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Os números fal�m mais alto. Canoinhas ,lidera longe.8
Arrecadação do leM nos muni,cípios'que' compõe a Anipla.

Dois anos
, ,

de Governo

Ano XXV Canoinhas - S.nta Catarina, 05 de fevereiro de 1972 - Número 1162

O Prefeito, sr, Alcides Schumacher,
assiste o seu segundo ano de governo,
eufórico e liatisfeito, côncío e tranquilo
do dever cumprido.

O Município se desenvolveu em todos .Di1retor: Rubens Ribeiro da Silva
os setores, graças ao trabalho conjugado CAIXA. POSTAL.. 2 . FONE, 128 CIRCULA AOS S�BADOS
de todos.

.

. A cídade como que explodiu cem

novas construções, enquento que o interior sumentou a SU9 área
de produção e todas as. sedes distritais estão servidas de rodovias
revestidas, com tráfego a qualquer tempo.

O parque industrial foi ampliado e novos complexos vão
se instalar a curto prazo.

.

Canoinhas é hoje lembrada em Florianópolis e no Estado,
onde é olhada com respeito e admiração.

Após prolongados estudos e pesquisas, deu-se inicio ao as�

faltamento da cidade, fato inédito na região, desde que à asfalto
no interior, sempre foi obra do Governo da União ou do Estado.

Duas quadras já foram beneficiadas, atacando-se agora a

Rua Barão do Rio Branco até o Grupo Dr• .João José Cabral,
devendo-se abrir uma segunda frente ila Rua Coronel Albuquerque.

Os moradores beneficiados, satisfeitos, ofereceram dual!
chotlpadas aos trabalhadores, uma sexta feira, na residência do
sr, Raphael Boeing e outra quarta feira, na residência do sr. Blosfeld,

Das naturais dificuldades do prímetro ano administrativo, o

segundo ano, 1971, apresentou um notável saldo de grandes rea

Uzações, que nos colocou na in.::ontestável liderança da região norte,
com a indispe�.ável e patriótica colaboração das classes empresarias.

O ser17ico de abaetecímeutc de água, antigo problema da

�idade, teve o seu andamento naturel, com recursos próprios.da
M1)nicipalidade que ali aplicou mais de 250.000,00.· O seu anda-

. menta, contudo, graças a diligências do sr. 'Prefeito, em Floria ..

nópolis, será acelerado egora com recursos da CASAN, com

sustentação financeira da União, etravés
:

do Banco, Nacional de
Habitação, Estado e Município.

N� setor educacional a Prefeitura participou e colaborou
.1 ativamente em todas as suas conquistas, culminando com a cria

ção da Universidade do Planalto Norte Catarinense.

Preparou-se e prepara-se, agora, governo e povo, com a

Infra-estrutura, indispensável para u grande desen_volvimento da

hoje, maior amanhã.·
.

Assim, Cenoíuhas arrancou ila frente, reconquistando, .em
definitivo, 8 liderança da região do Planalto Norte Catarinense.

ANCO 00 DftASll
EDilAl
de Auxiliar EscritaSeleç

o B que, nos dias 7,
8 9· 10 e 11 d fevereiro de 1972, estará abertas em sua agência
d�st� cidade, na ua Vida1 Ramos, 810, Be segunda a segunda a

sexta feira, das 9, horas às 16,00· h as, as inscrições para 6

seleção acima, a r lizar-se na cid Be de BLUMEN�U-SC, em

data, horário e local e serão op tunamente anunciados.

2. A inscrição de rã ser li icitada pessoalmente pelo can

didato (vedada a particip ão o intermediár.ic) e será deferida

àquele que, munido de do. u nro de identidade, satisfaça as

seguintes exigências:
a) � tenha, à data do tér�' o as Inscrícões, idade mínima de 18

anos completos e mima de 25 8nos incompletos;

b) � pague a taXá de i criçAo d Cr$ 15,00 (quinze cruzeiros);
c) - apresente:

I � (se do se o masculino)
.

certific�do de alis.tamento
militar, u de res�rvista,.. � de dlsp.ensa de In�orpo

tacio, ou de isen o do 8er�71çO mlbta. ou,. �lDd�, c:arte1r� de

identidade do M' istério do Exército. ou .. o MinistériO da Ma�l�ha--
ou do Ministé o da Aeronáutica. Quan se tratar de mtlítar

incorporado, o cio do comandante permitin o a inscriçio;
.

.

II � ertiftcado ou histórico escolar "�.Im firma re�on�e�
.

cída) de conclusão do primeiro

Ci'q�:
�urso gl!laslal

ou ·e.quiva nte, expedido por estabelecimento

d.
e .

nSI.
no oflcl.al ou

recouhecí o, ou documento que comprove nível e escolartdade

mais aI.
I i I _ prova �e ntlturalização, se não.f�r, b;��'lei�o nato.

d) _ rme termo de compromisso em que aceite deslgn "cao par.

servir em qualquer parte do territÓrio nacional; e
.

entregue dois retrat�s. recentes, iguais, de tamanho 3x4,
tlradÇls de frente.

e)

(coDtiDua Da 5a. págiDa)

Prefeito de Três Barras
em . Brasilla

o Prefeito do vizinho muní

cípío de Trêll Barras, sr, Dorivai
Bueno esteve em Br88m., a

serviço de sua . administração.
Necessitando, com urgência, de
um documento da Direção
Central do Banco do Bnaaíl, a

respeito de um financia·ment�
do PASEP, Fundo do Servidor

Público, com prazo fatal até o

dia 31, rumou, a Bruma e

assessorado pelo Deputado Arol
do Carvalho, conseguiu êxito
em sua missão. O ftnsncísmento
visa dotar a Prefeitura de ma

qúinaria e um trator para assistir
a agricultura.

Eleita a nova Mesa da

\ Câmara Municipal
'Dia primeiro, terça feira, na

primeira sessão legislativa do
corrente ano, de acordo com o

preceito legal, foi eleita a nova

Mesa da Câmara Municipal que
ficou assím eoustituída: Presi
dente: João I Seleme; Vice: Ed;;
mundo Bíttencourt; l.1? Secretá
rio: Alfredo Ivo Paul e 2.°
Secretário Alfredo Franco. Como
se vê houve acordo pacifico na

ARENA o que posstbilitou um

pleito jtraoquilo. Nossos cum

primentos,
.

com votos de profí
cua gestão, aos eleitos. Após a

reunião o sr. Joãe Selem e ofe
receu um aperitivo a todos os

pares, ali também ccmpasecen
do o Prefeito,. sr. Alcides Schu
macher.

NOVOS VESTIBULANDOS
CAMOINHENSES

A nossa cidade contribuiu com um

bom número de vêstibulandos no
corrente ano. Eis os novos acadê
micos: Luiz Alfredo Mayer, Medicina
ltajubá, MG.; Saulo Ruthes, Medicina,
Itajubá; Antonio Luiz D. Seleme, Me
dicina Federal- Paraná;Haroldo Fer
reira Filho, Medicina - Oatõlíca Pa
raná; Neuzeli Fischer, - Comunicação
- Federal - Paraná; Joaquim Pereira
- Bio-química.Federal-Paraná; Heron

.

