
Cursos intensivos
",

Canoinhas, mercê de sua invejâvel posição da re

giao norte, tem "sido escolhida e indicada, pelas entídedes
competentes, como, sede pára a realização de vários
cursos. Assim está realizando, patrocinado pelo SESI,
Curso de Enfermagem, ministrado pelos médicos locais e

pela enfermeira Célia Babireski. Seu inicio ocorreu a 3
de janeiro com o término previsto para ,29 de fevereiro.
São as seguintes alunas e alunos ali'matriculados: Sandra
Ferreira, Josefa Lacerda, Josefa Fernandes, 'Edilcéia Klo
bukoskí Weber, Deolinda Ludka, Wanda Ferreira Edith

.
.

"

.

I
' t

Baggenstoss, Roseli Nigrín, Nilda Schreíner, Irene Prestes,
Anahir Ribas de Sá,' .Tereza Cristina', Barbosa, Cândído
Ianasakí, Favorina de Amorín, Hercilio Regü;�ªldo, Ivo
Becker, Jadwíga Bojarskí, Lidia Ferreira, Marilú Hçffrnann,
Maria Terezinha· Paszuck, Leni de Almeida "Matilde

-

- "«"1-
MüHer, Erica Baukat, Ceulr Sampaio, Ana Maria Wohel,"
Ondina de Almeida, Wilma Silveira, Ignês Correia Passa-'
mai, Cleucine Niedzielski, Eunice Bartníck, Soeli Terezinha
Bertão e Sônia Maria Duarte.

De outro lado, da Diretoria do Ensino Médio,-M,B:C,
Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra, Co
ordenação Regional de Santa Catarina, com sede em

Joínvílle, recebemos comunicação que o Curso de Apicul
tura, em nossa cidade, anunciado para oS-"dias 28 e �9,
é da responsabilidade da aludida entidade, que, também,
já autorizou a realização de outros cinco' cursos, em di
versos setores, em nossa cidade. A comunicação oficial é
dos agrônomos, Drs. Raul Schmídt - Coordenador e Celso

,

C. Peluso - Assessor Agrícola.
Como vemos, Canoinhas

com mais carinho e atenção e

que. bem merece,

está sendo olhada, agora,
tem tido o tratamento

., /,.

SESI· - SERViÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
Núcleo Regional de Canoinhas

COmunicado
,O Departamento Regional através do 'Núcleo de Canoi

nhas, dá continuação a sua expeneão neste ,Municipio.
Constituem objetivos principais do Serviço Social da

Indústria, a prestação oe assistência olreta e indireta ,80S empre

gados na indústria e seus dependentes, dando oportunidades de

elevar séu nível educacional, social e fínancetro.

Dentro, desse espírrto iniciará em breve os cursos de:

ARRANJOS D� FLORES ARTIFÍCIAIS'
ARTE CULINÁRIA e

<

PARTEIRA' PRÁTICA.

Inscrições durante o mês de feyereiro no Núcleo Regio
Dal, .na Rua Major Vieira, 640�

GILDASIO DO S. 'FR:\NÇA Encarregado

/
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Diretor:
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Rubens Ribeiro da
)

'F©NE. 128

Silva
CIRCUJ.,A AOS _SABADOS

Deputados
na terre, ".atá I

('
,

,

Os 'D e p ut a dos Arolde
Carvalho e, Therézío Netto,
se encontram em sua cidade
natal afim de assistirem ao

I

enlace matrimonial do seu

sobrinho, advogado, D'r. QS"7
valdo ,Kogüio, d,e, Oliveira;

� Therézio chegou na noite
de quinta feira, enquanto'
que Arolde chegou, ontem,
diretamente de Brasília.

,

Na oportunidade, ,organi:
zaram .um esquema de visi

tas, que será' o seguinte:
hoje permanecerão na cidade;
amanhã, domingo, irao .a

Itaiópolis, onde almoçarão.
com jantar previsto em Pa

panduva. Segunda feira
participarão de um churras
co .em Irineópolis e ii tarde
rumarão a Santa Cruz do
"Timbó, Município de Porto
União.

Enláce
matrimonial

AI .socíedade canoinhense
'

O Pref .. ito píctpal dE'! Canoinhas, E

será movimentadahoje, com tarína, sr:: Alcides Schtí cher, faz saber, q se acha' em concor-

rêucis pública, pelo pra de sessenta ias, a exploração dos
O enlace matrimonial reu- serviços de bar' nó recinto Centro Educação Física Benedito
nindo duas tradicionais Th. ae Cervalho Junior, nas ui s condições:
famílias de nossa terra, Tra- a) -dos lucros verífícado 0% caberá à Prefeitura 'Mu-

ta-se, do casamento do jovem nícipal, pago após um dia' co . vento: verificado;

advogado Dr." Osvaldo Ro- b) venda dos produt :pelo reço eorrente 'na praça;'
.c] ai ediftcação das DstalaçÕe do bar, sua plante e local

"

�
,gério de Oliveira, filho do da construção deverão se

\

aprovadas pe, Prefeitura e ser incor-

M �' .�., a"� e'm 'e' m'eno re"s
conhecídemédíçoDr. Osvaldo porada ao patrimônio nicipal;,' " .

en I
.

Segundo de Oliveira e sua d) . o prezo p a a aludida explora ,-o será de dois anos;
'. ','

exma. esposa, sra. Haydê Car- e) as propo as deverão SE'f apresenê as até o dia 27 de
.

.

','
�' VM'alh.o' deR?tliVeira, comf.lha srtda. :��le':d:.preciadas" 4 horas apô-, por uma co ��iSSãO previamente

� \ ' � ,ansa
. 1 zmann, la, o

.' O resu do final, bem como 9 homolog ,ãó da 'presente
. É doloroso e triste ver-se e assistir-ser'; dia a dia,'; casal, industrial sr. Gilberto d!c'p�l;lderá .do arecer do Prefeito Municipal e a', ste fica reser-

a mendígagem de, menores pm nossa cidade, cujo núme- Ritzmann e exmà. esposa,
'

vado' Q dií: to de anulação, de, todas 6U de uma a8 propostas
rd 'aumenta de modo assustador. sra. Dinorath Pacheco Ritz- aprest'ntad , sem que caiba fio!! participantf's adir

.

o de inter-
�

d' 'd d'd g t s mann Ao 'J'ovem par' e seus pelação
.

dicial ou extra-ju'ilcial ou IOdeDlzações qualquer
Urge, sem UVl a, uma me 1 a ur en e e nes e

natureza.
' ,

sentido, fomos informados, que as àutoridades comI?eten- familiares, os nossos curn- Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 24 de feve,reiro de 1972.

tes vão teunir-se afim de estudar, em profundidade o, "primentos com votos de ALÇIDES SC�UMACH�R - Prdeito Municipal 3n

assunto, buscando-se, uma -solução, não"paleativa, tnas em perenes felicifládeas.
carater definitivo, para terminar de u�a' vez por todas

com esta triste imagem dê nossa cidade.
,,..,,,,,,

Os menores I!lendigos de hoje são' os marginais de

amanhã e os con&tantes, roubos �a cidade, segundo a

autoridade poliçial competente".,são d,e autoria, na maioria

dos casos,' de menores abandonà"dos". '

Todas as entidades e clubes d�' serviço' serão con�
vocados para a grande e meritória emprei�ada e temos.
certeza uma alta solução, além de patriótica e humana,
deverâ' ser encontrada, eis que confiam'os firmemente na

capacidade realizadora do nosso povo, que já em outros.
�etores, resolveram. a contento outros problemas.

, Referimo-nos, a, ação altamente humanitária do
. Asilo Dr. Malucelli e Lar de Jesus, cujo funcionamento é'

admirado e aplaudido por todos e também em outras comunas.

, Enq�anto isso� o assunto. da 'possível criaçã9
.

de

uma guarda noturna na cidade, vaI �er levado � debatido

na Assqciação Comercial e Industnal de' Canomhas.

contato com a 'região norte, A revelação é". do S�cretárid
�endo home�ageado com. �m

.

