
/

torneio de Futebol de salão
11.o aniversário.

Hoje à tarde

premçvido
na

pelo'
Cancha de Esportes Sérgio Augusto Mayer
Grêmio X V' de, Julho em comemoração seu

Superintendente do Departamento Regional
do .SESI, sr, Osvaldo Pedro ND�es,

enaltece a Campanha �perário Padrão
A cada 1'100 que se passa, mais se acentua o interesse

dós círculos ernpresarrats e operários na campanha para a' eleição
do Operário Padrão do Brasil. Presentemente, se desenvolve aus

'piCiosamente em todo o País, confirmando o acerto da iniciativa

que partiu do SESI Nacional; em colaboração com o jornal O
Globo do Rio de Janeiro, e que vem tendo o apoio gera] das

organizaçõe s trabalhístas.
Em Santa Catarina, essa promoção se realiza sob a ori

entaçâo do Departamento Regional do S�SI, com a colaboração
'com os órgãos de imprensa do nosso Estado.

A respeito do' êxito que VEm obtendo.parttcularmente em

nosso Estado, a Campanha para 8 escolha do Operário Padrão de
Santa Catertna, o sr, Osvaldo Penro Nunes, Superintendente do

SESI, declarou à imprensa, quando interpelado sobre a recspti
vidade da campanha nos meios empresariais catariuenses:

.

«Não poderia ser melhor, nem mais espontânea a acolhi-
da que os empresariais catarínenses têm dado a essa feliz promo
ção patrocinada p-Io SESI Nacional. Bem se percebe que existe,
tanto nas altas esferas industriais do Estado, como entre os tra

balhadores das índústries eatarineuses, uma. perfeita consciência
dos objetivos sociais desse movimento, que tem como fmeltdade
premiar aqueles que mais conscientemente participam do desen
volvimento industrial do Pais. Não se distingue apenas o traba
lhador de melhor comportamento, IDa!! aquele' que reuna todas as

Qualidades positivas de um bom operário, cônscio de suas respon
sabilidades e de. seu significado no conceito SOCial. Por outro

lado, é um movimento que congraça os empregados e patrões,
dentro de sadios estimulas à compreensão e Vivência da solída-
riedade e paz social entre todos».

'

Prossegue ainda o sr, Osvaldo Pedro NUJ?es: «É princi-'
pio assente de que O êxito de uma empresa, depende do trabalho
integrado de dirigentes, técnicos e operários; desta harmonia de

pende o seu sucesso entre capital e trabalho, meta maior do
SESI. É o que se busca avaliar no exato momento em que se

realiza a escolha do Operârío Padrão».

Prefeito sr, Alcides' Scbnmacber, manda
gravar o Hino do nosso Cinquentenário

O Prefeito, sr. Alcides Schumscher, ..

vem de autorizar la
gravEldor.a Paranrá-SOM, de Curitiba, a gravar o nosso bonito
Hino do Cínquentenárro, cuja música é de autoria da Professora
sra. Elmy W ..ndt Mayer e letra do conhecido Pe. Fr'ei Elziál'io Schrnidt.
A gravação, em compacto simples, conterá mais duas músicas,
Hino do Professor e do Estudante e do Cinquentenário, cantado'

pelo Coral do Banmerfnus e musrcado p .. la Banda da Polícia do
Paraná, A gravação ern fita já foi apresentado ao Prefeito que,
juntamente com outras -pessoas, como o sr. Mario João Mayer, a
consideraram perfeíte. Os discos, com capa .preto e branco, com
alguns dados e fotos do nosso mumcípio, deverão ser éntregues
dentro de UID mês, em núme ro de 500. Sem dúvida, bem acer

tada a medida do nosso Prefeito, para maior dívulgação do nosso

bonito Hino, principalmente aos canoinhenses residentes em

outras plagas, ávidos em possui-lo.

Mobr,al realiza curso em Canoinbas
A -Coordenação Estadual do Mobral em Santa Catarina,

indicou a nossa cidade corno sede de um Curso de Treinamento
de Alfabetízadores pelo rádio. O curso terá o seu inicio dia 24
próximo, segunda fdra, com témíno dia 28 t! deles participarão
professores de toda a região norte" de Matos Costa a Campo Alegre.

Carteiras de Identidade, agora aqui
A Secretaria de Segurança e Informações, credenciou o

Sargento .\dur para o forn-ecimento de Carteiras de Identidade,
agora em nossa cidade, cujo atendimento é feito, prclvisoriamente,
no Qua-rtel da Polícia MilItar. A úaíca despesa para 8 sua obten
ção é a taxa devida na Coletoria Estadual. A noticia é alvíçareíra,"
sem dúvida, com reais benefícios e facilidades a todos que neces

sitam do aludido documento.

Posição �firme e estável de nossa' ebsoluts
liderança na arr-ecadação do

-

ICM na
-

regiã9 do

Plan,alto Norte Catarinf'nse, referente a msioúltlmo
CANOINHAS 600.212,70 Três Barras 64.806,92
Mafra 483.238,96 Monte Castelo 37.()00·60Porto União 262.400,06

Irineópolis 25.107,50Itaíópolís 134.738,00
}>apanduva 117.831,05 . Major Vieira 24916,16
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Diretor: Rubens -Ribeiro da Sil-va
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

THEREZIO EM CANOINHAS

Acompanhado de seus fami
liares,

.

encontra-se em }n08sa
Cidade, em férias parlamentares,
o Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto, o popular
Therezínho.

\

Chegou sexta' feir9, dia 7 e

aqui deverá permanecer até o

fim do mês. Terça feira, dia 11,
Ther ézío esteve em Itajai 'fa
zendo provas na Facul lade de
Direito. Informou-nos, o atuante'

Deputado, que é excelente a

imagem de €anoinhas em todo
.

o Estado e principalmente na

capital, dado o grande desenvol
vimento que atravessa. Disse,
ainda, que a rede de energia
elétrica de Marcílío Dias terá o

seu inicio em agosto pr óximo
e material necessário já está
ssndd estocado em nossa cidade,

sob, a orientação do Escritório
local .da CELESC, dizendo
também que a COTESC cons

_truirá em nossa CIdade um novo

e moderno edificio para & cen-

tral tel fônica, além de melhorar
os eludidos serviços. Therézro e

seus familtares ,estão instalados
em sua própria residencial ,na
Rua Frei Mensndro Kamps,'

Muito obrig�do
seu °Quinco

O industrial, senhor Joaquim
Fernandes Luiz..o nosso amigo,
aqui nascido, couhecido na mn
midade por Quinco, um dos
sócios e responsáveis pelo ím

pér io formado pelo trabalho e

dinamismo do gr upa Fernandes,
hoje também Vice-Presidente
do Igusçú de União da Vitória,
numa homenagem à sua 'terra,
prometeu e trouxe até aqui o

famoso esquadrão que dirige,
para uma partida, gratuitamen
te. Diante do régio presente,
decidiu-se destinar a renda do
embate aos Asilos dr. Malucel

H e Lar dE'! Jesus e o jogo foi
realizado domingo último, com

ume seleção da LEC, com 8

vitória já prevista dos visitantes,
pelo escore elástico e justo de
5 a O. Grande público prestigiou
8 promoção e a renda, conside
Fada boa, será fornecida oficial
mente no próximo número pelas
entidades beneficiadas. Ao nosso

amigo Quinco 'e demais dírígen
tes, -como os atletas participan
tes do Iguacú, o nosso muito
'obrtgado.

Ipês Enéas Athandzio

Sinto nas mãos o ardor causado pelo áspero contacto dos
remos que impelem v-agarosamente o barco em sentido contrário
às sllenclosas éguas' do ,Iguaçú. O ruído suave das pequeninas
ondas que se

.

abatem contra o casco da minha embarcação. rea
viva na memória fatos de minha infância ocorridos naquele rio ...