Peixoto - Administração Empresa;
Cezar Wrublewski - Engenharla
Federal - Paraná; Estevão Fuck -

Engenharia - Federal- Paraná; Argus
RogerioSeleme - Comunícação Visual
- Makensie - São Paulo; Paulo Ruthes
- Odontologia - Federal - Paraná;
Marguit R. Kellner - Faculdade Fe
deral do Paraná - Educação. Física.

na liderança
CANOINHAS cr$ 541.715,90
Mefra cr$ 248.811,13
Porto União cr$ 199.711,84
Itaiópolis cr$ 81.713,70
Três Barras cr$ 72.934,00
Papanduva cr$ 70.796,00
Monte Castelo ,cr$ 29.388,02
Irtneôpclís cr$ 18.751,59
Major Vieira cr$ 12.358,19

Arrecadação do imposto sobre operações' relativas à circula
ção de mercadorias, referente ao mês de novembro de 1971; nos
Municípios que compõe a Associação dos Múnic1pios do Planalto
Norte Catarínense (AMPLA).

.

\ .

Para confirmar a nossa posição de liderança, inconteste,
meridiana e· tnsoüsmâvel, os números que traduzem .. verdade,
em nosso FATURA,MENTO DOS últimos meses do ano p. passado.
Novembro 6.7S;i.219,18. Já em dezembro alcançamos a apreciável
cifra de 7.786.931,01, importâncias que esperamos manter, senão

I . ,

aumentá-las, substancialmente, em ,futuro bem próximo, decor-
rente do anunciado funcionamento do Frigorífico' e implantação
de novos complexos índustrraís, já em andamento, alguns COQl
recursos próprios e outros assistidos e fisanciados pelo FUNDESC,
que em Doa hora chegou até nós. Os números acíme, atestam,
sem dúvida, a ativa participação da agência local do Banco. do
Brasil em nosso desenvolvimento, a mola mestra de todas as

nossas atividades.
Com esta invejável posição, conseguida pelo esforço patrió

tico de todos, fomos r�legados a segundo pIaDO no PROJETO
CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO. O nos�o Munícípío
foi Incluído" no PÓIG· DOIS, quando por justiça e direito, deveria
ser o UM, como sede de fato da AMPLA, Associação dos Muni�

eíptos do Planalto Norte Catarinense. Em consequêncía, não dis

pomos de Coordenadoria de Ensino, Iôspetoria da Fazenda,
'

Circunscrição Judiciária, Agência do IPESG e Delegacia Regional,
falando-se até na traasferêneia da Agência do IBGE, (Estatística)
para Curitibanos. Os problemas atinentes nos obrigam a deeloce-
ções para as respectivas sedes.

.

,

Assim,fazemos um apelo ao preclaro Governador Colombo Machado
Salles, cujo governo aqui se faz presente em 'importantes obras,
que, junto ao seu corpo de auxiliares, reexamine a situação,
dando-nos aquilo que de direito, com esforço e trabalho, conquís
tamos e eonsegulmos. Ao meputado Therézio Netto a tarefa de
lutar por esta justa reivindicação, munido da verdade dos núme-

. ros e do nossa posição, também, com� sede de micro-região.

ASSOCIAÇAO COMERCIAl E
IND L DE CANOINHAS

................... do Brasil siA
.

- 6a. Região
·�1'JI'Q1&ndo ao senhor ,,*,".""".' .

,
' rfPp'fl'
llh':ffe expediente:

"Canoinhas se, 31 de jane' .

A Associação Comercial e Ind.
.

de Cenoinha.,
das classes produtoras desta re' cientificada do no",o au nto de limite
operacional deferido por e

.

iretoria à agência local do Banco do Brasil
SIA, ",em externar os m ees agradecimentos à V. Excia.

Tal medida, enseja à agência do Baneo do BrasU SIA, desta cidade,
a continuar suá i ternipta e exprelll!liva assistência de crédito, ratifica a esta

Associação a s'"glU'aaÇ8 para IeDS associ_ados e a certeza de que suulegilim.s
e reno",adas aspirações serão atendidas a seu tempo.

,Ao reiterar seDS agradecimentos,esta Associação vale·se.da oportunidade
para auglU'&r a V. J:xcia. a continuidade de uma profiqua gesdo.

PEDRO MERHY SELEME - Presidente"

s

Pereira Sobrinho - Presidente . 1

/ .

Colabore com a Casa da Criança
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORkEIO DO NORTE 05·02·1972

Ima .

.

Brilcreem elJaform, Biorene, Quina
• ' Ity-do.' Cordas instrumentais Canário.

o maior desfile musical
de todos os tempos.

Diariamente às 13 horas:'

Canoinhas 72
Sensacional

Rádio Canoinha,s

o A�MANAQUE DO

PENSAMENTO
está na
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'MfyLLON
Rua Vidal Ramos, 1195

elA.& REVENDEDOR
AUTORIZADO

Canoinhas .. se
D

Fo em

um todo e qualquer
que v. Sa. desejar. ,

SOCIEDADE

A SOCIEDADE ENEFICENTE OP ,'ÁRIA, comunica
80S seus essoçíados q ,Da reunião da iretoria realizada

dia 16-12-71, foram 8 ovadas as no s taxas de mensalí

dades e jóia para o ano � 1972.

, sendo, Cr$ 20,00 porMensàlidades: Cr$ 80,00 p
trimestre.

Jóia: Cr$ 200,00.

CARO ASSOCIADO: Esterno abalhando em seu b=neffclo.
Dentr 'em breve .vamos inaugurar a

nova cancha de bolão, qu será seu e nosso orgulho. Não
vamos ficar parados no o de ciD, uentenário da Sociedade"
continuaremos 8 tubal r; Ajude. n .e colabore, colocando
suas mensalidades em ,!a: DEPiEND OS DE .vOC�.

Oferta de
Pelo motivo

'

ti reforma completa e SUa cancha de
bolão, construção de 4 pistas cflcíets, a 80 íedade coloca a

'

disposição dos i teressados, os seguintes m ertaís:
'

8.000 11 telhas;
2 pis s de bolão completas, estado de n vas,·. com
volt de bolas, quadres de marcação e pa ttos.

Os i teressadcs deverão dirigirem-se
Social paI: maiores esclarecímentos.

Ca oínhas, 19 de janeiro de 1972.

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente 2

progresso de seu

comprando nas

COMERCIAIS

o

município,
CASAS
/ aqui estebelecides,

Seja o' tipo de cultura
fazer.

suas terras,
cansadas ... a
tem o adubo

Consulte
.

representa e MANAH
desta região.

C a Agro Pecu �ria
de Pedro Ferreira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Notícias de
Escreveu: EsmeraÍdino M. de Almeida

Agência do Correio recebe Caixa Postal
� Departamen�o .da Empresa Brasileira dos Correios, acaba

de enviar para a AgenCia local um lote de Caixa Indlvídual para
seus usuáríos, A exemplo do que ocorre nas cidades de maior de
senvolvimento, Papanduva também foi 'beneficiada com tal modalí
'dade. Assim sendo, to�a � pessoa ou firma que adquirir sua «caixa»
terá a sua correspondêncía depositada na mesma facilitando sobre
maneira a 8UI1_ retírada s�m maiores contratempos'. Sem dúvida, uma
grande inovaçao íntroduzída em nosso Correio local e aqui vão os
parabéns à alta administração da E.B.C.

Jovem papanduvense passou Vestibular
.o jovem João Batista 'I'abalípa, Iílho do casal Jovino (Zelinda)

Tabahpa Junior, vem de se claseítícar com destaque no Vestibular
de Ciências Econômicas na Faculdade Federal de Curitiba. Seus
progenitores estão radiantes com a vitória alcançada pelo jovem
João Batista Tabalipa que tão bem está representando a classe
estudantil de Papanduva na Capital do Paraná.

