
Aluna responde
professora

Carta enviada pela sra. Inês G. Kellner à sua ex-mestra,
Irmã Carolina.

"Canoinhas,agosto de 1972. Minha querida ex-mestre Irmã Carolina.
Esta carta parece uma miscelânia de línguajar, sem estilo

de fino portugues. Foram estas as palavras que encerraram 8

tão carinhosa homenagem que a Senhora nos enviou, pois será
assim que vou tentar responder-lhe e vem a dúvida. Estarei a

eltura da tarefa que me foi imposta? Creia-me serão palavras
mais ditas pelo coração, do que pela minha fraca inteligência.
Saudações de júbilo e gratidão. Os 3 jornais da cidade, com

enorme prazer, publicaram sua saudação, com destaque e mere

cido reconhecimento, pelos bons servíços que a Senhora prestou
à coletividade eanoínhense.

As saudades que efirmas sentir de Canoinhas, seus px

alunos, seus conhecidos, podes crer, não são menores da que
sentimos pela Senhora. Foram tantos os abraços que recebestes

quando de sua curta visita a Canoínhas, em outubro p. p., por
ocasião dos fe!ltej os do cinquentenário de, nosso Colégio e quan
tos, não podendo cumprimentá-la pessoalmente, ao vê-la passar,
já no olhar aquela ternura pela ex-mestra; até o canção batia
mais acelerado, cheio de carinho, amizade e gratidão. São bem

poucos os que não podem dizer: a Irmã Carolina foi minha professora.
Cada carta que recebo da Senhora é uma nova emoção e

esta última transmiti a tantos que acredito sentiram a mesma cousa.

Ml:1ito grata pelo belo cartão. Nota-se quão pitoresco é o

seu novo lar, onde vives' feliz com os os seus 900 habitantes, tão
amantes da música. Um lar pequeno, poucos habitantes e duas
bandas de música, é realniente maravilhoso viver DO' meio de
de tanta alegria.

Convida-nos a visitá-la, além serras e mares. Quem sabe?
O seu convite é tentador; seria muito bom chegar aí ê poder
abraçá-la, juntamente às Irmã!'! Amanda e Paula, que também
estão no coração de tantos que 8S conheceram.

Atravessar o Oceano Atlântico é o convite que lhe faço,
vindo conviver novamente conosco: Os jovens de hoje, tenho cer

teza, teriam uma mestra extraordinária e seberiam dar valor aos

seus conselhos e colocar em prática o tudo que a Senhora, lhes
ensinasse. Este Brasil gigante, este Brasil livre, onde somos todos
irmãos, sem preconceitos de raça, com este céu aml, que tanto a

encante, palavras luas dítas
'

em míahe carta, com milhares de
estrelas cintilantes, que numa expressão carmhose, fossem, uma' a,
uma, um telegrama de saudades e bênçãos aos seus ex-alunos e

alunas, séjam pois estas mesmas estrelas outros tantos telegramas
do n0830 respeito e um "Deus lhe pague" por tanto e tudo que
Senhora f€ z por nós. ,-

Deus na sua infinita bondade nos deu sua palavra amiga,
seus ensinamentos, sua enorme paciência e devoção, fazendo com

que cada pessoa de suas relações nunca mais a esquecessem.
Não foram em vão os ensinamentos que me dedicou e

eu os estou transmitindo por todo' O rincão de minha terra, per
petuando não só a pessoa humana toda a bondade, mas também
aquela que aqui criou raíz-s, edificou um monumento de humil
dade e generosidade.

Rogo a Deus para que a conserve com saúde sempre jo
vem em seus ensinamentos e madura em seus benefícios, conhe
cimento que nos conduz 80 nosso_, real e verdadeiro caminho,
distribuindo o seu exemplo e' bondade.

Deus lhe pague, os canoinhenses lhe dizem de uma só
voz e eu a sua ex-aluna, que tantos momentos agradáveis passou
em sua companhia, digo, obrigada.

Juntas, estaremos no coração e perdoe-me a atrevimento,
mas eu lhe peço. Reze por mim para quo! eu possa transmitir a

meus filhos, não um pouco, mas bastante de tudo que Senhora
me ensinou, seus conselhos, seus exemplos de amor ao próximo.

Um abraço carinhoso.
Sua ex-aluna (a) INEs G. KELLNER".

a carta de
Europapara a

Gov-ernador Colombo ·Salles
setembro,

so
. ,

VIra em
o Deputado Benedito Th. de Carvalho Netto telefonou

na manhã de 3a. feíra 80 Prefeito Sr. Alcídes Schurnacher, co

municando que o Governador Colombo Machado Salles transferiu
a sua visita ao nosso Municipio, previsto para o dia 25 próximo,
para a segunda quinzena de setembro.

Segundo a mesma fonte, para setembro o programa da
visita será bem mais extenso, com varias Inaugurações, como a

do Grupo Escolar Irmã Felicitas, do Alto das Palmeiras, e a Es
tação abaixadora da CELESC, construída no mesmo local.