Mas a visão das flores amarelas de um.Jpê que se ínelí
na sobre 8S águas, como a querer beijá-Ias, conduz meus pensa
mentos noutra .díreção. Rememoro, então, tantos fatos verídicos,
tantas páginas literárias. em que aquela árvore,' tão bela, tem
servido de ínspíração ao homem.

'

Quem não sabe, por exemplo, que há ipês amarelos,
roxos, vermelhos e brancos, dos quais é este o mais 'uro? E
também o mais belo?

Nos cartões postais o .ípê é uma constante, muito bem
aproveitada .pelos artistas.

Lembro-me de um certo pintor cuja especialidade é pin
tar ipês. Nos seus quadros eles sempre aparecem, todos com o

mesmo tronco retorcido, mas cada vez mais perfeitos, mais vivos,
mais resplandece·ntes na sua original beleza. É alemão de nasci

mento, muit? fin? DO tra�o, gosta de beijar as m�08 das madames.
No seu atelier, em camísetas e com uma -balDa. usada à moda

dos barretes clericais, trabalha vigiado pelos olhos aquosos do

preto Níkita, seu cão de estimação. E, de quando em quando,
.

para espairecer, interrompe a atividade. criadora para uns goles
de uma caninha' ao butiá que mantém em bojudos frascos de
conserva... E com tão brasileira inspiração, o alemãó cl'i.a OSl

mais extraordinários exemplares de ipê que se possa imaginar.
E na parede de minha sala resplandece um dos seus

retorcidos ípês vermelhos.,.

Por vezes torno à realidade. Noto que o barco, calma
mente, prossegue sua faina de vencer a caudal silenciosa. �8S
novos lpês, sempre reclínados, levam-me para rumos agora
literários.

cIpês» - ,recordo é o nome do livro de (poesias de
Ricardo Gonçalves, o livro de Ricardito, que se matou no viço
dos anos, em São Paulo. Ricardito, que pertencia ao Ce:náculo e

que deixou um vazio no coração de leitores e .amigos. Ricardito,
. em cujo livro de titulo inspirado no magnífico e florido ser, velo /'

getal, há poesias assim iniciadas:

4C A casa onde mora aquela
Men:ina cor de açucena
F/ .uma casinha pequena
Casa de porta e janela ... »

Ipês - árvores que lembram vidas: florescem
para depois morrer!

RIGESA
Necessita de AtMOXAJUFE com .prática em

almoxaritados de t4&1ica de celulose e papel ou
similares.

Os iDte:ressado� deverão .marca·r entrevista pelo
- telefo ' 271 com o Senhor Viniêiu8, exclusiva-

\

em horário comercial.

Amanhã no

SANTA
Municipal o

C B U-Z e

jogo das multidões,
BOT A FOGO,

o

pelo
clássico cidade:

LEC.
da
dacertame,
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Publicação Of Icial da

RR EF�EITlJ R A M u NI(� PA.L
, DE CANOIN HA�

Depertamento ,de Viação e Obras
Canoínhas, 02 de junho de 1972 ..

.EDITAL
De conformidade com o art. 276 do Código -Tributár ío

Municipal o D: V. O., publica mediante o presente Edital, os ele
mentos referentes a Taxa de Melhoria, sobre a pavimentação
asfáltica da parte da Rua Barão do Rio Branco entre as Ruas
Paula Pereira e Almeida Cardoso.

a) Memorial De,critivo do Projeto:
A pavimentação da parte d. Rua Barão do Rio Branco acima
descrita, será ssfáltíca. A base será convenientemente preparada.
A camada asfllltica far-se-â depois de consolidada a base sobre
um colchão de material de sub-base (molêdo), brita, pó de brita
e areia.

b) Orçamento do' culto d� obra:

cr$
cr$
ce$
cr$
cr$
cr$
cr$
cr$

1.0 - Maquinário e veículos
2.0 - Sub-base (molêdo]
3.0 - Brrta
4.0 - PÓ de brita

Q,02 por m2
2,37 POr m�

7,17 por m2
0,29 por m2
0,35 por 002
2,1:! por m2
0,68 por m2

18,00

5.0 - Areia
6.0 - Emulsão ssfáltíca
7.0 - Mão de obra

Custo por metro quadrado
c) Cud.o da obra:

1.0 - Maq� e veículos 6.116,16002 a cr$ 5,02 o 002 cr$ 30703,12
2,0 - Sub-base (moledo) 6.116,16m2 li cr$ 2,37 o m2 cr$ 14.495,30
s.o - Brita 6.116,60m2 a cr$ 7,17 o rn2 cr$ 43852,86
4.0 -. PÓ de brita 6.116,16002 a cr$ 0,29 o m2 cr$ - 1773,68
5,0 - Areia 6.116,16002 a cr$ 0,35 o 002 cr$ 2.140,66
6.0 - Emulsão asfáltica 6.116,16002 a cr$ 2,12 o' m'l cr$ 12966,26
7.0 - Mão de obra 6.116,16m2 a cr$ 0,68 o 002 cr$ 4 15898

cr $ 11009U,86Total do custo da obra

.d) 'Parcela da obra a ler custeede pela Prefeitura
Municipal de Canoinhaa:

1.0 II Prefeitura Municipal de Caooinhal:
2.349,50002 de pavimentação asfáltlca a cr$ 18,00 0002 cr$ 42.291,00

Total cr$ 42.291,00
e) Parcela do culto da obra a ler financiada pela contribuição:
1.0 - Elia�' e Ana Zat�ar: 181,:Wm2 de pavimentação

I

asfáltíca 8 cr$ 18,00 o 002 cr$ 3.261,66
2.0 • Viúva Antonio Morelchi: 181,20002 de

pavimentação asfáltica a cr$ 18,00 o m2 cr$ 3.261,66
3.0 .. O.valdo e O.car Werka: 246,12002 de
". pavimentação asfáltica a cr$ 113,00 o 002 cr$ 4.430,16
4.0 ••Retífica Canoinhal Ltda.: 246,12002 de

pavimentação asfáltica .. cr$ 18,00 o m2 cr$ 4430,00
5.0 • 4 ..oc, Atlética Banco do Bralil: 246,12002 de

pavimentação asfalttca a cr$ 18,00 o 002 cr$ 4.430,00
6.0 • Engelbert Zierhud: 305,63002 de

pavimentação asfáltíca a cr$ 18,00 'o 002 <; cr$ 5.501,34
7.0 • MaUoo & Cio.: 323,75002 de pavimentação

. asíalttca II cr$ 18,00 o m2 cr$ 5.827,50
.8.0 • Polícia Militar do E,tado de Santa Catarina:

417,49002 de pavím. asfáltíca 8 cr$ 18,00 o m2 cr$ 7.514,82
9.0 • Olny e MOBcyr de Paula: 91,40002 de ,

pavímentação asfáltica a cr$ 18,00 c 002, cr$ 1.645,20
10.0 • Comercial Pedra..ani Ltda.: 361,42m2 de

p8vime�t8ção asfáltíca a cr$ 18,00 O m2 cr$ 6.505,56
11.0 .. Irene e Olinda Schroeder: 91.40m2 de

pavlmentação asfálrica a cr$ 18,00 o m2 cr $ 1.645,20
12.0 • Zeno Benedit� R. da SiI.,a: 91.40002 de

pavimentação asfáltíca a çr$ 18,00 o tn2 cr$ 1.645,20
13.0 • Antonio 1:okarllki: 147,40002 de pavimentação

asfáltica a cr $ 18,OQ o m2 cr$ 2.653,20
14.0 • Paulo Oli.ckovi(lz: 101,37m2 de pavimentação

asfáltíca a cr$ 18,00 o. 002 cr$ 1.824,66
15.0 - Moacyr de Paula e SHva: 238,80m2 de

pavlmentação esfáltica a cr$ 18,00 o m2 cr$ 4.298,4Q
16.0 .. Pedro Batida de Baltol: 93,68m2 de

pavimentação asfáltica a cr$ 18,00 o 002 cr$ 1.686,24
17.0 � Etelvina de L. Fq.oka: 118,83 002 de '

