
IrCORREIO DO NORTE, �om
1a. Festa de Congrassàmento
L

'

A nossa mensagem • • •

O Governo t' o povo' canoínhense recebem 8 visita dos
, madeireiros como testemunho eloquente da simpatia e do interes
se pelo progresso crescente de nossa região.

De uma reunião de' homens de negócios, habituados a'

encarar e resolver os problemas da sua, esfera de trabalho com
a objetividade que lhes é peculiar, é-nos lícito esperar que as

resoluções transçedem o âmbito puramente..i. teórico dos debates,
para se "proje-tarem no terreno das realizações concretas, tradu

zindo-se, assim, em ativa e fecunda colaboração com os poderes
'públicos Da solução dos problemas que substancialmente interes
sam à coletívldade.

Hoje, celebramos 'jllntos, com a mesma emoção, um
acontecimento destinado 'a exercer profunda influência ne vida
econômica desta região: «I Encontro de Confraternização e Con-

grassamento da Classe Madeireira». ,

'

,

As Autoridades aqui presentes, 'F:ederais, Estadusi!j e

Muoicipais, 6 gratidão inteira do povo e governo csnoínhense

pelo notável prestrgíamento que emprestam à reunião, à nossa

terra e nossa gente.
'

Assim, recebam todos os calorosos, cordiais e sinceros
votos de fe liz permanência em bossa cidade, aliados aos auspícios
da, mais plena e fecunda objetividade nos almejados propósitos
que determinaram' esse oportuno e. memorável encontro de ho
mens do -Governo, 'das empresas, do povo, e acima de tudo de

homens preocupados no crescente progresso da Pátria Brasileira.

Canoínhas, 24 de junho de 1972.

Alcides Schumacher - Prefeito Municipal,
Nivaldo Roeder - Vice-Prefeito

I

O Cidadão Canoinhen/se nr.

Sérgio Uchõa de Rezende
Em boa e oportuna hora, a nossa Colenda Câmara de

Vereadores, com aprovação unânime. veio de conceder o Título
de Cidadão Canoinhense, ao atual Secretário da Fazenda do Es->

tado, dr. Sérgio Uchôa de Rezende.
Sem dúvida, justíssima, sob todos os aspectos, a co

menda. :E: que o paulista, agora também canoinhense, sr. Uchôa,
depois de sua visrte oficial ao nosso município, acompanhado do

Deputado 'I'herézio Netto, como que acordou os nossos empresá
rios' e de repente uma verdadeira onda de desenvolvimento como

que contagiou a todos" O assunto dominante, em todas as esferas,
é a Implantação de novas ínaústrtas ,e ampliação das atuais. Um
problema de difíCil 'solução; de interesse geral, que desafiava a

todos, governo e goverueutes, parece resolvido, também com

decisiva intervenção do sr. Uéhôa, o próximo funcionamento do

FRIC�SA.
A Lei da concessão do título estamos publicando abaixo

e o mesmo será entregue em data oportuna, em sessão

solene, talvez por ocasião da visita de Governador Colombo Sal

Ies, em julho ou agosto, quendo da inauguração do Grupo' Escolar'
-Irmã 'Felicitas, no bairro do Alto das Palmeiras"

Câmara' Municipal de - (anoinhas
,

' /
..

Decreto :Legislativo 0.° 4 de 16 de junho g�1972
, ./

Concede Títulos' de CidadªRrâ '

o cidadão João Seleme, Presidente da &�ara Municipal
de Cano has, Estado de Santa Catarina, f: 'saber que a Câmara

Municipal retou, e eu promulgo o s ünte
,

\
D ATIVO:

"

Parágraf único - Os 'titulo a que se refere o artigo
1.0, do presen Decreto Legislativo, ser entregues em Sessão
Solene da amara Municipal, que será maNada, em tempo e

hora opa ll:na.'
Art. 2.° .:... Este Decrete: Legislativo entrará em vigor na

da de sua publicação, rev9gadas as disposições em contrário. '

Câmara Municipal de Canoinhas, 'em 16 de junho de 1972;

João Seleme - Presidénte

Âgradecimento
A Pia União de (Santo AntQnio, m8ntenedora da «Casa Dr.

Rolando Lourenço Melluceli», vem de público agradecer 80S PA

,DRINHOS das, tnzenas que se realizaram em louvor a Santo
Antonio, de 1.0 _a 13 p.p. e-a, todos os que colaboraram de uma

forma ou de outra, para o maior êxito daquela promoçã'o.
A DIRETORIA

/

saúde �fusivamente
"

todos' os- participantes da "I
hoje .em (ANOINHAS. i-I

,

..J

grande
dos

,
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CAIXA POSTAL" 2

Diretor: Rubens, Ribeiro da �ilva
FONE,' 128 ÇIRCULA AOS SABAD'OS

Autoridades ' aqui
A nossa cidade deverá hospedar
hoje, no encontro de Congras
sarnento e C_onfraternização dos

Empresários da Madeira, as se

guintes autoridades federais �

estaduais: Presidente do Instituto

Brasilelro de Desenwolvímento
Florestal e seus Delegados nos

Estados' de Santa Çatarir:;a e

Paraná, Secretários do Estado

hele, \ pa,ra o conclave madeireiropresentes,
de Santa Catarina, dto Sérgio
Uchôs Rezende, da Fazenda, dr.
Yedo de Gouveia Lins, do De-

,

senvolvímento e dr. Cezar Amln,
dos Transportes, Secretário -ôa
Fazenda do Estado do Paraná,
dr. Maurício Schulmann, Oire
tores dos Bancos do Bresil,'

InauguradO o

Supermercado Oereal
Mais, um marco do nosso

desenvolvimento, sem : dúvida,
foi a 'inauguração oftcial do
Supermercado Cereal,

,

.ocorrrda
4a feira, peles 11 horas, iusta
lado em Sala alugada da SBO,
onde funcionou a agencia do Ban
codo Brasil,na Pça.Lauro Müller.
Ali comparecerem autorida

des, especialmente convidadas,
desatando a fita simbólica o

Prefeito Municipal, sr. Alcides
Schumacher e o Díretor Gerente
da Organização, industrial, sr.

Luiz Pedro Marmí, se guindo-se
das bênçãos do nóvel estabele
cimento pelo Vigário da Paró
quia,

�

Frei Henr-ique Müller.
,
Anotamos ali a presença das

seguintes autoridades: MM. Juiz
de Bíreíto da Comarca, dr. José
Geraldo Batista, Vice-Pn.feit6,
sr. Nivaldo Roeder, Promotor'
Público, dr. Enéas,'"Athanazlo,

,

Delegado Especial de Policis,
dr. Hatley Avaí dos Santos,
Comandante do 3.° Batalhão da
Policia Militar, CeI. Milton Mel

lo, 'I'te.'da Junta Militar, Osvaldo
Conrado Narloch, Vereadores,
João Seleme, Presidente da Câ
mara MuniCIpal, Adhemar Schu
macher, dr; Paulo Eduardo Rocha
Fada, Guilher:me Prust, advoga
dos, drs. Rivadavia R. Corrêa
e Saulo Carvalho, Alfredo Gar
cindo, Fiscal da Fazenda, indus
triais srs. Isaac Zugman, Oldemar
Mussi e Luiz Fernando Frl:!itas,
médicos drs. Haroldo, Ferreira,
Diretor do Centro de Saúde e

Mário Mussi, além de outras'
pessoas .grades..
Após foif servido II todos os

presentes um gostoso' aperitivo.
No 'período da tarde, pelas 13,30,
já inaugurado, o-estabe leclmento
reabriu suas portas para o ini
cio' de suas atividades, com

apreciável movimento no estilo

pegue-pag'ue.
O nóvel estabelecimento,

muito b�m montado, com variá
vel estoque, sem nada, a des�jar
aos seus congêneres dalI' grandes
.centros. Nossos cumprimentos,
com votos de feliz êXito, aos

'seus proprietários.' A gerencia
do Supermercado Cereal -em
nossa cidade está a cargo do
sr. FioJ;'indo Lusa.

