
Mensagem de Irmã Carolina remetida
juntame'ote com correspondência a sua

el�alDna Inês" 6rosskopf lelloer
Gaísssu, St. Josefs-Missionshaus,
21 de= junho de 1972.

Meu querido e bom povo canoínhsnse
. Saudações de júbilo e gratidãoLTransporto-me nesta

hore, ao berço. do meu magistério "CANOINHAS", visitando
a todos, trocando abraços bem brasileiros. Sinto-me deveras
feliz, evocando as labutas, o progresso e desenvolvimento do
ensino, as formaturas, os sucessos do Côro <Sts. Cecília»
sob a batuta de Frei Anacleto, Fr. Bartolomeu R. I. P. Fr. -

Arnulfo e do jovem Aloisio Soarei, em suma, os 44 anos

pasados em .tão grata amizade. A minha juventude idea
Iísta.críou raizes no Colégio «Sflg. Coração 'de Jesus», no
ambiente risonho de Irmãs, alunas e alunos. Lá cresceu o

«Sursum corda» do aceleramento musical da vida.

Ao regressar em outubro p. p. a convite da geqtil Co
missão orgemzudora do jubileu do Colégio e, graças à gens
rosidade do bom -povo de Canoínhss, notei emocionada as

tantas proves de sincera amizade entre o Brasil e Áustria.
Como poderia olvidar "Canotnhas" em seu bom POVo.?

Recordo os lindos cantos: "Amo-te, Bresil", Avante,
Avante; o Memorare, lauda Sion, etc. Só roçando alguns
acordes de-ssas melodias celestiais, díg o com franqueza, Vibra
o meu ser inteiro. Compreendo esta nossa amizade como

urna ligação no reino dos sons, .dando 8 exp-essão harmo
niosa o carater de união feliz, sublimando" interesses egoís'
tícos, Toma o rumo 80 Eterno, onde nos encontraremos sem

recear despedidas. Portanto, 'ficaremos unidos sob o estan

darte de Cristo, de lá e de cá do Oceano Atlântico,' sem
mudar de residencía.

Se alguém de Canoinhas tiver a sorte de fazer uma

viagem de passeio a Europa, queira ter a bondade de fazer
"STOP" perto do Lsgo de Constança, informando-se por
GAISSAU. É fácil de encontrar o lugarejo. Tem apenas uns

900 habitantes; o povo é simples, muito amante de música.
'Sabe embel- zar 8S festas quer Iitúrgicas, quer nacionais, com
dúss Bandas. Em julho p. passado festejaram o jubileu de
la Banda musical. O programa era espetacular: desfiles em

trajes nacionais e regionais, tocando com maravilhe as mar

chas austríacas de diversos autores. Duas ou três noites, o

pessoal de cantores e músicos ocuparam as bar,cas artistica
mente enfeitadas, rumo ao Lago de I Constança. Claro que
'os foguetes detonaram em cadencias ritimicas.

, Quando amargas saudades do Brasil, Canoinhas em 1.0
lugar, . recorro a um 'estratagema: fecho os olhos e já me

vejo no Brasil, vendo, esses milhares de pontinhos fulguran
tes, o Cruzeiro do Sul; parece que acenam, convidando a

olhar mais alto ainda. Lá, onde nos encontraremos para sempre.
A natureza possuí o seu tipo "beleza" em todo o mundo.

,

Lá, no Brasil é, céu, as noites salpicado de "luzinhas,
de dia, o azul de anil que encanta de modo singular. Aqui
na Au�tria e Surça, são os picos de eterna neve que exta
siam os homens .. nas horas do pôr do sol.

Bem, essas estrelas que cintilam na ebóbada· cerúlea
do Brasil sejam outros tantos telegramas que dizem a todos
os meus queridos aluuos e alunas. Muito obrigada e IDeus
lhes pague com sua bênção o carinho que dispensaram à
sua ex-mestra distante.' Tschau ! ! !

'

Essa certa parece urna míseelânía de linguajar, sem

estilo de fino pOI tugues, perdão. Apenas queria mostrar aos

meus bons. canolnhenses que não esqueci a ninguém. Na
oração estarei sempre" entre vós.

Sempre grata em Cristo, sua canoinhense

IRMÃ M. C.'\ROLINA GROSS

Policia MIlitar - .3.0 BPM' - Btl Januárlo Côrtes

NOTICIA
Comandante Geral da Polícia MIlUar do

.

Es'ado de Santa Catarina, visitA Canolnhas
Chegou a esta cidade dia

-

29 do corrente, o sr, Coronel
RENATO JULIO, TREIN, novo Comandante Geral da Polícia Mi
litar dó Estado de Santa Catar ína,

Sua chegada a Canoínhes, deu-se às 12 horas quando lhes
foi apresentada a Companhia, que lhes prestou as honras Milita
res, comandada pelo Capitão Osvair Msnoel,de Almelda.

Após passar revista ,na tropa, o Coronel Renato Julio
Treín, palestrou com os senhores Oficiais do 3.0 B'PM, tendo
como local o cassino dos Oficiais.

As 12,30 horas o Comandante Geral em companhia dos
Oficiais do 3,0 BPM, Tenente Cororrel Ary Falcão de Macedo,
Diretor do 'Centro de Instrução Marechal Hermes, 1.0 Tenente
Osvaldo Conrado Narloch, Delegado da Junta de Alistamento do".
'Serviço Militar e Doutor Osvaldo Segundo de Oliveira, àlmoçe
ram no Restaurante Pirlguin desta cidade.

Em seguida !l Comandante Geral cumpriu o seguinte programá:
i3,30 horas, visita às ínstalsções do Batalhão;

_-

15,00 às 16,00 horas, visita às autoridades do munícípío;
16,30 horas, partida para Joinville.

.

INSPEÇÃO DA DELEGACIA DO· SERViÇO
MILITAR DE CANOINHAS-SC.
Estará no dia 13 próximo visitando esta cidade, a

fim de inspecionar a 13a. Delegacia do Serviço Militar,
Coronel do Exército, FRANCISCO JANONE NETO, Chefé
da jurisdição Militar e 16a. Circunscrição do Serviço
,Militar' de Florianópolis-SC.

/

GERENTE DO
FERNANDO

BANCO DO, BRASIL, SENHOR

'ROCHA, CIDADÃO CANOINHENSE

Ano XXVI CanoiFlhas - Santa Cata_rina, 08 de julho de 1972 - Número 1183

CAIXA, POSTAL. 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

/

<, O -dínâmíco responsável pela,
agencia do Banco do Brasil local,
também é, a'gora, ctdsdão cenolnh-n
se, comenda que �h� foi outo cged a,

por unanimidade, pelo nosso Poder

Legislativo
O titulo, lhe será entregue, em

Sessão Solene, eindl!! a ser marcada,
pela Colenoa Câmara de Vereadores.

Justa a decrsão de, nossos edis,
exp -essando a vontade do nosso

payo, eis que o jovem gerente, aqui

I
residente ha quase vinte anos, aqui
casado e radicado, quando assumiu

,
a gerenciá, promovido, deu uma D:1Va

J imagem e dimensão à agGncia local,
conrríbu-n+c, l:I�sim, para o te. tal dE>

senvolvímento da vida econômica do
nosso município, quer no se-tor indus-' _......-----

trial e comercíal, como no agropecuàrto. O senhor FERNANDO RocHA quando recebia a IO sr. Fernando Rocha, aqui comunicação da concessão do título por
casado, tem como esposa, a, senhora ocasião doa reunião-ders madeireiros.
Marlene Bojarski Rocha e dois' filhos, .

Maria Helena Rocha e Fernando Rocha Ftlho.:"
Assim o nosso agora concidadão, 'como a

agencia que dirige, gozam de merecido e justo
conceito e destaque na alta Direção do Banco
do Brasil e todas as justas' reivindicações ali
levadas são dE! pronto atendidas.