Pavimentação asfáltica a cr'$ 18,00 o m2
•

cr$ 2.138,90
18.0 .. Maria F. Oli.covicz; 57,12002 de pavimentação .asfáltica a cr$ 18,00 O m2 cr$ . 1.028,16
19.0 .. Milton. Zaguioe: 57,12m2 de pavimentação

asfáltico Iii cr$ 18,00 o m2

20.0 • Ladi 1au Bablreski: 169,09002 de
psví entação asfâltice a cr$ 18,00 o m2

Total
f) Soma da. parcelai:

1.0 • Parcela custeada pela Prefeitura Municipal
de Cauoínhss

2.0 - Parcela a ser financiada pela contribuição
Total

(cento e dez mil, noventa cruzeiros e noventa 'e seis centavos)
Dr. Luiz Fernando Fuck Alcide. Schumacher
-Diretor de Viação e .Obfl8s Prefeito Municipal

\

cr$
1

1.028,16

cr$ 3:043.62
cr$ 67.799,96

cr$ 42.291,00
cr$ 67.799,96
cr$ 110.090,96

Sociais
AN1VERSAR,IAM"SE
HOJE: a srs. dona Rosinha

esposa do sr, Zeno C. ZiPpel;
o jovem Guilherme José de
Souza; a senhorita Silve te
Maria Ferreira.
AMANHÃ: a senhora dona

Ana esp, do sr, Willy Vogt.
Dia 18: as sras. donas:

Verônica esposa do senhor
Miguel Lessak e Oessi <esposa
do st. André Dorioal Spitzner;
o jovem Alceu José Bollaut.
Dia 19: a sra. dona Nelli

esposa do sr. Elias Se/eme

Netto, residente em Capador;
o senhor Elias Seleme Netto,
residente, em Caçador; os jo
vens: Alfredo de Oliveira
Oarcindo e Werner Loeffter.
Dia 20: as senhoras aas.:

,Elisa esposa do sr, Paulo
Dehner e Adélia esposa do
sr. Orlando Nascimento; o

senhor Elia s Sconhetzki; o

[ooem Fernando Seleme.
Dia 21: a senhora dona

Miquelina esposa do senhor
Aaão Tomczvk; O Sr. Waldo
miro Schulka; a senhorita
Ime/da Watzko; o jovem
Roberto Brauhardt,
Nossos cumprimentos.

Festeje a data grata de seu

ente Querido.
Diariamente

-

às 14 horas:

Gentilezas.
GANOINBAS.

força total em c:omunicação

Carteiras de diversos tipos, Protetore's para do
cumentos, Meias para senhoras, ho ena e

crianças �elhos de parede e espelhinhos de
bolso, Pentes, Escova's para cabelos, G'rampinhos,

Bobis e Modess, V. Sa. e contrará na

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 799 CANOINHAS

A NOSSA

RADIO
PATOTA TEM A MELHOR.

CANOINHA,S 1350

agricultoresAtencão
,

,

Conheç m os planos de vendas de adubos MANAH.
Prazo de entrega - Imediata ejou até 30 de novembro.

Desconto especial u Haverá «desconto especial» de Cr$
30,00 por tonelada em todas as condições de pagamento:
a)' Vendas à vista - Vencimento em 30/outubro/72,
com rebate de 10% mais «qesconto especial»;
b) Vendas a 60· dias - Vencimento em 30/dezembro/72,
com bonificação de 10% mais «desconto espE!c�al»;
c) Vendas a 150 dias - Prazos, de pagamento e

respectivas bonificações;
até 28ffevereiro/73 com 13% de bonificação;
até 30/marçoj73 com 10% de bonificação;
aâ! 30/ abrilf7 iS cem 7% de bonificação;
até 30jmaio/73 com 4010 de bonificação.

Rara melhores informações, consulte o representante
M A N A H para a região,

Casa Agro Pecuária
RUA PAULA PEREIRA, 787

rmann hiaTC
é lindo,versátil,espo!tiyo
e tem a melhor n1ecanlca
dêst .".

ess,

ÓS te�os 05melhores
planos financiamentQ$
gora, pen e em uma

boa razão a nao.vir·
atéaquie

MALLON C IA.
Rua Vi�al Ramos, 1195 CANOINHAS·SC

REVENDEDOR
AUTORIZADO
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Noticias· de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Novamente o tri-catnpeão mundial vence
I

Diante dos olhos curiosos
'.
de 90 milhões de brasileiros, o quadro

canarinho finalizou seu último compromisso com o poderoso e va

lente quadro lusitano, conseguindo assim uma vítóría justa e mere

cida, a conquista do lindo troféu, a Taça independência. lie invulgar
valor arusuco e aquísítívo, Foi um jogo de gigantes, onde a força
de ambos por diversas vezes estiveram em perigo, consideranao o

valor aquisitivo aos defrontantes. O quadro portugues lutou brava
mente quando aos 43 minutos da fase final, o quadro brasileiro por
intermédio de Jairzinho marcou de cabeça o único tento da partida,
oferecendo assim o quadro tri-campeão ao munao mais uma pt'OVI!
de sua invencibilidade com a conquísta da ríca «Taça Independência»,
engalanando ainda mais os festejos do Cinquentenário de nossa

Inuependêncíe. NOSbOS respeitos à luzida caravana portuguesa e

nossa imorredoura gratidão aos 11 canarinhos que tão bem repre
sentaram o Brasil.

rala de Médici: clara e objetiua
'o Presidente da Arena, Senador Felinto Muller, que esteve presente
à cerimônia da inauguração da nova sede do Ministério da Justtça, 1\
comentou que o discurso do general Médici «foi afirmativo e bastan-
te claro». U pronunciamento do Presidente da República não deixa
dúvidas acentuando que não haverá qualquer desvio nos prtncípíos
e nas metas da revolução, acrescentou o .eenador. Quando o general
Méaici cumprimentou a sra. Oonsueío ;\1uller nã cerimônia, ínoagou
lhe: o seu maríuo eSLá trabalhanuo muito na prestdeucía da Arena?
El:ltá sim, seguindo o exemplo �o sr. Presidente. (Gazeta do POVO)

Polírica dê Políticos
Com a realização das eleições para Prefeito a realizar-se em no

vembro, já se nota que 08 primeiros «balão ue ensaio» estão flutu
ando nos céus de nosso Município. No entanto nada de positivo
existe, mesmo pelas noticias divulgarias pela Rádio Guarujá da ca

pital do Estado, ainda este mês deverão reunir-se em Florianópolis
todos os Presidentes de Diretórios Municipais juntamente com os

Prefeitos para reunião com o Presidente .:10 Diretório Regional, sr.

Renato liamos da Silva, afim de receberem orientação de como de
verá ser desenrolada li. campanha considerando a sua linha de
conduta Esperamos que somente depois de_tlil encontro é qUI:! tere
mos íontee mais concretas da politica municipal. A oríentação a ser

ministrada naquela reunião foi recomendada pelo Presidente Nacío
Dal da Arena ao Presidente da Arena de Santa Oatarína, sr. Renlito
Ramos da Silva. Sendo a população do país na sua maioria de jo
vens com a it.iade de 20 anos, recomenda o Presidente Nfi.cional da
J�rellb, atrair mUlheres e jovens para concorrerem aos futuros
pleitos eleitorais.

o frio. veio para valer
O inverno demorou a cbegar, "fato que vinha causando preocupações
em todos os setores, especiô.lmente ao comércio que estava com as

indumentárias da estação em suas vitrines' sem berem adquiridas.
Agora com as primeiras geadas que ba.ixou o termômetro para 6

graus negativos, fato ocorrido aqui em Papanduva, ebtão de parabéns
as casas de vestimentas especializadas para a ebtação, inclu"ive a

lavourl1 que terá um ano proruib80r tanto no plantio como nliS

futUl'as colheitas.

