
DIOCESE DE CAÇADOR
Os 'nossos cOlegas de A IMPRENSA CATARIHENSE, de Caçador, assim

registram as solenidades de sagração do priineiro Bispo de nossa Diocese:

"Precisernente às dez horas do dia �9, na espaçosa matriz
de São Geraldo, o locutor proclamava, fírme

�
e pausadamente:

«Desde éste instante, Frei Orlando é Bispo 'da Igreja Católícá»l
O momento era solene e marcava o clímax da belíssima cerimô
nia da Sagração.

ÀS certmõntas
As 9 horas o vigárió da paróquia anunciava a entrada do

séquito de 9 bispos, presididos por D. Luiz Sartort (de Santa
, Maria) e Frei Orlando" o nôvo eleito. O carinho da recepção bem
atesta a imensa amizade de que o futuro bispo desfruta na so

ciedade de Ijui. Centenas de sacerdotes e religiosos, os pais e

parentes, as delegações e compacta massa de fiéis não perdem
um só gesto da solene cerimônia.

Missa
, -

Após o canto de entrada, a parte íaicíel da missa. Ao

Evangelho falou D. Sartori, historiando o elo exlstente na hie
rarquia, desde os Apóstclos até nós e dízandô da premência dos
dias de hoje que reclamam pastores santos e vígtlantes.

Sagraç6o:
Pràticamente começou nesta altura o cerimoniário da sagração. E
invocado solenemente o Espírito Santo. O Provincial dos Capu
chlnhos apresenta ao sagrante e aos bispos o nôvo candidato ao

colégio apostólico. O momento, é sério. Interpela o bispo ssgran
te: «Tens o mandato?» - «Sim, tenho!». Um dos diáconos lê, em
voz clara, o decreto papal envíado à nunciatura do Brasil, .crían
do a nova diocese de Caçador e indicando Frei Orlando como

seu primeiro bíspo. Então o celebrante pede a tôdà assembléia
que SI! msnísfeste pelo assentimento ou pela recusa do indicado.
Escusado é dizer que a estrondosa salva de palffies, quase em

delírío, manifestava o tutal consentimento da assistência. - Se

gue uma cerimônia comovente: Frei Orlando se prosterne em

profundo ato de humildade, enquanto- é cantada a Ladainha de

Todos os Santos, pedindo a Deus que dê fôrças à humana fraqueza.

«Queres»
Sentado em sua cátedra o bispo sagrante inquire -Freí

Orlande. por 8 vêzes, com perguntas de extrema gravidade, co
mo estas: Queres pregar o Evangelho, permanecer fiel ao Sumo
Pontífice ...? ao que o interpelado respondia, com voz decidida e

solene: «Sim. quero». As respostas retumbavam pela igreja co-

mo clarínadas de fé e de, coragem.
'

As cerimônias que se seguiram são uma explicitação de

que já se opérou por obra do Espírito Santo. E feita, 9 unção
com os santos óleos sôbre a cabeça ,e a fronte do nôvo Bispo,
como a indicar a identificação com Cristo, o Ungido do PaL

Depois, são entregues a D.' Orlando as insígnias episcopais: o

Evangelho, de que' será pregador incansável; o anel, símbolo 'de
sua submissão à Igreja; a mitra, csracterístíce da plenitude do

sacerdócio; o báculo, que o apresentam como Pastor e Guia das
almas. Ao canto do «Deíxo-vos um nôvo mr demento; que v,?s
ameis uns' aos outros», os senhores bispos ...nraçam o seu nôvo

colega, e abraçam-se entre si, na efusão da caridade: a paz
esteja castigo!

Segue" � MisSá
D. Orlando toma o lugar de honra,' ao lado do bispo

-sagrente e dos demais, que prosseguem piedosamente a concele

bração. No ofertório, os padrinhos levam as, ofertas ao altar. Dr.
Luiz Pagenellt e espôsa representam a IDiocese de Caçador,
ofertando o cálice e as' hóstias. A Igreja pede que estas dádivas
sejam transformadas, .assim como acaba de ser transformado D. '

Orlando. Momento de intensa emoção aquêle em que o nôvo

Bispo dá a Comunhão à mãe, 80 pai; aos parentes e às delegações,
da nova Diocese.

, D_ Orlando" dá L bênç30
O bispo sagrante 'finaliza a missa e ,sp;resenta 80 .povo

o nôvo Bispo. Explodem os aplausos, provocam10 viva emoção
em D. Orlando. E num gesto magnânimo e grande, lança sôbre'
todos a sua primeira bênção apostólica ••

Saudação oficial

Geraldq, �"visto qu� a-

saudado pelo professOJ;
conteúdo, exaltandd" a

Ainda no recinto da Igreja São
chuva era interminante, sua Excelência é

Argemiro Brum, numa oração de intenso

pes!1oa e a dignidade do bispo.

Fala D. Or�ando

Enfim,' 8 palavra de um nôvo príncipe da Igreja: É
provável que muitos tenham ouvido a gravação desta oração,
verdadeiro programa de vida e de trabalho. De modo pe.culiar,
D. Criando ieve palavras repassadas de carinho, parEi a sua

nova Dioces�, a Diocese de Caçador: «Por ela desdobrarei tôdas
as fibras da minha vida, - e ela eu pertenço, por inteiro»

:J /) li 1-( 'O
Cenoiahes - Santa Catarina, 07 de � de 1969Ano' XXIII Número 1030

Diretor:
CAIXA POSTAL. 2

Rubens Ribeiro da
FONE, 128

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

&*& ...

PREfEITO ELABORA
. IEMORANDUM·
o PreFeito Benedito Theré

zio de Carvalho Néttó está
elaborando um substancioso
memorando a ser enviado ao

Exmo. Sr. Governado'r Ivo
Silveira. O documento é um

real retrete do' município. Diz
tudo que \temos e daquilo
que carecemos. Na próxima
visita governamental em nossa

cidade, aguarda-se, então um

pronunclernento a respeito.

de
Reunião
contadores

Tribunal de Contas da
União aprova contas
'da Municipalidade
O Tribunal de Contas da

União vem de aprovar as ,conta,s Ida Prefeituf'd 'Municipal de Ca
no\nhas, referentes ao Fundo
de Participação. Nesse sentido,
o Prefeito Benedito Theréz\o de
Csr,velho Nétto, vem de receber

daquele órgãG, o seguinte ofício:
«Estavam impressas 8S Armas

da República. Pr 5 827/69. Of.
n. 05928. Em 19 de maio-1969.
Se�hor Prefeito. Cabe-me comu
nicsr a V. Sa ..que' este Tribunal,
tendo presénte o processo, n.

58.27/69, da, prestação de contas
'dos "recursÇJs provenientes do
Fundo de Participação dos Mu

DlCIplOS, dpss8 Prefeitur,s' _:
exercício de 1968 - {'esolveu
em Sessão de 07 do mês de

'maio, julgar regulares as refe
ridas contas. Ao ensejo, apre
sento a V. Se. protestos de
estima e consideração. Ilriacio Xevier da Silva. L>iretor».

I

nosso aniversário

repercute na

AssembléiaLegislativa
o nosso último aniversário, ocorrido dia 29 repercutiu

na Assembléia -Legtslatíve, com uma proposição apresentada pelo
Deputado Evilazio Vieira, nosso amigo Lszínho, aprovada pelos
nobres deputados. A respeito, recebemos o seguinte telegrama:
«Assembléja Legislativa Estado vg acatando proposição Deputado
Evilasio Vieira vg registrou votos cpngratulaçôes transcurso data

hoje vg 22 aniversário fundação semanário Correio do Norte pt
Atenciosamente (a) Deputado Adhemar Garcia Filho, 1) Secretário.
«Nossos melhores agradecimentos, .especíalmente ao autor da-

I \

proposição.

o

ENQUETE PARA A

DO IMÓVEL DA

ESCOLHA

RODOVIÁRIA,
O Prefeito Municipàl, Benedito Thérézio de Carvalho Netto,
com seu espírito altamente democrático, decidiu ouvir o

povo, em tôdas as suas camadas, para a escolha do melhor
imóvel para a construção da Rodoviária Municipal. Assim

8 presente enquete para ser apreciada até o dia 30:

Consulta à Opinião Pública
Em seu entendef, onde acha que deveria ser construída a '

IEstação Rodoviária de Canoínhas?
'l DO imóvel da

:-.{E};;;1d .

de, fuIaao

.:' '�-''''''-'''''''':._,------,-�.,-------�-__;__
'\ Ãssinatura

Preencher em letra de farma e devolver à Caixa Postal N. 18
•

Jogos
T',O R N E 10

o

Convidados, participamos, 4s.
feira a nolta, de um' churrasco
levado a efeito ew Marcilip Dias,

Imposição das mãos" pelos cont8do�,4 'functonártos
Os bispos, um por um, impunham as mãos sôbre a C8- de escr ítóríce pr contabilidade

beça de Freí Orlando, 80 mesmo tempo invocavam as luzes do de DO'&Sa cidé''', Ali também,
Espírito Santo sôbre êle,

'

como homens ades e numa
�' , bonita confraternízeeão, todo o

Novo Pentecostes ,

,

,_ ,_ pessoal da Fiscalização da Fa-

,

Nó&, d. as�istência, tín?a,m_?s a, D.itida., impressão de, . .que"., zenda aqui lotado, além dos
estávamos presencíando um epísódío bíblico, Igual ao que �'\lce- funcionários vindos espectalmen-'
d�u no dia de P�ntecostes (c?i.ncidência fé!rz com e festa I�túr- te de Pôrto União�

_

da' Im�:togtcs), com a descída de Espírjto Santo sôbre os Apôstolos) e a ria. para sutenttcação de talões.