GI8Uco Olinger, da Agricultura,
J8n�ar na nOIte de"" quarta �elra. "aduzindo que o problema havia
Qu�nta, ':'� part� da manha, fez sido levantado em São Joaquim,
várIas VISItas, Jl!0tamente com,

em 1971, por ocasião de uma
o gerente, sr. AJour B. de Mo- visita do Governador Colombo
rais à industriais locais, segi.lin- Salles à região.do à tarde parla ,a vizinha. cidede
de POli:'to União. i Visando itQpedir o prossegui-

\

Diretor �9. Banco
do, Estado

Cano.inhas
em

Esteve em' nossa cidade o Dr.
J!:rasmo Spoganicz, Di�etor da
Carteira 'de Crédito do Banco
do E!itado de Santa Catarina. O
ilustre visitante veio manter

"

Inovação e, Comunicação
Por:' Alfredo de Oliveira Garcindo

Reduzida a' Taxa de Juros
'c;, As' n!)v'�.s normas para o .comportsmento das i"nsti,tuições
do sísteme financetso estão traçadas em oito Resoluções baixedás
no inicio do corrente mês pêlo Banco Central da República. Nú
meros de 207 a 214, as Resoluções baseiam-se em decisões do
Conselho Monetário Nacional e estabelecem novas taxas de juros
para crédito' rural, financiamento a pequenas e 'médias indústrias
'e para captação de recursos pelos Bancos comerciais e .de inves
timentos. Ftxsrn tambélP novos prazos para que os últimos

-

deixerri dr 'operar coai' aceites cambíais, As taxas para operações
lastrE'atlQs por dupuce tas, ou outros títulos são: 1,4 por cento ao

mês por 60 dias e 1,6 por cento por período superior a 60 dias.
Nos empréstímos B particulares, a taxa de juros passa a ser de

2,5 por .cento ao mês.
'

Com essa redução, o Governo pretende estimular o

desenvolvimento do Pais através da iniciativa privada, O melhor
instrumento de progtesso spcieL'

,
-

i· '\, ' <, ir
'"

Novas normas para o trigo.
produtividade

:�s noves normas do' Banco do Brasil pera fioanciamento
do trigo deverão ser baixadas ainda êste mês, introduzindo im

portantes alterações em relação às atuais e contemplando aspectos
até sgora não levados em conta., EntrE' as inovações constam

di-posttívcs acerca do preço de arrendamentos no custo da lavoura
tr ítícolas, assim como exígêncías no sentido de conservação do

solo, da' melhor seleção de sementes e adubos,' e, d@ Um modo

geral, de maior tecmftceção das culturas ..O Banco do Brasil pre
tende desestimular os arrendamentos a preços absurdos e tornar

mais rigidas as' exigências no tocante à�rentabilidade dos empre
endimentos, O exame das propostas para fjnaDciamento será mais
severo quando sbrangerem investimentos em instalações e msquí
nárís. Vai aioda o Banco participar do combate à erosão, compelindo
à .máxima utilização da técnícs no preparo das lavouras trltícoles.

aumentarão

Prefeitura Municipal de CaDoiDbas�SC•.
CON ORRÊNCIA PÚBLICA N_o 1/'J2/ ,

,

DITA L
,,çi

\
1"

-

Reflorestamento . é obr'igatório no Estado
I onde a

' madeira é explorada
Fpolis. 01-2-72 Tem sido

comt8nta 8 reclamação de auto:-
. ridade,!> mun\cípais e lf.deJ:es
políticos oas tire'as ondel a ma'

O�lr8 é, ex'pl'orade, de que ,as

empresas vão 'refIol estar em

(,utros Estados empregando o

re!>ultado econômico gerado em

Salnta Catar'ina, por não terem

aqui interesse'a matores.

mento dessa prática, o Estado
de Santa Catarina solicitou pro
:Vidências a0 Ministro Cirne

Lima, d<Uflúlte a, última reuoião
de Secretários de Agricultura,
realtzada em CUritIba.

Disse O sr. Glauco Olinger,
que 'da solicitação apresentada
ao Ministro da Agricultura, re
sultou a Portaria D.o 2.552, do
Initituto BrasiIeiro de Desen
volvimento Florestal :.....,. IBDF,
que estabelece ser a r�'Posição
Flore.stal, _obrigatória'no 'Estado
onde se desenvolve II E!xplora
ção, visando a instalação de
imdúst'rias e a adequada cober-
tura florestal.
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CORHEIO DO NORTE 26.02.1972

o maior desfile musical
de todos os tempos.

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72 ii' -

Sensacional

Rádio Canoinhas·

Aniversarianles da Semana'
ANIVERSAR.IAM.SE Agenor Vieira Côrte,' as me.

ninas: Ceris Rosilane filha
do senhor Orlando . Tremi e

Márcia de, Lourdes filha 40
senhor Waldcmiro Medeiros;
o menino Samir t, ancisco
filho do sr. Acl Abdala José.

o \melhor adubo, a

MANAD tem.
O me or P co, a

14N�D I oferece.

HOJE: a senhora dona
Waldemira esposa do senhor
Odilon Davét; os senhores:
Haroldo 7(oepp e Dorioqt
Bueno, Prefeito MuniciPal di'
Três Barras; a senhorita Léa
Seleme;' a menina Maria
Beatriz filha do sr. Eroino DIA 2: a senhora dona

Tremei. Natália esposa do' senhor
Nestor da Cunha Ramos; o

AMANHÃ: as senhoras senhor Iooino Tsbalipo: o
donas: Alice esposa do senhor jovem Rubens Friedmann; os

Jahyr Dumaso da Silveita·e meninos: Jaime filho dn, S1,
Palmira esposa do senhor Pedro da Cruz Sobrinho e

Alexandre Blosteld; o senhor (Ierson
,
Moisés filho do sr,

Antonio Tomporoski, o jovem Waldomiro Medeiros. '

Cesar José Rosa.
,

DIA 28: os senhores: Max DIA 3:08 senhores: Alcides

Schumachet, João Dirschnabel Pirf!S e� Walde1'J'liro Pereira,
e Pedro . Senczuck; a senho.', resirdenl'e em,'>' Alto ,das, Pal-:
rita Mpristela Grosskopt; os' meiras; o jovem Nélson.Paul;:

'

jovens: Waldir Seleme e Luiz a garota Roselis de Fatima ,

Alfredo de Oliveira Garcinüo; .filh« do S1, Henrique Artner.

O menino Joeres da Cruz filho "Correio da Nmte;.1 leva a
do sr. Pedro da Cruz Sob. todos os anioersariantes, QS
DIA i» de março: o senhor melhores cumprimentos.

!

"Você
mel

exige o

mpre"
,H.

Suspense?
AS!lim Aconteceu.

Ars 12,30 horas.

Canoiohas, Corça nova em rádio

,

EscolarCampanha Nacional de Alimentação
Setor Regional de C'onoinhas - Santa Catarina

_

Aplicação de recursos oriundos do Fundo de Participação do� Mun. no ano de 1970
, I t

","'"

1) - Ajude com a Prefeitura Municipal de Campo Alegre'
IMPORTANCIA ECEBIDA

. APLICAÇÃO,
600,00 3.1.2,0 - 08.00 - Nota F. n. 1004 • Transp. e Comércio Caciqu- Ltda, (6

2)
IMPORTANCI A R

800,00

com a Prefeitura Municipal de Major Viei

APLICAÇÃO
3.1.3.2 - Pagamento de pessoal medían
de janeiro de 1971.

Chefe do Setor Regtonal se.

800,00

BEATRIZ FERREIRA a Cancínhas

Campanhã ional
SETOR REGIONAL

de
"

Escolartação
SANTA CATARINA

Aplicação' de recursos oriundo 'do Fundo de Particip �ão{dos Múni,cípios no ano de 1971
i. \ • \ ".

J

1) - Ajude com a refeitura MuniclP d� Campo Alegre:
IMPORT�NeIA RECEBIDA

-

-

LICAÇÃO"
"

cr$ 1.000,00
2) - Ajude com a efeitura unicipal de IrineópoH.:

IMPoRTANCIA RECEBIDA I I

,,' A PLICAÇAO
,

,

' .'

