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A a�el�a e a�rofessora !
ENÉAS .THANÁZIO

Numa cidade do interior paulista uma professo
ra passeava calmamente, dirigindo seu fusca, quando
uma intempestiva abelha entrou no veículo e come

çou a fazer perigosas circunvoluções em torno da
cabeça da, motorista.

No afã de se defender de tão perigosa fera,
começou a mestrinha a fazer desesperados gestos no
intento de expulsar o inseto desmancha-prazeres.

\

Foi então que o veículo se desgovernou, subiu
na calçada e foí atropelar um menino que brincava'
sossegado, causando-lhe ferimentos.

I

Como imposição da lei, em crime de ação pú
blica, foi a professora submetida a processo por
lesões corporais culposas e enquadrada no art. 129,
parágrafo 6.0, do Código Penal.

Tramitando o processo, foi afinal absolvida a

mestra e o Tribunal de Justiça, apreciando o caso

em grau de recurso, houve por bem confirmar a

decisão, por entender que se tratava de autêntico
caso fortuiro.

Entendeu a Corte paulista que apenas alguém
dotado de extrema coragem ficaria indiferente às

ameaças da abelha, prosseguindo na direção com os

mesmos cuidados normais.

Toda pessoa, temerosa da picada, acabaria por
se descuidar.

A lei não foi feita, no ep,tanto, para os super
homens (ou mulheres paraíbas), mas' para o comum

dos mortais, isto é, aqueles dotados de virtudes e

defeitos encontradiços, no homem comum, que os

juristas chamam gravemente de HOMO-MEDIU':;.

E aplicando os princípios da inexigibilidade de

outra conduta, deixou de aplicar qualquer pena à

gentil professorinha, para quem - sem dúvida - o sim

ples ferir urna criança já foi pena bastante grave.

Embora seja certo, como concluiu um promotor,

I
em comentário ao caso, que a professora está um

.

'

t�nto distanciada do conceito de uma Fitipaldi de saias...

�

A�Ha ain�a
.

este ano
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CAIXA POSTAL. 2 FONE. 128

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SABADOS

A 'I tas p e r s o n a I i d a d e s

recebidas pelo PreFeito
o Prefeito sr. Alfredo de

Oliveira Garcindo, entre

outras, recebeu em seu Ga

binete, 5a. feira, dia 10, as

seguintes personalidades: In
dustrial, sr. Romano Mas

signan, acompanhado do sr.

Agenor Christofoli. Seu

Romano informou que o

FRICASA está em pleno
funcionamento, abatendo
bovinos e suínos, dizendo
da dificuldade' que tem en

contrado na compra da má

téria prima em nossa região,

como também moradias

para funcionários que está
deslocando para nossa cidade.
Disse também dos planos
da empresa para' um mata

douro de aves, cujo projeto
já está elaborado. Também
ali esteve o advogado Dr.
Geraldo San Clemente tra

tando de assuntos do Hos

pital Santa Cruz, Em seguida
ali estiveram dois altos
funcionários da Cia. de Ci

garros Souza Cruz, quando
anunciaram a instalação em

nossa cidade de um Depósito
Central para distribuição de

seus produtos, na região e

também da dificuldade que
tem encontrado para o local

adequado, sendo que os

poucos encontrados o aluguel
pedido é quase proibitivo e

outros não se interessam

em alugar. O Prefeito, soli

citado e diante da situação
vai Interceder na solução
do problema.

Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense ..;. FUNPLOC

Faculdade de Ciências Administrativas de Cdrloinhas

A Direção da Faculdade d e Ciências Admi

nistratrves de Canoinhas t-rn 1:1 grs ta satisfação
de informar a todos <JS interessados no Con

curso Vesnbular Ucífrcado realizado em 6,./7 e

8 de j8n�iro do cor rente ano, que os documen

tos necessários à realização da matt ícula com

preende o seguinte:
'

a - certidão de conclusão' de Curso Secundárío

(fotocópia)
b - "vida escol!,r do 1.0 ciclo

vias originais)
c - vida escolar do 2.0 ciclo

vias originais)
d - carteira de identidade (fotocópia)
e - atestado de idoneidade moral

f - atestado <ie sanidade fístca e mental
g - atestado de vacinação anti-varlólica
h - atestado negativo de exame tuberculíno

toraxico ':

i - certidão de nascimento ;IJ'U casamento

j ,- prova de estar em dia.! com o serviço mi-

litar (fotocópia) r

k - titule de elertor (f?2�cópia)
1 - 3 fot(\grafl8s 3 x 4','

/
Outrossim, Informa que as matrículas de-

verão ser t'fetuadas' na Secretaria da Faculdade

Mod. 18 (2

Mod. 19,'(2

.

Curso de Administração de Empresas

, I

A nossa cidade, crescendo e se desenvolvendo em

todos os setores, carecia, é opinião geral, dos serviços de

abastecimento de água tratada.

O aludido serviço foi atacado de fato e para valer

na gestão do Prefeito Therézto. em convênio com' a Fun

dação Especial de Saúde Pública, órgão vinculado ao

Governo da União. Na época, então, foi adquirido o imó

vel, nas "barrancas do rio Canoinhas, do espólio de Efigênio
Budant, para a estação de tratamento e construido o

reservatório enterrado n.? 1, atrás do Colégio, em imóvel

adquirido dr) Colégio Sagrado Coração de Jesus. Alcides

b Ih f
noa dias e horas .abaixo:

prosseguiu nos tra a os, irmando novo convênio com a
1.° ano

CASAN, órgão do Governo Estadual e em seu período, ..
,' \

dia 28 de janeiro a 08 de ft'vereiro de 1974
foi construido o reservatório elevado, no bairro do Alto

2.° ano
'

das Palmeiras. Agora, para, a rede de distribuição, a !

CASAN contratou, mediante concorrência, os serviços da dia 04 de)fevereho 8 09 de fevereiro de 1974

firma Grecca, de Curitiba, cujo trabalho deverá ser ultí- Horário

mado dentro de cinco meses. Assim Canoinhas, desde há dali 14,0'0 às 17,00 horas e das 19,00 às 22,00

muito com bastante sede de água, terá esse benefício horas de segunda � sábado.

ainda no primeiro semestre deste ano, com inauguração i}proveita a oportunidade para relacíonar
festiva e a honrosa presença do Governador Colombo -' abajx!� os candidatos aprovador. no Concurso

Machado Salles, O Prefeito sr. Alfredo de Oliveira Gar- Vest bular Unificado:

cindo, cujo filho, engenheiro, Dr. Luiz Alfredo S. Garcindo, Jo� Ca�los Krun,c Nuno Ribeiro Duarte, Adal

que também trabalha na CASAN, acompanha de perto; b to Segsz, Eder Luiz Bolsou, Osvaldo Wru

prestando toda a colaboração, para que os aludidos s 4- levski, Arlindo Strepszzon, Leszko Dyniewicz
Junior, Olavío Soares, José do Nascimento Filho,

viços terminem em tempo hábil. Portanto, este será o Evenon Szlachata, Gleusa Paiva Sagaz, José

ultimo verão que mais uma vez enfrentaremos o proble- C. Ferraresi, Alzira Acedína de Miraoda, Joel

ma da falta do precioso líquido. Dorley Zawadzkr, Marli F. Postol, Hamilton

'I'omporoskí, Lourival José, Dreweck, Paulo

Toshiaharo Oaukt, Romario dos Santos, Maria

H. Murara, Períro Odaír Borges Padilha, Osmar
Lauro St .. in, Bernardete Seíeme Moskwin, Ma

rilda H. L. de Souza, Eliseu Kreiliog, Sérgio
Kohler, CarIo!! Alvino Wagner, Sônia Maria

Davet, Hilário _Magoant, r- GHda -DtaquiooLFon
seca, ��"st(}r Luiz Wendt Netto. Selvà -r�
SilV/8" Luiz Carlos Budzonskt, Emiliano Abrão

_Se1ême Filho, Sônia Léa C. Píeczarks, Suely
/' C. Píeczarka, Celso Roso, Catarina Kwicieo,

Walter Wmter, Amilton dos Santos, Valdir
'Valdemiro Vogel, Maria' de Lourdes SIlve,
Alcides José Piermann, José H. Mallet, Amir

Seleme, Ana Sílvia Msyer, Argos Rudolf Luiz
Antonio S. Pinto, Celso Scupel, Rob .... rto A.

Rosa, Renato Jarchel, Marilu Paula Hcffmann,
Jayme A. M. Vale,' Haroldo Carlos Koepp,
Mário Luiz Morosini, Marisa Goestmcyer, Nei
Cid Barbosa Oliveira, Waldemar Dambrowski,
Salvador Oleskowícz e José Emiliano Ubs Neto.

Caooinhas, 16 de janeiro de 1974.

Moacir Motter - Secretário

Visto: Dr. Luiz Fernando Freitas - Diretor

Nota 'da A.C.I.C.
A A.ssociação Comercial e Industrial de Canoinhas,

avisa aos seus allsociadoll que estão abertas as inscrições
para os seguintes Cursos que o SE'NAI fará realizar n

próximo mês de fevereiro/74, em sua sede, compr�.
dendo os seguintes periodos: .»

•

DATA CURSO LOGAL INsT�UTOR
De 11 a 16·2·74 Ensino Corr�to A.C.I.C. ,. Adolar
De 18 a 23.2·74 Liderança de Reuniões ,,,»- Laércio

DURAÇÃO E HORÁRiO
Duas horas diárias - PerÍ"do da tarde

OB5: O Curso ENSINO'CQBRETO, será miniatrado

para Super'rÍsore. ele' Indústria.
L

O Curso LIDERA'NÇA DE REUNIÕES, será mi·

nistrado a pessoas dei'nivel de gerêneía (gerentes, chefe.
de escritório, diret�i-es, dirigentes da CIPA, ete.).

Canoi� 18 de janeiro de 1974.

.../"
'

A DIRETORIÀ

C-o-O-1g_c�-e---e-a-m---a--H-nrp-e-�a � C I da de_

C i d adeI i In P a é c i d a d e I i n d a_
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CORREIO .00 NORTE
19-01-1974.,

\

SUPER N. 61/72 slndlca:o
dos Trabalhadores Rurais 'dI cano:h�S

.