Advertência

15
para os da

a· 30 anos

idade de

200 mil pessoa!! morreram em todo o mundo, em consequência de
acidentes de trânt;ito, em Y71. �oventa por cento dos infortúnios
aconteceram dado ao uso de drogas, cansaço, e efeitos físicos ou

enfermidades agudas. Tal afirmação. proferida no 1.0 Encontro de
Cirurgiões do Paraná, promovido pelo <Jolégio Brasileiro de Cirur
giões, é do arquiteto Marcos PradO, Diretor do Departamento de
Trânsito. No seu entender, os imprevistos do trânsito estão substi
tUindo as grandes pragas que devastavam populações durante a

Idade Média. A circulação de veiculos, segundO a Organização
Mundial de SaúG.e, provoca mais mOrtes que qualquer doença infee-_
ciolSa, principalmente dos indivíduos na faixa de lá li 30 anos.

Passarela da Sociedade
Dia 7 do corrente foi de muita significação pará a família Reusing,
é que festejava niver o sr. João Reus!ng, seus familiares e amigos
resolveram comemorar a data festivamente. tendo reunido um grande
número de amigos inclusive familia:res que organizaram a «surpresa»,
a qual surtiu o desejado. As felicitações pontificaram em alto estilo,
depois veio a confraternização, em seguida a dança que se prolon
gou pela madrugada. Lindo esteve o acontecimento.
* Dia 10 festejou idade nova a inteligente garotinha Marllene Ko
valski, filba do casal sr. professor Carlos Kovalski. Foi dia de alegria
para a Marilene que recebeu muitos cumprimentolS pela significa
tiva data, v

* Dia 13 do corrente quem festejou niver foi a jornalista Nadyesda
B. de Almeida, consorte do Dr. Dino de Almeida, ela é responsável
pela Gazeta fc'eminina editada na Gazeta do Povo de Curitiba, Muitos
foram os cumprimentos que recebeu a anivesariante naquela data.

* Também dia 13 completou mais um feliz ano de sua existencia,
a garotinha Tenis Teresinha, filha do sr. Carlos Kovalski e senhora,
ele professor em nosso Município. A data foi condignamente feste-
jada, onde a alegria esteve presente. ' .

* Dia 20 os cumprini"entos estarão em pauta para o garotinho Dipo
José, filho do casal Dr. Paulo (Teresa) de Tarso Gamargo, ele Di
netor do Canal 12 de Curitiba, ela filba deste colunista. Os cumpri-,
mentos rumarão em alto estilo para o aniversariante mirim.
* Dia 22 quem estará festejando idade nova será a seiib.ora Belina
de Oliveira Correia, virtuosa consorte do sr. José Antonio Correia,
Agente da Empresa Brasileira dos Correios em nossa cidade. A ani
versariante que desfruta de grande amizade nos meios sociaiil,
receberá por certo as mais justas manifestações de carinho e amizade.

A coluna se associa às manifestações aos aniversariantes, al
mejando a todos muita. felicidades e futuroso porvir.

Atividades da Câmara Municipal de Canoiuhas
Comparecimentos

Realizou. dia 6 de [unho de
1972, mail uma leilão ordinária,
da Câmara Municipal de Cauoi
nhse, havendo comparecido OI

seguintee V�teadores: lU. João
Seleme, Alfreli'o Franco. Adhemar
Schumacher, Fraucisco Bueno de

Siqueira, Pedro dOI Santol Cor
rêa, Paulo Euuàrno Rocha Fluis,
Guilherme Prust e Henrique
Kraeaioaki.
Não comparecimentos
Deixarem de cdóparecer à .ellão·
eupra, OI Vereado,re., In Edmundo
Bittencourt, Alfredo Ivo Paul e

Beno Friuofiu Fuck.

E X P E D l:'.E N T E
Convite doi Srs, Msdeíreiroe, para
conclave a realizar-ee dia 24 do
corrente mê-; Convite da Pra
União Santo A�toDio, para TIe:'
zena: Parecere, ddl Comíssõee de

Legietação e Juetiça, Finança. e

Orçamento, sobre OI proiettí. de
lei que concede suxitio (le! Cr$
1.'O'O'O,'O'O,·e que alte'rll o art.,jgo 16
da lei n, 969 de 19 5 19011. Re
querimento do Verelldor Henrique
Kl'zelinfki.llolicitanda pa�� coultar
nOI Anai. dá (:âmru'a, . Voto ue

Pesar pelo falecimento do ex Ve
reador Ir. Evaldo Kr�i .. , e reíe
rendado por todo. OI: Vereadoree
preaentee, lendo defehdo. Oficio
do Sr. Prefeito Muuioipal, solici
tando para que a ap"r;e,hagem de

amplifteeção de loal. cO,nlt80te de
um amplificador. dq'il altofalantel,
doia microfone. e cem metro. de
fio. nertencentee ';80 patrimônio
da Câmara. ficouem sob a guarda
e relpoolabilidadb do Çhefe do
Poder Executivo, lendo .aprovado
pelo Plenário. Projeto de Decreto
Legislativo de autoria do Vereador
Presidente, Ir . deão Seleme, oon

cedendo Tituloe de Ci�aóaoíli,
lendo o mesmo encaminhado à
Cominão de Legiilação {l 'Ju,tiça.
pera emitir �8recer.

.

Ordelh do DIA
Entrou em I la. e 28. diecunão e

votação, co� di.penla de lotera
tício, o pr�ieto de lei de (iJrigem
legi�16tiv8,.; que modifica o ,artigo
16 da lei imunicipai D. 969 de
1 'O· 5 1971.í com purecerel �BVOlá·
veia dai �omiliõel de L�Ji.18ção
e JUMtiç,,� Fina(Jç(u e O. ç�meoto.
lIendo 91roVfJdO, .obre. ti mllléria
di�correa o Vereador Paulo Edu·
&róo Roch& F,uis. EQtrou em 1 a.
ti úoitjll diGcuuão e votação o

parecer da Comil8ão de Legiola
ção. e JUitiç8, ao nqllerimeuto do
Verl'!lIdor Pedro dOI Sfmtol Cer-

Clube Vanoinbe se

A

Foram extraviados os

seguintes Documentos:
Carteira de Habilitação D.o

81190; Carteira de Identidad@
n.o 11992 e Certidão de Cas8-
menta, pertencentes ao senh::>r
Gilbéfto Boddenberg.
Ficam estes [)ocumentos sem.

deito por ter sido encaminhada
a segunda via dos mesmos.

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.

Diariamente às 12:1'0.

Rádio é Canoinbas'

rês referente a publicação de lua

indicação n. 9/72 e demals doeu
mentol referen I a mesma, lendo
aprovado, EotroU'<ê:Q! 2.8. diecussão
e votação o projeto "-de lei que
dispõe sobre 11 taxa de televiaão,
com OI parecerei dOI Comiuõeí
de Legielação e JUltica, Finançal
e Orçamento, lendo eprovadoe OI

parecerei e encaminJ:{édol à Co.
miuão de Redação para texto
final. Entrou em 2a. diecuesãc e

votação o projeto e lei que au-
'

toriza abertura de crédito eepecial
.

na aoma d� Cr$ 24.147, e OI pa
recerei daí Cominõel de Legisla
ção e Justíçe, Finança" e Orça
mento, sendo aprovado e despe
chadõ à. Cômillão de Redação
para exerar parecer e texto fine],

Cenoíuhae, 11 de junho de 1972.