.

Acrescente-se, que a agencía local, como

que fechada ao grande público, popularizou-se
em sua gestão, gozando atualmente o justo. titulo �

de, sustentáculo financeiro n't sua área de ação.
Ao nosso amigo Fernando, os nossos me

lhores cumprimentos pelo premio conseguido,
merecidamente, "recompensa pelo St'U esforço e

trabalho; em prol do nosso cesenvolvímeuto,

PREVENÇAo AO CÂNCER
Tend.o o governo brasileiro,

por intermédio do Ministérió da
Saúde enfatizado «a necessidade
de se difundir o conceito de
eurabilidace do câncer promo
vendo a conscientização do povo,
para que se enren ía que só a

congregação de esforços poderá
conduzir o País à vitória na

árdua batalha contra o câncer»;
aceitou o Rotary Clube de Ca

noínhss, com a colaboração dos
,
demais clubes de serviço do

ATENÇAo
O pr:azo para a transferêncía

do titulo eleitoral, para as elei
ções de novembro proximo,
termina dia 6 de agosto VIndouro.

Assim, todos os eleitores de
outras zonas eleitorais, equi
resídentes, ,devem procurar o

Cartório Eleitoral da 8.a zona,
Edifício do Forum, para a de
vida transferências de seus ti
tulos.

Também o prazo para novas

inscrições, -obtenção de títulos,
termina, igualmente em agosto.
Assim, todos os maiores de 18
anos, homens ou mulheres, de
vem procurar o aludido 'local,
afim de regularizar sua situação,
'perante a Justiça Eleitoral. Va
mos cooperar para aumentarmos
o .nosso colégio eleitoral, taro
bém um fator de desenvolvi
meato de uma comuna.

Festeje a. data grata de seu

ente querido.
Diariamente às 14 horas:'

Gentilezas.
, 8&NOIPlHAS,

fort.. total em comunicação

e participou da instalação da
ACISO· 72, no Quartel General
na 5.� Rt'gião Militar.

E, em entrevista que deu ao'
,"'

[oraal «O Estado do Paraná»,
tívemes a grata satisfação de
ler que, «no programa ACISO·72,
está prevista a atuação da uni
dade volante das Pioneiras So
claís em Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, em agosto pró
ximo, para realizar os exames

preventivos do câncer gínecoló
gícu».

Assim, o Rotary Clube e os

demais clubes de serviço de

Canoinhas, com' a colaboração
do 5.° Distrito Sanitário, sedia

do nesta cidade', lavram mais

um tento em pról do bem estar

e da saúde de nossa população.

Município, a incumbência de
trazer até nós o «SERVIÇO DE

PREVENÇÃO DO CÂNCER
GINECOLOGICO» que trabalha
sob a égide das Píoneíras Sociaís
do Paraná, t-udo na presrdêncía
a Ira. Da. Helena Pacíorníck.

Este 's,",rviço super especíalí
zsde, se prc põe 8. vir a Canoi-'
nhas f!<zer o exame de prevenção
do cânce r ginecológico, GRA
TUITAMENTE, no maior núme
ro possíve-l de mulheres,

.

Por 'ocasião de sua visita a

Curitiba, o Professor Artur"

Campos da PfZ Filho, que já
conhecemos por seu trabalho de
ei.clarecimento à população so-:"
bre a prevenção' do Câncer

ginecológico, em entrevistas em

rádio e televisão, presenciou a

uma campanha preventiva em

um dos bairros daquela capital

DESTACADO ACONT,E-
CIMENTO ESPORTIVO
o Iguaçú, O timão de Porto União da

Vitória, amanhã aqui
o Iguaçú, com todos os seus titulares, numa deferência
.,

.

toda especial de seus diretores, es'tará amanha em nossa cidade

afim de medir força com o selecionado da LEC, cuja renda re

verterá em beneficio dos Asilos dr. MalucelJi e Lar de Jes,us. A

partida terá o seu- inicio pelas 15 horas e será realizada no Centro

de Educação, Física Beoedito Th. _,de Carvalho Júnior e deverá

abrigar um grande públieo que; por certo, prestigiará a promoção;
um v_erdadeiro presente à nossa cidade dos nossos irmãos vizi

nhos. O Iguaçú é o' caçula da Federação Psraneense de Futebol

e 8 revelação do atual campeonato.
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CORREIO DO NORTE 08-07-1972

São Paulo-Curitiba, dDplica�ão rodoviáriaJuizo de Direito da Comarca de Canolnhas

Editai de (itação com o' prazo de trinta (30) dias
o Doutor Josê Geraldo Betísta, Juiz de Direito da Comarca de
Canoínhas, Estado de Santa Catarina, na forma da' Lei, etc.

FAZ SABER a todo. quanto. o presente Edital virem ou

dele conhecimento tiverem que, por parte de ANTCH�IO LEFFKE,
braslleiro, calado, 'ii'v�,@dor. relidente e domiciliedo, em Pilãozioho, Rio
d'Areia, Município de Maior Vieira, neste Gomarca, foi requerido 001

autos da Ação de Usucapiãç n. 5.655, que .e processa por este Juizo
e pelo Cartório do Cível, o domínio de um terreno com a área de
2 400.000 m2, (doi. milbõea e q�oceot!J' mil metro. quadradoe), ui
tuãdos no lugar Pilãozinho, Rio d' reia, DO Município de Maioe
Vieira, com ail .eguinte. confronta Ne" por um lado medindo 1 500
metro. João Squârios liol fundo pela m",lma medida de 1.500 metro.
cortado pelO Rio da Areia, por o tro lado com Leíes Padilha medindo
1.200 metro. e finalmente numa extensão de 2,000 metro. com II

langa Couro da Anta até ' Rio Bonito. Feita a i,�tific8·cã() da possae,
foi a mesma homologad or senténça de fll. 14. d'o'\,.referidol autos.
R para que chegue 8 aticia a todos, intereaeedos inéertl1l' e não Ia

bidos e ninguém igDQ ar posea, mandou o MM. Juiz, Àxpedir c pre
sente edital, que led publicado e afixado no lugar de coatume, a

fim de que tod I, querendo, contestem o pedido no prezo de Lei.
Dado e pallad, nesta cidade de Cauolnhae, Estado de Santa Cata
rina, aoe trez{�13) dia, do roê. de [unho de mil, noveceutos e setenta
e doi. �(l972), Eu, ZAIDEN E. SELEME, Escrivão, o subrcrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Dir- ito 1

ct�diversos tipos, Protetores para do-
- .

cumentos, Meias para senhoras, homens e

crianças, Espelhos (le parede e esp._1:1h-innos de

bolso, Pentes, Escovas para cabelos, Grarnpiuhos, '

Bobis e Modess. V-o Sa. encontrará na

799 C A N O i N H à S

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72 Sen.sacional
I

Rádio Canoinhas

agricultoreseão
,

(OnheCim os pla'nos de vendas de adubos MAHk".
. . -

/'Prazo de entrega - Imediata e/ou até 30 de novembro
, ,- /Desconto e�pecial-H verá «desco�t� esp,?lal» de Cr$

30,00 por tonelada em todas as condlçõeV'e pagamento:
a) Vendas à vista - Vencimento e?!_!'0/outubro/72,com rebate de 10% mais «descont<?J especial»;
b) Vendas a 60 dias - Vencimen em 30/dezernbro/72,
com bonificação de 10% «desconto espacial»;
c) Vendas a 150 dias - e

respectivas bonificações;
até 28/fevereiro/7,
até 30/março/7.
até ao/abrilL'J
até 30/m :0/73

com 13% de
10% de
7% de

->:

4010 de

bonificaçâo;
bonificação;