.
. .

. Edlt�de Convocaçao
d�7 de dezembro de 1972 Assembléi� Geral

O SU�ERINTENDENTE DA SUPERIN. Art. 2,0 - OI re.taurantel e churra'caris. Pelo presente ��ital de Convocação, o Sindicato

DÊNCIA N.t\CIONAL DO !\BASTECIMENTO ficam obrigadoa a afixar OI preço. de venda de dos Trabalhadores Rurais de Canoinhas, na forma do

(SUNABD, no q.o da. atribuiçõel que lhe confere leUI lerviçol diário!! nCI cardâpios a donlervar capítulo IV, do artigo n.� l7 dos seus estatutos, convida

o Decreto n.O 6(1.450, de 13 de marco de 1961, uma li.ta datilografada, devidamente allinada por f" I (,
t 'A bléí M'

,.. , 'os seus associados a se àzerem presen es a ssem la

CONSIDER,ANDO ,que, DO exercício' da quem representa a firma comercial, con�éndo todo. Geral Extraordinãriá, a ser, realizada no dia 28 do mês

f
. . \-

d I d b' OI .erviçQI e rê.pectivo. preço. em vigor.
orma IDterventlva e cootro e o a 8l1teClmento, ;, de janeiro de 19'74, às 8,00 horas na sede saciar, na Rua

a SUNAB tem o. pl?dere. de eatabeleeer coudições Art. 3.0 _ O. hotêis e limilareli ficam obri- 12 de Setembro n.? 378. esquina com a Caetano Costa,
de venda de mercedôriee ou de lIerviçol; ..

í'1- gado. a manter Da. portarrae, elQ lugar Vii ve!, em primeira convõcação com a 'maioria legal, ou em se-

CONSIDERANDO OI poderes que a SUNAB I' ta de de
. t devid t

\
II I preço. leUI lerVlço" eVI amen e gunda e última convocação, com" qualquer número, no

pOllui de estebelecee li,\ema de ioformaçõel scbee anioada pelo respectivo gerente. ii \

produção, diltribuição e i, consumo, requieitaudo
-

o
mesmo dia às 9,00 horas, no mesmo local, para, tomarem

r \
'

fornecimento e quaisquer dedos periódico. ou el" Art. 4.0 - O. baree, lanchonete. e lIimilarel, conhecimento e deliberarem a respeit� da seguinte
peciais, em poder de pelSo�, de direito ou priva. resteurentee, churraeceriae, Iavanderiee e tintura- \

do, ex-vi do art. 3,°, II dQ, Lei Delegada n.O 5, riu, cabeleireiro•• hotêis e simileees, ficam obeigadoe, O R O E M O O O "_ A :

de 26 de setembro de 1962; ,
no prazo de 30 (triute] dia. corrido. a contar da

CONSIDERANDO a n�Qe.. idade de manter data da publicação delta Portaria, a remeterem'

OI ueuário. bem informado. do. pleço. vigeD�e. ã. Delegacia. Hegionaís da tSUN AB, uma relação

em cada e.tabelecimento, em que conatem 011 preço. cobrado. pelo. meneio-
" nsdos no. artigo. auterioree, na date do publica.

R fE S O L V- ,E : ção da presente Portaria.
'

Art. 1.° - Ficam obrigado.". afixar preço.
de .erviçol, em local vilhel e de fhil leitura, em

tabela com letra. e alglirilm�, de, PEIto menos 2

(doi.� centímetro. 'de altura, o. .eguiqte. edobe·
lecimentoe:

-,

I • Bares, lanchonetee e limilarel, DO' lerviçol de:
• Sanduichei (específieeudo o. tipos]
Média limple.

• Média com pão e manteiga
• Pão limplel
• Pão com manteiga ou margarina
• Copo de leite (grade e pequeno) ;,

• Refreeoo (copo graode e pequeno] "

• Vitamina. (copo grande e pequeno] \
_

- Refeicõel popularee, IUCO. divenol (graode e

pequeno)
II • L�vanderjal e tiotoraria.,- nOI lerviçol de la

vagem e ou/pallagem e lava�em/pa..agem DOI

tipo. de roupa abaixo eepeciíicedoe:
• costume de homem - linho

,- costume de homem _ outros tecido.
- paletó de homem - linbo
- palet6 de homem'- outroe tecido.
• calça de homem e seohoea - linho
- calça de homem e lenhora - outro. tecido.
• japona - qualquer tecido
• camira .ociah _ branca ou, cor

• bhllão meia, maoga branco ou cor

• cue,ca. \

• piiBiDa.
,. bermndal
• veltidol li.ol lem forro
exclulive vêludo

• ve.tido. li.ol com' forro
exclu.ive veludo

- veltido. com calaco li.o - qualquer tecido,
exclulive veludo

• "tailJeur" lilo forrado
• .aia curta lila - qualqueJ tecido, excluli.e
veludo

• .aia tipo colegial com prega. - qUBlquer tecido,
• calaco de malha ou "Iueter"
• blula lila - qualquer tecido
- lençol .0Iteiro - lilo
• leoçol caiaI _;. lilo
• colcha de algodão - .olteiro
- colcha de algodão - caiai

-.. colcha de chinile
'

• fronha Ii.a - qualquer tecido
• cobertor de lã - lolteiro
• coberror de lã - caiai
_c toalha de 10.tO'
; toalha de banho, exclulive ledçol de banho'
- toalha de mela - li.a/até 3 :m2

7

P A R A \p A S;S À R
• cOltume de homem - qualquer tecido
• veltido lilo - ,qualquer /tecido
• calça de homem e len�bra - qualquer tecido
palet6 de homem 1/

III· Ba,rbearia., DO••ervl��1 de.
.• corte de cabelo i'

'

• barba limplel l
• barba com aplicadio de água antilléptica
• manicura /'

• calilta

IV • Cabeleireirol,) OI lerviçol de:
• corte /
• lavagem
• penteadó
• tintura �elpecificaDdo OI tipo.�

qualquer tecido,

qualquer tecido,

I
d

;,
},

I

I

- manicura
• pedicura

Art. 9.° ,;_ Oa Deleóados R�gioDai!l da

SUNAB ficam autorizado.', st'! Jeceai'ário. a baixar
Portaria adaptando, com termi ologia própria. 011

serviços constantea doa incilioa I, II, III e IV do

art. 1.0, face à� peculiaridades loca,{e.
\

Art;10.� _ C? ,não coml?rimelÍto do disposto
nesta Portaria sUJeitará 011 lDfrato,\c!l à9 lançõel
pr.liviltas Da Lei Delegada n.o 4, de 26 de setem-

bro de 1962, com aI alteraçõel d� p.ecreto·Lei
/

D.D' 422, de 20 de janeiro de 1969. \ ,II
•

Art. 11.° - A prese.nte Portaria, e�rará.. �m

n========�==�==================;Vigor na data de lua pubhcação no Dlára ' OfiCial
"

da União, revogada a Portaria SUPER D· 57, de F f" ?4 de juoho de 196gedemaiadilposiçõelemcont{ário. O�"' O CO P, I" .a 5 •
alI. Glauco Carvalho \

_

Superintendente
Visto e copiado pari

Em apel'�s 10 segundos, você tira

a18. Catarina Augusta da Silva \ F

°1.:°,
O P I A S, de qualquer documento,

Auxiliar Secretaria \jornai 'OU livros, no C A R T Ó R I O 'O O
Visto por: , � E 1ST R O C I V I L de N E R E IDA C.
8SB. OctaylsB de 'Luna BCtrtrand Fernandes CORTE, no edifício do FORUM desta' cidade.

Chefe Subltituta da ABsessoria

§ Lo _ O. estsbelecimentoe que iniciarem
lua. atividade. apód a vigêucia de9ta Portaria

comunicarão à. Delegaci8. Hegiouaie da SUNAB,
no prezo de 30 (Uiut8� dia., 8 contar de oua

efetiva comercialização, OI preço. de leu. lerviçol.
Entende.ee por "aata de efetiva eomercielisacão",
o primeiro pegamento efetuado pelo eetabeleci-,

mente, 'aol Fieco, dÓI tributo. I C,M. ou I S.S.
'

§ 2,° - O. estebelecimentoe referidoe Deite

artigo deverão observar a. di.poliçõel dOI artigo.
, 5.° e 6 ° delta Porteria, sempre que pretenderem
promover elevaçõel de preços ou preetar novos

lerviçol ao público consumidor.

\ Art. 5.° - O. baree, Ieuchonetee e aimilaree,
" re.taorante.,' churresceriee, lev8nderiBl, tinturerise,
barbearia_, cebeleireíros. hot.éi. e limilarel. que'

P'�etenderem promover elevacõel ,nOI preço. do.

let�iço. a que le refere nOI artigo. 1.0, 2.° e 3,0,

deva(ão comunicar, previamente, à. Delegacia.
Regionai. da StJNAB, DO prezo mínimo de 10

(dez) a;lII:
'

\

a) oli letviçol e reepectivoe preço I a lerem alteredoe;

b) a :iat em que lerão cohradoa OI OOVOI preço.·
,

' ,

Art. 6!!I .;_ O. eltebelecimeotol referido I DOI

ar�igo. '80teriçrel, que pretenderem pre.tar nOYOI
lerviCol-ao fl'Úblico coolumidor, deverão comunicar,
previamente, à�., Delegacia. da SUNAB, DO prazo

:'mÍnimo de 10 (dj;!z) di8l:
'

'; aD
'/

O. tipo. dOI lerviçol e relpectivul prt'çol
\

b) a data em que� .erá iniciada a pre..�ação do.

serviçol. \

Art. 7.° - O. \eltabelecimentoR abrangido.
por elta Porteria ficam obrigadO' a manter, à

dilpolição da !futoridade fiDcalizadora, ai leguodal
via. de 'quailquer cçmuoicaçõel enviadal ,à.

Delegacial Regioosil d,\ SUNAB, relati!amente
aOI preçu. de leUI .ervjç� D.