.

cr$ 1.500,00 'Ú .3.1. Nota Fil. n. 722.' 81 lHO S/A' .·lmplIrtação e Com. (cr$ 3.448,70) cr$ 1.500,00

3) . - Ajude com a ,Prefeit ,a Mu�ici�ill de Ibiópolií: •.,'

IMPORTANCIA RECEBIDA APLICAÇÃO
cr$ 1.700,OU 3.1.2.0,

'

02.00 • N ta Fiscal . 2262 • Milton Zsguini cr$ 126.50
ota Fiecal o. 15743. Impresscra Ouro Verde Ltda. cr$ 126,00

'Nota Fitcsl D. 7506 • Gráfica Santa Cruz Ltda. cr$ 311.60
- Nota Fiscel o. 48 - G�áfic8 .Saota Cruz Ltds. "cr,$ 27,00
Nota Fi,cal o. 7 o. Gráfica Saut,'! Cíiíz Ucia. QI$ 14,50,

Ó • Nota Filcal ·Iif. 7'15 � Cala Para T0de. c',$ 3682

cr$ H�,4�
3.1.

01.00 • Conhecimento n:-53801. mpresa Reunidas Ltda: cr$
09.0Ü • COTESe

.' '"

cr$
COTESC _ cr$
COTE:;C, -Cri

11.00. Biihet.&l de SegU'ro o:' 627930. �mp8nhi8 d9 3eg'Urc,.
"

.

Aliauça Bralileira
' !

01,$ 40.55
16,.00 - Recibo· Nereida Cherem Côrte cr$ 42,00

Recibo· Nereida Cherem Côrte cr$ 33)7
cr$ 200.36
,i:

5�0
26,85
36,84
lS,35

'

3.1.3.2 • ServiçoI ::Ie Terceiro.
Pagamento de pelloal mediante recib'

,

cr$ 161,72 ,

, cr$ 161,72
cr$ 560,00...
cr$ 560.00

4.1.<1.0 • 07.00 • Nota Fi•. D. 15744 - Imp. Ouro Vêrde' td'a. cr$ 15,00
08.00 • Nota Fi.cal' n. 4563 • Gala Orlando ,Lt cr$ 120,50

cr$' ffi50
r$ 1.700,00

",I,
4.1.3.1'. Nota Fi•. D. 32H4.

-

Com. e lodú.tria,H. Jord
,.

.TOTAL

4) - Ajude _'COJD 8 Prefeitura Municipal de - Major Vieira

ANelA RECEBIDA ÁPLICAÇÃO"
3.1.3.0 - or.oo. COllhec. n. 820129· Expreno Catar. de TrsDlp. Ltda. (591,49) cr$ 400,00 .

(Banoinha., 31 de laDeiro de 1972.

�EA.TRIZ FERREIRA BUDANT. - Chefe do Setor Regional da CNAE em CaDoiohal - SC.

/

.

Instituto H�cional de Previdência

Su
.

tendência Regional em Santa

Agência Canoinbas
,

Aviso' aos' 'Se dos DeS
(;D�DNPS-249"

r. Se etário da Previdência'
27049/71, avisamos aos

segurados que, desempregad \ tes d,� v�gência da L�!
n.? 5610170, ainda estava dent � do. pe�lOdo. �e graça

quando da entrada em 'gor do r ',rIdo dISpOSItiVO legal.
que poderão" recolh , até 26 .de. "", arco de 1972, sem '

os 'acréscimos le s, as contribuíç �,>" em dobro que
foram devidas sde setembro de, 197d\�,,�?c1usive.

. I I - clarecimentos poderão ser 615 W-0s junto à

Coordena o de Arrecadação e Fiscalização, "� Capital e

Setores e' Arrecadação das A�ências no interi�"
Canoinhas, 21 de fevereiro de 1972. ;0..".,<,

Moacyr José de Lemos ...... Agente

t ,
, \
'"

, l
�

Aw!ade'cimento
Farní.lia Tokêrski. profundamente conster�ada com o

falecimento � J O S E F A T U K A R S K I, ocor-
.

rido dia 17 último, vem de público àgradecer ao

Frei Henrique Müller, pelas;palavras espirituais, bem
como a todos quantos demonstraram solidariedade"
durante o doloroso transe.

A todos, sua eterna
i

gratidão.

Publicação Oficial da

Prefeitura Munic;ipâl
de (anoinhas

Portaria

,

Atcidee, Schumacbe, Prefeito
Muuicipal de CaDoiohal, o 010

de lua8 etribuiçõe•. resolve:
'

Conceder licença
I De acordo com o art. 139, da

I
Lei 413 de 24/3/58.
à MARIA D' LITZ PEREIRA,
profeesora municipal, lotada na

Escola de Ponte do Tamanduá,
p/90 dia., li ·partir de 29·2-72.
Csnoinhes, 21-02·72.

Alcides Schumacher
Prefe.i.�o' Municipal

Antonio Souza. Ca ta
Dir. Adm

'

Portada de
Alcidee Sehu echer,' Prefeito

Municipal de
.
snoinhae , 00 UIO

de loáa atri içõee;: resnlve:
Conced . Licença
De, aeo do com o art. 142, da

Lei D. 413, de 24/3/58.
à OVIDIA ALVINA WITT, foo.

eionâria municipal, lo dd no

(largo de Eoc. da Co abilidade,
por 60 dias, a cont de 21-2-72.

Cenoinhas. 22 de avereiro de 1972.

Alcides chumacher
P,ef

.

o Municipal
An nio .Souea Costa

Dir. Adm:

de 22/02/72
Schomacher, Prefeito

Municipa de Cenoinhee, no 010

de 1081 atr oicõe., resolve:
.

Remover! 'rotessora
De 8corrto" co o art, 71, item

'I, ria Lei 413, d 24/3/58.
'

IRENE MARIA MUNHOZ,
normaliate, da Escol de Rio. do
Tigre, para o Grupo E olar Mu
nicipal «Caetelo Branco», partir
de 1·3 72.

.

Canoinhae, 22 de fevereiro 'te' 1972.
, ,"-

Alcides Schumacher .

Prefeito Muoic,ipaJ,. ;

Antonio Souza Costa
Dir. Adro.

_ I Em CanoirThas. um

MANAH
........-.c..::--PEDRO

Agora, Adu
(ia fábrica a. preços de fábr,:ica.
Rua Paula Pereira, 787

a-

Para avisos e anúacios:

U t i I i d a d e 'P ú b I i c'a.
Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoinbas

Para seus impressos
P R O C lJ ·R' E

Impressora Ouro Verde
A casa :ias bons serviços

/.
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o TRINKO
Voltamos. Já compramos ovos e aqui esta
mos fritlindo novidades.
• O

-

Athos apareceu por ai com a cuca,
metade cabelo, metade careca. Foi o trote da
Tupy de Joínvílle. Parabéns, Athos.

,

• Que tal o Circo Berlin?
60 atrações, etc., etc., etc. Assunto em discussão.
• o Caio íncucô violento. Tomou chá d�
romantismo e ai está. Embelezando a cidade
com o sorriso brilhante de sua acompanhante.
Caio e Angels, 'várias embarcações de feltcí
dadas, tá?
• O' Circo Berlin apresenta com 'seus palha
ços, a história do calhambeque.
Atá que calhambeque combina bem com

palhaços, ,você", nãu acham?
• Hoje vai haver uma ginga sonora pré
iucucar o pessoal que tá II ftm de rebolar,
As formandas do Curso de Enfermagem
estãv promovendo uma roda de sem aa

Sede Percquial. Vai lá.

• Quem Boda meio desaparecido é o Jair
K. Que é isso, bicho? Muito serviço ou pre
guiça de lustrar o sapato?
• Tão falando por aí que o local de encon

tro das meninínhas e menininhos incucados
de bom papo e sabedoria está sofrendo uma

caída de prestígio, graças a08 maus atendi.'
mentes e grosserias do gsrçon. Mas, qualé,
• Quem spareceu também de cabelinho ra

pado foi o Marcos Vieira. Paz e amor, bicho.
I

'

• Gurlztnhos e gurizinhas. As aulas vão
começar. E' hora de colocar o material em

,

dia. E pra isso nada melhor que chegar na
Impressora Ouro Verde.