Vacinação «enticólío» vem aí
A vacinação contra a Poliomielite este ano será de cunho Es

tadual, neste sentido o Dr. Rubens A. Jazar (médico) que' está
respondendo pelo Posto de Saúde local, vem de receber do Dr.
Fernando Csvaldo de Oliveira, médico, do Departamente Autônomo
de Saúde da Capital, convite para mandar um rep�e8entante cre
denciado do Posto local afim de receber a devida orientação para o

form.al .desempenho da função especifica. Possivelmente nosso

munícípío será representado pela ara, Elza Muenster, funcionária
local do Posto de Saúde. Sem dúvida, será de grande valia as

orientações que serão ministradas durante a permanência da repre
sentante na Capital do Estado. A data da reunião em Florianópolis
foi marcada para o dia 2 de .íevereíro.
A Agencia d� Banco do" 'aràsil SIA

vem ou não vem...

Esta coluna já tem abordado o caso em tópico e fofocado nos
devidos ângulos o palpitante assunto. Agora, transcrevo o telegrama
enviado pelo exmo. sr. Diretor da Sexta Região a qual está juris
dicionada a nossa, Eis o texto do aíudído telegrama: «Prefeito Mu
nicipal Dr. Rubens Alberto Jazar - Prefeitura v-, Papanduva. Bra
sllia - 5289 - 25 - 12.30. Em resposta seu' oficio quatro último vg
satisfação informar Ilustre Prefeito que encaminhe! o meu empenho
vg ao Diretor Admínístratívo vg a quem está afeto assunto vg seu

pedído et os documentos enviados visando instalação de uma agência
esse progressista município pt Solicito-lhe gentileza dar conhecimento
senhores Prefeitos de Monte Castelo et Major Vieirà das providên
cia. tomadas pt Cordiais saudações: Walter Perachi Barcelos vg

, Diretor Sexta Região - Banco Brasil».

,Concurso Boneca Viva foi sucesso
Alcançou retumbante sucesso o concurso realizado por ocasião

da Festa do Padroeiro da Paróquia, São Sebastião, realizada idia 23
do corrente. Foi muito renhido o desenrolar da campanha na colo
cação de votos' para as candidatas e candidatos, pois tãmbém o

Príncipe deveria ser coroado. Concorreram 6 crianças, sendo, 3 me

ninas e 3 meninos. A' venda de votos atingiu a casa dos quatro mil
e quinhentos cruzeiros (cr$ 4.500,00) o que por si diz tudo do que
foi feito para que fosse alcançado tal quantia que.Ioí revertida 'em
beneficio da construção do salão paroquial. Em primeiro lugar elas

stüeou-se a linda garotinha Simone, filha do, distinto, casal Dr. Rubens

(Nivia) Alberto Jazar, sendo eleita portanto Rainha da maratona. Na

parte dos garotos foi cíaseítíeedo como, Príncipe, Ma'rcelo, filho do
casal Antenor (Terezínha) Zanello. Foi realmente uma linda festa
onde a beleza infantil teve merecido destaque na apresentaçã_o.

,
.

'Aniversário da,' Revolução
A Assessoria Especial, da Presidência da República está reco

mendando aos Chefes dos Executivos Municipais sobre o programa
para o dia 31 de março, data do oitavo aniversário da Revol,ução e

inicio, em todo o País, das festividades do 150.0 9niversarl� da

Independência. A Assessoria do governo federal recomenda, aínda,
'no documento, que a data seja, assinalada «com' oferta, ue alguma
coisa nova, por menor' que seja, em favor do bem comum». Destaca

que o desejo da Presídêncía da República é evitar que as comemo

rações se resumam em díscursos, desfiles, lançamentos de pedras
fundamentais etc. «mas a criação de novaR formas para que os'brasi

leiros sintam � al�gria e o gosto de viver em um País em construção:"
,

- Gazeta do Povo -

Passarela. da Sociedade
Logo mais à tarde, às 17 horas, na Matriz de São Sebastião,

realizar-se-á o enlace matrimonial do jovem Gilberto, filho do casal

João ,(Leonor) Sonaglio, com a elegante senhorita. S�ely, filho do

casal Adir (Juracy) Ciola; será um dos casamentos maIS ele�antes
deste inicio <ie ano. Após as cerimônias protocolares os conVidados

serão recepcionados no R.estaurant F�lrI'ouI!ilh�, BR-H6. Este. colu
nista que é particular amigo dos nOIvos deseJa per�nes felicidades,
ao distinto casal com um risonlfo porvir. v

,

x x x"

Quem festejou idade nova dia 2 do corrente foi a elegante
senhoritlYCirlei Maria, prendada filha Ido casal sr. Alba�o' (Donida)
Dias de Morais. Os cumprimentos pontificaram em elto estIlo naquele
dia para a nataliciante que foi .muito. cumprimentada ,pela sua pas

sagem de niver. A coluna almeJa felIcidades.

Canoin'has
tante

p

um

PEDROA

ubos e Inseticidas

da fábrica a preços de fa

Rua Paula Pereira, 787
,

Música Sertaneja?
Rádio Canolnhas.

A§ 06:00 horas da manhã e

às 05:30 horas da tarde.

Registro Civil

Maria be. de Andrade,
vente' lamentada do C
do Regi tro Civil do _ M reune
de Três. arras, Comarca de CIIDoi·
nhas, tedo de' Santa ataríee

Fbz I er que pretende
Juarez' Antonio
Iirmid
Ele, nat ral de Caçador SC, uas
cido no

.

fi 25 de fev de
1950; e.t ador, solteir
liado e ri! identa- neste
filho de uvenal .Beo ert e de
dona Anit Olsen Bec ert, domi
ciliado. e esideutee e Ceçador.
SC. Ela, aturai de Rcadot-SC,
na,cida n dia 29 d 'laneiro de

1956; dom ,tics, solt �ra, domici
lidda e rei dente em Coçador-SC;
filha de ,ctorio C choeira e de
dODS Glóri Teuer 'cchoeirs, do
miciliadol reside] te. em Caça
dor-Se.

Trê. Barras,

Jurandir

perária. solteiro,
idente Deste mu

ebastião Gutier
a ia Ro�a Gutier,

sidentes Deste

Escrevente JUfameotadli

Diariamente às 15:00 h:

Sucesso Nota 1350
.I Canoinhas

Ven�e-se
Em Papanduv8, em frente

a Igreja Matriz, uma pro,.

priedade com todá benfei-
7 x 8 com uma

e três alqueires
um quilômetro

toria, ,casa
data e meia

de terra a

do local.

Tratar com sr. Duarte Teixei-

.Ja, em Papanduva. 2
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•

Sob patrocínio exclusivo JEFF recomenda:

o TRINKO
Olá gunzoes e menínínhes, voltemos levando no peito da
mão um tremendo propósito de representar por letras as

últimas sobrevivências.
'

• De primeira, pra não ficar chato, queremos avisar um

coleguinha, que eie esqueceu de escrever li coluna dele.
Será, que ele caiu do pessegueiro?
• Pô. que noticia desatinada. A �a. época" deu as caraa,

Tem gente com fumacinha espirrando da cuca. Não é calor
não, é a matemática entrando' no cérebro. Muque,
.• Quá, quá, quã.; Já entrou no Guíra, com o mestre Zé
Vasconcelos, 2002 Prosopopéia no Espaço. Aproveitem que
vai fk8l' só duas semanas. I

* Menininhas: Papai disse, mamãe falou (� o Jeff aconselha):
Dancem, dancem e dancem. Todos 'os domingos o Grêmio

promove com o som do Selectus, tremando sarau.

