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Rizzini, um pesquisador
ENÉU nHAN4ZIO

Só conheço Jo.RGE RIZZINI através de suas obras
e de um antigo programa de televisão em que teve vio
lento atrito com o juiz de futebol Armando Marques.
Desde aquela noite permanece em mim o desejo de

perguntar-lhe pessoalmente se aquela briga foi para'
valer. Ainda não perdi a esperànça de fazê-lo..

-

- X

RIZZINT, que já publicou vasta obra para adultos
e crianças, tem o inegável mérito de ser o primeiro
biógrafo de.Monteiro LObato. Seu livro "Vida de Mon
teiro Lobato.- para Infâncía e juventude", editado pela
Edicel (S. Paulo), foi lançado em 1953, cinco anos após
o desaparecimento do escritor. É um livro de composi
ção extremamente

- difífil e que deve ter-lhe custado
imensa trabalheira. Nessa obra, a vida do contista dos

"Urupês' é contada por ele mesmo. Demos a palavra a

RIZZJNl para que ele relate como o fez: "As frases

aspadas são do próprio punho de Montejro Lobato. Foram
elas colhídas (algumas adaptadas) nos trinta volumes
que formam as obras completas do grande escritor. ( ... )
.Algumas frases, que me pareceram importantes, não se

encontram nas citadas obras completas. Elas foram ex

traidas de entrevistas esparsas em jornais, ainda não

coligidas." Por ai o leitor terá uma idéia do trabalho

que esse livro terá dado ao seu autor, mormente se le
varmos em conta a fidelidade da obra, em que toda a

movimentada existência de Lobato é contada com grande
autenticidade. Um 'livro nessas .condíções, por si só, já
basta para consagrar um

.

escritor que dele deve ter

justificado orgulho.
- X

Esse pendor para a pesquisa, porém, não aparece
apenas nesse livro do escritor Jo.RGE RIZZINI. Também
os seus ensaios reunidos no livro "Escritores e Fantas- .'

mas", editado pela mesma Edícel, são uma prova evi
dente do que afirmamos. Essa obra, com quase quatro
centas e cinqüenta páginas, reune dezenas de fatos
ocorridos com homens de letras, brasileiros e estrangei-'
ros, relacionados com fenômenos sobrenaturais. Mas o

autor, modestamente, afirma que o livro ainda 'não 'está,
completo, o que há de -acontecer no futuro. "Questão
de tempo.� diz ele - e de paciência ...

"

- X

Não fica no ·terreno da pesquisa, entretanto, a obra
de RIZZlNI. Ela se espraia pelo conto (Beco dos Aflitos,
História de-Dona Santinha), pela novela tCarlito e os ho
mens da caverna,Viagem ao Planeta Ãngtus), pela História
[Os mosqueteiros da paz), pelo teatro (Aventura na 'cidade
perdida, o. besouro casca-dura), pela biografia (Perfil de
Monteiro Lobato), além de polêmicas e documentários.

Já consagrado pela crítica, sobre as obras de RIZ
ZINI se manifestaram' nomes como ROLMES BARBOSA,
ADo.NiAS FILHO., ANTONIO. OLINTo., WALDEMAR CA
'yALCANTE e J. Ro.CHE, este último no "Bulletin de

\

L'Université de Toulouse" (França);
. Seus livros, em qualquer dos gêneros, são sempre

de leitura amena, e ainda agora, quando escrevo, meu
filhinho de oito anos, vendo sobre a mesa a "Vida de
Monteiro Lobato", afirmou:

.

- Papai, esse livro eu já li .. É muito gostoso.
Haverá consagração maior?

Ano XXVII·
\
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FONE, 128
Diretor: Ruben$ Ribeiro da Silva

CIRCULA AOS SABADOS

Correio �o Norte,
�1' anos

\

Quarta-feira pr oxama , dia 29. é
dia de festas para o .nosso Semanâr

í

o ,

CORREIO DO NORTE e IMPRESSORA OURO VER

DE. 27 anos. de existência. luta e tra
balho pelo nosso desenvolvim'ento e pro
gresso. que jã estão aí. à vista de
todos. 'paLpáveI e meridiano.

Luta ârdua , como toda a imprensa
do interior. temos conosco qUe cumpri
mos com o nosso dever e missão. Satis
fei tos. agora e mui to. com o. nosso atual
desenvolvimen·to 'conseguido com os

eSforços de todos. no qual sempre,con
fiamos é anunciamos, prosseguiremos
com o nosso mister. com a responsabi-
1idade redobrada de assim o mantermos
e se possível. também com os as forças
de todos. o alargarmos ainda mais,

Na oportunidade. dentro de nossa

natural e justa euforia. pela data
festiva e os resultados obtidos. leva
mos os melhores ag�adecimentos a todos

que conosco colaboraram. pessoal dàs
oficinas. anunciantes. assinantes e

especialmente ao mais destacado deles.
Dr. Enéas Athanãzio. qui hã quase dois

anos. com o brilho de sua pena. vem valo
rizando sobremaneira as nossas pãginas.

(anoinhas pode sediar
,Jogos Aber'tos de 75

CANOINHAS, 19 - o Conselho Técnico
dos Jogo.s Abertos de .santa Catarina.
esteve vistoriandoCanoinhas. candidata

. aos Jogos Abertos do próximo ano. O
Conselhc Técnico afirmou ter modi ficado
bastante. ó ambiente para sediar os JASC.
em relação à vistoria do ano passado.

Estã em andamento a construção de
dois ginãsios que ficarão prontos até o

mês de agosto. No setor hoteleiro estão
sendo tomadas providências� no sentido
de poder dar hospedagem aos atletas que
para lã se encaminharão na ocasião dos

jogos ... Para o próximo ano estã prevista
a inauguração do Canoinhas Pá LaceHotel.

, Segundo o Conselho Técnico. Lages
e Chapecó possuem mesmas 'possibUidades
de sediarem �s JASC. mas tudo depende
dele para apontar a cidade sede. Numa

outra vistoria programada peloGonselho
Técnico. serão as cidades de chapecõ ,

dia 14 de agosto. L�ges� dia 1.° de se

tembro e Canoinhas no dia 14 de setembro.

(Do Jornal de Santa Catarina)
-

Impressora . Ouro Verde· Lida.
ADMITE- -

Impressor(a) ou tipógrafo(a) com prática,
e moça para blocagem com ou sem prática.

Tratar nesta redação.
"'

Servi�os �O A�astecimento �e Alua
e 'lelefônicos� sistema O O O

c o o pe.r e
-'Cidade

com a

limpa
limpeza'
é cidade

A nOSSa cidade, em decorrência dos ser

viços do abastecimento da .âgua, .em acelerado'

andamento, até parece uma praça de guerra.
Enquanto uma empreiteira abre a,s valetas da

rede de distribuição, uma outra fecha as valai,
num trabalho incessante que vai noite a den

tro, até aos domingos e feriados.

A primeira etapa do contrato está já no

seu final, cobrindo toda a cidade 'mas, sabe-se;
que a CASAN, Companhia Catarinense de Agua
e Saneamento, já autorizou a mesma emprei
teira a iniciar 8 segunda etapa, afim 'de atingir
todos os bairros, devendo então o serviço
.prossegutr sem interrupção de �ontinuidade.

Com -o bom tempo rein8nte/e com o inicio
de um inverno seco, grande parte' da cidade

está. sem água, sem o precioso 'líquido, enfrén
tando problemas, OI mais sérios.

De acordo com informes ofícíaís, se tudo.
correr dentro dos cronogramas estabelecidos, o

nosso abastecimento de
..água ·tratada, sonho

acalentado de muitos anos,. iniciado
-

por
.

THE

RÉZIO, prosseguido por ALCIDES, será ínau

gurado, em sua primeira etapa ainda no corrente

ano, na administração GARCINDO e PAULO.

I

Ir
Senhores' CONVITE

A par disso, iniciou-se quarta-feira última
a abertura de novas valetas, agora ao longo
das calçadas, destinada à rede subterrânea de

telefone, enquanto a nova central está sendo

levantada na Rua Major Vieira em imponente
edificio. Esses serviços tem seu término' pre
visto para o inicio 'do próximo ano, quando
então teremos um moderno e eficiente sistema

t�lefôilico, 8 exemplo. dos grandes centros, Dis-,
cagem Direta a Distância, DOO. Assim, solici
tamos a alta compreensão de todos, para os

naturais problemas que tem surgido e vão

"urgir ainda decorrentes dos aludíeíos trabalhos.
É o preço que todos pagam pelo progresso e

desenvolvímento;

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr�r
� �

t vProgres�cLX o Oe'_E!!,vol"ime.,t_o . �_ MC)ti���ão.: �
i: Prefeitura Municipal de Canoinhas �
� r

\ ".' �
- ������������������������A�������������

ores

.

1/ Antes de fazer a venda de
.: seus suínos faça uma visita ao

frrigorifico, e consulte seus preços.

A renda rever rá em be
neficio do Asilo D. Rolando
L. Malucelli.

EDITAL N. 1

da c�i_d a de.'
I i n d ii.

