

sos no mundo! Ch8,rl�s Bronson em\ CIdade Violenta
r Filmado em \magnífico colorido.

ATENÇÃO: este fil�e reprisa Da se�,unda-feira, dia 07.
J

I

\'

Dia. 08 e 09, 3a;' e 4a. feira· a. '�O.15 b - cene. t 4'ano.
AColumbia apresenta um espetacular dràma filmado em Technicolor

1 ristana utna Paixão 1:1.órbida Não percam
� \

·Dia. 10 e 1I,/,Sae6a.feira.a.ZO,lph - cene. !4 9noe

Um drama que/:emociona! Comovente e �arrebat8dor! Estrelado

pela encantadç;ra Sarita,Montiel em EsSa Mulf)er
Real como a ,�ida! Filmado' no mais belo qolorido, Não percam!

Tratá·se de uma grande produção espanhola, \

t \
Dia. lZ .$bado - ao 20,15 bora. - fens:ura 14 aoo.

A Paramol:l:nt reedita Jerry Lewis na espet*!JUlar comédia que
fará rir abaler: Morrendo de ,!(ledo
Este' l.ilme reprisa domingo., em vesperl,ll, às 16 hora8

fi �
Dia l�. domingo. em dU!l8 .•e.;.õe•• ao �i9 e 21.15 boro.

I- K
" lP'ma_ soberba produção da Metr.o' GoldW�\f Mayer: '

A Fllf)a de IJyan ClDemascop�-Techmcolor
j ','
/ AGUARDEM PAI�A MUITO BRF;,VE: ,

,

Quapdo as Mulheres1'inham RabO.
- O Mun�o dos Aventureiros -

I
L O thefão - O Amargo Pesadelo /,

,

I O' Cinema ainda é o melbor e ô-mais 8cessiveldivertimento! IVá sempre e, leve seus filbos!

Certificado
extraviado

Foi extraviado o Certificado
da 'camioDéte Chevrolet, motor

C!44ABR00999B, placa TR·0093,
c()r Turqueza Real, pertencente
a Ivan José da Cada.

Fica este Certificado sem

deitó por ter' sido requerido a

2a.'Via. 3

obrigaçõel contraídae com o Ii-
)

nenciamento B que .e _)Jl'kre o

artigo 2,° .upra. /1' '

Art, 4.° - ij,i!V-;'gam.IR a. di ••

poeiçõel ern.,..cfontrãrio, e especiel
mente viei n.O 3U3 de 21 de

ego.torde 1973.
.

contrato aninado, que continuará
Íntegro em todae a8 lual elâueu
Ia. e eondições, até leu total

cumprimeu to.

§ 2.° - O Município .e obriga
a fazer coneignar DOI orçamentos,
verbu lJeétl.�árj81i à liquidação
dai obr igações e.tabelecida. Da

presente Lei.
_,.

§ 3,0 - O Prefeito autoriz8t�
irrevogavelmente, o Banco doYE••
tado de Sauta Catarina )f/A. ou

I

outra' qualquer Ioute p9'gadora de

quota referida ne'�flY d�tig(), 8

contahilizar a dé,9iío da. conta do

Municipio, em/que f'Jrem credi
t.t,<taB III par;.eéla1l da quota do

Imposto IOJ{ril Circulação de Mer
cedcrjae que.e refere o "csput"
d�.te tigo, ai impnrtâncial cor

re,pI dtltltel à liquidação ,dai

Art, 5." - E.ta Lei entrará
em vi�or na data de lua publicação,

Prefeitura Municipal de Maior
Vieira, 14 de dezembro de 1973. I

o) Odilon Oave'
Prefeito Municipal

R"gi.tr'ald.. e publicada 8 pre
sente Lei 08 Secretaria Municipal
D8 meema data,

a} Jair Dirscbnabel
Secretário

,
'

Câmara Municipal de Major Vieira
DE'CRETO lEGISLA,T�VO N.O 9r{3 I

Concede licença-PremiY "

ALFONSO SOBCZACK, Presidente da Câmara Mu

nicipal de Major Vieira, no uso de �;uas atribuições e, na I

forma do art, 123 item I da Constitúiçao do Estado, conjuga
do com os arts. 83 e 233 da' Lei."n.o 194, de 29 de ja
neiro de � 968 (Estatutos dos Funcionários PúblicGSMunicipais)

, ' /

R E S O L V E:
Art, 1.0 - Conceder/licença-premio de seis meses,

áo funcionário deste Poder Legislativo, sr. ADIR FRAN
CISi�O 'VEIGA,

ocu�'
a te do cargo de Secretário, a parti.rde 1.0 de janeiro de 1974, por ter completado 10 (dez)

anos de serv'ços e, tivos em 14, de outubro de 1971,

estando, portanto amparado na legislação vigente.
Art. 2.0 - Este Decreto' Legislativo entrará em

vigor na dat' de sua publicação.
,

Sal das Sessões da Câmara Municipal de Major

j,".'Vieira, 21 de dezembro de 1973.

asso Alfonso Sobczack - Presidente.

a son Granemann Costa asso Augusto Papes �I
1.0 Secretário, ' 2.° ,Secretário \

Canoinhas, 02 de, janeiro de' 1974.

t
Viúva do :saudqso IVAN JOSE DA COSTA, pro- ,

fundamente consternada com o falecimento do seu

esposo, ágradece as manifesta_ções de, pesar recebidas

dos parentes e amigos, como também a todos quan

tos a consolaram durant� o doloroso transe por que

passou e a quem enviou flores e coroas.

AGRADECIMENTO

�.� AGHADECIME�O
,-�.... ' _�.\iT'"

�� �

A Família dó"ine�guecível IVAN JOSE DA COSTA,
dolorosamente abàlada. cÇlm' a irreparável perda do

-

seu esposo- e pai, agr�déce :s�nsibilizad� as manifes

taçõ,es de pesar recebidas, em especial às telefonistas

da COTESC, corno também aos parentes.. amigos e

vizinhos que dfi!rllonstraram solidarieda:ie e' aC,Qmpa
nharam o e�tíÍlto até a sua última morada.

/

Carí6lnhas, 02 de janeiro' de 1974.

