
·

Assoei/ação Comercial e

Industrial colabora. com

o Poder Público
A Associação Comercial e' Industrial de (!anoinhls, colabo
rando com o Poder Público, vem' de enviar ao Sr. PreFeito

Municip.al, Alcides Schumacher, o seguinte expediente:
·

"Canoinha., 03 de abril de 1972.

Senhor Prefeito:
Sabemos que os problemas

adraíníetratívcs avultam em

razão do progresso desenvolvi
mentista do município. Dai
avaliamos o trabalho de V.Excia.
para solucíonâ-Ios a contendo
da coletividade.
/ .

Em razão disso, a entidade
da qual fazemos parte, sempre
se mostrou simpática, e sensível
80S cometimentos de V. Excia.,
dando à cidade o aspecto e o

dinamismo que. ela merece, face
· ao seu pionerísmo na zona nor-

te catarinense.
.

Mas, Senhor Prefeito, nunca

é demais um assessoramento
em forma de sugestão, sempre,
data vênia de V. Excia., pois,.
nossa entidade, ettá ligada aos

destinos do município, num

vinculo de cooperação comuni
tária em prol do bem estar de
.sua populaçio.
Destarte, fiados no conhecido

brocardo de que é preferível -
de vez - solucíonar a questão
do que, depois, remediá-la com

prejulzos - na mor parte -

irrecuperáveis, - é que vimos
à presença de V. Excia. expor'
° seguinte:

.

.

I - t fato íneonteste que o

número de veiculas em trânsito
no municipio e os que periodi
camente circulam na cidade,
aumenta dia a dia. Os trans
portes em geral de peteoa.,
tudo para atendimento, rápido
exigido pela situaçio, é fruto
do progresso em todos os cam

pos d, atividade humana. Em
contrapartida, surgiram proble
mas de circulaçio de pedestres,
em cujo meio avulta o caso de
eseolares. O problema da pre
vençio de acidentes tomou

lugar de destaque no tocente àl
medidas que ai autoridades
vetam pondo em prática. E,
nossa cidade nio podia fugir à

NOTA DA

regra de tais diretrize.. Assim,
com o respeito que merece a

pessoa de V.Excia., a Associação
Comercial e Iadustrtel de Ca
ncínhaa, sugere, dentre outras
medidas eorrelstas, que nal

imediações. dos colégios (ruas),
sejam erguidas lombadas para
que os veículos diminuam a

marcha e tomem especial aten
ção para os colegiais, em sua

maícrta, crianças, que, ávida.
por liberdade de ação e no

exercício de folguedos, ao sai
rem dos estabelecimentos cor

rende, não atinam sobre o pe
rigo que uma. viatura representa
para uma vida, quando desen
volve velocidade que os freios;
devido ao- peso ou excessiva
carga, não conseguem parar
prontamente.

Senhor Prefeit�.
II - Não é demasíado o que

pedimos, considerando que tais
lombadas não requerem gastos
apreciAveis. Todavia, sua utili-
dadé é de valor incont,ste e

incomensuvável. A vida duma
crianç. ou dum jovem, no caso

focado, é algo que não tem

preço. Preservá-la é ação que
não tem paga. Quem objetiva
eue desiderato - é um bene
mérito. Portanto, Senhor Pre
feito, determine a feitura das
obras com a urgência requerida
e aceite, desde já, os .gradeci
mentos e as saudações respei
tosas da

A"SSOCIAÇÁO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE CANOINHAS

Pedro 'Merhy Selem.
Presidente

Zaiden E. Selem.
. Secretário

Ao Iluetrf.simo Senhor

Alcide. , Schumacher

Dignissimo Prefeito Municipal
CANOINHAS - Santa Catarina"

REDAÇÃO
o Sen,hor Prefeito, ao tomar conhecimento da sugestão,

satisfeito, _prometeu solucionar o problema o mail breve possível-

. Inspetor homenageado
O Inspetor do Banco do Brasil, sr. Antonio Ozéas de Al

meida, que realizou serviços Da agencia local, após ° térmi.no do
seu trabalho, 3a. feira, foi homenageado naquela data, pelo Indus
trial sr. Oldemar Mussi, ali presentes outros !mpresários e dirt'ção'
e altos funcionários do Banco, O local foi ó bem montado chur

rasqueiro do anfitrião e o ágape constou de pratos ttpicos do

norte, vatapá e: carurú, habilmente preparados pelo próprio �o
menageado. Num ambiente de alta camaradagem,_. onde váriOS
oradores se fizeram ouvir, notamos a peesença, além da alta
direção da agencia local, srs. gerente, Fernando Bocha, sub-g�rente,
Alfredo Guilherme Knüppel, demais fuactonáríos categortzados,
industriais, médico, dr. Mario Mussi, Miguel Procopiak Filho. Vice
Prefeito, SF. Nivaldo Roeder, Isaac Zugman, Adilson Zaniolo, Lo
thsrío Kohlbeck e dr. Grimaldo Furtado.

Nc.ssos agradecimentos pelo gentil c�nvite.

o

Rád
som

•
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Diretor:
CAIXA POSTAL. 2

Rubens Ribeiro da Silva
-. FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

(

'Nova
Avenida

O Prefeito sr. Alcides Schu
macher abriu uma nova e bonita
avenida, partindo do bairro Jar
dim Esperança ao Frigorific().

!to obra, construída em tempo
recorde,.foi entregue ao tráfego
nas comemorações do aniversá
rio da Revolução, 4a. feira, dia 2g.

Segundo Informou o Prefeito,
a conateuçâo será melhorada
ainda com a implantação . de
canteiros em centro, com o trá

fego disciplinado para mão e

contra mão.

Como é notório, equele bairro
já movimentado, tende a aumen

tar, consideravelmente, dado o

funcionamento do frigorífico,
previsto pará junho. após as

adaptações a que está sendo
submetido por força e exigencia

attngtndo o Nucleo Benedito Th.
de Carvalho Netto, da COHAB,
com financiamento, a longo prezo,
do Banco Nacional de Habitação.

(Uma foto da avenida quando
em cõnstruçãe).

do CIPAMA e ., ampliações
das indústrias Zugman e Esqua
riria Fuck, o que bem demonstra
o acerto e a cportunídadede cons
trução da importante avenida.

Possivelmente, ainda em estu
dos, o �sfaltamentQ da mesma,

Noticias
3.0 Batalhão de'

Polícia Militar.

Devido nomeação por Ato

Governamental, chegou a esta

cidade, o Tenente Coronel ·Mil
ton de Mello,.8 fim de assumir
o Comando do 3.° Batslhão de
Policia Militar, "Jsnuârto de
Assis Côrte".

O Tenente Coronel Mello,
atualmente com 28 anos de ser

viço ativo prestados a PMSC,
radeciln.ento sui dentre outroa os seguín-

i7.i1�E·�'ffiú'füêiPiõ'" de· Três _

tes cursos: de Sargentos Com-

�-!Ii orival Bueno, 8 batentes em 1950; de Formação
.de Oficiais em 1953; C�rso Ge
ral de Polícia, nos EUA; Bacharel
em Direito. pela Faculdade de
Direito de Florianópolis.
Entre suas muitas funções

exercidas no decorrer dos anos

na PM, foi: Delegado de Polida
.em Chapecó, Ituporanga, Con
córdia, Palmitos, Sub-Chefe da
Casa Militar do Palácio do Go
vemo, e serviu em 1956 nesta
cidade, como Comandante da
€ia. que aqui te achava instalada.

de uma cidade.

Canoinhas
'1850 QUILOCICLOS

Dia 29 do corrente em

uma solenidade realizada no

Quartel do 3.0 BPM ocorre

'ram 2 (dois) compromissos.
Perante o Comando do

3.° BPM .e
.

a tropa formada,
primeiramente os Oficiais:e
em seguida um Cabo e 8

(oito) soldados, que passaram
a ser Mobilizáveis, presta
ram o juramento a Bandeira.

Assistiram a solenidade.
diversos Oficiais das Com-·
panhias da jurisdição do
3.0 BPM.

,

3;0 Batalhão
l

o

Polícia Mil itar � tem

novo Comandante

de

Obrigado Canoinhás
Minha festa foi um sucesso.