Prevê-se igualmente, dentro ,da programação, o. reinicio
dos serviços de abastecimento de água da cidade, a cargo da
Companhia Gatarinense de Agua e Saneamento, CASAN, o inicio
da rede de distribuição da Dava rede de Marcmo Días, cujos
postes já estão sendo colocados no local, como também o inicio
da construção das três pontes na rodovia SC-21, nova estrada à
BR-1l6, -na extensão de apenas 50 quilômetros.
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CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro 'da
FONE, 128

Silva
CIRaULA AOS SABADOS

Carta de Tubárão
Os 'Profísslonals de Imprensa,

reunidos na cidade de Tubarão,
no 2° Encontro dos -_ Jornalistas
de Senta Catarina, formulam os

seguintes principios e recomen

dações à classe:
'

1 ° - Para alcançar os reais

objetivos da Comunicaçao, a im

prensa deve ser norteada por
ideais de liberdade, honestidade
e justiça;
2° - O relacionamento dos

homens de comunicação com os

Poderes Públicos privados, deve
ser mantido em termos da mais

e os Profissionais da Comuni
cação, e ampliá-la, deverão ser

adotadas, medidas imediatas,
visando a melhor organização e

dinamização .dos órgãos repre
sentatívos da' classe, tendo o

desenvclvímento harmônico co

mo meta comum.

Tubarão, 30 de julho de'1972.
141.° da Imprensa Catarfnense.
150.° da Independência do Brasil.

Aprovada, por unantmtdade, no

2.° Encontro de Jornalistas de
Santa Catarina.

alta valoração da classe, cuja posi
ção cumpre, SEMPRE, ser res

guardada e prestigiada pelos
órgãos de representação profis
sional;

30 - O aperfeiçoamento pro
fissional dos homens de comu

nicação de Santa Catarina, de
acordo com o esforço que já
vem sendo desenvolvido, é de
se constituir em objetivo per
manente de toda a classe, através
de seus órgãos represente tivos;
4.° - Buscando preservar a'

integração entre a- Comunidade

Prefeito promoveu reunião - para a programação
Sesquicentenário de nossa Independência

o Prefeito, Sr. Alcides Schumacher, promoveu reunião,
4a. feira .ultima, no recinto da Câmara Municipal, para estudos e

aprovação da -programação dos festejos do sesqutcentenarío de
nossa Independencía. Ali compareceram, alem do Prefeito, o MM.
Juiz de Direito da comarca, dr. Geraldo Batista, Promotor Público,
dr. Anéas' Athanezío, Comandante do 3b Batalhão, cá Milton r

Mello, Tte. da Junta Militar, Osvaldo Conrado Narloch, presidente
da�Câmara Municipal, João Seleme, Presidente da Associação
Comercial e Industrial, Oldemar Mussi, Delegado de Policia, dr.
Hsrlei Avai dos Santos, Presidente da Liga Esportiva Canoínhense,

'Com/uni-cad'o Agenor V. Côrte, e Coordenadoras de Ensino, sras. ·Flérides Bit-
tencourt e Maria Louvatel Pires: O pr9gram� está sendo elabo
rado e no próximo publicaremos seu conteúdo.

12canoinbensesapro
vados noConcurso do
Banco do Brasil S.A.'

Comunicamos, com 'satisfação,
que foram aprovados no Con
curso de Auxiliar de Escrita
realizado pelo Banco do Brasil
S.A. em 30,04.72,c os seguintes
elementos:

Zeno Benedito Ribeiro da Silva
Junior
Líbero José Schreiner

Francisco Rudzyk
Pedro Jorge JeDzura

Luiz Carlos Werka
Jacson Luiz da Costa
Nelson Paul

Osnilda Bechel

Osni Costa Pacheco

Vera Lúcia Wendt
Fernando Sampaio de Almeida

Ademir Elias Freiberger
Queremos, nesta oportunidade,

parabenizá-los pelo brilhante
êxito obtido.

Gerson Irandir Kõbler e Luiz 8cbeuer
Professores do Curso Prepa
ratório para Concursos do
Banco do Brasil S.A.-

ESPORTES
Hoje, em Marcílio Dias,

no Estádio Wiegando Olsen,
estarão se defrontando
amistosamente, as equipes
do São Bernardo e Operário
de Mafra.

Um jogão que deverá
reunir grande público.

ALIANÇA RENOVADORA N·ACIONA
�.. Diretório Municipal de Major Vieira

Edital�nvoeação de Convencê - unicipal
�o Regional, para .� ORDEM DO DIA

VENÇ*0-..MUNI�, a rea- Escolha dos candidatos do
Iízar-se no glâ>2�cagosto do Partido a Prefeito, Vice-Prefei
corren e--1Íio de 197z;--n.a_sala to e Vereadores à Câmara Mu

....d··s Sessões da CâmaraMu� lci al, para as eleições do dia

cípal, no Edifício da Prefeitura 15 de embro de 1972.