/'/
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PREFEITURA MUNICIPAL
da 'R E C E; I T A referente áo mês de NOVEMBRO

DESIGNAÇÃO DA RECEITA

1.00.00
101.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.30
1.1.200
1.1.2.10

, \ RECEITAS CORRENTES

\Receita Tributária
\MPOSTOS

01 Impo.t�redial Urbano
02 Imposto "\erritcrial Urbano .

.

03 <Impoeto loitre Serviços de Qualquer NatOl'eza

TAXAS
.

Taxa. pe)n' exercício do poder de polícia .

04 Taxa de LIcença �,Filcalização I/O Comércio e 8 Indúetria
05 Taxa de Licença \Filcalização ./'1 Comércio Ambulante

06 Taxa de Licença e 'Fifcalização sohre obrai

Taxa pela pre\tação de .erviço.
07 Taxa de Expediente .\
08 Taxa de Serviços UrbllDQiI
09 Taxa de A bate

'

Contribuições de Melhoria
10 Taxa de Conservaçãe de E.tr.ada.

Receita Patrimonial
11 Perticípsçõee e Dívinendoat

Receita Indu"trial \
'12 Diversas Heceitas Iuuustriaie \

Transferências Correntes
Participação em 'Tributo. Federai.

13 Cota-parte do Fundo de Participação dOI Muoicípioll - 50%
14 Retoroo do Imposto Territorial Hural

\

\

Participação em Tributo. Eltoduai.
15 Participação no Imposto sobre Circulação de Mercadoria.
16 Taxa Rodoviária Unica

Receitai Diveraal
17 Multai
16 Indenisaçõee e Reltituiçõel
19 Cobrançe da, Dívida Ativa

Outra. Receit81 Diverla.
Contribuições . Compul.óri8� de Previdência Social
Receitai de Cemitério.
Outra. Receita.

1.1.2.20

1.1.3.00

1.2.0.00
1.2.3,00

1.4,0.00
1.4.1.00
1.4,1.,20
1.4.2.UO

1.4.4.00
1.4.4.10

1.5.0.00
1.5.1.00
1'·5.2.00

1.5.9.00
1.5.9.10 'It 20
'1.5.9,20 21
1.5.9.90 22

2.0.000
2.2.0,00
2.2.0.01 23
2.3.0.00
2.3.0.ül 24
2.5.0.00
25.1,00
2.5.1.20 25
2.51,30 26
2,';.1.40 27
2.5.1.50 28
25.3.00
2,5390 29

Total dai Receita. Corrente.
RECEITAS DE CAPITAL
.Operáçõe. de Crédito

Emprêstimoe
Alienação de Ben. Móveil e Imóvei.

Alienação de Bens Móveil e Imóveis

Transferências de Capital
Participação 'em Tributo. Federai.

Cota.parte do Fundo de Pérticipeção dOI Municípios • 50%
Cota- parte do Imposto Uoico o/Combuetív. e Lubnficentee
Cota- parte do Imposto Uoico sobre Energia Elétrica

Cota-parte de Imposto Unico sobre Minerai. do Psí.

.
Coatribuiçõe.

Cootribuicõel Diversaa
Total dai Receitai de Capital,
TOTAL DAS RECEITAS

Saldol do esereício anterior
Em Caixa
Em Bancos
Em poder de relponlávei.

TOTAL
-,

GERAV
------------------------------------------

Total " da Deepesa Orçamentária
Extraordinária

Crêdítos Adicionai.
Crédito. Elpeciail

Sub. total
RESTOS A PAGAR

Do exercício de 1972
j'

Total da D.elpe.a Extraordinári!,l /
TOTAL DAS DESPESAS

Fundos DlsponivélS
EM CAIXA ' /i

Na Telonrariá /

"

EM'BANCOS /'
Banco do Bralil S.A.,(. c/Fundo
de Participaçilo dOI/Município.
BROCO do BrasilS.& • c/Movimento
Banco do Eltadl\l de Banta Cata
rina - c/Movi��nto
Benoo Bralifeiro de Delcontol
S.A•• c/M'bvimento
Banco

'

8cioDal do Comércio
S.A.. jMovimento

Poder de ReSpoRsáveis
TOTAL / GERAL

Maiol! Vieira, 80 de Dovembro de 1973

A R R E C A O A �D A

Até o mês 'I Do mês. I T O T A L

crs (!Jr$ Cr$
Prevista

2.000,00
400,00
200,00

2.475,66
Y89,52
342,10

4.000,00 '

100,00
50,00

5156,74
88,32
141,62

1.400,00,
500,00
50,00

1.178,38
839,60

100,00

100,00 548',27

200,00

75.22
59.17
14.92

67,70

105,83
39,66 �

75.000,00 H.951,05
'

9.971,40
24.000.00 11.568,83

98.000,00 124.946.09
2.400,00 1.86ó,80

1.000,00 1437,72
100,00 21.571,72

2400,00 . 1.609,38
\

3000,00 4.999,97
100,0:) 173,60

\ 500,00 1. 074,26
215.6QO,oo 255.959,63

\

,100,06 ,

100,00.
\

75.000,00
29.000,00

100,00
100,00

74.951.12
18063,79.

,DE
qe 1973

2.550.88
1.048,69
357,02

5.224.44
8832
141,62

1.284.21
87�.26

548,27

84.922.45
11.568,83

14.306,80 139.252,89
86;40 1.953,20

2,76 1.440.48
21.57\.72
1.609,38

41,8-' 5.041,81
173,60

507,70 1.581,96
25.279,40 281.�39,03

9.971,41

/

a4.922,53
18063,79'

73,29
,
,

1.000.00 28000,00 2.746,00 30.746.00
-----

----

105200.00 121.088,20 1211'74l 13S,8U5,61
3Jl.UUO,oo 377.047,83 ,3'7.996,81 415.0U,64

\ 13.116,14.
9.994,82

438.155,60

9098,56
25.426,72
11.678,81
34.985,72
2449,90

39,747,68
,33,968,84
7.780,43
27.167,02
124.315,13

316.618,81

1.106,86
4.192,30
2644,25
3644,78
261,60

1.350.00
2.317,80
,321.60
1212,62
8709,00
25.760,81

102ú5.42
29.619,02
14.323,06
38'.630.50
2711,50
41.097,68
,36.286,64
8.102,03

,28379,64
133.024,13

342.379,62

51.247,74 26160 51.509,34
367.86655 26.022,41 3'93 88ü',96

J3 19256 13192,56

13 192,56 13192,56

381.059,11 26,022,41 407.081,52

3320.61
16,61

542,22

53.91

]0849.99

16.230,74

14.843,34

31.074,08

, 438.155,60

ÔDILON DAVET - Prefeito Municipal

MAJ,OR VIEIRA

Maior Vieira, 30 de novembro de 1973 ('
ODILO� DAVET _,: Prefeito Muoic,pal

Balancete da O E S P E S A referente ao mês de ,H O V EM B R Ó de 1973

Discriminação da Despesa por or.·[ A U T O R I Z A O A
'..