Autoridades e povo em geral me proporcionaram
uma das maiores emoções de minha vida. Disse eu, na

festa de inauguração, que 'ISOU um homem de trabalho".
Este trabalho vem sendo coroado de êxito graças a dedi
cação de todos que comigo e minha família revolvem a

terra, semeiam e, dela, tiram o fruto do suor de toda
uma comunidade que de forma direta ou indireta contrí
bue para o sucesso de um homem simples vindo do lon
gínquo oriente CQm uma única bagagem: disposição de
trabalhar. '.

Do êxito de meu trabalho, aliado a dedicação de
tantos, não podería deixar de prestar uma homenagem
aos homens, mulheres e crianças desse' pedacinho de
Br:sil, que me proporcionaram a oportunidade de dar
minha contribuição ao progresso dessa minha segunda
grande Pátria.

Uma forma simples de expressar meu agradeci
mento foi traduzida numa confraternização geral no

"barracão" inaugurado.
Pelo prestígiamento, em DOme de minha familia,

digo: obrigado gente trabalhadora, cbrígado patrícios e,
muito obrigado Canoinhas.

.....tomo .arakami e FamOüa

do BB,Diretor
Waldir Hodrigues

senhor
da Motta

Convidado, prestigiou com a sua preseriça a festa de
inauguração do Armazém Agrlcola do sr. Massatomo, o sr. Waldir
Rodrigues da Motta, Diretor de Crédito do Banco, vindo especial
mente de Brastlía, de avião, acompanhado de sua esposa. Em
contato com a direção da agência local e empresários, autorizou,
para satisfação de todos, novo teto financeiro para a nossa cide
de, o que bem demonstra o alto conceito de nossa agência e o

poderio econômico do Município e região.

Contador - Precis,a-se
Com habilidade e certa experiência pára dirigir

parte escritório. Ordenado inicial Cr$ 1.000,00. O interes
sado deverá residir em Fraiburgo. Exige-se carta de pró
prio punho, indicando experiência anterior e "curriculum".

Correspondência para: WILLY FREI - Cx. Postal, 13
. FRAIBURGO-SC. 3
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CORREIO DO NORTE 08.04.1972

DA

de Major ,.
Decreto n, 177, de 25-06-1 <' Abre crédito elpecia],
na importância de cr$ ,6,85; .

Decreto n. 180, de 8., <1971, A-nula, snplemeuta dota

çõel orçamentária.; é abre crédito .upleme�tar, na imo

portância de ,: "'33.713,00; ,

Decreto n. ,.' 2, de 5.11·1971, Anula, suplemente dote

çõel or ,
�ntária. e abre crédito suplementar, Da .. ím

por(Ar 'cÍa de cr$ 29.193,31;
1;1 "reto n.· 18�, de 2-12·1971,' Anula e suplemente

.

'': ótaçõel orçamentárial na importância de cr$ 3.792,50.

Art. 2. - E,ta Lei entrará em yigor na' data de
.

lua publicação, revogada. ai dilpoliçõel em contrário.

Prefeitura Municipal de Maior Vieira, 21 de março de 1972,

a) Miguel Marão Becil - Prefeito Municipal

P 'U B 1:. I C A c A O

eitura'
.Municipal

OFICIAL·

Lei H. 264� Lei N. 26�, de 21 de marco' de 1972.
, 'março de 1972'

/, Autoriza o Chefe do er Executivo a firmar
termo de ajuste, com a

, panha Nacional .de
Alimentapâo Escolar (CN,.· Setor Regional

de Canoinhas.
MIGUEL MARÃO' BECIL, eito Municipal

de Major Vieira, Estadc de Santa Catarina, z saber que
8 Câmara Mil(Jicipal decretou e, eu .ancjono seguinte

L E I:
Art. 1. - Fica o Chefe do Poder Executivo

torizado a 'firmar Termo de Aju.te. para execução .

Programa de Educação fi Auiatência Alimento., 80
. eecolar, a Iteli comprido pelo órgão 'oc91 da Gampanha
Nacional de �liméntação Elc,olar (CNAE), do Ministé
rio de Educação e Cultura e a -Prefeituea Municipal
de .Major Vieira,

.

.

Art. 2. - A delpela decorrente com a presente
L.ei correrá por conta :Ia dotação própria do orçamento
vIgente, suplementads le neceseârio,

.

, Art. 3. - E,ta Lei entrará em vigor na data de
liua publicação,' revogadae ai dilpoliçõel em contrário•.

"
.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 14 de ma;ço de 1972..

a) Miguel Marão Beciz'- Peefeito Municipal
Hegiatrada ê 'publicada a presente Lei na Secretaria
Municipal �a mesma data.

aD Jair Dirschnabel - Secretário,

Homologa Decretos Suplementares,
MIGUEL MARÃO BECIL, Prefeito Municipal de

Major Vieira, Estado de
.

Sinta Catarioa, faz .aber que
a Câmara Municipal votou e, eu eanoíono a seguinte

L E Ia
Art. 1. - Ficam homologado.' o. Decretos abaixo'

dilériminadol: .
. •

,

'

Decreto n, 160, de 22-01.i970, Suplementa dotaçõel,
orçamentárial, DI importância de cr$ 11.000,00;
Decreto n, 162, de 18�03-197'O,· Suplementa do, oes

. . orçamentária. e abre crédito elpeciaI.· Da im tância
cr$ 16.208,00; A

eto n, 164, de 2.06r 1970, Anula e I ementa do-
taçõe rçamentárial e abre crédito el 'ciaI, na impor-
tância r$ 22.730,00; ,'-

Decreto o.' 6, de 408.1970, .o' plementa, dotaçõel
orçamentár1ai, importância' e cr$ 20,0(10,00;
Decreto n. 167, 4·()9.19., Anula e suplemente' do-
taçõel orçamentâriae, 'J portânoia ds cr$ 1.500,00;
Decreto D. 170, de 17- 9íO, Anu'la e suplemente do.

.

taçõel orçamentária.' Da i oetâucie de cr$ 15.065,00;
.

Decreto D. 171, d 29-12-197, ou la e suplemente do.
taçõel orçame riu, na impOft oia ,de cr$ 250,00..

Art. - E,ta Lei entrará em
.

or Da data de
sua pu'b!" ção, revogl!lda. ai di.pol,içõe. eontrârio,
Pref

.'

ra Muàícipa! de Major Vieira, 21 de mar

Miguel, .

Marão .Becil - Prefeito Munic�
. 'egiltrada e publicada 'a presente Lei na Secretaria,
Municipal na me.fiIa ,data.

a) Jair Dirschnabel - Secretário
, '

Lei· M. 265, de 14 de mauo de 1972
.

'

Concedê aumento' de vencimentos' ao Funcioná
.:

da Câmara Municipal.
MIGUEL MARÃO BECIL, Prefeito MOI'" ipal de

Maior Vieira, Eetado de Santa Catarina, la aber que
.

a Câmara �un'icipal aprovou a, eu larici<;l
A

a seguinte
L E I:

.

Art. 1..;;... Fica concedid'o a
�
otar de 1.· de js.

D.elfo do corrente ano; um aum o de ,25% (vinte e

CIOCO. por cento) aobre :.eul uaia vencimento., 80

Funcionário da Câmara Mu cipa].
-

,
Art. 2. - E,ta Le" entrará em vigor na data de

lua publicação, revo,g I a. diupoliçõell em cOílt:ário.·
Prefeitura Municip e Major Vieira; 14 �e março de 1972.

8) Miguel arãiJ J;Jeeil - Pr�feito MUQicipal
7 ublicada a pre!lente Lei. na Secretaria
Il melma data. .

Jair: Dirschn'abel

Lei N. 267, de 21 de março de 1972
Homologa Decretos.'Suplementares

.

MIGUEL MARÃO BECIL, Prefeito Municipal de
Maior Vieira, Estado de. Santa' Catarina, faz ,Gllber que

. a Câmara Municipal votou e,. eu laDciono a seguinte
. !

L E I:
.'

'

Art. 1. - Ficam homologados OI Deoretcé abaixo
dieceiminadoe: '. . "

..

..

,
.