Art. 8.° - A. comuoiceçõe. a que .e referem

o. artigo. 4.°, § 1.0, 5 ° e '.p.o d,a pre.ente, Porta
ria lerão entre((Uel, àm Det�gecial RegioDsi. da

SUNAB, em três via!, uma"dal quail lerá d�.
vi:ia ao, intere'�8do. devideme,pte forc::elizada, pera
efeito do cumprimento do disposto DO art. 7.°. O

Extraordinária

I - Deliberação sobre os direitos de Bo�as de Estudos;

II - .Conhecímento sobre processamentos de .aposentadonas:
III - Aprovação de diárias, ajuda de custo e gratificações;

IV - Assuntos gerais. \,
\,
\

Presidente \
..

2, Canoinhas (Se), janeiro de 1974.

t;dmar Gonçalves Padilha
-< I $

agro.flore/tal ol/en .r.a.

EscrUól'lp de Planejamento /9riCOla
laboração, Supervisão e. ';Orientação

,.

Téc ica de PROJETO§:'"
FLORESTAIS

AGRICOLAS (FrutjC;;n;;��,S�j:a, trigo, etc.)PECUARIOS (Suinocultura -

Comercializa Mudas/Se: KIRI
'

ARAUCARIA A�GÚSTIFOLIA (��iro brasileiro)

,I' PINUS SPP (pinhei�
ii

,fI:.r EUCALIPTUS SPP
,-

Com Escritório em CANOINHAS

Rua 49'onel Albuquerque, 460 Fone, 192

Motores elétricos Arno e Weg - Chaves elétri
cas Alcace, Primelétrica e Lombardi - 'lifans
formadóres trifásicos e monofásicos Trafo/'ltel e

Asea - Material elétrico' para �'alta , baixa
tensão Instrumentos de registro, tbedição e

controle - Fios, cabos isolados e nú:� em cobre
e alumínio - Instalações elétricas, ;'hidráulicas e

combate a incêndio.
�

Santa Catarina
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Notícias de

Amanhã a grande festa do Padroeiro
A tradicional festa,de São Sebastião. Pádroeiro

do Município d� Papanduva, será realizada amanhã
com todo o entusíasmo dos paroquianos e do povo
em geral. inclusive de um número grande de vísítan
tes e. r�m_eiros que virão de outras cídanes e" que.
prestigiarão com suas presenças as festividades. Reina
grande espectativa em torno do grande acontectmento
religioso e tradi?ional.na comunidade papanduvense.
Uma bem erganízada Banda Musical. abrilhantará os'

festejos•.não faltando o suculento churrasco,' galinhal
assadas Inclusive uma variedade de outros petiscos
e aperitivos.

'

,

Felicitações recebidas pelo Colunista'
\

É éom imensa satisfação que registro em minha
coluna, as Ielíeítaeõea natalinas, recebidas. as quaís
gratísslmo fico e retribuo cordialmente. Do Senador
Federal Antonio Carlos Konder Reis. .\ o Seeretárío
da Câmara dos Deputados Dlb Ohérem e Sra., Depu
tado Federal Aroldo Carvalho, Deputado Federal Abel
Ávila dos Santos e -Sra., Deputado Federal Wilmar
Dallanhol, Deputado João Bertollí e Família. Secretá
rio do Governo Orlando Bertolí e Sra., Deputado Be
nedíto.Ttrerêzío de Carvalho Netto, Ex-Dep. Genésio
Lis e Sra.. Prefeito Alfredo O.' Garcíndo, Prefeito \

Aloisio Parta la, Vice-Prefeito Pedro G. de Luca. 2.
Sgt. Jamir �arvalho. Del. Polícia Fernando Reusing,

)

Preso Câmara, Municipal José Sanches Jr., Oiretor
Bradesco dr Dino Almeida, Coordenador Local Wal-

. mlr L. 8enna e Sra., Prof: Wenceslau Miniz, Dom
Geronymo Mazzarotto, Reitor Unív. Católica Paraná.
Pe. Egidio BrasiUa, Pe. F. A. Bendoratis, Diretór
Centro Médico Social. G-. Mirim, Anibal, G. de Lucea
e Família, dr. Osvaldo, Segundo de Oliveira e Famítía,
Jorge Weckerle Diretor Souza Cruz, Décio Almeida,
Gerente Regional Dp Marketing, Celesc, Com. Damaso.
da Silveira, Posto Shell de Nicolau Horacz, Serraria
Ind, Brasileira, Abrahão Musal 8/A, Soco Hípica Pa
panduvense. Gilberto Carvalho. Tabelião S. Fco. Victor
Mal!lkovski e 'amma. Eugênio Sldorak e Família,
Evaldo Grabovski e Famílla, Srtà. Luci Reck, Roberto

, Horliana e Família, Srta. Marlene Paulíchei, Francisca
Maia, Lauro Povaluk, João' Almélda 'e Família. Lauro
Gatz e Família, Arno Reckiezil Jr., Eva e Nalú, Carlos
Bronze e FamHia, Alois Werka e Família,' José A.
Correia e Família, Antonio C; Ramos e Famílía, Fa
mília Frichenbrudrs, Srta. Irene Kozoski e Ex-Gover
nador e Bx-êenador Irineu Bornhausen.

'Brasil estréia dia 13 de junho
na. copa.

Sorteado para ri Grupo II no próximo Campeo
nato Mundial de Futebol,' ao lado de Zaire, Escôela '

e Espanha. ou Iugoslávia. o Brasil -estréía naquela
competição contra um destes dois últimos, ' no dia 13
de [unho ,

deste ano, em Frankfurt, na partida que
marcará a abertura oficial do certame. A escolha das
chaves da Gopa do Mundo teve lugar em Essen,
na Alemanha Ocidental, presentes os representantes

, de todos os pai.es participantes,' A própria Ale�anha,
mais Uruguai e Bália encabeçaram os outros três
grupo!!. ,(Gazeta do Povo).

,

Papanduva terá novo campo
,..-

. de futebol
De conformidade com entendimentós mantidos

com Dom Orlando Dotti e Pe. Antonio Cintho, Vigár:io
'

da, Paróquia, a viabilidade do terreno� perten'cente a

Mitra ao lado da Igreja Ma.triz de nossa c,idade. será

aproveitado para ser o futuro estádio esportivo, inclu
sive 'com outros elportes, destacando·&e, Boliche,
'Bolão e futebol de Salão. A locslização do terreno é
centralíssimo,. fica ao lado da Matriz e Salão Paro

quial. sua dimenssã\) poderá receber o aprimoramento
de diversos estandart para esportes variados.' Sendo
o futebol o esporte mais em voga. não, só no Brasil
mas sim em todo o mundo, Papanduva não pOderia
ficar alheio ao esporte das multidões ainda mais ,neste

,

país que é o Oampeão do Mundo, o,nosso querido Brasil.

Você já .sabia?
Que cerca' de 300.000 novos produtos saem

anualmente das fábricas, empestando com. seus reli-
.

.\

EBereveu:
EBmeradliuo M;. Almeida

duos o. ar? à que essa mesma fumaça' que atualmente

polui os nossoe ares,. está sendo capturada e trans
formada em subprodutos para inseticidas, borracha

,sintétIca, corantes, tintas e vernizes. (Livro da Famílía],

Prefeito participa do t,o Congres so

de Técnicos
Esteve em Floriapópolls participando do «1.

Congresso de 'I'éeuícos- ém Administração Flnanc�lra
�unicipal» que teve a duração de 4 días, o Sr. Aloísio
Partala, Prefeito Muõicipal. Esse Congresso foi criado ,

pelo Decreto n.� SEF. 14/11/73 - n
" 921 do .Exmo. Sr.,

,

Governador do Estado. 'Colombo Machado Salles e

conta com a partíctpação do' 'l'ríbuua! de Contas do
Estado, cem li assistência do' Tribunal ri e, Contas da
União e com a coleboração técnica dos órgãos muní

cípaís. O temário versou' sobre: Orçaménto Municipal,
Legislação Tributária, Contabilidade' Pública e Recei
tas Transferidas. A data foi do dia 14' a 18 do cor

rente e seu funcionamento foi realizado na Secretaria
do Congresso, Assembléia Legtelatívs do Estado. v

vai' criar t.fib�lá de

para hospitals
Estudos já encaminhados pelo Ministério da

Saúde, ao Conselho Interminlsterial de Preços, esta-.
belecem 'as normas para o tabelamento dos preços
dos serviços nos híspítaís, casas de saúde e prontos
socorros, afim de coibir os excessos que estão dando

origem a freqüentes reclamações dos, que tem' de,
usar esses estabelecimentos. O Ministério fez também
um levantamento' completo de' todas as Instituições
hospitalares do, País. PLANEJ i\M8NTO: «Para se

construir um hospital - dísseo Ministro - não basta
ter dinheiro e desejo de õonstrutr: é indispensável
que ele se Inclua no contesto lógico de saúde. Evita
ríamos .assím o que ocorre, por exemplo, em uma

determinada cidade recentemente por mim visitada.'
onde se construíram quatro hospitais para uma po
pulação apenas de' cínoó mil habitantes. Quase todos
fechados. Um funciona porque 'nele se instalou a

Câmara de Vereadores. cujo plenário funciona na

sala de partos.» (Jornal Cidade de SantoS)

Gcve,rnó preços

Passou o vestibular com brilhantismo
o jovem, Aristides �Onaglio filho' jIo casal,

João (Leonor) Sonaglío, aqui residentes ,foi um dos
alunos que passou o Vestibular com brilhantismo.
Foi seu grande presente de aniversário, recebeu a

boa nova no dia de seu natalício. Agora já ct:rsando
a Faculdade, d.e Engenharia, no' corrente ano, o nosso

particular amigo, conhecido na intimidade, por «Dutra»
viu compensado, ós seus eslorços, debru�ado ',na mesa

'a procura dos conhecimentos para seu aprimoramento
cultural !3 para orgulho ,e alegria de s,eus familiares .