.4ltamiro Riciudo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

'Prefeitura M�nicipdl de Cdnoinhds
D E C R E T O N.o ,384, ,D E 07/'07/72

APROVA LOTEAMENTO
Alcides Sch acher, Prefeito Municipal de Cenoiches, no uso de suas

atribuições, E C R E TA:
Art. Baseado no deepacho do Sr. Eng. dest Prefei-

tura. eX9rado no requerimento protocolado sob n. 747, de /06/72. e
Das reepectivas plallt89, fica aprovado o loteemento pro aido pelos
m. EZILTON dUDAN e ERALDO SPITZNER, d area total de

33.459.74m2,sendo 27.'058,.)0002, distribuida em 32 úfes, e,6 401.44002
destinade à abertura de ruas, a qual fazem�oação à Prefeitura,
ficando desta forma isentos do I posto 7errit.

rlal urbauo, por 3 8no�.
a contar desta data. .

Art. 2 o - O presente lotea ento, faz parte dos lotes n.os
165. 166 e 167; Cartas n.O, 181, 112 e 11 e Registroa n °3 182, 183.
e 184, fazendo frente para 8S rua(Felipe Sohmidt, Nery Waltrick
e Marechal Deodoro e fuodos ....com o Rio A ua Verde.

.r' I

Art. 3.0 - O. préumte Decceto entra em vigor na data de
sua publicsção, revQga'"das as dispoaiçõea em cont âcio,

�

CaDoinbâã', 7 de julho de 1972.
./

Ass. ALCI})ES SCHUMACHER
PI'efeito Municipal
/

Asp. ANTONIO SOliJ,ZA. COSTA
Diretor Administrativo

,
1 '

Cin e V e r a Cruz
(O L A N c A o o R o E S U C,E S 5 o 5)

-:- A P R E S.E N T A -:-

• HOJE. • 20,15 hora. - cenlura.14 ano.

Formidáve programa duplo - 1.0 filme: A Fama apresenta um

f midável 'far-west italiano to'o colorido:

Ch gou O Temp9 �e Matar
2.0 filme: Um sul1er filme de ação e Dspense todo colorido:

O Louc Criador de Monstros'
- cenlura livre

DOMINGO, em trê. lArmidávpi.· .e.lõe. � ai 16 e 19
horal • cen •• livre. - A 21,1,6 boraa • censura 14 ano.

DIAS 17 e 18. 2a. e 3a. feir • aa 20,15 h - censura 14 ano.

Uma estl,lpenda produção da '&tro Goldwyn Mayer filmada em

d�slumbrante Teclínicrolor e Cinemascope:

A quem os Oe'Úses Desejam Destruir
Hspetacular! Soberbol Dig , de ser visto!

UIA 19, 4a. feira..... a. 20,15 hora - cenoura 14 *no.

"S}J:SSÃO DAS

(SeDhQ�a'. e .eohorita. entrada. gráti.)·
Doris :Diiy ao lado de Robert Morse n, super drama:

Onde 'e'stavas quando as luzes apagaram?
DIA�:20 e 21, 5a. e 6a. feira - aa 20,15 h - q.en•• 14 ano.

Espetacular aventura do «Santo» (o Mascarado di Prata) em

Santo desafia os Demônios da \tlântida,
\

COPOS
(tipO.· americ �O)

2,50
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Publicação Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
L E I N_o 1.018" de �9-06-72

.

.

vencimentos do Funcionalismo Público Municipal Escala padrão de vencimentos e respectivos cargos efetivos
Aicides Se macber, Prefeito Municipal de Caooinhas. Estado de
Ssnta Catarl a. faz saber que a Câmara Mlloicil?al decretou e, eu

sancione a seg iate LEI:
Art. l. - Ficam elevados, a partir de janeiro do corrente

ano, em vinte po cento �20%), os vencimentos dos funcionários mu

nicipais do Quadro . o Poder Executivo, do Município de Ceuciubes,
na forma das tabelas anexas.

Art. 2.0 - B. despesa decorreu
conta das dobçõClIi' orça' entárias vigentes.

Art. 3.0 - Ests lei entrarÁ em vigor na d.ta de BUa publi
cação, revogadas 8S dispos' ões em contrário.

CanoinhB!I. 29 de j nho de 1972.
AIOs. ALCIDES SCHU�ACHER - Prefeito Municipal

A presente lei foi registrada e\Jublicada oa Diretoria de Adminiatee
ção, na datá. supra.

Ass. ANTONIO SOUZA CO TA - Diretor Administrativo

Quadro Geral do Pesso I Efetivo da Prefeitura

c.c.f 7 56�00 /_ .

_ .

c.c6 756,(0) Escala Padrao de VencImentos dos Funcionários
c�c.6 756.01 Públicos Municipais de Próvimento Efetivoc.c.ô 756,0,0
c.c.9 960 �o
c.c.9 96J'ooc.c.9 960,00 - 'Vago
C c.9 960,00 Wlgo
e.c.ô

/,660,00c.c.2 360,00
C c.I 300,00

Canoiobes, 29 de junho de 1972.
A8s. Alcides Schumacher AS8. Antonio Souza Costa

Prefeito Municipal Dir�tor Administrativo

1
1
1
1·
I
1
1
I
1
I
1
4
1
1
1
1
1
6
10

,

18
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

presente lei, correrá à

N. de ICargoll

c.el4
c.e20
e.e 9
c.e20
c.el8
c.e17
c.c16
c.e l .

576.00
756,00
384.00
756,00
708,00
6Moo
636.00
70800

612,00 - vago
04.00

48..00 - vago
26-lco
504.00
384,00
48000
504.00
360,00
2ó4,00
192,00
144.(Jo
120.00
756,00

Situação
CARGOS I Padrão IVeocimento

1
1
...

Encarregado de Pessoal
Encarregado Administrativo
Protocolista
Eocarregado Negócios da F9zenda
Eucarregado de Teibutação
Encarrrgado de Arrecadação
Encarregado de Contabilidade
Fiscal de Tributos MUDlcipais
Auxiliar de Contabilidade

.

Fiscal do Comércio
Auxiliar de Arrecarlaçã9
Escriturários
Desenhista ,

Fiscal de Obras
Mecânico
Encarlegado do INCRA
Encarregado dos Cemítêrios
Professores Normaiietas
Professores Ginasianos
Prcíesscrea Ccmplementeeistes
Professorea Titulados Habilitados
Engenheieo

c.e 5
c.el2
c.e 9
c.e l I
c.e12
c.e 8
e.e 5
c e 3
c.e 2 .

c.e 1
c.e20

I
I
•
...

1
1
1
J
1
1
4
1
1
1
1
1
6
10
2

18
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

Cargos em comissão
Coôrdenador de Tributação e Fiscalização
A9sessor de Secretaria e Relsçõea
Afses80r Jurídico
Asaes!ior de Programação e Controle
Diretor Administrativo
Diretor da Fazenda
Diretor de Viação e Obras
Diretor de Educação e Cultura
Chefe dos Serviços Urbanos
Encarregado Serviço de Alim. Escolar
Intendentes Exate>res

Quadro
N. de I'Cargos

Pessoal Efetivo dai Prefeitura
IPa1�0

Geral do

Situação
CARGOS

Antiga IVencimento

')
...