Decreto ,t}. 172, de 2.02-1971, Abre crédito e.pedal n8
importância de cr$. 21.000,00;

,

, Decreto n. 173, de' 2�Ó2-1971, Anula dotaçõel orçamentá·,
rial e abra créditoellpecial, na importância de cr$ 3.6,00,00;

.

Decreto n. 176. de 205·1971,' Anula, .úplementa' dota'.,
çile orçe1DeD�ári8' e ,abre cr.édito e.pecial, na importâocia
de cr$ 18.472,00; " " ' '.' .

.

" ) �

Secretário

.-s·
'. Música Sertaneja?

Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas da manhA e

às 17:30 horas da tarde.

s qual for o tipo de' cultura
você vai fazer.

o tipo de solo'
ácidas,

. � .'
.

sentante
ta região •

. C�!I'lIll iAgro Pecuária\

de Pedro Ferrs'ira

Consulte

Para empl ca .' ento:
!
I

Cr$ 40.00

.
GURANÇA

Fotocõpias em
_o Ca EGISTRO CIVIL,

C. CORT.E,
PLASTIFICA

Para avisos e anúncios:

U tHidad e PÚ blica.

e qualquer
desejar.

um minuto, Diariamente às 12:10.
, '.

Rádio é Clanoinbas

Hegiatrada e publicada a prelente' Lei Da Secretaria
. Municipal oa melma data.

a� Jair _Dirschnabel - Secretârío '

.

Lei N. 268, de 21 de março de 1972
AbrtCrédito Especial

- MIGUEL M'ARÃO BECIL, Prefeito Municipal de
Mojor Vi'eire, Estado de Saata Catarina, faz laber que
a Câmara'Municipal decretou e, eu sanciono a, .eguinte

L E I:,

Art.l. - Fica o Chefe do Poder Executivo au
.

toeisado a abrir um crédito eepeclaí no valor de cr$
498,00. (quatrocentoe e' noventa e oito cruseieoe), pala
lazet face ao pagamento do. profenorel que leoicuaram
no·.MOBRAL durante o exercício de 1971.

'
.

Art. 2. - Fica igualmente autorizado a atlibo.içãõ '

de at
.

% (cinco por cento) da parcela do Fundo de

Participe �o deltinadÍl. � educação, a ler entregue 8Q
Movimento' a.ileiro de Alfabetização do Município 8

tlRn'derida e.il', onta e.peci�1 no Banco do Brasil S.A.{
agêucis de Cão' hal cFUNDO ESPECIAL PARA

ALFABETJZAÇAO odendo no entanto ler parcela�á'.'
Art. 3. - A' de. ,tae decoerentea com a prelente

Lei correrão à .eonts da
. nlignação 3.1,1.10.1119/075

do orçamento vigente.
:Art. 4. - Eota Lei entrar. em vigor na data de

.u� publicação, revogada. lU dispe
.

õé. 'em' contrátio.
PreféituraMunicipa}'de Major Vieira, 2' ,março do!' 1972.

a) Miguel Mar.ão Beeil. - Prefeito r

Regiltrada e publicada a prelente Lei ni
.

Municipal na'mums . data ..

a) Jáir Dirschnab�l - Se�retário
'. �

-,

unhas •

Cestas 8 Sacolas.

1 ._ Apresentaçã· e aprovação do balan
e perdas

'

exercício encerrado, em 3

bro/71� ela tório da Diretoria, e do (;on

2 _. Eleiç
-

do Conselho Fiscal.

noinhas (Se), 28 de rrtarço/72.
ABRÃO SELEME Diretor Gerente

eral e lucros
de dezem
ho Fiscal;

3
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Noticias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

A noticia das noticias
Já do conhecimento :'rl� nosl!l0,!'l prezados leitores e amigos,(a

ausência desta coluna DOS ültímos numeros deste jornal, noticia esta
dívulgada pelo mes�o em seu número 1164, de 19/2/72, a qual fica
aqur o meu agradecimento pela divulgação. Contudo, já de volta em
meu modesto posto, tudo farei para que continue a corresponder a
confiança e estima que tenho desfrutado entre todos meus amigos,
prezados aasínaates e caros leitores. � ,

\ Escola Técnica de Comércio Papanduva
Alviçareira noticia para todos nós, em especial para os estu

diosos, é a criação em nOS8& cidade da Escola Técnica de Comércio
Papanduva. Fruto de muito trabalho, esforço de um punhado de
jl?v.e�s em proveito da Comunidade. Transcrevo. o oficio a mim
dírígldo para tomar parte na Aula Inaugura! dessa Sociedade Edu
cativa: «Ol, n. 01/72 - Papanduva, 22 de março de 197!. Do Presi
dente da Sociedade, à Autoridade da Begíão, Assunto: Convite. Exmo.
Sr.: A Sociedade Educativa Papanduva, mantenedora da Escola Téc
nica de Comércio Papanduva, recentemente autorizada e criada pelo
Conselho Estadual de Educação e Secretaria de Educação, convida
V. Excla. para a Aula Inaugural, que terá lugar no dia 26 de março
do ano corrente, às 20 horas e 80 minutos no Clube local. Certos de
vossa honrosa presença subscrevemo-nos. Ass. Walmir Lucio Senna
- Presidente. Exmo. sr. Esmeraldino Mala de Almeida. DD. Presidente
da ARENA e correspondente do jornal Correio do Norte - Nesta».
Parabéns aos timoneiros da-promoção e agradecimentos pelo convite.

Câmara Municipal' com nova Mesa Diretora
A Câmara Municipal de Papanduva enviou Oficio partíeípando

a. eleição de sua Me�a Diretora para o período de 1972, cujo teor
divulgo para conhecimento de nossos prezados leitores: «Ot, Gircular
n. 1/72 - Comuníca Eleição e Posse - 4 de fevereiro de 1972.
Excelentíssimo Senhor: Temos ii elevada satisfação de comunicar a
V. Excia., que em sessão ordinária realizada em data de 4/2172, Iot
eleita e empossada a Mesa que dirigirá os trabalhos desta Câmara
Municipal durante o período legislalivo de 1972, a qual ficou assim
constituida: Presidente: Lauro Povaluk; Vice-Presidente: Antonio Bueno
Netto; 1." Secretário: Anibal Becker; Z.o Secretário: Manuel Furtado.
Valemo-l1os da oportunidade para apresentar-vos os nossos protestos
de estima e elevado apreço. Atenciosamente. Ass. Manuel Povaluk -

Presidente. Exmo. sr. Esmeraldino Maia de Almeida, Presidente da
ARENA. PapanduT8�8C».

O gigante mal-amado
Todos os dias, por volta das 5 horas, uma misteriosa comuni

dade se agita nas calçadas da Rua Oomendador Araujo, no centro
de euríttbe. �a sua maior parte, porém, a comunidade é tormads
por um tipo de gente de intenções à primeira vista insondáveis. São
homens, mulheres e crianças comuns, singelamente vestidos, que se

amontoam silenciosamente diante de um velho prédio de três anda
res. Com ar cansado, expressões distraidas, todos (algumas dezenas)
esperam que uma pequena porta com grades de ferro finalmente
seja aberta. Normalmente, isso só aconteceria às 7 horas. Uma hora
antes, contudo, um homem alto e magro, de cabelos penteados para
traz e bigodinho fino, eternamente vestido com um terno cinzento
de tergal, já e6tá\ pedindo aGS primeiros da fila que se acomodem
nos bancos de madeira espalhados pelo prédio. Ex-Vereador da
oposição, o homem aguarda que todos os lugares estejam ocupados,
desculpa-se com as pessoas que ficaram de fora e começa um ines
perado discurso. Meus amigos, prezados segurados do lNPS, etc. Na
sua retórica ingênua, o atendente €larlos de Oliveira Broze Jr., um
dedicado funcionário do lNPS, capaz de começar a trabalhar uma

hora antes do inicio do expediente, acaba traindo o seu patrão.
Alinal, se o seu querido posto é diferente porque «faz questão de
atender bem», pode-se concluir que os demais 431 postos de assis
tência médica do Instituto em todo o pais não compartilham dessa
amável disposição. Na verdade, � idéIa não subsiste apenas no sim
plório raciocínio do atendente curitibano, mas está razoavelmente
difundida em todo o pais. Tanto que o próprio Mipistro do .Trabalho,
'Julio Barata, já comparou a imagem dó INPS à de «uma

mulher de má fama». �Embora ele próprio complete: «Mulher que
muitos criticam porém todos querem». Em outras palavras o fato de
haver filas deixa evidenciado que grande parte da população busca
os serviços do Instituto uma organização positivamente gtganteseã,
Realmente este colunista foi atendido no mencionado posto do INPS,
onde constatei a veracidade' deste artigo que foi transcrito ôa
«Revista VEJA» em sua edição de 22/12/71, pág. 70 a 8U.