Fica Intimado pelo presente
Edital, a comparecer no Posto
da Receite Federal de Canoínhas,
sita à Rua Vidal Ramos B.o 232,
afim de retirar a Notificação do

Imposto de Renda - «Pessoa

Física», do exercício de 1974,

I
o senhor JOSÉ FRA.,NCISCO
DOS .: SANTOS, O. F. i'. n.ô·
168889799-20.

Canoinhas, 22 de maio de 1974.

Franci.co Zazi.ki
Chefe do P.RF
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tORREIO DO NORTE

Barras, .no ano
I de 1973, é-onforme Artigo 3,0 § 3.° da Reso

luçêo n." 112/71 do Tribúnal de Contas da União, cónforme
demonstrativo abaixo:

4
o -

E "Ot I d J "._.,�ECEITAI
SSOCI80aO SUlfI a bar, e eSDS -:·>IrnRortância recebida Cr$ 600,00

PRESTAÇÃO ,DE CONTAS, da verba do DESPESKf" '"'_
,

FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICI- - Pago Odilon-K . .j:>asso!l ref. 20280,
PIOS, recebida da Prefeitura Municipal de Três 25150 e 25685

=<;

"'''-" Cr$ 600,00
Barras, no-ano de, 1�73\-éonforme Artigo 3.0 § Cenoíahes, em 31 d��"'(ie.zembro de, 1973 .

3.° da Resolução ·IT.O 112/7 t do Tribunal de Con-
'

8SS, Cellllo ROia - p�nhPr�sideote
tas da União; 'conform@demonstrativo abaixo: ,-=�==«'�"===============.....o=�.=======;.
RECEITA: I
..... Importância recebida Cr$ 500,00
DESPESA:
- Pago Kchlbeck & Cia. ref. 000398 Cr$ 240,00
- Idem Casa Para Todos ref. 00093 Cr$ 200,00
- Idem' M_�inho JAP 'I'okarskí ref. 1111.Cr$ 60.00

T O T A L Cr$ 500,00
Canoínhas,, em 31 de dezembro de 1973."

\.
aS6. Hi'ld.a Oltrolki

Presídente

H-ospital. Santa Cruz
'PRESTAÇÃO DE CONTAS, da verba do

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICI
PIOS, recebida da Prefeíture Muntcípal de Três

Prefeitura Mun. de' Três Barras
peclaração

De a�OT,d"o" com 8S disposições constantes
no item rv, art:'3"ô,. Capitulo IX da Resolução
n.? 118/72 do TribuDal de Contas da União,
declaramos que nursnte Q exercício de 1973,
não foi alienado nenhum dos bens adquiridos
.com recursos do Fundo de PartiçJpação dos
Municípios, 'desde 1967.

'

Três Barras, 17 de maio de 1974.
"

a�. JOlé Felícío de Souza. Prefeito Mllnicipãil
aS8. Lineu Pacheco • Contedor CRC 6.112fSC

Canotnhas, em 31 de dezembro de ,1973.
888. Nereida C. C8rte

Presidente

Pia União' de Santo Antonio
PRESTAÇÃO DE CONTAS, da verba do

FUNDO DE PARTICIEAÇÃO DOS MUNICI.
PIOS, recebtds da Prefeitura Munícipal de Três
Barras, no ano de 1973" conforme §' 3.° do

Artigo :i�o da Resolução 0,° 112/71 do Tribunal de
Contas de União, conforme demonstrativo abaixo:

RECEITA: "

- Importância recebida Cr$ 500,00
DESPES'A:.' ,

- P8'g,', Armazém O. Verde ref. 021342 Cr$ 360,10 \

_

- Ioem Artuazem O. V'_'rde rd. 013799 Cr$ 139,9.0
T O T A L C, $ 5t,O,OO

I

,

I '

. Aexperiência leva à prática.

o revestimento interno também
é novo,Mais um detalhe de
.bom gosto e born acabamento.
i

o 1300 e o Fuscào têm agora
novo sistema de ventilacão.
antiembaçante. Tomada de ar
na frente do pára-brisa.

Saídas de ar na traseira. As rodas têm novas calotas.de
-perrnitindo renovacãdde ar aspecto moderno e esportivo ..

perfeita, mesmo com as

janelas fechadas,

n conferiresta verdade
na' ncwa lin

.

VW 74�
.

,\

Tudo comecou com uma
idéia _ simples e inteligente.
Essa idéia foi sendo :

.

aperfei20ada ano após ano.
E aSSim a, Volkswagen

che�ou ac:J:� '2 milhões
ue carros no Brasil.
Com a certeza de ter "

-,fI \,
". "":,,\,

E têm uma '�ecâl1ica que
já deu certo 2 mlíhões
de vezes.

.

' ",
Comprove esta ver.dade

dentro de rr===;;===='=�="",

umVW74.��
A prólicXlleva ó�

chegado à perfeição.
O resultado dissotudo

está em cada um destes
carros novos da linha VW 74.

Eles são simples e '

inteligentes, fortes e bem
a,cabados, .robustos e
valorizados na revenda.

M LlON &, C IA.
RUA V IDA L R A M O S, ,11 9 5

iC A N O I "-1 H A S" ,REVENDEDOR
AUTORIZADO

f

II

25.05;.1974

PREFEITURA MU_NICI .. ·

P�L DE CANOINHA�
,

'. pbras concluídas: l
-- Post� do IBDF (Convênio) . ij
- Inspet'�ria do Departamento de (!aça e/pesca.

Calçamento a paralelepípedo no Cemitério M1lt�icipal
RevestiÓ;lento Serra do Lucindo ,'1

.

Revestimento na localidade de Imbuia (B. V; d/8Toldo)
Iluminaçãb pública a mercúrio . i/ .

Iluminação', a metcúrio nas Praças Laurê Müller
\ ii

e Osvaldo �e Oliveira
. fi

- Arborização \das ruas da cidade (1.0 an9)
Extensão do�\ cursos do MOBRAL (CQrtvênio)
Extensão dos \serviços da CAF •.\SC i'(Convênio)

-, Instalação da Gurda-Urbana Noturna�:.' (Convênio)\.., '

- Calçamento a paralelepípedo do pátio I, a Prefeitura

Pavimentação asfáltíca de sete quadras
Revestimento e$t��da ,de v« linhos
Instalação de britadçr em Valinhos (Dist, F. Schmidt)
Iluminação pública 'do Distrito de; Paula Pereira

Iluminação pública d'Q Díst. de Mareílio Dias (Conv.) ,

Destocamento agrícola de 286 alqueires .

Conservação de estrad,s munícipaís com construção
de novas pontes, pontilhões e boeiros com tubos
Ampliação da Escola do, Alto da Tijuca

'

Incentivos industriais (dôação de ímóveís)
I

Aquisição de 3 tratores de esteira

Aquisição de 2 motoniveladoras "Huber':Warco"
Aquisição Retrc-Escavadeira r"Poclain", -

.

Recuperação de' todas as \mâquinas rodoviárias

Recuperação de camínhões-caçambas
Pa vímentação asfáltica nas' F\raças Lauro Müller
e Osvaldo de Oliveira '\

Computação de dados eletrônicos
Nova Plantá Cadastral 1,

Novo. t ódigo Tributário, _ \
Aterro no Rio d'Areia de Cima (Díst. Bela V. Toldo)

:_, Revestimento da rua Alvino Voi�t
- Revestimento da estrada do Parado
- ,Alargamepto d� estrada de Volta Grande (Distrito

de Paula PereIra).' ,\ .

Obelisco na Praça Lauro Müller (Incentivo)
Sinalização da cidade é/instalação de Sémáforos novos\

Balização dos logradouros públicos a vacrílíco
Aquísiçâo de 4 novos caminhões c'aç�mbas
Abertura na tua Venezuela \
Abertura da rua Barão do Rio Branco (prolongamento)
Obras' e'ln execução:

- Rede de Abastecímentod'Agua (Conv.c/Gov.�oEstado)
Alargamento e abertura de novas ruas no J. El'perança
Alargamento da /rua São, José e vícínaís \

- ,Muro de pedra .na Praça Lauro Müller \

Ex�ensão da iltiminaçãoyública \
Construção do -Ginásío de Esportes \

-: Instalação de �ritador em Santa Leocádía (Dlstrtto
de Paula Per�!lra) ,

-_

- Continuação da pavimentação asfáltica da cidade
'J - "

- Muro de' pedras .na faehada do Cemitério Municipal
- Abertura de éanaís de drenagem no Campo-d'Agua \V.
Pontes de don.creto sobre o rio Agua Verde (duas) .