,.
0.e14

;"ce20c.e 9
Fazenda I c.e20

I c.eI8
c.e17

I
c.e16
c.el8
c.e15
c.e12
c.eH
c,o! 5
c.el2
c.e 9
c.ell
c.el2
c.e 8
c.e "5
c.e 3
c.e 2
c.e 1
c.e20

420,0(>
320,00
400.00
4:),0,00
300.00
22uoo
160.00
120,00
100,00
630,00

Encarregado de Pessoal
Encarregado Administrativo
Peotocolista
Encarregado dos Negócios da
Encarregado de Tflbl.ltação
Encarregado de Al'recadação
Encarregado de Ccutabi'jdade
Fiscal de Tributos Mumcipair;
Auxiliar de Contabilidade
Fiscal do Comércio
Auxiliar de Arrecadação
Eilcrituráfios
Desenbista
Fiacal de Obra!!
Mecânico
Enca��egad0 do INCRA
Encart'egado dos Cemitérios
Professores Normalist8!J I
Professores Gina9ianos'Prüfessores Complemeptaristas
Professores não Titu ,ádoll
Engenbeiro

Cargps em comissão
Coordenador de 'J1ributação e Fiscalização
Assessor de Sec 'taria. e Relações
Assessor Jurídieo
Assessor de P ogramações e Controle
Diretoll Ad�/lDistrativo

.

Diretor da Fazenda
Diretor d Viação e Obras
Diretor ')6 Educação e Gultura
Chefe 9;t; Serviços Urbanos
Encat1'''égado do Seta., de Aliin. Escolar.

/
In�eDdente� EXQtor�s

480.00
630.00
320.oó
630,00
590.�0
570,00
530.00
590,00
510,00
420,00
400,00
220.00

c.c.6
c.c.6
c.c.6
c.c.6
c.c.9
c.c.9
c.c.9
c.c.9
c.c.5
c.c.2

.

c.c.1

630,00
630.00
630,00
63ü,00
800,00
800,00
800,00
800,00
550,00
300,00
250,00

A@8.
..../CBnoin�a81 29 de juoho
Alcides 5chumacher
Prefeito Municipal

de 1972.
Ass. Antonio Souza Costa

Direto:.' Admiuistrativo

N. de I F U N ç Õ E S I padrô,:.1 ,.V e o (t i me n to.

Cargos
.

Menlal I Anual
.

Encarregado de Pelloal c.e.r! 576.00 6.912,00
Encarregado Admini.trativo c. 20 756,00 9.072,00
Protooolieta c.e. 9 384)00 4.608,00
Encarregado de Negócio. da

F8z10d8
c.e.20 756,00 9.072,00

Encarregado de Tributação .' c.e.l ê 708,00 8 496.00
Encarregado de Arrecadação .

c.e.17 684,00 8.208,06
Encarregado da Contabilidade .! c.e.Iõ 636,00 . 7.632,00
Fiecal de Tributo. Municipai' c.e 18 708,00 8.496.00
Auxiliar de Contabilidade c.e.15 612,00 7344.00 vago
Fi.cal do Comércio c.e.12 504,00 6.ü48,oo
Auxiliar de Arrecadação c.e.I I .i8U,oo 5760,00 V8gil
Eecriturâríoe c.e, 5 264,00 3.168,00
Desenhista c.e.12 504,00 6048,00
Fieoal de Obrlll c.e. 9 384,00 4.608,00
Mecânico

.

I c.e.l l 480,00 5760,00
Encarregado do INCRA c.e.12 504,00 6048,00
Encarregado dOI Climitériol e.e. 8 360 00 4 320,00
Proíeseoree Normalilt:u c.e. 5 264,00 3.16800
Profeeeores Gins.iano. c.e. 3 192,00 2.304,00
Professoree Com;plementariatllll c.e. 2

.
144,00 1 728,00

Proíessores nãofTitulsdol c.e. I, 120,no 1.440,10
Engenheiro I c.e.20 756,00 9.072,00

/rr: em comissão
Coordenadgr de Tribut. e Filcaliz- c.c.6 756,00 9.012,00
Aueuor q.e Secretaria 13 Helaçõee c.c 6 756,uo 9.01200
Aueuür uríoioo c.c.6 756,00 9.012,00
AueuOl; rte Programação e Controle c.c.6 756,00 9.012)00
D!retof !\r1mioí.trativo c.c.9 960,00 11.5::0,00
Diretor da Fazende c.c.9 960.00 11.520,00
Diretor de Viação e Obrai -c.c.9· 960,00 11.520,00 vago
Dir tor de Educação e Cultura c.c.9 960,00 11.520,00
C�efe do. ServiçiJ' Urbano. c e.s 660,00 7 920,00
Encarregado 'de Setor Alim. Esc, c.c.2 360,00 4,320,00'ttendeotel Exatore.' c.c 1 300,00 3.600,00

Ass

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas
'I1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
6
10
2

18
I

Assembléia peralExtraordinária

CONVOC'�ÇÃO
Ficam convids dcs todos OI

assccía doe, ccnform os e'tatuii, '

tos, pore compa'rece'cem a As.
sembléíe Geral Extraordinária
a reslíz!lr·se !"fi 'sua �f>de sochi
sita na Rua Vidal R&mOR, 73�
no próximo dia 24 de julho di
19n, = s 20 hofas, em primein
convocação e. o às 20,30 hora
em 8!"gunda itonvocação, c()�
qualquer "quorum", com I

segutnte Ordem do Die:\;1 i1.0" Alt�rQ�ã!) do artigo 3\
dos E$.�t&tutm!

2.0 - Eléição da nove Dir�torii
e COfs€lho Consultivo,

NOTA: A� chapas, para t�rf'1l
validar1". d .. verão conter (1. "Di
ACORDo''', dos cl:lndid8tó� e

serem apreserrts des ao 1.0 1·

cre tár lo (;OID antecntêncta mtni.
ma de 24 horas das elejçÕ�8,
para o devido registro'.

,

Cenotnhas, 6 de julho de 1972.

PROCURE

Impressora Ouró Verde

Ceuoinhae, 29 de junho de 1972.

A • Alcides Schumscher An. Antonio Souza Costa
Diretor Admiuieteativo

Símbolo ·1 Valor c.s
8SS. Pedro Merhy Salame

Presrdeute !120,00
144,1')0
192,00
2010.00
264,00
300,00
336,00
36(),oo
384,00
420,0'0.
480,0_0
504,00
540,00
576.00

?\2,oo
63600

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.8

C.6 9
o.e 10
o.e 11
c.e 12
o.e 13
c.e 14-
c.e 15
o.e 16
c.e 17
c.e 18
c.e 19
c.e 20
c.e 21 Monetária' dos

Débitos Fiscais

Ar; 06:00 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde.

Correcão
�

Escala Padrão de Vencjn1entos dos

Comissãoem
Informa a Delegacia da Receiu

Federai de Joinville que OI noVOI

índice. de correção mouetária dOI

«débitoll fi.caiu, pSfa vigorarelll
00 terceiro trimeltre civil de 1972,
foram estabelecido. pela Portaria
0.0 38, de 24 de maio findo, do

Mioietêrio do PlonejameDto, que
foi publicada no Diário Oficial
de 31-5 1972.

c.c 1
cc2
c.c 3

.

cc4
c.c5
c.c 6'
cc7
c.c 8
c.09

30000
360,00
480,00
600,00
660,00
756,00
840,00
900,co
960,00

Csnoioha., 29 ele iunho de 1972.

Ali. Alcides Schumacher An. Antonio Souza Costa
Prefeito Municipal Diretol' Adminiltrativo

:::::=:::::::::::::=:::=:::;:=I:=::::=::=�::::::::::::::::::::::::::::c:;=::::::;=::::::::==:::::=:::= ' -
I

1=

II Drao ZOeWalk)fr4a�Hat.ividade Seleme ii
••

Cirurgiã Den}l!St ' ..

U C I C 005589159/DEP .�.. ii
�i Cltnica dentária�i!e sêbhoras e crianças. ii
ii �f'" Especialização em Odontopedistria. 51
II HOl'a ma cada ::
.iI ,. ..