, -

. . ; :

Passarela da Sociedade
Dia .20 do corrente, dia de ,São Sebastião, nosso

Padroeiro, estarâ aniversariando o sr. .Severiano
Sebastião de Almeida. Portanto amanhã dUJ,'ante a

festa o natalício do Severiana será comemorado'
entre'amigo$ e parentes.

.

.1

X x
\,

,Dia 25' quem estará festejando niver é a sro:.
Professora Lurdes Correia Vieira, esposa do senhor
Orlando Vieira, Gerente local da CELELC. A aniver
sariante, pessoa que desfruta de grande estima, por
certo muito felicitada selrá na sua data natalícia.

UM POR SEM4NA - RemorllO: O remorso é na moral, '

o que a dor e no físico Individualidade: advertência
de desordem que se deve reparar. (Marques de Maricá) ,

Cine V er a Cruz (O cinema do povo)
HOJE. à. 20.15 h • cen•• 14 .no. - programa duplo

, LO fi} e: uma espetacular aventura filmada em deslumbrante
Technlolor: Os Invencíveis Irm60s Maclste
2.°' fllm .

um espetacular fUme policial colorido:
,

Os Executores

, ã. 13.45 hora. - cen.ura lin.

vencíveis Irm60s
Em dua.. lõe. a. 19 � 21,15 hora. - c .ura 14 ano.

.

,

A FOX aprese ta um espetacular filme de guar,a colorido:

AssI Nascem os H�-Í'ó's
E�te filme, rf ,d.a 2a. feira. dia 2�/01,1 a. 20.15 hora.

DIA 22. 3a. feita. a. 20,15 hora.

�'cen.ura
'14 ano.

\OS Executores

DIA 23. 4a. feir",'- à. 20.15 hora. cen.ur& 14 8no.

,

"Se••ão da. MO�8'" - Formidáv I programa duplo
1.· filme: uma formld�vel aventura no esp1,\ço fUmado, em magní- .

fico Technicolor: Selquestro, no f:spõço
2.° filme: à programai f'

" ,\ .

DUS 24 e 25. 5a. e 6�. feira - a. 20.116 hora. - cens, ,ÍS ano.
Um formidável fllme na�onal todo colq�idó:

.

,

UmG' Gar\».a ,Propaganda
sABADO 26/0�: as 20.� h - ceni. 14 ano. - prog. duplo
1.· filme:

. Dois Tra acelrps da Pesada
2.·' filme: A F&.míUa· Futera, Jerry Lewis, cotortdo

OOMINGO 27/01:à. 19 ,,\21.,5 horas - cen�ura 14 ano.
Para p. apreciadores do bom �,ar"weBt italiano a cores:

"

O Plst,olelr,,/ do Inferno,

,

Cine J ubileu/�"Iançadordà sucessos
, ,�

HOJE. a. 20.15 hora. -/ centura 14, aQo. c.
A Contíor apresenta um forg'lidáveljfilme de guerra todo colorido,
estrelado por Richard Harrjson, Kl�us Kinski � dezenas de flgu·
rantes em:

. 04li ComJlnd�s\ de Churchlll
Sangue, suor e lágrimas não eram syficlenteS,..

.

, Jj:les preclsll'{am arriscar a prõpría vldal
E.te filme repri.a 'd,;»mingo, , à.:,16 borae,. em ve.peral

'I ' ,

AMANHÃ, a. 19,15 e 21,15 hora...... cen.ura 18 800.
. I

. Giuliano Gemma. e )Senta Berger ao', lado de Lando Buzzanca
(O Sup�r Macho) n� espetacular co�édia super apim!3ntada:
Quando oS ,I Mulheres '\Tlnham Rabo

- Filmado pm esplendoroso Teqhnicolor.
E.te. filme tepri.� 2... feira. dia 21�Ol, à. 20.15 hora.

i � 1
Dia. 22 e 23. 3,a, e 4a. feirri - a_ 20.1� h - cen•• 14 8DO.

Um bom drama da}ART Films todo CÓIOrid�:
'

.

Uma JVIÚVG Toda d� Ou�o
"

"(' \
Dia. 24 e 25. 51' e 6a. feira a. 20,15 h \- cenl. 14 ano.

A C�lumbia apre,;enta Anthony Quinn no seu �ra!lde dese�penho:
RPM' Revofuções por MiDU'Ó\Technicolor coloro

.

Dia 26 ,.ábadt - a. 20.15 hora. - ceolura 14 ano.

John Wayne

V,i,'ta
à

tela,em
UIna sensa�ional a�entura na

AfrlC,a:H tarl Filmado em magnifico cl>lorido.
'

,

I

-

"
/'

Ois �7, dom� go - a. 19.15 e 21.15 horas,. cenl. 14 ano.

Uma f:uper prqtluçã(): O Mundo dos Averdureiros

I' O Vi�ema Ilinda é o <melhor e o mais acesalvel difertimento!
Vá sempre e leve seus filhos! .

matinê
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COOPERATlVA AGRO ,PE:CUÂRIA DE CANOIHHAS LTD�A.

atsntsmente houveres sabido

evitar atp" e penssmentos im'..

puros. Os impulsos sexuais devem'
roer, com efeito, dominados até

o dia em que se for capaz ('h,,'

compor um lar, escolhendo uma

moça que �e amará total e

definitivamente. 'Fora do casa

mento os atos sexusis voluntá
rios são abominável desobedi
ência à lei de Deus e aviltam

os que os praticam. Destroem o

amor que DeUS imaginou e ar

.ruínem a vida famílíer".

"Ora conheces as razões do

amor que a 'mim e a tua mãe

Insptrss. És o fcuto de nossa

união, Deus quer que, todos 08

dias, pO&8am08 alsgrar-noe de

te haver: posto no mundo", , '

Torno a insistir aos senhores

pais e professores, de que estas

medidas sejam encaradas com

a maior sertedade, franqueza, e
serenidade, de tal forma que,
,nem se quer no menor gesto
ou ares, deixe transparecer o

mínímo de mallcía ou interpre
tação incorreta cu, que é pior
leviandade.

Muito cuidado e segurançe,
sentindo e fazendo sentir ,a alta

responsebtlídede do momento.

E . ;. assim escreve

Lar e Escola

ASSEMBLEIA ,GERAL ORDINÁRIA

AI J
'

os ovens
Edita� de Convocação (Conclusão do número on',,;o",

De acótê!lo com os Estatuto!! Sociais, ficam convocados os Prosssgutndo 'nos esclareci-

senhores associa\os da Cooperativa Agro P�cuári8 de Carioinhss mentes uecessártos, convirá

Ltda., em pleno gozo de seus direitos sJciais" para a.Assembléia chamar à' eolccação as novas

Geral Ordinária,

d\�8er
realizada no dia 13 de msrço de 1974, Da responss btlídades do filho, ter

sua !ede social, sit na Rua Paulo Rttzmsnn n.O 20, nesta cidade nado púbere.
de Canoínhes, Estad

',

,de Sant� Catarina, às' 7 horas em .PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO com, o mínimo de 2/3 de seus assoctados, às 8 "Se Deus quis que o amor

horas em SEGUNDA 'lçONVOCAÇÃO com o mínimo da metade que um ao outro inspiram paí
e mais um de seus 8I!lS'Q,�i8dOS, às 9 hor�s em TERCEIRA �ON- e mãe' st'ja a coucíção primor

VOCAÇAO com a pr",,!ença de no mínimo 10 (dez) assocraoos, dial : do nesctmento dos frlhcs,

no qual .havendo número "legal, sérá discutida a seguinte .decldtu, igualmente. servir-se

dos corpos daque les para formar
(JS 'corpos destes. Assrm pst e

mãe cedem a' Deus cmpos' 'e,

corações para que se opere' o
nasctmento dos filhos qU!!, ele
deliberou criar. EIS porque o

pai' traz consrgo um germpn
VItal, um hormônío (liquido
fecu'odantt') ,clpstiosoo a f..cun
dar o corpo da mãe" do Mesmo

modo como o podem fecunàar

ao os óvulos da, flor. A -mãe trsz

30

, ORDE�, DO DIA:

1) Apresentação, discussão ,8" julgamento do Balanço Geral e

demais' documentos no exe�LÍcío de-1973.
Parecer do Conselho Ftscal 6, o Relatóeío da Diretoria.

2) Destinação das Sobras e Perdas v rificadas no exercício de' 1973.

3) Eleição do Conselho Fiscal e Suplerites para o exercício d� 1974'-
,

4) Outros Assuntos de interesse da Cooperativa.
'., \

'

8) OBS.: O registro de chapes, pare concerrerem às eleições
cargo de Couselho Fiscal deverão ser feita!. com

?ias após 8 publicação do Edital de,.ponvocaç�o.
b) Par";�feito de cálculo de quorum para inst�18çã,) da Assem

b�1i, �sta- Cooperativa tem 4:'iQ usociados.

�_Canoínhes, l� de janeiro de 1974.

Waldemlro Noernberg - PRESIDENTE

em si 0&, ovarros que eó podem
servir ao nasctmeuto do filho
se o homern neposrta ali um

pouco nesse hormônio, chamado
sernen ou e-perma, 11: bom que
saibss que trszes, também, em

tua cs rn .. , esse miraculoso líqui
do. Está encerrado Da parte 00

Adolescentes
corpo que se chama sexo, o

qual, por i880 mesmo, deves!
particularmente respeitar e pre
servar de olhares e toques im

puros. Quando teu' corpo que é

ainda um corpo de menino, se

transforme r num corpo de adulto"
bem depressa o perceberás".

- .

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.:

Ru:a Vidal
{'

'

.1

/' Canoinhas

Ramos, 1195

Santa
,

Catarina

"Procurando satr, o semen

provooará em teu sexo um mo

vimento especial destinado a

hcílitar-lhe 8 ejaculação. Fica

pois, sabendo q!ll:!, se um dia

surpreeoderes em teu' corp,o
, algum movimente desse gênero,
não tI" cause íssc, nem sspanto
nem terror. Será, 'simplesmente
(O prova de que derxaste de ser

criança para passares a homem".
, ,

"QUI:! nova� obrigaçõ'e,;, desde
entào, assumes? Jov-m demais

para teres fl,lhos e cria-los ccn

venient�mente, é precíso que

procures, sempre, evitar tudo o

que te poderia cause r .e xcttaçôes
,e ctstúrbics. Se tiveres 8 cora

gem de permanecer mtscto até

o dia de teu casa'mento, De us :

'8�"nço&rá o teu tuturo lar e te

dbrá filhos- tant« 1lJi:;is belos e

incltnecos ao bem. quanto maí s

,

Vende-seoFuscausado _,

aouelaproíess aque sóusava
,

oFu a para iràaula.'
.