I

bonificação;
bonificação

com

cem

com

Para mel ' es informações.consulte o representante
1.\1 A N A H para a região,

C Agro Pecuária
RUA PAULA PEREIRA, 787

::===:::::1:=:::====::::::::::1:::::===:::::::::::::::::::::::=:::::=i;:::;:::::�::=::::::::::=:::::

!�Dra. toê Walkyiia Nativid�de Seleme .11
5e Cirurgiã Dentista ::

55 c J_C-005589159/DEP ii
::

--
... ::

=: Clínica dentária de senhoras e crianças. ::
.. ..
u "

::
_ Especialização em Oâoatopedíatrta. ::

"

H
"

I: ora marcada � II
- , -

G Praça Laaro Müllell', 4,94 - Fone, 369 ii
:: . ::
;1r.:::::::::::::C::::=::::ii:::::::::::::::::::::::::::::::�::::,:::=:=I=::::::II::==:::::�::::::

A M Ú S I C A! ·1Sucesso Nota 1350
Diariamente às 15:00 h:

Canolnbas

Para seus impressos Já no segundo seme8tr� serão publicados os primeiro" editais
de concorrêocia para a duplicação de BR-116 no trecho entre São
Paulo e Curitiba, compreendendo 240 quilômetros da capital paulista
a Jacupieange e os 40 quilômetros fiDaia de Curitiba ao entroncamen
to com a estrada que se dirige para Paranaguâ, enquanto que/ 124
quilô-netros do trecho inteemediârio serão restaurados. Paralelamente,
a SR ,116, trecho Rio, São Paulo, será restaurada em vários percursos
além da instalação de "caixas de chamada" para socorros médicos e

mécâ .ricos. hltls anti- ofuscantes e defensas pare proteção dos canteiros
centrais. Também nes interseções da rodovia Presidente Dutra serão
construidos trevos, ruas laterai. 'e passagens superiores,

PROCURE

Impressora Ouro Verde

A casa dos bons serviços

V�nde
COPOVende-se LOT

da Casa Natal,
que de Caxias,
do asfalto.

metros

( o m e r
í

Dúzia
Cr$ 2,50

Rádio Cancinhas.

Música Sertaneja?

A5 06:00 horas da manhã e

às 17:30 1'.0 ras da ta rde.

omelhorargumentoque nós
temos para lheven erum Fuscão
fica um pouco longe ,a nossa loia.

1
�

Diante desse argumento os outros carros
tremem .

.;:
Mas o Fuscão dá o troco na hora,

com uma barra compensadora que gruda
o carro no chão.
Junto com a barra, uma bitola larga

nas rodas traseiras aumenta ainda mais a

sua estabilidade.
E tomara que logo ali adiante, depois da

plaquinha, apareça uma subida.
Será outro argumento para a' gente lhe

convencer de que o Fuscão é melhor:

o Iorque do V 1500 não O deixa passar
vergonha, graças a um potente motor
de 52 HP.

.

Aqora, melhor do �ue ficar i�agin�ndo
como ele se comporta nessas situações
é pegar um aqui conosco, procurar
a plaquinha da foto e ir"� conferir.

Como a modéstia imped� Fuscão
de falar de si mesmo, na volt�. conta para
nós o que foi que aconteceu. '\
Depois, é só conhecer os nossoe

excelentes planos e levar o seu Pl:!.sCãO.

MALLON C I A.&
CA NOINHAS�SCRua Vidal Ramos, 1195 REVENDEDOR

.

AUTORIZAI;lO

. ,

CatáriÍienses !' Temos ,o devei' de zelar pelo valioso patrimônio
florescal e faunisrico, Se considerarem necessáeio desmaiar para execução de,

projeto, agrícola ou pecuário, procure orientação técnica, conforme estabelece o

Código Florestal Brasileiro. O desmatamento sem orientação técnica pode pre

judicar gravemente a fauna ,silvestre, os mananciais e a prôpeía agricultura.
IBDF-SC

/
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�dita;' �

Maria Uba de Andrade, �screventeJuramentada doCartóri2}lo Registro
Civil do�Municipio de uês Barras,
Comarcame Canoinh'is,.f Estado de
Santa Catarina J

,

Faz sab�:r que pretendem casar:
Valentio das Chegas BJaoek e Rosa
Damaso da Silveira. Ele, natural doAs lavouras de feijão - e milho, orientadas pela Acaresc, neste muni- Estado do Paraná, nascído em Divi-cípío, comprovarem mais uma 'vez que a moderna técnica agronô- sa, no dia 041.de dezembro de 1943;mica realmente da· excelentes resultados. As médias de produção lavrador, solteiro,1 domiciliado e

nestas lavouras Ioram 1.41)0 quilos e 3.250 quilos por hectare respec- residente neste' Munícípto; filho de
tivamente, enquanto que as médias das demais lavouras foram de José Bianek e de-dona A vi tia. das240 quilos e 1.2011 quilos por hectare. ,Salientamos ainda que o Chagas Bianeló, domlcílíados e resi-
período climático não foi de todo favorável em- virtude de longas dentes em Divis&,/Estado do Paraná.
estiagens que ocorreram na região. A meta para o corrente ano Ela, natural de�t�� Estado, nascida
agrícota é atíngir a 000 quilos e 6.000 quilos por hectare _em ambas

I
em São João da Barra, no, oía 17

as culturas. Estes dados foram fornecidos pelo sr, Eng. P.gr. Mário de anní de ; 95:1;\; oméstica, solteira,Luiz Nápoli Goeldner em palestra com este colunista. domiciliada e re&idente neste Muni
cipio; filha de J:osé Damaso da Sil-

5 11
' - - - -

t b l(j da nCISO veíra e de dona Francisca Kelezeskio. .r<.eglQO lnICIa ra a o· a ..H.
- da Sílvelre, domíctlíados e resídeutes

em General 0s.õrio.

o, nome da moda

Noticias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Carro 7anque & estiagem,
Já há mais de uma semana q_ue o Carro Tanque, adquirido, pela
Prefeitura, está em atividades nas ruas da cidade, pulverizando as

principais artérias da aoasa «urbs».· De algum tempo esta parte
vinha a Prefeitura procurando superar esta lacuna, o que agora !oi
concretizada. Realmente foi um ótimo presente que o Sr. Preíeíto
Municipal fez à comunidade papunduvense, que se sente agora
libertada da poeira nas ruas centrais da cídade.

, 'Feijão e tnitõo na técnica

dá maior' rendimento

O comando da fia. Região Militar já elaborou .as diretrizes básicas
.para a Operação ACiSó/ /! que será desenvolvida elite ano no perío
do de 7 a ;9 de agosto próximo em diversos municípios do Pal'l1!lá
e Santa Catarina. Enquauto isso, a seção encarregada 40 planeja
mento está procedendo a preparação dos documentos, adiantando os

trabalhos iniciais de ,organização e coordenação da operação. A
ACis9/72 de_verá- ser nos mesmos moldes da anterior, abrangendo
municípios e regiões do Paruná e Santa Oatarina que ainda não
foram atingidas pelas operações Le 71 e 72. Os municípios serão
selecionados de_ acordo com as características, ou sejam, afeta de.
condições .médícohospítalares, condições' de ensino e outras, segundo
determinações da õa. Região Militar. - (Gazeta do Povo) -,

v

VacinaçãoAnii:r:Jábica em doisMunicípios
Nesso Município somente rio mês de novembro próximo é que se
mobilizará para reinicio- da vacinação Anti-Hábica, enquanto isso os

municípios de Monte Castelo e Major Vieira, receberão a visita dos
vacinadores, tendo a Irente dos trabalhos o Médico Veterinário
Dorneles Gerloít, 'I'rata-se de um problema de saúde pública, todos

-

deverão levar seus cães nos Postos de Vacinação, tanto na sede
como no interior dos respectivos municípios. As escolas do interior
fornecerão os esclarecimentos necessários, inclusive a Prefeitura
Municipal. Não deixe de vacinar seu cão, evitando, assim futuros

. contratempos desagradáveis. .' .