Regional do Desenvolvimento
Econômico, .Banco 'do Estado,
Deputados Aroldo, Carvalho e,(
Benedito Th. de Carvalho Netto,
além 'de outras, dependendo de

confirmação e ainda a imprensa,
falada e escrita, de diversos ór

gãos do Paraná e Santa Catarína, -,

o PROBLEMA DE ILUMINAÇAO PÚBLICA
Váriós . setores da

\ cidade, às e�curas

Grande parte da cidade está às escuras, sendo rmpressío
nante a queimá Ide lâmpadas, com poucos dias de uso, por vezes.

A despesa da Municipalidade na compra' de tâmpadas atinge
grandes sornas e as mesmas são substítuídas, em acerto com a

CELESC, todas as quintas-feiras.
A nossa cidade, plana e extensa, possue uma grande rede

de iluminação, atingindo todos os, bairr-os. As reclamações de Se

tores com lâmpadas queimadas, são frequentes na Prefeitura.'
.Díante 'dó problema, o Prefeito Municipal, sr. Alcides

• Schumache r, quando' de sua última estada em Flor ienópolís, foi
aos Escritórios da CELESC e e'xpoz, em todos às detalhes, .o

angustiante problema, cujos' responsáveis prometeram uma solu-

ção a curto prazo.
'

I
,

'
'

CCrtIO esta solução ainda não veio, _o Chefe do Poder Executivo,
ratificou o pedido, agora por escrito, através 'do seguinte expediente:

«Canoinhas, junho de 1972 Senhor Diretor.
Com o presente, ranftco as solicitações verbais, feitas ai,

sobre iluminação, publica de nossa cidade. A situação é das mais

graves, com ,Jreclamos gerais. da, população. Apesar da constante
troca de lâmpadas, efetuada pela Municipalidade, a cidade está '

,
cada vez mais escura. Tentamos, pensando resolver o problema,
à compra de lâmpadas estrangeiras, bem mais caras e o assunto

perdura. As importâncias díspendídae na compra de lâmpadas se

tornaram sempre mais elevadas, sendo, assim, a, iluminação pú
blica de Canotnhas, (das mais caras, a ponto da Prefeitura não
ter mais condições de efetuar os pagamentos devidos -no setor.

Esclarecemos que apesar desta situação, a nossa Municipa
lidade encontra-se em dia com os pagamentos devidos à CELESC.
A continuar ,a presente situação a Prefeitura será forçada a em

pregar toda' a verba da iluminação pública na compra de lâmpadas.
Diante dó exposto, solicitemos, mais uma' vez, urgentes

medidas e providencias, no sentido de um geral reparo na rede
de dísrríbutção da cidade, afim, de sanar-se o problema. )

Pelo esperado atendimento, antecipamos nossos melhores
agradecimentos.

Na' oportunidade, -apresntamoa a V. Sa. "nossos protextos
de alta consideração e apreço.
Atenciosamente, Alcides Schumacher .;_ Prefeito Municipal».

Associação Comercial e

,MOVIMENTO
Iod�strial de Caooiohas

ECONÔMICO
Tendo em vista o que dispõe o Decreto 267'de 19 de

maio último, relativo a entrega das parcelas .do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias àos Municipios, esta associação clss
sista,: solicita dos senhores industriais e comerciantes que façam
entrega, ,até o dia 30 do corrente mês, ímprorrogeveljnente, Da
Prefeitura Municipal desta cidade, sua Declaração do Movimento
Econômico relativo ao ano de 1971, sob cuja base deverá! ser
'calculada a quota para no�so Mimicipio.'

'

::.._ Não é necessário frizar que o documento em causa, se

atendido no prazo previsto, trará à CanoÍnhas, um aumento da

quota' reversível, coerente com, seu desenvolviment.o.
Por isso que, a Assóciação Comercial e Indu3triel de

Canoinhas, se faz presente, no sentido de conscientizar a cl6!lsé

empresar!9l, para que procure, com a máxima urgência 118 Pre';'
feitura Muoicipal, os formulários da Declaração do Movimento
Econômico, preenchendo-o dentro do prazo previsto, porque atra-;
vés, desta medida, todos- nós estamos dondo condições, paia Um

aumento ,substancial da quota ao Município.
Não esqueça. O prazo é 30 de junho corrente.

à- Canoinhas, o que mais ela preci�a: Arrecadllção.
Canoinhas, 20 de junho de 1972.

'

,Pedro Merhy,Seleme - Presidente

Vamos dar

\

Nós a, n te s.S
-

,1,m _ começamos
Aqui na região de Canolnhas, o futuro já está plantado!' São mais "e �essenta milhões de árvores!

Parte \ já em fase de apro:veUamento 'industrial.
A Prefeit�ra Municipal de Canoinhas pz:oporciona incentivos, fi�cah� e destina imóvel para novos empr,ªe�imentos industriais. V I S I T IS: M-NOS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO ,NORTE

Associação (omerclal e industrial de Canoinhas
4SSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

- ,

Convoca'ção
Atendendo ao disposto nos Es
tstutos Sociais, artigo 34, con

vidamos os 'nossos associados,
para comparecerem à Assembléia
Geral Ordlnárfa, a ree lizar- se
no dia 3 ,de julho de 1972, às
20 horas, em primeira' convo
cação ou, em segunda convoca

ção; às 20,30' horas, com qualquer
número I

de assocíaaos.

A ordem do dia será a seguinte:
1.° - Apresentação do relatório

,

da dire'toria e de demons-
tração de contas <ia Tesouraria;
2.° - Eleíção e posse da Dava

I

Direto,ria e Conselho Consultivo;
3.° - Outros essuctos- de inte
resse da classe.

'Nota: Pare validade, 88 CHAPAS'
deverão ser apresentadas

com o "DE ACORDO", dos
candidatos e com 'antecedên\!ia
mínima de 24 hOl8S das e le i
çõ-s, 80 ].0 Secretário para °

aevido registro.

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

,/

Às 06:00 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde.

Canotnhas, 13 de junho de 1972.

ass. PEDRO MERHY SELEME
Presidente 2

Para seus' impressos

pROCURE
,

Impressora Ouro Verde

A casa :10s bons serviços)

,Rosários, Correntínhas com cruz I e medalha, Fivelas,
Diademas, Cortadores de unha, Chaveiros, Tesourinhas,
Pulse � s para 'relógio, Anéis, Brincos, Ah

.

Óculos sol, Pinças e muita
...,.,.,t:l.LOr,,.., rsdo,

Rua
l

Registro

-Para

At agricul
-

cao
,

lanos de vendas de a
,

-

Prazo de entre ,. Imediata e/ou 8i é '30 de novembro,

Desconto espe�ial-' ,,�verá «des-4t� especíalj de ér$
30,00 por tonelada em pdas as &;;fiçoes de pagamento:
a) Vendas à vista - V ací ento em 30/out'ubro/7�;
cÇ>m rebate- de 10%, mais ��desconto especial»;
bi Vendas a 60 dias -1] nci ento em 30/dezembro/72,
com bon/i�icação de /�% mal' ..

,

«desconto especial»;
c) 'Vendas ,a 150 as· Prazo de pagamento e

respectivas bonifi

até 28/fev eiro/73
até 30/m çoj73
até 301 ril/73
até 3, maiol73

com 13' de
com 10%' e

cem 70/0'
com 40/0 de

bonificação;
bonificação;
bonificação;
panificação.

ores informa.ções, consulte o repr' errtarrte
MA N A H' para a região,

I

Agro Pec-,uâria:
RUA, 'PAULA PEREIRA, 787

Fotocópias em um

e qualquer
V. Sa. desejar.