'

• Voltando novsmente a falaI! no Athos. O

de Direito � daJuízo

JEFF
pessoal' dai vai sentir sua falta, pois como
era legal encontrar àquele guri, cabeludo
sempre rodando por ai, exalando alt'grias
pra todos 08 cantos. Bicho, você vai fazer
falta: De vez em quando aparece, tA? Podes
crê, Ô smizade.
., A menínínhs legal da coluna pra frente,
um aviso: Eu te amo, escreve-se I love you -

e não Hay Iove you,
-

tá legal? Mas continua
que a tua transa tá legal, .seca,
• Pros guris, desatinados de minhoca Q,a
cuca, um conselho: estuda pra rachar. Yoga
é pouco. Terr.. que saí fumacinha da bernún
cía, engoliu?
• A cidade vai esvaztar. Todos os caras que
estudam fora preparem 88 malas pra parti
da. Bmcsbrerô.
• Eurec8s;' tê alegqnri'l as rtbancelras. São
P., fáis um solzinho, tá?
• Depois' de muita Bronca, os díoõ-s da{

conseguiram
-

um bsbe do pre passar 8S terdes.
E' jogar ping pong no Operário pra cortar
a monotcms.

• O pessoal que fará o" concurso do Banco
do Brasil, já estão lascando pra violar li barra.

• Hoje, Oswaldo R. e Marize concretizarão
um dos maiores sonhos: a felicidade perene
E' fundam ..ntal de suas vidas. A vocês, do
Jeff, VOtOR de muito amor e não deixem de
ler o Trinko, tá legal?
• '

Fevereíro, férias, fuzuê e dormir &té meio
dia tá com coroa no pescoço. H0jP,' o J('ff
se despede de tudo isso dai e dos caras que
estudam fora.

Até breve.

Vende-se lotes
Vende-se lotes em Alto

das Palmeiras. Tratar com
o proprietário PEDRO A.

VIEIRA, na Rua 12 de
Setembro,

.

772.

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.

STUDIO LIVUE

,

Leia! Assine! Divulguei
,

Correio do Norte

Festeje a data grata de seu

ente querido.
r

Diariamente às 14 horas:

Gentlleza s.

8AJ'IIOI"BI\8,
força total em comunicação

AV I S 0-
ó

O Jardím da Infância da
Comunidade Evangélica Lu
terana avisa a todos os

interessados que as matrí
cuIas para o Jardím da
Infância (Pré-primário) esta
rão abertas dia 29, hoje,
das 14 às 17 horas, e 'as
aulas terão inicio dia Lo
de março.

,

Dia /8 de tevereiro, nasceu em Curitiba, para alegria do
distinto casal, Amilton Bertão e Neuza Aparecida, a robusta
garotinha MARIA TEREZA.

.

� Em testas também, o lar do casal, Márcio Antonio Ro
drigues e Roseli, com o nascimento de uma linda garota,
ocorrido dia 11 de fevereiro, recebendo o nome de ANOELIKA.

Comarca de Canoinhas Santa .Catarina

Edital de CitaçãQ com o prazo de trinta (30) dias
o Doutor José Geraldc Batista, Juiz de Direito da
Ccmarce- de Canoiabes, Estadu de Santa Catarina, na

forma ds Lei. etc,
'

FAZ SABER. B todos 09/ que o presente Ediial
de Citação virem. ou dele conhecimento tiverem que,

por, parte de OSCAR BUENO, brasileiro. caaado, resi
dente em Três Barres, corre uma ação de Adjudicação
Compulsória, autuade 80b n. 5.449. ficando citado o

senhor DEMÉTRIO IURKIV. residente em lugar incerto
e não, sabido, para, no prazo de cinco (5) dias, a contar

da primeira publicação, apresentar a documentação e

lavrar a escritura de finitiva de venda. ludo de acordo
com a petição e respeceivo despacho a seguir transcritos I

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 'Comarca doe Canoi
nhas, OSCAR BUENO. brasileiro, casado, funcionário'

público federal, residente e domiciliado em Três Barra8,
deste Comarca, por seu procurador infra-as8inado (ut
instrumento procuratôrio incluso). inscrito no O.A.B.,
Secção dest� Estado, sob

.

n. ,1.043, com escritório e

residência nesta cidade. vem com todo o respeito e

aca'tamento à presença de V. Excia.. nos termos do �rt.
346 do Cód. de Ptoc. Civil. propor 8 presente ação de

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. de imóvel quitado.
contra DEMETRIO IURKIV. brssileiro, casado, resi-, I

deote e domiciliado em Felipe Schmidt, desta Comarca;'
pelos motivos que passa a expor: E. S. N. PROVARA:
1 � Oue, em data de 1 i de setembro do ao<? de 1967;
o Su-;;licado; através de uma dedal'ação de Compromi�l!!o
de Negócio de Compra e Venda de lmó-vel; devidamente
firmado, com firma reconhecida e Registrado no Cartó·
rio de Títulos e Documentos desta cidade (fls. 114 v.

do livro próprio. sob o. 2.208), averbado DO Livro

TraDscrição das Tranemissões (3·A-M, f1s, 163, sob D.

38.945} bem como Regi.6trado no Livro de Registrol
Diversos, (o. 4 O.fls. 252. sob n_ 2224). do cartório de

Regi.. tro dei Imóveia. desta Comarca, comproo:leteu-ee a

veod-er, como reslri1�nte o fez. um' imóvel con8istente
de um terreno urbano, com a área de 1.200m2 s,ituado
em Vila Nova Pacheco.,n8 cidade de Três Barras, desta

Comarca, fazendo frente para a Rua São Paulo, fun�os
Clom Constante Walk"ff, de um lado com FraDcisco_
Gemra e de outro lado cem Leopoldo F., Siàas, tudo
em conformidade com a escritura regili'tradl1 sob n. 38.945,
fls,. 163, do livro 3.'A.M, de Registro de Imóveis de!'ta

Comarca
-

(doc. aQexo�. 2 - Que, o, premímcionado ven

dedor no referido escrito de comprorui880 de compra e

venda de imóvel por ele firmado, confessou acbar- se '

pago e satisfeito do preço, nada mais �endo ,a reclamar

com referência ao pagamento, já que rec"beu o valor

DO ato e integulmente. bem como escriturar a _área
assim que fosse exigido p�Jo ,Suplicante. 3. Que, o

SupliCAnte querendo agora escrituraI! para seu Do'me o

referido te' rena, cómpromissado, comprado. vendido e

quitado, viu com sueprese, inju.tificavelmcnte, o ora

Suplicado, Réu, discordar de9�a pretenção, ioclusive
tendo, subrepticiameo te, tentado alieoar (\, imóvel para
terceiros, ensejando, desfarte. a notificação anexa. bem
como ainda não atendido a interpelação para cumprir
com 8 obrigação anteriormente essumide, Por t'8S�S fatos.
motivou -se a presente ação, a fim - de ser reclamada 8

adjudicação compulsôeie do premencionado imóvel da
'parte de Demétrio Iurkiv, oea Réu, em favor de Oscar
Bueno. 01'8 A.utor, 4 - E', perfeitamente cebível, na

espécie, a presente ação de execução compulsórie, pois,
o �ocume(lto incluso de fls. 10 do!' a.u�O!! de Interpe
lação Judicial, de n, 5.320, que à este' aoompeube,
firmado pelo ora Réu, com firma, reconheoida, processado
por instrumento particular. devidamente registrado,' não
tendo, como Dão tem em seus termos, cláusula de -arre

perrdimento, autcriss o comprador, no caso o Autor -
Oscar Bueno -, a reclamar a adjudicação do im6vel,
pela via judiciária, eis que: cOs contrato!!, -

sem cláusula
de arrependimento. de compromisso de compra e venda
de imóveis não loteados. cujo preço teóha sido pago no

ato de sua con�tituição ou �deva se·lo em uma ou mais
prestações. desde que in8c:ito em qualquer tempo, atri-
buem a08 cO!Dpromissllri08. direit,o real oponível a ter
ceiros e !hes confere e direito de adjudicação compul
sória n08 termoll do art. 16 desta Lei e 346 do Cód.
de, Proc. Civil». !) - �3ta é a dispo9ição contida na

nova re::façÍ{o dada ao art. 2,2 do Decreto Lei. n,
'