Quando v. compra
Fusca usado no seu

RevendedorAutorizado
VW, ele lhe é entregue .'

completamente revisado,
em condições ideais de
uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços
Técnicos que lhe da 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 hora de trocar, v.

Fldelle Lovetel

,Oração' ao

Santo I

Espirito anto;. você que me

esclarece tu o, que ilumina todos
I os caminhos para, eu atinj� o'

meu ideal; vo ê que me aé o

dom divino de erdoar e esqué
car o mal que ,e fazem e que
todos os install�es de minha

I vida está cOllüg()\ eu 9ue �este
curto diálogo agr'fidtlcer-Ihe por
tudo e confirmar fnai!! uma vez

que eu nunca quero me separar
de você, por maior que seja e.

• ilusão materfal, n�o será o mí
nimo da vontade' que sinto de

um dia estar com v-ocê e todos os

. meus Irmãos na glóri& perpétua.

Obrigado mais ums vez.

(A pessoa deverá fazer esta

oração 3 dias seguidos, sem'di
zer- o pedido, dentro de 3 .dies

será alcançada a graça, por mais
difícil que sfója). Publicar assim

que re ceber .a graça.
EMl_)

Certificado
,
extraviado

Foi extraviado o Certificado
da camíonete Chevrolet, motor

C!44ABRn0999B; placa TR·0093,
cor Turqueza Real, pertencente
a Ivan -José da Cesta.

Fica, este Certificado sem

efeito por ter sido r�querido a

2a. Via, 1

Certificado
, extravi�do
'.Leomar Artner ,�or�ac' pú
blIco que extraviou . sua

Carteira de Mot6rista �.
o

124.404,
'

com vencimento
em 05/07/1974, fican:io o

mesmo sem efeito por haver

requerido 2a. / Via. '1
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19.01.1974

BANCO DO BRASIL S. A.
EDITAL

"

d) firme termo de compromisso em que
aceite de�ignacão para servir em qualquer .par
te do território nacional, em 'joróada de traba
lho de 6 horas, prorrogáveis sempre que o

volume de serviço assim o extgtr.
-

e) entregue dois retratos recentes, iguais
de tamanho 3x4� tirados d� ftente.

, 3. A seleção constará das seguintes prl,>Va8'

Psícolôgtcâ,
Português,
Matemática, •

I

Datilografia. /
4. As provas �e Português e Matemática

serão do tipo objetivo. Obrtgató-ío 0- uso de

tinta de cor 8z�1 em caneté-tínteiro ou/ e�fero

,gráfiC!l e lápis preto n.? 2-.
,

5. A pr��8 de Datilografia será feita em

máquinas for;hecid8s pelo Banco.

6. F'8r�' cada prova haverá 'apenes uma

chamada. ,Somente será permitiao o ingresso
no prédi�' onde se realizarão 9S provas do ca[.o

didato I�ue se apltes@ntar com anteéedência

mínimjí' de TRINTA MINUTOS dA hora mar

cada,)para início dos exames. Sob nenhum

pr'1i�:x:to admitlr-se-á a ,participação do CSQ- ,

diAato que, embora, tendo ingressado no prédio
'dentro do horário estabelecido, deixe, por

/
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" Departamento. de""Veículos Usados II
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Tem para p(onta entrega - revisados §
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"
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egocl.p
ocasião,

ou troca-se por

uma proprie ade em Ca

noinhas ta asa com 2

lotes, bem situa a no bairro

C I !I-'d d L� ora n� Cl a e e ages.
Base di negóCio $ .

45.000',06.' Informaçõ s nesta

redat�ão ou na Avenid Luiz
;r

+' Camões,
1736 (ou

stal, 498) em La�es.

Leial Assine! DivulgueI

Correio do Nôrte

DIA 21: o S,.. Engelbert
Zierhut; a Senhorita Eunice
Grein Costa; o jovem Mário
Bockor,

DIA 22: 'As Senhoras do
nas: lIda esposa do' Senhor
Ernesto Herbsi e Maria es»

posa do Sr. João R.einert; o

leção' de Auxiliar de Escrita'" ANIVERSARIA'NTES DA
o BANCO DO BRASIL SA: faz eaber qU9Iqpermotivo,deesta'rpresentenasalar����- ANIVER.SARIAM-SE menino _Ivo. Roberto fi1ho.'do

que, de 2801.74 a 1.°.02.74, estarão abertas tiva antes do siDaI para distribuição da .'piova., HOJE: A menina -Ivanil S,...Fr2edrtc� Brau,ha,.dt, a

em lua a ncís desta cidade,' na Rua Vida1 7. O participante que faltar a qualquer filha do sr. Nivaldo Damaso mentna Mdart� Jose dfi1sha �o
Rambs, n.? ,0, de segunda a sexta-feira, das das provas ficará Impedido de prossegutr . no" da Silveira.

S,.. Salva, OI' I ernan e , ".e. .

13:00 às 15:4 horas, as. inscrições para a sele-
em Paraiso do Norte • (loiés.

ção acima, a r llzar-se na cíoade de Mafra concu;.soSerá selecionado aqu-le q�e: AMANHÃ' A Senhora do-

se., em data, ho ária e local que serão opor-
, .) B8tisfaz@r às exigências áa prbv8 Psicológica;

na Alzira esposa do Senhor

tunamente anuncí os.
-

b) obtiver a Dota minima de /60 (SES':iENTA) Paulo Soares.

2, A inscrição t:l,everá ser soltcítada
: pes- n88 provas de Português � Maltomátic8 e 40

soalmente pelo candid'�,o (v-dade a participeção (QUARENTA) na de Datilografia.
ue Intermedíárto) e .er� defertda àquele que, '<, 9. Atenotdas essas-oondíções, e afim de

�unido. de documen�o d�'dentidade, satisf.8ça
estabelecer as priorid,sdes para poseível apro-,

as seguíntes eXIgênCIas: "veitamento, o BaDcO,.' relactouar
á

os seleciona-

a) tenha, à dàta do tér' ino das inscrições, dos em ordem deylescente do total de pontos
idade mínima de 18 anos com,�letos e máxtma obtidos. /

'

de 25 anos incompletos;' 10. O julgamento das provas terá' caráter

,

l' b) pague a taxa de inscriçã\\de Cr$ 50,00 Irrecorrfv- 1. ,:

�cinquenta cruzeiros). " .

r
11. O .Banco reserva-se o direita de apro-

c) apresente: veiter, ou, 'hão, os selecionados, observado o

I) (se do sexo masculíno) - ('ertl'�c8do de prazo d�V'12 meses.

'

alistamento' militar, ou' oe reservhta:\_ou de l�: A posse dos selecionados ficará na

di 8 P e n ii a d e i n c o r p o r a ç ã o, o�,\ de dependência de aprovação «m exame de saúde

isenção do serviçe militar, ou, ainda, carteira de feit�/por médico do Banco ou por ele credenciado.

identidade do Ministério" do Exército, ou \do ,Y 13. Cumprides as formalid8,jes de nomes-

Ministério da Marinha ou do Ministério de ção e localização, serão empossados no cargo
aeronáutica. Quando se �rat,ar de militar íneor- ,

. inicial da carreira de Auxiliar de Escrita - R.f,

porado, ofício do comandante permitindo a \,' 050, com vencimentos mensais de Cr$ 948,00
ínscrtção. ':', (novecentos e quarenta e oito cruzeiros). Antes

II) certificada ou hístórtco escolar (com 'Qe dscorr'ido o prazo de 2 (ríoís) anos, contados

firma 'reconhecida) de conclusão do .primetro a .paenr da data da pos!!e,- ficam ímp-dídos de:

cíclo: curso ginasial ou equivalente, expedido a) �l",it,.ar traus f-rêncíe, re�guardllndo-se o,

por estabelecimento de ensino oficiei ou reco- BellCQ o direito de removê-los por conveníên-

nhecido, ou documento que comprove nível de cía de}" serviço;
escolarrdade mais alto; b) parti'�ip8r de seleção interna para a carreira

UI) prova de naturalização, se .não for de Escritqrário. _

brasileiro nato;
>

14. A \.inscrição do- candídato imp'lrterá
em anuência\il;Ilplícita a futura d ..signsção (se
selecionado e nomeado) pera servir em qual-

,

qu .. r dependên�i,e. do Banco; bem como a pos
s.biltdade de ser'\tramferido para outro local,
tom qualquer tem�, durante ,a vigência do

contrato de trabalho\. _

.

.

-

15. Nenhum can3;\dato poderá inscrf>ver-'
!!e nem prestar proves �m agência adrnjmstra
da por seu cônjuge ou p�ente até o s-gundo
grau,' ainda que o admlniétaador em causa não

.v-nha a participar dos trab�J{los do certame;
. Igualmente Dão será locallzado\ em ' agência -

a

cuj o qua'dro pertença qualquer lllDcionário pa
rente seu até o segundo greu do'\�ônjuge.

16. O. presente certame visa. 8, selecionar,
pessoal para suprimento das vegas p�vt'nturlÍl
existente.s nas seguintes agência_: C8'�o.!.oh8s,
Mafra e São BeQto do Sul EntretaDto o.�Bnco
se reserva o direito de lócdizar os selecioJ!\8dos
em uma de suas depen'dências. em qU81q�er
parte do território nacional. '\'
.. ,

17. Inscrito, considf>ur-se- á o candidato ci'

ente das condições estipulades no pr�sente edital.

Cenoibhas, 4 de janeiro de 1974.

Fernando Rocha Alfredo Guilherme KnOppel
GerO'nte Subgerente

SEMANA

DlA 23: O S,.. Basilio
Senceuck, residente em Cia-'
norte • Paraná.