,
I

A M Ú S I [C A!

5uces,sô Nota 1350

I
I

Diariamente às 15:00' b:
CanolnhBS

Venha chorarsuasmágoas
-.

o nosso ombro0 ÓSGir'dividimos
m quan�� prestaçõesVoquise,r.

;'

Venha até' aqui. _

Não importa que suas mágoas se" in
enormes. Nossos ombros também ão,
E nossos planos são de curar qu quer dor.
Tudo o que v. precisa fazer' contar

pra gente onde e quanto está aoendo.
Nós estudamos direitinho seu caso,

apresentamos sugestões e . resolve.
Resolve o carro, a cor o plano. ,

'Nós ficamos com ao tra parte e
'

,

providenciamos financ] mento, papelada, etc.
Então, fica

reso�vi
{) assim: v. pára 1

de chorar e traz sua mágoas até aqui.
'

.r:A

�:g�a���se;��rr s a;,e��:e�.e dividi-Ias J

��ii��1�,�����,

Rua Vida'. jtamo�, 1195

)

I

M

Aviso' da
\

Estadual' de
Exatoria'

"

(anoinhas
A Exatoria Estadual dé Canoinhas avisa aos se

nhores .contríbuíntes que a Prefeitura 'Municipal de
Canoínhas recebeu o novo modelo para' apresentação' de
Declaração de Movimento Econômico,' o qual deve ser

entregue até dia 30 do corrente mês.
I

l i

A partir do dia 30 de junho, o contribuinte que
for ao Banco' recolher IeM deverá apresentar a 2a. Via
da Decláração' de Movimento EconÔmico, devidamente
visada por esta Exatoria, conforme radiograma circular
recebido do Tesouro do Estado.

Exatoria �stl1dual de Canoinhas, junho de 1972.

Odila Pacheco de rt1iranda Lima Prust
-: Exatora em exercício

Atencão
.

Barra Grande
,

(�gua Verde)
Miguel Perciak avisa aos

criadores de suínos daquela
localidade, para que fechem
os" mesmos, porque estão

dando grandes' prejuízos em

suas roças, é que· não se

responsabiliza pelo que ve

nha a acontecer.'

O Proprietário

Caçador�s!
\ _.J.

.-

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
excepcionalmente vem

I permitindo a continuidade do
tradicional esporte .da caça. Espera, assim, que essa
atividade seja exercida rigorosamente dentro da dis
ciplina das Portarias n,os 12 e '1 � baixadas pela
Delegacia Estadual do IBDF em Santa Catarina.

I IBDF -' se

I

, i

f"·
�; I

, I

\

\

& 'I

"�
l !

REVENDEDOR
AUTORIZADO

��--------------------------------------------,-,�--------------��

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Noticias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

f

A noticiá das noticias
Nossos prezados leitores certamente estão estranhando a ausência
da coluna nos últimos números. A razão é que infelizmente fui ror
çado a voltar a Curítíba, fazendo mais duas cirurgias na vista. São
acontecímentos que fazem parte da existência ue cada vivente,
contudo fé em Deus que' o pior já passou.

Baile Junino hoje na Hípica
Grandioso baile junino será levado a efeito hoje DOS amplos salões
de nossa sociedade. Muitas novidades pontificarão o acontecimento"
a dança da quadrilha, casamento do «Nho Jeca», etc. Amplo pro.
grama neste sentido foi díatríbuído, inclusive feita urna programação
especial no Canal 12 de Curitiba e «Gazeta Informa», noticiário do

programa de Díno Almeldac.Reina Grande entusiasmo para a alegre
noitada de hoje. A jovem guarda em grandes atividades para pleno
êxito da promoção junina.

Completando se�s 18 anos de jornalismo
Dino Almeida completando i8 anos de jornalismo uíárío tranquilo,
honesto e hourauo, divulga este livro, seus :V111 Pensamentos Prefe
ridos. E pede que façamos. em umas vinte e cinco linhas, a apre-·
sentação da obra, "Envaidecidos pela lembrança, justificamos a

escolha de nosso nome pela amizade que nos une, há largo tempo,
e pelo rato .. desconhecido por muitos - de havermos. Dmo e eu,
começado- j untos nas lides jornalísticas, no mesmo setor, nós em

«O DIA» ele na «.'\ TARDE». Certo é que Dino Almeida, nestes 18
anos de labuta diária, embora tenha evoluído enormemente no estilo
da apresentação rte sua matéria, não. mudou praticamente; é ainda
o mesmo meninão de coração puro, de propósitos bem delineados,
de há quase vinte anos. E .sua sobrevívencla, duas continuadas vi
tórias, sua meteórica corrida sempre em prol oe _boas metas tudo
se justifica e pode ser compreendido justamente pela soma dos dois
fatores: a pureza de propositos e o critério na. apresentação da
noticia. Seu jornalismo e tranqutlo e jovem. Modílícou, sem uúvída,
o eoíunísmo socíaí do sul do país, e é hoje' sem favor algum, um
dos nomes respeitados' centro e fora das fronteiras brasileiras. Obs:
Este tópico é .parte da apresentação do livro ,«Os Mil Pensamentos
Preferi fios de Díno .t.lmeida», pelo Professor de Direito do Trabalho
na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná.

-

\

Um cartão com uma rosa vermelha
Única cidade 'do Brasil onde o turista ínvez de receber uma multa
ao infringir o Código Nacional de Trânsito, ganha um cartão com
uma rosa vermelha, é Joinville, Santa Catarina. Na cidade que já
recebeu a denominação de Manchester Catarinense. Cidade das flores'
e até das bicicletas, o Infrator de trânsito encontra no parabrísa de

.

seu veículo uma mensagem de agradável e felizes hora" durante.
sua permanencía ali. «Mas na próxima viagem, por favor, observe a

sinalização, para que seu veículo não fique inregularmente estacio

nado, como agora». A idéia é da Comissão Municipal de Assessora

mento 'I'urístíca e do Serviço de Trânsito de Joinville. (Gazeta do Povo)
\

-

Tribuna do Interior &- Dr. Rubens A. .Jazer
A Revísta «Tribuna do Interior» do Estado de São Pàulo em sua

edição de março.abnl.. volta a tecer comentários sobre a adminis
tração do Prefeito Municipal, Dr. Rubens Alberto Jazar, um dos

integrantes ua lista de ouro dos «Dez Melhores Prefeitos de 1971».
Realmente S.Sa. vem se conduzindo sem alarde, ostentação ou van

glória, ponderado, justo, vem trabalhando, lutando e tudo fazendo
Das suas possíbilldadea administrativas em prol de sua comuna .

.
Justa razão para que a Tribuna do Interior, órgão da Imprensa
Paulista que luta pelo Municipalismo Nacional, faça suas pesquizas
e depois de apurados estudos recompense aqueles que realmente
trabalham pela grandeza do Brasil.

Arurnars a solta no quadro urbano
Já não é a vez primeira que esta coluna focaliza o assunto, também
não é a primeira vez que a Prefeitura tem procedido a apreensão
de animais, só liberando depois do pagamento da respectiva multa.
Acontece que a mesma é reratívameate pequena, aliás mínima, agora
os infratores da Lei, serão responsabilizado:" com multas elevadas,
pois as

/

pessoas prejudicadas com animais a solta não são poucas,
inclusive o nosso Pe. Vigário que também-tem criação, porém em

local apropríado e seguro. Aqui fica o aviso: prenda seus y.nimais
para depois não terem que se haver com a Lei. v

Passarela da "Socledada
Dia 13 do corrente completou mais um ano de sua feli'z existência,
o .sr, José Antonio Correta, Agente Postal Telegráfico de nossa cio
dade. Muitos foram os cumprimentos para o aniversariante.