58.
cODllubstaociada n8 Lei n. 649. de onzt! (li) de março
de 1949. Ou. m'Niiante o exposto,; conclue se de qúe a

plomes!ta de
_ compra'

- e veqda não exige forma soleoe,
como n� presente csso, podendo ser ela representada
por iDlltromento particular, onde o compromitente assine
e sua 8s!:Ínatura seja recoohecida, Ilcompanhbda :::Ias
demais formalidades legais �Registro e Averbações). 6-
Uma Vez que o vendedor embolsou o preço e coofessou
quitação através de um documento, autenticado, perfeito
e acabado, caracterizou· se um compromiuo de compra
e veoda �de um im6vel perfeitamente identificado, cem

08 .dados m'ce.sários para' a futura certa de adju�ic8ção,
a qual servirá d.e titulo de propriedede, para 08 efeitos
de Lei. nos termos -do art., 346 do C.P.C� Assim, eis
que: «O compromillso de compra e venda de imóveis
ainda que não loteados,,· dá direito à execução compul
sória, quando reunidos os requisitos legaill (Súmula 413
do S.T.F.), mas �ão se, aplica o regime do D.L. 68, de
10/12/37, aO comproiDisso de COlDpra e venda não ins
crito no registro Imobiliário, sa!vo se o promitente
, \ "

vendedor se obrigou a efetuar o registre (Súmula 167
do S.T.F.). Ac. do T.J.S.P., apelação Civ. n. 148,514.
Rei. Frsnci. Davi•• ' unânime. Sup. de Jurilprudência,

n. 114 ', pág 453:t. 7 - Pelo expesjo e 9 vida dOI
documentoa iuclueos no qual le prova a plena quitação
do preço' de COMpra e vende 'a, 'o Suplicado recusar-se

a outorgar a eecritura definitiva da mencionada área de
terra li perfeitamente identificada, a iejuetiíicabilidede
della atitude requer-se leja intimado o Réu na forma'
do art. 346 do C.P.C., para o fim de ler outorgada 8

escriture definitiva, dentro de eincó (5) dine SPÓI 8

citsçã«, cujo prazo correrá em cartório. iob pena de
ler dita área de terra. adjudicada ao autor O�C91' Bueno,
com a ebeervânoia dai frómalidades legais. Protesta-se
provar o alegado por todo. OI meio. de provas, em
direito admitidae, bem como o, depoimento de testemu

nhas, que lerão nportunsmente
'

arroladas, perícia, con
denando-se 'ainda o réu ao pagamento dam cUltal

judiciaie., honorârioa advocatícíos, perdal e/ daooe que
em seatença le liquidarem e demeis cominações de
direito. Dâ-se a presente &ção o valor de cr$ 500.00
(quíuhentos cruzeiros), para OI efeitol fi,cai,. Termal
em que., 1unto aOI documentol aneXOI, p. deferimento.
Canoinhal, 31 de março de 1971. (al� Antonio Weinfurter.
E,tá devidamente .elado. DESPACHO: cTendo .ido
uledol todo. OI expediente. pOllíveill para a localização
e citação do requeridó, e em vão procedidal ai diligên�
ciu que .e tarDavam miiter, cooclui· le que a citação
atravél mandado é inviável e impraticável. O requerido
furta-Ie, li.tematicamente à citação, poi. que é lab!idor
que tramita G p'r�leoté feito contra li, e, não tendo
re.idêocia ,fixa, dificulta incluaive, leia poeto em prática
o racurlo da citação com hora certa. Não ralta outro

meio, a não ler que lua citação le realize atravé. adi
tc!ll, na,fo'rma da lei, poie que ê.te juizo não di.põe' de
meio., ; nem a parte requerente OI faculta, pala que 8

'citação de Demétrio Iurki,v le efetive pelol meiol regll
larel. Allim. determino leia o requerido Demétrio Iurkiv

.

citado atravé. Edital, pelo prazo de '30 (trinta) 'dia"
que correrá à partir da primeira publicação, e deverá
ler afixado na .ede do juizo. no lugar de costume, ,uma
vez no órgão dicial do Eltado, e dual vezel em lornal
local. Citado o requerido, nãQ conteltaodo o feito,
voltem este8 aufos. Canoinhas. 11.2.72. !ss.) Jo�é
Geraldo Batista, Juiz de Direito»: E. para que chegue
80 ,conhecimento de, todos, mandou o MM. Juiz <;ie
Direito, expedir ,este é" outros iguais, qUl!! será publi.
cado, uma vez ,no «Diário da Justiça. rio Estado e

dUlls vezes no jornal local cC-orreio do ,Norte». O
QUE CUMPRA. Dado -e passado nesta Cidade de
Canoinhas. Estado de Santa Catarina, aos dezoito (18)
di&s do mês de fevereiro de 'mil, novecentos e seten
ta ,e dois (1972). Eu" Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi. 2

JOSÉ GERALDO BATISTA,- Jui'z de Direito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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207 de 16 de fevere· o de 1972
lamento para o concurso
gos de Professor Normali

ingresse aos

Doríval Bueno, Prefeito Municipal de Trê 1 Barras, Estado de
Santa' Catarina, o uso de suas atríbu-ções re de acordo com a
Lei n.? 197 de O /12/71; D E C R E TA:

Art. 1. 'O ingresso 80 cargos de rofessor Normalista
em estabelecimen s Municipais de Eosi , será procedido de
Concurso de Prcv s e Tí�ulos, de acordo om as normas estabe
lecídas pela Lei n. 97 de 06/12/71" pelo íresente Decreto.

§ Único - concurso de que t ata o artigo primeiro,será para o preench ento de cinco (5) 'agas existentes e terá a
validade de dois (2)

Art. 2. - Os, concursados per ieberão, mensalmente, a
quantia correspondent aos venciment � do professor efetivo, do
Quadro dos Professore MunicipaiH.

Art. 3. - Os C didatos ao i�nCU180 de ingresso, por�adores de Diploma que o habilite a 'm dos cargos referidos no
art. 1.°, § único, inscreve -se-ão n8 oordenadoria de Ensino, em
Canoínhss, de acordo com ,respecti.vo ditai daquela Coordenadorda

§ L - A �scolha os esta ,�lecimE!Dtos de ensino para �
,

ingresso, será feita pelo ca, didato ,1 vista de relação de vagas,previamente afixada no uadro, a Secretaria desta Prefeitura,
e constante do Edital referi' o pu icado na imprensa.

§ 2. - No caso de istê 'cia de candidatos excedentes'
serão estes, na mesma ord classificação, os primeiros a
integrar a relação dos aspira es /a substituição, para os efeitos
de convocação. ' 1

§ 3. - A inscrição de c hdídatos ao concurso de ingresso,embora regíonal, será concedi ,'a a candidatos oriundos de qual-
quer Região Escolar. I,

§ 4. - Para efeito de ! c, ssíficação, soma-se a média de
-

aprovação registrada no Dipl bá ou Certificado do candidato,
com o tempo de serviço dest I

no: Magist�rio estadual, municipal
ou particular, a base de um (0,1) de ponto por mês, com-
putando-se a fração de quio dias ou mais como um mês.!

§ 5, - Para a escol
'

de vi as, será constitui da uma Co:missão Especial, composta :
r duas, Professoras Normalistas, umDiretor de Grupo Escolar, s ,Ib a presf êncís da Coordenadora local..

I,
.

§ 6. - Feita a cla isificação d s candidatos, em búmero
não superior ao das vaga ; a. Comissã", Espf�ial remeterá 8 rela
ção desses nomes ao Sr. ,refeito �un ípal bem como a re laçãodos demais candidatos, '

�la ordem d classificação, para as ne-
cessá�ias providências. f

"

§ 7. - Não ser / concedido o ireito de participar do
concurso., ao candidato .: ue não se inscr ver regularmente.