Assessoria Espacial de 'Relações Públicas
Acabo de receber do Assessor-Chefe da Assessoria Especial

de Belações Públicas da Presidência da República, Coronel Octavío
Ooste, mais um disco para 'divulgação em meu Serviço de Alto-Fa
lante, a exemplo dos. já recebidos neste sentido. O compacto é
alusivo a passagem ao 8.° aniversário da Revolução. E' realmente
uma oportuna e patriótica mensagem de fé e esperança ao povo
brasileiro, inclusive nossos irmãos de outras nações aqui radicados.
Na face «A» tem dedicação ao público nacional e na face «B» ao

público do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O mencio
nado Serviço de Alto-Falante, já considerado de utilidade pública,
fará tudo o que estiver ao seu alcance para a plena execução da

divulgação solicitada. v

Secretário Chefe Gabinete Civil agradece
" O Diretório Municipal da ARINA vem de receber do senhor

Eugenio Lapazene, Secretário Chefe do Gabinete Civil do Exmo. Sr.
Governador do Estado, o seguinte telegrama: «Florianópolis. 125/57/
9112,38 Of. Sr. Esmeraldino Maia de Almeida - Presidente Diretório

Municipal ARENA - Papanduva. Agradeço nome Senhor Governa
dor vg comunicação Vossa Senhoria relacionada composição Gabi
nete :Executivo Arena desse município vg interessando essa Presi
dência e demais Membros Diretoria melhores votos exata gestão
recém-iniciada pt Saudações Eugenio Lapazene - Secretário Chefe
Gabinete Civil.

Pass,arela- da Sociedade
Com relativo atraso, motivado por força maior (saúde), já do

conhecimento de nossos prezados leitores e amigos, registro aqui
os aniversários dos mesmos ocorrido durante o mês de fevereiro e

março respectivamente: Sr. Jahyr D. da Silveira, ocorrido dia 15/2.

Dia 19, do sr. Gilberto Sonaglio, também na mesma data a senhora

Maria Madalena Partala, esposa do sr. Aloisio Partala. Sra. Maria
[solde virtuosa esposa do sr, Arno Beckzlegel. Dia 28, -sra. Alzira
Sidor�k, consorte do sr. Eugenio Sidorak. Senhor Arno Re.ckziegel,
do alto comércio hoteleiro. Dia 23, sra, Daltíva Levandoskí, esposa
do sr. Nelso Levandoski. Dia 24, a garotinha Vera Lúc)a, filha do

casal Dionisio (senhora) Trevisani. Dia 26, o garotinho Ronelel, filho

'do distinto casal Alinor (senhora) Eufrasio, Gerente no Linif(cio

LesUe. Dia 2 de março, sr. Jovino Tabalipa, ex-Prefeito. O garotinho
Anisio fllho do casal sr. Anisio (senhora) Trevisani. Dia 22, Maria

J. Re�sing, esposa do sr. João Reusing. Dia 17, sra. Idalina da

Cunha Ramos, esposa do sr. Antonio da Cunha Ramos, Funcionário
Federal aposentado. A todos os aniversariantes, embora um pouco
tarde, os melhores votos de felicidades.

4l Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM"SE Priedmánn.
HOJE: a senhora dona DIA 12: os senhores: Adilson

Ligia esposa do sr. [osé A. Vóigt I' Modesto Zaniolo; a
Pereira Sobrinho,' o jovem. senhorita Lucia Mmia Mé
Milton de Luca; a senhorita

. deiros; o menino Helton Nacit
Ilse Eltrida Koch, -

filho do sr. Michel N. Seléme.
AMANHÃ: a exma. viúva

O sra. dona ,}faria Greschechen;
.
o senhor Nivaldo Roeder: os

jovens: Artur Oreschechen, '

Jaercio Lni» Burgardt e

Tadeu Medeiros; o menino

Oswtaldo filho do sr. Armen
do Mülbauer.'. .

DIA 10: as senhoras donas:
Maria esposa do sr. Iacob
Se.leme e Hilda esposa do sr.

A(fonso Orosscopt; O senhor
Antonio Ko.ller; a senhorita
Wanda Wardenski; o jovem
Armim Schumacher.
DIA 11;' o senhor Ervino

Novela é com a Canoinhas

As 09:00 horas:

O Destino de Elisa
,

CANOINBAS,
..uito maia rádio

.Indústria
C Ir

Canoinhas
C.a.C.M.F.

disposição
nístas, na

Rua
em

de

2

'Hegistro
ditai

CO °IIVl

Maria Ub. de Aodrade, Escre
note Jura eota<la do Cártório
do Regidro' Civil do �uoicípio
de T,ês Ba ai, Comarca, de
Ganoinh.l. stado de Santa
Catarioa

Faz laber q
BENEDITO
RIGE DA SIL EIRA. Ele, na

tural do Eltado o Paranâ, nalci.do (
em Contenda, o dia 22 de [aueír "

de 1949; lavrad " solteiro, dom'
ciliado e. relident 'Deite munj,cíp'/.
filho do Ir. Anad r Caetano e ,8e
dona Maria Silv la dOI S8

. OI.
domiciliado. e reli eotel em '00':
teoda, Psrenâ. E�.. oatural f(Íea.te
E.tado, neacide ri ate mu icípio,
DO dia 24 de ou bro '1952;
domêetice, lolteira,' oml 'ilíada e

reaidenta oelta cid de' filha' de
Ju.é Oli Si!veira e ooa-Marta
da Silveira, oomicí] dOI e reei
dentei oelta cidade. .

ocumentoe
Civil art.
nheoimen-
pedimento
e direito.

T,ê, Bar,ral,
MARIA UBA DE A

Escrevente Jurume
.

a

Para seus impressos
P R O C U R.E

Impressora Ouro Verde
A casa :ios bons serviços

Sociedade

Beneficente Operária
Fundada em 09/04/1922 � Canolnhas..SC

Programa�ão para os festejós de.seu dnqüentenárlo
A Diretoria da SBO, leva à público, para conhecimento

de seus associados, SUB programação em comemoraçlo ao

seu CINQüENTENARIO - 1922 .. 1972.

Parf:e social
Baile do CINQüENTENARIO, dia 29-04-72, no qual,

iremos prestar nOS8a justa homenagem aos abnegados fun
dadores e suas exmas. famílias, srs. Carlos Stange �f8Iecido),
Frederico Quant Gf8Iecido�, FranCisco N. Fuck (falecido], Jacó
Fuck [falecído] e Otto Hoffmann, residente atualmente na-
cidade de It8jgí� ,

Nosso sgradectmentc também, às Diretorias anteriores,
'que tão bem souberam dirigi-la.
Música ao cargo do MODER TROPICAL BANO, de Mafra.

Parf:e esporf:lva
"BOLA0"
Inauguração da nova cancha oficial de Bolão dia 21.04-72,

com os bolonistas nOS80S associados, e autoridade locais.

Pistas . oficiais construidos em comemoração ao Cin

qüeo nário da Sociedade. Não forem medidos esforços para
sua unstrução, deverá ser o cartão de visitas de nossa Sede.

As competições bolonístícas entre nOS80S associados

pro ongar-se-á até dia 28-04· 72.

Em seguida, dia 29-04 a 05-05, disputa em busca de I

mias, medalhas e troféus, por 'clubes mesculínos convida
s de diversas cidades do Eetado.

Dia 06-05 e 07.05, com equipes fe:mininas, também
1visitsntes.

�

Após e&tes jogos, iniciaremos então o TORNEIO CIN
QüENTENAR10, entre os clubes de nº�a cidade.