* Vamos curtir os clássicos? John Lennoo trás na carroce

ria" bsgegens de Mozart, Bach, Chopin e Wagner. barulhan
do o 110m dós mestres.

t
* S8be gente, disseram por ai que a nossa Intelequíe
germtnetívs de boas ações estava virando uma g!ri6ca
pasquinológlca. Pensando em. n08 ofender e rebaixar, enga
nou-se. Muito nOI! orgulha ser parecido com o Pasquim, pois
é um dos poucos que falam pela expressão que todos usam.

,
.

)
• MliC8COS me mordam, Carnaval tá ai, e eu ainda nem

preparei minha fantasia de baiana pra sair no Muni!:ipal.
Machão; machão. Ai, ai.

';I' Tsi o camelô vendedor de alegrias. Clércio boes vindas.

* Vocês já virem a transa de Beto Stodíeck, no jornal de
Senta Catarins? É um tróço ouriçado paca, podem crer.

• Pessoal, um furo muito quente: O jovem deputado B. Th.
de Carvalho Netto, daqui da terra que nós amamos, é o

mais novo calouro da Faculdade de Direito de Itajai. Pára
béos seu "Therezinho",

* O cara, que tal seria se você ajudasse a construir a

cancha de esportes do Grêmio XV?

* O' Sérgio K. anda bastante inspirado. Prova disso é: Tema

pare uma Pedra e Amigo Velho. São lncuceções geniais
. traztdes do fundo da 611:Oa.

* Largou despacho, vai comer fogo, e faz ioga que o que
te espera não é mole., E em maio Guído, e leva Bànd Daid

que coturno, dlt 'calos.
• Os proprietários do Hotel Guaraoi ampliaram suas depsn
dên,cies para um futuro restaurant, para melhorar a8 con

dições e.stomacets dos hóspedes e comtlões de fora.
E por falar em comida, vou almoçar. Papai disse que falar
de boca cheia não é' bonito, e eu optei por não' falar.

Volteremos daqui '1 luas.

Inscrição obrigatória das

Pessoas Físicas no,'

AtOl eninadol pelo Miniltro
da Fsaenda e pelo Secretário da
Receito Federal determinam a

inlcrição obrÍgatória no êadaatro
de Pelica. Fí.ical - CPF, me

diante o preenchimento dOI [M·

pectivoe formulárioa, alêm dai
Pellú81

<,
Fí�ica. lujeitlll à apre

.entação da cdeclaração de rendi·
mentol», at que não eltllltlw
.ujeital 8 eUa apre.eotação, de.de
que na qualidade de:

- ,emitente., credore., eodouao.
tel, endolDatáriol e avaliltlll de
DotllO promiuócisl de v9,lor igual
ou luperior a cr$ 300.00 (trezen.
to. cl'Uzeiroa);
� participante. em contratol de
valor igualou .uperir a cr$
100DO,00 Nez mil cruzeirol), que
tenham por obfeto traolação
.im(,biliáâa;
- lacadore., IscadoD, endollantel
e endollatáriol dEi letral de câm•

bio lujeital a regi.tro, na fOlma
do artigo 2.0 do Decreto, Lei n.

o

427, de 22 de iane,iro de 1969.

Determinam, também. eue. ato.,
que ó número de inlcrição no

GPF deve ler meneionado, abri
toeiamente, DOI papéil e documen
tOI emitido. DO exercício de. ati.
vidade ptoCiuional liberal, Dal

Dotal promiseôriae de valor igusl
ou luparior a cr$ 300,00 (trazento.
cruzeiro.) pelol emitent�I, credo
re •• eDdoIl8ntel,. endollatáriol e

avalhta.. na. letra. de câmbio
,�uleita. a regiítro, na forma do
artigo 2.° do Dacr'eto-Lei D." 427,
de 22 de janeiro de 1969, 'pelol
.acedorel, lacado., eodollllnta. e

elldouatáriol, QOI contratol de
velar igualou, luperior a cr$
10.090,00 (dez D'!il cruzei�o.) que
tenham pOr objeto· traDlação
imobiliária. pelol participante.,
DOI cODtratol de locação de ban•
imóveil, pelo. locadore., nOI ,docu.
mentol de licenciamento de veí
culo. automotora. com mail da
'30 HP.

em

Cas.a em

, I

uita Federmann" J:la Avenida Iguassú
612, apartamento 36 - Curitiba.

'
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Sauta Catarina Os ESCfltOflOS

dade e 3 Contribuição Sindical
Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas -

{

ital de Citação
de noventa ( )

E oCOIJ1'

diaspraz
o DOUTOR JOSÉ GERALDO BATISTA, Juiz
de Direito da Comar' de Canoinhas,' Estsdo de
Santa Catarina, ne fo '

a da Lei, etc,

que o presente Edital
de Citação virem, ou le conhecimento tiverem
que, por este Juízo ti rtório, aê proces.am os

termol! da Ação de AN LAÇA0 DE NOTAS
PROMISSÓRIAS, autua sob o 0.° 5.606" mo

vida por W. Ribas &. Filho Ltda., contra
Maria de Lourdes Sach ech, ficando citados.
os terceiros, incertoe e não Sa 'doa, DETENTO�ES
dos titulos (cheque e notas p missôeias), para que
apresen�em neste Juízo de Di ito, os referidlls
títulos, no Pf9Z0 de três (3) m es.. a contar da
primeira publicação. de acordo com a petição e

respectivo despacho, a' seguir tr usceitosr- Exm?Sr. Dr. Juiz de Dir�ito da Vara ível de Canoi
nhaa, - W. Ribas dê Filho Lt '1 pessoa jurí
dica de direito privado. com se em Timbó,
Município de Santa Cecília, Estado 'e Santa Cs
tarina, e José Thomazoni, brasil iro, casado,
industrial, residente e domiciliado e Curitiba,
Estado do Peranâ, por seu advogado eom escri
tório Da Rua 15 de ·Novembro n.O 270 - .0 andar�,
vem, pela presente, com o devido ac' amento,
expor e requerer o que segue: I - Em ',da d
IOde maio de 1971, os requerentes cont ,tara
com Da. Maria de Lourdes Sachwech, 'bra -

leira, viúva, industrial, residente e domicilia
CaDoiohss. Estado de Santa CatariDa, a ven

mil dúzias de madeiras a varrer, pelo preço
cr$ 70.00 (setenta' cruzeiros) a dúzia de 168
II - Como pegamento os ora requerentes re e -

ramo ,DO ato a importâneia de cr$ 10.000.0 (d ',:
mil cruzeiros), fiCando o restante a Ser p ·go d
cooformidade com o seguinte esquema: ,Em. 17 d '

maio de 1971 • cr$ 10 000,00 (dez mil cr, zeiros).
Em 30 de maio de 1971 • cr$ 10.000,00 dez mil
cruzeiros). Em 6 de junho de 1971 - cr$ 3.000,00
(treze mil cruzeiros), Em 6 de julho e 1971 •

cr$ 10,000,0 (dez mil cruzeiros). Em 6 e agosto
de 1971 • cr$ 11.000,00 (onze mil cru irai). Em
6 de setembro de 1971· cr$ 6.000, o �sei. mil
cruzeir09�. Para pagamento da parcela com ven

cimento assinedo para 17 de maio de 1971, a

compradora entregou um cheque ao rtador, emi
tido contra o Banco do Estado de S ,nta Catarina

.