Edison Arantes era o nome mais registrado nos cartórios de todo o
Brasil. Porém, de alguns meses para cá as 'estatísticas passam a

I registrar a preferencia .por um novo nome: Emerson, outro rei bra
sileiro. Isso não quer dizer que Edison Arantes (Pelé) tenha perdido
o seu, reinado. Só que Emerson Fttípaldi concentra nessa fase uma

popularidade ímpressíonante, E interessante notar que em alguns
países da. Europa. onde o automobilismo é bem mais popular como

esporte que o próprio Iutebol, Emerson Fitipaldi já é tão conhecido
como Peíé, embora sua popularidade seja mais recente.

-

(Coluna de Dino Almeida)

Em São Paulo a sandália de São -Pedro
A Federação e Centro de Comércio do Estado de São Paulo doará,
nos próximos dias, ao MuseuDí Pietro, a única' réltca-extstente no
mundo da sandália usada por São Pedro Apóstolo, trazida da Espa
nha pelo empresário paulista Emilío .Gornes O'Almeida. A peça é em

couro, totalmente feita a mão por um joalheiro espanhol e foi

en-I
crustada em depósito de prata de lei, no século 17 (dezessete).

.

(Gazeta do Povo)
lVo.scimenio \

Acha.se engalanado o lar do sr. Valdir (Florinda) Adam, com o
advento de uma robusta menina que na Pia Batismal receberá o
nome de Adriana, A délivrance ocorreu no dia 13/6/72, Dia de Santo
Antonio. Radiante o casal Carlos (Alzira) Adam, que são avós' da
Adriana. Felicidades à recém-chegada neste planeta, são os votos
do colunista. c .

Passarela da Sociedade
Dia 13 quem festejou idade nova foi o jóvem Jaime Schadeck, filho
do casal Olimpio e Tereza Schadeck; 8,tualmente está residindo em
Mafra, onde trabalha na firma que lhe empresta o nome, também
onde está aprimorando seus estudos. Felicidades ao aniversariante
são os votos ,da coluna.

Motores à Gazolina e Diesel, Elétricos Monofásicos e

Trifásicos, Trifuradores, Descascadores de Arroz, Planta
deiras-Adubadeiras, Enxadas Rotativas, Arados, Arame
Farpado. 2slanças para balcão e armazém, Baterias,
Máquinas par o dar sacos plásticos"NÍoÍo-Serr;s.
Consulte os

de CARLOS

/�. edor _dest� 'pra_ça�
Casa Agro Pecuária de Pedro Ferreira

Rua Paula Pereira, 787

no

STUDIO LIVRE

Na Canoínhas

diariamente às 21 :00 horas.

Registro (�i vil

tividades da

Osvaldo Baruffi e Dejaoil:' de Fátima·
Tadaieski. Ele, naturaJ. deste Estado,
nascido em Massaralliduba, no dia
1.0 de janeire de 1951; tratorista,
solteiro, d'omiciliad� e residente
neste Municipio; filho de Leopoldo
Bai-utíí e :de dona Mliria Baruífí,
domiciliadQs e residentes em Mas

sarandubá;S 0... Ela, n�tural deste'
Estado, nascida em Três Barras, no
dia 30 de'maio de 19.'>6; "doméstica,
solteira, I domicíllada e�residente
neste Municipio; filha de Pedro Ta
daískí e1 da dona Marlà Bpeno, do
mtctüados e residentes u] �unicipio.i
Apresentaram os documentos exi-

gidos "pelo Código Oivll art. 180. Se
alguém tiver conhecímentojde exls
tir_ algum impedimento legalí.àouse-o
para .fins de direito. \1
Três Barras, _29 de junho d 1972 .

Maria Uba de Andrade"
Escrevente Juramentada

Hegistro Ci vil

Municipal de Cenoin as

llditaOs
Sebastiã Grein Cos'ta, Escrivão de
Paz e Otfeíal do Regi�M'o Civil do
munícípío de Major'Vieifà, Comarca
de Canoínhas, Estado d Sta. Catarina

Faz saber que pretendem casar:
Guinarte Sehlnkebie e Lucilia Cor
deiro de Pau:la. E�e, natural deste
Estado, nascido 6liU' "Lageado Liso,
neste municipio, no dia 15 de junho·
de 194_9; lavrador, solteiro, domici
liado e residente neste municipio;
filho de da. Ana ''l'ereza 8chlukebier,
domiciliada e residente neste muni
-éipio. Ela, natural deste Estado,
nascida em Carijos, municipió de
Três Barras, no dia 20 de fevereiro -

de 1943; doméstica, ,solteira, domici
liada e residente neste municipio;
filha de Sebastião C. de Paula e de
dona :\1aria- Becket Cúrdeiro, domi
ciliados e residentes nesté municipio.

Major Vieira, 29 de junho de 1972.

Comparecimentos
Na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada dia
30 de maio de' 1,972, compareceram os seguintes Verea
dores: Senhores João Seleme, Alfredo Franco, Adhemar
Schumacher, Francisco 'Bueno de Siqueira, Pedro dos
Santos .Corrêa, Paulo' Eduardo Roch� Fària,. Guilherme
Prust e Edmundo Bittencourt.

/';1'�ão compare�imentos
De-ixaram de comparecer na sessão supra citada, os Edis, srs.
Alfredo' Ivo Paul, BenoFridolín Fuck e Henrique Krzesinskí.

I

EXPEDIENTE
,

'

Alvaro lUachado e Tereza Lucachioski.
Ele, natural deste Estado, nascido
em Coxos, neste municipio, no dia
6 -de novembro de 1949; pperário,
solteiro, domiciliado e residente
neste municipio; filho de João Ma
chado e de dona Cecilia Veiga,
domiciliados e resIdentes neste mu·

nicipio. Ela, natural deste Estado,
nascida nesta cidade, no dia 13 de
abril c;le 1951; 'do�éstica, solteira,
domiciliada e residebte nesta cidade;
-filIra

.

de Franciseo Lucachinski e de
dona Helena Lucachinski, domicilia
dos e' residentes nesta éida,de.
Apresentaram os documentos exi.

gidos' pelo Código Civil art. 180. Se
a;lguém tiyer c�nhecimento. d� exis
tir algum lIlípedlmento legal, aeuse-o
para fins de direito. #

Major Vieira, 30 de junho de 197%.

Sebastião Grein Costa
Oficial do - Registro Civil

Oficio D.O 125 d�, 29/5/1972, do Sr. Préfetto . Municipal,
enviando à Casa 'projeto de lei, que dispensa de correção
monetária, havendo o mesmo sido' encaminhado á, Comis
são

-

de Legislação 'e Justiça para exarar parecer; Parece-'
res das Comissões', de .Legislação e Justiça, Finanças e

Orçamento, sobre "as' seguintes matérias: Autoriza a

abertura de crédító especial na importância de cr$
24 147,20; que .díspõs sobre a taxa de televisão, sendo
ambos incluidos na pauta da Ordem do Dia da próxima
sessão; Requerimento da Comissão de Finanças e Orça
mento para reestudos ao projeto, de lei que eleva os

vencimentos dos funcionários públicos municipais do quadro
do Poder Executivo. Oficio do I Tribunal de Contas do
Estado de Santa" Catarina, encaminhando à Casa' as contas
do Sr. Prefeito Municipal, referente ao ano de 1970,
se�do as mesmas despachadas à Comissão de .Finanças
e Orçamento para emitir' parecer. Convite da Delegacia
do Trabalho, convidando a Casa para reunião sobre pre
venção contra acidentes de trabalho, havendo a Presiden
cia designado 'o Vereador Paulo Eduardo Rocha Faria
para representar a Câmara. Requerimento do Vereador
Alfredo Franco, solicitando: para . constar nos Anais da

Câmara, Voto de Pesar pelo falecimento- da senhora dona
Julieta Carvalho Rauen, sendo' deferido, o requerimento'
foi subscrito por todo� os Edís presentes. üficio da Fun
-dação Universitária Norte Gatarinense, encaminhando à
Casa seus estatutos, e' comunicando a eleição e posse de
seu Presidente, sr, Rennée Evers. Requerimento do V 2-

reador Pe� dos Santos Correa, solicitando a publicação
de sua Indicação n." 9/72, parecer do Assessor Jurídico
da Prefeitura e Oficio do Sr. Diretor da Dívisãc de

Transportes Coletivos, 'sendo a matéría despachada à
Comissão de Leglslação e Justiça _ para exarar parecer.
Requerimento do/Vereador Edmundo Bíttencourt, solici
tando licença pelo restante da atual sessão Legislativa,
sendo-lhe concedida. No Pequeno' Expediente o Vereador
Pedro dos Santos Corrêa, justificou

.

seu requerimento,'
acima apresentado."