Dias 13 e 14· 05, torneio de bolão à cargo do SESI local,
abrilhantando assim, com sua coleborsção, nOSS88 festividades.

"FUTEBOL DE SALAo"
Dia 1.0 de maio, haverá um torneio de futebol de

salão à cargo também do SESI, na nossa cancha de esportes
Sérgio Augusto Mayer.

OUTRAS FESTIVIDADES

Dia 09-04-72, dia de sua fundação, haverá alvorada
festiva e hestesmento de nossa bandeira.

Dia 1.°-05-72 • DIA DO TRABALHO, como nos anos

anteriores, haverá churrasco de confraternização em nossa

Sede Social.

Contamos com o comparecimento de nossos associados,
prestigiando nossas programações sociais e esportívss.

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente 3

e

DIA 13: O senhor Alberto
Wardenski.

DIA 14: as senhoras donas:
Elmy esposa do senhor Mário
Mayer e Lidia esposa do sr.
Antonio Soares; os senhores:
Bruno Hugo Colodei, Julio
Rudey, Otto Hoeptner e Heinz
Brandes; li senhorita Berenice
Maria de Souza; o jovém
Roque Amauri, Medeiros; a

menina Antoninha Bernadete
filha do �r. Milton Mendes.

f{ossos ,cumprimentos.
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"A iyi�a�es �a Câma
Mu

·

ci�al �e' Can �as
Comparecimentos

" Compa eceram à sessão ordinária r� lizada dia 24 de
março de 1972, os seguintes Edís: Srs. Jo 6 Seleme, Adhemar
Schumscher, AI edo Franco, Paulo Eduard Rocha Faria, Pedro
dos Santos Corrê e Francísco Bueno de

Deixaram de comparecer à sellsâ supra, 08 Vereadores,
Henrique Krzesinski, Alfredo Ivo Pa ,'Edmundo Bittencourt,

,
Guilherme Prust/e BE' o Fridolin Fuc

Bxpedlent
Oficio do Profes�r Aniz Do Ingos, comunicando haver

assumido o cargo de Di'r�l r da Fu dação Faculdade Estadual ,de
Filosofia, Cíêncías e Letras de Uni o da Vitória; Oficio da Socie
dade Educativa Papanduva, convid ndo a Presidência da Câmara,
para aula inaugural da, Escola Téc ica de Comécio de Papanduva.
Parecer da Comissão 'de' Legl'sle o e Justiça ao projeto de Lei,
que eltera dispositivo de lei; oto em Separado do Vereador
Francisco Bueno de Siqueira, \0 projeto de Lei que modifica o

artigo 8.° da Lei n. 993 de 1 11-1971; Voto em Separado do
Vereador Francisco Bueno d Siqueira, ao projeto de Lei que
Isenta a Cooperativa de Pro uto�fs de Mate Canoinhas Ltda"
Voto em Separado do Verea ar F ,ancieco Bueno de Siqueira, ao

oficio n. 26 de 23-2-1972, olicitaD,do homologação de créditos

ad�cionais abertos de jan�ir a outubro de 1971, sendo que essas

matéries foram inscritas ara ta pabtta .da Ordem do Dia da

próxima sessão.
'

, Orem do pia .

Entrou em 3a. di cussão e vota�.�o englobadamente o pro
jeto de Lei de origem gislativa que declara de utilidade pública
a Obra Misl!ionária de eigos da Comupidade �vangélica Lute
rana de Canoinhas, s� do aprovada. Entrou em la. díscussão e

votação artigo por ar go, o projeto de L�i que autoriza firmar
ou renovar convênio com a ACARESC, se\do aprovado o projeto.

, ,Ex lIcações pessdpls
,

Inscrito p ra falar, o Vereador Plflulo Eduardo Rocha
discorreu sobre ta strada Anta Gorda Paula Pereira, e que em

determinada opor nidade, por lá passara E',

que�
referida estrada

não tinha quase tndições de trânsito, dificult ndo inclusive aos

lavradores daqu a região, inclusive a ponte �istente naquela
estrada à saída e Anta Gorda, estava em precário estado de

conservação c recendo perigo, e que de volta foi ao Gabinete
do Sr".Prefeit Municip�l, .solicitando providªqciat\a respeito, no'
que fOI pront ente atendido, e para lá se de�loceu o pessoal

�o,
s serviços e obras da Prefeitura, patrolando a, es,�adal

e dsn
tio-lhe condíç es de trânsito, e da ponte loi feito Um I vantament'à
da madeira ecessária à recuperação, e solicitando a : Executivo,
para amai

.

breve conclusão da rderida ponte, e ain a congra
tulando-se com os agricultores daquela região' ,por', ais este

atendimen . O Vereador, Pedro dos Santos Corrêa congr tulou-se
com o Sr. Presidente da Câmara, pelos bons andamentos dos
trabalhos egislativos, e por seu empenho junto ao Executivo em

satisfazer 80S pedidos e reivindicações dos Srs. Vereadores e de,
haver c; seguido inclusive fosse dada condução ao EcHs pa �se
deslocar m à festa na fazenda do sr. Massatllmo Murakami, em

e aluguel, não permitindo que fossem utilizados can os,
oficiai eongratulando-se com o Sr. Prefeito por este 'gesto; e

dando conhecimento ao plenário que .quese todos oíJ doming 8

sai c rro oficial da Prefeitura, para jogos de futebol e pescaria,
solíeí ando providências nesse sentido.

Canolnhas, 6 de sbril de 1972.

AUamlro' Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara

Em' Canoinhas um

Re MA

Vende-se
Vende-se uma casa de

'-residência, de madEira, pa
redes duplas, com mais de
100m2 e 24366m2 de ter

reno na estrada Dona Fran
cisca, km 5. Informações com
o proprietãrio Ney Pacheco.

1
STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.

====._------��-----�==----- ••.� \.: Movimento
deCurso' 'de .Pintura

(Gratuito)
Serão ministrados nos dias 24 a 29 do corrente

mês, na Associação Comercial, um Curso de Pintura em

tela,' tecidos e outros, nos' horários dãs

8 às 10
13 às 15
15 às '17.
19 às 21

numa promoção das Tintas Hering S/A, de 8lumenau,
em colaboração com a Impressora Ouro Verde Ltda.

encomen

postaisdas
Informa a Superintendência

Regional da Receita Federal
que o movimento das enco

mendas postais sofreu em 1971
um sensível aumento em rela
ção aos anos anteriores, nos

Estados de Santa Catarina e

Paraná, exigindo da Receita
Federal a realização de 23.708

, exames.

Impressosemgeral
o curso poderá ser freqüentado por ambos os

sexos, sem limite de idadJ. '

As inscrições poderão' ser feitas na Impressora
'Ouro Verde LtcÍa:, em h6rário comercial.

I

. .

\
.•.=======================�=,===...

:

\
Publicação Oficial da

Pref ura Munici�al �e Canoin
Lei N. 9 9 dã 5/4/1972

Declara de Utilid e Pública a 6)bra Mis.
sionéria de L€ os da Comunidade
Evangélica Lute na de Canoinhas

Alcides Schumach r, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz

s,
sber que a

Câ,r:nara
Mun

s,pal decreto,
u, e eu

sanciono a seguinte
,

L E I:

.
Art. 1.0 - É declarada '�utilidade pú-

blica a «Obra Missioaária de L
.

os da Comu
nidaQe Evangélica Luterana de C oínhass, com
sede' e Foco nesta cidade.

'

Art. 2.° -:- A sociedade de
artigo anterior, ficaI!) assegurados
vantagens e prerrogativos legais.

Art. 3.° - Esta Lei entra em vig r .ne

data de sua publicação, revogadas a8 disposf
..

s
'

em contrário.
'

Canoinhas, 5 de abril de 1972.

Alcides Schumacher -' Prefeito

Esta Lei roi registrada e publicada na

Adm" na data supra..•

Antonio Souza -Costa - Dir. Adm.

Portaria de 29-03-72
Alcides ,�ehumacher, Prefeito Munici

Cencínhas, ,DO uso de suas a�ribuições, esolve:

Conceder Licença
De acordo com o art. '5 da Lei
n.? 413, de 24/3/58.

ao funcionário José B. Feâalto, por mais 60
(sessenta) dias, p/tratementa de úde, a contar ,

de ,19/03172.