Igreja nascente. Falaram vários oradores, 'entre
Oração cODsecretória os quais um representante da

Tendo o Evaogelho sôbre 8 cebeça, frei Orlando ouve classe jovem. sr, Haroldo Allage;
8 oração e a fórmula de sagração proferrda por D. Sartori e os sr, Ondino V1eira, pt:la Fazenda;
bispos, elevando-o à plenitude .do 'sacerdócío, bispo de Igreja. E

.

Acácio Per'êire, concítsndo novas

neste instante que os alto-falantes 9r0clamavam com júbilo ínau- reuniões entre a classe, e a

dito, que, de agora em diamte Frei Orlando é Bispo. fundação, de imejil:lto, de uma

entidade de classe; Agenor Pa
checo e Mário Ferrarresi. A
reunião transcorreu na mais

perfeita camaradagem e foi um'
'marco de união e alto entendi
mento da nobre classe do nosso

município. Gratos pelo gentil
convite. v

Mês Diá
Junho 14

» 14
» 14
» 15
» 15
» 18
» 18
» 21,I'

» 21
» .21
lO 22
» ':2,2
» 25
»

' 25
» "28
» 28
» 28
» 29
» 29

JuJho 2
\) ,2
» 5
» 5
» 5
» 6
» 6
» 9
» 9
» 12
,. j�
» '12
» " �', 13
» 13
» 16
» 16
» 19
» 19
» 19
» 20
» 20
» 23
» 23

de Inverno
Hora

15 horas
Modalidade Times
F.S. A.B.B. x Willys
F.S. Escola x Sargentes

,

F.S. Plástico x P.M.
V.Bol!. Fem. C.S.C.J. xAlm. Barroso
F.S. S. Bernardo x Bamércio
F.S. B.D.E. x Sargentos l.
F.S. A.B.B. x P.M.
F.S. Escola x Bamércio
F.S. Plástico x S. Bernardo
F.S. P.M. x Wil1ys
V. Ball. Masc. P.M. x Bamércio
F.S.:

'

B.D.E. x Bamércio
F.S., A.B.B. x S. Bernardo
F,S'I Escola x Plástico
�F.S. Sargentos x Barnércío
F.S. Wiliys :K S. Bernardo
F;S. B.D.E. x Plástico
V. BaslFern. Alm.Bar.xC�S�C.J.Nor.
F.S.

.

A.B.B. x Escola

16
17
10
11
20
21
15
16
-17
10
11
20
21
15
HL
17
10
11

20
21
15
16
17
10
11·
20
21
15
16 \

2.7
10

11

,20,
21'
15
16
17
.10
11
20
21

»

»

lO

»

»

»
,»

»

»

»

»

»

,»

»

»

»

»

»

lO F.S, Polícia x S. Bernardo
» F.S. Sargentos x Plástico
»F.S.

, Willys x E�cola
,. F.S. B.D.E x A.B.B.
» F.S. Bamércio x Plástico
» V.Ball Masc. Colégi.o Agr.xBamérc.
». F.S. P.M. x Escola

.
» F.S. Sargentcs x A,B.B.j» .. t- F.S.

'.' Wil1ys x B.D.E.
» , F.S. São 'Bernardo x Escalai
» F:S. Bamércio x A.B.B�
» F.S. P.M. x B.D.E.I
». V. Ball-,Fem. c.s.c.J.-Gen.xc.s.C.J.-No�rl» F.S. Sargentos x Willy
• F.S.. Plásticos x A.B.
» F.S., São Bernardo x B.D.E

, », ,

'

F.S. 'Bamércio x Wiliye
»F.S. P.M. x sargsutoj»F.S. Escola x B.D.E
» VolleyBMasc.Colégio Agr.xPolíci
» F.S. Plástico x Willy
» F.S. São Bernardo x Sargento.
» F.S. Bamércio x P.M
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CORREIO DO NORTE 7.06.1969

Art. 3.. - A presente Lei entrará em vigor na data
de IUIl publicação, revogada. a. �i.po.içõe. am contrário.

Cenoinhas, 3 de junho de 1969.

Benedito, Th. de Carvalho Netto � Prefeito. Municipal
Elta Lei foi regístrade e publicada na Diretoria de

Expediente e Peaeoal, em 29-5-69.
Antonio Souza Costa - Dir, de'Exp. e Peesoal

'I lei N. 878, de 2 de junho de 1969
Concede auxílio para pagamento de aluguel da
residência do MM. Juiz de Direito da Comarca

Benedito Th, de Càl'valho Nêtto, Prefeito, Municipal
de Canoínhae, Estado de Santa Catarina, faz· uber que a

Câmara Municipal decretou e, eu aancíono a seguinte L E I:
Art. 1. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado

a conceder auxílio porá pagamento de alugueres da residência
do !',1M. Juiz de Direito da Comarca de Canoinhas, reíeren
te. a�. melei de novembro e dezembro de 1968, ,Da impor
tância de NCr$ 252,00 Cdllzentol e ciocoenta e doi I cruzei-

Art. 2. - O. ímôveis ançadoe 001 rOI DOVOI).
.

exercício. de 1967 e 1968, acima de
l § único - Para fazer face a. deepesae conetantee do

5.000m2, cujos impostes ainda 'não foram artigo, 1.0 da presente lei, fica o Sr. Prefeito Municipalrecolhido I aOI cofrel municipaie. deverão autorisado B abrir. o .competente crédito espeeial,
ler relacionado." de 'ecôrdo com o ertrgo: ,...

1.0 da presente lei. ., . ,"Árt. 2. '_. Fica o Sr. Chefe do Poder Executivo tam-
,

-" bêm aoiQ�izado a conceder auxílio de 10% (setenta por cento),------------------.-------------------�--�----- ��, pa�men� � alu�el�re�dh�dciMM.hiz�
.

C�m{lrca. de Cenoinhaa, com vigência de }.o de janeiro de
19'69 'e térnlino' impiôrri'1gável a 31 de maio do corrente IlDO,
devéndo ai: delpelal conetantea dêste artigo, correrem pela
dotação' 3}300-065/41, do orçamento vigente.
" �:Art/ 3. _,;. Elta' Lei entra, em vigor .ne data de lua

publicação. revogada. 8s dÍlpoliçõei em contrário.
Cenoinbae, 2 "de juobo de 1969_

Benedito Th. de Carvalho Nétto Prefeito Municipal
'> A' presente Lei foi regíetrade e publicada na Diretoria

de Expediente .e Peesoal, em 2/6/69.
,

Antonio' Souza Costa - Dír. dê Exp. e Peesoal nv

, L�i f�L;:á79, 'de 2 de j�nho de 196�
Autoriza "a Assinatura de Conuénio

.

'

,. Benedito Therézio de Carvalho Nétto; Prefeito Muni.
�ipál 'de Caodirihag. ,Estildo de Sal,lta 'Catarina (az saber que
,li Câmara ;Municipal decretou é. eu sanciono a'!leguinte LEI:
,

"

, Art. 1. 'F'ic� o Chefe do Poder Executivo autorizado a

firmar convênio com a Secrêtariá de Estado doa- Negócios da'
Agricultura de Santll Catarina, plls8ando para a reeponsabili.
dade da ,Pr�feitura Municipal de Canoinhas, a manutenção
do Pôsto de Suinocultura sito no bairro do Frigorífico. alÍ
'con!ltruído 'pelo Govêrco do Estado e, até então mantido pelo
Frigorífico CanoinÍlas S,A. (FRICASA) também :mediaotê

\ A··

convento.

"Art., 2 . ...,- As c,cláusula9' do referido convênio são aá
constantes do têrmo anéxo. 'W,,'

Art. 3. As despesas do presente convênio, correrão pela
dotação do .setor Agro-pecuário. podendo ser suplementade
se necessário', '

'

'

Ar,t. 4, - A peeseute Lei entrará em vigor '08 datlll de
sua publicação, revogadas a8 disp,osiçõe'l" em contrário.

.

Canoinhes, 2 de junho de 1969. L '

Benedito Th. de Caeoalho Nétto - Prefeito Municipal
Esta Lei' foi registrada e publicada na Dir�/de Exp. e

Pessoal, em 2/6/69.·' ,. ,

Antonio Souza Costa - Die de ,Exp. Iii Pessoal

lei N. 880, de 2 de junho de 1969
Concede auxilio à representante de Canoinhas, no Con-

.

.
curso dé beleza de Santa Catarina

Benedito Tb. de Carvalho Nétto, Prefeito Mu�icipal,
de Canoinhas, Estado de Saqta Catarin�. faz saber que B.

CalDara MUQicipal decretou e, eu sanciono a seguinte LEI:
,

Art. 1. - Fica o Chefe do Poder/ Executivo autorizado
a conceder um auxílio de quinhentos· cruzeiros novos NCr$
(500,00). à candidata canoinhense senhoeite JOANA RAQUEL
SELEME. no concurso de beleza de Santa Catarina.

'

Art. 2.' As despesas da presente Lei, ,correrão por conta
da dotação orçamentária 3.2.1.00·177-59, letra Q.

Art. 3. A presente Lei entruá em vigor na data de
sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Canoinhes, 2 de junho de 1969.
Benedito Th. de Carvalho Nétto _,.. Prefeito Municipal
E�ta Lei foi registeade e publicada da Diretoria de Exp: e

Pessoal, em 2/6/69
Antonio Souza Costa c Dir. de Exp. e Pessoal

- SATIR S.A.
Para seus transportes em geral use os serviço:s da· SITIR S. A.

.

Transportendo o progresso de Canoinhas
há mais de um quarto de século

.