Municipal, na Rua Canoinhas Major Vieira, 07jagostojl.972.
s/D, às 10 horas, nesta cidade, Jair Dirscbnabel
para deliberações da seguinte Presidente Comissão Executiva

o Presidente da Comissão
Executiva do Diretório Munici
pal da Aliança Renovadora Na-
'cional - ARENA. -, do Mu
nicípio de Major Vieira, Estado
de Santa Catarina, na f09Pa--da
legislação eleitoral_J,igeríte, con
voca 08 senhores membros do
Diretório Municipal, Vereadores
do Partido e Delegadas à Con-

do

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
Diretório Municipal de Vanoinbas Santa Vltarina

Edital de Convocação de Convenção Municipal
O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Muni

cipal �iança Renovadora Nacional - ARl!:NA - do Municí
pio' de

_C�has, do Estado de Santa Catarina, na forma da

legislação elélt'�tll vigente, convocá os senhores mem s do
Diretoria Munici�re8dores, Deputados' e Sena s do Par
tido com domicilio elelt&r� no Municipio e os 'egados à Con
venção Regional, para a '1'bp�nção Mun·· 81", a realizar-se no

dia 27 de agosto do corrente 8tr�de , na Rua Vídal Ramos n.?
632, Edifício da Prefeitura Mu

' .

ê>�, recinto da Câmara dos
Vereadores, às 17 hor,as, nes Idade, par8�_,.;._<LeIiberaçães seg�intes:

Ordem do dia Escolha de can(i'it>i�s do _partido a_

Prefeito, Vice-Pre o e Vereadores, à Câm8�nicipal, para
as eleições de de novembro de 1972. �

Canoi as, 11 de agosto de 1972. --.,.

Saulo Varvalbo - Presidente da Comissão Executiva

(L.T.)

Homenagem do' Volégio
-

"Sagr�do Voraçâo de Jesus"

No. Dia dos Pa.is
que és a coluna básica da família •..
que no trabalho desconhecido da oficina, do
balcão, da caserna, dos livros, da indústria,
da ferrovia, da escola, da rua, de qualquer
lugar, não importa onde, a ti, pai, que no

trabalho cotidiano vives a preocupação
constante do Sustento, da alimentação e

da formação dos filhos ...
que vives a existência empregando o me

lhor de tuas forças' para ampliar o conforto
do lar e tornar agradável a vida de tua

querida esposa ...
A ti, pai!' que te fazes sempre presente na ccmuní-

,

dade
.

cristã que frequentas ...
que representas um papel importante na

sociedade, que é a família amplificada,
repartindo fraternalmente com os que ne
cessitam um pouco de teu tempo. � .

no teu dia, as bençãos, o amor _
e o cari

nho do 'Paí Celestial .••

A ti, pai,
A ti, pai,

A ti, pai,

A ti, pai,

A ti, pai,

Canoinhas, 13 de agosto de 1972.

Centrais Elétricas de Santa Catarina. S. A.
Agencia Regional de Canoinbas

.

/

CQLl]' IOicação aos noss_g�6ónistas -

. A CELESC õmtlnieIl"'1f"'8eu�cI�a8 que, acham-se à disposi
ção dos mesmos, -nos escritó.rios'" ãésta Agencia. .ªegional, à Rua Vidal
Ramos, 726, os novos CertUtéaaos de Ações refereiftes-..a reavaliação d.
1971, assim como, está. .»procedendo o pagamento dos dividendos relativos
ao exercício de 1.97t. .

Oanoínhas, 09 de agosto de 1972.
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CORREIO DO NORTE

Juízo da Diraito da Comarca da Canoinhas - se

Edital de Citação com o prazo de trinta (30)
o DOUTOR JOSÉ GERALDO
BATISTA, JDiz de Direito da
Comarca 'de Csnoiahae Estado
de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.�

.

FAZ SABER,'��>_pre.
lente EDITAL DE CIT�h€)....
virem, ou dele conhecimento tive. l1"'ij'rifliW;lQ..,t.

..._���
rem que, por parte de PEDRO
IURKIV, residente e domiciliado
em Rio Pretinho, deite Município
e Comarca, cite OI intere...
incerta. e não sabidoe a 1 con

testar, querendo. ro do prazo
legal, 8 pr e ação de USU- .

CAPIÁ.O, .0 5.678, com o prazo

p Municipal de
diasEstado de Santa

a melma julgada procedente POI
lentença. E para
conhecimento d ôdoe, mandou

.

o MM. J.Y.i e Direito, que .�

expec!iJa6"'Õ preaeate Edital, qUe
,

râ""""publicado na forma da Lei
e afixado no lugar de cOltUtne,
Dado e paliado nesta cidade de

..n 111 Estado de Santa Ca.
tarina, aOI. '1- dia. do mês de
agosto de mil, novecentos ele.
tenta e dois. Eu, Zaiden E. Se.
leme. Escrivão o subsorevl.

197.701,40

7.535,54
850.656,78
40.312,12

140.278,07'

Heceita Tributár
Receita Patrimon
Receita Industrial
Traosferencias Corr
Receitas Diversas
Receitas de Cepital
Trensfereacies de Capi I

21.239,21 176.�62.l9
. J.
1.838.80 ,5.696,74

158.539,79 ��2.1l6,99
7.867.67/32.444,45

24.331,38:'" 115.946,69

213,816.8/.5 1.022.667,06 1.236.483,9i
terior I .