DIA 24: O menino Hé/cio

Heron filho do Senho,. Pedro

Veiga Sobrinho,

Aos aniversariantes nossos

parabéns.

(,ONVITE
O 9RUPO DE TRABALHO DO GREMIO XV

DE JULHO vem por .intermédio deste convldar

V. Sa. e Exma, Familia para participarem das

prornoçêes empreendidas por esta agremiação'
par'a o exercício de ,1974, Irriciandos
DIA 02/02.- BAILE' "GRITO DE CARNAVAL"

DIA 03/02 • SARAU,
,

CONJUNTO � "OS ATOMICOS"

LOCAL. S. B. O.

PreFei,tura . Mu"icipal'
Época de Pagamento

de: (anoinhas
,

.?"� ,

de".Jmppsto
;;:_;-

.::.?'

Janeiro 'e Fevereiro: AL-VÃRA DE LICENÇA
,

I
.. ,,ç""'"

Março: l.a parc;1-à.71fo Imposto Predial-Territorial
_.«

.

OBS.: ,A paptr�de janeiro,'mensalmente é recolhido
'#

,

��mposto Sobre Qualquer Natureza (ISS),
�Comércio e Mão de Obra. Os profissionais

Liberais e Autônomos, a primeira prestação
é recolhida no 'mês de· março.

2

REGISTRO CIVIL
Sebastião Grein COlita, Escrivlio

'

de Paz e Oficial do R"g-istro Civil
do municipio de ,"Major Vieira,
Comarca . de _pgrioinhas.' Eltado
de Santa CatariDa,

Faz saber qúe pretend�m ca8Br:

ALCIDES 'GREIN e ZENILDA
F,.ERREIRA. Ele, natural deIte

/É8tado, Dascido em Lsgeado Liso
neste município, no dia 02 de
outubro de 1949, lavrador, soltei.

ro, domiciliado e residente nelte

município, filho de Al1l8otino Gre;o,
falecido, e de dODa Henriqueta
Hero8ode Grein. domiciliada e

resi�eote neste município. Ela,
oatural deste Estado, Dascida em

RilJ Claro, 'neste município, DO

dia 14 d� julho de 1956, domés
tica. aolteira, domiciliada e resi.
dente Deste município, filha de
João Ferreir. e de dODa Am�1i8
Ferreira, dpm\ciliados e ulidentes
ueste muoicÍpio.

.

Apreseot'ara� os documentos

exigidos pelo C6digo Civil art.
180. Se alguém ,tiver conheci.
menta. de exi.tir algum impedi
mento legal. acusé.o pafa fins
dfl direito. ,

'

,

Major Vieira, 14 de jan�ro de 1974.
I Eunice Machado dâ COita

\. Escrevente Juram.. eai exercício
\

----�._/��------�------����----�--���J

Maria GÓIS Glioliki, Oficial do

R'giMbo Civil do' Distrito d.

Paul,a ' Pereira, município e Co·
ularca de CSDoiohal, Eltado de

Sao1�C�tarina, etc. ,

...... l'

FIIZ saber 'ql:l� pretendem C8sar:

VALDEMIRO . 'WOSSGRAU e

MARIA, GLACI NEVES.' Ele,
oatural de!lte Estado, oSlcido em

Paula Pereira, no dia 30 de ou

tubro de 1949, _lavrador, solteiro,
domiciliado e resideote oeste, dil'

trito, filho de Alberto F. W08sgrâu
e de dooa ,- Augusta Rodrigues.
domiciliados e residente.s Detlte

distrito. Ela, natural deite E�ta.
do, n88cida em Salseira, no dia
14 de janeiro de 1957, doméstica;
lolteira, domiciliada';e residente

I
neste distrito. filhll i_de Cristina
Neves, domiciliada.' e residente
neste Dis.trito.

'

"

h

Apresentaram os
. dccumentos

exigidos pelo C6d'igo Civil art.
180. Se alguém r tiver conheci-,
menta de existir '1algum impedi.'
mento leg.. l. acu'e.o pala firia
de direito.

Paula Pereira, p5 de janeiro
de 1974.

Maria Gós� GlIliSkl
Oficial do Régistro Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
19.01.1974

Curso de Formação de Sargentos Combatentes

EDITAL

CALOURO DE DIREITO
Há questão de um nÍ�8, noticiamos com prazer, a vitória

aicançada- pelo jovem canoiohense FRANCISCO VITAL PEREII\A,
que havia conseguido aprovação no 'Vestibular para o curso de PSI-

COLOGIA .. promovido pela Faculdade Tuiuti, de Curitiba. '

Hoje eatamoa informando aoa nOll8�s -leitores, com prazer re

dobrado, q.ue o Francisco bisou o feito, ao passar �m 34.- lugar no

Vestibulal' de Direito. da Univereidede Federal, do Paraná, numa

dispute em que participaram aproximadamente 400 candidetoe,

Valoriza' o feito, o fato do Chico, como é mais conhecido. em

decorrência de um deslocamento de retina, elltar privado da visão

desde os treze anoa, quando cursava 0/3.° ano do' Ginásio Santa Cruz.

Aliás, este motivo o trauaformou em noticiário de todolos jornais,
rádios e TVs, da capital paranaense, por todo o transcorrer rta seme

máximo 30 na peseade, período em que se realizaram os vestibularea.

Par'a gáudio doa seus, de par Com a pujante demonstraçllo
a in8crição .de preparo intelectual, é' ele um rapaz desinibido, alegre e com par

ticipação ativa, na vida dà família, da escola e 008 meios sociais.

Ao, Francisco e aoa seus pais, Acácio (Gefly) Pereira, levam�s,
mais uma vez, os noeeos psrebéns.

VENDE-SE
Uma casa de alvenaria, medindo 164 m2, contendo armários

imbutidos, cozinba americaDa e todas' 8S demais dependências, sjtúada
'

O BSE R V A é Ã O nas proximidades de Móvei" Apol�. _Aceitawse autom6ver-éõíi�()"'p:rte
,

do psgamenl-n ,Tratar com Wilson pelo telefone 201 ou pessoalmente
Todos 08 candidatos; civis ou militaree, no

........,

na Rua Getulio Vargas. 408.
ato da inscrição, deverão efetuar o pagamecto, à
Secreteria dos Cursos. de uma tau no valor de

C, $ 20,00 (vinte cruzeiroe).
' .

Os. candidatos que satipfazereol' a9 condições
acima exigidas fledio • ubmetidos a Exame de Se-

leção �ue compreeuderâs '

"

a) Exame 'Mérlico;
b) Exame Físico;
c) Enme P"icotécnico;'
d) EXIme Intelectual.

O Exame Intelectual constará das Il"guintes matéria!!:

a) Português;
b) Aritimética; .

c) Geografia do Brasil;
d) História do Beesil.

Maiores esclarecimeotoa poderão ser dados

Da sede do 3.° BPM, na Rua Duque de Caxias

n." 200.
.

De ordem
.

da Exmo. Sr. Cmt.·Geral, faço
público a quem interessar pOlia, que se acham
abertas até o dia 01 de fevereiro de 1974 a8 ins

c�ições ao exame de Admilsão ao Cueso de For
mação de SbrgentcI Combatentes.

,
OI candidatos deverã� requerer inscrições ao

CeDtro de Iostrução Policial Militar (CIPM), sa.

tisfazendo as seguintes condições:

b) Nilo estar seDdo processado pelo Forum
Militar

.

ou Civil e nem cumprindo pena por con

denação, não 'estar sujeito a inquérito Policial
Militar ou Civil (comum);

c) Não haja cometido transgreuão discipli
Dar de natureza desonrosa ou que atente contra

a dignidade militar .00' profissional e 'que não reco-
'

mende leu ingreseo Da classe de Sargento da

Corporação;
d� Os cendidatos deverão ter no

anoll de idade;
e) Requerer ao Cmt. do CIPM,

ao referido cursor

f) O··requerimeoto. contendo bem explícito
O endereço do requerenee, deverá seI' acompanha
dos doa documentos exigidos na letra

I F" para
os candidatos civis;

g) 'Deverão apresentar aotorização dos Co
mandantes doa respectivea Unidad:ils.

Para candidatos civis:
aO Ser brasiléiro nato; ,

b) Possuir no máximo 25 anos de idade-

c) Se .. reservista de la� ou 2a. C8teg�ria;
d) Ter boa conduta civil ou militar, se for o caso;

e) Requerer ao. Cmt. do CIPM; II inscrição ao

referidQ CUflO; ,/

'

f� O requerimento, contendo bem explicito o en

dereço do requerente, 'deverá ler acompanhado
dos Beguinter. documentos:

a) Certidão de Nascimento;
b) Ateltado de Vacina Anti.Variólica;
c) DUBS fotografias 3/4, de fro'!lnte, busto com ca-

beça descoberte;
,

d) Atestado de antecedentes políticos, tirado na

Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS);
e) Folha corrids expedida pelo Cartório do Crime da

localidade do domicílio. do requerente. StJ for de

Fpolis, expedida. p.,la la" e 2a. Vara Crímioa'l;
f) Atestado d� residência;
g) Título de Eleitor;
b) Quitação Escolar;
i) Certificado de Reservista (diploma de Honra

ao Mérito, se tiver),

TABELIONATO PAULA S.
EDITAL

, Eocontraei le em cartório na

l-.,.!,l......__,l..!'�del Ramol. para lerem
titulos abaixo

Duplicates númer
vencida em 03.12.73, 00 aJor de

Cr$ 1 077 00 (hum mil e lenta

e sete oruaeiroa) e ,29528·C, v �
. ,cida em 0301.74, no valor de

('1$ 1.077,00 (hum mil e tetenta

.

e sete cruseiros), emitida. por
Tecido.' Tuffi Amin Lrda., contra
Alfredo Tembosi, por, falta de
aceite e pagamento,

Duplicata 0.° 1.561,B, .veocida

Para condidatos de ootras corporacões:
Os .candidatos de outras' corporações, 8. se.

guintes exigências: .,'
,

f

a) A matrícula ê voluntária e os candidatos

poderão ser 3.° Sargentol, Cabos ou Soldados

mobilizáveis,oli quaia deverão estar no mínimo no

"Bom" comportamento; "

NãOfique
cíasse,

Não fique para trás. Nem
no tempo, nem no espaço.