Ordem do Dia

Entrou em la. e única discussão e votação, os requeri
mentos da çúmissão de Finanças e Orçamento e, do
Vereador Pedro dos Santos Corrêa sobre o projeto de lei
que eleva os vfmcimentos dos funçionários públicos
n:�lflicipáisl, sendo aprovado. \

Explicações Pessoais
'I

o Vereador Pedro dos' Santos Corrêa di�correu sobre o
- .

t

encar,niqhamento de. seu requerimento à �omissão de Le-
gIslação e Justiça, e sobre o encerrame:nto do Livro de
Presença, havendo a Pr��Hdencia dado e�plica,ções a res

peito. O Vereador Paulo Eduardo Rocha �Faría discorreu
sobre a estada em no'ssa cidade de renomad'(l) técnico inter
nacional Dr. Felipe' Ada�, da Organização I�ternacional do
Trabalho, e que aqui esteve a ser'liço dd Ministério de
Educação e CUltUfª e a serviço do Program Intensivo de
Preparação de Mão de Obra, alongando-se a respeito.

\ '

\
Canoinhas, 3, de julho de 1972._-

Altamlro Ricardo da Silva

Diretor do Expediente da Câmara.

som de uma cidade.
/ -r-

e a Í1 o 'i n h a s
1350· QUILOCICLOS
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CORREIO DO NORTE 08.07·1972

Publicação Oficial da

, Prefeitura Municipal de Canoinhas
. Lei N.? 1.019,

de 29/06/72
A1ztoriza o Prefeito a realizar
det-pes de interesse da Sfj;v
gurança Interna e a ª f'ra'·3-'I--__--..:

providencia.s. -, :b-�..:.___
Alcidel Schumaêher, Prefeito Art. 1.0 - No ínteeesee d�a'"

Municipal 'de Canoiolí8l, Eltado
de Santa C_atarlna, faz laber que
a C"'mlifí( Municipal de�retou e,

eo a leguiote

Instituto Nadonal Sodalde Previdência
Superintendência Regional em Santa Catarina

em Canoinhas - S C

EDITA
I .

1 - O INSTITUTO NACIONAL DE PREjIDENCIA SOCIAL,
no conhecimento de publieaçô es definindo c tegorlas, de segurados
e de não segurados do Instituto, que não encontram qualquer
apoio na lelOgislação em vigor, faz saber:

a�, São Segu>ados obrigatórios os �itulares rie firma índívl
dual, sócios e dirttor�!i e os que t'xercerílatividades como emp r e

gados, avulsos e autônomos- observe das' as díspcsicfi-s do art. 6.°
do Regulamento Gt"ral da Prevrdêncts/ Social (RG? S);

b} São seguredos, facultativos DS empregados doméstícos e

os religosos (art. 8.0 do RGPS).
2 -:. O prejulgado conndo De Portaria MTPS 0.° 3107, de 7

de abril de 1971, definiu 0S trsb lhadores avulsos como sendo,
além dos inte�rantes das demais categor ias proftssio oais s li me a ,

'cíonadas, os 08 orla meritima el portuária, cuja prestação de ser

viç? é promovida por in,té'r�édio e indicação dls respecti�a
entldade de classe, por mero dft qual tem assegurada 8 percspçao
do Salário-FamHi&, do 13.° Sa ário, das férias e a parncrpação do
FGTS, de acordo com a legi leção pertinente.

3 - Destemodo, tirant. os avulsos e os empr- g!ldores, os

demais segurados obr+gatórfçs serão ou empregados ou trabalha
dores autônomos.

� - Inexistem,
_ comi. se �re�ende proplslar,_. tr s ba Ih'! deres

- f- xcluídos da proteção pre'vlden<::lárJa,' os «eventuais», assrm con

fundindo serviço eveotua1 com o draQalhadnr eventual»,

5 • Não se encontr Da legislação da Previdência Social qual
quer rdetencia a ctrab lhsdor @veiltual»" convindo frisar que o

«eventual» está expressamente deftnído 'na CLT, que 0& indivi
dualiza corno «empregAdos-BubstitutJs», ex-vi dos arts. 450 e. 475.
§ 2.0, nas situações es' eclaís e excepcionais que mencione.

•
6 - Em conseq ência à empresa, que utUjZ<i1 'trab3lhador

autônomo que nesta qualidade Ih!! prf'sta serviço, cumpre ubger
var, ao emitir o rec�bo de pagamento pelos serviços prestados, que
dele constem para fins de exibição à Fiscaliz!lção do Instituto e sem

px:ejuizo do. exame Ide procedêl;lCia do recolhime�to das cootri
buições na forma do Decreto-L�i 0.° 959, d/e 13 de outubro de 1969:

-

�

a� nome e endereço do pr.estador de serviço;
b) nat;urez1\ do trabalho prestado, e

c} nú, ero de inscrição 00 INPS.
,

6.1 - 3e o fabalhador àutônorpo ainda não tivE'[ promov�dG
sua inscrição, e Üir o recib9 em 2 (dtia;.) vi�s, f"zi!odo dele, const!lr:

a) moroe e enderpço�do prestador do serviço;
b) natureza do serviço preetado;
c) período trabaJhalio, e

d) a anotação:,cNÃO INSCRITO NO INPS».
'-,

6.2· 2.° via' do r-ecibo, no C8S0, será ser:ppre entrf'gue ao

preEttlildor d�
serviço e servirá de prova do exercicio bt'lbitu�l \1.1a

atividade q' ando for requerer sua ioscrição o-o Instituto, obede
cidas as in tru,>õcs que 8 regulam. /

. I �.
7

-/onforme dispõ'� o art. 1.0, § 1.0, do Decreto-Lei n.o
959i69, a ontribuição da empresa obedt'cerá ao limite anual de
doze veze. n maior salário- base da categúria profissional.

7.1 Inexistindo salário- base fixado" o rpferido limite cor

responde á 8 vinte � quatro salário-m�nino1'l rpgionsi3 {Resolucão
CDjDNR n.0876,de 14 de dezembro de 1967,item II,&lioea «,:1»).

8, 05 de julho de 1972.

O AGENTE

Fotocópias
o Cartório do REGISTRO CIVIL, de NEREIDA
C. CORT , qüe- funciona no �OR UM, tem

...,

a gra,ta satisfação de intor�al" a todos os seus
-

. ..

�clientes que acaba de receber uma nova

FOTOCOPIADORA}M .:. modelo "27J.":�-aut9má
/ tica, que copia. �,todo e qualquer document�,.
livros e outros papéis,- em apenas 10 segundos

com nitidez e perfeição inegualáveis.·

Seg�ança Interna é autorizada o

Pref ito Municipal 8 rea lizar des
pelaD na importâocia de Cr$
5806, e (cinco mil oito entoe e

lei. cr zeiros e (li tenta entavos),
destina a manutençã e, inata
lação do serviçoe espe i9lizadol
da Seore aria de Segu ança .e

Ioformaçõ do Eltado, notada
deacentraliz ção dOI
a Delegac a Hegio-

Art. 2. o Para h er face à.
de.pela. acitpa, .. fica o: Executivo
Municipal aa,torizado a abrir crê
dito especiel por conta 'do exce••�

de arrecedação do c rreute exer

cício, da impêrtação onstante do
artigo 1.0 da presente lei.
,/ •

.