II R E A L I Z A O A

gios do Governo e Administração � . Dotação SUPlement·1 Anulação I TO T A L ij Atéc�.mês r D�r�êS I T �� A L

Orçamentária "
1 • Câmara de Vereadorea 13.450.0Q ./
2 . Gsbinete do Prefeito 32 174,40 l

3 • Secretaria Geral 15,580,96 ,.A'

ti • Setor de Contabilidade 43.211,04 l

5 - Setor de Segurança Pública 2646,40
J

6,. Setor de Saúde Pública 23.100,00 ,/
7 • Setor de Educação e 'Cultura 41.350,00 {

8 • Setor do Fomento Agropec. 10.327,2G ,/é
9 - Seeviçoe Urbaoo. 12.400,00 /,"
10- Servo de Obrai e Viação.DMER l26.760,OO /

j
321.000,OO/,

'./'
,,"

j/r
/
i'
,i

/

Lei N. 310 de 8 de dezembro de 1973
Anula, �uplementa Dotaçõe. do Orçamento
Vigente e Abre Crédito Suplementar por Conta

do Exce.lo de Arrecadação
09ILON DAVET, Prefeito Municipal de Major

ViF'ira" Estado de Santa Cstarrne, faz saber que 8

Câmara Municipal decretou e, eu sanciono a

seguiDte/",L E I: ,'7

Art. 1.0 - Ficam anuladas as seguintes dota

ções do orçamento , vigente, na importância de Cr$
11.636,37 (onze mil, seiscentos e trinta e seis cru�i�
ros e trinta � sete centavos), como segue: /

Câmara !\1unicipal /
3.1.1.10/1109-002 - Diárias I 300,00 .

1118-003 - Representação . / 600,00
3.1.4.00/1409-008 _ Divulgação de atos oftéiais 400,00

1412-009 - Despesas de pronto pegam. 200;00,I.

4 1.4.00/3409-012'7"" Livros e pubhcaçõejr'técníoas 200,00
34'15-013 .:- Mobiliário em geral 300,00
Gabinete do Prefeito

'

3.1.2.00/1212-018 - Emplacamenjo de veículos 100,00
3 1.4.00/1412-021 - Despesas de pronto psgam. 230,00

Secretaria Geral ,

/

3.1.3.00/1318-033 - Serviços' Judiciários 400,00
Setor de Cont$bilidade

31.1.10/1,130-047 - Outras gratificações 100,00
31.3.00/1310-049 - Passagens e begagens 150,00
3.1.4.00/1435-053 -- S�poslcões e restituíçõ es 42,78
3.2.2.00/2304-055 -/Pensõ!:s concedidas pur lei 108,84

Setor dê Saúde Pública
3 1.4.00/1405�070/:- Assistência Social 400,00

I "

Set�r de Educação e Cultura
3.1.2.00/1209-,082 - Material de consumo, copa,

mesa e cozinha - CNAE 250,00
1227-083 - Materialdidátlcoescola.·-
" C N A E 155,98
/ 1238-084-0�trosmateriais de consumo 306,25

3.1.�ÓO/1302- 085 - Conservo e adsptaç, de ímóv.• 460,oo
,/ .1324-088 - Outros serviço de tere .. ir os . !50,oo

3.1.4,00/1412 091 - Despesas de pronto pagam, 270,00
/ 143e-092 - Merenda Escolar 128,50
I \

'

1434-093 - Recepções e hospedagens-140,00
4 1.4.00;3409·100 - Livros e publicao. técnicas 124,00

Setor do Fomento Agropeeuáiio
3.1.2.00/1210-104 - Material de o-f-ss sanrtár ia 100,00
3 1.300/1302-105 - Conservo e adap de imóveis 200,00

, 1310-106 - Passagens e bagagens 69,97
1313-107 -- Serviços Agropecuários 100,00

314.00/1412-108 - Despesas de pronto pagam 100,00
4.1.3.00/3313-109 - Méq e equipam, agrícolas 200,00
4.1.400/3419-110 - Utensílios Agropecuárros 100.00

.

Setor de Eotrada. de Rodagem
3.1.4.00/1116-.112 - Pessoal de, obras

,
764,05

3.1.2.00.'1212-117 - E'mplacam�nto de veículos 156,00
1238-120 -- Outrosmatertais de consumo 200,00

3.1.4.00/1412-124 - Despesas de pronto pegam. 95,00
3.2,5,00/2502-127 - Previdência Nacibnal- INPS 2 500,00
4.1.1.00/3108-129 - Início de obras, 250,00
,

3109-130 - Instalações e equipo p/obras 355,00
.