5!
. Praça l.auro Müller, 494 - Fone, 369 ii

:: _ ell••••••_ ••1I••• tI•••"••• l!t_ a�••••a•••RI �••••••••••••••••• III !:a•••• IIIII•••"'•• .,•••••••••••• i1•••••••••• III l1li ·.11•••••••• ,. .

Para seus impressos

. A casa :ios bons serviços
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ir
Instituto Nadonal de Previdêndá' Sodal
Superintendência Regional em �'8anta Catarina
Agencia em Vanoinhas - S V

EDITAL
Recolhimento', de contrIbuições

,

dos Quimicos InduS�r1aiS
O INSTITUTO JNACION 1\1.. DE PREVIDENCIA SOCIAL.

faz saber, em cumprimento da Portaria n,? SPS-44, de 11-05 72,
do' MTPS, relativa 80S QUÍmiflos Industriais, que a estes profissio
nais foram' "e,stendida8 8S dispostções conferidas aos Engenheiros
Químicor. pela Portaria SPSn.o 4, de 10-09-71, e .fíxado o prezo até
31-07-72' para complementação, a partir de fevert,iro de 1968,
dos a�colhiinentos na base de seus salártos-mínímca regionais,
11 os acréscimos legais.

Csnoinhas, 05 de julho de 1972.

o AGENTE

Instituto Nacional Previdência Sodalde
Superintendência Regional em Sánta Catarina

Agencia em Canoinhas· se

EDI,TAL
1 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,

no conheclO?ento de publicações definindo cat!!gorias de segurados
� de não segurados do Instituto, que não enco iram qualquer
apoio ne leegisleção em vigor, faz saber:

'

a� São segurados obrigatórios os titulares Ide firma índlví
dual, sócios e diretores: e os que exercem ativid,\des como empre
gados, avulsos e autônomos, observadas as dísppsíções do art. 6.0
do Regulamento Geral da Previdência Social (RGPS�;

b) São segurados facultativos os empregados domésticos e

os religosos (art.\ 8.° do RGPS�. !
,

,
f

2 - O prejulgado contido Da Portaria MTPS n.? 3.197, de 7
de abril de 1971, \defiaiu 'os trabalhadores avulsos como sendo,
além dos integrantes das demais categorias profissionais ali men
clonadas, os <18 orla marítima e portuária; cuja prestação de ser-

'viço ê promovlda
'

por intermédio e' indic,ação da respectiva
entidade de classe, ppr meio "da qual tem assegurada B percepção
do Salário-FamHia, do 13.° Salário, das férias e a participação, do
FGTS, de acordo com. a legislação pertinente.

\
3 - Deste modo, t\ra_nte os avulsos e os empregadores, os

demais segurados obrigatórios serão ou empregados ou trabalha
dores autônomos.

\
,

� - Inexistem, como ,
se pretende propalar, trabalhadores

excluídos da proteção prev,_ident::iária, os «eventuais», assim con

fundindo serviço eventual com o «trebelhador eventuah.

5 - Não se encontra na lMíslação da Previdência 'Social qual
quer referencia a ctrebalhadôr eveatual», convindo frisar que o

«eventual» está êxpressamente\ definido na CLT, que ar. indivi
dualiza como «empregados-eubs,titut,HI», ex-vi dos arts. 450 e 475.
§ 2.°, nas situações especíaís e excepcíonsts que menciona.

6 • Em consequência à empresa, que utilizar trabalhador
autônomo qu,: nesta qúalidade lhe presta serviço, cumpre obser
var, ao emit.ir o recibo de pegamento pelos serviços prestados, que
dele constem para fios de exibição à Fiscalização do Instituto e sem

prejuízo do exame da procedência do recolhimento das contri

buições na forma do Decreto-Lei n.? 959, de 13 de outubro de 1969:
I . -,

8� nome e endereço do prestador de serviço;
-

\

b) natureza do trabalho prestado, e
j_ ,

c) numero. de inscrição no INPS.
..

6.1 -. Selo trabalhador autônomo ainda não tiver, promovido
sua inscrição/emitir o recibo em 2 �duas� vias, fazendo' dele constar:

i ' .

,J nome e endereço do prestad?r do serviço;

Ib)
natureza do serviço prestado;

c) período trabalhado" e

I d) a anotação: «NÃO INSCRITO \NO [�PS».
6/2 - A 2.° via -do recibo, no caso, será sempre entregue ao

prestador do serviço e servirá de prova do elxercício habitual da

ativida�e quando for requerer sua inscrição no Instituto, obede
cidas as instruções que a regulam.

7 • Conforme dispõe o art. 1.°, § 1.0, do Decreto-Lei n.?
959i69, a contribuição da empresa obedecerá ao limite anual de
doze vezes n maior salário- base' da categoria profissional.

,7.1 - Inexístlndo salário-base fixado, o' referido limite cor.

responderá 8 vinte e quatro salário-mininos regionais (Resolução
CD/DNPS n.? 876, de 14 de dezembro de 1967, item II, alinea «d»).

Canoiohas, 05 de julho de 1972.

O AGENTE

Ja.eÇ, JoãoCararo&Cia.S/A
Assembléia Geral Extraordinária

REGISTRO CIVIL

Edital
Setia:stião Greín Costa, Escrivão de
Paz e Oficial do Registro Civil do
munícípío de Major Vieira, Comarca
de Canoinhas, Estado de Sta. Catarina

Faz 'saber que pretendem casar:
Univaldo Alves Martins e Antonia
Lemos. 81e, natural deste Estado,
nascído em\ Colonía Becker, neste
municipio, no dia 12 de fevereiro
de 1936; lavrador; solteíro, domici
liado e residente neste munícípío;
filho de João � Martins, falecido e

de dona Josefa'1ticardo, dotniclllada
e residente neste municipio. Ela,
natural deste Est,ado. nascida em

Rio Vermelho, neste muníelpto, no
dia 14 de setembrô de 1937; domés-

'

tica, solteira, domiciliada e residente
"neste município; filha de João Maria
Lemos e de dona Felíeídade Martins,
domícílíados e resíde:';1tes njmuníclp.
Apresentaram os documentos exi

gidos pelo Código Civil art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de exis
tir algum impedimento legal, acuse o

para fins de direito.

Major Vieira, 4 de julho de 1972.

Sebastião Grein C08ta
Oficial do Registro Civil

EDIT AL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas para

estarem presentes à Assembléia Geral Extraordinária a

realizar-se no dia :H de julho de 1972, às 10 horas na

sede da Sociedade na Rua Coronel Albuquerque, 936 em

Canoínhas-BC, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

Primeiro: Eleição de mais um membro na diretoria em vir
tude do afastamento definitivo do sr. João Cararo.

Segundo: Outros assuntos de interesse social.

-Canoinhas, 21 de junho de 1972.

Antônio Cararo - Diretor

Fotocópias
o Cartó\!i do REGiSTRO CIVIL, dé NEREIDA

ç. ue funciona no FeRUM, tem
a grata satisfação Ele Intormar" a todos os seus

clientes que acaba e receber uma nova
"

FOTOCOPIADORA 3M • modelo u27J.", arrtornâ»
, tica, 'que copia" todo e qualquer d�cumento,
livros e outros papéis, em apenas 10 segundos

com nitidez e perfeição Inegualâveís,

Novela é com fi Canoinhas

A� 09:00 horas:

O Destfno de Elisa
CANOINHAS.

muito mais rádio

Certificado
extraviado

ARI'9g IDES MAL, ON torna

público ue extravíóu o Cer ti
ficado do caminhão marca
Mercedes-Bêpz, {or uul, fabri
cação naciooal ano 1969, carro
ceria, 3.°

, xo, óleo Diesel,
categoria C�",g8S p rtlculaf,motor
n. OM- 32 V.980, 130, ' 2142, chsssts
344,007 Lõ03.9164; fi ando este
Certlfloado Bem ",feite por' ter
sido' equerida a 2a. via.