- Escola de alvenaria em Barra Mansa (Dist. Pínheíros)
Escola de �1ve:naria em Lageado (Díst, Felipe Schmidt�

-- Destocamento agrícola . \
- Revestim�nto em Anta Gorda (Dist. Paula Pereira)\
- Laborató�'io de sementes de batatas certificadas(IncentJ \
- Construção do Canoinhas Pal&ce Hotel (IncentivQ)
- Construção de ponte na divisa Irineópolis-Canoi-
nh9s (convênio)
Conser�ação das rodovias mUnICIpais
Constr:!- da estrada de Taquarizal-novas pontes e boeiros

- C(;mstJiução da Garagem da Prefeitura
- Construção da fábrica de tubos de 1,50
Revlstimento e alargamento da Colônia,Ouro Ver
de (Distrito de Bela Vista do Toldo)

-Iluminação pública da rua AlvinoVoigt(Campo Agua V.)
-- Abertura da rua Bolívia com a rua Roberto Elke

\
\
\
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�o�f�i�aM"���,,��ee���DbaR:�;tadO de Santa Ca.tapóa,torna �ubhco, para conbecII'J9nto
doa intFrusad08, que- farÁ re�lizar
no dia O�5 06·1974, às 14 bO,fÍiS. no
Edifício.1 deste Municipalidade,
TOMAqA DE PREÇOS.pa fos:ma
da legiBI�çlio vigente, parti ri exe

cução dqs Serviços de Mão de
Obra da c�ndruçlio abaixo, no pátio
de Oficio,-s da Prefei/tura Muni
cipal. na �ua Almeida Cardoso:'

)
I. OBRA: �} Construção de-4Ç)ml
(querente lIl,etroslin�ã(,f)8) de fun
decões, cOII\ muro de 3,50 m de
altura, [)O� [undoe. do lote.
'b) Con8huç�ci do

.

muro acima e

reboco em dfDa das faces.

c) CQ[lstruçãq de"� 40 mi (quarenta
metros liDear�&) de Iundsçóe» com

muro de 2 m de,' altura, DO alsnhe
menta predial. da Rua Almeida
Cardollo. \

/>-
'

d) Construção \'do muro acima e

reboco em all'"'�at!l IlS faces.
-

e) Colocação 4q um portão para
veículos. i

2.. CONDIÇÕ��: O início
I

da
conllhuç�o deve._rá ser. em cinco
(5) di"lI, após ,. expedição da
"Ordem de Serviço" e coocluide
60 dias após o �(ISmo.
3. JULGAMENTO: Será proces-'
sado até O dia 1-0/06/74, reeer·

vando- se' a Prefei�ura o direito de
aceitar ,8 peoposta que lbe parecer
mais vantajosa. BDular total ou

parcialmente a prl'lllente Tomada
de Pr:�Ç08, sem qUlí caiba. aos pro
pónebte� direito' a \qualquer inde
.Diza·�ão ou reclemaçâo Judicial.

. IUBLIQUE-SE., _

"Cenoinbes, 22 det maio de 1974.
Alftedo de Olivet'ra Garcindo

Prefeito Muqicipal 2

LO
,_

No'ícias de

Amanhã a

grandiosa Festa
Finalmente amanhã será realizada

a grandiosa Festa comemorativa aos
25 anos de Instalacão oficial da
Paróquia de Papanduva., Também
data em que Dom Orlando Iiottí há
I) anos recebeu. em (juí, R G. S., a

sua Sagração Episcopal. Ainda na data de 26 do corrente, dia da grandiosa
Festa, é dia de NOSIil8' Senhora de Caravagglo, Santa milagrosa que tam
bém aqui é venerada, razão justa para o motívo de júbilo dos paroquianos'
papanduvenses. A presença' de Dom Orlando está dependendo de confir
mação. 8 qual vem sendo aguardada com muito interesse pela comunidade
toda. Um bem elaborado programa está sendo ativado para que nada
venha a faltar no grande dia festivo de amanhã. Caravanas de outras
cidades já 'confirmaram suas presenças e que virá contribuir para o maior
brilhantIsmo dos festejos.

-

Chácara das Hortências

,
Escreveu:

Esmeraldino M. Almeida

Confirmando que em se plantando dá, voltamos a noticiar que a

mencionada chácara, de propriedade do Pe. Antonio Gintho. já colocou no
mercado frutífero para mais de mil mudas de pêssegos e outras tantas de
ameixas, restando somente mudas de ameixas de qualidades seguintes:
Santa Rosa e Santa Terezinha. Os interessados poderão procurar na Casa
Paroquial onde serão atendidos por profissional vindo especialmente do
Rio Grande do Sul para atender com presteza e segurança os interessados.
A chácara está em plena expansão na sua parte específica, já no próximo
ano terá um vasto viveiro de frutas das mais variada� qualidades.

Dr .. Luiz. Ramos Filho, novo Agrônomo
Já assumiu as-funções de Agrônomo na direção da ACARESC

local, o Dr. Luiz Ramos Filho, natural de Lages e formado pela Faculdade
de Agronomia de Passo Fundo RGS. S.Sa. veio. substituir o Dr Mário Luiz
M. Goeldener que foi transferido para M{lfra. Jovem ainda, mas já com

lastro de bons serviços prestados na sua função específica. Nosso munleí
pio está de parabéns com os altos préstimos que prestará a todo municí
pio de Papauduva, Os votos de felicidades da cQlunB: ao nóvo Agrônomo.

Senhorita Célia Casagrande
Também em substítuícão à srta .. Carmem Lucia do Amaral, na

ACARESC, a srta, Célia Oasagrande, em virtude da primeira ter sido trans
ferida a pedido para li cidade de Rio do Sul. A srta, Célia veio de Crícíü
ma-Siderópolís. A nova Extensionista da ACARESC no curto espaço de
tempo que está convivendo em Papanduva já angariou um vasto círculo
de amizade pela sua simpatia e contagiante comunicabilidade. Nossos
melhores votos de feliz permanência em Papanouva inclusive

.

em . suas

atribuições funcionais.

Serrana Industrial Brasileira Ltda.
A grande indústria madeireira de nome acima, ampliando seu

parque de comercialização, vem -de adquirir um moderno Torno para
beneficiamento de madeiras, o mesmo tem 2,40 m2 e já está sendo mon- .

tado no pátio industrial, Também toram comprados mais 2 caminhões da
marca Donge 700 Diesel. isto para que não sofra solução de continuidade
o escoamento do produto beneficiado, levando ao mercado consumidor 'com .

suas próprias viaturas. O jovem índustríal, José Nivaldo T. de Atmeírta,
vem se' destacando com conhe((imentos sólidos pa administração da
grande empresa madeireira papanduvense. I

; ---.

ExérCito prepara próxima ACISO/74
A Ação Cívico Social - AülSO _ este ano será d@senvolvida

nas regiões atingidas pelas enchentes. principalmente no Norte e .Nordeste
do Paraná e Santa Catarina. atingindo uma população de aproximadamente
200 mil pessoas. O Quártel General da. tia. Região Militar ja iniciou' os

,traba'lhoS de organizução da operação a ser executada pelo Grupamento
,

Leste Catarinense e 2.0 Grupamento de Fronteira, sediado em Lascave),
marcll.ndo o inicio de trabalho para o dia .22 de julho nas regiões a serem

atendidas e, desde. agora a preparação dos detalhes para o sucesso da
Operação. (Gazeta doPovo)' v

Preft311d viajou à Capital
o sr. Aloisio PartaIa, Prefeito de Papanduva, esteve dia 14 em

Florianópolis, regressando no dia seguinte. A finalidade da rápida presença
de S. Sa. na Capital do Estado foi resolver algumas pendências nos diver
!los Departamentos e Secretarias do Estado. Segundo. consultar os' poderes
competentes sobre a pos,,;ibHidade de sua candidatura às próximas eleições
de 15 de novembro para Deputado Estadual. Pelos dizeres. de' S_ Sa, notei
que as possibilidades são remotas, isto deVido a carência de tempo para
formaliz.ar a mesma, isto em' observância às leis recentemente baixadas,
e-specialmente

-

o ante-projeto sancionado dia �4 do corrente pelo Exmo.
Presidente da República, General E�nes_to Geisel.

Dia 13, Festa de Santo Antonio
.' 'Já com data marcada para o ,dia 13 de junho (dia do Santo), a

tradicional Fe.sta em louvor a Santo Antonio em nossa cidade. A nova

Igreja quase l"q!. fase final dá um novo colorido ao lado da velha capela
onde se realiza todos os anos a tradicional -Festa. Este -ano recaindo o

dia do Santo num dia santificado (Corpus 'Cristi) tUQo indica que será co

roada de pleno êxito a Festa de Santo Antonio. A nova Igreja de estilo
Europeu e de uma arquitetura arrojada com traços que sobressai a sua

beleza e magestosidade de um grande' templo moderno.

Pas'sarela da SOCiedade
Dia 30 último completou mais um feliz aniversário a sra. Etelvina

Lisboa, esposa do sr. Elpidio T. Lisboa, funcionário da Acaresc (vacinador).
A. aniversariante que é pessoa muito estimada eQl nossa cidade, fói milito
felicitada na sua festiva data natalícia.
* Dia 04 do corrente,quem estará festejando niver é

j
a sra. Terezinha

Alves Machado, esposa do Exator sr. Heitor Machado, progenitores da sra.

Gilda, esposa de nosso assinante sr. Osmar Gonçalves. As felicitações
estarão pontificando em alta rotação,
* Dia 06 do corrente completando dois aninhos a linda garotinha Adriana,
filha do casal Valdir AdaII;l, ele do comércio local. Dia festivo para a
Adriana e de alegria para seus papais.
* Dia 08 do fluente festejando idade nova o sr. Nivaldo M. de Almeida,
Diretor da Serraria Industrial Brasileira Ltda. O aniversariante. pessoa
que por seus dotea de tondad.e goza de grande amizade, muito cumpri�
mentado será na 'sua importante data natalícia. �,

.