4.1.4.00/3404-133 - Ferramentas de oficinas

e artezanato ' 100,00

Setor de Serviço. Urb'lno.
3.1.200/1222-135 - Matéria prima-cimento 330,00
4.1.4.0013414-145 - Material p/ínstalsções f'lét. 500,00

Total das anulações 11.636,37

\ Art..2.° - Ftcam suplementsoss por conta das

�Dtilacões constantes do ttrtigo primeiro, as seguintes
dotações orçamentárias:

Setor de Contabilidade
3 2 5;�0/3205-057 - Outros ene. prevídenciár ica 257,79

\" Setor de Educação e Cultura .'
'

31.3.00/'\3111-087 "- Passagens e bagagens 2.401,49
3.1.1.10/1124-080 - Substituições 200,00
1119-079� Restituição por aulas ministradas 3:800,00

Setor de E.bada. de Rodagem
3.2.3.00/2305-126 - Salário-Família ao pessoal

\. em exercício 1.179,85
3.1.3.00/1306-121 \- Conservação .e reparos de

. 'máquinas e viaturas 500,00
4.1.1.00/3111-131 -, Prosseguimento de obras 3.14724

\
'

Setor de �ervjço. Urbano.
'

3. t 3.00/1320-139 - S'efviços públicos concedidos
(ilu:r;pinaçãQ pública) 150,00

Total dss "suplementações 11.636.37
Art. 3,° -_ Fica aberto um crédito' suplemen

tar por couta do excesso de arrecadação verificado

no? �ês de outubro do corrente exercícíe, na impor-'
, tãncía de Cr$ 8.441,$1 (oito mil, quatrocentos e qua
renta � Um cruzeiros e noventa e um centavos],
para fazer face a suplementação da'e seguintes verbas
ao orçamento vigente:

"

\
.

\ '

" Setor de Estradal de Roda�em.

3.1.2.00/1208-116 - Combustívets e lubrrfrésntes 5.974,51
4.1.1.00/3111-131- Prosseguimento de Qb�'as 2.467,40,

Total do 'crédito suplementar\ 8.441,91
Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor nlí\data de

8U8 publicação, revoged&!!l as 'disposiçõ�s em eoi.,�rário.
PrdeiturB Municipal de Major 'Vieira, de

dezembro de 1973.

a) ODILON DAVET - Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei n8 Se

cretaria Municipal na mesma data.

s) JAIR DIRSCHNABEL - Secretário

/
/
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optou pode optar
Notícia importante para

os empregados que até hoje
não tenham optado pelo
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço. O Presidente
Médici, assinou lei. que 'asse

gura a opção pelo F. G T S
aos atuais empregados, ainda
não optantes, com efeito

.retroatívo a 1.0 de janeiro
de 1967, ou a data da ad

missão, se esta for posterior
àquela data, desde que haja .

concordância por parte do

empregador, Os' efeitos da

opção exercida por empre
gado que conte dez oú mais

.

!
.

I
_

,anos de servtço poderao
retroagir à data em que o

mesmo completou o decênio.
na empresa.

- Fornecedora de Madeiras S.A.
c. G!, o., 82.728.312/001 /{�' ,

EXTRAO,DINÁRIA
São convidados' os Srs. acionistá'� desta Sociedade

para se reuníremtem Assembléia �itraordinária, a reali
zar-se no dia 07 de \�neiro de 19-74, às 16 horas, na sede
social desta empresa, l'�.calizada(nà Av. Ivo D'Aquino s/n'
(Bairro Industrial n." Ü\\IIJ:-tanoinhas 'Santa Catarina a

fim I�e discutirem e delib�r�em sobre a seguinte Ordem
do DIa: /( '\

'

1 - Eleição da n07Diretori�r vaga de cargo.
<,

'Esta notícia é auspicrosa

' 2 A�mento ��/Capital., ,\ '
.

para os trabalhadores de 3 Incorpor/a.ça,.o da Socie.dade POI\.,�utra E,m.presa.modo geral pois, vem de \,
d f

'
. 4 Assun/..�.0'S diversos de. lDtere.�'se d;;�ociedade..

e inir o ,que até agora, .

continuava mistério: Assim 'C�oinhªs, 14 de dezembro de 1

\:1'os empregados poderão optar /"
pela nova sistemática, sem y/FORMASA ,- Fornecedora de'

Made,\:�as
SA.

perder os direitos, desde a <,

sua instituição. Parabéns, Luiz Fernando Fuck ,

Presidente Médici. Diretor Superintendente

QuemconsertaumFuSqlem
.4fIIAMIiI'..'W Iqu�rpqrta,perde�Sdireitos,

o dlnfi� ro e a paciência.
Traga seu Volks en

à nossa oficina, onde se

direitos, seudinheiro e su

paciência são preservados, ,

Somos Revendedor
AutorizadoVolkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos determinados
pa.ta entrega do veículo,
Utilizamos ferramentas

e equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos
'atualizados pela Fábrica.

Com isso, poupamos
seu dinheiro.

-

-

E damos garantia de
6 meses ou 1.0.000

quilômetros sobre serviços
e peças. O que nós

'

fazemos, nada mais é do
que respeitar seus direitos.
Não os perca e11f um

lugar qualquer.
RevendedorAutorizado
Volkswagen é ::;egtll·a:nç�.

., "

,;.!/;
'*'

/Mallon & Cia.
/' .,

.;Rua Vida)

,r ,'C À N O I N H A S

R a mos,
SANtA CATARINA

1195

Revendedor
-

Autorízado

JUíZO de Direito da (0-

\ marca de Canoinhas
x,

E�ital de Citaç�o
\ I / 'i
\\ -

I ;1

com o prazo �e
!t

vint� (20) 4ias
\. ;;

o Doutor \,OSÉ GERALDO BA
TISTA, Jviz de Direito I;� Co
marca <' de panoinbas, Estado - de .'

Santa atsri�8, 00 forma da lei, etc.
,.

FAZ SABER flOS ue o pre
sente DIT"L DE ITAÇAO
virem. o de l� tomare conheci
mento qu per e, te J íso e Car
tório, se

�ocesaam
� termos de

inventâri«, dos bens' eixadoa por

falecimento. de Jo O Boreck e

Tereza,
, M�cbeq\l�)1icz Bo!eck,

D8 .qual flgu.�
co�b

..

inventeeiante
o sr, Bruni leu ' oreck, freando
citados 08 he dei, II - ESTEFA·
NA BOREC ' ARVAT, casada
com o sr. B o l{fll'Vat, brasi-
leiros, lavrador) e �ARIA EU
RECK ROpI u ,braliileil'u, viúva.
8m�s resi�en� \em lugar incerto
e nao sabIdo! co�- o prezo de 20
dias, a conta

dlÍ�primeira
publi-'

cação pare, dent I) �e cioco (5)
dias, diz.er. sobre as

Idec.
'latações

de herde ir .' bens e valores atri.
buidos e .uir at decisão fioal,

o.
referidc

iDvcmtár.i�SQb. pens. derevelia. ptra 08 e�jd()s fios,
mandou o �MM, Jui de Direito,
expedi o presénte -E it�l, que na

formida �ei, serã fixadq, no lugar
de c28tum� e publicado ma, vez 00

D�iá iOOf.i�.
lial do Estado;

qua.1I
vezes

no ol'nal';Correio" do, arte. O: II
Q E CUMPRA. Dado .