Art. 3.0 - E.til lei entrarâ em

vigor na dato de 1';8 publicação.
An. Alcides Schhmacher

P f• M'" I
'

re elto tOlClpa
./

E,ta h:i foi rf'g',tr da e publicada
lI8 Diretoria de Afimioittração na

data supra.

An, Antonio

Decreto N. 383,

dn 03/06/72
APROVA � TEAMENTO
I\.lcidel· ScbJll!àch.er, Prefeito'

Muoícipel de ��.:looiohlll, 00 uso
de suae 6tribui�õe

\
DECRETA:

Art. 1.0 - Da acordo com o

deepscho <ia! Engenheiro delta
Prefeituea, ef8redo no requeri
mento protocolado loh 0,0 116, de

2.1 /01/72, b1_W '.�om' 008 respec
tlval planta., fica aprovado o

loteamento procedido pelo senhor
ANTONIOiSALOMG>N, em teu

terreno urbâno 'eito �m Alto dali
Palmeiras, ·pom a área total de
87.654,06m2, seudo 61.717,35m2,
diatribuida em 81 lote., e, •

25.936,71m2 de.tioàda a abfrturlt
de nu.. , qual faz doação à
PrefeitUra ficando deat'l fOfma,
i.eoto dó impo.to t�rritorial ur·

bano por t3 aOOI, a jpartir -deata
data. /.,.. i 1

I !
Art. 2 o 0_ t.erreno em apre·

ço, faz palite do lóte tI.O 79, ('&rta
de Afofamento 0:0 193 e Regiotro
Municip8� 0.0 94.

.

Art. 3.0 - E.te

d�creto
entra

e� vigor 08 .ia ta d� Ufi. p�Jbiic!l.
çao; revç'g6da. 81 du Ullçoel tm

r contrário.

Csnoinblu, 3
I
je julh" de 1912.

.

,An. Alcides - Schu»tocher
Pn::feito Municipal

Ali. Antonio Soaz
Diretor

Novelli é- com'
.

a C noinhsS' IÀs '09:00 horas:

O Destino de flisa
�ANOINHAS,

111Uito mais rádio

(

13 de julbo - Dia do Comerciante
Canoin{ias, rende homenagem a vocês comerciantes, que
num esf� ço comum e por vezes sobre I1'Ifmano, constroem

sta nossa terra de) nta. Cruz.
Se devemos osso progresso/ê o bem estar de nossas

famílias, devemo-lo a essa oI'sse nobre do comerciante
que desde o raiar, do áia r

ao pôr dó sol, trabalha,
incansavelmente; para sentirmo-nos seguros dentro de

nossos lare e de nossa comunidade.
A vocês, co�e�ntes, por. toda está riqueza, a nossa

.si cera homenagem no seu dia.

Assodação Comercial e Industrial de (anoinhas
Pedro Merhy Sele�e'

,---------------------------\

V e J a CruzCine
(O LANÇADOR DE TUCESSOS)

-:- A P R E S E -N íf' A -:-

20.15 anol

espetacular programa dUR o. 10 fIlme· A Fama
.

anco Nero no su!:,er far,west italiano. Todo COINido:

Texas
od Cemeron em

Trovões na F"t"lo1eira colorido

ceusuee livre

DOMINGO. em frêl formiaávei. lel.õe. - ai 16 e 19
horae • ce.nl.line. - AI 21,15 horal - eeneura 14 BnOI

O brasileiro Authol'loy Steffen em mais um espetacular
far west italianol repleto de ação e aventuras:

.

't'<-

A Volta de Arizona Colt
Filmado em C\, �mMcope' e Technicolor.

DIA 10. 28. feira. a. 20.15 hora. _:_ ceneuea 14 ano.

Por alguns dias, apenas

A VOLTA DS ARIZONA COLT
./

DIA I 1. 38. feira • ai 20'f5 horae _. ceneura 14 anol

AOEUS TEXAS
1) IA 12. 4a. feira • ai 20.15 horal -. ce_n.ura 14 AooI

"SESSÃO DAS MOÇAS"
A Fox apre8�Dta um �ppetacQlar drama filmadc em

deslumbrante colorido. - Unica eXIbição.

Laços E:ternos
;"-----......-

DIAS 13 e 14. 5a. e 6a. feira - ai 20,15 h � cenl. 14 anol

A Columbia apresenta um filme filmBd.o em Páris e Prega
durante a revolta estudantil. Todo colori do:

DIA 15•• 'bado - ai 20,15 horal - cenlura 14 anol

Formidável program9 du�lo.
1.0 filme - A Metro apresenta uma epopéia do cinema em

deslumbraote Tecboicolo�:
A quem os Deuses d9-sej�m destruir

2:0 filme - Um super far-.:west tod()\,coloridc:
Chegou o tempo de matar

- ,

DIA 16,. domingo. em ..trê••euõe.: a. 16, 19 e 21,15 h.
A estupénda produção do novo ci�em8 oacioD!!I:

A verdadeira história de amor
«Love stoli» nacional. Filmado DO mais belo colorido.

Comercial e Industrial Canoinhas
A-ç-AO--

associados, conforme os estatu

tos, para comparecerem' à As
sembléia Geral Extraordinária,
8 realize·r-se em sua' sede s'ocial
sita nll Rua Vidal RElmos, 734
no próximo' dia 24 de jul
1972, 'Is 20· horas, e Imeira
convocação e, ou 0,.30 horas,
em segun convocação, com

de
Extraordinária

EllOição da nova Diretoria
e Conselho Consultivo.

CORDO", dos cltndidatos e

serem apresentadas ;0 1.0 Se·
cretário c:om.'8ott:!cidêncis miai
ma de 24 horas das' elejç.õ�St
para o d!:'vido registro.

C6Doinhas, 6 de julho de 1972,

asso PedJ:,C? Merhy Seleme

�idepte 3
�I

NOTA: As ch�pas, para terem

validade, deverão conter o "DE
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Aniversariantes da Semens
'Wardenski.
Dia 14: a senhorita Hitda

Schulka; o jovem Haroldo
Sch» oeder; o menino Leobert»
filho do senhor Germano
Bayerstort.

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: o senhor Seleme

Isaac Seleme; os garotos:
Wanderley José filho dó sr.

Alcyr Woitexen e Daniel Amós
filha do sr. João Taporowski.

AMANHÃ: a senhorita
Edeltr audt Siems.

Dia 10:, os senhores:_Max
Ziemann e Erwino Mews; a

menina Zeniiaa {ilha do sr.

Angelo Aiberti,

Dia 12: a senhoril dona
Cecilia esposa do sr. João A.
Brauharat; os jovens: Otávio
Herbst, Edgard Knopp e

Waldir de Luca.

Dia 13: o jovem Hipólito

Aos 'aniversariantes muitas

felicidades, são os sinceros
votos do "Correio do Norte".

Donaldo Schumacher e

Maris. Ste�a
participam o nascimento de

CARLA SIMONE

acorrido dia 24/06/1972.

A' NOSSA PATOTA TEM A MELHOR.

RADIO, CANOINHAS 1350

Publicação Oficial 'da

PRE�'ElTlJRA .MlJNICIPAL

DE CANOINHAS
De_creto H.o 382, de 28/06/7
Suptementa 'Dotações O, çamentári,s

,!Alcidell Schumacher, Prefeito Muoicipal de aooiohas, 00 uso

das atribuições que lhe confere o Art. 8.° da Lei 993, de 11/11/71..'