I

* 'I'anibém na mesma' data registrava idade nova o sr. Antonio'
Greüín, residente em Palmito. Pessoa estimada, recebeu. os mais

justos e merecídõs cumprimentos pela feliz data natalícia.
* Dia 19 .anlversarlou a Iinda garotinha Maria Trevisani, dileta filha
do casal Deonisio (Paaqualína) 'I'revísaní. Dia muito festivo para o

casal e muita alegria para a Maria no conchego da turminha amiga
que lá estiveram.\ '

* Dia 20 do andare quem estava festejando niver foi o sr. Paulíno
Furtado de Melo, pessoa que desfruta de sólida amizade e chefe
exemplar, teve naquele dia a mais merecida demonstração de amí-

. zade, ocasião em que um grupo de amigos foram em sua residencia
realizar a tradicional «surpresa» que foi concorridíssima.
* Dia 22 do corrente nossa ,agenda social registra com prazer a

passagem de niver do nosso simPi!-tico e querido Bispo Uom Orlando
DottL E' data muito significativa e de alegria geral para todos os

católicos, onde vêem· na bondade e humildade de n08SO Pastor Ue
Almas a segurança e a certeza para a paz espiritual.
* Também festejou sua data natalicia dia 22, o jovem Arno Reckzie
gel Junior, moço ljgado ao alto comércio hoteleiro, encontra-se atual
mente no litoral do Estado, onde-dirige um dos mais beni lpontados
e luxuoso Hotel na praia de Piçarrás, juntamente C6m seu projenitor.

� coluna se associa às manifestações de' amizade, almejando
a todos os aniversariantes toda a. sorte de felicidades, paz e saúde.

Rua V e r a Cruz
Duque a 40 (O DE )
metros

A P-R E SE N T A -:-

HOJE. horaa - cenlura 14 anal

F
.

\

e�teJe a data grata de seu

ente querido.
'

Diartamente- às 14 horas:

Gentilezas.
CANOINBAS,

\
força total em comunicação

/

PELOS LAR'ES
e aiO --"e§ �

Serviço Sodal da Indústria
, (S E S I)

Nucleo Regional de Vanoinbas'

Aniversariantes
ANIVERSARIAM.SE

da Semana

Acham-se abertas as ma

trículas para os seg�intes
.cursos:

Flores Artificiais

Parteira Prática
Educação -Sanitária

Datilografia
Corte e Costura

As matrículas podem ser

feitas diariamente das qs às
IS horas, no NR do SE;SI.·
na Rua .Major Vieira, 640.

VENDE-SE

Frei

NÃO COMPRE

DE

Hercilia esposa do sr. Emilto
Lemke e Ludooina esposa do

.

sr. Faustino Galeski; o garoto
Luiz Eraldo filho do senhor
João Tomczvk..
Dia 28: a senhora dona

Paulica esposa do sr, Jose
(lreffin; o [ooem Alceu. MüZ
bauer; a senhorita Yolanda
Trevisani.

HOJE: as senhoras donas:
Duuriu esposa do sr, Jahvr
Lessack e Elba esposa do sr.

Orlando Oatz; a senhorita
Maria das Graças Silveira;
�s meninos: Neivis João filho
do sr, Waldemiro Hening e

João Nivaldo filho do senhor
Nivaldo Damaso.
AMANHÃ: o jovem Pedro

Satsno Borek; as meninas:
Edeltraudt filha do sr, Afonso

. Knopp, Nilma Terezinhe tiih«
do sr. Antonio dos Santos
Veiga e Neuseli filha do sr.

Germono Bayerstort.
Dia 26: o senhor Altaoir

Zaniolo, residente em Curitiba;
li menina Enedir filha do sr.

Antonio de Melo, residente
/ em Paula Pereira.

Dia 27: as senhoras donas:

Dia 29: o. senhora dona
Maria esposa do sr. Artur

Bauer; O [ouem, Pedro Paulo
Rosa; a senhorita Elisabete
Adelaide Rudolt; o menino
Paulo Cesar filho do senhor
Miguel Markiv.
Dia 30: a garota Sandra

Marà filha do sr. Adauto Allsge.
,

r\llAQu I NAS

COSTURA ,SEM

VER. OS PREÇOS
DO

Armazém Tokarski

Civil

natural deste
Rio Butiá, neste mu icipio, no dia

2' de julho de ] 61' lavrador, sol
teiro, domiciliado resídente Deste

muntcípío; filho de rancísco Franco

de Oliveira e d dona Salomeia

.

I resentaram os d cumentos'
exigid s pelo C,ódigo Ci I art. 180.
Se ai uém tiver conheci ento de
existir algum impedime to legal,
acuse-o para fins de direr o.

Major Vieira, 19 de junho de 1972.

. SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil n

«Correio do Norte» envia a

r
todos os aniversariantes, os

melhores cumprimentos. ,

,

,��""*.Mp+_,'íW�4iifi.i\i$94R§iiMiii#í4""

Mai!/ um esp tacular programa duplo. 1.0) se7sventur Dum filme cheio de pirataria:

\ JUSTIC�RO' DO MAR �0cf colorido.
2.°) Mais uma

eS9�c.�18r aventura do

MaS�8.
r o de Prata:

Santo enfrent�a Maldição de . ctezuma
, Filmado inteira�eDtf' "!m deslumbran 'e colorido,

eensure livreDOMINGO, ai 13,45.� - em

JUSTICE�RO
DOM.INGO, em bê. for id�vei. • .Iõe� • a. 16 e 19 '1.hora•• cen•• livre..

- A. 21.15 hor,•• censura 14 anoa

A Fama Filmes apresenta m eSPi{aculSf }llme dei guerrà:,

A BATALHA �9 DESERTO
com Robert Horsem, Filmad't � de-slumbrante colorido.

MARD

DIAS 26 e 27,20. e 3a. feira. a
"

0,15 hora. - cene, 14 a:Qol

A Batalha
DIA 28, 4a.

fei�aE�;�.020 ;s :dÇA; ceneura 18 Abol

(Ienhoral e le orital ent�ada grátis)
A Fama apresenta�.:n ormidável fil�e sexy t�do coloeido:

D1A�:�13� 5••pmr.�� 20.��LH,:n��;.,
Mai!'! um espetailar filme do moderno\lntma nactonsl:

Um Wlsk 'Antas". um Cigarro Depois
Um filme todo colorido.

.

DiA OJ,

espetacular programe duplo. l.
.

Tarza I contra o Rebelde da Sei
li

2.0 fllm:: Uma .de llclosa comédia nacional:

sua morte

Mui/ Louco Um filn,e colorido com

DIA: 02, domingo. BD 13,45 horas - censure licX;e "

-Varzan contra o Rebe!de da ,elva/olA 02, domingo, em (trê. �e!Ulõell - ac 16 e 19 hOll.'al
cenaur& livre; ai' 2!.15 hora. - cenuura 14 anal

Um super baog- baDg colorido:

será avingança
44._=-4••,";g

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública,

Dieriamerlte às \2:10.