A coluna se associa às felicitações e votos de saúde a todos oa aniversariantes.
UM PO'R SEMANA - SIMPLICIDADE: É curioso notar que quase todos os
homens que valem' muito tem' maneiras bem simples; e que quase. sempre
a8 maneiras simples são tomadas por início de pouco valor. (LEOPARDI)

AMANHA, em ve.peral {'aa l6. horaa ...;;.. cenaura livre
A Planicle Imensa

;.; ,

em duaa ·aea.õe.: aa 1,.9.15 e 21.15 horaa -
1 .

Giu'otas Llnd�$ aos Mo.,'es Lindas de morrer ...
alunas diletas do proféssor mais cara de pau deste mundo: Rock
Hudson. - l!:ste filmjrreprisa segunda. e ·'�er9a·feira aS'20;15 horas

f
"

Dia 29. 48. feir/- a. 20.15 hor�a .J\ ..

_

'

AI Planicle Imen�a
Uia 3D. 5a. feira. a. 20,15 horaa - ce�lura 14 an�a
Paixão de Primavera 'O amor-jovem sem barreiras'

e sem convenções é o teII;la deste filme extraordialário.
Este filme reprisa sexta-feira as 20,1õ horas.

� ..
-

__
'
....__.._....i

-------------------------------------�-------------------------------------------------

Vieira
de 197,4

Prefeitura
_ Munlcipal

8al'al1cete. da - O E S P E S A referente ao mês
------��---------------------------

I � R\EALIZADA

I DOTAÇAO Até o mês I' Do mês I T O T A L
CrS Cr$ Cr$_

Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

Elite Edital foi registrado e pu'

9Iie_!ldo. no [)ttparhmentq,. Admi
nistrativo, n;a data supra,

Joaé Bonifácio Furtado
Diretor Administrativo

Prefeitura M. de,(anoinhas

EDITAL'
A Prefeitura Muoiçipal de Ca.

noinbas, E&tado de S8�ta Catarina,
visando maior facilidblte e melhor
conser va das eatradas 'ido interior
do Município, comunica 8 todos
os propeietáeios que possuem
im6v�i·, fureis na necessidade de

ROÇAREM, ditas propriedades ao

locgo das e�trada!' municipais. numa
largura de três m"t!'08 em ambo!!'
011 lados. no prazo de 40 dia§ ou

Be a, até o dia 30 de junho do
corrente aDO, sendo que os que
Dão atenderem ao presente comu

nicado, n serviço será I executado

por esta M unicipali:!!ad� . .,e-co.obrado-·
o seu_!lA:u8,to-dõs ré';Pectivoi!i faltosos.
R�i8tre.8e, pcblique-se e cumpra-se

ÇaDoinhQs, 20 de maio de 1974. 3

ORAÇÃO AO DIVINO ESPíRITO SANTO
Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todoa os

caminhos para_ que eu atinja o meu ideal, Tocê qlleme dá; o dom divino
de per.doar e esquecer o mal que me fazem e que todos os instantes de
minha' vida está comigo, eu quero, neste curto diálogo, agradecer.lhe por
tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me separar de você,
pormaior que seja a ilusão material, não será o mÍnill!0 da vontade que
sinto de um dia estar com você e todos os meus irmios na glória perpétua.

Obrigado mais uma vez.

A pessoa deverá fazer esta or�çio 3 dias seguidos, sem fazer 6
1

pedido; dentro de 3 dia. será al,cançada a graça, por mais difícil que
seja. Publicar assim que receber a graça.

(Publicada por ter recebido uma graça.) D. G. N.

'1--__----------------------,
Cine V et a Cruz (O cinema do povo)

APRESENTA
HOJE

•.�20.15
horaa. censura 14 an'o, -

progr.ama
duplo

1.0 filme: Falso Traidor
2.° filme: O '�spadachlm Impl".cáv�l

. .

AMANHÃ, • 13,45 hoees - cen.ura livre - em matinê
O �spadachlm I�placável

em dua.' .e..õ�.: aa 19,15 e 2}.15 horaa - ceneura �fano.
O �manhecer Sangrento i

Este filme rep�8afrSegUnda e terça-feira as 20,15. h1âS.
OlA ;!9. 48. feira. a. 20,15 hora.

;'

.

"Seuão -dai Moça." - Formidável progr.ma duploI 1
1.0 filme: Romtipldo e Jull�ta .1

2.° f.lme: 8 prograQ(lar
....-----------

DIA 30, 5a. feira • à� 20,15 hora. - cénlura H anoa

Brigitte Bardot em: B.olêvardo Rbun
.

Este fi\me reprisa sexta-feira as 20,15 horas.

Cine ;J uhileu O lançador de sucessos

A P R E\� E N T A

HOJE. a. 20.15 horaa - ceq.lura livre
. � 1- •

A Planicle Imensa Diferente ... Audaz ... Insólita...

de Major
de ABRIL.

Discrimina�ão da Despesa por Or-

Maior Vieira, 30 de abril de 1974.

gãos do 6overno e Administra�ão '

RESTOS A PAGAR
Do exercício de 1973

Totfil dA D" ..pe.a �xtra·OrçQmentátia
TOTAL DAS DESPESAS

Fundos Disponivels
EM CAIXA

24050,00 2.524,48 1018.40 3.$42,88
.

42100,00 - 6.184,20 2.703,2'0, 8.8817,40
23360,00 4.557,05 ) .297,50 5.854,55

104 180.00 .

10.960,59 4.470,64 15.431,23
4,60G.oo

" 523,20. 261,60 . 784,80
20.700,00 5.732,22 433,00 6.165,22
66.690,00 7.366,50 2,..876,00 10.242.56
l� 720,00 1.643.20. 1.321,60 , 2�964,80
216100,00 3:334;11 :),699.92 4, 034..59
.32.500,00 56.667.24 24.130.74 80.797,.98
550.000,00 99.493.45 '39.212,50 138.705,95

, ,

144.212,61 13.8"� 90 158.055,51

8 474,29 8 474,29
l52686.1)() 13842,90 166.529.80

2&2.180,35 53.055,40 305.235,75

3.428,78

20.230,51
13,54

\14.�27,52 ,-

53,91 \
49,99

1615.22
f

766,23 37.656.92 4t085,70
I

346.32l'.45 '�
Odilon Davet - Prefeito Mupicipal

orç�me'n,ári6
l' (âi�l:;rít:OQ� Vertllld'ln-'II
.� Gaaioete d';,,"'-._ PrefeÍtó
3 • S�cretarilJ! Gerilt�,
4 S"tnr rie r,,,ntf-!bi1ilt.Hf1P.
5 - SetiJr de Sf'f,!Qraoça' fnhlica
6 Setor de' S"ú,ie, Pública ''',
7 • Setor de Educação e Cultura'" "

8 • Sfltor do F. mento Agrop�c.
9 '1 Serviçol Úrb>,!l1oIÍ

10 • Serviço. de Obra, e Viação. D.M.E.R;
,

,

Tobl oa De.pe.a Orçame,ntária
Extra-Orçamentária

1 • Pn·vi,jência Social I N.P.S,
2 • Sfllário Família

'

Crédito. Adicionai.
,

Sub:total

550.000.00

Na Te.ouraria--
EM BANCOS

Banco do�ra.il S.A •• cl Fuodo de ParticipaçiIo dOI Munic.
BROCO, do Bra.iI S. -A.• cl Movimento -

BaDdo do Eatado de Santa Catarinà • cl Movimento
Banco Bralileiro de De.conto. S. A .• cl Movimento
L,.Banco Sul Bra.ileiro S. A.• cl Movimento
Banco Sul Bra.ileiro SIA Dep. de .Divena. Origen.
Banco do Bra.iI S.A .• c/FRN

Em Poder de Responsáveis
T O T A L G É H A L 550 000,00

--------------------�----�

Reinaldo Crestani - Contador

'.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

.PREFEITURA
25.05.1974

MUNICIPAL .. DE (ANOINHAS.·
_,.-- Edital de Concorrência--..."._" -

A PRIFEITURA
-

MUNI- de Concorrência" para aqui- I
CIPAL DE CANOINHAS, sição do seguinte:
Estado de Santa Catarina,
torna público para conheci
mento dos interessados que,
de acordo com 'o Decrete
Lei n.? 200, artigo 126, letra
"ctt, de 25/02/67, encontra-se
aberto o presente "Edital

Das propostas \_

As propostas deverão ser

apresentadas 'em quatro' vias
até o dia 27/05/74, às 15,00 4.
horae. na Secretaria da Pre- 5.
feitura Municipal, contendo:

- um (01) trator marca,

FIAT, importado, modelo
AD· i4, equipado com angle
dozer hidráulico e cabine
florestal, peso 14,000 kg e

I potência de 150 H2.

1. Especificações técnicas;
2. Preço à vista;

I
'

.. Mtrhy Seleme & .. (ia. Ltda.
s

Rua Paula Pereira, 735 - Telefone: 365 e 366 - Caixa Postal, 22Q Canoinhas

3. Financiamento em 36
meses com 10 meses de
carência;
Prazo de entrega;
Frete.

Documentação
1. Personalidade jurídica;
2. Idoneidade financeira;
3. Capacidade técnica;
4. Negativas Federais, Esta-

duaís e Munícipaís;
,

5. Certificado de regulari
dade do INPS;

6. Os documentos acima

poderão ser substituídos
pelo Registro de Fornecedor
do Departamento Federal
de Compras: Departamento
Central de Compras de Santa

N. 03/74 ,

Catarina ou DER-SC;
,

7. A documentação deverá
ser apresentada em en

velope separado da proposta
e devidamente fechado.