Decreta:
,

Alt. 1.° - Ficam suplemeotadas, por coota do excessc de
arrecadação, a importaocia de Cr$ 67.850,00 ao seguintee dotações
do orçamento \Vigeote: /'

Câmara lMunicipal - Contribuições de Previdência
2501/021 - Pre idêncrs E.tadual (IPES� 1.000,00

Oabi"ete do Prefeito - .1eTviços Terceiros
1310/039 - Passagens e Bagageos /1318;'0.u - Serviços Judiciários

.

. Encarg.os piversos1404/042 - AS810atu ar. de pubhcagoes
1417/045 - Eventuais I1434/048 - Recepções e Hospedageos

, Deportam into Fazenda - Pessoal
1101/070 - Adiciooal \ I'

:..Mat,rial Consumo
1229/076 - Material Gráf'co e de encaderoação

,

Contribuições 'de Previdência Social
2501/092 - Previdência Estadual (IPESC�

Serviço Segura Iça Pública - Material
1206/123 -- Artigos de Expeilieote pI T.S.M.

Serviço 'Saúde Pública - Pessoal
1109/132 - Diárias

1.000,00
1,000,00

1.200,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00

2.000,00

1.870,00
Consumo

500,00

500.00
Encargos Diversos

1405/138 - AlIsjs ência Social

,( Subvenções Sociais
2106/139d - Gasa da Criaoçà de Caooinbas

�

S. Obras - Pessoal
1116/202 --: Pessoal de Obras

'

/ Material Consumo
1214/206 -- Explosivos

'

1238/210'_ Outros Materiaiá de Coosumo
Obras Públicas

3105,221 - Dellapropriacõea
S. Viação - Material Consumo

) 235/242 - Peça, e Acess6rios
1238/243 - Outros materiais de cODlumO
I

Transferências Correntes
2305/249 - Salârio' Familia pelsoal em exercido

Departamento Serviços Urbanos - Pessoal
1116/269 - Pesaoal de ObraI 10.000,00

Contribuições de Previdência Social
2501/301 - Previdêocia Social

,

TOTAL

2,000,00

2.000,00

20.000,00

2.000.00
2.00'0,00

300,00

15.000,00
1.000,00

350,00

1.130,00

Art. 2.0 - Este Decreto entra em vigor. na data de lua

publicaçi\o, revogadas as dispolições em cootrário.
Canoiohas, 28 de junho de 1972.

AIs. Alcides Schumacher Asa. Antonio Souza Costa
Prefeito Munjcipal Die, Adm.

o TRINKO JEFF
torneio Grêmio XV, infelizmevte os guris estão
em retiro espiritual para o vestibular e torna
se Impossível.
* Emerson conseguíu o 2:0 lugar na França.
O campeão da prova foi Jackie Stewart.
Emerson lidera o campeonato mundial agora
com 34 pontos.
* O Presidente do Banco Central, Ernane
Galveas, espera ver em circulação até 7 de
setembro as novas cédulas de eoo cruzeiros e

as moédas de ouro, prata e cobre alusivas ao

sesquicentenário da Independência.
* Bicho, não esqueça de chegar até a sede
paroquial às nove que nós' já chegamos ao fim.

Até mais ver.

Insti uto Nadonal de Previdê da Sodal
Superint dência Regional
j'gencia em ,()ano'inbas_- S ç

E�D'IT�L
til

RecolhlmenlQ de' €onlrlbulções
'1('

dos Quimlcos Industriais
'O INSTITUTO NACIONAL DE' PREVI

DENCIA SOCIAL faz !Í ber, em cumprimento
da Portaria n.? SPS-44: de 11-05· 72, do MTPS,
relativa aos' Quimi«los. Industriais, que a estes

profissionais foram estendid·as as disposições
conferidas aos Engenheiros Quimicos' pela Por
taria SPSn.o 4, de 10.09-7l, e fixado o prazo até
31-07-72 para complementaçãoj a partir de
feveniro de 1 !}pS, do.s recolhi_�en�os na base
de seus salárlOs-minlmos regronsrs; sem os

acréscimos legais.
Canoinhas, 05 dI! julho de 197:1.

O AGENT-E

o j
.u

Para mostrar todo
9 sua alegria pela

fabricação do 1.000.00
Fusca,

-

, a Vol�s\!Vagen est
.

distribUindo
10 Fuscões ze o.

Um�Ies sere d� quem .tiver
o Fusca mais a�§o fabncado

no �rasil. '
-

/ ,'"''

.�: ':' J

We11, well.well girls snd boyslookx for theTrinko.
* Dia 4 tivemos o aníversárío da nossa ami
guinha Alzira. Transamos feltcídades.
* Os gurizinhos do S.' Reno promoveram sá
bado Da paróquia com muito sucesso.

* E hoje será a vez do Metropol. Lá na paró
quia, às 9 horas em ponto, você está convidado
a curtir em som maior.
* Canoinhas, você não sebe 8 força que tem.
Um grnásto de esportes é o halteres para 8

projeção do seu potencial.
* Assunto: baile

Motivo: ll.°"aniversário
Som ': Atômicos
Local : Operário
Ttaje : Passeio completo

- Tuuo Isso: Pra você As 22,30 horas
Quem manda: O Gremio XV.
I

* Por incrível que parece eu me pareço comigo.
* Juventude alegre, descontraíde :

e que sabe
o que qUH, lê o Trioko.
* Csnclnhes tem pressa em crescer. E nós de
n.edír o seu progresso. A solução é o esporte,
esporte é símbolo de juventude.
* Hoje à tarde o Grêmio estará promovendo
torneio de basquetebol, só falta 8' torcída,
prestigie, amízeue,

'\ Eu sinto que você' sabe o que eu sou. é
'suposto que você saiba. Mas você não pode me

nízer o que é porque você não sabe que eu
. não sei o que é. Voçê sabe talvez o que. eu

não sei, mas não sabe que eu não o sei e eu
não posso dizer o que eu sei e o 'que eu não
sei. É necessário então que você me diga tudo.
* Para o torneio de futebol de salão, aníver
sárto do Grêmio XV de Julho virá muitos
tímínhos de fora. Vamos aguardar.
* O Jeff gosta muito de dar:: uma gozadinha
de VtZ em quando, bip ... bip... acabou.
* O ECC (Estudantes de Canoínhss em Curi
tiba) agradecem o convite para participar do

'.",'; j
;' �

"
-'J

\ ' ,

\?, \"
..... !;I

\

,', .... ,

.

':"t;
, ;"

/ Os outros 9 são para os que vierem até nossa
Revenda preencher um simples cupom.

Venha logo. O prazo termina em 15.8.

MALLON e,
Rua Vida. Ramos, 1195 - Canolnhas-SC

REVENDEDOR '

NJTORJZAi>O

.::

I,
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Anc XXVI

Notas
O engenheiro Dr. João Alberto
Ntcolazzt representou. o Secre
tário dos Transportes, Dr. -Cezar
Ganemm Amin, na Festa de
Confraternização' e Congraça
mento dos Madeireiros, realizada
dia 24 último em nossa cidade
com invulgar êxito.

x x x

O Fiscal sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo, em licença, .

deverá
ser substituído pelo seu cclegs
Dr. Edgard Rsuen Soares,

x x x

O Comandante Geral da Policia
Militar, CeI. Renato Julio 'Treín,
fez uma visita de cortezts 80

Sr. Prefeito e Presidente da
Câmara Municipal, dia 29 últi-
mo, quinta feira. �

'.

x x x

Também vísítou 8 nossa cidade,
durante a Fests dos Madeireiros,
.o jovem médico Dr. Max Zugman.

x x x

O Clube de Bolão Literário,
campeão de Curitiba .no ano

passado.. visitou 8 nossa cidade,
'sábado último, enfrentando o

Democrata, com a vitória dos
canoíuhenses por 27 palitos. O
sr. Alctdío Zsníolo integra 8

equipe visitante.
x x x

O Prefeito, senhor Alcides
Scbumacher, esteve sábado úl-

E�IT A/L
.