.

Chegou o novo Dodge 1800
- modelo 1974.

Com 82 hp - a maior
potência entre os carros
médios e pequenos.

O novO Dodge 1800
já está em nossas lojas.

Pronto para você
examinar, provar e vibrar,

.

Venha conhecê-lo na .

intimidade. Sentir todo o
seu conforto, testar
seu novo carburador,
surpreender-se com'

.

o seu desempenho.

Venha, enfim, entender
porque o Dodge 1800mereceu
este título

.

- o primeiro da classe.

REVENDEDOR Át�RIZADO�.� CHRVSlER
5f � do BRASIL

'o,novo
V, 'com82 hp.

RuA PAULA PEREIRA,735 - TELEFONE: 365 E 366 - CAIXA POSTAL 220 - CANOINHAS - se

CARVALHO
, .

em 20.09.72, no valor de Cr$
8UO,OO (oitocentos oruseíroe), emi
tida por S( ciedade Im!ultrial e

Comercial Sicôl S A, contra Joaé
_

Stühler, por falta de pagamento.

.Duplicata 0.° 1391/72. vencida
em lJ.09.72, 00 valor :ie Cr$
118;04 (cento' e dezoito eruzeirca
e quatro. centavoe), emitida por
almo, Humenhuk & Ciso Ltda.,

c tra Jo-ê Milton Keuva, por
Ialt de aceite e pagamento. )

Du licat... número. 1596/72.B,
1596/7 C, 1596/72· D. 1596· E,
�596.F, venoidaa em 10.02,73,
100373, 10,04 73, 10.05.73 e

10.0673 re pectivameote, cad9

uma do. vai r de Cr$ 267,00
(duzentoe e I lIenta e sete cru.

seiros), emitida por Baailio Hu
menhnk & Cis, Ltde., contra

D�lvim Borges G me.; por falta
de pagamento.

Por não. ter aid
contesr OI referido. re,poDlávei.,
pelo. presente OI inti o para DO.

prazo de 3 (trê.) di I úteis, a

coutar da publicação este jornal
"Correio do. Norte", v rem pagar
Ól referido. título. ou darem a.

razõel porque Dão o fez m e, 80.

lI!e.mo tempo, no
, C8.'0 de não

ler atendido e.h intima ão, ';1
notifico dOI competente. p testoe.

Canoinhee, 16 de janairn 197�.

PAULA S. CARVALH

Ofi�ial de Protelltol

Agro-Florestal Olsen SIA

Serviços d"�
Escritórjt( .

AGRO FLORESTÃi OLSEN

S/A. prt'cis8 de/RAPAZ ou

MOÇA que te.pha boa detito

grtifla, pare tubalhlir em seu

escritório. -nR Rua CeI. Alb�:
querque, 460 - Fone, 192. Tratar
DO. mesmpr' end,ereço_

'

I

C80oin#es, 17 de jaDl'irü de 1974.

Declaração
Declaro qUE' foram extraviados,

üs documentos do automÓvel
mercs Volk·wegen, 800. de fa

bricação. 1968, placa CA 0814, cer
bej .. nilo, chaSSIS D.O BF.537747,
Ct"itificad� de Propriedade 0,°

307279 - se, deminha propriedade.

Ficam os mesmos !!em efeito

por ter SIdo requerido 2a. via_

Csoüiohas, 17 de janeiro 'de 1974.

,3 SAUL CHUNY ZUtiMAN
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ESTADO, DE SANTA CATARINA
,

Secretaria de Estado da Educação,
Município r de Três Barras'

Inspetoria Municipal de' Ensino
, \�

Decr�to
( ';..

IOde janeiro de

N. 281,' de

1974
,

o Sr. Prefeito Municipal de Três E'arru, ,DO
e

USO das atribuições que lhe são outorgadas pela
Nova Consntuícão Federal, "Ip..ertinente à Constituição
Estadual n ? 01/20/01/70, art 113, § }.O e 2,0, 1;10

que impera nos artigos 12, '13, item I, 14 e 17,
item I, da Lei n ? 197 de 06 de dezembro de 1971
(Estatutos dos Funcionários Públicos do Município
de Três Barras-Se).

j,
,

D E C R E T A:

Art. }.O - .Fícam abertas. a paetír de 17 de

janeiro do corrente ano, as inscrições para o con

curso de ingresso à clssse inicial Ida, carreira de

professores para o movimento de �8g3S existentes
Das escolas' Isoladas e outras congêneres, do Muni

clpio de Três Barras.

" Art, 2.° - Após a inscrição competente, di

vulgados ed,�tais tom época hábil, uma vez verificada
$ existência de vagas. publicadas na Imprensa falada
e escrita, haverá inscrição de ordem preferencial ,Qe
acordo com o nível cultural ou técnico.

'

Art. 3.0 ..,.. 'Poderão' inscrever-se, somente, can
didatos portadoses de título de nível NORMAL do
2,0 Ciclo 'e radicados no território municipal de Três
Barras, mediante comprovação cabível prevista em

lei vigente (diploma certificado ou fotocópia devida
mente autenticada).

Art. 4,° - 'O concurso de que tut,a O presente
decreto, deverá ser de título e provas, considerado

aprovado somente o candidato que obtiver nota

média 5 (cíncojou superior, nes provas escritas.

r

Parágrafo único _; São eliminatórias as disci

plinas de Língua Nacional (Pcrtuguês), Matemática
e Pedagogia.

,

Art. 5,° - As provas serão somente escritas e(
constarão das seguintes disciplinas: Língua Nacional,
Matemática, Pedagogia e Conhecimentos Gerais de
História do Brasil e da R ..gião, Gsografta dn Brastl
e da_.Reg,ião" \Noções de Ciências e Higiene, Educação
Moral e Cívica em testes do sistema objetivo.

Art. 6,° - O Chefe do Poder Executivo Mu-
,

,

G

níctpal. nomeará uma banca .composta de três pro-
fessores formados e habilitados que, sob a presidên
cia do Coordenador Local de Educação, se efetuem
os exames, determinando' o local de inscrição e

realização das provas, que, não poderá" ser for·a da
sede do município.

./

Art. 7.0 - O processo de Inscrição of'verá ser

formulado, por requertmento dirigido ao Sr, Prefeito

Municipal, através da Ccordenadoris Municipal de

Educação que informará, ilustrando ,os seguintes
documentos:

8) Certidão de Idade;
b) Titulo de Eleitor;
c) Boletim de Tempo de Serviço;
d) ( Diploma ou Certrficado;
e) Certeira de Reservista;
f) Quitação Escola�;
g) Atestado de Sfode; /

h) Atestado de �oa /Cot;lduta.
,7

'

,/

Parãgrafo unico -lOs candidatos déverão ter

no mínimo 18 anos, e U'ão superior a 35, na data da

realização das provas, ressalvando os candidatos que
já sejam funcionários pút>licos, no setor do magistério\

Art. 8.° - Aos candidatQ!l portadores de títulos
de especialização ,té>cnica no IÍlaghtério, com duração
minima de 700 Qoras de freqüência no curso, ser

lhes-ão acrescide»'{, 10 (dez) pontos à média flDal de

classificação. ::'
I ' /

Art. 9.° j;_ A forma de escolha de vagas e os

prazos de jn�'crição e classificação dos candidatos ao

, ccncurso de,:que trata ,este Decreto, serão estipulados
por edital. ',com iii necessária antecedência de 30 dias

do início das provaR, constando da relação das res

"pectiyasI �egas.
\ )
t '

" �

�it. 10.° - No caso de haver empate de pon-
tos entre os candidatos e este persistir na média

finallserá desempatado por mais tempo de serviço
pre�ado no magistério, sendo este persistente, dar-

1/ \
"ds,e��a ao mais lOJa. '

\Ir

Art. 11,° - Todo o candidato que se sentír preju
dicado, terá o prazo máximo de 48 horas para
impetrar recurso legal.

Art. 12.° - O presente Decreto 'entrará em

vigor na data de -sua publicação, revogadas as

dtsposíções em contrário.

Três Barras," 10 de janeiro de 1974.

José Felício d. Souza
Prefeito l\'Iunicipal
Fid.lle Lovatel' J
Coordenador Loca'l -,

Portaria de 10 de janeiro de 1974/

)

O Sr. Prefeito Municipal de Três Barras, no

uso das atribuições que lhe confere 8 le\ vigente e

no que, estabelece o Decreto n.? 281, de 10 de

janeiro de 1974, resolve
'

NOMEAR:

Fidelle Lovatel, Coordenador Local de EducÁ
ção, e os professores Latla Isphaír Bossi, Elisiário
Medeiro�', Fernandes, Beatriz Fe,nir& Budant li! Luizs
Muia Mansur, para. sob a presidência do primeiro,
constituírem banca examinadora do concurso de

lDgresso de professores de Ensino Básico I, Munici
pal, a se realizar no prédio da Prefeitura Mumcipal
de Três Barras, dia 13 de fevereiro de 1974, a ter
início às a,30 horas, filem ônus pbrs o Mumcípío,

Três Barras 10 de janeh�} de 1974.

José Felício d�' Souza
Prefeito Múóicipal

Y'

Fidelle l:.ovatel
Coordenador Local

._j

Portaria de /IÓ de janeiro de 1974
o Sr. Prl'fêito Municipal d� Três Barras, 00

uso das strtbuíções que lhe confere 8 lei e pertí
neote no' Decreto 0.0 281, de 10 de [snetrc de 1974,
aprova o calendário, programa e relação de vagas
para o concurso de ingresso de professores do' 1.0,

x, grau (La à 4,a série) antigo primár ío elemerrtar.,

,(
,

,
I - Calendário de Inscrição

Dia 17 de jaoeiro de 197'4, abertura das íns

\,crições na sede oa Coordenadoria Local de Educa-
ção 08 09., '

Dia 08 de f�vereirp, às 17 horas, encerramento
no mesmo local.