§ 8. - !
são da escolha d vsga, assegurará ao

candidato aprovado" 1 ação defmittva, pós verificar-se c <'quedetermina o art. 18,
I
a Lei n. 197, de'06/12/71, (Estatuto dos

Funcionários Públicos uni.cipais). \

Art. 4. - O
;

roveitamento do C ncurso de Ingresso,será avaliado median '
o seguinte conceito:

I - Defi 'ente O a 4,5
II -Regul] r 5 a 6,5
III - Bo J 7 a 8
IV - Mui.b bom 8,5 a 9.5
V - Úti 'o 10

Art, 5. - ,I concurso de ingresso será\ de TitulÇ>s e Pro
vas, e realizar-se-á jsimultsneamente, confori:n interesse do Ma-
gistério Municipal. i

"

, I

Art. 6. - Constituirá requis1tõ para a Qscrição ao Con
curso de Ingresso, ,'os previstos na legislação em vigor.

Art. 7. - ,Para efeito de classificação no r
ser Ao consid�rad

�dia de aprovação rt'gistrada 'o Diploma ou
Certificado do c 'odidato;

b) - O serviço no Magistério, a' base de um
décimo (0,1) de onto por m�sJ computando· se a fr �ão de quinze(15) dias ou m s como um mês.

Art. 8. i Ao candidato que possuir Curso d
ção ou aperfei \:lamento do Magililtério, será dado pclassificação, décimo (0,1) de ponto por mês de
referido curso, computando-se a fração quinze (15) ,

Art., Para aprovação, o candidato dever obter no
minimo a n ,'ta 5 na prova escrita, e no 'processo d apuraçãoda nota final ,de cada candidato e a sua conséqüente cl IJficação,adotar-se-á o critério de média aritmética, somando-se a édia da
prova escrit com a neta dos titulos (média do Diplo,m , Tempode Serviço, ier:ppo de Curso de Especialização ou Aperfeiç ,mentol.

Art. 10. - Aa provas constarão de questões Obje�VaS
dó

tipo teste, 'versarão 80 br� Portugues, Didática, Psicol gia e

Legislação e Ensino.' .

Ar . 11. - Poderio inscrever-se no Concurso de Ingussoiie Profes r Primário Municipal, os candidatos que satisfazerem
as segui es :condiçõe!:

I '- Ser brasileiro;

Cooperativa Agro Pecuária
'

de Canoinhas Ltda.
Assembléia

de
Geral Ordinária

Convoca.ção
tatutos sociais encontram-se
a sua disposição, na sede
desta Cooperativa. 2

Edital
De acordo com, os artigos

9 e 28 dos Estautos sociais,
ficam convocados os senhores
Associados da Cooperativa
Agro Pecuária de Canoinhas
Ltda., em pleno gozo de
seus direitos sociais, para a

Assembléia Geral Ordinária
a s·er realizada em sua sede
social, sita na Rua Paulo
Ritzmann n. 20, nesta cida
de de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, às 7,30 do
dia 10 de março de 1972,
em la. convocação, com o

mimmo 'de 2/3 de seus

associados, às 8 horas, em

2a. convocação com o mí
nimo da metade e mais um

de seus associados, às 9
horas em 3a. convocação,
com a presença de no mí .'
nímo 10 (dez) associados
no qual não havendo número
legal, será discutido a se";
guinte ordem do dia:

1) Deliberação sobre as

contas sobras e o relatório
da Diretoria;
Balanço Geral, demons

trativo da conta Lucros e

Perdas, parecer do Conselho
Fiscal relativo as exercício
de 1971.

2) Eleição do Conselho
Fiscal.

3) Assuntos gerais.

II - Ter idade, mínima de ! 8
ano e máxima de 35, na data
da in ríção, exceto para can

didato ocupantes d,e cargos
público. d_e caráter retivo;
lU· ver cúmp de as obrí-

c mos viço militar,
quando ii le suj, ·tOI;
IV - Te . boa, 'onquta pública

e privada;
V - Goza e boa saúde com-

provada po, v;inspeção médica;
VI - E!!ta

. em gozo dos di
reitos politi o ;

VII - Po .'!lU Certificado ou

Diploma d, C clusão do Curso
Normal. i

Art. 14.
csl autorizada a or

alendArio ou Edital pa
mprimento do

reto.

Art. 15. - Este Decre
rará em vigor na data
publicIOcão, revogadas ai

sições, em conttário.

Prefeitura Municipal de Três
Barras, 16 de fevereiro de !il72.

Dorival Bueno
Pref.!ito Municipal
Euzebio Farian

Secretário

en

e sua

ispo-

AVISO: Outrossim, avisa
mos os nossos associados
que os documentos referidos
no artigo 4'7 de nossos, es-

Ativ a�es �a Câmara
Muni�c ai de Cannin�

mparecimentos
Na sessão da Câmara Municipal, ,realizada
receram os seguintes Vereadores: Srs, João Seleme, Alfredo
Franco, Pedro dos San s Corrêa, Adhemar Fran.
cisco Bueno de Síqueíra Guilherme Prust.

Não mparecimentos
Daíxarsm de sessão supra citada os s .gui'ltt's Edis:
Srs. Alfredo Ivo Paul, Ed ndo Bíttencourt, Paulo Eduardo Ro-,

cha Faria, Beno Fridolin Fu k, Henrique Krzesíns t

Projetos de lei de origem exe utíve que autor za abertura de,
crédito especial na importânc de cr$ 1.680. : que isenta de
taxa de licença e renovação, e d outras provi, �ncias, sendo am
bas as matérias despachadas à missão de gislação·e Justiça
para emitir parecer. Requerímer os dos Vl rFador@s Francisco
Bueno de Siqueira e Adhemar Sc licitando para cons
tar nos Anais de Câmara, Voto de Pesar elo falecimento da
sra. Josefa 'I'oksrskí; Idem do Ve adar dhemar Schumacher,
pelo falecimento do jovem' Oilson niel urz, sendo que os
votos de condolências acima especific dos, foram deferidoe pslaPrestdêncía na forma regimentaL lo ica ão do Vereador Pedro
dos Santos Corrêa, referente a ncmen la ure das Ruas Marechal
Deodoro e Curitibanos; Idem do Verea o Adhemar Schumacher,
sobre isenção do imposto predial e ter orial urbano e respecti
vas taxas à Cooperativa de Produtores e Mate Canoinhas Ltda.
sendo que o sr. Presidente mandou en tnínhá-Ias 'ao' sr, Chefe
do Poder EXE'cutivo conforme precei o regimentais; Oficio da
Assembléia Legislativa do Estado, agra' e ndo a comunicação da
elaição e posse dos membroa, da Com' ssã Executiva deata Casa;Oficios das Câmaras Municipais 'de io

.

Sul, São Francisco
do Sul, Jareguâ do Sul, São Bento d Sul, urltíbencs, Pomerode,I Monte Castelo, Sa,ata Cecilia, Penha Videi a e Joinville, comu-
cando '& eleição e posse de suas Me as Dir ,toras. .'