Ois,posições gerais
As firmas que não aten

derem as exigências legais
relativas à documentação ou

às específícações deste Edi
tal, serão automaticàmente
desclassificadas.

A PREFEITURA MUNI
C_IPAL DE CANOINHAS,
poderá rejeitar as propostas
ou anuraf" a presente CON
CORRENCIA, sem que caiba
aos proponentes direito a

qualquer indenização ou re-

clamação judicial.
PUBLIQUE-SE

Canoinhas, em 09 de maio de 1·974.
Alfredo' de Oliveira Garcindo

Prefeito Municipal

Cooperativa de Produtores, 'de
Mate' Canoin,has ·L.tda.

Rna Paala Pereira. 698· fJanoinhas·SC·Reg. no 1'1ICRA sob n. 386

'Edital de Convocação.
o Presidente da -COOPERATIVA, DE PRO

DUTORES DE MATE CANOINHAS LTDA.,
usando das atribuições que lhe confere o Art. �

:15.°, letra "e" do Estatuto Social. resolve:
CONVOCAR

A Assembléia Geral Ordinária, dos Associa
dos. a realizar-se na respectiva sede social, sita
na Rua Paula Pereira n.? 698, nesta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no dia 14
(catorze) de' julho, do corrente ano, às 12 (doze)
horas, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, a fim de
tratar da matéria constante da seguinte

O R O E M O O O I IA:
1.0 - Deliberar sobre Balanço Geral encerrado

em 31-05-74, Relatório do Conselho de (

Administração, Parecer do Conselho Fiscal e
Demonstrativo da conta de Sobral) e Perda;

2.0 --1)estinação das Sobras;
3.ô - Eleição de, novos membros do' Conselho

Fiscal e respectivos suplentes para o exer

cício de 1974/1975;
4.° - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Não havendo número- legal' - 2/3 - dos
associados presentes em PRIMEIRA CONVO�
CAÇÃO, para a instalação da. Assembléia, fica
desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para as 13 (treze) horas do mesmo dia e local.

Se desta vez ainda não houver número
legal - 50% mais 1 - dos associados presentes .

em SEGUNDA CONVOCAÇÃO� fica desde já'
feita a TERCEIRA e ÚLTIMA CONVOCAÇÃO,
para as 14 (catorze) horas do dia 14 de julho,'
do corrente ano, com a presença de, 'DO mínimo,
10 (dez) associados.

'

Para efeito de cálculo do "quorum" para a

instalação da Assembléia" a Cooperativa possue
1.0 i8 (um mil e dezoito) associados.

NOTA: As chapas que concorrerão à Eleição do
Conselho Fiscal, deverão ser entregues
ao Conselho de Administração da Coope- .

,
\ rativa até o dia 14 dejunho de 1974.·

..

E para que chegue ao conhecimento, de todos
"OS associados, o presente EDITAL será publicado
n{)s jornais: Correio do Norte e Gazeta de Ca

ndinhas, desta
/

cidade, e afixado na Sede e seus

Postos de Recebimento, bem como em locais
públicos e habituais, e remetidos aos associados,
na medida do possível.

2

\

. Canoinhas, 14 de maio de 1974.

Bráulio Ribas da Cruz - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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25.05·1974

'E M
, <"

, '�sa ' Er1ita
Industrial e' Comercial SICOL S, A.

Movimento Brasileiro de Álfabetizdção - MOBRAL .

. .
- .

�

1974',-"Ano da .Erradiceção do Analfabetismo
" -... .

,- /

no Estado de Santa Catarina.
- PAR1-'I'lJIPEI

Sociedade
Rua Frei Menandro Keamps, 606 .. Telefone" 140 .- CA N O I N iIAS .. S. C.

�t'ocópias? "

Em apenas to�egundos, você' tira FOTOCÓ.
PIAS, de 'qualqu�r____d:o-çumantof jornais ou

livros, n�__CA'R'f�Õ:Ri() O O
'

R E G I S.T R O

�VrH::/ de NERE:IDA 'c, CORTE, no edifício
"-

.do FORUM destà cidade.

R E G 1ST R O C I V'I L .

'�' EDITAL'

�, , ,

Marie GÓ�il G:in�ki, Oficial do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, m'uQicínio e Comarca de Cancinhae, Estade de

'''"
t"

Santa Catarioa, -etc, "',

Faz saber que pff!.teodem oaear: AFONSO WE�DT�ê
RAMILIA SILVEIRA PÁ'DILHA. Ele, natural deeta Eetado,
nascido em Agu8 Verde. DO iti� 17 de julho de, 19-38; operário.
viúvo. domiciliado e residente aêt.,te pietrJ:tG;"rilho de Guilherme
Wendt e de Dona Isabel Lourenço COI4Çp. Ela, natural deste

E�t.lildo, nseoida neate Distrito, /oõ',;diB 21 de maJ:ço de 1937:
ocrr.ê-tica, eolterra, domicihade <;ê re.id'eota neste Diltrit'o; filha
de Julio P. dOI Santce e, "de Deus Juliâ .P, dOI Santo,,; domi-
'ciliado. e resideutee oelte Dístrito.

"

;,
'

.

A ,� . -e
•

Apre�eDtaram o. documentos exigido. pelo Código Civil
art. 180, Se alguém tiver conhecimento de e;x:iatw algum impe.
óirpeoto leg,s'(,' ecuse-o pera fiol de direito,

,

,

__;'IfauJa Pereira, 16 de maio de 1974.
MARIA GOSS GLlNSKI

, Ofioiel do Registró Civil

Dra. Zoê Walltyria Natividade Seleme
�c�-:--....Cll'urgiã Dentista

, -_
f!'I�OOS589159/DEP ,

'
,.

"-..�
Clínica dentária de senhorii8'oe"criançes.
'('��_,��c_�_,..--._c

.

-7

-E8peêjlJliz;çãQ.",,�_m�º�oDtopedi8ttia.,
Hora marcada i, '''''''''''�'

"

r: --_

Pr.� Lallll'O MüUer, 494 -; FODe;'4�9
.

' ..... , •.

FOTOCÓPIAS XEROX\

, -�stantâneo e �erfeito. ,.'
\

,

"�Instalaçao mbderofssima,
,

Procure no �nt�� .de- Derby-Cãilos-
"

Ulbmann, ria.>Praça�uro Müller" 251

x éi��;�HAS � Sa�tarina,
.

..

Lãs

"
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CORREIO 00 NORTE

REGISTRO
Maria Uba de Andrade, E.cre. no dia 10 de oovembro de 1948;
veote Juramentada do Cartório aiudante motoriste, solteiro, domi,
do Hegiatro Civil do' Município ciliado, e residente em Trêe Barrai;
de Três Barrai, Clomarcs de, Ca- filho de Romão Kondegeski e de
nsínbas, Eltado de SlIota Catarina Dona Maria Kondageskí, domici-

F b .

liadOI e reeidentes of\!_t.ununjcípio�az .a er que pretendem calar. - "EI' -
.

't'
.

-1 "Ã '-tE"t d id'

._,_,_
�-_

,,- a, Da ura ...el e 'II O, uaeot a
Darcy Kq_odageS"u e Tereza em Porteire de Chave, Papenduva,Pifé1ll;í;ki •. · Ele, natural deste DO dia 30 de ou�ubro 'de 1954;
Eitado, nsscido em Três Barrai, doméatiee, solteira, domicitiada e

lerra, lolteiro, dOmiciliado e reli
dente em Trêe Banal; filho de.
Ildeíonso Pereira Coutinho e de
Dona Joaquina Hodriguee Preto,
domiciliado. e residentea, em Três Roberto, Alves Pereira 8

Barrai. Ela, natural deite'Eltado, Maria. dê Lourdes Corrêa.
nascida em Rio da Areia, cao�- Ele, natural deite Estadn.uaecido
nhas, DO dia 25 de abril de 19541, 'em Mun, de Maler Vieira, DO dia
domêstica, solteira, domiciliada e 05 de janeiro de 1947; vigia, 101-
residente em Três Barrai; filha

'

teiro, .doEici1iado e resideute em

Trêe Barrae; filho de 1delio Alve. Pereira e de Dona
Nazira de Souza, dOficiliadol e reeidentes em Cenoi
nhas. Ela, natural delfe Eusdo, lIá,cida em Cenoiuhas,
no dia 'Ll dR junho

/

dt 1955; domêatica, solteira, domi

ciii9�a e reridente eut Trê. Bsrrae; fiI�a de A:r��miro
I

Corrêa e de DODa LUCllÍ Sokacsesky Corrêa, demiciliadoe
e ,�elideDtel em lYêl parral. .

y.
.

APre.eotaram,olldocumento. exigido. pelo Código
Civil art. 180.Se aJgufm tiver conhecimento. de exiltir

algUm. impe�ime!lto.. le�.al, acuse-o para fin. de direito.