SIA no valor de cr$ 10.000.00 (dez mil cruzeiros).
As demais parcelas eram represent das por notas

promi!lsórias de emilllão de �ar' de Lourdes
Sachwech. III - Os titulou acima r ferid"s (cheque
e as 'notas promi88órias�. encoatr,' am·se no esta
belecimento comercial de Jósé fThomazoni, em
Curitiba. Da Rua João Bettéga'7 '909, Portão, quan
do o cofre, em que estavam g ardados, foi objeto
de roubo, DO dia 13 de mai de 1971, como se

comprova pe!as certidões (a e s à presente, por
fotoc6pia). fornecida pela D le Bcia de Furtoa e

Roubos de Curitiba, on' tá, com minúcias,
relatado o evento criminoso. • A Lei Cambial
(D.o 2044 de 31 de dtz�fub o de 1908) que defi
De a letra de câmbi

'.

e a Dota promissória e

regula as operações c mail, dispõe em seu art.
361 «Justificando a p pr' dade e o extravio ou a

deatruição total ou ar ai da, letra, descrita com

clareza e precisão, o pro rietário pode requerer ao

Juiz competente d I��ar do pagameDto, na hipó.
tese de extravio, ,�ntimação do sacado ou do

acei�ante e dos c -0J.ri�ados para não pagarem a

aludida letra e entaçao do detentor para apre
aentá-Ia em JuÍz .dentro do prazo de três mesel,
e DOS casos de travio e destrúição,.a citação
dOI co·óbrigado para, �porem contestação firmada
em defeito de ma do ,·título ou na falta de re·

quisito essencial ao u:ercÍcio da ação cambial.
Estas citações e intimações devem ser feitas pela
imprensa. publicadas no jorDal oficial do Estado
e Do-Diário Oficial para o Distrito Federal, e nos

períodos indicados pelo Juiz, além de fixados nos

lugare!! de estilo e na bolsa da praÇa do paga.

mento�»'.
Os credores já tomaram .a

provid,
ência do

àrt. 36 § 7.° da Lei Cambial, fazendo o 8vis�
imedia o" do evento à emitente. V - Vale invocar
a dec(ão do Tribunal de Justiça da Guanlbara,
em 22' de. novembl'o de 1935, pelo voto do Des.
'EDGA,R COSTA que pedimoD venia para tran••
crever: '«0 Dr. Magarino. Tarres, porém, em pa
recer sobre um caso de retenÇ'ão ilegítima, de Santa Catarina, aos primeiro dias do mês de
promiss6rias, e publicado QS .:�ev. de ,?ir�ito,».'.•,_ .,,.,,f�,vereiro de mil, novecentos e setEnta e dois
82547, lustenta do forma,COnVI?C�[jte, com f�nda. t1972). Eu Zaiden E. Seleme, Escrivão, omeDte Da lei e. DO Cod. ClvJl, Da doutran:- � �" subscrevi. 2legislaçilo estraogelras, que o proces�o anu!ato�1O
Dão é somente aplicável ao descamlD�o propria
mente dito, perda ou sumiço, que é e seu sentido

Iexicolôgico e v ar, mas também a08 demais
casos de privaçã da posse do verdadeiro: peoprie
tário do título,' ompreendendo, pois; o vocábulo,
.extraoio, o f rto, o roubo, III a retenção ilegítima.
Por sua vez. arvalho de M"odoDça, entende que
por extravio se reputam o descaminho ou perda
e a subtrs o fraudulenes do título (<<Tratado»,
vol. V. 2 parte, 0.° 893). Essa, pois, a mel�or'
\nteligê is do dtspcsíttvo lf'gal Eo.ID questão,
isto é,

'

extensão do processo anulatório QOS
casoe e furto ou roubo do titulo, tanto mais

porq ,como argumenta Supíno (apun. M. Tô{
res, c. cít.), sendo no furto gerlllml'nte menor

a c ape do proprietário, com mais razão deve
li 1 ,1 socorre-lo, como faz em relação ao simples
de caminho no titulo. Por outro lado, a tais
p ,ocessos não devem ser opostos maiores óbices,
orque como lembra Carvalho de Mendonçe,
op. Cito n.? 893), o primeiro despacho judicial
sendo simplesmente acautelatório, não estabelece
direito definitivo em favor de quem se diz pri
vado do titulo, tanto assim que entende êls não
haver necessidade de prova rigorosa da pro
priedade e do e xtravío ou destruição do titulo,
bastando prova que pe rsuada o Juiz da verda
de dos btos afirmados» (AC. uno da 6a. Câm.
do T. J. do D F.. em 2211·35, no egra. de pet.
0.° 876, rel, Des. Edgarà Costa, .In cRev. Dlr. '

Com.», vol. 6, pgs. 56; «Rev. Direito», vol. 119,
pg. 221). VI - Também vale o comentário no

que diz respeito aso cheque, como se infere da
oecísão do Tribunal da Justiça de São Paulo,
em 8 de sgosto de 1958 (Repertório de Jurisp.
do Có-í, Come rctal) 1961/vol. 3, tomo II, pg.
648 n.? 603). VI[ - Em face do exposto, requer-
se ao MM. Juízo se' digne: (a) determinar a

citação da emítente e única obrigada, Da. Maria
� de Lourdes Sachwech, domicíhada em Canoí-
nhas, Estado de Santa Catarina; (b) determinar
II intimação dos editais a que alude o art. 36
da Lei CambieI, através do 'jornal oficial _do
Estado. de um periódico de grande circulação
e da sua �.lfixação nos .Iugares de estilo; (c) em

'ioal julgar procedente à ação anulando os

'tulos e valendo a decisão como título hábll
'r& os requerentes exercerem as lições e me

di 'as que lhe garantam o pleno recebimento
do valores, pelos mesmos representados., Na
hip té'se de' o MM. Juizo decrdir conveniente
se f a a instrução probatória, os requerentes
prote tam por todo o gênero de provflS en.

direit admitidas. Valor da ação: Cl $ 50.000,00
(cinqu " ta mil cruzeiros). N. Termos P. Defe
rimento Csnoiohas, 08 de julho de 1971. {a&)
pp. Hilt n 'Ritzm8nn - OAB - '2102-A - se.
Está devi amente selado. DESPACHO DE FLS.
15: «Vilito para despacho: a) primeiramente
1. Digam autores se pretendem cu não, a

citação do aDCO' do E"tado de Santa Catarina
oara que' e e Dão pague o cheque emitido
pela ré e des 'rito às fls. 3; b� em sequêncill
1. A ré Mar' de Lourdes Sachwech é a

única obrigada elas promissórias descritas às
fls. 3, pelo que ão é necessária a citação de

'co-obrigados par, oporem contestacão, já que
inexistem: 2. Cit m-se por edital. os terC'eiros,
incertos e não sel:{. os, DETENTORES dos títu
los (cheque e nota \promlssórias) const6ntes da
relação de fls. 3, pa' que apresentpm neste
Juizo de Direito os ,.feridos títulos, no prazo
de três mpses. O pra ',começará a correr a

part,ir da publicação á �pditsl no Diário Oficial
do Eétadó (Diário ds J ' tiça), :onforme o § 1.0
do art. 36 00 DLei �044 08). O pdital será afi
xado no lug .. r de �ostum" publica�o uma vez

no Diário Oficiei do Esta (Diário da Justiça)
e duas vezes no jornal loc I. Iotime-se. Csnoi

nhas, se, em g de nove' ro de 1971. (ss)
Nicanor Alexandre Ramos.

exercícioll. Para 08 devidos fi
'I Juiz de Direito, expedir o pre

'

nte. Edital, que
na' forma da lei, será afixado n lugar de cos

tume e /publicado uma vez DO

.