335.082.38

I 1.571.566.29

II 1.571.566,29

Saldo vindo do exercício
losé .Geraldo Batista
Juiz de Direit� 2x

II Até o mês II TOTAL

NegÓcio de ocasião.- Poder Leglslativó
Câmara dos V.,readores 13.801,55

_POder.�x�cutlVo/ _

Gabinete do Prefeito .'. 9.76�,49 37.609,16
Departamento AdmiDistret�vo 4.45600 14273,13
Departamento 'da· Fazenda% 15.222,1I{j 84.921.38
Setor de Segurança Púb 'ice 191,20� 1.720,30
Departemento de Saú1-e 3.25�,19 10.033,65
Departamento de Ed�e:ação e Cult. 16.847,10 64.628,50
Setor do Fomento 4'gropecuário - 8.237,50
Departamento de gbras e Viação 117.685.11 47 513,69
Departamento de/Sf)rviços u.s. 36.466,76 135. 39,97
Inteudêacia de Felipe Schmidt 992,11 4.4 .90
Intendência d,'Bela Viata do Toldo 419 20 �.17 '08
Intendência �é Marcilio Dias 199,07 1.107, 5

Intendência/�e Paula Pereira 420,00 1.594 O
.

Intendênci . de Pinheiros 592.00 1055,25
Créditos 'speciais 27.147,2ü 35.820,00
Restos pagar de 1970 12.182,42
Restos pagar de 1971 331,48 144.33297

236.778.77 1.058200,90
Saldo· ta o mês de junho de 1972 '

Motores à Gazolina e Diesel, Elétricos Monofásicos e

Trifásicos, Trituradores, Descascadores de Arroz, Planta
deiras-Adubadeiras, Enxadas Rutativas, Arados, Arame
Farp o. Balanças para balcão e armazém, Baterias,
Máquina ara soldar sacos Plá�/6-serras.
Consulte os : .ços e cQPdlções· de vendas

de
.

CARLOS EV '''�UNTERSTELL, no

16.587,45
Vende-se um terreno com

1.600 m2 (duas datas), sita

na Rua Duque de Caxias.

Tratar com o sr. Alfredo
A. Werka. 1

47.377,65
18.729,13

100.144,34
1.911,50
13.287.84
81.475,60
18237,50

591.198,80
172206,73
5.444,01
3.597,28
1.306,52

. 2014,00
I.M7.25

62.967,20
12.182,42
4, 664.45

1.2<J4.979.67
276.58662

1.571.56629

Música Sertaneja?
. Pecuária de Pedro Ferreira

Paula Pereira, 787
Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas da manhã e

-

às 17:30 horas da tarde.

Diariamente às, 13 horas:

CanOillhás 72. Sensêlc,onal
Rádio Canoinhas

.

Leial' Assine! Divulgue!

Correio do NorteGenoiohes, 30 de [unho de 1972.

O. Witt Alrides Scbnmacher Reinaldo Vrestani
Dieetor da FazendaContador Prefeito Municipal W9Ma

, Fotocópias
� Car!õrio· d.� REGIST�O CIVIL�e NEREI�A
c.. CORTE, que funciona yJ.i'�RUM, tem

a gra a
. sfação de int 'mar a todos os seus

clientes que cab
-e

,

<.. e

FOTOCOPIADOR

tica,
,. -

os papers, em

nitidez e perfeíçâo

agricultorestencão
.

.,

(onhe�lm '05 planos de vendas de adubos MA"AH.
Imediata e/ou até 30 de novembro .

.

Desconto especial- ,.�eÍ'á«desco�t� especi.�l» de Cr$
30,00 por tonelada em toCl\ s as

condlçoes. '"
d PIlgamento:

a) Vendas à vista" VenCI ento emrO/outubro/72,
com rebate de 10% mais « . conto ,especial»;

. � ..

b) Vendas a 60 dias. Vencímen'
�

m 30/dezembro/72,
com bonificação de 10% mais

.- !l(sconto especial»;
c) Vendas a 150 dias

"7Pios ,� pagamento e

respectivas bonificações;

at� 28/fevereiro/73 -/com 13% de
.. onifícação;

ate 30/marçoj73 1 com 10% de b"à�ificação;
até 30fabril/73. cem 7% de bonlticação;
até 30/maio/73 com 4% de bonificação.

f

Para melhores ínforj ações, consulte o- representante
M .A H. para ia região,

'-.-'.

r

�

./

/ 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.
,

Casa- Agro Pecuã'rlà
R A PAULA PEREIRA, 787

Rua VldAl Ramos" 1195 - Canolnhas-SC
REVENDEDC�
AUTORIZADO
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Noticia.s de

.Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida
,

Campanha de Prevenção ao Câncer Ginecológico
Esteve recentemente em nossa cidade o sr, João Seleme, par.

tíeular amigo deste colunista. S. S. em palestra adiantou-me a fina
lidade de sua agradável presença entre nós: "Campanha de Preven-

.