Rádi� 1 é Can�inbas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cata'rina

I
Miss

\

Foi um' sucesso 'em. todos os sentidos, o

concúrso de ,«Miss Santa Catarina», realizado
'sábado último' no Pavilhão «A» da PROEB em

Blumenau. A promoção esteve e cargo dos Diários
Associados de Santa Catarina, Rádio Blumenau
que este ano contou com li chancela' publicitá
ria da Empresa Industrral Garcia S.A" euspícíos
da Prefeitura Municipal de Blumenau, Governo
do-Estado, DEATUR.
Concorreram a este cobiçado tit'ulo 21 candidatas.
Eis os nomes das mais belas mulheres catarmenses-
1) São João: Soloar Del Castanh-rç 2r Criciúma:
Iracy Frigo; 3) Jaraguá dn Sul: Evanira Rubini;
4) Florianópolis: Maria Julia Muell�r, 5) Joscabe:
'I'erezinha Schlegel; 6) Trmbó: Marlene MsU8;
7) U fUS!langs: Cacilda Mínottoj : 8\ Caneltnha:
M8ril�ná Pereira; 9) Barra Velha: Cada PAti
tuccí; 10) Blumensu: Yara Regina Vargas: ll!
São Bento .do Sul: Rosery Hsbowsky: 12) Bru s -

que: Sandra' Schaeffer ; 13) Canomhas: Maria de
Fátima Klernpous; 14} Massaranduba: Leoni
Jecobowski: 15) São Francisco do Sul: Luiza M.
Moro; 16) Balneário Csmboríú: Moriza Vieira;
17) Nova Trento: Tania Tridapalli; 18) Joinville:
Rosvlta Scheidemano; 19: Lages: Maneda Lsba
tini d@ Jesus; 20) Tubarão: Márcia Helena Le
mos; 21) Itajaí; Marlene Machado.

Logo após, o desfile, a cantora Elza Soares
e seu conjunto apresentaram-se e deram um
shcw de mais de uma hora, onde o público
presente vibrou com uma das melhores canto
ras do Brasil.

,

'

Em/seguida os spresentadores anunciaram
as oito finalistas"que desfilaram mais uma vez

perante o juri, que era formado por Maria da
Glória Carvalho, Miss Beleza Internacional, .sra.
Nílsa de Alcautara> Nscífe, sra. Maria Helena
Araújo Reis, Albino Max Rosmenn, Nasser Ke
mel, Albino Junior, Rogério Matorano, Lindolfà
BeU, que secretariou o juri e

ó

deputado Nelson
'Pedrtní, Presidente da Assembléia Legislat.iva.,

Chegando 88 finais, foram oito beldades.
Pará o juri não foi fácil escolher «a ID.!1is bela

- .

catarinense», Miss Itejai, Miss Lages, Miss Joín
ville, Miss Brusque, Miss Blumeneu, Mi�s Tim
bé, Mis_s Florianópolis e Miss Criciúma.

PGr volta, das 1 hora de domingo, anun
ctarsm MARLENE MACHADO, representante
de Itajaí, como a «Miss, Santa Catarina».

MarlE!n-e tem 1,71 Ije altura, pesando 57,50,
64 de cintura,' busto 90, quadris 90, coxa 58,
tornClzelo 21, cabelos e olhos castanhôs. Marlene
recebeu a .faixij, coroa e cetro da Miss Santa
CL"'arina-71, srta. Marilena Vieira.\

O quarto lugar', cóube à Miss Blumenau,
o terceiro' à Miss Florianópolis, o segundo à
Miss' Joinville e o primeiro/a Itajai.

Marlene declarou à imprensa que jamais
esperava, ser, 8 Miss Santa Catarinll, mas pro
metia que a partir daquele dia, faria o máximo .'

para repres�nt,ar' nOS80 E.tado no concurso de

Santa,

«�iss Brasil», que será hoje, dia 24, às 10 ho
ras da noite, uo Maracanenzin�o.

NO!i!!8 Mis!> Canoínhas, srta. Maria de Fá
tima Klempous, 'foi uma das míeses de maior
df'staqu'e que representou nossa cida-de, na pas
sarala em Blurcenau, sendo classtfícade em
décimo lugar. Conseguíu mostrar que Canoiuhas
também tem mulheres bonitas. Para justificar
o que Humberto Reis (membro do júri de F'lá
via Cavalcanti e apfesentador' da Mias Santa
Catarina) disse quando Fátima foi entrevistada
p'ela Rádio Nereu Ramos, que Cao seu ver daria
o voto a Mi!!!! Canoinhae», mas que infelizmente
não podia optnar por ser' apenas' aprese,ntador. ,

As medidas da nOS88 Miss Canoinhas: 1,63
'de altura, peso é5,5, 64 de cintura, busto 90,
qua,dris 90, ccxa 56, tOf'DúzelÓ 22� Cllb!'los cas
tanhos dLurados, ulhos castanhos. '

Enfim nossa Mi!!!! Canoio'has representou
nossa cidade, maravilhosamente, tlc'!lo que felici
tamos. Sem dúvida alguma, Fatima foi uma
forte candidata para canco.rr2r; o tão cobiçado� título de Mias Santa Catarina.

,

No clichê vemos Mias Cal)oinhas, 'srta.
Maria de IFátim8,� e 'a cronista social Soely
Bertão, que foi sua I'lcumpanhante no concurso
de "Miss Santa Catarina". .

ITEM II
Pago a Besilio enhuk & Ciso Ltda., {lor 'conta da
aquieição' de uma ral Ford Willys

(SO"s'
cio) . I 4,394,96

Pago -Msx Schumac r. equisicâo de areia p ,ra fabri�açãode tubos conforme n 8S, 135,00
Pago Comercial do Li o Pedagógico, Cole oes de livros'
escolares para escolas .

unicipais

i' 290.00
Pago Lidio Miguel Polo iski, aquisição d, telhaI! e tijolos
para construção de escola municipaia,! \ 2.289,48
Pago Antonio Maron Ltda. madeiras p ,,' a constroção de
pontes'mediante concorrênci pública, c :hforme notas
Pago Esquadrias Monte Gss lo Ltda. quisição de móvei.
para a CAFASC, NAOF e STQ ,'CORREIO,conforme notas
Pego salário de operários em se viços,/gerais deconstruções
de ponte, boeiros. aberture e co er ,'ação de estrades 24.685.06
Pago Walmor Pandooé, serviços' ,m,ão de obra constru
ção Escola de Boa Vista de Canoi ',has
Pago Miguél Rtw&y. construção e ,c Ia de Lageadinho
Pegá Comercial Hieth Ltde., óleo :pa' pintura escola
Lageadinho

a
'

Pa30 V. Gruendling & Cia. ferrag , s para onstrução de pontes
Pago V. Gruendliog & Cia. cimen ' para co trução de tubbs
Pago Euclides Almeida, moldui s para q dros

,Pago Comercial Scbadeck Lt a. pregos pa' a cODstrução,.

de pontes '>-
•

Pago Irmãos Bartneck, fec duras
'Pago Paulo Kobs, um sue com banqueta
Pago Josêl Marhnechen, ntura Escola do Lag adinho
Pago Henrique Roscamp, o. nstrução Escola de Cola

.

a Koaski
Pago Lauro Greio. coQ;/ra de uma casa de madel,a para'I funcionamento da Escollem Tamb.eiro (Auto.rização Le' 0.154) 2.000,00
Pago Com. e Ind, G mano' Stein SIA. cimento par I

\

construção de tubos
Pago Generoso Rib Ira Pioto, aluguel pedreira
Pago R F.F. SIA; rita p9'ra consreoção de tubos
Pego Comercial. "rth Ltda., aquisição de pregos

TOTAL
I TEM 1,11

ESPESAS CORRENTES
,Setor de Educação e Cultura

os Professores 20 63,51
Salário F íli,a dos Professores / 2.1 4,16
Aquisiçã de Gêneros Alimentícios pi Merenda Escolar 1.05 ,.72
Grstific ção ao Supervisor de Merenda Escolar 450, O
Alugu Salas de Aula 160,

�"Com' 8 de tecidos para uniformes de aluo06 necessitad_o_s__'_5_0_O-,-,0
24.927,39

Setor' de Saúde Pública
agameoto ao médico do Pronto Socorro Municipal
ubvenção ao Hospital de Caridade «São Vicente dePaula», de Mafra 2.000,00 estrada9

'

AS!listêocia ,Farmacêutica 2.228.57 Passageos e alimentação em viagensAssistência' fin_anceira a indige es 2l292,03 Combustíveis e LubrificantesCombustíveis para transport de doente:a 2,396,81 ./ Peças e Acess6rios,

11.617.41 Salário Família
Previdência Social (lNPS)

em foco

Juízo de Direito da Co'marca de Cano'lnhas
'Edital de Citação (om • prazo de trinta (30) dias
I

•

\,
-

\

o' Doutor JOlé Geraldo Batilta, Jlliz de Direito da ,Comarca de
CanoinhlJl; Éatado de Santa Catarina, Da ,forma da Lei, etc.