.

iário Oficial
do Estado" e duas vezes no jorn local "Cor.

'>

reio do Norte". O QUE CUMPRA. ' do e pas-
sado �est& cidade de Canoinhasj ''Estado de

Fpolil, 19.01.72 - A Federação
do Comércio do E,tedo de Santa
Catarina eltá solieitendn a todo.
OI e.critório. de contabilidade e.

tabelecidos no E.tado, que pro
curem a Dlvísão de Cadaltro e

Arrecadação para dirimir qualquer
dúvida quanto ao recolhime�to
da Contribuição Sindical deVida

p�lo. comerciante. ou emprela.
eomerciaia.

'

O objetivo da entidade ,máxima
do comércio catarinenle e oadas
trar todo. o. elcritório. de conta

bilidade vilBo:io a remella auto.

mática, a cada esoritôrio, dai

de Contabili-

Guia. de Recolhimento da Contri
buição Sindical, na época oportuna,

Atravé. de oorrespondêncía di
rigida à Di,ilão de Cada.tro e

Arrecadação, da Federação do
Comércio, o. elcritóriol de con.

tabilidade deverão íornecee o

número de firmal alli.tida. e
'

outro. detalhe. indilpeDlávei. ao

perfeito funcionamento do �i.t��8
de recolhimento da CootnbUlçao
Sindical,' de conformidade com II

legialação em vigor.
I

OSMAR A. TEIXEIRA
Setor de Divulgação

Novela é com a Canoinh8s

Às. 09:00 e às 09:30 hOfas

O Egipeio e Drama de Vada Um
CANOINBAS,

llÍoito maia ridio

Publicação

PreF

pai
dePortaria 31

VENDE-SH
Uma chácara com um

alqueire e meio de terreno,
com ou sem casa.

Tratar com José Elias de
Oliveira, em Boa VÍsta
(Taunay). 2

Oficial da

Mun° 1-

�e 1972
Alcides Schumacher, Prefeit

no uso de .suas atríf

Conceder Licença
acórdo com o art. 131, da

à LIGIA SCHIVINSKI fu
15 dias, a contar desta data

Canoinhas, 31- de ja
asso Alcides Schumacher

De

Prefeito Municipal

Decreto

n.? 413, de, 24/3/58.
municipal, por

Alcides Schumacher:
Estado de Santa

373, de �,-01-72Municipal
•

e ,�a�o!nhas,
uso de suas�. tnbUlçoes,

D�creta :

Art. 1.0 da'" Taxa de
concedid� ao s hor EDU PORFIRrO GOYA, conforme
requerimento rotocolado sob n.O 954, de 01- \ -70, fica,
s partir des a data, CANCELADA, de aco�o com o

artigo 104 e seus parágrafos e, ,art. 105 da Lei

�\gâniCados Municí ias.
"

,

Ar . 2.° - Este Decreto entra em vigor a data
de sua p. blicação, revogadas as disposições em co trário.

anoinhas, 31. de janeiro de 1972.

asso Antonio Souza
Dir. Adm.

José Geraldo Batista -- Jujz de Direito

Municipal

avisos e anúncios: �'

tilidade Pública.
Diariamente às 12:10.

Rádio é Canqinbas

Leia! ABsine!

CORREI·'O

Para �,�us' impressos,
,P R O C U R E '1\

."
�

Impressora Ouro Verde
A casa ::10s bons serviços

DivulgueI

DO NORTE
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE

o'co s A.
->:

�"'rita.Seleção
EDITAL
Auxiliar

(continuaçlo da la. pá a)
3. A S ,eção constará, das seguin 8 provas:

,

Psicológica,

tPortuguês,
.

Matemática, "

Datilografia. '

A prova d' P�rtuuues - que ti rá por base a Nomencla-.
tura

�ram.a�lC�1
restlerra e 8

'r
Ofícíal - constará de

questões objetives sobre: .'

8) - compreensão e textos; W
b) - conhecim.entos bãsicos de

m�"
ria de expressiva frequencía

.

nos segutntes ompos: .,1
fonética e f ' êrníca,

.

orfologi8,: ,

íntaxe,
ontuação,'

o s mântícs 1
'

e tilística ri
A prova de Mat' átic�.!êonstará de questões objetivas sobre:

op re.ç�ls fundamentais (números inteiros e

fra ion�rios); ,

p.ot nc!.'tação, radtcíação e fatoração;
stst Il!�e e medidas (perímetro, área e volume);
nú e'ios complexos;
nú wros relativos;
regr de três;
per� ntagem;

?ivJs o proporcional;
JU�lps.e descontos simples;
tijllo ,de renda;
ci!imbi .

. e:-&uaç �s: 1.0 e 2.° graus.

A prova de oJtilogr ia terá duração de 6 minutos e cons

tarâ de cópia de tlecho i pressa, disposto em 20 linhas. com

900 toques. 1/!f '

.

Cunsideram,t�e toque ,: quaisquer simbolos (letras, núme

ros, acentos, etc] li espaços (entre palavras ou para parágrafos).
di'

-

4. Ag prQ��as de Por ugues e Matemática serão do tipo
objetivo. Será ob�g&tório o u o de tinta azul, em caneta-tinteiro

ou caneta esferográfica, lápis reto n.? 2, borracha e apontador.

, 5. A p�'ve. de Datilo rafla será feita em mâquinas for-

necldas pelo B�co.
6. paJi cada prova ha' erá apenas uma chamada. Somen

t@ será permitflao o' ingresso,. prédio onde se res lízarão 8S

provas, do can 'idato que se apr sentar com antecedência mínima

de TRINTA INUTOS da ho marcada para inicio de cada

exame. Sob ,�nhum pretexto, ou rossim, será admitida a' partici
pação do ca .ídi1ato que, embor tendo ingressado no prédio
dentro do h rárto estabelecido, d [xe, por qualquer motivo. de

estar prese 'e na sala respectiva ntes do sinal pare distribuição
da prova.

.

7. ,,�erá impedido de pras guir na seleção o candidato

que faltar � qualquer das provas.

8.1 Será selecionado -o cand dato que:

a) '. satis ,:zer às exigências da prov psicológica; e

b) - obtí sr nota míníme 60 (SESSE TA) nas provas de conhe

cimentos!r de Portugues e Matemátic , e 40 (QUARENTA) na de

Datilogr ifia.· .

. Atendidas essas condições, e a fim de estabelecer as

priorida" es para possível aproveítame to, o Banco relacio�ará os

selecio �dos em ordem decrescente do total de pontos obtidos.

1 •
'

í I: 10. O julgamento das provas erá carater irrecorr ve .

�'11. O Banco rt:serva-se o direi o de aproveitar, ou não,

os seI danados. observado o prezo de 1 (doze) meses.