'passado �

n eta ci4�de de C800iph �,Esta-. I,�
. ded ,S8o."ta dCatarioa, 8 dois I.i,,

Ias o: mes e outubro e mil,
ovecentos e se,tenta e trê, Eu,
ZAID�N E. SELEME, Es rivilo
o 8ubslrevi. ,

JOS� GERALDO BATI�T4
Juiz de Direito 1 1
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publicação Oficial da

Prefeitura
·

'Municipal· de" Canoinhas
De onformidade com o ar trgo 276 do Código

Tributário
. unicípal, o 'Departameuro de Viação e

Obras, public _

mediante o, presente Edital, os con

tribuintes refere es à Taxa de Melhorià sobre a

pavimentação asfált da Rua 12 de Setembrb, entre
a Rua Caeteno

.
Costa �J.8 Barão do Rio Branco,

e desta à Rua Marechal �orhno..

"" -

'\
Rua 12 de Setembro,entre as Rua$'
Caetenb Costa/BarAo��Rio Branco:
1. DR. ERWIN SCHWARTZ

"\""',.'.c.,- frente: 27,50 ml
"

- pavimentação asfáltica: \125,56 002 8 27,50/002 3A52,90 "

- colocação meio-fios: - \\
27,50 mI a 19,OO/ml 522,50 C,$'\�975,40

",\.

2. WALrHli ttUOOt..F '''\
'\\"
\"
-,
'\ .

Ci $ 2.31287 \ - frente: 24,80 mI
,

\;:- pavimentação asfáltica:

'\, 11p,23 002 a 27,5(l/m2 3113,82
-\colocacão meto-fios:

. /

24,80 mI 8 19,00/001 471,20 CI $ �.585,02' /

"\ SU!;J-TOTAL ,cr$' 53.314,4�/
- "y

,
'

�

I

IRua 1� de Sete�bro - entre as Ruás

Barao\�o -Rio. BrancofMal� ,Flor�6no
18 JOÂ() ,RIERVEILER

I.

- frente:'- 29�0 mI
.

- pavimentac�o asfd1-tlcS: ,
"

113,10 002 8 �7,50/m2 3.110,25
_ .colocação me;\o-fios:

29,00 ml a 19,Qp/ml 551,00
\.

Departamento de Via�ão' ,e Obras
'EDI.T'AL

� frente: 16,0.(1 ml
,

-, pevímentação
.

asfáltic8:
7a,05 m2 a 27,50/m2 2.008,87
- colocação meto-ftos;

16.00 mI a 19,00/ml 304,00
S. WALOEMAR SCHOLZE
..;._ frente: 31,00 mI
� pavimentação asfáltíca:

141,54 m2 ii 27,50/002 3892,35
_;_ colocação meto-ftos:

31,00 mI a 19,00/001 589,00 Cr$ 4.481',35
4. MÁRIO A. FERRARESI/MÁRIO SPROTE FILHO
- frente: 30,00.mI,

"

- pelvimentaçAo adéltica:
13�,98 002 a 27,50/m2 3.766,95

- colocação meio-fios:
30,00 mI 8 19,00/ml 570,00

5�, ALBANO VOlGT
.

ei$ •.336,95

_;_ frente: 30,00 001
.:..._ péviaientação asfáltica!

136,,98 002 a 27,50./002 3.766,95
- colocaçâc meio-fios:

30,00 mI a 19,00/001 570,00 Cr $ 4.336,95

6. ADIR FONTANA PROHMANN
-. frente: 30,00 mI

pavímenteção 8sfáltica:
136,98 002 a 27,.50/m2 3.766,95
colocacão meío-ftos:

'

30;00 mI a 19,00/001 570,0.0
, ,

7. TEODORO BOREK
- frente: 20,00 mI
- pavímentaçãc , esfÁltica:. , '

91,32. Ôl2 8 27,5U(m2 2.ÍH1,ao
.:..._ coíócação meto-fios:

..

20,00 ml a 19,00/001 S80,00
.

I .

8. MARTHA KLOSTERHOFF·
- frente: 20,00 mL
- pavimentação I:lsféltica:

91:32 m2 8 27,50/002 2.511,30
- colocação meio- fios:
,

20.00.001 a 19,00/ml :i80,OO
,

9. HAltRI VOIGT
- fl'ente:'20,00 mI
- pavimentsçAo asfATtlcs: ,

,

91,32 m2 a 27,50/002' 2511,30
- colocação meio-fios:

20.,00 mI � 19,00/001 380.;0.0

10. DR. NICETO OSMAR FUCK
- frentf': 20,00 001
- pavimentação asfáltica:

91,32 m2 a 27,50idl2 2.51130
- colocação meio-fiOS:

.

20,00 mI 8 1'9,00/001 380,00. ';

tl. WILLÍ. PRIEBÊ (espólio)
.;

_ frentf': 20,00 mi
- pS'(I'iinérit&ÇÂO a!IÍálticM

91,32 m2 a 27,50/tri2(2.511.3o.
- coloc8!1ão meio-fio8,;'

20.,0.0 mI a 19,OO/,rnl 380,0.0
12. EDITH LINZM,iEYER

. v
- frente: 21,0'0 dil , "

- p8vjmentac�6 asfâltica:

95,88 002 tf 27,50/m2 2.636,70
;_ colo�a�ã_91 meio· fios:

21,OO� a 19,00/001399,0°,'
,

Cr$ 4.338,95

c.s 2891,30

C:$ 2.891,lÓ

Cr$ 2891,30

,/

Cr$ 2.891,30

Cr$ 289J,30

Cr$ 3.035,70

13. JOA,p MALINOSKI
- frente: 20,00 mi
- pavimentação asfáltica:.

91,32 m2 a 27,50/m� 2.511,30
- colocação meto-fíos;

20.Üo.-.....ml a 19,00/ml 380,00
,

14. Z'€NO MALINOSKI
-. frente: 12,50 mÍ'
- pavimentação asfáltíca;

57,07 002 a 27,50/002 1 569,42
- colocação meio-fio8:

12,50 mI 8 19,00/001 237,50
...