Três Barrai, 201 de maio de 1974.·

Maria qba de Andrade r-

Elcrev;ote Jurameot,ada .

j
'Maria G6.. Gllnski, Oficial do Regiltro Civil do Dis-
trito de. Paula Plereiral município e Comarca de Canoi-
nhas, Eltado de Saut1 Ceturine, etc.

. .

�
.1

,
Faz I8ber que pçeteodem caear: Herclho unes"

Figueiredo e Mari, José Guimarães orges.
Ele. natural ,je.te E.�ado, nescido em Lsgee. 2 .. dia 1.0
de abril e' 1910; lavrbdor, solteiro, domicili?do e resi
dente neat Dietrito; I filho de Jo,é A -. de Flgueiledo e

de Dona mina N.' Ide Mc;!deitol, domici,líBdol e reli
dentei neste irtrito. tEia, natural de Rio Grande do

Sul, nascida e BODl� Jesus, DO dia 28 de setembro de

1920; domêstica) lolt4ira, domicili.ada e residente DeIte

Dietrito; filha de Casetriiro H. Borge e de Dona JOBna
R. Guimarães. fal�'Qidó •.

Paula Pereira, \l� de maio e 1974.

Emilio Bileski. co!;r.., Marj,a da Luz de Lima
Vieira. Ele, oaturBllde�� ,ij'ltado, nascido em Pinho,
deste Distrito, DO dia '\6 de;povembro de 1925; lavrador,
solteieo, domiciliado e lrey-deo.�e .oelte Dietrito; filho de
André Bileski. falecid�de D008 Martha Bilelki, do-

miciliada. e reli:teote ,.oplte Dj.t�i�o. E!a, oatural deite

Eet9do, nelcida em IParla PereirB}, no- dia 9 de janeiro
de .1944; domé.tic"', ,piteira, domrcJliada e re.idente
ne.te Di.trito;, �i'íha l'

e Oracio Vj�irH, faleciao e de
Dooa L!lcildal�ra, do i�i1iada e

re.ideif�o.e.
�te Di.trito.

,

Apreleot�ram OI ocumeoto� exigido pelo C6digo
Civil art. 18Q� Se alguem ,tiver conhecimeo o de exi_til!
algum imprimeoto legal, acole-o para fin. de direito.

Pau!, Pereira, 21 de maio de 1974.

,Maria Góss Glinski
Oficial do' Re�ilitro Civil

residente Deite município; filha de
Teodoro Pilchbiaki e de Dooa
Julia Malãchovekí Pilchbiski, do
miciliado. e relideotel D/município.

.Wa'd�miro Perelrá Cóutinhó
e· Francisca Marcos� Ele, Da

tural deite E.tado," nascido em

Trê. Barra.,' DO dia 15 de 00-

vembro de 1952; operador moto-

DESIGNAÇÃO DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

Natureza

TAXAS
Talla '��Io esercícío do poder de polícia

04 Taxa de Licença e Fiecatiaacâo ./0 Comércio e II Ioú·ú5tr.Í'a
05 Taxa de Liceoç'a e Fiscalização 'h Comércio Ambulante
06 Taxa de Liceaçese IFifcalização sobre obres

"'Taxa pela pr�s,tação de servIços
, \

07 Taxa de Expediente '.
08 Taxa de Serviçol Urb8'Qol
09 Taxa de Apreenaão
10 Taxa de Alinhameóto e Nivelamento

Contribuições de M�lboria
11 Taxa de Con,ervação_ de E.tradol (

Receita Patrimonial
12 PattiC::ipaçõe. e Dividendo.

Receita Indudrial
13 Divena. Receitai Iodultriail '\

l'ransferênclas Correntes
Participação em Tributos Federai.

14 Cota.parte do Fundo de Participação'dol MuoiMpjo�;. 70%
15 Taxa Rodoviária Unica
16 Retoroo do Impo.to Territorial Rural
17 Retenção do Impo�to de Reodl,! ua Fonte

Prefeitura· Munici�al �e Major. Vieira
B.alancete da R E C E I T A ref.erente ao mês de A B R I l' de 1974

,

Ger�1 I Local
\,

.

1,\ ReceitA Tribútária
.

\,
IMPOSTOS

01 ImptiI.tó Predial Urbano ,

C2 Imposto Territorial Urbano
03 Imposto, sobre Servlços de Qualquer

1.5.9 . .0.0
1.5.9.2.0
1.5.9.90

I

2 . .0 . .0.00
2.2,.0 . .0.0
2.2.0 . .01

�.3.0.Q.o
2.3 . .0,01

2.5.0.0Q
2.5.1.0.0
2.5.1.20
2,5,1.3.0'
2,,'i.1 :4.0
2.5.1.5.0

25.3,.00
2.5,3,9.0

( .

O:ODIGOS

1.0.0.00
1.1.0.00
1.1.1.0.0
1.1.1:10

.

1.1.1.11
1.1.1.30

1.1.2 . .0.0

1.1.2.,1.0

1.1.2.2.0

1.1.3 . .0.0

1.2 . .0,.00
1.2.3.0.0

1.4 . .0.0.0
1.4.1 . .00
1.4,1.20
1.4.1.30
1.4.20.0
1.4.30.0

1.4.4.0.0
1.4.4.10

1;5 . .0.0.0
1.5.1.00
1.5.2.0.0

A R,R E C A D A D A
Prevista Até o mês I Do mês I TO TAL.

Cri .' ,(I]r$ . Cr'

3,000,00
2,O.oU,00
3.00,00 99,88 3_l,46 131,34

7 . .0.0.0,00
1.00,00
1.0.0,00

4.78640
13,08
48.240

515,80 5,362,20
r 13,08

29,33 77,57

83,20 499.201,5.00,00
5.0.0,00'
5.0,00
5.0,00

416,00

5.0,00

t.oo,oo

1.0.0,00 40,00 240,00 280,00

9.0.0.00,00
2.8.00,00
25 . .0.00,00

50,00

40334,23
576,11.

15.946.13
91,640

56280,36
667,75

<'

Participação em Tributo. E.tsduai.
18, Participação DO Impolto lobre Circulação de MercadórÍfu 276 OC.o.oo 100.269,38

Receita. Diversa.
19 Multai
20 lndeoizaçõel e Reltituiçõe.
21 Cobraoçd. da Dívidl) Ativa

! Outra. Rec�it8' Diveroa.
22 Receitai de Cemitério.
23 Outra. Receita.

Total da. Receita. ConenteM

RECEITAS' DE CAPITAL
Operaçõe. de Crédito

24 Empré.timol

Alienação de'Benl Mávei. � Imóveis
25 Alienação de Benl MóveÍl e Imóveill

.

Transferências de Capital
{I' P�rticipação em Tribut�. Federai.

26' Cota.parte do Fuodo de Particjpação doa MunicÍpio•. 30%
27 Cota·parte do Impo.to Uoico ·'./Combultív, e Lubríficaote..

28 Cota"parte do Imposto Uoíco lobre Energia Elétrica
,29, Cnta.psrte de Impo.to Unico lobre .Minerail do P8Ít

VODtribuiçõe. ,/
30 Contribuiçõe. Divenal

,
,

Total dali Reeeit81 de Capital
Total da Receita Urçamentária

Extra-Orçamsntária
31 Cootribuiçõel"de Previdência Sociel
32 Salário Famítia •

l
i

Sa)áo. do esercício anterior I

Em�'�aEm aocOI

E poder de

INPS

TOTAL DAS. RECEITAS

re.pomáveiu
TOTAL

,

GERAL

Odilon Óavet • Prefeito Muoicipa�Reinaldo Crestani • CootadO.,�ajor 'Vieita, 30 de abril de 1974.

19,751,67 120.021,05

1.500,00 219,59 71,90 291,49
10.0,00

25.00,00 527,29 58,75 586,04

2.00,.01) 171,60 28,60 20U,20
800,00,' 851,52 851,52

413.8.00,00 '148 353,32 ·36908,48 185;261,80

'"

200,00 113,220,OO 113.220,00

2.00,00 222,50' 222,50

"
.,

90000,00 17.286,10 6334 0.6 24.120.16
30 . .000,00 7.206,97 \, 7.206,97

.50,00
150,QO

30.0,00
121.200.00 137.93557 6,83406 l'44.769,63
535.000,00 286.288,89 403.742,54 330.031,43

\
\

\

12 . .000,00 1.617,60 1.394,74 3.042f40
3.000,oQ

287.936,49 45,,137,28

1,368,94.
11.878,74

/1
346.3%1,45

I.

25 ...05·1974

-
- Editais

de João Mercoe e de Dona Heleoa
Paiter. domiciliado. e, reaidentel
em Rio da Areia, Ganoiohal.

/
.

I·Ora�:�ít���!���êOqU��í;!!�,,���!�
\ qUe ilumina todos os catIlinhos para que eu

atinja o meu ideal, você que me dá o· dom

,divino de perdoar, e esql!_t'cer o mal quê me

fazem e que todos os instantes de mioha vida
está comigo, eu quero, neste curto diálogo,

-

agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma
vez que eu nuoca quero tIle separar de você, por
maior que l!eja a ilusão material, não será o mí
nimo da vontade que sinto' de um dia estar com

você e todos os meus irmãos na glória perpétua.
Obrigado mais uma vez.