Procure a Agência nesta cidade à Rua Vidal Ramos, 228
com telefORe 274. '

- Servimos bem pilra servir sempre

Sacos de Papel - todos os tamanhos
Pacotínhos para Pipoca

Bobinas de Papel � todos os tamanhos
Albuns de Fotografias e Recordações

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou maia côres)
Serviço rápido e perfeito\

Impressora Ouro Verde Ltda.

Publicacáo oficiai' da ' PRE
•

lei N. 877, de 29-5-69
Altera o Artigo 4,0 da Lei N. 84

de 20/9/68
Benedito Therêsío 'de Carvalho Né ,to,·

Prefeito Municipal de Canoinhea, E'�'8do
de Santa 6a rina, faz saber que B CâdJara
Municipal d ret o e, eu laociodo 8

seguinte LEI: ,

,

. Oque é que êsse carro bonito es·
zendo num anúncioVolkswagel' 1.

,MALLON

Adivinhe.
Está diifcil?
Bem, vamos logo avisando que não

adianta abrir as 4 portas ..
Lá dentro v. vai achar bancos

amplos e macios, um volante bohito e

de desenho moderno, um painel tipo
jacarandá, sistema de ventilação
interna etc.
É melhor procurar, o que está

embaixo do carro bonito.
'

Mesmo que v. não encontre nada:
.

só aquela chapa de aço protegendo
tudo o que está em cima.

" Depois, dê uma 'volta no quarteirão.
Mas prefira as ruas mais

Rua Vidal Ramos
.. ANOINHAS

esburacadas: assim v. notará 'logo
que só um carro com suspensão
por barras de torção pode ter
tanta resistêrtcia,
Entre numa curva fechada.
A estabilidade do carro bonito

é tão grande, que pode ser que v. o

estranhe um pouco.
E que, além do estabilizador

dianteiro, êle tem também um

estabilizador traseiro, para ajudar v. J

,

a entrar em curvas fechadas.
Agora, dê uma paradinha.
V. ficará sabendo que o carro

bonito tem freios a disco,
nas rodas dianteiras, como

equipamento -;'standard".
Depois, pise de nóvo no

acelerador e ande, ande, ande.
E nem' se preocupe com a

temperatura do motor, mesmo
sabendo que êle tem 60 HP e faz
até 135 km por hora.
.Pois trata-se de um motor,

refrigerado a ar.
,

Adivinhou? Otimo! Parabéns,
Agora v. já sabe o que

ésse carro bonito está fazendo
-num anúncio Vblkswagen.
'E agora, também, v. já sabe

como êle se chama:
Volkswagen 1,600.

Esq'. Rua Barão do Rio Branco
-:- ,SANTA CATARINA

REVENDEDOR
AUTORIZADO

ITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS

4viso aos srs, proprietáriOS de animais
soltos em· '0 diAreia da Santa Imidia

FAUSTINO· UCHEK e ALDO ELOI PAUL, tendo.
em vista· que ,ão fazer plantações· de pinho em seus

t�rren sito l�m R�o d� Arda da Santa E�idi8. cornu
mcam aos . proprietário!;; de porcos, que vivem soltos,
que não ma

'

ermitem a permanência dêsses animais
em seus terrer,{os, ,e por isto solicitam 80S seus donos o

especial favor! de r
'

írar os mesmos, afim de evitar pre
juízos. Os polcos enco adoe soltos, serão apreenàidO!;.
com testemubhas, e fica o a disposicão dos donos qUe
pagarem os I danos e prejuizos ocasionados, ou serão

postos à disposição das autoridades.

Cano\nias, 30 de maio de 1969. 3

Os proprietllrios: faustino Suchek - Aldo Elói Paul
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o prófessor Gama e Silva
chamou ontem ao Rio' para
presidir nova reunião da Co
missão Geral de Investtgações

Perdem voto que aprecia, processos de CO\D-

Nlts .convenções nacionais; os partidos que tenham deputados
. fisco de béns de pessoas que

cassados, perdem 3 votos p�Q.r deputado cassado, poís, segundo �o ato, o enriqueceram 'ilicitamente em

número de delegados de cada estado será correspondente ao dôbro do deteimento dos erários ,da Uníão
número de representantes em exercício no Congresso Nacíonal. A ARENA e dos Estsdcs. Segundo int.er-de -São Paulo, que tem oito cassados, perde 24 votos na convenção mações filtradas em áreas do
nacional. (GP)

, .

_ -,
Ministéri'o da Justiçe, nenhum
processo está em cendições' de
ser submetido ao presidente' da
República, embor"à· se saiba que
a CGr aprecie, há algumas se

manas, maís dE" cínqüents pro-
.

cessos das mais variadas pro:

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Resultado da testa do dia 25
'. Ij)ia .�5 do mê� p. p. reali�ou;se a tradicIonal festa promovida

pela «PIa .un�ao das FIlhas d_e Marie e Congregados Marianos». Desta vêz
o fator príncípal, o tempo, nao favoreceu as festividades, loi realmente
um dia bastante chuvoso não permitindo o acesso à sede da maioria dos
paroquianos. Contudo, o resultado foi satisfatório, a renda líquida atingiu
a' cas� dos NCr$ 1.000,00 importância que! se conseguiu com um número
red�zId.o de pess?as presentes as solenidades religiosas no patío de nossa
Paróquia. A continuação se processou no salão de nossa Sociedade. em
virtude do tempo não permitir sua continuação ao ar livre. o Revmo. Pe.
Vigário inclusive a comissão da Igreja, agradece a colaboração de todos.
que de uma forma ou de outra, colaboraram e trabalharam nos postos
para, que foram escalados.

.

Tôrre repetidora para Papanduva
Já por algumas vêzes temos batido nesta tecla, nesta mesma

coluna, sôbre o palpitante assunto que a muitos interessa. Agora ainda,
quando de nossa viagem a Ijui, por ocasião da sagração de Dom Orlando
Octacilio Dotti. tivemos a oportunidade de entabolar conversa com os
Prefeitos da região onde foi feito o contrato para a Repetidora que vem
de Curitiba até Videira, onde 'uma de suas tôrres se encontra instalada
na sede do nosso Município. Ficou assentado que, na ocasião de ser pro
cedida a ligação da tôrre aqui: será realizada unia reunião com o Sr.
Prefeito e demais interessados para ser firmado contrato para. que' nós
também, 'sejamos beneficiados com a repetidora. Só assim teremos opor
tunidade de Iocalízar com clareza e perfeita nltidez a imagem dos canais
centralizados na Oapítal Paranaense e possivelmente do canal 3 de
Blumenau que, está já em carater defiriitivo no ar.

. I

Nova ordem será mantida, diz Costa e ,Silva
AQ receber o título' de «Cídadão Sanjoanense» o-Presldente Costa

e Silva aítrmou, ontem, na cidade mineira 'de São João D'EL Rei, que a

nova ordem implantada .no País a 13 de dezembro, .com a edição do Ato
Institucional N. 5, «será. mantida e permanentemente aperfeiçoada pela
própria irreversibill:dade do processo revolucionário». Além de fazer,
também a apqíogla do papel das Fôrças Armadas, o Presidente acrescen
tou. que, «em 'dezembro do ano passado, fizemos uma Revolução porque
se tornou imprescindível reascender os alevantados propósitos do 'movi
mento de 64; visando acelerar a moralização dos nossoe costumes político.
administrativos e levar a cabo reformas de nossa estrutura -sõelo-econô-
mica». (GP)

.
.

Seminário Municipalista, dias 2Q; 24 e 25
Será realizado na cidade de Lages,' nos dias 23, 24, e 25 do

corrente mes um «Seminário Munícípalísta», promoção do "SENAM» pelo
ofício h. 8:69, assinado pelo Exmo. sr Delegado Estadual do SENAM, Sr.
Ary. Lopes Martins. convidando o sr. Prefeito M'uDlcipal e senhores verea
dores' para participarem do conclave que contará com uma equipe de
técnicos, .coordenados pelo Prof. Holly Lopes Meirelles. 'O referido semi-

, nário será para todos os Prefeítos e Vereadores do Estado do Santa
Catarina, Sem dúvida alguma, será uma rara oportunidade tanto dos
senhores representantes- do Executivo e do Legislativo de aperteícoar Seus
conhecímentos técnlcos-artmlnístratívos atinentes a suas atribuições.

Bianco já tem substituto
O coronel Waldemar Oswaldo Bíanco, Delegado Rezlonal do

Departamento de Polícia Federal n\>8 Estados do Paraná e Santa Catarina,
deverá transmitir o cargo ao nôvo titular da Delegacia Regíonal do Paraná
o general R/1 Denízart Soares de Oliveira, entre' os dias constantes da
semana em curso, em data e hora que serão posteriormente confirmadas. (GPl

Dia 28, o grande baile da «Velha Guarda»
Já com QS ponteiros ajustados para a realização do grandioso'

baile junino que terá lugar nos amplos salõeE! da Sociedade Hípica na noite
de 28 do corrente. O baile será em homenagem a ,(velha guarda». A indu
mentálria será típica, ou seja, «Caipira». Certamente os veteranos de
tantos anos, ilão permitirão que. a ('jovem guarda» venha a superar a

alegria e animação que pontificará em grande estilo na alegre noitada rIe
28 do andante. v

Espol'tes
Dia 1.° do corrente nossa cidade �oi' visitada pelo valoroso

esquadrão da «AsSociação Atlética Faxinai» procedente do lugar que lhe
empresta o nome. O fator primordial, o tempo, nªo favoreceu aos visitantes
que aqui vieraIIJ.. para uma disputa amistosa com o quadro da "Sociedade
Esportiva Olaria». Mesmo com tempo bastante chuvQso, foi dado inicio a'

p�rtida que, motivada pelo fator já mencionado não teve uma assistência
maéiça, contudo, o jogo teve seu trBSGUrSO normal. Após o tempo regula
mentar a vitória sorriu para o quadro da Sociedade Esportiva Olaria, que
venceu brilhantemente pelo escore de 3xl. Os pontos foram marcados por
Miguél, Arnaldo e Pedro, sendo que o único dos visit,a.ntes ·foi assinalado
por Jurandir. A diretoria do Olada agradece por meio desta coluna a

polidez e cavalheirismo com que foram distinguidos pelos visitantes.