ção ao Câncer Gine'cológico». Realmente uma elogiável Inícíàtíva do '

ROTARY CLUBE, coadjuvado pelo Lions Olub, :5.° Distrito Sagitário
e Médicos de Cánoínhas. A campanha abrange os municípios de:
Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, Canolnhas [seríe], Três
Barras e Irineópolis. As inscrições iniciaram-se dia 6 do

-

corrente
nos Postos de Saúde. Os exames serão nos dias 26 e 27 no Hospital
Santa Cruz em Cànoinhas. Os exames serão exclusivamente' para
senhoeas e será gratuitamente, feito por uma equipe vinda de Curitiba.
Será uma feliz oportunidade, para que todas as senhoras façam o

exame preventivo gratuitamente, caso contrário somente em Curitiba.
e com elevado custo.

Parabéns ao Rotary Clube pela filantrópica promoção a bem
da comunidade.

INGR A agradece O «Correio do Noe te>
- Esta coluna acaba de receber oficio do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária, INCRA, cujo texsto transcrevo para
conhecímento de nOS80S leitores e assinantes: C. EXP/I�CRA/PGR-3
N.o 15172. Rio de Janeiro as, em 20-07-72. lImo. Sr. Esmeraldino M.

/

de Almeida, Cx. Postal 2, 89.370 - Papanduva-Sü. Ternos o prazer de
acusar o recebimento da missiva de V. Sa. datada de 12-07-72. De
sejamos agradecer a remessa do jornal "Correio do Norte», através
do qual tomamos conhecimento de que, além de proprietário de ser

viço/de alto-falante, V. Sa. é, também divulgador do noticiário deste
.

Setor em ..!lua prestigiosa coluna jornalística. Tendo em vista a im
praticabilidade de mantermos assinatura com todos os jornais do

país, ficaríamos gratos sempre que for possível enviar-nos recortes
de sua coluna com noticiário de nossa distribuição. Esperando con

tinuar a contar; com o apoio do valoroso profissional de' nossa im
prensa, reinteramos os protestos de consideroção e estima. Aten�io-'
samente, Hilton Pinto Sobral, Resp. P/PGR·3, - Setor de Comunica
ção Boclal,

Prefeito licencia-se, Vice, assume
O Prefeito Municipal de Papanduva, Dr. Rubens Alberto Jazar,

resolveu se afastar de suas funções por 45 dias, a contar do dia 15
de agosto, por motivo de interesse particular, bem como para poder
reiniciar a construção de nosso Hospital e dar melhor cobertura aos

preparatlvos da semana da saúde, que deverá se realizar em fins de
agosto p. Assumirá o cargo o seu substituto legal, sr. Oltmpío Raulíno
Schadeck, '\ enquanto durar o afastamento do titular, cuja duração
será dê quarenta e cinco dias.

_

i

A coluna augura Ielícídsdes ao n�vo governador do município.

�
O sermão que estava faltando.

«Deus criou o automovel para o homem e não o homem para
o automóvel», eis urna das trazés-dâ lmportanee «Diretrizes da Igreja
aos Motoristas», tornada a público pelo arcebispo Metropolitano,
D, Pedro Fedalto, nestl\,.verdadeira cruzada que a Igreja inicia contra
a morte espalhada pelos veículos nas ruas e nas estradas. «NÃO
MATARAs», o 5.° Mandámento da Lei de Deus, deve ser repetido a
cada motorista que em excesso de velocídade provoca acidentes
levando a vida de seu semelhante ao risco. O sermão que estava
faltando deve .fazer eco no ouvido de cada cristão, pots «o automo
vel deve ser um instrumento de vida e não 'de morte» ... Lembre-se
dos aeídentes: quantas Iamjltas chorando a morte de entes queridos,
porque o cidadão não teve cuidado, atropelou uma criança para
chegar um pouco mais cedo; matou urna Iarnílla só para exibir a ,

potencia de seu carro. A Igreja 90S convida à meditação principal-
.

mente diante d'l 5.° mandamento da lei de Deus que é incisivo:
aquele que dirige o seu veículo. com risco para si ou para o pró
ximo, está dirigindo perigbsamente e ameaçando a VIDA, MAX IMO
PATRIMONIO QUE DEU.S NOS DÁ... (coluna do D.A.)

A tenção senhores caçadores'
, Maus caçadorés maus esportístas que desrespeitam a disciplina
contida nas Portarias N°S. 12 e 13 da Delegacia Estadual do Instituto
Brasllelro do Departamento Florestal, !BDF, em Santa Catarina, tem
sído autuados, multados, suas armas ou Instrumentos de caça apre
endidos, pela rígoroaa fiscalização que vem exercendo o lBDF, o

Departamento Estadual de Caça e Pesca 'e o Exército Brasileiro.
Portanto aqui fica o aviso para os desavisados não alegarem

Ignorancta.
,

Di� 19 deste, Convenção da A'RENA
Sábado próximo será realizada em 'Papanduva a .Convenção

da Arena para a escolha do candidato a Prefeito às eleições de 15
de novembro. Pelo modo que vem se conduzindo a Agremiação
Ma-joritária, à viabilidade de ser escelhído um único candidato, me

dida acertadíssíma, .Ielízmente os responsáveis pelos destinos de
Papauduva, são pessoas de gabarito e de fibra patriótica, que sempre
Olha bcima (de tudo para a harmonia, paz e o progresso �e nossa

comunidade. Aguardemos �ais umà semana. e (> resultado vai aparecer,

Passarela da Sociedade
Dia 14 do corrente dia muito feliz para o casal, Tercilio (Jo

sefina) Son'aglio, o calendário social desta coluna registra com muito'
prazer o duplo aniversário; ele e ela estão festejando niver. Feliz
coincidência para amboR e muita alegria para a vasta I relação de

I
amigos que irão felicitá-los.