-

� \

15., LUIZ PÀCKER
:._. fr@nte: 11,00 ml
- pavimentação asfáltlca:

50,22 002 a 27,50/m2 1.381,05
- coloceção meio-fios:

11,00 ml a 19,00[ml 209,00
16. JOÃO'ZATTAR

o.s 2.891,30

Cr$ 1 590,05

- frente: 15,00 mI
-l pavtrnenteção asféltica:

68,49 m2 a 27,50/002 1.883,47
- colocação meio-fios:

15,00 mI 8 19,00}mI 285,00 Cr$ 2.168 47

11. JOSÉ e EUGENIO THE_QDOROVICZ

19. AMADE.�,J OLIV'�TI
- freflt�: .11,00 ml '"
- pavtmenteçâo 8st4\tica: '

49,90 :02 a 27,5011v2 1.'179,75
- colocação meio-fips:\

11,00 mI a :19,00/mf;, 209,00
c-

_

.

' '\,
20. ALCIDES GONÇAL�ES GRAVI
- frent-: 20,00 ml w •

pavímentação asfált'cá\
78,00 m2 8 27,50/m2 2',,1 45,00

� cotccação , meto-fies:
20,00 mI " 19,oo/ffil 380�oo'

I \

, 2�. VVA. BERN,AROO GA�RTNER
--- frenté: 20,00' 001'
....lo. pavfmentsção asfáltíce:

78,00 002. a 27,50/m2 2 145�00
-- 'Colocação meío-fros:

'

\,
20,GCl ml 8 19,oo/ml 380,00 '\1

22. VICTOR METZGER
- frente: 20;00 ml
- pavimentacão 8sfáltica:

78,00 m2 8 27,50/002 2.145,00-
- colocação meio- fios:

20·,00 mI 8 19,00/001 380,o�

23' OTTMAIÚFRANCISCO/OIVER$'qi�
- frentf': 20,00 mI "

- pl:lvimentação 8sfáltica:
78,00 tn2 a 27,50/m2 2.145,00

- colocacã'o meio-fiOS:
20,0� mi 8 19,oo/ml 380,00

24. GÁBRlEL NIEOZELSKI
...:... frente: 20,00 mi
- jJavimentação a,·faltice�

78,00 m2 a 27,50/m2 2.145,00
- colocação meio�fios:

20,00 ml a 19,oo:ml 380,00
25. PEDRO. ALVES VIEIRA
- fi."ente: 40,00 001

.

- pavimentação asfáltica:
156,00 m2 8 27,50/002 4.290.,00

- colocação meio-fiNi:
4U,00 mI a 19,oojml 760,00

26. COM. ,É IND. H. ,JORDAN S/A
- frente: 40,00 001 .

'

� pavimentação 8sfaltice:
156,00 002 a 27,50/m2 4290,00

- colocação- meio- fios:
40,00 ml- a 19,00/ml 760,00

C,$ 3661,25

c.s 1.388,75

CI $ i.525,oo

Cr $ �.525,oó

Cr$ 2.52'5,C'0!'
.

HAAG

�
,\ Cr$,2.525,00

Cr$ 5050.,00

27. EMILJANO ABRÃO SELEME (espólio)
- frepte: 40,00, mI
,- pavimentação' asféltice:

156,00 m2 8 19,00/m2 4.290,00
eolocação meio-fios:
'fO,oo mI 8 19,00/ml 760,00

28. LEONORA �GROSKOFP
,:_ frente: 20,00 mI

'

- psvímentecão 8sfáltica:

78,00 m2 a 27,50/002 2.145,00
- coíocaeão m@id-fios:. n

20,00 mI a 19,oo/ml 380,00 jCr$
I'i,29. ALFREPO BAUK�T '

_,. frente: ·4ü,00 001 >(
- pevimentaçâo asfáltice: ,/ ,

156,00 m2, a 27,50/m21 f.29o.�60
-' colocação. m':io-fio'!: .,/'

40,00 mI .. 19,<' ó/i:Í:i1 76Q,óo
.

30 .. JUVENTINO VIF;IRÁ
- frente: ,20,00 mI//'
- pavimentaçâo a�f�ttica:

78,00 IIÍ2 a 27.iO/m2 2.145,00
- colocação meío-Itos:

.

20,00 001 8 19,00/001 380,00
31. JOÃO ViCENTE DE SOUZA·
- frent��/2b,oo mi
- pavimentação ssfâltlce:

, 78,úo 002 a 27,5°/002 2.1'45,00
� ,éblbcaçÃo meio-flol:

.

20,00 mi • 19,ooíml 380,00
SUBTOTAL

TOTAL GtRAL

.

Cr$ 5.050,00

-,
2.525,00

<: 'Cr$ 5 050.,00

Cr$ 2.525,60

C, $ 2.525.o!,!
c.s 45,4�O,oo
Cr$ 9lf764,43

r:

(noventa e oito' mil. s ... t"ceotos e sessenta .e quatro
étuzeirôs e quarenta é três êentÍivos).

CaDf,tl"has, 26 de dezembro de 1973.

Dr. Leone Grelppel
Diretor do D.V.O. '

Alfredo de Oliveira Garclndo
-Prefeíto Municipai

Colégio Comercial ,de Canoinbas ,

EDITAL
." i

l

,

De o dem do Senhor DIretor, torná pu-
blico que a Secretaria do Colégio Comerciai
deCanoinhas) estará atendendo os alunos bem
como as parte interessadas, 3 partir do dia

• 1.0 de feve�eiro de 19741 desde 19,00 horas
- ,

para o seguinte:
Inscrição para Exame de

-

Seleção
Para a inscrição ao exame de seleção, o candí
dato deverá apresentat os seguintes documentos: ,

Gert�fi:ado de con�lusã\ e vida.,�colar do LO�rau
Certidão de nascímentõ, para/ ser fotocopiada
A testado de' sanidade f�éo�metltal
Prova de quitação militar para os maiores dê

,
.