Batizados
Está em festa o lar do sr. Gastão Pedro Furtado e sra. Tereza

Furtado com o nascimento de séu primogênito que na pia batismal recebeu
o nome de Wanderlei, fato ocorrido no dia 22 do mês p.p.. Foram
padrinhos: Mauro Jasé Furtado e Maria Kluska.

x x x x

Dia 29 do mês transato, 'o lar do casal sr. José Corrêa Araujo e
sra. Maria José, foi visitado pela cegonha, trazendo um robusto garoto
que na pia batismal recebeu o nome de Luiz J:<;lmar.. Foram padrinhos o
sr. Luiz Carlos Furtado e Sra. Alaides. '

Passarela da sociedade
Com um pequeno atrazo involuntário noticiamos o aniversário

natalício do sr. Alois Karasinski, mui digno TabeUão do Cartório de nossa
cidade, fato ocorrido rro- tUa- 25-do--mês de maio p.p. Ao _aniversariante
que é amigo particular dêste colunista, aqui vai os 1 melhores votos de
felicidades, extensivos a sua prezada família.

I x' x' x'" X

I \ Dia 29 de maio p.p. viu passar maiE! um dia de sua.feÍlz existên�
.

cia a virtuos� senhora, Da., Etelvina Lisbôa, espôsa de sr. Elpl'dio T. Lisbôa.
A data foi condignamente comemorada, tendo um grande número de
pessoas de sua relação social comparecido a sua residência para cumpri
mentá-la, ocasião em que foi oferecida uma lauta mesa de doces e salga-
dinhos a todos os presentes. .

x x x x

Dia 3 do corrente festejou «niver» a exma. sra. Juvelina Grein
Costa de Almeida, consorte do sr. João M. de Almeida; a data foi come

morada com muita alegria, tendo sido oferecido a turma que lá esteve
um suculento churrasco que a todos muito agradou. A coluna almeja aos

aniversariantes muitas felicidades desejando que as datas se reproduzam
Jlor muitos anos cheios de vida e saúde, votos extensivos a seus familiares.

Bilac Pinto
poderia ser

sucessor de C 5
Braeilis, 4 - o embaixador

Silac Pinto poderá ser o suces

sor do presidente Costa e Silva
na presídêncíe da República.
Para, os politicas que fazem
circular êsses rumores, a pre
sença o ex- presidente da Câmara
Federal no Pais é importante.
O presidente Costa e Silva cha
meu o embaixador BP. para
comparecer a. Brasília -.

Os políticos calculam que o

'embaixador receberá nova mis
são de caráter politico no Pais.
Fala-se, inclusive que Bilac
Pinto poderá ser incluido na

lista dos candidatos à sucessão
presidencial, assumindo íntcíal
mente a presidência nacional
da ARENA.

Desmentido
Assessores do ministro Gama

e Silve, da Justiça, consideram
!18m "nenhum fundamento a

notícia publicada por um ves

pertino carioca de que o titular
da Justiça seria' candidato à

presidência da Arena. Lembram
os auxiliares do sr, Gáma e

Silva que, por fôrça de sua

condição de ministro .

de Estada,
êle está incompatibilizado para
o cargo, a não ser que O' go
vêrno editasse um Ato Cornple
mentar para suprtmír � proibição
«o. que seria um contrasenao»,
disseram.

cédêneias.
\

.

Diálogo
«o Brasil está aberto 'ao diá

logo. Falaremos a linguagem da
sir':!ceridade e @spei'amos que
bajs reciprocidade». �sta decla·

ração foi feita pelo chanceler
Magalhães P'into, no Itamatati,
durante sua conversa semanal
com os' jornalistas. Disse o mI::'
nistro que aumenta 89 -ocorrên·
cias com li missão Rockefeller
em ,vários paises da América

.

\
Lt':ltina, acentuando que prosse-
guem normalmente os prepara
tivos para que o Brasil receba,
a 16 do corrent@, a visitll do
emissária da Casa Branca .. O
ch'lDcE'ler confirmou sua viagem
de oito dias à Europé. Sua pri
meira escala será em Bruxelas,
onde conferenciará com os em

baixttdores do Bra!lil nos países
do Mercado Com�ín Europeu.
Disse o ministro �f8g&lhães
Pinto que cada vez se torDam
mais' difíceis os entendimentos
comerciais com os peÍf,les da

quela área frisando: «Vamos
insistir, mas devemos ser rea

listas» .

,Atenção!
Vende-se um terreno com 4

datas, medindo 3.200002, com

uma casa de mlideira, em· per
.feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque'de Caxias, prolon.
gamento da Vidal Ramos.

,

InformaçÕés na Rádio CanDi
nhas e no jornal Correio do
Norte.

N. 1030

G1áuco Ollinger visitará o

Norte Ca1a.rinense
-

o Secretário Executivo da ACARESC. ·Eng. Agr. Glâuco
Ollicger, virá até Mafra na próximo dia 14. Participará de' uma
eeuuião com oa Prefeitos. Presidentes das Câmaras de Vereadores e

Secretários das Prefeitueas de Canoinhas, Major Vieira, Itaiópolis,
São Bento do Sul" M�fra, Rio Negrinho, Campo Alegre.

Â tarde DO mesmo dia haverá o primeiro encontro das
Comissões de Saúde da região Norte Catarinense. Está programada
para êsttl encontro uma conferência pelo Dr. Gláuco Ollioger, cujo
tema será cDese'nvolvimento e Sub-deeenvolvimento»,

.

As Comissões de Saúde de Canoinhall 'e Major Vieira estarão
/

presentes nêste encontro.

Comissão de 'Saüde Ide (anoinhas
tem nôvo \ coordenador

Durante a execução dos dois primeiros planos intégrados de
ação, a comissão de Saúde de Ganoinhas teve como coordenador o

Eng. Agr. Ronaldo S. Webster, o qual. teve que deixar êste. cargo
por lIlo�jvo de sqa transferência desta cidade para Pelmites.

O nôvo coordenador, apontado pela maioria des membros' da
Comissão é, o Dr. Haroldo Ferreira. que com o dinamismo . presente
'em todas suas atividades- já est� coordenando aa atividades da
Comissão de Saúde,

Canoinhas''Câmara
Reunião dó di 7 de março de Walmor Altrogildo, Furtade••ôbre

'1969
..prelidêtIS: Vereador Tufi o R.elstôrio d.o Exercício de 1968:'

Nader, la. S cretaria: Vereador E�ta Comissão, e.tu�ando detida
Micbel

�.
S eme.2a ..Seéretaria: mente' o Relatório de Exercício

Vereador' A' hemar Schumacher, de "1968, encamiuhadõ à Cala
e meia o <wparecimento dOI pelo Sr. Prefeito Municipal, v6ri.

.egui�telfe. il�redo ivO' Pa�l� ficou qU13, � re.ceit� Orç�meDtária
Braulio ibae d�Cruz, Carlo! do Exer.clclo anterior l(n .de NCr$Wagner j,uniof' WahQ.or A Fur- 680.000,00. atingindo a arrecada
tado e Gilberto Hitsmsnn. IJaL ção eflltivá ai ciíeae. de. NCr$
vendo IJ'�ero Ijlgal para deliberar. .LO$0.455,�S. Not�mo. ao. "apreciar
o Sr. �re�,viente declarou aberta

.

a men,agelll:'up��. :tq� ,tod?� OI

a pre�'�ie reUD. i�o. Lipa..
o ,A ta,�I.,:tar.

ea d,.. ,/yl.da ,1J,ubbC.a �íf�llClpal
48 reumao antenor, fOI a mesmaj oram mo;vlmemtedol "e. mcremen-
aprovada sem retific8çõalh O Sr.. ,t8do�, meritorÍaa;nente, 'como o·
Pretidente designou OI I're, 1.0 e' fazem. àqliel�1 que le, dedicam
2.° Secretário. "par,Íl iutroduzil'em 'iDtéirall:(ent:�. a admioi.tração. pro .•.

no recin'to dOI tri:lb,�l)ió., o' Sr ,

.

cursndo der', ao povo tudo de li.
Prefeito Municipal, .

e apót o SIj,,: ,'ao que é d�' PPV?... A.. im Do.ta
Prelidente conce.dau-Ihe a

�alaVt·., mOI,.deld� o' GablDete do Prefeito,
leudo que o mo dl.corr u

.
ii DIretona da Fazen!la, .a Segu-

,ôbre o proieto d'e
•

que 8U Q. rança Pública; a .Saúde Pública
riza cODvênió entre a . ecreilria e Allli.têlicis Social, a Educação
d�. Negócio. de Ségur '. 8 \>Ú' e Cultura, o Fomento Agro·Pe.
blica de Santa . Catarina, obre cuário� a. Obra! Pública. e o

convênio com o SUNAB, e. a" Departamento de Eitrada.· de
di.correu ,ôbre ali eltaçõeljr-epe' Rodagem, foram dinamizado. faro
tidorllll de Televi.ão; lôl?"re a. mente, dando all.m 80 m�nicí.
matéria. lupta, diverlol iflerea- pi e ao povo, nôvo alento e

dores fizeram pronuDciad.entol. novol rumo. para um' de.tino
Apó. o Sr. Prefeito Mpnicipal bem mail promin�r. Sr. Pre.i-
agradeceu e retirou .e., Olifiem do '. .

dia: A Comi..ão de Fioauça. dente � Su. Vereadore., relUmlDdo,
apr,elentou o leguinte ff psrecer' OI númerol dO" Relatório lupra, o

atravé. de leu

relatol'
ereador ,me.mo apre.enta al.egui,otel cifrai:

! RECEITA DESPESAS
Receita � de.pelal cor ente. 862.413.63 613.930,22
Receita e de.pelal de apitai 174.()36,56 429.300,35
Receita extra·orçamentária 14�005,49 I '

Superavit 7.225,n·
TOTAIS 1.05U.455,68 1.050�455,68

E,ta CominiÍo. m9nife.ta·.e pela aprovação db Relatório
!upra, laIvo melhor juízo.