X X X X
'. Támbém na mesma data festeja nlver o sr. Roberto HorUana
residente em Santos, SP. e aqui muito relacionado, tendo contraído
núpcias com a Sra. Suely Almeida Fidos� Os cumprimentos rumarão
para o aniversariante.

X X X X
Para o dia 22 as aten�ões estarão voltadas para o nosso Vi

gário Revd. Padre Antonio üintho, que estará festejando idade n-ova,
seus paroquianos e o povo em geral que muito o estimam; levarão
ao virtuoso Vlgário. os mais merecidos e reconhecidos 'votos de
muitos, anos de feliz pe.rmanencia entre nós, saúde, paz e amizade.

X X X' X
Para o mesmo dià, acontecerá a passagem de niver do senhor

Silvio Antonio Schadeck,' gerente da filial da firma Com: Indústria
Schadeck em Çuritiba. Pessoa muito estimada, taJ;ltQ lá como aqui,
será muito cumprimentado no dia' de seu'niver. ':J

Os cumprimentos aos uataU'ciantes com votos de felicidades.

UMA POR SEMANA - O verdadeiro segredo da ,felicidade consista
I

exigir muito de si mesmo e pouco dos outros. (Guinon)

•

1

Novela é com a Canoínhes.

};.S 09,00 horas:

,A Última Testemunha

Soe· dade' Cultural,
Agric Ia" Recrearva'

"25'1 de Julho'
!

.

Agra'
I e co,unica,ã.�

Agradecemos, a A1mm1s
traçãoMunicipal, ao COEandodo ::s.o BP M, ao .q�staca
menta Policia� Padr,� Vigá-

.

P U
JI

no, astor 'teraJil'o, aos

colaboradores, ;\ao 'f..i!omércioque colaborou -atI} premias,
a Sociedade Mmsical Wie-

I
'

'

gando Olsen, a povo. em

geral que se fel. resente e·

colaborou para!Q -,bom êxito
da 2a .. festa d'o C lona rea-

o{ _ .

Iizada em Marcílíol Dias, no

dia 23 de /Julho passado.
\

Comunicamos gu a re-

ceita bruta da festa \ foi de

Cr$ �;3.436,10, ten-do', como
despesas Cr"$ 120Ü\O,35,

fic,'� receita líquida \Cr$
11.435,35. . '\

"

Canoínhas, 10 de agosto
de 1972.

I Guilher:�e Wachtel
Secretário

Exclusão -dos be-
..

nejícios do crêdi

Fiscal' doto
Informa a Assessoria de

Imprensa do Gabinete do
Ministro da Fazenda que a

parcela relativa aos compo
nentes de produtos man1,l
fdturados exportados, que
tenha sido importada sOQ o

regime de "drawback", foi
excluída dos benefícios do
crédito fiscal do Imposto
sobre Produtos Industriali
zados, conforme Portaria
assinada' a doze do fluente
pelo Ministro Delfim Netto
(Portària n.o 182/72).
A Imedida foi tomada para

dar maiores incentivos I à

produção nacional e) para
, ,

evitar qae ocorra uma du-

plicaçãô na conCessão do
benefício fiscal à exportação.
A portaria determina que
ficam ressalvados os crédi
tos fiscais relativos a expor-
tações ou operações de "draw
back" efet\vadas ou aprova

"\ das até a data de sua publi
cação (D.O.U. de 20-7-72).

,

Febteje B data grata de seu

ente querido.
Diariamente )�S 14 horas:

Gentilezas.
IANOINBAS,

(orça total em comunicação
,

IPI

Ano XXVI de 1972 - N.O 1188Cauoiubae (SC). 12

,.....-----------------------

CruzCine
(O L 'NÇAOOR DE SUCESSOS)

'� .

'-'_ A P R E S E /N T A _:_ I

HOJE. a.' 2\ �5 hora. - ceneura 14 a�ol
Programe du�l, 1.0 filme: a Metro apre�enta um fa owe,it color.s
E QUAT 'c)\ PARTIRAM A

; "
f �

2.0 -filme: mais a fabulosa aventura do Mascar do da Prata:

DOMINGO, a. 15· 51 h - em

E, quatrê partiram, a c valo

�OMINGO, ai ·16 h.� I:p formidável ve

Santo c�ntra o Dr 'cuia
�.

livre

, �
DOMINGO, em dual f�midáveil 'I ••õel: ai 19 horaa

censura li�re; IUI, ;8�,15 horae - censura 14 anol

A Golu�bla apresen!a Um� s per p�,,�uçit,o
toda filmaria em mpgníflco Technicolor:

LUTA
I PEIlA TERRA

Repleto de ação, av�ntura�e r mance. Não percaml
DIAS 14 e 15� 2a. e 5a. feira • á� ..0,15 horaa • cena, 14 anol

Luta Terra
'

Única

16, 4a. feira • aa 20, {) ,oral - censure

"
"SESSãO AS \MOCAS"A Fox

apreseDt�
a formidável película

toda f;lma�a Üm�;i_mi�.�.cbD;OO'o.:
exibição. Não p caml \

1.HA 14 Anol

IA t s., �hD S 17 e 18, 5a. e 6 • J.eua • 'a. 20, ri - cena. 18 anol

A um formidável fit�eI lexy todo colorido:

II' ELAS
/
ENDEM 0\ AMO,R

Aguardem para -aábado, dia 19 • pr grama duplo
TEX-AS CALIBRE 38 Fart"elst colorido.

SEM MEDO DE VIVER Dl ma colorido.

Domingo, dia 20, em duaa le.lõe•

John Wayne e Rock Hudson DO luper

JAMAIS 'FORAM VENCIDOS

A tividades da Cámara
de Canoinhas

Comparecimentos
Na sea' lia. extraordinÁria da C�ma.ra Muo.,cipal de CaDoinhss,

realizada a 21 junho de 1972, compareceram' os seguintes Verea- ._

dores: Sr Adhem r Schumscher. Henrique Krze,sinski,-Francisco Bueno
de Siqueira. Beno

.
ridolin Fuck, Pedro dos ISanto!J Corrês, Alfredo

Fra.uco e Guilherme' .Prust.
•.

t
(

ao comparecime' os

Deixaram de' mparecer à s�ssão/!lupra éitad!l. os .Edis Srs.
João Seleme, Alfredo 'vo Paul. Paul? Eduardo Rocha Faria e

Edmundo Bittencourt.
__ '��. .'

. ;,;,ExpedleIlte
Oficio do Sr. Pre·1 ito Muni!ipsl de n, 16i de 14 6·1972.

encaminhando à Câmltra, p�.eto d�ei; que alterá dispositivo da
Lei Municipal n. 954. de 7. \� .1979, qU3 criou a Fundação UoiverBi�
tár,i.8 do �laD9!Jo �orte Cata\� e�e. FU.NPLOC... A mensagem. e�eCuh-V8 vela em regime de urge!! 01a. e fOI encamlD"hada às e1oml8Eoes
Permal.lentes da Casa. afim' d�\ ,_

ue as mesm!ls exarassem pareceres
à matéria.

-
.

. Parecere da! Comissões I

As Comissões de L��i8Iaçil, e Justiça; G\lltura e Assi!ltencia
Social, Finança, e Orçame �o, apre entaram 'pareceres ao projeto de
Lei, em regime de urgenc'll, que alt a dispositivo da Lei Municipal
D. 954 de 7·10-1970.

" Ordem do Dia '.

Entrou ,em la e 2a. discussão votaóão""-;m regime de .ur-

geocia, e de dispensa 'os iiltersHêi�! regi éntais, o, projeto de lei de
origem executiva, que altera dispositivos '\ Lei Municipal D. 954, de
7·10-1970, que cri9-� a Fundação

univerBi\�ia
do Planalto Norte

Gatarineose, FU fLOC, com os pareceres s Cnmissõ"s de Legis

la,ção e Justiça. Cultura e Assistencia Social, Finança;" e Orçamento,
sendo o projeto aprovado juntamente com OI arecerel em la. e 2a.
discussão ettação, e despachado à Comissão

�Redação 'para ela
boração do exto final. e permanencia na Secre ria da C�m.ra DO

'pra,zQ Reg' ental, findo o qual será enviado à S8 ção do, Sr. Prefeito
Muoicipa.

I
.

Ganoinhas, 9 de agosto de 1972.

1It ·miro Ricardo éda Silva _. Diretor do Expediente da Câmara
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VII FAMOSC
Feira de Amosfras de Sta. Catarina

Afim de evitar qualquer dúvida, a Comissão Executiva
dá VII FAMOSC, esclareceu que o dia de abertura de Feíra, será
no dia 1.0 de setembro, O que poderá modtificar é o horário da
abertura, pois aguarda-se ainda o contacto mantido pela Comissão
com o Senador Konder Reís, que iria ver das possibilidades do
Exmo. Sr. Presidente da -Repúblíce, inaugural' a VII FAMOSC.
Fica portanto esclarecido: abertura da FAMOsé, dia 1.°/9/72.

, \
,

A firma TRIANGULO, já recebeu autorização para aa

faltar o pátio interno da ,PROEB. O serviço j9 Ioi iniciado e até
a realização da V,II FAMOSC, estallá tudo completo.