Inscritos para falar no Pequeno E
dos Santos Corrêa e Adhemar Sc
ram os motivos das Indicações d
e acima mencionàdas,

Grande
O Vereador Pedro dos Santos orrês, inscrito para falar; deu
conhecimento à Casa, de que b evemente vai oc .rrer nesta cidade
P, que o Governo Federal est dispendendo verfas papa o .cornbate 80 ane lfs betísmo e em t os os setores ed cacionais, e queos pequenos legislativos tamb devem contrfbu para o desenvolvimento da Nação. Disse ue, dias atrás, te v conhecimento,
que alunos, do íntertor não v' o mais estuder em', Csnotnhss, o
que se re ve'ste nature lmenta em grande tristpZ!\, ,ara nós quereprt>sentamos o povo. Q,' teve conhecimento. ue a EmpresaB.eunidas S.A., não fará o ,ansporte de alunus e' professoras aRio dos. Poços e, de pr ,fessoras que vão ao int'rior, sendo o,nú'llero, inferior a trinta, que pode provar atrav s de abaixo-r assinado que está seneio

. ,onff:ccion8do em Rio dos ,oços, o queé de sÉ' lamentar e se to tia num desincentivo aos es orços dessesalunos qUe querem psto ,ar, e 80S pais, que muitas v �es ganhamapenas o salário mini o, mas tudo fazem para d r estudos aseus filhos, que poderã assim terem dias melhores, 'as futuros,sendo-lhes impossível mprar uma condução para tr uem seusfilhos à cidade, e que 'qui existia uma Empresa de ,'ansportee,muito embora niodest , mas. supria ellsas falhas. piz·se�, que estácorrendo abaixo-assi 'do a. s,er rlirigido 80S Pocferes Públicos,
.

para que essa lacun seja coberta, \e alongando-sE' a

�'r.
espeito.DiSSE! o Vereador ,,' edro dos Santos Corrêa, que ores,' onsávelpelo que está acon,' cendo é o Sr.. Vice Prefeito, que é

"

.. encarregado dt'sse setor, e �ue' O Poder Lt>gisls'tivo fjxou seu� v.encimeot?!i baseado e
r

leiS, e que esse moço faça jús ao q� vemreCebendo e, qu ; entre em contacto com a Empresa ReQnidasS,A., para que e ,se impasse seja resolvido, e faça o trsn�ortedo!! alunos e d, professoras, di:?:endo que faz questão qu� oVice �refeito ,cute estas palavras, e quem está com a pala'yr8é o Vice Pre to, e que se êle não tomar providências, será \9responslivel reto �elo' que vem a�onteceDdo, porque o futurQestá próxl ,e a resposta será dad6.

Vereadores Pedro,
mesmos justifica

s, respectivamente,

n

oinhas, 23 de fevereiro de 1972.
ALTAMIRO RICARDO DA SILVA
Diretor do Expediente de Câmara
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CORREIO DO NORTE
-----

26.02.1972·

Fotocópias em um minuto
o..eun�lrJ··"�ã�-lU!}SrI+JIZ:ilQ 3CUQ1th :!!:r.NE.��IDA
c. CO RTE, . funcionand -' .... �M, .

PLASTIFICA
,e

COPIAS," em apenas

um e qualquer documento
. que V. Sa. desejar.

'

\ '

I

eja' qual for/o tipo
qu vai fazer.

Seja
suas te 'as,J

,

.

,

cansadas., .

tem o adubo

._ (

de cultura

,.,:/
,�
represen

desta' r,egião.
MANAH

.�!asa _Agro Pecu6ri
de Pedro Ferreira

PubliCação

feitura Municipal
376,.
17/2/72

Alcide. Scbum &ar, Prefeito
I
Municipal de Canoi

.

ai, no 010

de lual etribuíções,
D E C R E,T A:
Art. 1. - De acordo com o

despecho do Eng, delta Prefeitura,
exarado no requ�rimento proto
colado (ob n. 56, de 1'4/1/72, e

.

n81 respectivee plantae, com a.

oblervaçõel contida. Da. mesmee,
fica aprovado o loteamento pro
cedinu pelo pcoprietário Ir, Pearo
Alve. V ierra, �ita em Alto llru

Pelmeires, com a área totai de

58.810,16m2, .eodo 40.72S,75m2
di.tdbuUa em 59 dlStti";
18.081,4Lm2 diltribuida em uas

e 'Preça,
,

Art� 2. - A ále� se rues e

Praça a qual fez do ao �K p;e.
feitura, ficando dei orms, il�nto
por 3 aDOI do i Oito territorial
urbano da áre loteada.

Art. 3. - O loteamento em

apreço, fa parte doa lot-eÀ\ 60 e

70, C.ul de, AforBmeuto -239 e

435 e gi.trol U•. 67 e 73: '

.

Art 4. - Este Decreto eútra

em
.

igoe na data de lua publi
Ct,ç- , revogada. a. dilpoliçõel

"

, Música Sertaneja?
Rádio Canóinh�s .

As 06:00 horas da manhã e

I às 05:30 horas da tarde.

••

,
'

..

mentoque nos
nder um Fuscao

,

, eda nossa laia.
Diante desse rgumento-os outros carros

verg uh���r�:s1��� ���e�i�e��t�:sSal'
tremem. .

'

Mas o F cão dá o troco ria�hora; de :;or\P�elhor do que ficar lmaqlnarido J.,'·..I'." com uma. arra'·compensàdara que gruda'
corno el �e cOrllp(;)rta:nessas sltuaçõea: o carro o chão. ,I· l

Ju com a barra, uma bitola larga, é pegar u
'

aqui conos�o, �rocura� \.
nas adas traseiras aumenta ainda mais a a plaquinh .da foto err la conferir•.

Como a \ déstla impede o Fuscão
s

.

estabilidade. I" d· "

'

It 'v conta para
E tomara que logo ali adiante, depois da de falar. e SI· \.esmo, na vo a , ....

bid nós o que foi "
fl aconteceu.Plaquinha; apareça urna su I a.
, h S

Será outro argumento para a gente lhe Depois, é Só ".n ecer os nosso
.

�

convencer de que o Fuscão é m!.:'.e�lh�o�r:�'___:___::e:.::.xc::::e::.:.:le::.:.:n:.:.:te:.:.s.Lp:.:.:la::..:n.:.o�_le,-va_r_o_s--:e_u_F_,u_sc_a_O'_-,

"

/

;'

&'M·ALLON
Rua VidaI Ramos, 1195 REVENDEDOR

AUTORIZADO

Oficial da

de (anoinhas
em eontrâeio,
Cenoínhas, 17 de fevereiro de 1972.

Ali. ALOIDES SCHUMACHER
Prefeito Municipal

.

Ali. ANTONIO SOUZA eOSTA
Dir. Adm.

- Porta,ria de 21}02/72
;/

Alcidel Sohumaoher refeito

Mqpicipal de Ça •..

ai, DO UIO

de .U81 atrib' el, resolve:

EXO AR A PEDIDO
cordo com o art. 101, item

8 L�i 413, de 24/3/58.
IVONE KASCHUK, IJrofellora

Municipal. lotada na elcola' de
Rio do Tigre, a partir de 1/3/72.

Cauoinhaa, :1.1 �e fevereiro de 1972.

Ali. ALCIDES SCHUMACHER
Prefeito M unicipa],

Ali. ANTONIO SOUZA COSTA
Dir, Adro.

lortarta de 18}02/7

De 8.CO ''o COm o art.

Lei ..... '�3, de· 24/3/58.
RACI DOS ANJOS

IDA, \ Profeesore J.\<luoicipal,
por 60 dia., a partir de 1/3/72.

Cenoinhes, 18 de fevereiro de 1972.

Ali. ALCIDES SGHUMACHER
Prefeito Municipal

A ••. ANTONIO SOUZA COSTA
Dir. Adm.

h:

Ilanoinhas
-

'1 .----__------..--......1'

I

Cine Cruz
(O L A N c A o O R' o E 5 U C'E

, '

.:- A P R E S E N T A
'SOS)

HOJE. em ellão única a. 20,15 hora. - ce ura 14 ano.

DOMINGO, em matinê - aa 13,45 h - eenaura livre

e em Cinema.cope a Fil center epresenta;

Sangue . par.
rpretação de Petter

-

DOMINGO, em trê. grandioeae ae••õe. • a. 16 e 19
hora. � cena.livr •

- A. 21,15 h rai. • censura -14 ano.

·Oolar

Retorna à

DIAS 28 e 29, 2a, e 3

A de Ríngo-
,1 ó hora. - ceoeura l4 Ano.

S MOÇAS}
rita. entrada gratie)

UIA 01,(4a. feira .• a.
(SESSÃO

(�enhora. e J!Ile

A Columbia aprêleota colorido:

Numa um Jantar-

DIAS 02 e 03, 58. e
Um super

DIA 04, aábad • a8 20,15 hor - censura 14 ano.

QIA 05, dômin o, em matinê. e �3,45;h - oena.Tivre
AtithouyStef.fe m mail um super Iar eat italiano todo colorido

OlA 05, do ingo, em trêe .ee.õe�. a. 16 e 19 horas -

cens ra livre; a. 21,15 hora. cenlúra l4 ano•

A Fama V' mea apresente 8 eatupeúda pro ução toda colorida:

'OS Comandos
Um tuper filme de guerra.'