Sala da. Se..õel, em 7 de mar.ço de 1969. Auinflm: Walmor
Aatrogildo Furtado· Relator. Gilbert,o Ritzmaon, Adhemar Schumacher
e Michel N. Seleme· Membro.. Colocado o parecer acima a la.
di,cullão e voteção. foi (!) me.mo aprovado, em votação lecreta.

Entrou em 3a. diacuuão e votação o parecer da C:omi..ão de Legi••
iação e 'Justiça .ôbre o projeto de lei que autoriza allioatura de
convênio, leodo aprovado e encaminhado a Comi..ão de Redação e

Lei. para exaraI: parecer e texto fioal. Entrou em 28. di.cutlão e

votação o parecer da Comi..ão de Finança., .ôbre o projeto 1e Lei

que majora O! provento! dOI inativo! municipai., lendo aprovado e

encaminhado a Comi..ão de Redação e Lei. ,para emitir pareêer e

texto final.
Secretaria da Câmara Municipal, em 4/6/69.

Altamiro R. da Silva - Diretor do Exp. da Câmara

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HOSPITAL
j

SANTA CRUZ
Ata da Assembléia'

\

Geral 'E'xtraordinária
Aos 24 dias do mês de maio "de 1969, na sala

do Hospital Santa Cruz e de acôrdo com 8 convoca

, ção publicada nos jornais da cidade dentro do prazo
legal realizou-se a reunião para tratar do seguinte:

a) Eleição da nova diret;oria
to) Reforma dos Estatutos
c) Aprovação do regimento
A convocação estava marcada para às 16 horas

I,e corno havia número legal, o sr. João Pedrassaní,
: Vice-Presidente, respondendo pela presidência, deu
, por iniciados os trabalhos convidando em, seguida o

Sr. Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira, pára presídír
I os trabalhos.

, "

De inicio o sr. Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira

t
leu o Edital de convocação, que é o seguinte:
�

a) Eleição da Nova Diretoria
b) Reforma dos Estatutos o

c) Aprovação do Regimento, e deu conheci
mento ,à Assembléia da seguin'te: chapa.

Presidente - Acir Woitechen
Vice Preso Nivaldo Pereira Roeder
1.0 Secreto - Julio Budant Junior
2.0 Secreto Antonio S.' Costa
1.0 Tesour. - 'Aluir Jenzufa
'2,0 Tesour. - Orlando Pires Souza
Provedor -

Conselho Deliberativo
Orlando TremI
Julio Wendt
Derby Hullmann
Zaiden Seleme

Herbert Sachweh

\ E como não houve outra apresentada foi pro
posto pelo sr, Presidente uma aclamação que foi

feita, ficando' assim constituída a seguinte Diretoria
para o período de 1969 e 1970 para

Presidente - Acir Woitechfln
Vice .Pres, - Nívaldo Roeder
1,� Seeret. - Julio Bttdandt Juntar
2.0 Sf!!,cret: - Antonio S. Costa
1.0 Tesour. - Aluir Junzura
2.0 Teseur. - Orlando Pires Seuza
Provedor -

Conlelho Deliberativo
Orlando TremI
Julio Wandt

. Derby Hulhaann
Zaiden Seleme

Herbert Sacbweh

, Em seguida o sr. presidente passeu a tratar do
ítem seguinte - Reforma dos Estatutos - e convi
dou o .sr, Zaiden ,Selel!De para que tornasse eenhe
cimento da Assembléia, os estatutes eleboredos

"

e,

que, lidos em voz alta foram depois de bem exsmí
nados e' estudados, eprovados por unanímidade; em
seguida e sr. Presidente ordenou que os estatutos
,ora aprovados fossem transcritoa nesta \eta, que será

logo em seguida transcrito em todo o seu teôr: ..O
sr, Presidente desta Assembléia em' seguida deu

posse, à Diretoria recem eleita o que, foi feita sob
uma salva de palmas. Foi presente uma carta da
Dra Adair Dittrich ao Dr. Haroldo Ferreira, dando
todo o seu apôio ao �8gno problema' que ora, se

transforma' em uma realidade; ordenando o sr. p-re
sidente que a citada carta fosse: arquivada.

,

,

Ce,pitulo II
Do. Membro. do Ho.pital

Art. 5.0 O Quadro social do Hospital Santa -

ESTATUTOS
, CapitulO I

Nome, dura�ão,. finalidade e .ede ,do Bo.pital
Art. 1.0 - Com a denomineção de «Hospital

Santa çruz», daqui por diante denomioado simples
mente �Hospital», é constituída em Canoinhas.rJ!.stado
de Santa Catarina, uma sociedade civil de as!!istência
médico h051pitalâr destinada a prestar serviços no

setor de assistência a doentes quer sejam indigentes,
quer possaio pagar as despesas do interD'amento.

Art. 2.0 - Sua duração é por tempo ilimitado,
fixando-se seu inicio em 7 (sete) de março de mil
novecentos e trinta e nove (1939), data de sua fundação.

,

Art. 3.0 - O Hospital tem por Ifim prestar
allsistência médico hospitalar, em seu estabelecimento,
a doentes, sem' distinção de sexo, côr, nacionalidade,
religião, posição llocial uU situação financeira, orga
nizando e manten'do todos os serviços indispensáveis
para atingir a sua finalidade.

Art. 4.° - Para a realização de sua finalidade,
o hospital poderá possuir quer como usufruário quer
comI!! propriatário, todos os bens necessários. além
dos que já posssui.

Crnz É' composto de membros efetivos, aderentes,
honorários, beneméritos e fundadores, assim com

, preendidos:
a) efetivos - ríbuintes, na qualidade

de sócio;
b) aderentes - Os colaboradores em geral;
c) honorários - a, pessoas que, por notórro

saber e qualidade públ�'Ca constituam exemplo digni-
ficante para o Hospital, '

,

d) beneméritos 1 os particulares e as institui
ções que fizerem doa>Ções de vulto ou, prestarem'
serviços de natureza (relevante para a consecução
dos fins da sociedad�;

,

e) fundadoresf- os que em sessão prévia da
fundação estiverall}' presentes e assinaram 8 ata
respectiva. I

'\

Parágrafo únfco - os membros a que se refere
este artigo em suás alineas ..C e D», serão indicados
por qualquer me.pbrQ' da socíedade em assembléia,
e uma vêz aceitq's, serão titulados.

, �,
' -

Art. 6.0 -ff,!À cotização dos membros efetivos
será revista aDJ�lmente e fixada pela assembléia.

Art. 7.0 } Somente .os membros efetivos parti
cípam <;ia Adm,inistração e das Assembleias Gerais._

.Art, 8.0 .- A admissão, como também a dis
pensa 'Q,p exclusão de qualquer membro do Hospital
Santa C

�

z, ebmpetl!! ao Conselho Deliberativo.
"�>�' -

.

"�'" Capitulo III

��'ieit�..,e ,deyere. do. .6cioa

Art. 9;0 Sãó�ireitos dos sócios, aléQl dos
conferidos �m ,

lei:
..

�,�
a) Võtar e ser votad cargos , d�

administreQão;
,

b) �presentar reclamação, po,escrito à, Dire
toria, �om',' direito de recurso à AssemQ.léia Geral;

e) Convocar, com pedido 8S�inado'P.or 1/3 das
sôcios quite, 8 Assembléia Geral Extr.ordinár�quaDdo
se tor�arto�E(essãrio, bem rCo�o quando o,Co�ho
AdmiDlstr,atlvo não se manifester, .dentro de 1'5
(quinze) «1,ias, sôbre pedíde ou recl.maçlo fuoda
mentadil; I:

d)
,

'gozar de um desconto de lI�Ofe das aiárias
hospitalal,'es não extensivel aos seus familiares IIlU8
Bi0 st'jám associ.aiolil.

'

•

� ,

Art.!� lo.e - SAo deveres dos sôeíos, além dlts
estat*ido� em lei:

a) pagar pontualmente as contribuições;
'b) 8omparecer' às assembléias gerais discutiado

é d,eliberafpdo sôbre 08 itens da ordem do rji,,;
c) a�er.tar, salvo impedimento fundamentado,

ou imperi1l10, cargol OQS, conselhos. ou comissões;
,d) o�servar o disposto neste estatuto e re

gulamento. ti
t,

\ �

CapitUlo IV .

��mini.tra,ão do Ho.pital I

Ar,t: 11.0 -:- São órgãos da administração;
1. - Conselho Admínístratrvo
2' - Conselho Deliberativo
3 - As comissões especítíces

Capitulo V
Do contelho admioi.trativo

Art. 12.0 - O conselho administrativo, que
se.rá eleito bienalmente, é, constituido por - Presi
dente - Vice Presidente - 1.0 Secretário - 2.0
Secretário - 1.0 Tesoureiro - 2.0 Tesour,eiro.