A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias

seguidos, sem fazer o pedido; dentro de' 3 di8S

será alcançada a graça, por mais difícil que
seja. Publicá r assim <:tue receber a graça.

(Publicada por t" recebido uma graç.�.
z. ·S. t

I
..

Novena . Poderosa ao

Menino Jesu$ de. Pràga I
Oh! Jesus que disse,ste: «Peça e receberá, procura e

achará, bata e a porta se abrirá». Por intermédIo de
Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo
que minha prece seja atendida.(meociona-sc o pedido).
Oh! J.esus que disseste: «Tudo que pedires ao Pai em
meu nome Ele atenderá». Por intermédio de Maria,
VOésa Sagradà M,ãe, eu humiidemente rogo ao vosso

Pai em vosso nome. para qoe minha or&.ção seja
ouvida (menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que dissesl;e: «o céu e a terra passarão,
mas a minha palavra não passará». Por intermédio
de Mariá, Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha
oração seja oovid� (menciona-se o pedido).
Rezar três Aves Marias e uma Salve Rainha. Em casos

urgentes esta novena deverá ser feita.emhoras(9horas).
.

Mandada publicar por ter alcançado uma graça.
.

Z_ s.
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CORREIO 00 NORTE, 25.05.1974.

�e Fe i t u r a M�T�!�! �N�AI CATA��
Despesas realizadas com os reoursos do Fundo de Participação dos Municípios,
de acordo com o artigo 35 'e 36 da Hesolução N.· 118/72 d'o· T. C. U.

\ EXERCiclO D É
- Saldo oriundo do exercício de' 1972
- Importância recebida no exercício de 1973 (Líquida)
- Importância retirada na fonte em favor do PASEP (2%)
..,. Importância aplicada no exercício de 1973
....;. Saldo que se transfere para o exercício de 1974

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$ 185.761,6G
Cr$ 11 532,82

'

o-s 197.294.48 197.29,4,48
----------------------�-------------------�------------------------------------- ------------------------

DESPESAS CORRENTES
CONTAS

OESPESAL
COl.\lTA�

DE,CÚTh>IGOS

T O T A L

CAPITAL o-s CÚOIGOS

Setor de Estradas, de Rodagem
4.1.0.00 Investimentos '

, , \

4.1.3.00 Equipamentos e Instalações
P/pagto. parcial (18%) de 2 caminhões marca "Ohevrolet",
ano 1973, adquiridos atrevé. financiameato PASEP/73

\ \

4.3.&.00 Transferências de Capital
4.3.1.00 Amortização da Divida Pública

'a) Amortização do Contrato de Fin�nciamento doipASEP!72
b) Amortização dc.Dontrato de Financi�mento da Cia. Catari

.

nense de Crédito; Financiamento e Investimentos
c) Amortização 1 parcela do Financiamento da BESC

FINANCEIRA (aquisição de 1 trator c/pá cerregadeíra
marca "Michigan")

T O T.·.!t,. L

/

Setor de Cont8'bllldade

Despesas de Custeio
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros

. Transferências Correntes
Juros da Divida Pública
Juros do Financiamento do PASEP/72

Contribuições de Previdência Social
Contribuições em favor do PASEP (2%) fonte

Setor de Saúde. Pública

Despesas de Custeio
. Pe�soal

Gretíftcação- ao Médico

Encargos Diversos
.

Assistência Social

Transfetências Corrent••

SubvençÕes Sociais
a) Hospital Santa Cruz de. Canoinhas
b) Asilo de Menores Rolando Malucelli
c) Associação Espirita "Lar de Jesus"

Setor de Educaç60 e Cultura

Despesas de Custeio
Passoál
Vencimentos Professores Municipais
Adicional ao Pessoal' em EXercício.

Material de Consumo
Material didático escolar

. Encargos Diversos
Auxílío p/ o Mobral Municipal

Transfer.ências Correr:'ltes
Salário Familia .

Salário Família 10 Pessoal em Exercício

Setor do Fomento Agropecuário
3.1.0.00 Despesas de custeio
3.1.2.00 Material de consumo

Peças e Acessórios

3.1.3.00 Serviços de terceiros
Gratificação ao operadores de máquina,

Setor dé. Esfradas de Rodagem
3.1.2.00 Material de consumo

. Combustíveis e lubrificantes

Setor de Serviços Urbanos
3.13.00 Serviços de 'terceiros

Serviços públicos concedidos - Iluminação pública
TOTAL

3,1.0.00

3.1.3.00

17.892,14 3.2,0.OQ
3.2.4.00

3.2.5.00

28.180.00 3.1.0.00

9.940,71
3.1.1.00

3.1.4.00

8542,00

64;554.85
,3.2.0.00
3.2.1.00

3.1.0.00

3.1.1.00

<,

3.1.2.00

5.1.4.00

3.2.0.00

3.2.3.30

'R E S U M O RECEITA OE�PESA.
Saldo oriundo do, exercício de 1972 8.261,56

- Receita arrecadada em 1973 (liquido) 185.647,66
- Receita retirada na Fonte (2% PASEP) 3.385,26
- Despesas Correntes 121.2U6,81 , 67,28%
- Despesas de Capital 64.554,85 32,72%
- Saldo que se transfere(para 1974 11.53�,82

T O T A L 197.294,48 . 197.2ll4,48 100%.

1 9 7 3

Três Barras, em 17 de maio de 1974.

Llneu Pacheco - Técnico Contabilidade C. R.' C. 6112

Sellretaria da Educavao .

Departamento de Ensino,
.Divisão de Ensino .Espeêlal

'Comissão Central de Exa"mes, Supletívos
. 8a� Coordenadoria ReS. de' 'ÊduclÇão - Mafra

EDITAL N. 01/74
fixa o Calendário de Inscrição lOS Exames SDllletivos

,

de 1.0 e Z.o graus e dá outras IIrovidênci!ls
.

O Presidente da Comissão Central de Examee

Supletivo& no uso das. atribuições que lhe são con

feridas pelo Parágrafo Único do Art. 8.° da Portaria
n.? o05IH/SEE de 06-05-74 que regulamenta aRe

solução 0�/74 do Conselho Esta�ual de Educação,
torna público:

.

1 - As inscrições 80.S Exames Supletivos de
1.0 e 2.° graus estarão abertas no periodq· de
20/05/74 a 12/06/74 e serão realizados nas

Coor.denadori&8 Regionais de Educação.
/'

l' 2 - Poderão Inscrever-se candidatos de ambos
os sexos que preencham a seguinte exígêncía:

),L Para o 1.0 grllu'� 18 anos no mínim� ou 8 com
. pletar antes de submeterem-se à última prova.

r Para o 2.° grau " 21 ano. no mínimo ou • com-

Três Barras

.

I

8.261,56
185.647,66
3.385,26

. Cr$
.

"

101,88

" 19.866,72

3.385,26

'1.320,00

10.070,98
\

t600,OO .

500,00
500"QO

··i

32.296.56
1.209,45

1;000,09

4.600,00

1.260.00

223,.00

6.949,56

�

7.692,45

23.631,01

121.206,81

José Feliclo de Souza - Prefeito Municipel

pletar antes de submeterem-se à última prova.
- A emancipação ou casamento nãQ isenta o can

didato das idades acima exigidas.
'

3 .. Os Exames Supletivos versarão sobre as

seguintes matérias do ,núcleo comum, (ixadas pelo
Conselho Federal de Educação:

Comunícação e Expressão
- Estudos Sociais

Ciências
4 - Os exames serão realizados por dísciplíne •.

com a seguinte dístrtbuíção:
'

a. Língua Nacional em Comunicação e Expressão.
b.· História,- Geografia, O.S.P.B. e Educeção Moral e

Civica em Estudos Sociais.
C. Matemática e Ciências Físicas e Bíológtcas em

Ciências.
5 - A nível de 2.° grau, os Exames de Língua

Nacional incluirão Literatura Brasileira.

6 --- No ato da inscrição o cr.ndidato dever.'
apresentar 'os seguintes documentos ou fotocópias
autenticadas:
- Carteira de Identidade..
- Quitação do Serviço Militar (p/o sexo masculino).
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Atestado de Eliminação de dtscíplíne, quando

for o' caso..
- Carteira Modelo 19, no caso dI') candidato ser

estrangeiro que substituirá todos os documentos
de identificação acima meucíonados,
2 fotografias 3/4 (recente] iguais.
Comprovante de pagamento ds taxa de inscrição
�fetuada no BESC, em conta especial do FEAESC.

7 - A inscrição será feita- mediante requeri
mento padronizado e assinado pelo candidato, sendo
vedada toda e qualquer procuração.

8 - Será permitida a realização de Exames
Supletívos de 2.° grau, independente da apresenta
ção de certificado de 1.° grau.

9 - Os candidatos poderão inscrever-se para
prestar exames globalmente numa só etapa, ou

parceladamente. ')
10 - OI! C9S0S omissos neste Edital e referentes

à inscrição de candidatos serão resolvidos pela Comis
são Central de Exames Supletivos, mediante expo
�ição de motivos da parte ínteressade, por escrito.