'" Canoinhas, 29 de março de 1972.

Alcides Schumacher � refeito Municipal
- Dír. Adm.

Portaria da: 30-03-72
Alcides Schuma er, Prefeito Municipal de

Canob:�h83, no uso suas atribuições, resolve:

Contratar, il s' termos do Ato Comple
mentar n.o' 41 d 22/01/69, Inciso 3.° parágrafo
1.0; a8 seguinte pJ'ofessoras:

lussara 'r.4rtner, Ginasi�na" Padrão C-E-3,
para exercer as funções de profa., na Escola
de Cachoei '

,"á�partir de� 15/3172.
Ma,.: a. Wa/dmann, Habilitada, Padrão

'"

I C-E-l, P
,

a exercer as funções de profa. Au
xiliar, ' Escola de Rio do Tigre, a partir de

15/3/7 : '

anoillhllll, 30 de março de 1972.

ides Schumacher - Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa - Dir. Adm.

(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde

Alcides Schumacher, Prefeí o Municipal de,
Canoiohas, no uso de suas 8t

.

uíções, resolve;
Conceder Lic ça
De acordo c o art. 142, da Lei
n.? 413, de 4/3/58.

'

à Dalúa Maria' Woi xen, profa. municipal,
por 1 (um) ano, e p- a substitui-la, designe a

prcfa. Marli Dreu k, em Fartura de Baixo.
a partir de 1/3/72

Canoinhas, ° de, março de 1972.

Alcides Schu ,acher - Prefeito Municipal
Antoni Souza Costa - Dir. Adm.

P rtaria de 30-3-1972
cides Schumacher, Prefeito Municipal de

Cano' has, no uso de suas atribuições, resolve:

T'\_ansfer,ir Professor
'

, De acordo com o art. 71, item 1
, da Lei n.? 413, de 24/3/58.

Celi Daoet, da Escola de Cerrito, p/ O Grupo
Castelo Branco, a contar de l/3/7?.

Canoinhas, 30 de março de 1972.

ides Schumacher - Prefeito Municipal
ntonio Souza Costa - Dir. Adro ..

ortaria de 30-3-1972
Alci es Schumacher, Prefeito Municipal de

"Cenoinhaa, no uso de suas atribuições, resolve:'
, Contra r, nos termos do Ato Comple

mentar n.? 41, de 22-01-69, Inciso 3.°, Parágra
fo 1.0, a seguin e profeesora;

Ana Novak ski dos Santos, Habilitada,
para ter exercícíd na E.scola de Cerrito, a

partir de 14-03-72.

Camoinhas, !iO de março' de 1972.

Alcides Schumecher Municipal

Portaria de ,30-3 '1972
Alcides Schumacher, Prefeito unicipal de

Canoinhas, do uso de suas atribuiço s, resolve:

'Concede, Licença
De acordo com o art. 139,
n.o 413, de ,24-3-58.

à profa. Irene D. Munhoz, por 120 dias, 8

contar de 15-3-72, e para substituí-la, design -

se a profa. Darli das a. Costa, GiDasiana,
Padrão C-E-3, • partir da mesma data.

Canolnhas, 30 de março de 1972. '

Alcide-s Schumacher - Prefeito Municipal
Antonio Souza Co!ta - Dlr. Adm.' n
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Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - Estado de Santa Catarina
I

aI de Praça com o prazo de 'vinte (20) dias
o autor José Geraldo Batista, Juiz de Prussa.k, �e outro .Iado com terras pre�endi�a�Ot/Direi da Comarca de CttOoiohas. Eitado Pedro BIgas. e de outro lad? com dlta.s..)tf'Joãode' San Catsrioa, na forma da Lei, etc. Sabatke, devidamente transcrita no Régfãtro Imo.

FAZ SABE todos que este edital vire�. biliário deata, cçmaece, sob n.O I3,.1-3i i avaliado
ou dele noticia tive m, que o oficial de justiça em .cr$ 5.500,00 (cinco mil e quiph'êntoa cruzeiros);
deste Juise e que e iver servindo de porteiro e 2. Dues caliãs de madeira�Am perfeito estado
dos suditôeios, levará público pregão de venda

. de aso e conservação e dePiãis benfeitorias, edifi-
e arrematação. a quem is der e maior lance eados no ter.ren� acima.)lé�cl'it�i avaliadas em Cr$
oferecer sobre a respectiva valiacão,oo dia 18 do 2.000 00 (dOIS mil cru2}eíros), tudo no total de Cr$
mês de abril, do corrente an , às 14,00 boras, à 7.500,00 (sete mil 't./�uiDheDtos cruzeiros). E, para

I porta do edificio do Forum ocal.· 08 seguintes que chegue a n�t<iêia ao conhecimento de todos a

bens, penhorados a CAROLINA PRUSSAK, na .

quem pOII,a in�eressar, se peseou o presente edital,
execução de' sentença que lhe ove MIGUEL que será afixli'do no lugar público) de costume,
MELECHENCO: 1. Um terreno ral. com a

nesta cidad{, e, publicada na imprensa loeel, na

área dei 289,492 mZ
-

(duzentos e. oit tê e nove
forma drlei. Dado e passado neata cidade de

mil. quatrocentos e noventa e dois tros qus- Canoi_9'Kas. Eatado de . Sa�ta Catarina,· 80S dois
drados), ou sejam 1 i alqueires II 38 litros meio, dias/do mê!! de março de mil; novecentos e seten-
situado' no lugar «Rio dos Pardos ou Rio d'

�ia». ta/� dois. Eu; ZAIDEN !t,. SELEME, Esceivão,
, deste municípic 'e comarca, demarêedo devidsm . te ;{

.

(

., e confrontando, de um lado com terras de Frg / =.
subscrevi, "

.. .

1

CISCO Prusaak, de outro lado com ditas de João JOS� GERALDO BATISTA - JUIZ de Direito

J�íZ� de Direitoda Co�arca ;iCanO\haS - Estad� de Santa Cata�ina
EdItal de Praça ccín o pra��'de VInte (20) dias

. o Doutor José Gerald� BÁta, Juiz de Prussek,
_

.

outro lado com ditas de João Pru8sak,,_
Direito de Comarca de Cl,liloiohas, Estado. de outro Ia " com terras pretendidas por Pedro
de Santa Catarina. na fifrma da Lei, etc. Biga.s e de. ou ri lad� com dita" �e João Sah.a.�k�.

FAZ SABER f d 101./ _ t dit I
' devidamente tr sceite DO Registro Imoblh.arloa o os ';I1'Cl es e e I EI Virem' 'o l' 3 731' 1· d C $d I tici t" .:» f" I d

. . n , ,ava la o em r
ou e e no reia Iverem, quC". o o ICla e Ju.tlça 'h t

. '� 2.

J
."

indo de nortei qulO en os cruzeiros\!; e .deste uíso e que estiver_..,serv!D o de porteiro doa
D 'd d

.

Ieit t- d d IJ

ditóei 1 á ',IÃ'
-

d d uas cessa e ma ·lel em per ei o es a o e uso
au I oeros, evar a u uCO re ao e ven 8 I e _'.

.

.,' .,

t ,.. Pj. d
p g

.

1 f' li conaervaçao e demaiS enfe.ltorlas, edificados no
arrema aç..o,· a. quem�ala

er e malar aDço (' e- . d' 't l' d C $ 2 000 00.
. .' '. - .' ttrreno aCIma elcr. Oi a la as em r , ,

recer sobre a resR chva. avalascao, no dia 18 do "d' 'I
. ,

)'t d t t 1 d C $ 7 50000• " '. . , \ OIS mi cruzeiros. u o no o a e r • .

mês de abril" ��}orrente ano, as 14,00 boras, a (sete mil tI quinhentos Cru eiro,s). E, para que
porta do edlf!)lo do Forum local. os segulDtes chegue a notícia ao conhec:;iment de todos a quembens, peohorb/os a CAROL.�A PRUSSAK, nll

POSSQ interessar, se passou ó pre ote edital, que
execução d�eoteDça que Ibe move ALEXANDRE será afixado 00 lugar público ,de c -tome, nesta
NOGATZ· 1.