Paragr. 1.0 - A eleição de que trata o pre
seote artigo será realizada em Assembléia, DÓ mês
de janeiro, em data imediatamente anterior à data
fixada' para o término do biênio precitado,

Paragr. 2.0 ...:... O mandato de quaisquer dos
membros do Conselho Adminis�rativo, poderá ser

revogadfl, a critério do Conselho Deliberativo duunte
o período da, administração respectiva.

Paragr. 3.0 -.- O Conselho Administrativo po
derá ser reeleito, nO todo ou em parte, impedida,
no ent&nto, a recondução do's mesmos membros
para um terceiro período, para os mesmos cargos.

Paragr. 4,0 - Além dos cargos referidos no

«caput» do present'i! artigo haverá ainda, no Con
selho Administrativo, um cargo de Diretor Clinico
e um de Provedor.'

'

I

Paragr, 5.0 - Ambos os cargos mencionados
no parágrafo anterior terão um mandato anual e

serão escolhidos, respectivamente pelos médicos que
formam o corpo clínico do Hospital e pelo Conselho
Administrativo, sendo, ambos, titulados pelo Conse
lho, Deliberativo.

, Art. 13.0 - As substituições dos memhros do
Conselho Administrativo serão fl:!ítas uns pelos outros,
na ordem enumeradl!ils no �lrtigo aqterior.

Art. 14.0 As atribuições dos membros do Con
selho Administrativo serão estabelecidas no Regimento
Interno do Hosprtal, cabendo, no entanto ao Presi
dente ou mand,gtário, constituido • a representação
judicial ,ou extra judicisl.

Capitulo VI
Do Coo.elho Deliberativo

\ '

Art. 15.0 __ O Conselho Deliberativo é com

posto' de cinco (5) membros e tem os mais amplos
poderes em tudo quanto não será expressamente
reservado à Assembléia e que diga respeito aos

interesses do Hospital.
Art. 16.0 O Conselho Deliberativo será eleito

na forma' e pelo prazo previstos no «caput» é pará
grafo 1.0 do artigo 12.0 do presente Estatuto, tomando
posse imediata.

'

Art. 17.0 - É da competência privativa do
Conselho Deliberativo:

a) dar Posse aos membros do Conselho Admi
nistrativo e, em caso de vaga indicar-lhe substi
tuto, até a Assembléia seguinte;

b) organizar todo e qualquer .regulemento de
ordem interne;

, '

c) Opinar sobre a escolha dos membros, do
Conselho Administrativo;

d) Autorízer despesas que não sejam da com- ,

petencia do Cons .. lho . Administrativo, isto é, as I

despesas extra orçamentaitàs;·
,

e) Aprovar, as contas do Conselho Adminisfrativo;
f) Examinar os atos dos membros do Conselho

Administrativo, podendc referenda-lo ou reforme-los
no todo, ou em parte desde que pslo voto da maio
ria absoluta dos,membros reunidos;

g) dar posse 88 comissões específicas.

Capitulo VII
Dal Comi••õe.' eepecíficas

Art. 18.0 - As Comíssões Específicas terãé
caráter temporário e lerã., for,madas exclusivamente
por membros do Hoepítal, por proposta do Presidente
ao Conselho Deliberativo.

' , ,

, Paragr. único - Cada Comissão funcionará
colb número ímpar de m�mbros nas proporções
neeessárías para a consecução do fim para o qual
fcai cTÍaàa;

CepUu!o VIII
Da. A..embléiea

,
, (

Art: 19.0 - Os sócios se reunirão em Assem..

bléía Geral:

a) Ordínâria,
1) anualmente, para deliberarem .eôbre rela

tório, contas do Conselho edministrati vo e aprecia
ção do parecer do conselho Deliberativo;

2) bíenalmente para a eleição dos conselhos.

'b) Ex:traordinàriarÍlente, quandoconvocada para
deliberarem sôbre assunto de interêsse urgente ob
servado o lliisposto na lêtra «C» do artigo 9.0 do
presente Estatuto.

;

Art. 20.0 ".;_ As Assembléias serão convocadas
pelo Presidente' e por êle presidida!., devendo a

convocação ser feita por edital publicado por três
(3) vêzee na imprens'a local, c'om antecedênCia de
30 (trinta) dias nei mínimo, ocorrendo a sua realíza
ção 'a contar da data da primeira publicação.

Paragr. 1.0 - As Assembléias funcionarão, em
primeira convocação com o mínimo de &ócios não'
inferior a 1/3 dos membros efetivos e em segunda
convocação, uma hora dep6is, com qualquer número.

Paragr. 2.0,,_ As deliberações serão toaiadas
por maioria absoluta de votos, dos presentes.

'

Paragr. 3.0 ,- Somente poderão votar os sócios
quites com a tesouraria, não sendq_ permitido o voto

por procuração.

Capitulo IX
Da Contabilidade

Art. 21;0 - Cada ano, em data de 31 de
dezembro, serão levantadas as contas administrativas
da sociedade.

Paragr. único - O tesoureiro, Da data fixada
neste artigo, apresentará o balanço do exercício
anterior para que o mesmo seja submetido com o

parece,r do conselho Deliberativo, à Assembléia Geral
Ordinária.

'

,

Art. 22,0 - O superavit financ�iro pertence ao

Hospital, e ser(l invest�do em bens necessários, a
realização do seu fim. '

.

Paragr. único -- As doações, 9uxili(\s � sub
venções recebides dos poderes públicos ou de par
ticullir<!s, respeitada'J aquelas com destinaçãi> especí·
fica, serão administrados pelo Conselho Administrativo
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Publicação Oficial da

PreFeitura Mun.
de Major, Vieira,
Lei H. 217, de 24-5-69
Autoriza' o Executivo Muni
cipal isentar da cobrança de
«Dívida Ativa» e

' isenção de
impostos e Taxas Municipais
Sebastião Grein Coste, Prefeito

Municipal de Maior Vieira :E.ta.
do de Santa fllrina, faz saber
que a Câmara nicipal decreto
e. eu sanciono a guinte LEI',

v

Art. 1.0 - Fica o Exeou ivo
Municipal autcrizado ieen J: da
cobrança da «Dívida ivlt·» o Ir,

,ANTONIO KARVAT, .�t8bele.
cido com Botequim de. Bebidae
na ioO'alida.de de P,Uj'" o' nêste
Município. "

,f ",

Art. 2,° - Fic,,'" -igua ente
autorizado ,a isent

'

da cOD ança
de todol OI 1m Ó.tOIl e ' 'xai
MUDicipei., pel prB;Z;O de 3 ( rêw)
8nOI, a conter de' 1.0 de, ianeíro
de 1970.
ArL 3.° A i.enção de que

trata a pr ,
ente lei, tem por mo

tivo trat -se de pelloa comple
tamente nutilizado para o lerviço,

"

lendo.e único recurso para ma

nuteução da família.
Art. 4.°,- Eita Lei et!trsrá

,
Art. 25.° - Em C&SO de dissolução voluntária ou judi'cial, em vigor na data de' lua .publi-será observado o disposto' no artigo 21 do código Civil e./nessas

, clição, revogadal, ai, dilpoliçõeleventualidades, o patrrmônío-do Hospital será, entregue a"'!nstitui.
�m contrário.

" \
ções COn%6neres. quanêo eX,i!!tentes aesta. cidade,' ao i�unicipi'ode Canoínhas, ao Estado de Santa Catanna ou à umao, bem . Prefeitura Municipal de.Maior
como 8 �ntidades autârqutcaa das pessoas de dir.l!ito público Vieira, 24 de maio de 1969.

interno, observados as convtníêncías e eXigências/liss mesmas. Sebastião Grein Costa
, Persgr. único - Na primeira htpotese pré�vista, no pre- ,I..

Prefeito Municipal
sente ar�igo, a �n!"tituicão '11 cujo .beneficio, rever�4r o pati'imônio Regiltrada e publicada a prelente
do hospital, obríger-se-â a cumprir êste estatutcs no .coacerneute ' Lei n8 Sec, Mun. Da mesma data.
a SUB, finalidade ética e social.

,

' I· ,Jair Dirschnabel - Seceetâeío
,

Capitulo. XI I
Di.po.içõe. gerai. e

. tran.i�6ria. Lei N. 218, de 24-5":69
. Art. 26.0 --- ,E vedado s membsoa da administração .Abre Crédito E,specia;envolverem-se em questões politic artidQ4ias..

,

Art, 27,0: - O Hospital não ",mijnerarâ a .sua sdmtnía-
Sebastião Greio COita, Prefeito

" MunicipaI de Mojor Viéira E.ta..tração, pelo exercício dos cargos e nem" ístrtbutrá dividendo" cu do de Santa Catarina faz .aber-gratíücecões outras,
. fi

.

que a, Câmara Municipal decretou'
Art.,28,0 Os membros do Hospítal 'ão respondem, nem

e, eu aanciono & leguinte LEI:
'

mesmo sub,!1idiàriamente, pelas obrigaçÕes so
.

is.
'

Art,. 1.° - Fida :aberto o crê-
-

' Art. 29.0 - A
.

administração" se obr] ,a a observar e dito especiel na importânoia de
fazer cumprir êste Estatuto, a partir ,d!l 'data da sua, aprcvação NCr$ 285,35 (duz!lntol I oitenta
Pela assem1)léia.,'

. �

e cinco cruzeiro. novai e trinta e'

Pars.gr. 1.0 -:- As tra'nsgress6es das normas do presente CiDCO centavol). deltinado a fazer
estatuto, cOmltituirão em indiciplina /e serão punidas pela forma faO'e com a dellpela, d�lalário.fa·prevista no Regimento Interno. ' ti mma do Secretário (fa Câmara"

B '

Paragr. 2,,0 - Serão apre8�ntada!", sob forma e�crita, as Municipal e Te.oureiro Ml,loicipal
reeoluções mGcHficadoras do presen�� Estatuto e do Regimento· nó corrente exercício.
Interno e verbalmente ,as proposiçõesÓ(geraís, de interesse do Hospital.