; 12. A posse do candidato seleei nado ficará �a depen
dênC' de aprovação em exame· de s& de feito por méd�c� �o
Ban _. ou de sua confiança. A admis!1ão e fará no cargo InICIal

da c, r,reia (Auxiliar de Escrita - Ref. 50), CO'ID v�ncimeDtú8
me fais de Cr$ 669,00 (geiscentos sessent nove cruzeIros)

13. Os selecioDado!', cumpridas a8 formalidades de no·

me ,Cão e localização, serão emposs,ados �o osto iDicial da carrei.ra
de . uxiliar de Escrita. Antes de decorrIdo o prezo de 2 (dOIS)

an ;�, contados 8 partir' da data da posse, f cam impedidos de:

aD pleitear transferência, resguard9ndo.�e Banco o direito de

removê-los por conveniência do serVIço; e

b) - participar de selecão interna para a carr ira de Escriturário."

,

.

14. A inscrição do candidato impo tará em anuência

j 'pUcita a futura desigoação' (se selecion.ado e nomead�). para
s �vir em qualquer agência do Banco, bem c o à pOSSIbIlIdade

d
�
ser transferido para outro local, em qualq er tempo, durante '

s vigência do contrato de trabalho.

15. Nenhum candidato poderá inscr.ever·�e nem prestar

'ovas em agência administrada por seu cônjuge ou_pare�te até

. 2,0 grau, ainda que o administrador em causa _n�o venha .a
rticipar dos trabalhos do certame. Igualmente nao será. 10cal.l
do em agência a cujo quadro pertença qualquer funCIOnáriO

,..

parente seu atá o 2.° gra-H'i ou eonju
.i"

. 16. O pre�e certame visa sele' nar pessoal pau su-

prímento das va_BAs porventura existentes na uintes agências.
Cenoinhss, IQ.i>t8ma, Jaraguá do Sul, Mafra,

.

do Sul, São

Bento do �t;' São Francisco do Sul e Timbó.

Inscrito, constderar-se-â o candidato ciente das con-

díçõ puladas no presente edital.

noínhas (sq, 14 de janeiro de, 1972.

Feraaado Bocba Carlos Benkendorf Jr.
� Gerente Subgerente IntO.

.

05.02.1972

o melhor· adubo, a

MANAU tem.
O melhor IJre�o, a

MANAD lhe oferece.
Você que exige o

melhor, compre
M'ANAH_

;'

Festeje a data grata de seu

enteQuerido.
Diariamente' às 14 horas:

Gentilezas.
GANOINHAS,

Corça total em comunicação

REGISTRO

Faz saber q .

NATALIO BOltE
NA MIZVA. Ele,

'

do, nascido em Pu'
no dia 2U de de'
lavrador, solteiro,
residente em Pul
filho de Miguel
Florentina Boree
residentes em P
Ela, natural des Esta' nascida
em Pulador, tx! nicípio,'. o dia 8
de agosto de 54; domé' ca, sol-
teira, domici a e resid te em

Pulador, n unicípio; ir, de
Eduardo Mi

'

e de dona Fr císca
Kachimare

.
Mizva, domicili os e

residentes 'm Pulador, njmun \ �io.
Aprese aram os documentos' xí

gídos pe Código Givil art. 180� 'e

alguém tI r conhecimento de exi 'r

algum i
.

edimento legal, acus
�

para fins de direito, ,
\

Major Vieira,08 dejaneíro :le 1972.

Eunice Machado da Costa
Escrevente Juramentada

mês,

saJ)de.
Ca oinhas, 14 de j eiro

de 972.

Alcides Schumal her
Prefeito Municipal'

s)JoséBonifácioFurt do
Diretor Administrativ

�

Suspense?
Assim Aconteceu.

As 12,30 horas .

(anoiua!, Corça nov,a em rádio

PELOS

e

Aniverserientes da Semana
DIA 9: o senhor Dino Côrte;

a senhorita Irene Sconhetzki;
a garotinha lsabella filha d«
senhor Wilson Murara.

DIA 10: iii exma. viúva se

nhora dona Chimone Seleme;
os senhores: Francisco Bolaut
e Pastor Glinther Rueckert.

DIA 11: a senhora dona

Josefa esposa do senhor
Licinio Cornelsen; os senhores:
Dietricb Siems e Alexandre
de Paula e Silva; as senho-
"ritas: Laila Seleme e Arlete
Teodorovicz; o jovem Ari
Simões; a menina' Josete
Francis filha do senhor João
Cornelsen; o menino Adelmo

filho do senhor Rodolfo Bolleut,

ANIVERSARIAM"SE
HOJE: o senhor Ismael

Tadeu Treuisani; a menina
Maria Luci,a filha do senhor
Célio Kohler.

'

,

AMANHÃ: a senhora dona
Eva esposa do senhor Severo '

Senczuck; a senhorita Eunice
MariaBartnii; o jovem Fábio
Toubia Sakr.
DIA 7: "Dia 'âos Gráficos";

a senhora dona Frida esposa
do senhor Jooino Roesler; o
jovem Amilton Proehner; a

garota Ivete Madalena filha
do senhor Rodolto Botlauf.
DIA 8: a senhora dona

:F.stér esposa do senhor Felix
RudlJlf; os senhores: Bernardo
Metzger e Guilherme J. A.
de Souza; a senhorita Licéa
Kohlei; o menino Silvio filho
do senhor Alfredo Dreher.

. "Correio do Norte", leva a

todos os aniversariantes, os

melhores votos de felicidades.

Prefeitura
PubliciCão Ofidal da

,

MuniciRal de (anoinha, (4

IJ�

ortaria de 28/01/72
Schumacher, Prefeito Municipal

.

no UiO e lual atribuiçõee, resolves
.. CONCEDER JICENÇA .

De acordo co o art. 14Z, da Lei 413,
à LENY S. STEIERL N. funcionária

diae, a contar de 25/01/1 .

Ceooinbas, 28 de 'aneiro de 197

Ali. ALCIDES SCHUMAC ER AI ANTONIO SOUZA COSTA
Prefeito Municipãl

:
Dir. Adm.

�vinte)

«lanoinha••

De acordo com o ar,. da Lei n.O 413, I
de 24-3-58.

a funcionária ILDA. BANH RA, ps IUb.tituir 6 Aux. d!l Arreca- JI
dação, Ir. Milton Alva. N el. por 30 partir de 24/1/72.

Canoioha., 28 d janeiro de 1972. "', III
Ali. ALCIDES SCHU CHER' Ali. ANT II11

_

Prefeito �Mun' Ipal .'
. Adm. ��

ortaria de 31/01/72
'

II
AI fe. Schumacher, Prefeito Municipal de Caooinhal. I

'UIG de .l1al atriboiçõe., re.olve:
(V'

CO CEDER LJCENÇA EM PRORROGAÇÃO
-7 acordo com o Irt. 142, da Lei n;O 413, de 24-3.58.

onário JOSÉ B. FEDALTO. funcionário municipal, paI! rpai.
lenta) dial, a contar de 19/01/72.
Canoiohal, 3i de laneiro de 1972.

Ali, A-LCIDES SCHUMACHER Ali. ANTONIO SOUZA C:OSTA
Prefeito Municipal _,,", Dir, Adm.

II
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�
• A popularissima C A S A P A R A. T O O O 5 lança a maior e mais !II

. III brilhéll te campanha em favor da economia popular por dois meses �

I consec tivos. Em janeiro e fevereiro do corrente continua a festa, I
II da sua asa Para Todos. Os artigos cujos preçes relacionamos

.