:
Um terr�':l0 ru.ral, com 8 :área de cidade, e, publicado na imprensa lo I, na forma'

289.492 Z (du�eDtos e OI,teota e nove md,
..

qua-
\ . da Lei. Dado .." passado Desta cidade de 'CaDoi,

trocem 18 e noventa e dOi! metros quadr�d08), ou obas Estado de Sànta Catarina, aos dois dias do
seja I � alqueires e 38 litr'?s e, me,ío. situado no mês 'de março de mil. novecentos. e s�teDta e dois.
lugar «RiO dos Pardos ou RIO d A'fls». deste mll' Eu ZAIDEN, E. SELEME. Escrivão, o subscrevi.
nicípio e comarca. demar.cado devidamente e co0- '�. .

'

" .

frogtaodo, de um lado' com terras d3 FraDacisco JOSE GERALDO BATISTA - JUIZ de DireIto

Diante desse argu o torque do VW 1500 !'Ião O deixa passar
vergonha, graças a um potente motortremem. '-

Mas o Fuscão á o troco na hora, de 52 HP.
..

.

com uma barra' ompensadora que gruda Agora, melhor do que ficar i":lagi��ndO
O' carro no ·ch o. c o ele se comportét: nessas sltuaçoes
Junto co a barra, uma bitola larga é pé!il�r um aqui conos�o, �rocur,a�

,

�
nas rodas aseiras aumenta ainda mais a a

Pla��it1ha
da :o�o _� Ir Ia conferlr�

Com' a modestla .Impede oFusca0 \

sua esta idade. .

.

.

It
'

t ra
E to ara que rogo ali adiante, depOIS qa de falar �s� me'smo, na vo a v. con a pa

..... , ,ã�.jplaq
.

ha, apareça tlma subida. nós o que 'f<l!. que aconteceu. �
rá outro argumento para a gente lhe DepoIs, é �� conhecer os nossos ,'�

c. vencer de que o Fuscão é me,�I��o�r:_:_--,-_:::.e::.xc::::e::.l::::en�t.:ces::.Lp.:.:lam::.:,\sre_l:-ev,-a�r_o_s_e_u_F_u_s_c_ãO_,_-,
\

M A L L 01 N & Q0.
. L_��a Vid�a:,,�l U._5 �__--4,.,..--�'--NDEOOR---,

Edital de Notificação_ co

preze de, trinta (30)
o Doutor José Geraldo Batista; J'ub; de Direito d Comarca de
Csnoinhas Estado de. Senta Catarina, na , forfa da Lei, etc.

rA SABER, a08 .que o presente Edltalj'Vire,m, ou conhe
cimento ::Iele iverem que, por par,te de ALB'ERTO FREDERICO
WOSGRAU, n s autos de ação de REVOGAtéÃO DE PROCU
RAÇÃO, ficam otifleados

I
(JS interessados i9�;rtos e não sabidos,

com o prazo de rinta �30) dias, que se, con irá de priíJ;leira publí
cação, da revogsç o da causa, de acordo om, a petição e respec-

.

tiva despacho que e .traoscreve sob· o Inteiro teor: Exmo, Sr.
Dr. Juiz de Direito da' Comarca. Diz ALBERTQ FREDERICO
WaSGRAU, braslleí ,casado, levradc ,resid�nte e domiciliado
na localtdade de San Antonio, des e município:' e comarca, por'
seu procurador e advo ado abaixo ssínado, ínscríto na Ordem
dos Advogados do Bra '1, Seção ' S80,te Cat,ri08 sob n.? 1271
e com escritório na Rua etúlío :

argas 527, que: 1. por instru
mento público datado de de 8 tembro de 1971, lavrado no 1.0
Tebe líonate desta comarca, coas ttuíu seu bastante procurar o sr,

ALFREDO WOSSGRAU, ra Ileiro, solteiro, maior, lavrador,
residente e domiciliado em ' nto Âotonio, neste munícípío e

comarca, para o fim espec,l. de "propor' toda e qualquer ação
possess-ória contra Euclide., vid, referentes a uma área de
terras de 11 (onze) alqueir:t. d propeíedade do mandante e loca
Iízada, dita' área os Ioceh de Santo Antonio, como tudo se

vê da respectiva certidão tie ma dato junto 8 esta. 2. Não con

vindo, porém, 80 suplíc nte qu o suplicado, .seu : procurador,
continue no exercício (le semel ante n.andeto, eis que deseja
reassumir em toda '& s e plenítude os: seus direitos de defender

aquilo que possue, q r. perante :Excia., de acordo com a

legislação em vigor, evogar-Ihe e.x.' essamente todos os poderes.
contidos e outorgad s no dito ínstru ento, pelo que respeitosa
mente requer que, autuade esta, se igoe V. Excis., de mandar
tomar por termo revogaCão, sendo Ie intimado o suplicado
pera todos Os leitos legais e publi, ado "pela imprensa para
conhecimento, d tercerros, a quem int resssr, feito o que, pede
lhe sf'jam entr ues os autos� . independ ntes de ficar traslªdo,
para dele usar como e quando convier, d JaiR de pegas 8S custas
devidas. Dao um valo: de Cr$ 500,00. N. Termos P. Deferi:'
m'loto. Cano: has, 14 de muço de 1972 '�8S). Osvaldo R.ogério
d� Oliveira Advogado - CPF 055155219. D PACHO DE FLS. 8:
«Proceda-s • notificação do requerido, spó lavrado' o termo de

revogação o mandato. Tal notificação, dev' rá ser feita através

expedição de mandato. Dê-se, 8 terceiros ci� eia da revagação,
através public&ção pela imprensa, na for requerida. Após
voltem. aooinhas, 21.3.72. (as). José Geraldo Batista, Juiz de
Direitolt O QUE CUMPRA. Dadp e passado n�st8 cldade de
Canoi !os, Estado de Slitota Catarina, 80S viu e e quatro (2�)
dia e d ml's de ICsrço de mil, novecento� e seteD)! IA e dois (972).
Eu, ZAIDEN E. SELEME, Escrivão; o subscrevi.

JOSF: GERALDO BATISTA -.,. Juiz de Direito 1

Coop�rativa deProd
de ate Canoinha

,

ores

Ltda-.
,

LÉIA GERAL EXTR
. A

o esidente da Cooperativa, e. Produtores de
Mate Canoi has Ltda" usando' das atribuições que lhe
confere o Ar

.

o n,o 42, letra (d) d Estatutos Sociais,
resolve c o n v c a r a Assembléi /�.Geral Extraordinária
dos' Associados, a realizar-se em ,.4 a sede social, sita na

Rua Paula Perei a n.o 698, nes, cidade de Canoinhas,,
. .

Estado de Santa Catarina, nQ� dia 29 de abril de 1972,
às �3 horas, em

.

RIMEIRA l ONVO�AÇÃO, afim de
tratar dos assuntos constante da segumte

ORD M O DIA:
Eleição de cargos soei is p ,a término de,mandato, a saber:'

a) - eleição de u ;'elegado, junto à Federação das'
t.

Coop. Prod. d ate "Santa Catarina" Ltda. '

Não havendo m
.

o legal para instalação da
Assembléia em Phme 'a Co vocação - 2/3 de associados
fica desde já feita o/f SEGU DA CONVOCAÇÃO, com

metade e' mais· u',' de asso ·ados, para as 14 horas do
mesmo dia. 3e ai.

J
a não hou er número legal fica feita

a TERCEIRA E ' LTIMA Cp OCAÇÃO, com 'o míni'"
mo 'de dez (10) <' ssociadosfo . par as 15 horas" ou seja,
uma hora apó la segunda. O n 'mero de associados da,

Coopera�iva t/éie 852�.
E- pa ,á que chegue ap

associados, assou-se o presente E' TAL, que será afi..
xado na s.',de da Cooperativa e arm zéns de seus postos,
bem com i" publicado, na imprensa' lo 1 e, remetid�i' aos
associad s, na medida do possível. .

�

....� anoinhas, 5 de abril de 1972.
Ribas da Cruz - Presi nte 3

A, M.ÜSICÁ!