'

Art. 2.0 _ O créditp referido
.

Art, 30. ,0
- O !l00 finan'!;. r.o do

.HosPital
será contado no artigo I 1,0 de. ta Lei correrá

de pri�eiro ,(l.0�'\ de janeiro 8 31 '!te dezetnbro. ." por conta do laldo provindo, do
.

,Art. 31.° ...:... As

deCisõeSibmadas
em Assembléia, respei- exercício aDterior.

tado_ o prescrito nõ,parégrafo l.? "
o Artigo 20.0, terão força e Art. 3.° - E.ta - Lei' entra'rá

norma est.atutaria no que taoge, a 's int.eresses �o Hospítal ou nà em vigo� na data de .ua publi-
que tange aos interesses ,dos' me ros,. em se tratando de obri- cacão, revogadal - 91 di.,poliçõel
'gações ou direitos asseguráveis,"

'

em' contrário.
"

" ,
.

I

Art. 32.0 -.:0 projetá do presente Estatuto foi apresen- _

Prefeitura Municipal de Major
tado em Assembléia Geral de 24 de maio do 1969 e aprovado Vieira, 24 de maio de 1969.
<na mesma data. Sebastião Grein Costa

Pref6ito MpDicipal' ,

Regiltrada e publicada apre
lente Lei Da Secretaria MUlJicipal
Da me.ma data.

Jair Dirschnabel - Secretário

1 kg r ,NCr$ 19,80

CASA ERLITA
\ .

.
.

-

,

r

que pode, para tanto, assinar qualquer contratá ou firmar transação.
Art. 23.° - A previsão orçamentârte será apresentada

pelo Conselho' Administrativo 80 Conselho Deliberativo e' nela
ficará co�sigoado, entre despesas Durmais um limite pare. atender
as despesas extraordíuàrfas, observando o dtsposto na letra «D»
do artigo 17 do presente' Estatuto.'

,

Art. 24° - Nenhum membro, por si ou por seus herdei
ros poderá, em qualquer tempo, reclamar parte ou quota do
patrimônio do Hospital., _

I
CapitUlo X

Da di••oJ,ução da socíedede

,Art. 33.0 ,O presente Estatuto enttará em vigor na
data de SUIi aprovação" revogadas as ,disposições anter.ior�s que
lhe sejllID contrárias. .'

, .'

,

Ainda IIntes de encerrada a presente Assembléia, o sr.

Pr�sideote nomeou uma comissão para e. elaboração do Regimento
Inllerno que deverá ser apresentado ao Conselho A,dministrativo
dentro' de 30 dias; e,m seguida o sr. presidente pediu 'que se

regi,strasse um voto do! louvor às, Diretorias anteriores o que teve
o acôr:do de todos os presentes e, como nada mais havia a tratar,
deu. se por encerrada a presente Assembléia e também este At�,
que vai assinada por todos os presentes e por mim Ary Paulo
Wiese, que secretariei esta Assembléia, realizada nesta cidede de
Canoinhsf, 24 de maio de 1969.

,

Osvaldo Seg�ndo, de Oliveira'� Presidente

Ary Paulo Wiese - Secretário,

Autoriza o Poder Executivo
a, celebrar contrato de hono
rários prtstapão de serviços
técnicos com Escritórios ou

,

Contadores habilitados

7.06';1969

Beba a
,

"�N O
pura Cerveja.
PINHO"

2v

:::::::::=:::::::::::::::::::11:::::::::=::::::::::::::::::::::1:::=:::::::::=:::=:=::::::::::::
g'

.

=
" u
" -

ii Dra. Zoé Walkyria Nativídade Seleme ii
" -
" -

ii Cirurgiã. Dentista i!
" -
" "

55, Clínica dentária de senhoras e crianças. iE
:1, E I Od I:
n specia Ização em ontopediatria. II
Ei Hora marcada 55
aE Pr�ça Lauro Müller, 494. - Fone, 36� 5i
:1 _

1 �,
, II

:::::1:::1,::::::::::::::::::::::::::==.::::::3::::::::::::::I::=::::::==:=�::.==::=:=:::::::=::::=

o Doutor Ticho Brilhe Fel"
nandes Neto, Jú;z de Direito
da Comarca de Canoinhas
tado d. Saota Catarína. na

forma da Lei, etc,

Faz saber aos qué 9 presente

Produto

que a Câmara Munioipal de Ve.
readores aprovou e,' elJ laocaono
a seguiute LE�I

II1II.••••••••••••••••••••••0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••• II••••••••••••••••• iiD1RiIIII·······r.···
..·_·····"' ..• .. ···ala•••••••••••••••••••_.....••••••••••••••••••••••••••..··········BIDII

ft G
= ;:

.

H Ao comprar Café, 'lembre-se ii
.

:: \. =:

!! C A'- F E
...

· B I 'G''. II
i: '

'
'

!!
" "

g "
" "

ii é o Café dos que conhecem 'Café. F:
;: / ;:
::' B

55 Torrado, moído e entregue no mesmo dia a
� em todós os pontos da cidade.

' ii'
'iE _ � .

�

ii
l1li

•••••••"._ :_••••••••••••••••_••••••••••••••_•••••
JIVII

l1li _•••••••••••••••••••••••••__••••••••••••••••••••111

Edital de Citação com,.' o prezo
'de vinte ,(20) t�' dias

edital d;i cit8Çã� v1rem. ou co

nbecime�to .dêle tiverem. que' por
êste Juitlo e Cart6tio, ,Ie processam

têr&'os de Inventários dos
ben' d;;xados por' fal�cimento de,
Ana

.

- warz 'Rank, no qual
figura Ibm. 'n�ent�riante Rod()�fo
ftank� fica0 citado o herdeiro;

Norbtr�Q' Ran , bresileiec, ca.

,
sado. rellde,nte fim lugar IDQerto
e não� sabido, com o prazo de
vinte

�-(20)
dias, a contar da pri

ineira lpublicação para. dentro de
(5) di.I' .dizer stlbre aI! d�clar,,:r;õ�sde he' eiroa, bens e valor atribUI'
do e s guir até decisão final, o

ref,erido inventário. sob pená de
revelia. ParA os devidos fini. man·
dou o MM., Juiz de Direito.
expedir o presente Edital qne, na
forma da Lei, será 'afixado no

lugar d� costume e publicado
uma vêz no «Diário Oficial do
Estado» e dUal vezes no jornal
10c!'1 «Cc,meio do Norte:t O QUE
CUMPRA. Dado' e passado n'esta
cidade de CaDoinhal, Estado de
Santa Catarina, aos vinte e três
dias do mêi de maio de mil
novecentos ,e .es!lenta,,�e nove. Eu
Zaiden E. Seleme Escrivão, o

subscreví. 1v

Art. 1.0 - Fica o Poder. Exe
cutivo autorizado a celebrar coo'

trato de honorârioe 13 preltação
de ,erviçol técnicoI com Elcótó.
riel ou Contador httbilitado, para
elaboração do projeto do Plano
de Aplicação do Fundo de Parti�
pação tlOI Municipiol para o

corrente exercício.

Parágrafo 1.0 - A vigência do
contrato r'aferido no artigo l.0 80

'lIeguodo contratante 16 cellará
com a aprovlJcilo do projeto, ea

tando OI melmOI até então abri·
gado. 8 pre.tar tôda a alliltência
necellária a aprovocão do melmo.

Paragrafo' 2.° - A. de,ptllal
decorrentel da prelente lei correrá
por conta' de crédito elpecial,
até a importância do contrato a

Il)r firmado.

Art, 21° - E.ta' Lei entrarâ
em vigor na data de lua publí
caçãg, revogadaI ai dilpoliçõel
em contrário, I \

.

Lei H. 219; de 24-5;"69 Prefeitura Municipal de Majot
Vieira, 24 de maio de 1969.

Sebastião Grein Co,sta
,

Prefeito Municipal
Regilltrada e publicada apre·

lIeute lei Da Secretaria' Municip'ol
Sebaliião Grein Cotlta,

.

Prefeito - na melma deta,
'

Municipál de Maior Vieira Elita. � Jair DirschnabeJ
de de Santa CatariDa. Faço Illber Secretário

T:vcbo Brabe Fern"ndes Neto
Juiz de Dj��it�

,

VENDE-SE
Uma cóm' todo

o centro

Correio
Iv

.
,

'

GELADEIRA (ONSUl 'NCr$ 38,87

Wi&LiI& iA

mensais MÁQUINA LAVA ROUPA, Her$ 29,27 mensais
:/

OferJa

I-nuús'trt'aC001érc'i6 e JO-RDAN
"

---
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� Só em Comércio

Cine CruzTeatro
-:-' A P R E S E N T A -:-

H o J E ••a. 20,00 hora. - censure 14 anoe

FANTOMAS

COI)] Jean Marais, Louis de Funes e Myléoe Demóngeot,

Ação e mistério na mais exitaote aventura.

Em Ctnemsscope e côr de Luxo.