Aguardem p"1lrfa muito breve:

Os (orruptores O Corpo de Dia.na A
,Cirande Escapada - Taras, Bul��s, o (OSS8CO -

B.acan'a ne Volante ._ O' Pirata do Rei.
,.'--------------------------,
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NOTAS
i

ESPARSAS
Esteve em nossa cidade, re

vendo familiares e amigos, o

[ornalista sr. Ilmo Buss, tendo,
retornado sábado ao Rio de
Janeiro.

"

x x x

CON \7ITE MlSSA
3.0 falecimento

Da. Beatriz, Ferreira Budant,
após ter participado da primeira
exposição da Campanha Nacional
'da Merenda Escolar, em São

Paulo, como Chefe do Setor
local, está com seu retorno pre-
visto para amaJ:thã.

'

x x x

Em nossa cidade, afim de
atender compromisso social, os

Deputados Aroldo Carvalho e.

Benedito Th. de Carvalho Netto,

Viúva
FEDALTO. convidam parentg....... , .........,
assistirem a Missa de 3
que sera celebrada no

às 19 horas, na Igreja
Por mais este ato de fé, agradecem.

x x x

Para seus

impressos
PROCURE
Imp. OuroVerde

A eficiência e de stacade IiU

diência da Radio Cauornhas foi

comprovade, �8is uma vez,

semaua atrazada. Uma eenhora
resrdente em São João do Me�

rity, Estado do Rio de Janeiro,
baixada fluminense, escreveu' à

Novela é com a Cancrnhas

As 09:00 e às 09:30 horas
I

.

o Egipcio e Drama de, Cada Um

CANOINBJlS.
muito. mais rádio'

.�Bm.�••••••••••9•••••�.R�.B•••e•••�.�
• . B
II A pularíssima C A S A P A R·A T O O O S lança a maior e mais II

I brilh te campanha em favor da economia pOpU18$.fPOr dois meses I
II consec lvos, Em janeiro e fevereiro do corre")' continua a festa II
fI1 da sa Para Todos. Os artigos cujo� preços relacionamos Ia
II até a data 29 de' fevereiro. II
• B

I prevo tabelado preço 'atual I
II Lãs Charmant, (Dralon)� 3,82 .3,50 mm
II Lãs Orvalho 3,19 2,80 la
II Lãs Platina 3,51 3 20 II

I Fio de Ver'ào Surpres 9,25· 6:00. I
II tinha,Ane e eleia - 5,00 4,20 111
II •
II pas II Camisa de nylon manga curta' de 7,50 por 5,50 II
1Bl»» » longa de 12,50 por 8,50' II

I » colegial para rianças, m gd longa de 7,50 por 6,50' II
II Calça nycron colegial, em cores, cria as e adultos 20,00 por 17,00 III
II' II
II /Tecld .•
E •
II.

Luizines 'de 1,20 II
.11 Chitas stampadas de 1,30 - ii
II Brim atarinanse de 2,80 II
m Brim '. olegial por firme de 320 II

I Xadn z Catarinensa '_ de 2,00 I
II Fia Ia lisa 2,00.11

I Fia ela, estampada ,20, I
II /' II
II

.

Hão perca essas sensacionais 'ofertas da popularí'ssima Para ,II
III Todos, i dis(utivelmente I mais barateira da (apitai II
• a

I SA PARA TODOS i
.� II
II Fone, 255 Rua Paula Pereira, 501 na praça da Matriz. II
• II
., C A N O I'� �-A 5 -:- Santa Catarina, I'
•••fllIíIEBlllllltlJlIlII·BIIBIIlIIIIIIIIUlltIllIlIlI••IIUII1•••lIl1t11

I

.r rÔ

,
.

d tí
.

i?xito noa vestibulares, jovens:Prefeitura 90licitsn o' no eras .

,

'h �elson Luctsno- Erzínger, medi-de parentes dos quais não tín a �

contato há mais de vinte anos. ema, na Evangélica do· Paraná;
Irradiada a notícia, meia hora Rubens Tokarski, . Veterinária,

Federal do Paraná; Arlete 'I'hso
depois, apareceu a. p�ssoa, pro- norovícz, Filosofia, Católica do
curada, munida de tdenttdsde

ti' de tmedíato comu- Paraná �" Renato Ramais, Eco-
rt'spec va e ..

,

nicou-se com a sua parente, nomia e Fmançsa, Faculdade

através telegrama. de JoinvUle. Nossos melhores
cumprimentos e aos seus femi-

x x x lísres.
,

h' x x x
Dr. Lube, conhecido .engen erro

da Rede Ferroviária, esteve em
.

No domingo esportivo tivemos

nossa cidade, comunicando aos a grande surpresa em ,M.arcílio
intere!1sados que dentro de 60 Dias, onde o Botafogo mercê

dias, por determinação superior, de uma boa exibição surpreen-
.

serão r�tiredos os trilhos do deu o Santa Cruz, todo dess

ramal Ceooinhas-Marcilio Di8�, justado pela goleada de 4 a 1.

devendo, em consequência, todo Outra goleada açonteceu· em

o movimento de Canoinhas ser Três Barras,' com o São Ser

efetuado em Marcilio Dias. Dardo gol�ando a. equípe local

por 9 a 3, ,enquanto- que no
x x x

, Municipal, no anuncíado Dente

Quarta feira, dia primeiro, de Leite, o Botafogo de Porto

terão inicio as aules em .todos União e Benfica local, numa

08 estabélecimentos de ensino porfia movimentada empataram
do nosso Município. pelo escore, [usto, de 2 8 2.

x x x
x x x

Amanhã, também no Munici-

Com grande público o conhs- pai,· o torneio inicio da LEC,
cído Circo Berlim deu vários com 8. aprespntaçãy 'offcial de

.

espetáculos ern nossa cidade, todos os clubes que irão dispu
tendo extreiado 68. feife, dia 18. tar o csmpeoneto. Sem dúvida

que será urna tarde de gala na
x x x

principal praça de esporte de

Mais canotnhenses. lograrem nossa cidade.

\ PUBLICAÇÃO OFICIAL DA
I

PREFEITURA MUNlCIPA,L
D TRES BA,RRAS,

de'Portarià de 197214
. .

Janeiro
.

Dorival Bueno,
dé Sante Catarína,

eito Municipal de Tr�8 Barras, Estado
uso de sues atribuições, etc.

RESOLVE, ap var 8 escala de férias anexa 9 present
Portaria, dos Funcioná r s que Iezem parte do Quadro Único, 'a
Préfeitura Municipal par o corrente exercícío:

N.o de ordem
1
2

Prefeitura Municipal de Tr

Dorioal Bueno
Prefeito Municipal

de 1972.

Portaria de 16 'de Fev 'de 1972
Dorival Bueno, Prefeito Municipal de 7r s Barras, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas 'rib

'

õss, etc.

RESOLVE, t'levar. para
.cruze íros) a grattfrcação mensal
de 1.0 de f .. ve re iro de 1972.

Prefeitura Municipal de Tr

Dorioal Bueno
Prefeito Municipal

Portaria de Fevereiro
Doríval Bueno. P feito -Municipal dl! Três Barras, Estad
de Santa Catari a" no uso de BU&S atribuições, etc.

.

E, de acordo com o art. 3.°, parágrafo
Decreto n.? 7 de 16 de fe vereíro de 1972, destguar a8 pro es

soras Nelid M. A. Fiqueiredo, Abigayl Pacheco e Jsmílí U a,
sob 8' pre dência da Coordenedora Local 08. Fléride Bittencour
p�re co orem ,8 Comissão Especiàl' para a reaIiz·�ção d� Con-

Provas e Títulos para o ingresso no Magistéri6 Público'
aI.

tura Mun!cipa} de Três Barras, ] 8 de fevereiro de 1972.

Dorival Bueno Euzebio Faria';'
Prefeito Municipal Secretârío

,
'

S/A·
,

•

I
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