II ,

I abaixo serão mantidos até a data' de 29 de fevereiro. I.1.
..

preço tabelado provo atual
11

II Lãs Charmant, (Oralon) 3,82 3,50 III
II Lãs Orvalho 3,19 /'''2,80 II
II Lãs ,Platina 3,51

' �/ 3,20 III

I fio' de Verão 'Surpr a 9,25 6,00 I
II Linha Ane e Cleia - normal 5.0 4,.20 III
II •
II pas •

I Camisa" de nylon manga rta de- 7,50 por 5,50 I·
II,. ,.»' ong:( de 12,50 por 8,50 R

I » colegial para crianças, anga. longa de 7,50 por 6;50 I
II Calça nycron colegial e em cores, cri ces e adultos 20,00 por 17,00, II I

• !.! =II Luizines por 1,20 ;;I Chitas estampadas por 1,30 I• Brim Catarinense por 2,80 iiII Brim colegial c' r firme por 3,20 III Xadrez Catari ense por 2,00 III
II Flanela lisa

r

2,00 III Flanela ' ast
.

mpada 2,20 II•
•I Hão per,cam essa sensacionais ofertas da popula" sima (asa Para III

• Todos, indiscuti Imente. I mais barateira da (a' ai do Mate. li r
•

•

I CA 'A PARA TODOS I
• •
II Fone, 255 Rua Paula Pereira, 501 na praça' da Matriz. II
.. II II !

C A N O IN HAS, -:- Santa Cat�rina . I A VINGA-NÇA
•••••••••••••••••••••••••••B.......... '1 1 '

NOTAS
Aroldo Carvalho cinquentão. O
Deputado Aroldo Carvalho com

pletará 8 11 de junho próximo
seus cinquenta anos de idade.
Pretende, salvo imprevisto, pas-

'

sal" a data em sua terra natal
com uma grande festa, reunindo
familiares e amigos.

x x x

Mais uma casa comercial na

cidade, CASA DOS RETALHOS,
na Rua Paula Pereira.

x x x

O industrial sr, Otto Friedrich
foi operado em Curitiba e seu

estado ê satisfatório, para ale

gria de todos.

x x X

Pouca gente sabe mas a linha

AVISO
o sr. Pedro Merhy Seleme, Presidente da Asso

ciação Comercial é Industrial de Canoinhas e ·0 sr. Fran
cisco Zaziski, Chefe do Posto da Receita Federal, convidam
os senhores Contabilistas de Canoinhas, Três Barras e

Major Vieira, para assistirem o, Curso Pessoa Jurídica
que será ministrado pelo Técnico de Tributação, senhor
Norton José Siqueira Silva, da DRF em Joinville, rios,
dias 9. e 10 do corrente, a partir das 14 horas, no Colé

gio Comercial de Canoinhas. Na parte da manhã será
dado plantão na sede do Posto da Receita Federal,
(ex-Coletoria Federal) para

: atendimento dos casos de
maior complexidade e que não possam ser solucionados
no decorrer do referido curso.
I

PRF em Canoinhas, 02 de fevereiro de 1972.

Pedro l\1erhy Seleíne Francisco Zaziski

STUDIO LIVllE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.

,
'

ESP.ARSAS
Garcia.de bebidas Aqua Viva Ltda.

tem uma grande- aceitação em

três Estados, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul,
Íevando o nome de Canoinhas
a muita distância.

x x x x x x

O Deputado Therézio Netto Frei Theobaldo. amigo e conhe

passou: o fim de semana' �m cido de todas, é o novo Vigário
nossa cidade. Che�ou na ��l�e da Paróquia de Três Barras,
de 6a. feira, tendo sábado VIS1- tendo assumido domingo último.
tadl!> o vízícho munícípío de x x x

Irtneópolis e o distrito de Felipe
Em União da Vitória teremos o

Schmidt, retornando nr. tarde
jogão, domingo próximo de

de domingo. carnaval. Iguaçú e Coritiba é o

x x x grande cartaz pelo campeonato
,E falando em Therézio,o mesmo paranaensE", com preliminar reu
submeteu-se aos vesttbulares de nindo Botafogo s uma esquadra
Direito pela Faculdade de Itajai, " local.

.

com pleno êxito e boa classífí-
.

x x
.

x

cação. E po domjn,go, esportivo. tive-
Xi ,x x mos a vítóría, em partida' Ine- .

O sr. Antonio SCQpe'j é o prí- cebade. do Santa Cruz ante o

meiro empregado do Frtgoríftco São Bernardo, em Marcílio Dias,
III ser contratedo. Iniciou o tra- pelo escore rie 2 á O 'e no Mu

balho dia }.o" atendendo as nicipal o Palmeiras dobrou o

ampliações da indústria, cujo Sossego por 3 a 2.

funcionamento pleno está pre
visto para abril.

x x X

Hoje, o grito de carnaval na
Sociedade Beneficente Operâría,
promoção do Grêmio XV de

Julho.

x x x

Amanhã, no Oitão, Santa Cruz

e Palmetras. Vamos todos co

operar, prestiando nosso ama

dorismo.Mais uma turma canoínhense
rumou 60 Parsguey para outra

temporada, composta dos srs.

Fischer, João do Bradesco, Hu
meohuk, Ito, Castilho e Tte.

O inicio do campeonato da LEC

será día 27 e a primeira rodada

no primeiro domingo de março.

,

ICine V'er a Cruz'
LA,NÇADOR DE SUCES'S .S)(O

A, P R E 'S E N T A -:-

HOJE. em
' não única a. 20,15 horaa - cenau 14 anol .

DOMINGO,
"

,m matinê - ai 13,45 h - ee
.:

ura livre

O espetacular \-west italia.no todo colorido; espe do por todos:

Im, -Toro :,\ dele Rondava.' a .

Morte
Estrelado

\

'r Willian Bogard e Sidn' Chaplin:
o I

"

\ ,

DOMINGO, em t' ,I grandioaal aelli el ., aa 16 e 19
horaa - cena. livre. '.

\ Aa 21,15 hora • censura 14 anoa

A Ran,k Filmes apres
\�
,ta orgulhosam, te o mesmo astro de

"Passageiro da Chuva» e\ Cidade Viole »-CHARLES BRONSON
no colossal e e', etaeular Iíl todo colorido:

Noite

).
.!,
,

rl1l8 - ceneuea 14 Anoa

"

DIA.S 10 e 11, 58. e 6a./ eira· a. 20,15 h t,. cenaura 14 anoa
I ' � ,

'

Um espetacular fi!m�! nacional todo colori ''\ repleto de

:', ção e aventuras:' \.
.

do Ca
(

aã
<�\

,

�.e �\,
DIA 12, .ábado • ea 20,15 hora. - cenauí( 14 anol

DIA 13, domingo em matinê - ai 13.,45 h �. �.,cenl.livre
Walt Disney apre enta um filme de aventuras to o celorido:

Bonan' a� a Lei do O\�,.ste
OlA 13, domi go. em trêa aenões: aa 16, 19 e 21,15 horal

UM ASSASSINO
Cinemascope Technicolor.

15 FO

Aguardem par. muito breve:

DE RINGO

E ES

quente de

T E L E V· I S o R E S \

e����fJ��8�D��Ml�

DAN " S/A
...
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