DOMINGO. a. 14,00 hora. - censure livre

FANTOMAS

DOMINGO { a. 17,00 hor:ac - cen.ura livre
a. 20,00 hora. -:- censure 14 ano.

A MADONA
. ,

DE CEDRO
com Leonardo Vilar, Leils Díníz, Anselmo Duarte; Cleyde

Jaconís.' Sérgio Cardoso e Jofre Soares.

A história de um roubo audacioso.

A GANG audaciosa não respeitou o santuário, roubou o

tesouro de arte e uma linda mulher viu díssípsr-se seu

sonho de amor. - Em Astmsncólor.

,

DIA 9, .egunda-feira • a. 20,00 horaa - ceneura 14 ano.

A M-A DON A D E C E D R O
A

,

DIA 10, terça.feira''';'';' "'NÃO HAVERA SESSÃO"

DIAS 11 e 12 • a. 20,00 hora. - cenaura 18 anos

Normann o Golpista Michutuca
.

)

com Norrnan Windson, Margaret. Rutherford ti! Jill Dixon.

Aqui está novamente, o tei da confusão,
em mais um divertido filme.

DIA 13, aeda.feira - "NÃO HAVERÁ SESSÃO'·
,

DI� 1., .ábado .. a. 20,00 hora. - censura 14 -sooa

Larnpeão O Rei do Cangaço
com Leonardo Vilar, Vanja Ortcc, Milton

Ribeiro E! Glória Menezes.
'

Mais um filme com os terríve is Cangaceiros .•

Em Eastmsncolor. f'

Aguardem para breve:

A LEI DO CÃO

o MARAVILHOSO HOMEM QUE VOOU

..........................
__1

DR., ERWIN SCHWARTZ

CLÍNICA DENTÁRIA GERAL. RAIO$ X
Rua Major Vieira, 550 - Fone, 186

Alendendo novamenle Iodos os dias �as 1,30 às 12 e das 14 às 18,30 hs.

Ã tarde exclusivament� com hora marcl;ida.
(

Tod08 08 trabalhG� terio a garantia mínima de três aU08.

Aroldo C� de Carvalho

I ADVOGADO II
Escritório: Edifício "Marcia» - Sala 210 (2�O andar)

,

Setor Çomercial - Local Sul, Lote 19 - BRASíLIA - DF

Advogada perante' o Supremo Tribunal Federal e

Tribunal Federal de Recursos
, \

artões para o Dia dos Namorados
na

IMPRESSORA 'OURO,' VERDE LTDA.

x x x

ANIVERSARIAM.SE

HOJE: a sra. dona Floren-

tina espõsa do sr. Romão

j Nideielski; a srta. Aurea de

'Lourdes Trienoeiler; o menino

Pedro Nerv filho do senhor

Fidelis Carvalho do Prado;

a gsrotinba Mônitia Lorena
, filha do sr. Ingo Bollmann.

Amanhã: a sra. dona Lois

estr. do sr. Pedro (lrosskop];
os srs.: Melchioros Ichoros e

Lauro Müller; a -ssta. Helena

Vieira; os jovens: Joaquim
Sérgio Fagundes, residente em
Pôrto União e,Antonio Pospor;
o menino Artur Eduardo

filho do sr. Arnaldo Ferreir«.
Dia !J: as sras donas:

Mm'ia Helena esp, do sr.

Vitor Tomaschitz, residente

em Joinoille e Amando esp,
do sr; Eroino Friedmenn; os

srs.: Francisco Voigt, Gastão
Casamejeu e Luiz Nie4�ielski;
as srtas.: .Rosa PosP(j,'1: ç.".Lili
Marlene Michel; o gliroto
Adriano Antonio filho�do sr.

Celso Bauer; a menina Nadya
Regina filha do sr. Luiz Packer.,
Dia 10: as sras. donas:

,Bernardete esp, do sr. Aleixo

Brenn» e Olga esp. do sr.

=Claudio Lourenço de Lima;
o' jovem José Nascimento; as

sr tas» Maria Tomazia Müller

e (Ienda Gorseltz; os meninos:
A1tamir Waldemar filho do

sr. Augusto Pilatv e João

Alberto filho do senhor João

Ofertá,o:

,.,..

TELEVISORES a

•

mensais

e

Esteve segunda-feire em nossa

cidade, em trânsito para o vizi

nho município de União da'

Vitória, o sr. Osvaldo Santiago,
Inspetor do Banco do Brasil e

residente em Joinvílle.

Esteve em Flortanópolís por

vários dias; o jovem industrial

Miguel Procopíak Filho.

x x x

O advogado Dr. Saulo Car

valho reuniu vários amígos,
domingo último, em sua' apra

zível chácers, para �ma chur

rascada, por êle próprio prepa

rad� e cuja renda reverteu para

(l) Asilo dr. Malucellí.

X :li. X

; O Prefeito Therêzio Netto

esteve sexta- feira úitima em

JoinvÚle, participando de uma

reunião de Prefeitos, e sábado

em Mafra, na. prímeíra reunião

.

da «Operação Santa Catarina».

x x x

Também', esteve em nossa

cidade o advogado dr. Cyro

Ehlke, com banca em ioinville.

'x x x

O sr. Pedro Humsnhuk, agora

restdindo em' Caxias do Sul,

passou vários díàs em nossa

cidade, acompanhado de sua

'espôsa e hospedado ne residên

, da' do sr, Basilio Humenhuk.
. , -"

x x x

Sczygiel; as meninas: Luzia

Margaretfilha do sr. Estefano
Wtt-tblevski e Ieosângeta Ber

nardete filha do sr: Oswaldo
Rengel.
Dia [1: a sra. dne. Guiomar

esp, do sr. Fidelis A. Dadalt;

os srs.: Dr, Aroldo Carneiro

de Carvalho, residente em

Brasilia João Nelson Grittens

e Licinio I
Cornelsen; a srta.

Juoentina de Barros; (I jovem
Décio Bronze de Almeida; as

meninas: Viviane filha do sr,

{Alcides Schumacber . e Sueli,

filha do sr Raimundo 'Pteissler;

o menino Gabriel filho do sr.

Gebrael Et-Kouba:
.

Dia 12: a sra. dona Maria

de Lour des esp. do sr. Leó

nidas
.
Guebert; o sr, Pedro

(Irittens; as meninas: Maria

Bernadete filha do sr, Ladis

lau Knorek e Jaquetine filha
do sr. João S. de França.

Dia '13: os srs.: Anton�o
Karvat e Antonio Melo, re

sidente em Paula Pereira; as

srtas.: Marli Tarcheski, resi
•

dente em Paula Pereira,
Marivone Olsen e Marilete

Seczygiel; o. touen: Robh;.to
Rosa: a garota Maria Anto»

nieta filha do senhor Darcy
Vilanova; o menino Antonio

Sérgio. filho do sr, Elpidio
Borges da Si�va. . ..

Aos aniversariantes os cum

primentos . deste semanário.

H_ J9RDA'N

, O baile à caipira promovido

pelos' formandos nos amplos
salões da Sociedade Beneficente

Operária, alcançou pleno sucesso

e sõmente terminou msdrugada

a dentro.
x X x

Esteve em Florfanôpolis, ac�m�
panhado de sua espôse, o sr,

Osmarío Davet.

x x x

O sr, Fuad Seleme abriu uma

moderna sapataria no, edifício

João Seleme.
x ,x x

Já em pleno inverno, tivemos

a primeira grande geada quarta
feira última.

x x x

IOs contabi'Jistas da

.

cidade

reuniram-se quarta feira, em

Marcilio Dias, para' um& chu;
rascada de confraternização, da

quol participamOS, especialmente
convidados.

[xames �e·· Ma�urela
EDITAL

A Direção, do Ginásio SANTA CRUZ comunica aos inte

ressados que as INSCRIÇOES AOS 'EXAMES DE MADUREZA

estarão abertas de 2 a 14 de [unho de 1969, no seguinte HORA

RIO: Das 14 às 18 horas e das 20 às 21 horas.

As ínscrtcões compreenderão as disciplinas de PORTUGU�S

HISTORIA, GEOGRAFIA e Cr�NCIAS.

No ato da matricula o candidato deverá apresentar os
,

,

seguintes documen,tos:
U Prova de idade mínima de 16 anos, mediante a apre

sentação de Certificlldo de Registro Civil ou de Caaamento, 8e

fôr o caso; ,

2) Carteira de Identidade;

3) Prova de Quitação com o Serviço Militar, quando o

candidate de sexo masculino tiv.;!r 18 anos ou mais;

4) Prova de Quitação 'Eleito"ral se o interessado contar

18 aoos ou mais de idade;

. 5) Três fotos 3x4, recp.ntes e dE' frente.

NOTA: Os documentos dos itens 1, 2, 3' e 4 SERAO

DEV0LVIDOS ao próprio no menor prazo possível, não sendo

necessário tirar' fotocópias.

Satisfeitas as exigências quanto à inscrição o estabeleci

mento fornecerá ao candidato um cartão com'provaote da matrí

cula e qu� poderá identificá-io d�,lrante a realização das prqvas.

Os EXAMES serão realizados no Ginásio SANTA CRUZ

Das seguintes data�:

1.0/7/69 - 15,30 hl,lras - GEOGRAFIA

- 19,�O horas - HISTÓRIA

2/7/69 - 14,30 horas - PORTUGU�S ESCRITO,

- 19,00 horas • POR'l'UGU�S ORAL

3/7/69, - 14,30 horas - Cl�NCIAS.

Canoiohas, 20 de maio de 1969.

8SS. João José Sagin Sec'retárjo

Para o seu anúncio

procure a �edação
do ·jornal

CORREIO· DO" NORTE

Indústria

,
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