FAZ SABER a_ to�o. quanto. o pre.ente Edital virem ou
dele conhllciinento tiverem que, por pa�te de ANTONIO LEFFKE.
braJileiro. calado, lavrador. relid.ente e domicilieâo em Pilãozinho, Rio
\d'Areia, Município de Maior Vieira, nelta qomarca, foi requerido nOI
autol da Ação de Usucapião n. 5.655,que I.e proceua por eate Juizo
e pelo Cartório do Cível, o domí-oio de um terre.no com' a áreu de
�.400.000 m2 (doia 'milhõel e quatro'centu. �il metrol quadradol), ai
tuado. ,no lugar Pilão�inho, Rio d'Areia, no Município de Maior,
Vieira, Clom ai! lIeguintel confrontaçõea: por um lado médiodo 1500
metrol João Squárioli, lio. fondol pela melma medida de 1.500 metro.
cortado pelO Rio da Areia, por outro lado com Lefe!. Padilha

.

medindo
1.200 metro I e finalmente numa exteolão de· 2.000 metro. com. a

.anga Couro âa Anta até o Rio Bonito·. Feita B iUltificação da po'..e,
foi a me.ma homologada por lentença de flll. 14, dOI referido. autol.
E, para que chegue a noticia a todol, interelladol incerto. e não la
bidol e ningoém ignorar pOlia, mandou o MM. Juiz, expe d,ir c pre- I

-

.eote 'edital, que ,el'á Jlublicado e afixado no lugar de. costume, ,afim de que todo., r querendo, conte. tem o pedido no prazo da Lei.
Dado e paliado neltà cidade de Canoinhal, Eatado de SaDta Cata
,riDa, aOI treze (3) dia. do m�. de, iunho de mil, novecentol e .etenta
e doil \(1972), Eu, ZAIDEN E. SELÉME, E.crivão, o lubacrevi.

JOSÉ (iERALDO BATISTA .,_ Juiz de Di�eito

FILMES ·CULTURAIS - CONVITE
Salão da Comunidade Ev. Luterana - dia 26, segunda ,feira, 20 hr

\
• 'Programa alemão

1) -Clne Jornal
-

2) Lembranças do inverno colorido
- inverno E'uropeu - neve, um espetáculo

3) Urso - Urso - �flnCe - colorido

4) Na trllha�dos animais silvestres - colorido
_ animais ,em seu habitat natural -

'\

UNICA APRESENTAÇÃO NÃO PERCAM

Convênio

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA
/

eitnr'a Municipal de Montei CasteloDemon trativo dos recursos do 'Fundo de Participação dos Municípios,aplicad e do não eplícado no exercício de 1971, de contormí de com iiReso ução n.o 112m>., do Egregio Tribunal de Contas da níão,
ITEM Ir

Saldo do xercício de 1970
Importâuci recebida em 1971

\

Menos aplicações
Em Deepessa e Capital
Em Despellas
Saldo

no exercício
59.454,07
86.607,15

214,451972 -

U6.275,67

17,29.5,79

1.140,57

390,00
732,00

319,50
1.610',86
930,00 .

45,00

83,2-5
83.00

'130,00
40000

,

259,50

1.800,00
200,00
152.00
88,10

�9.454,07

2.700,00

13.510,17
1.659)2�

11.142,59
14.651,98
4.516.92'
2,581.47
48,062,352.000,00

2.000,uo
mento Municipal de Estradas

4e R.9dagem
operários em serviçol de

Total das Despes68 Correntes 86.607,15
Monte Castelo, 30 de janeiro de 1972.

Ass. Anibal Oiácomo de Luca. Prefeito MU[licipal
A1I8. José ZadoToslly Filho - Contador

Salários de

PUBLICAÇÃO' Of'ICIAL DA

PrefeituraMunicipaldePapanduva.Despesas efetuadas com os\ recursos recebidos do "

Fundo articipacão dos Municipios (FPM) conforme �Despesas de ,Capitaldeterminaç da Resolução n.o 112/71, do EgregioTribunal de
.
ntas da União (TeU) referente o

exer' o financeiro de 1971.
.

RE BIDO

3

Recuilol recebidoi DO t: ício 173.124,58
Recuu'I>l recebidos no exerCI referente
" venda de uma caminhonete PI P
Wil,y' . adquirida com recurtol do Fu ..
de Participação doa Município., DO

I:xerdcio finaoceiro de 1967·-
Total recebido

, APLICADÔ
Despe_sas Correntes - Selor de Educação e Cultur
Vencimento. pago. aOIl rrofellorel do
E!llioo Primário Municipal
Abono famiiiar pago aOI Profeuótel
Eneioo Primá�io Municipal 5 110,40
Departamento Mun, de Estradas dJ odagem (DMER)
Salário. pagai aOI operáriul' t1Í .erviçuI

[.
gerai. nal estradal de rue m do MUD. 47,940,53
Combullíveil e lubrifi tel gaatol no.
veículol e llIáq tod . em lerviçol na.
eltradu de roda

'

do Município &0,674,83
Tota Corrente. 111.982,38

Departamento Mun. dç Estradas de_Ro
!\quiaição de uma mótooivelado marca
Caterpillar,' nOV9, ,obre�oda. inanciada .

pela BSL·Crefilul S/A - rto Alegre-aS".
.

DO valor de ér$ 172. , o. Saldo final 42.994.,00
'Aqúi.ição de um smionete Rural
Ford-W;iliy" va, trlfção Dili quatro
rodil_, d rma Ciso Auto Comercial
Roe.· - São Bl[lnto do Sul· sc

De.pella de �apitl11
16.000,00
58.994,00

R.ESUMO
Recebido no e dcio de 1971 178.135,5n (
Aplicado no exere

.

de i 971 170.976,38
SALDO NÃO _APL DO 7_,l_õ_9,_20

178.135,58
Prefeitu�a Municipal de
31 <ie janeiro de 1971.

. Evaldo Otabovski
Téo. em ContabiiídatÍe. CRC· Sta. Catar .• 5,782/RS

),

Dr. Rubens Alberto Jazar " Prefeit� MuoÍcipal
-'
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"

Cooperativa de Produtores I

de Mate Conoinhas Ltda.

ORDEM DO'DIA:
1.0 - Deliberar sobre Balanço Geral encerrado em 31-05-72,
Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Con
selho Fiscal e Demonstrativo da éonta de sobras' e perdas.
2.0 - Destinação �

das sobras.

3.0 - Eleição de novos membros do Conselho Fiscal e

respectivos suplentes,
. 4.° - Outros, assuntos de, interesse da Cooperativa.

Não havendo número legal de associados presentes
para instalação d,a ,Assembléia, emí primeira' convocação,

\

fica' desde já feita, a

S,egunda Convocação
para as 8 horas do mesmo dia e local, com 'a presença
de '50% mais um:

,

Se ainda não houver número legal, fica feita a

Terceira e última Convocação, para as �, horas, ou

seja, umav hora após a segunda convocação, com a pre-.
sença de no mínimo I 10 associados.

'

Para efeito de quorum o número de associados é de 853, '

E para que 'chegue .ao conheci�ento' de todos os

associados, passou-se o presente Edital, que será afixado
na sede da Cooperativa e de seus postos, bem como em

locais públicos habituais, dentro de sua área de ação e

remetido aos associados, na medida do possível.

Capoinhas, 20 de junho de 1972.