Florianópolis, 9 de maio de 1974.
a8S. Prof. Umberto Bragaglia

Pr,esidente da Comissão Central de Exames Supletivos
OBSERVAÇÃO: Fixamos o local das inscrições no"

Oolégio Estadual "Barão de Antonina" - MAFRA.

"�8fra, 13
-

de maio de 1974. ' !

'\ asso Lycurgo Aleixo Nora
j CoordenaCJor Regi,onel de Educação

,
.
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ANIVERSA-RIANTES DA SEMANA A famílià de

��() ��O (J�\illJ.L(lk Lu\
'" .

agradece a solideriededecreeebide por

ocasião de seu prematuro
-

falecimento
, �,
, "

abril de 1974 "<,
'''.�

"�;.-.
'o.

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: a senhora dona De

iourdes esposa do sr) Milles
Luiz, Zaniolo, residente em

\CU'I'itiba; o senhor Michel N.
Seleme. "

Amanhã: a senhora dona
Silvia esposa do senhor José
Pangratz Filhó; os senhores:
Epaminondas Simões e Do ..

rival R. do Nascimento.
,

Agenor Paulo Sidorak; a

senhorita Lourdes do Carmo
Maron Becil; o isoem Fernando
Benkendort, . residente

,

em

Castro-Pr.ia gàroia Junaina
filha do sr. Milton Mendes. ,)

Dia 30: os senhores: Pedro
Dambroski, Vigando Prust e

João Letechak; a menina
Denise Regina filha do sr.

Max Wachtel Filho. E S)PA R S ASN'OTAS- -

'Dia 27: ogaroto Fernando
Luiz filho do sr, ,Fernando,
f'reiberger.
Dia 28: a senhora dona

Noldina esposa do sr, Vicente
Dambeoski; os srs.i· (iebrael B
El-Kouba, Dionisio Karnos e

fi,m do corrente mês.subterrânea da COTESC e novas

velas serão abertas, agora nas X x :x

calçadas. Paciência, minha gente, Pelo' Campeonato Estadual e

é o preço do progresso, que esta- Torneio Governador Colombo
mos vivendo intensamente e tu-

.
Machado Ss'11es, meia uma ro

do, mais tarde, voltarâ ao normal. dada foi efetuada no últímo fim
.

x x X
I de semana; Em MarcHio Dias o

,

O conhecido médico, Dr. Os- São Bernardo rece.péíouou o

valdo Segundo de Olívstra, é
(

Botafogo, no sábsdo e num jogo
agora sessentão, com o. aníver- que parecia fácil, vitória parcial
sárto festejado quarta-feira últí- no primeiro tempo por � a O, as
ma; dia 22. juntamente com sua coisas S@ complicaram na se

esposa que também se aníver- gunds fase e o marcador acusou
sarlou e 29 anos de ce samentc, 3 à 2 pau os locais, Já domingo,
tudo na mesma dáta. Os nossos' com o Municipal abrigando UQl
melhores cumprimentos. -grande público, o Santa Cruz

x x x' passou, com certa, dificuldade,
Afim de tratar de vários e im- pelo' Continental de Río Negri

pJrtlintes- assuntos admtnístretí- nho, pelo marcador justo de 2
vos, seguiré no início da semana ,8 1. Em Mafra, no clâssíeo da
a' Flortenôpolts, o Prefeito sr. "cidade, o Pery venceu o Ope
Álfredo de Oliveira Gatcindo, rárto por 2 a O. AQ!anhã, po
devendo acompanhar-se do en- clássico da cidade, Santa Cruz \

genhetro Dr. Leones Greípel, e Botafogo, no Municipal, en-
x x x quanto que O São Bernardo irá

O eanoíuhense, \ sr. Herbert medir forças, em Mafre, com o

Wohel, do alto comércio das Pery, agora líder isolado, e o ..._

praças de Porto União dá 'Vi- Operário preltará em Rio Ne
tóría, vai festejar dia 4 próximo grmho com o Coutfnental.Vamos
as 8U8S Bodas ':ie Prata de feliz: todos prestigiar o soerguíménto .

consórcio e festeja-la, no la9âo, do nosso esporte e os esforços
para onde deve embarcar no

.
de s�us dírrgentes..

Apesar do. tempo ter conspi
rado. a aounciada Festa do in ..

dustrtel.ie pecuarista, sr. Arme
lindo 'I'homszzt, esteve baetante
concorrida e anlmeds, tudo
correndo a contento.

Dia 31: o senhor' Frederico
wui.
Aos aniversariantes nossos

I melhores cumprimentos com

votos de perenes felicidades. Uma conhecida construtora
de Curitiba em estudos pata 8

construção de um grande edi
fício em nossa cidade.

'x x x

Faleceu na Iceahdade de Teu
nay, 8pÓS pertinaz moléstta, o

sr, Walmor Gallotti, autêntico
e querido líder daquela comu

nidade. Seu sepultamento foi

I bastante concorrido, precedido
de Santa Misss na Capela local.

I '

X X X

O Juiz de Direito Substituto,
DR. OSVALDO ROGÉRIO,
lotado em Rio do Sul, em férias
em nossa cidade, deu uw giro
pelo Paraguay, aeompanhado da

esposa, cunhada e mãe,' sra.

. Hey dê Carvalho de Oliveira.
x x 'x

O CeI. Walter Berachi Bar
celos. Diretor da Carteira de
Crédito do Banco do Brseíl,
esteve segunda-feira em nossa

rt'gião afim de inaugurar a

nova agência de São Mat�us do
P R E E I T U R A M U H I (I'P L DE (A" O I H H A SSul. Desembarcou no aeroporto

.

:F ., ,A·
de Três Berras e daí foi levado Custo da Pavimentação A-sfálticl,l I

ao local no carro do médico Rua Major Vieira, trecho entre 8S ruas Osetaao eOfota e Barão
Dr. Mário Mussi. do Rio Branco:

x x X Extensão - 186 ml
Cerímônía cívica' das mais L9rgura�,' 13,60 m

destacadas aconteceu quarta- Afea - "''''2;5.29,60' m2
feira, dia 15, em nossa cidade, Materiais aplicado'S:"'bdta ._ Cr$ 70,OO/m3
com 9, presença de autoridades Asfalto -.

,�;
�- .' Cr$ 0,75/kg

e entrega de, ma-is 300 certlfí- Custo total:
..

Gados de reservistas.
'

_.
"

o $Escavação'\t! Remoção - 632,4'O:tJl3 x r 12,00 7.588,80
x x �" Brita _

' 632,40m'3.. x Cr$ 70,00 _" 44268,00
Ainda com problema� decor- Asfalto _

. 15,177,60 kg 'x Cr.$ 0,75"":- �; 11.383,20rentes- das valetas da' rede de
Equipamento _ horas p. aplico 308,00 h' x"Cr$ 70,00 • ,h 21.560,00

ebastecímento de águe, já foram M' O pJ A I
-

I L' S <, 21443'20'

.. _�p icaçao c •. . -, '_ . ,

iniciados 08 serviços da' rede ,.�
"

"

.

. Total Geral' '- Cr$ 106.243,20
f:rr�'1:1:i:1J'l:l'<#'t&rt(��1:r��"''&r1:1:1:i''''I:;:1:'l:1:1:1:1:1:1:'l:r C t 2 (t d d) D· t""'bui -
��, ,... (." . ��

us o. por m me ro qua r� 11). - IS rL�çao:
J

. I 41 1 - Escavação e Rerpoção - Cr$ 3,30 "- (
� , Valorize O que ,ê seu .prestigiando a' �,� 2 - Brita (0,25 m31 m2) Cr$ 17,50"

�.� -41 3 - Asfalto (6,00 >kg I m2) Cr$ 4,50
s.. �'f

D

t M·· I d C-
· í hl � 4 - Equipam. Pt aplicação Cr$ 8,50 \

� ri e e-I- -ltfa-- '- u n leipa
A

e
_ ana,1 n· as

__�. � .•
- M. O. P/Aplicação Ct$ 8,20

It '
.

'�
. "'- < Cr$ 4,2,UO _..

"�' 9 'llIr � .,' 9 ., 9'9'� 41) 1r ir' � 919 ,9 'llIr " 9· 'ª W.1t � 41» 9' � 'fI. W 'ª 'ª 411» 'ª 9 '9 11 � <I)) 4Ifreltt{�eOHveir� �arCiDdo - Dr: teImes '8reipel
_�_'__�_,;h�_u/,� ,;h�u;'UrHP.n,;h..;h__ ";;_AM ..;h",!)!u!1�tJs,JH��_u"n ...� PrefeIto ·MuDlclpal Engenheiro. Chefe dO.Depto. de V. e O.
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(AMPANHA DOS' �5 Mil \ ElEITORE'S-

�··NOINHAS
pRECISA l� VOCÊ//
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I E CE AD S LOCOMOTJVA I
� I. m

m Recebemos em lodos os tamanhos' n'os fios: 8 ;" 9 .. 10 �
! !-1 E'R'HY _ ,§__E LE·.M E� & C I A. LT DA. /1
� ,_

Ru� P�u!a Perêira� 735 • Tel. 365 e 366 _,c A'N O I N H A �
'i

�anta Catarin� �
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