Sucesso Nota 135,0
Diariamente' às 15:00' h:
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ANÇADOR DE
-:- A P R E S E N T Ao

20,15 horas - censura, 14 ano

, as 13,45 h - em matinê' - ensura livre

rica explode em ação deseOf eada!
- Fantãst: li aventura de Julio Verne 11 busca do

di ante mais fabuloao do ndo!
\

RELA
com aI - Ursula Andr 8S � Orson Welles.

chntcolor - Techni cope.

DOMINGO, em ês íormidávei·••esaõe•• as· 16 e 19
horas. cena. livre. - A. 21,15 h ra. � censura 14 anoa

A Morte a Floresta
estrelado por �Rità �ushi ghan e Oliver Reed.

Filmado em & DaVi sion e em cores. /'

Um homem com a força e m leão enfrenta mil perigos
num inferno v r e sobre a terra! ,

'DIAS 10 e 11. 2a. e 38. f.

A Morte a Floresta
DIA horas - cenaura 14 Aoos,

OCAS)
entrada grátiu)

filmada

DIAS 13 e

Um filme

70
UNICA EXIBIÇ�O
5 h - eens, 14 anos

elo! O grande e terno problema da

díálogo, entre pai filhos,
o corajosamente n tele:

Com
em Technicolor.
Graziells Granate e

Não pe cam este sucesso ,da Film enter,
�

DIA 15, .ába o • as 20,15 horas - cena ra 14 anos

DIA 16, dor�·�:/ogo •.as 13,45 hora. - cen la livre

Peter Lee Lj"'renCe no super far-west todo colorido:

'Dias de Violência .

DIA 16, dirriiogo, em três formidáveis se..õe.: 16 e 19

hora.tensuva
livre. A. 21,15 hora. - cen•• 14 ano·

Um super filme de guerra: '

Cinco para o Inferno
Filmado em Cinemallcope - Te<:h�icolor.

I

Aguardem para breve:

B A R R A.B A S
.....-----------------------,

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72 Sensacional
RádiQ Canoinhas

NOTAS 'E SPA RS AS·
A nossa cidade hospedou

muita gente durante 08 festejos
da Páscoa; destacando. se o Co
ronel Ney Cárvalho Rauen, de

Porto' Alegre, drs. Regtnes Pro
ehann e Hilton Ritzmann, de

Curitiba, Benito Gastão Bastos,
também de Curitiba, ��yr Vi-

_

lels, do. Rio d'e Janeiro,�. Carlos
Schramm, de Curitiba, -�Rubens
Seara, de Joinvílle, af."rLeones
Greipel, de Santa Mari�, Rio
Grande do Sul, afora eúrros.

x x x

Bem animado e concorrido o

snuncíado baile do chopp, pro
moção da Sociedade Beneficente
Operária. no' 800 do seu cm

qüentenárío, levado a efeito na

noite de sábado em seus salões.

x x IX
Aniversariou-se segunda feira

última, o prestante cidadão. sr.
Wtegsndo Wiese, quando foi
bastante cumprimentado pelos
seus inúmeros emrgos.

x x x

O Ginásio Moderno' Vidal
Ramos foi o grande vencedor
do torneio Dente de Leite rea

lízado .na Praça Lauro Müller,
quarta feira dia 29, em come

moração ao oitavo aniversário
da Revolução Brasileira, ganhan
do um lindo troféu, oferta da

Municipalidedl3.
x x x

Familiares do saudoso Gui
lherme Grosskopf, Willy Gros

skopf, se reunirão amanhâ, em

Rio da Areia, afim de. homena

gearem Dons' Leonor Stulzer
Orosskopf, nos seus 60 anos de

,

idade. Os nossos cumprtmentos,
x x,x

Muita animação na cidade,
como nos aDOS anteriores, para
o anunciado Baile dos Atiradores-,
a ter lugar hoje, na ,SBO, após
o torneto tradicional em sua

cancha no Campo d'Agua Varde.

x x x,

'A primeira quadra asfaltada
da Btia Barão do Rio Branco,
foi festejada também com chou

p&da', desta jeita oferecida pelá
Associação Atlética do Banco
do Brasil, beneficiada com a

melhoria.

O Santa Cruz aproveitando.a
folga do campeooato, realizou

fim smtstoso, domingo último,
com o Peri de' Mafra, sendo

abatido pelo escore de 2 a 1.

x x x

E amanhã, em prosseguimento,

8 LEC programou dois jogos,
que deverão agradar. Jl:m Mar
cílio Dia!! o São Bernardo rece

berá a visita do Sossego, num

choque de dois líderes e no

Municipal, o' clássíco tradicional,
reunindo Santa Cruz e Botafogo.

bílídade,
caligrafia
grafia.
Apr ,entar-se nõs es itórios I

d mpreza Indl. Cml.

1: da., no Bairro Industrial.

.
'_

.AMOINB"'!,
força to(al ,em' comunicação

A NOSSA 'PATOTA TEM A MELHOR.

J\ádio Canoinhas 1350

Festeje a data grata de seu

ente querido.
Diariamente às, 14 horas:

Gentilezas"

o 'TRINKO JEFF
, ')

t .

OPS, tudo legal? Como sempre aqui estamos, para o

bate papo.
* Sábado passado tivemos o baile do chopp na SBO.

O líquido não faltou e o pessoal se divertiu às pam

pas. O grupo folclórico alemão foi ótima atra,ç�o, e a

música, para quem aprecia este estilo, estava formidavel.

* Já' fazia tempo, mas apareceram os novos mora

dores de Curitiba: Clodô, Xixo e Rubens. Vieram

buscar aqui os ovínhos de Pásc?a.
* Provavelmente, em 1976' entrará em funcionamento
o primeiro satélite exclusivo brasileiro, destinado a pro
mover a integração nacional no setor das comunicações.
* O aniversário da Revolução foi comemorado aqui,
em Canoínhas. com um torneio/Dente de Leite de

futebol de salão. Foi um movimento pra gurizada.
* Quem também apareceu' por aí pra ver o .colhí-

nho foi o João de Souza, 'o recruta carioca. .,

* Dia 2'; a Izabel fez mais um aninho. Estamos

esperando a festinha. Felicídades, Iza.
AS BARBADINHAS DO JEFF:

Filmes. que .vocês não podem deixar de ver: «Honde
os Homens

1
são Homens» - a história de um joga

dor e uma pistoleira; «A Organização», com Sidney
Poitier; eAnônímo Venezíano», aquela paixão toda, ..
Florinda Bolkan e Tony Musante; cO, VILÃO»,
'Richard Burton.
,* Você gosta de música? Então, saca: Um LP este--,
reofônico com grupos conhecidos no mundo inteiro:

eRocking Horse», «The Buggíes», «The new Seekers»
e «Hotlegs». Entre as músicas: eBíggest Gossip in

.Town», «Never End.ing Song oí Love», «Lady Sadie».

Tranquilo.Boston Pops.Lv ímportado. É agradável ouvir:
"Stardust", "Nigth and Day", "Days of wíne and Roses".
* E você que aprecia um bom livro: "A Viúva
Branca" (Ascendíno Leite); "Os Trabalhos e os Dias"
(Luís Wanderley Torres); "A Cidadela" (A.J. -Cronín);
"Mais Forte que o Amor" (também A. J. Cronín).
* Você'" sabia: , "."

'

.

que quando o Coríntians .foi campeão pela última vez:

O Marechal Costa e Silva ainda era cabo?
O Papa Paulo V I era coroinha?

Ryi Barbosa estava decorando a cartilha?
Farmácia se escrevia com PH?
O pai de Roberto Carlos abria-os olhos neste mundo?
Colocaram a pedra fundamental da Catedral de
São Pedro?

"

- e" finalmente .. '. sofredor coríntiano, Djalma.. San-
tos fazia, o primeiro treino no infantil?

* Para o baile de aniversário do Grêmio XV de
Julho, já está certa- a presença dos «Atômicos».
*

. Você que gosta de, estar por dentro do que
acontece: CORREIO DO NORTE, e basta.
* Por enquanto, é só. Voltaremos daqui sete luas.

Tchau!

CONJUNTOS

DE

Seleme
\

•
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