19 ãíiOS.
. V '

Prova de quitiiÇão elêitor$\ pára os maiorps'
de 18 anos i \

A taxa de inscrição ser� de\Cr$ 30,00
As provas abrangerão q{atéria; de matemática,
português e conhecimeptos ge�flis.
As inscr:ições encerrarãlo no dia 8 de fevereiro

impreterivelmente. /" '\

Exame,s de segundaiêpoca e segun.da chamada
Os alunos ca-rent�s destes. exa�es �ever�o
igualmente procur,.8r a Secretaria ço Colégio
até o dia 8 d�' fevereiro para '''1presentar'
seus requerimen�6s. , .

Matrículas ./ \
i

'

\
\

As matrículas. para todas as séries terã? início
no. dia li de {fevereiro e encerrarão' imprete':'
rivelmente no' dia 20 de fevereiro. -..

, -

, ,

Melhores infórmações,' os intere'ss:ados pod'�rão
obter diretémente na Secretaria do Colégio
Comercial/a partir, do dia 1.0- de fevéteiro '\<às
19 horasj

. CalÍoinhas, janeiro de 1974.
'

.

'Teodolo Sachweh - Secretário

.

Vistl Vinicius M� ,Allage - Diretor 4
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Como as pessoas de minha idade
eu tive uma infância com dias lindos
e noites mal iluminadas. Noites que
favoreciam pesadelos de bicho-papão,
bruxas e até demônios. Ouvia a

gente grande falar que a' cidade não
'crescia porque não tinha luz.

Parece que foi onter;p;,qué a luz

chegou. Me lembro Ql.lt.lTto bem, a
cidade ficou neryysã O progresso
veio através dª,4.!ão esperada luz.

Naque!.e.-''di� foi ligada a estação
rebaixadora da cidade. A energias

precisá'vá ser rebaixada pois vinha
em quantidade nunca vista. As

lâmpadas, a partir daí, passaram a.se

,// chamar lâmpadas. O apelido de laranjas
.%"""""""""""""""""""""""""", -

foi esquecido. A cidade ficou mais
bonita. As ruas foram iluminadas com
mercúrio. E as lojas ganharam
luminosos iguais aqueles que a gente
via nas revistas. O progresso trouxe
fábricas e empregos.

Quando sa í de lá a cidade estava

num clima de muita luz. Voltamos
quando nossa filha estava para nascer.

Asala de partos estava tão clàra

que consegui fotografar a primeira
manifestação da minha filha. A foto
não saiu melhor porque eu tremia de
felicidade e nervosismo.

O-primeiro pinheirinho de natal
que fiz para a menina ficou lindo e

tinha luzinhas que piscavam. Diferente
das árvores de natal que mamãe
enfeitava com algodão e velinhas.

\

Eram bonitos, mas perigosos. Uma vez

por nada as velinhas não incendiaram
a casa de uma tia minha. Minha filha
veio a um mundo com muita luz.

\� Não tem medo das noites. Hoje elas
"

\'�SãO
mais claras. Como meu pai fazia,

• '!J conto historinhas para ela.
ó que a menina é mais exigente

.

do q�e eu. !: que na TV ela assiste a

historiçhas muito mais emocionantes
que as Ct\Joãozinho e Mar:iazinha.

Neste��al enfeitei o jardim lá
de casa co��mpadas coloridas.Teve papai n� vestido. Tudo
como nos ,meus'�ata'is de infância;
presentes, abraço\ sorrisos. Sininhos.
Votosde Fel iz Natà\e Próspero
Ano Novo. '\

Juntamente com n)) sos votos de
um {eliz natal e um prós.
resolvemos homenageá-lo lando de
seu cotidiano, de suas emoç-es. E quem
sabe, contando a sua própria istória.

Minha filha não tem e
H'

•

e elas sãomuito ai
do ue nosmeus temp

CI>
:::J
Cl

a
o .

,_ 1
� f'/'

)jY:
/

.

Centrais Elétricasde Santa Catarina S.A.

"
"

o das noites.
claras

• •

e criança.

c

SOCIAIS
ANIVER.SAR1AM"SE
Hoje: a senhorita Solange

Terezinha Gatz.
Amanhã: es senhores: Pedro

Tokarski e Lourenço Novak.
Dia 07: a senhora dona

Wanda esp�sa do senhor
Henrique Artner.
Dia 10: o senhor Victor

Borges, residente em Major
Vieira.

'

Dia '11.; a senhora dono
Laura esposa do senhor
Waldomir. Schulka; a senho
rita Márcia Plothow.
Aos aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.

Registro C i v i I
Sebastião Grein Costa Escrivão tado, nascida em Taquarizal, Dis
da ���W��j��� Ci,vil- trito de Piohéiros, ,.no dia 21. de
do' município de Major Vieirã;�-!!��"?br� de

.. 1.960, dom�8tJc9,
Comarca de Canoinhas, Estado de solteira, dOmlcillsda-d e residente

'Santa Catarina Deste município; filha de André
Tscbeski e de dona Ermuoda de
Souza dos Santas. dom'iciliados e

residentes neste município.
Apresentaram 011 documentos

exigidcs pelo C6digo Civil artigo
180. Se- tÍ-lguéoi tiver c:iónhecímentó
de existir algum impedimento le
gai, acuse-o para fins de direito.
Major Vieira, 22 de desembro

de 1973.
EUNICEMACHADODA COSTA
Escrevente Juramentada erp exerc.

- EDITAIS
Marie Uba de Andrade, Escrevente doméstica, solteira, domiciliada e

Juramentada do Cartório do Re. residente em Tr�" Barras; filha
gisl,ro Civil do Município de Três de Carlos Kshesek e de dona
Bar-ra!l, ComaJca de Ceucinhae. Helena Kusek, domiciliados e re

Estadõ' de' Sãiita CatHig_�8... -- -�<",,�"si��m Tr�s Barras.

Faz E'aber que pretendem ca!l�l':A• ''�t- '

. .] t. presen aram os oocumen os

JULIO LACOWICZ e OLGA .exigidos pslo Código Civil artigo
KS�ESEK. .