Bráuli�, Ribas da Cruz - Presidente

a super-se

QUE 'AS

Armazém Tokarski
�

I

Motores à Gazolina e Diesel, Elétricos Monofásicos e

, Trifásicos, Trituradores, Descascadores de Arroz, Planta
deíras-Adubadeiras, Enxadas Rotativas, Arados, Arame

Farpado. Bslanças para balcão e armazém, Baterias,
Máquinas para soldar sacos plástiços, Moto-Serras.

Consulte os' preços e condiçQes de vendas
de CARLOS EVALDO UNTERSTELL" no

revendedor desta praça.

Casa Agro Pecuária de Pedro Ferreira
Rua Paula Pereira, 787

,

3n

Novela é com a Canoinhas

Ag, 09:00 horas:
\

I O Destino de Elisa
CANOINHAS,

mu�to mais rádio

.

lnformativo GX\l
Dia junho, ) hoje, ,nos salões da S B 0, o

Grêmio. Julho conta com sua presença para'
o tremendo Baile. .i ira, baile este em

q':l.e
e �es Pá:

apresentando o/conjun�S�m�" � /

Início previsto para as 22,00 h:r:

Traje esporte, ou aConvocação da Assembléia Geral Ordinária 'PU licação Oficial
,

° Presidente da Cooperatíva de Produtores' de PreFeitura
Mate Canoinhas Ltda., no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, artigo n," 42, letra (d), resolvei

CQNVOC1AR_
a Assembléia Geral Ordinária dos Associados, a realizar-se
em sua sede social, sita na Rua Paula Pereira n.? 698,
na cidade de Canoínhas, Estado de Sazita- Catarina, no

dia 9 de julho' de 1972, às 7 horas, em Primeira
Convocação, com a presença de : 2/3 de associados,
afim de tratar dos assuntos constantes da seguinte

a

comparecer.

enoinhes

Alcidee,

Sllhumacher';[:fefeitoMunicipel de Cauoinhae, 0.0 UIO

de lual 8 ribuições, reio e:

CONC DER -LlC . NÇA I

De aeord com o arJ. 139, da
Lei 0.° 41 , de 24-3 sal

SANTOS l,EREIRA'funcionária municipal, por 120

dias, a coo ar delta 1 ta .»

Canoinha , 13 de i1l1ho de 1972.

Ama, ALCI ES,

S�UMACHERPr eito unicipal
.

Ali. ANT NIO SI UZA COSTA

Portari Di;J;�_06_72
AlcÍW'I" Chu�8éht'lr, Prefeito

Municipal d Cfooinham, no UIO

de lua. atri içpe" resolve.

CONTRA t, nos termal do
Ato Comple ehtar n.O 41, de I

22-01-69, IDCi. J 3°, parágrafo l,o,
ai I"guinte" �ofe"orlu, para o

CUflO

SUPIElj
o dê Educação

Integre da: .'

CACILDA R KE, Normalieta,
padrão C E.3. p rtir de 05.05·72, e

ANA M·ARI OEHL{ Norma
lilta, padrã, �C. .3, il partir de
1906-72.

ceita
Quem não recebeu novo ele deve procurá-lo na RF

r ' .

Esclarece 8 Delegacia da Receita Federal de Joinville, por
ma Aaaeuoria de Relações Públicas, que B. Pessoae Fíaical cadaatra
da. [10 Cadestro de Penosl Fi.ics! - CPF e que, por diveesoe mo- '

tivos, ainde Dão receberam o novo Cartão de Identificação do Con
tribulate - CIC, deverão procurá. la com urgência n81 repartiçõe. da

Receita Federal. inclusive nOI Núcleos de Aniltencia \ e Orientação
Fiecaie - NAOF. [unto àf Prefeitura. Municipaia do interior. onde
eetão à dieposição

.

dos intereasados numerosoe coniuntoe envelopado. de
formulário. contendo o novo CIC.

Registro de Control� da Produção e do Estoque
Divulga a Seç_ão de Tributação da DRF de Joioville que,

consoante o Perecer Normativo n.? 122, de 04.04.'72, da Coordenação
do Siltema 'de Tributação da Secretaria da Receita Federal, eDtãó
desobrigadoe da escrituração d'o «Regiltro de Controle da Produção
e do Estoque»

_

OI comercientes vareji_tal de produto. 'eltrangeir.o. '

tributado. adquiridos no mercado interno, na vigência da Portaria Mi
nisterial n." 319 de 30.09· 71 e do novo Regulamento do' Imposto sobre
Produto. Iuduatrializados aprovado pelo Decreto 1'1;°70.162 de 18.02-72.

[unho de 1972.

HUMACHER

Ali.

LEI i
DISPENSA MULT E COR·

R,E�ÃO MONE ARIA \.
,

Alcide, Schumscher, Preféito

MUII,ciPTI de CBnoinh I, Eltad9
de Sant Ce tarine, faz saber que
a Câms o Municipal . oretou, e

eu sanei DO 6 seguiute
L E I:

A�t. 1 ° - FICa o hefe do
PO(Jer Executivo autor ado

.

6

nispen ar, a04 contribui tel em

atraz incluai ve BOI' inscr tu. em
dívid ativa, quo pagare .•eu.

dêbit • em uma có vez, D prazo
de c Dto e viote dias, li contar
da d ta da púhlicação de resente
ei, o pagamento da ulta e

, corre ão monetária.

1.016,
de 1 -06-72

Mudança de endereço deve' 'ser comunicada
,

.

Qusndc ocorrer mudança de endereço - a Penoa Fílica de
verá comunicar lel1 novo endereço, preenchendo a Ficha de Atualiza

ção.CPF. DI:I mesma forma, também, �"8 Ficha' deverá ler utilizada

para a .correção de nome, data de nascimente e laxo, iilforma a DRF
de Jcinville.

Ar'. 2.° - Decorrido o prezo
eati lado, QI contribuinte falto-
101 erão executado. judiei Imente
de cardo com a lei.

rt. 3.° - A prelente
tra' em vigor na data

pub icação, revogadal ai
çõel em contrário.

Clubes devem ter CGC
o Núcleo de Inforroeçõel Econômico-Fiacaie \ da DRF de

Joiovilte esclarece que OI clubes aociaie, recreativoa, elportivol, culta
raie,: etc., conforme B legillàção vigente, devem .e regiltrar, no Cadaetro
Geral de Conteíbuintes do Mini.tério da Fazenda.

Telefones da 1lRF de Joinville

P�ra finl de orientação do� contribuintes, a Allenoria de He

laçõel Públicáe da Delegacia da Receita Federal de Joinville informa
sobre OI telefonei exi�tentell nella repartição OI leguintel dadon

Telefone 2591 - Gabinete do Delegado e Adminiltração;
Telefone 2592 - Seçõel de Filcalização e de Tributação;
Telefone 4777 - S�ção de Arrecadação e Núcleo de Informa-

çõel Econômico-Filcail.

Este lei foi regiltrada e publica-

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72. Sensacional
Radio Canoinhas

/

da, D� iretoria de Admioiatreção, -cenoinhense no concutia d beleza
na data B de Santa Catarina no'

Ali. ANTONI OUZA COSTA
Oiro A

Art. 2.° ..... AI Ipelal da pre-
tente lei, cor Ião por conta da
dotação

. ó'r mentária • . • •

3.1.4.00. 1048.Lei N.' 1017,
de··.19-06-

CONCEDE AUXILIO
A lcidea .Schumecher, Prefeit

Municipal de Csnoioh81. EIt o

de Santa Catárina, faz .eb que
a C�m$ra Municipal d retou e

lçõe
Cano has, 19 'de jqnho de 1972.

Ali. ALC
.

ES SCnUMÁCHER
Pre ·to. Municipal

Elta lei foi reg trada e publicada
na Diretoria de Admioiltração,
na data tupra.