.

/
Maria Góu Glio.k�, pEicial 'do
Hegistro C'vil do Distrito de
Paula Pereira, municwio e coma�.
oa de Canciohae, E"Jado de Santo
Catarina, etc\

Faz saber q,ue Qretendem calar:

AGENOR

KA\C�'AN
e IRENE

'LENARTOVIGZ Ele, natural
deste Estado, q acido 'nelta Co
marca, DO

-

dia 3 de janeiro de
19t6; lar rador, Ii,pltéiro, domiciliá.

x x x do e residente Jd.te Distrito: filho
�., ,

Pelo campeonato da LEC, o ,de João K8chan�
de dona Anil .

Botafogo, franco favorito, abateu Hort Kaohan, f do' ieiliados era·

BO Palmeiras, domingo pela' aidentes [lente IDia rito'. Ela, nstu
manhã, no Municipal, pelo ela!!- ral de;te. Bhado\. nsscida e?J

.

tico marcador de 6 8 1. Paula PerelfJ. DO d a 26 de maro

de 1949; do�é.tica, solteira, "do
míciliadae f'elideote àeate Distrito;
filha de Ar/tonio Lenârtovics e de
doDa CathÍuinll Guia Lenertovica,

- domiciliado. e re.identel neste

Di.trito'; \'
Apre.�otar8m OI d�cumentoi

exigido' pelo Código Civil. art.
180. �l?Jguém ti�eir co��ecimen�o
'de eX)ltJr algum Im?edlmsn�o .le.

g�l,t'
',cute o para flOl d} direito,

Pa la Pereira, 3 de [ulhe de 1972.

. ARIA GOSS GLINSKI

.Oficial do Hegieteo Civil

Esparsa"s
timo em Curitibanos, juntamente
com sua exms. familie, cum

prindo compromisso. social. .

x x x

O engenheiro Doutor Leones
Greipel deixou o seu serviço no

Rio Grande do Sul e agora de
vetá instalar-se em Flortanépolis.

x :xi X

Segunda feira última .tiveram
o inicio dos serviços de adap
tação e ampliação do FrigorifICo
Canoíahaa S.A., FRICASA, cuje
primeira etapa deverá estar
concluída em novembro, data

prevista também psre o inicio
dos' ebates.

x x x

Grande 8 movimentação de
estudantes na cidade, com as gos
tosas fi curtas férias de inverno.

x x x

Com as aludidas férias, tam
bém parlamentares, encontram
se em nossa cídade, juntamente
com sua exms. farnílta o De

putado 'I'herézlo Netto sendo

que na próxima semaaa teremos

fi visita do Deputado Arolde
Carvalho.

Liga, Esportiva Canoinhense
BOLETIM OFICIAL DA L.E.O. - Julho de 1972.

E� reunião da Liga Esportiva Canoínhense, levada a efeito na noite .de
04 de iulho de 1972, ficou resolvido o seguinte: '_

( .

1;0 - Ficou adiada-para o dia 15 dejulho de 1972, as partidas pelo cam-

peonato da L.K C., entre o Rigesa x Sossego e entre Palmeiras x
São Bernardo, partidas estas que estavam marcadas para o próximo
domingo, dia 1l9,07/72.

.

.

.

2.0,- A convite da Liga Esportiva Canoinhense, estará visitando esta
cidade o Clube Iguaçu da vizinha cidade de 19-nião da Vitória, no

próximo domingo, dia 09, que a partir. das 15,UO, horas daquele dia estará
se defrontando amistosamente, contra a Seleção da L.E.C.
A renda será revertida em beneficio das Associações Assistenciais desta cidade.
Para maior brilhantismo desta pugna ficou constituida uma comissão que
terá como membros os senhores: Agenor Vieira Côrte, Silvio Mayerl e
Rubens R. da' Silva, para orientar e presidir a festividade. e, uma comis
são técnica para a escalação da Seleção, assim constituida:

Árbitros: Iríneu Gonzaga, Nery Sardá e Evaldo P. de Carvalho, que terá
a incumbência de apresentar em campo o time da Seleção da L. E. C.

A propaganda e relações públicas ficam a cargo da��sociações:Beneríclártas.
Ganoínhas, 05 de julho de 1972.

AGENOR VIEIRA CÔRTE - Presidente da L.E.C.

ri. Jordan

Registro Civil Cooperativa de Produtores
de Mate Canoinbas 'Ltda.

,- .

Convocíl-�ãD. da/Assembléia Geral.Ordinária'
o Presídênte da Cooperativa dei Produtores de

Mate Canoinhas "�tda., no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto tSocial, artigo n." 42, letra (d), resolve:

, ,
.

/
, C 0':N V O C Ai R '

'

a Assembléia Geral Ofdínâria dos '.lssociados, a realizar-se
em sua sede social, sita. na Rua Paula Pereira n.? 698,
na cidade de Canoinha.s., Esta10 de Santa Catar�na,.no
dia 9 de julho de 1972,� às; 7 horas, em Primeira
Convocação, com a presen�r de 2/3 de associados,
afim de tratar dos assuntos. cJ'nstantes da s�eguinte
., O R O E M 12) O� O I A: .

1.0 - Deliberar sobre Balanç/Geral-�encerrado em 31-05-72,
Relatór�o do Conselho de. fdministração, Parecer .do Con
selho FIscal e Demonstratro da conta' de· sobras e perdas.
2.0 - Destinação das stras.

.

3.° - Eleição de novo, membros do Conselho Fiscal e

respectivos suple teso

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.

Dte rtamente às \2:10.

Rádio é Canoinbas

�. €f

4.° - Outros assuntos; de interesse da Cooperativa.
Não havendq! número legal de. associados presentes

para instalação. da Assembléia em primeira convocação,
fica desde

'

já fjilta a _

Segunda Convocação
para as 8 -�orasjdo mesmo "dia e local, com a 'presença
de 50% mais um. ,

Se

.

aind� não houver número legal, fica fejta a

T�rcéira e /últim� Convocação, para_as s horas, ou

seja, uma hs ra apos a segunda convocsçao, com a pre-
sença de 1 mínimo 10 associado.s..

.

.>
Para feito de quorum o número de associados é de 853.

E � ra que- chegue ao conhecimento de todos os

associad s, passou-se o presente Edital, que será afixado
- na sede/da Cooperativa e de seus postos, bem corno em

locais públicos habituais, dentro de sua área de ação e
,

.

'

remetido aos, associados, na medida do possível.
Canoinhas, 20 de junho de :..972.

Bráullo Ribás da Cruz � Presidente ln

S/,A

RARA OPORTUNIDADE
Vendêsse magnífico prédio de alvenaria de 2 pavimentos,
localiza� Pr. Dr. Osvaldo de Oliveira, contendo no

térreo 2 amplas salas com instalações, sanitári��.>om-
�

pletas, onde funciõna o escritório de
.

oBtabHiãade do
sr. Acácio Pereira, mais bri g_..--pa-ra carro, lavanderia,
forno, fogão e churrasqjieírtf no alto 3 dormitórios, 2
salas, copa, casinha ãispensa e ti. n eira completo, mais
quarto de e regada com ínstalaçãõ sanitária,' .e: um
salão,...de

_

erviço com terraço. Area total- �,ç_onstruída
376 m2. Terreno 14 x 40 metros. Preço Cr$ 80�eOO,00,
sendo 50% de entrada e o saldo em 20 meses ou Cr$
75000,00 a vista. Tratar diretamente com o proprietário,
senhor Michel N. Seleme, no mesmo local. 1.

,
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