�
II - Cai,nd,ário de provas

Dia 13 de fever�iro de 1974, às 8,30 horas, inIcio
�a8 provas, na Prefettura Munlc!pal de Três Barras.

A duração das provas, em cada disciplina, será
de 1,30 h, sendo de 2,30 h 8 de conhecimentos gerais.

)- '\ '

III • Das lQis�iplinas
Língua Nacional - Matemática - Pedag ogta >

Hístórra do Brasi; e da R"'g\ão - Ge(lgrdia do Brasil
e da" Região, Produção do Município - Educação
Moral � Cívica. '

'\
.

'

� �
, IV - Período para Correç,o e ClassiUcação

,

' \,

,

A correção será realizada \nos dias 13 e 14 de
fevereiro àe 1974.

"

No dia 15, procedida a cI8ssífl'çaçã� dos aprovados.
'" " \

V - Escolha' de ,Vagas
As escolhes de vagas serão "atendidas no dia

16/02/74, na sede da Ooordenadorra Local de Edu
cação 08 0)9, da cidade de .Canoinh's.

.

.J '\

Três Barras, IOde janeiro de \.1974.
"

"

,
José Felíéio de Souz�

Prefeito Muoicipál �\'
\
'\
\

\

\
Preftitüra Municipal de Três \�arras

EDITÀL \
.

\ '

Concurso de Ingres'so de Profes�ores
às Escolas Iso}adas - Munid��pais

p'sra conhecimento dQS interessados, dou' a

seguir, o rol das vagas existentes em estabelecim�ntos
de ensino municipal do municipio de Três Barras

para efeito de provimento das mesmas, que se' rea

lizará segundo o que prescreve o Decreto ;l.o' 281,

,
'

Fidelle Lovatel
Coordenadpr Local

de 10 de janeiro de 1974.

UNlOADES VAGAS
EE. 'RR. "Guita Federmann" - Km 2

E. 1. de 'Barra Grande - Km 6

E� I. "Gustavo Mühlmaon" -

E�genho Queimado

2 vagas
1 vaga

1 vaga

Três Barras, 10 da janeir'o de 1974...../'
I ",,�J"

José Felício de Sowa
Prefeito Muniçjpííi

..:)",,/'
Fidelle L.o'vatel
CoordepJdor Local

E:D'ITAL,
PrO�é'ssamento da Classificação Final

A classificação final dos candídetoe 80 concurso

.de Ingresso de professores primários municipais,
c

procederá o seguinte critério" sempre observando 8
'1:/

prioridade do grau de nível cultural, especialização
e habilitações.

Média aritmética, da média geral das provas,
mais' (-1-) (um ponto por mês de efetivo exercício
.no magtstérío, sendo que 15 ou mais, dias, conside
rado um mês, dividido por 2 (dois), acrescida de 10
(dez) pontos por curso, de especialização ou' de ca- '

cáter administrativo, no magistério 'primário, com

dura,ão mínima de 700 horas.

(FORMUL,.'\ :
1

MG -1- TS -I-:CE = MC

2

Legenda: MG = Média geral das provas;

TS = Tempo de serviço no ensino;
CE Cursos de especíalízacão:
MC Média de classificação.

,
'

i
i
i �

Três Barras, 10 de janeiro de 1974.

, , José Felício de Souza
Prefeito Municipal
Fidelle Lovatel
Coordenador Local

Colégio Comercial de Canoinbas

\DITAL
De Senhor Diretor

blico que a Se retaría do (;olégio
de Ganoinhas, es ará, atendendo os lunos bem
como as partes nteressadas,

t:
do dia

1.0 de fevereiro 1974, desde 19,00 horas
'para o seguínter' \

"

Inscrição para Exame e Seleção
Para a inscrição ao ame de s," leção, o candi-
dato deverá apresentar os segui tes documentos:
Certificado de conclusão vida e colar do, 1.0 grau
Certidão de nascimento para ser fotocopiada
Atesta�o de .san�dade. �íS�co� _en�al .

Prova de' quitação mlhta\ ara Os maiores de
19 anos V,

Prová de quitação eleitor �\ para os maiores
de 18 anos \

I

A taxa de inscrição ser de\ Cr$ 30;00
�� provas abrangerão ,Iatéri\ de matemática,
.português e"-conhecime. tos ge'\-ais. '

'As inscrições ,encerrarã7,1 no dia\\,8 de fevereiro
impreterivelmente. ,

"

,
'

Exames\de seguóda·i'�oca e

seg,�\tdachamada
Os alunos carentes. destes ex��es deverão
igualmente procurai a Secretari' . do Ç'Olégio
até o d.a 8 de l fever_eiro par apresentar
se�s

reqUerimenzo'.
,,' \,

Matriculas
'

. As matrículas pira tO,das as séries erão IDlCIO

no- d,ia 11

de*,f
vereiro e encerra rã

�impreterivelmEmte no ,ia 20 de fevereiro.
"

,

Melhores infoç ações, o� >interes�ad,QS'" ,Póderão
'

obter direta ,ente na Secretaria 'dd\ ColégioComercial a {partir do' dii;i ).0 de fevereiro às
19 hOlias. 1/ ,

'.

,\

Canoin�as .. jàneiro de J974. \
Teodoro �ilchweb - Secretário I

Visto: Vinicius M. Allage Diretor ,12
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Ano XXVII Esparsas- Notas
o Prefeito sr, Alfredo de Oli

veira Gsrcíndo, também' como

Presidente da AMPLA, Asso

ciação dos Municipios do Pla-

nalto Norte Cetarmense, esteve
ontem em Florianópolis partlcí
pando de uma reunião a convite

,
do Secretàrío do Desenvolvimen- l

to, Dr. Hoyedo'de Gouveia Lins.CAMPANHA DOS 25 MIL ELE,rORES
,

CA'NOINHA'S'

PREélSA 4 VOCÊ.
<

x x x

,

O engenhetro Dr. Ricardo

Saporiti esteve em nossa cidade

afim de trazer a colaboração do
Governo do Estado, através da
Secretaria dos Transportes e

Obras.
x X :1

\

Afim de ampliar os serviços
de 88!listência médica em n08SO

município e regrâo, deverá
fixar-se em nossa cidade, a

partir do dia 15 de fevereiro, o
médico canoíuhense, recem-for

mado, Dr. João Serednicki.

Interessante concurso de pesca,
a linha, foi realizado sábado

último, @IÍ) Paula Pereira. pela
turma do Banco do Brasil.

x -x x

Esteve em nOS8a cidade, re
cebido no Gabinete do Prefeito

Municipal, o engenheiro Dr.
Marcos Wunderlich, tratando de
essuntos da possibilidade da

instalação de uma inr1ústria
textil no bairro índustrtal.

x x x

x x x

O cirurgião dentista, Dr� Sil
vio Alfredo Msyer, reuniu um

grupo de amigos, domingo últi

mo, afim de festejar 08 seus

50 anos de idade.
'

Prefeitura lVIunicipal de Canolnhas /�

Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Sinalização

Tabela de �reços <'de Táxi
Mínima até 1.500 metros Cr$
Estradas Municipais e Estaduais revestidas »

Batizados por hora // "

Casamentos //»

4,00
0,70 por km

20,00
20,00
30,00
15,00
10,00
15,00
6,00
10,00

I .

Funerais
Hora comercial

J)

"

/'

Hora de espera até às, 22 horas

Hora de espera ap�s/à$ 22 horas
Corrida com hora/marcada
Corrida para/o"'-l)nibus das 5 horas

,/ \

_.-'

OBSERVAÇOES�eom chuva e estradas ruins, preço a tratar com o motorista.

/ Corridas após às 22 horas terão um acréscimo de 50%. até
às 2 horas da madrugada; após essa hora será cobrado

Cr$ 10,00 a mínima' até às 6 horas da manhã.

Can ezembro de 1973.

Pa q q r �ec:lamaçâo deverá o Senhor passageiro s� dirigir ao Conselho

Municipal de Trâhsito, Transporta e Sinalização (Prefeitura Municipal).

J) pI hora'
pI hora'"

"

"

-

O sr. Tufi Nader retornou de

Curitiba e fixou tesidê1'lcia no

vamente entre nós.

.
Esteve em nossa cidade, por

alguns dia!!, o sr. José Gonçalves,
J. Gonçslvt's, conhecido da todos.

Impressionou-se com o nosso

atual desenvolvimento, dizendo

que agora merecemos mesmo o

titulo de Príncess do Planalto.

x x x

\

Grande rodeio crio lo ' serâ

realizado em nossa cidade, na

see, Hípica Ju�io Budant, progra
mado para os dias 16 e ·17 de

fevereiro próximo, em colabora

ção com a Prefeitura Municipal.
I

x x x

No próximo número 8 relação
de todos os calouros do corrente

ano, por sinal muitos.

t
Agradecimento
A FAMILIA do sempre lembrado senhor

Luiz Sa.ntos
falecido dia 09 último, sensíbilízada agradece as

manifestações de pesar recebidas deis demais pa

rentes e amigos, ao Vigário Frei Henrique Müller,

pelas palavras de conforto espiritual, em especial
aos abnegados médicos .desta Cidade, que o aten

deram durante sua enfermidade, e enfim, a todos

quantos demonstraram solidariedade, enviaram

flores, coroas e acompanharam o extinto até a

sua derradeira morada.

Canoínhas, 17 de janeiro de 1974.

FOTOCÓPIAS XEROX f:P'
/1

Serviço .instantâneo e perfeito. //
/;

Instalação mQdernÍlÍsimll.
,
;'

Procure no escritório de Qerby Carlos

Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina
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i Dra� Zoé y/alkyria ,Natividade Seleme ii
.. '/

..

ii
,

"'.

ç'l CIl'ul'glã Dentista '55
5E :--..

� C I c: 80SSi91S9/0BP se
•• j}'

••

ii CHnic�/cf�ntária de senhoras e criaoças. 55
\

•• '1'
••

S! L.'/)' 'd Espec:ialização em Odootopedíat-Ia. ,!E
:: fi; a marca a

"-

, =
!i ' Prap Lauo MiiIle.r, 494. - FODe, 369 ==
..
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