A... ANTONIO 80
Dir. Adro.

I Art. 1,° _ Ica o Chefe do
Poder Exec no autorizado 8 cOn

ceder tim auxilio de çr$ 1.000,00
(um mil cruzeirol�, à candi�ata

Rur�listas! Façam ainda mais importante sua missão ajudando o, IBDF na prote

ção das floréstas e dos preciosos pássaros e outros animais que elêls abrigam!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



da' Câma a

has
Atividades,
M lcipal de Canoi

Comparecimentos
Na sessão rdínária da -Câmara Municipal;,
23 de maio e 1972, compareceram os se uintes

'

Verea-
dores: srs, Jo o Seleme, Alfredo Franco, dhemar Schu-
macher, 'Guilh rme Prust, Pedro dos Corrêa e

Francisco Buen de �iqueira.

Deixaram de comp ecer à sessão supra citada, os seguintes
Edís: srs. Edmundo ittencourt, Paulo uardo "Rocha Faria,
Beno Fridolin Fuck, enrique Krzesins i e Alfredo Ivo Paul

Oficio do Sr. Prefeito unícípal, encaminhando à, Casa,
projeto de lei que auto íza abert a de crédito especial
na importância de cr$ 2 .147,20, sendo o mesmo despa
chado à Comíssão de Le [slaçã e Justiça para exarar'
parecer. Oficio do .Tribu I Contas do Estado, sobre Mais quatro, Síndicatps de

registro de bens móveis e I '�Jeis da Câmara Municipal. Trabalhadores Rurais foram

V fuodados no interior do Estado,'Requerimento do . ereador Pedro dos Santos Corrêa,
C

nos primeiros dias de ju�ho, a

requerendo a constituição ma omissão, para tratar saber: GoV. CelSO Ramos, São
de assunto referente a tr nsp rtes Coletivos, com o Sr. Bento do Sul, Papanduva e

. Prefeito Municipal, Vice Prefe to e Assessor Jurídico da Matos Costa. \

Prefeitura, .

no Gabinete do C efe do Poder Executivo, Na mesma ocasião foram
havendo a Presidencia xplicado que iria consultar lO _ Sr.

(

eleitos os díretqres pera condu

Prefeito Municipal sob e a viabi idade da data e do ho- zirem estes entidades, até o seu

reconhecimento oficial, cujosrárío e, posteriorment colocaria matéria à deliberação presidentes são os seguintes:do Plenário. sobre a constituição da Comissão Especíál STR de Gov. Celso Ramos, sr.

acima referida. Requ rimento dos ncíonârios da Secre- Pedro Wollinger; STR São Bento
taria da Câmara, re uerendo a devo ução de suas contri- do Sul, sr, Luiz Woehl; STR de

,buições ao Institut .de Previdênci de Santa Catarina, Papanduva, sr. Francisco Frede-
+-rtco e STR de Matos Costa, sr.

desde fever�iro de 1971, e que s acham retidas na Nelson Schaeffer.
Prefeitura, sendo eferido o requer mento e mandado
oficiar ao Sr. \ Pref ito Municipal, para a! referida devolu
Cão, conforme o r querido. Oficio, do S 'Diretor da, Díví-

. são dos Transpor s Coletivos 'do Esta , encaminhando
à Câmara, copia do oficio encaminhado à Empresa Reu-
.nidas S.A., por quela diretoria. Parecere das Comissões
de Legislação " Justiça, Finanças e O amento, sobre
projeto de lei ue eleva os vencimentos d funcionários
públicos muni ipaís do Quad'ro de Pod IDxecutivo,
havendo a atéria sido incluída na pauta trabalhos
da Ordem d ia da próxima sessão. n

Ainda no último fim de se

mana os s gr icultores do muni

cípio de Mafra, (realizaram uma

reunião preliminar, na localidade
de' Águas Claras com vistas à
fundação do seu sindicato, o que
deverá. ocorrer

-

proxtmamente.,
Com a fundação de mais

estes quatro Sindicatos de Tra
balhadores Rurais, apenas onze

municípios catsrmenses nãb
.P .issuem,

.

ainda, esta entidade
classista.

-'Grande E'xpedieote
Pedro. dos Santos Corrêa, justific

queriment .dízendo dás providencias tomadas peI Câmara
a respeito dos transportes coletivos, alongando-se a'

Canoinhas, 21 de junho de 1972.

Altamiro Ricardo I da Silva
Diretor do Expediente da Câmara'

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

, diariamenteàs 21 :00 horas.

\

TRINKO JEFFo
Ums 'noticia que entristeceu muito os ves tibas foi: entrou
matemáttca para o vestibular 'de rneàicioa �. biolrgte para

� engenharia. Vamos estudar dobrado à'ag()fa ern diante pessoal.

� Caio ela 'não veio �i�d8? PÔ 'tenha fé cara, as férias estão ai.

* Helje você vai f(i>star paca, vai botar pra fora toda a íns

pír ação estocada durante a semana. Claro' amizade. hoje você
vai chegar até a 380 pra curtir aquele baíleco. Falei.

* Vª só que barato: em São Paulo o motorista de prece
Alfredo d'e Oliveira foi preso por dois agentes da policia
quando tranquilamente- fumava seu cigarrinho de' maconha
no interior do seu taxi. Quando acordou viu \'0 sol quadrado.
* Dia 14 em Curitiba, pela Taç&' Independêncra 8 Venezuela
só levou d .. 10 d'a Iugoslávia. Faltou números pala o 'mar

ca/dor e filme para JS fotógrafos.
*', Gal Costa voltou de, Londres pra bo ts r 8 todo vaper, À
cada espetáculo surpreende com novos músicas ou diferentes
interpretações.
* Você já ouviu a filial da R. Mundial? Sem grilo, é 9 R.
Igusçú dê Curitiba. Se você está a ftm: de curtir em som

.maíor se liga nesse bicho. . ) .

* O Xtxo agora é cidadão antoníease. Ele e 9 Lista fezem
um lindo, parsrnho. ,Parabéns proceis lindos pombinhos.
* Notlcia que abalou o povo brasileiro foi o falecimento num

desastre aéreo da 'atriz Lefla Dinis. Sentimos muito mesmo,
pode crer.

1

* O Correio do Norte fsz e sabe o que faz Continue nessa

que você está no cámtnho certo.
* Dia 15, baile aniversário do Grêmio XV de Julho. Som:
Atômicos. Jóia.

." Já está circulando o .Jornalztoho do Grêmio XV de Ju
lho, com muita coisa para contar.

* Logo, logo os meninos que estudam fora estarão 81 para
passar as férias e refnescar as cucas'.

'

,

,
,

* É iss� daí, aqui o JEFF se despede de todas essas almas
, bondosas. Pode crer, dsquí sete luas 'tem mais, � TCHAU.

A NOSSA
I '

.

R'ADIO

PATOTA TEM A MELHOR.

CANOINHAS 1350

RARA OP-ORTUNIDAD_E
e-se magnífico prédio de alvenaria de 2' tfnentos,

localiz iia Pr. Dr. Osvaldo de Oliveira, contendo no

térreo' 2 a as salas com instalaçõ _ sanitárias com

pletas, onde fun' a o eseritórí e contabilidade do
sr. Acácio Pereita,' mal bri para carro, lavanderia,
forno, fogão e churrasqueir " o alto 3 dormitórios, 2
salas, copa, casinha, di snsa e heíro completo, mais
quarto de emprega

-

com instalaça "sanitária, e, um
'

salão de servíçç>' com terraço, Area to construída
376 m2. Terr o 14 x 40 metros. Preço Cr$ 0,00,
sendo 50o/c: e eritrada e o saldo em 20 meses ou

75�000,OO
'

vista. Tratar diretamente com o proprietário,
senhor íchel N. Seleme, 'no mesmo local. 3

/
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