Ele, natuIal deste 180. Se alguém tiver ocnheoimen
Estado, nascido em Tres Barras, to de existir algum impedimento
no 'Lâia '02 de -j9Deiro de"-1929; .Jegal, acuse-o para fins de direito.
pintor, viúvo. domiciliado e resi-
dente em C�noinha8; filho de João Três Barra8, 26 de dezembroLecowicz e de dona Olga Laeo- de 1973"

f

wicz, fmIecidos. Ela, natural deste
Estado, Dascida em Três BarrBs,
no dia 12 de setembro de 1929;

Faz saber que pretendem casar:

AMILTON KRAUSS e MARIA
IVANIR TACHESKI. Ele, nstu
ral deste E���!�<o '.!:�_ Rio,
.Claro, Deste munrcipio, DO dia' 27
de julho de 1954; lavrador, sol
teiro, domiciliado e residente Deste

município; filho de Otacilio Kraus8
e de dona Lidia Schroedee Krau!I!I,
domiciliados e residentes neste

município. Eis, natural dest e Es-

,

MARIA UBA DE ANDRADE
Escrevente Jueementade
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- NOTAS E'SPARSAS
Cá estamos, de novo, para

mais uma jornada, sempre em

prol de Canolnhas e seu desen
volvimento.

,x x x

Graças ao Prefeito sr, Odilon
Davet, sua gestão com um pa ..

rente no Rio Grande do scí, o

Município de Major Vieira vai
contar dentro em pouco com um

médico, que ali deverá se fixar.

x x x

Uma fábri�a de móveis colo
niais de São Bento do Sul, ja
em contato com o sr. Preferto

Munic:pal, também df'verá fie

instalar no bairro Indu strtal do

Campo da Agua Verde.

x x x

O Frigorífico Canoínhaa S.A.
- FRICA3A; já com' projeto
elaborado deverá ins't&l&r no cor
rente ano um matadouro de aves,
necessitando de 4!) granjas psra
fornecer-lhe ,a matéria prima.

O Prefeito sr. Alfredo de Oli
veira Garcindo, após um ano de
intensa atividade, deverá des
cansar em' fevereiro próximo,
passando o cargo para seu subs
tituto lega), Vice-Prefeito, Dr.
Paulo E. Rocha Faria.

x x x'

A Linck S.A�, filial de Floria
nópolis, após entregar a sua

última maquina à Prefeitura,
brindou o Prefeito, Vice, Câms
('8 dto Vereadores, fuocíouartos
e tudos os operários da Mun'i
ctpalídade com um grande
churrasco, na noite do aia 29,
no Clube de-Bolão do Campo
da Agua Verde.

x x x

Em nossa cidade, como faz
todos os anos, desde o aia :�9
último, o a'clvogado Dr. Orty de

Magalhães Mbchedo, acompa
nhado de sua exma. esposa.

ESTADO

SECRETARlA

Tercelro

A conhectda firma Fernandes�
de Porto União da Vitória con

vidando para 8S solenida
des de inauguração de sua nova

indústria, dia 12 próximo; no

Munic1pio de General Carneiro.

x x'x

O Prefeito sr. Alfredó. de
Oliveira Garcindo reuníu seus

a�sf's'sores dia 31 último, num
churrasco de confraternização
quando foi feito' um leventa
mentol dos trabalho! do ano e

exemínados o pleno para o cor

rente exercido.

x x x

O Colégio Agr ícole Vidal
Ramos, de Murciho Dias, ioicia
no corrente aDO o CUCIJO Cien
tifico, equtvalendo a Técnico

Agrícola após os três eno,!!. Sem
cúvrda, msrs

,
uma grande con

quiste para os nossos jovens
,

t'!ttu1!1ntes.

DE SANTA CATARINA

DE SEGUkANÇA E INFORMâÇOES
Ba1alhão de Polícia

o I 'F U S Ã· O,
o Tenente Coronel Comandante
'do Terceiro Batalhão da Policia
Militar, desta cidade, recebendo
ordem, e no uso' de suas atr í-

.

buíções, difunde para conheci
mento 'de todos o," cids>dãoa o

que adiante se segue:

'10.0 Aniversário da Revolução
O Coordenador de Relações Pú
blicas ao Estado de Santa Ca
tarina recebeu o segutnte oficio:

Senhor Assesscr

Aprcxímendo-se o término. do
atual período prestdencíal e o

10.° orAniversário da Revolução
de Março, começa 8 surgir, em

todo o terrttórlo nacional, uma

série de iniciativas que, sob o

pretexto de comemoração, desses
acontecimentos, visa Iundamen
titlments a fins comercíats.

Trata-se de publicações d!!

rio 8 ínrctattvas tipicamente, de '

cavação e 80 consequente des- 'e processos para ephcação, ao

p,t!rdício de rprUrém, O,.ceSS8nOS íofre tor que por ventura OC8slV-

li alavldadee mais 1"cuodas. Dar coofu,Õt!1t DO mero socral.

toda ordem - álbuns, livros
finaLciados por pubhctdade 10S

trtucíonal, quadros-murais, edi

ÇÕé!S e cadernos eapeciars de

jornais e revistas -, assim como

de feiras, to exposições, flâmulas,
\ chaveiros e medalhões,

Cumprimos Q dever de ex-
-

preSS81' . o ponto de viste. dests .

Aesessorta mtetrernente contra-

Confiando em que a ação
pessoal de V. Se. muito coutr í

burra plor� que o regi!,tro d s

fatos tão ínttrnernente tnsptrados
em prtncípíos de '\ morehzação
de nesse aóminhtrl!ção púbuca
não venha, parl'ldoxi>lmeot e- , '"

contr íbutr para urna orgia pu,

Militar

I b�icitáriB:, renov��ol!! 8S expres
soes de nosso maior apreço.

Octavio Costa - Coronel

Assessor- Chefe, na Assessoria

Especial de Relações Públicas

da Presidência da Repúbhcs

OBSERVA�.40:
E�ta difusão estabelece normas

Ainda, qualquer pessoa que
tiver conhecimento dtlSSU pro
moção, devt comunicar (i De le

glscla de Policia .ou Organização
MIlltar rpüis próxima.

'

Milton de Melo
TEN CEL cur ao, 3° BPM

-

'Vende-se
,
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,"""pi

�atar no 10çaI.
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(A,MPAHHA ,DOS 25 Mil ELEITORES -"
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