IA M Ú 5 I C A!

Nota 1350Sucesso
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

Para móstrartoda
.

<:;1 suo alegria pela '.

fabricação ,do 1.000.0Z00Q,

Fusca,
aVolkswagen esfá

distribUindo
10 Fuscães zero.

Um; deles sero d!3 quem .tiver
o Fusca mais a�hg? fabncado

no ,BraSil. '

'

:_d

; ,. ,li
"

\ -.

\
\

\

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

Venha logo. O prazo termina em 15.8.72,

MALLON elA.
�0-...---"'9

Rua Vidal Ramos, 1195 - Canolnhas-SC
REVEi'lDEDOR
,AUTORIZADO

L- �
�---- �i.
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o sr. Ary Wiese, acompanhado guír para São José, na próxima
de SUa esposa, esteve no Rio, semana afim de assumir euas
assistindo DO Maracanã, a de- novas funções.
císão da Mini-copa, Brasil e

"

Portugal, espetáculo que marca-
rá época em nossa história. o sr. Rubens Stulzer, alto

fun.cionário do Banco do Brasil,
da agencia de Medianeira, Pa

Hoje, dia 1� de julho, mais,um raná, encontra-se na Guanabara·
aniversário do Grêmio XV de participando de um curso de
Julho; com várias solenidades . especialização.
e o tradicional e animado baile
de aniversário, a ter lugar nos

amplos salões da S80, precedi
do de atraente tarde esportiva.

x x x

Em férias regulementares, o

titular da comarca; MM. Juiz
Dr. José Geraldo Batista.

Notas

x x x

x x x

A Assoeíacão dOI> ,Municípios
do Planalto Norte Catarinense,
AMPLA, reuntu-se sábado últi
mo 'no vizioho Município de
Major Vieir6, quando elegeu a

sua nova Diretoria, tendo como
Presidente o sr. Alcide.s Schu
macher, o 'nosso Prefeito.

x x x

Faleceu em Florianópolis, de
mal súbito, o senhor Antonio
Pereira qe Oliveira, mais co

nhecido por Tony, aqui bastante
relacíonado,

x x x
..

O Clube' de Bolão Fantesms
excursíonerâ hoje para Blume
nau, onde enfrentará amanhã a

agremiação do Vasto Verde.
x x x

O sr, Wilson Seleme, aeom

psnhado de sue família:' em

férias, seguiu para o Pareg.uay.
x x x·

O Escrivão Zeno Benedito
Ribeiro, transferido, deverá se-

Esparsas
x x x

x x x

Dia 23 próximo, em Mar:!Hio
Dias, teremos B Festa do Colono,
com um berr, eláborado programa.

,

x x x

.'Esteve em nossa cidade, re

vendo. conhecidos e famlliares, .

o sr. Carlos Savoía, egora resí
dente em São Paulo.

x x x

Também esteve em nossa

cidade, domingo último, acom

panhado de sua família e tam
bém sua sogra, dona Gertrudes,
o sr, Aristides Dienner.

x x x

E o jogo com o Igusçú, bene
ficente, foi sucesso absoluto,
como prevíamos, com o Muni
cipal, o Ditão, abrigando a

__
SU8

maior assistencia.
A vitória, como não podia

deixa: de ser, foi dos visitantes,
com marcador d-e 5 li 0, sendo
que a seleção local ofereceu
resístencía apenas na primeira
faee. Os melhores agrade'Cimentos
ao nosso amigo Joaquim Fer
nandes Luiz Filho,. o popular
Quinco e -demets Diretores, pela
grande promoção.

x x x

Pelo campeonato' da LEC.
teremos o clássico. amanhã,
Senta Cruz é' Botafogo. Vamos

. todos cooperar.

o som

Rád io
de uma cidade.

Cân.oinhas
1350 QUILOCICLOS·

m�••B.m.�m••ma��m••����••a••��

friosinta

do

Isso

n-este

AQIJECEDOR

e BARRA

estão na.

..

erhy Sele,meOJ3

o TRINKO JEFF
Hoje à tarde na SBO na Cancha de Esportes
Sérgio A. Me yer, torneio de futebol de Salão
promovido pelo Grêmio XV de Julho em co-'

memoração ao seu 11.° anivaraárto. O torneio
-' terá li presença da Rig"lsa de Valinhos, campeão
dos jogos abertos do interior de S. Paulo e cio
Cruzeiro E. C., campeão catarinense de futebol
de salão,

";. E pessoal, hoje o Grêmio XV de Julho está
completando 11 anos a' serviço de Canotnhas.
Durante esses 11 .anos sempre esteve a_tivó em
tudo que lhe foi possível. E agora o seu maior

desejo é um Ginásio de Esportes. Cancínhenses,
agora é a SU3 vez de demonstrar !;leu agrade
CImento a essa patota jovem: colabore. Grêmio
XV de Julho, hoje é seu dia, aquele abraço.

cape. Gerson recebe a taça como um mundial.
* Tinha um cara que mentia de verdade.
* Chegamos ao f·im. Obrigado por tudo, bom
fim de semana. E não esqueçam. de comparecer
à sede social amanhã à tarde que o Grêmio
estará promovendo tarde dançante. Tchau!

OlhosEspecialista de
------

OUVIDOS,NARIZeG-ARGAN �A

Dr. ,'Ne sou BockmaoR
Dr. Aro Ido Bertazzi

Médicos Espeqialistas laCuritiba,

estarão atendendo no

* Apesar de ser cego sempr� comprou à vista.
* Os gurjzichos do Metropol F.C. estão sempre
se' mexendo. Sábado paseado promoveram ter-

I
neio de voleibol feminino e, à noite sarau na
sede social. Vão em frente amizade.

de ôculos em geral.

* Agora a cidade floriu, toda patota que estu
da Jora chegaram de férias. Vão ser 15 dias
que a nossa cidade tomará um novo aspecto.
* Hoje é o baile esperado por toda a city. As
22,30, ne Operário, promoção 11.° amversártb
Grêmio XV de Julho. Som' da pesada: Atômicos.
* A' todas as delegações que aqui chegarão
para participar do torneio Grêmio XV, os
nossos votos de. boa vinda.
* Sábado passado o nosso amigo Ervinho
recebeu diploma de mecânica após longo curso.
Parabéns Ervioho.

HOSPITAL CRUZ,

na cidade de CANOINHAS, no

dia 22 das 8 horas

-da tarde.'!' Quem não sabe o que quer, não pode que
rer nada. Nós sabemos que você -está em pri
meiro lugar por que sabe o .que está lendo.

* Hoje o Tuta está fazendo mais um aninho.
'I'uta, de toda a patota e dó Jeff um abração.
* A um minuto do fim, Brasil ganha a mini-

tratamentos, operações e

•

mverno

Casa Agró Pecuária. de Pedrq Ferr�ira
Rua Paula Pereira, 787

Motores à Gazolina e Diesel, Elétricos Monofásicos e

Trifásicos, 'I'rituradores, Descascadores de Arroz, Planta
deiras-Adubadeiras, Enxadas Rotativas, Arados, Arame
Farpado, Balanças para balcão e armazém, Batêrias,
Máquinas para soldar sacos plásticos, Moto-Serras.pelo preço
Consulte os preço� e condições de vendas
de CARLOS, EVALDO UNTERSTELL, no

•

inverno passado. ,

. rev.Gnfiador desta -praça.
10em

tÁmbém
pagamentos.

Aquecedores 'à

H.
ONDE? só EM

Jordan

Lenha.

S/A
-Rádio Canoinhas

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72 Sensacional
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