IInprensa Brasileira colabora

Alguns orgãos da imprensa brasileira, estão colaborando
para a divulgação da Feira de Amostras de Santa Catarina. Assim

\ sendo, o Díarío de, Noticies de rorto AI�gre, enviou cor respon
dencía colocando-se a disposição psra a dívulgsção da VII
FAMOSC, bem como 'a revista MANCHETE, que atr-evés de SEU

diretor Sr. Dirceu Nascimento, também colocou aquele .orgão a

disposição da Comissão Executiva.
'

Nos próximos dias, divulgaremos o programa completo
da VII FAMOSC. No entanto, hoje podemos adiantar, qu€' a

principio ficou estebelectdo que: Dia L° de setembro, sexta feira,
teremos ,as seguintes solemdsdes:

15,15 horas _ Revoada de Pombos.
15,30 lt - Abertura Oficial da VII FA�OSC.
16,3q » • Abertura de Feirà de Ciencias 6 inauguração da

Exposição' de Flores. '

'

,16,50 )t - Abertura da VII FAMOSC para o público.
'

.20,00 » - Retrete por bandas militares no Parque de Exposições.
. ,Dia �. de setembro

16,00 horas Apresentação da Esquadrilha da Fumaça.
20,00:0 Retrete pela, banda do 23.° R. I..

Dia 3 de setembro:
- Regata nas águas do Rio Itaj ai- Acu.
- Apresenteção 'de Be ndínhs.s Típicas da região.

Dia 4 de setembro
Retrete pela Banda do Colégio D. Penro II."

Dia 5 de setembro
Jantar Típico Alemão na Sociedade 25 de Julho.

., Retreta, pela Banda do 1.0/23 R;I .. ' ..

Dia 6 de setembro
Apresentação de bandinhes típicas da regrao.
Baile alusívo à Independência do Brasil, no 'I'eatro
Carlos Gomes - 1.°/23 R.1. e Prefeitura Municipal.

Dia 7 de setembro
Das 8,30 às 17 horas _ Demonstração pública d-e Rádio Amado-

I
20,00

10,00 :oI

18:00 lO

20,00 lO

19,00 »

20,00 »

20,00 »

23,0� lO

20,00

rismo.
i

horas • Retreta por bandas! particulares e muntcipaís.
.

Dia 8 de setembro
'

r:

I c'

Ít • Retreta pelá Banda Municipal.
Dia 9 de setembro

I

Em horário a ser deslgns do - Chegada dos 'sutomóvets par ticí
pautes do RALI,.Y da VII FAMO�C - (Porto Alegre _ Blumenau). ,

14,00 horaa » Apresentação do piloto EUCLIDES PINHEIRO ja

equipe G M.
I

,

20,00» Retrata por bandas militares .e particulares. •

Dia 10 de setembro (domingo)
9;00 » - Prova ciclistica' com percurso de 30 quilom,etros

com s8ída e chó'gada em frente BD Par qu� de

Exp0õlições. .

'

Das 9,00 às 14 horas - Campeonato Estadual de Fanfarrasl
20,on horas· Retrete por bandas militares:

21,00 » _' Espetáculo de fogos de artificioso

21,45» Eleição e Coroação da Rai!lha das, Recepcioni�t8s
da FAMOSC.

Encer,ramen_to festivo da VII FAMOSC.

Dia 11 de setembro
9,QO » - Liberação da exposição da VII FAMOSC, à visita

da.s classes: estudantil e miiitares não graduHdc.s.,
22,00 » • EocerraIDlmto da VlI FAMOSC • Feira de Amostra!'.

. de Santa Catarinll no Pr.rque de Exposições.
A princípio, este é o 'programa, que poderá sofrer algu

mas alterações, com o correr dos dias.

22,00 »i,

Lembre�se: Câncer curávelo
,

e

/

Receita Federal
. ". I

Certificado de Compra de Ações em vez de Cheque de PooDaD�a
pança" para investimentos i em

8ÇÕ!>S, visto que o sistema' foi
alterado 'a partir do corrente
exerciciu de 197�.

'O contribuinte do Imposto de
,

.....
'

A Acessorta de Relações Pú
blicas, da DElegacia da Receita
Federal de Jotnvílle divulgou
nota esclarecendo que a Secre
taria, da Receita Federal não
mais . emitirá "cheque de pou,

Aniversariantes da Semana,
cilene de Fdtima filha do sr.

João .Secsvgiel; o menino
Osmar filho do sr, Basílio
SzenRzuh.
DIA 17' os srs : . Alfredo

(irosskop] é Osmar Wendt;
-:o jovem Alinor Milbrat�; a
menina [iamare de Fátima
filha do sr, Miguel Andrecze ..

oecz; os mentnos: lsac Edir
filho do sr.vAntonio Melo e

Luiz Gustavo filho do senhor
Gustavo P, tiebe.

DIA 18: as sras. donas:
Diuair esp. do 'sr. Max Woch
tel Filho e Ingrid esp. do sr,

Rubens Zucko; os srs.: Ary
Cornelsen e Alinor Ademski;
a srta. [ussar a Allage; o jo
Vem Aldo Winter; a menina

Ana Maria filha do senhor
Alfredo TràPp; os meninos:
Irineu filho do sr. Rodolfo
Froehner e Marcos Antonio
filho do sr. Henrique Artnet.

Aos aniversariantes nossos

parabéns.
'

ANIVERSARIAM.SE
-,

,

HO/E: a srta. Maria Evani
Borges de Souza.' .,'
AMANHÃ; a senhora dona

Leodina .esp, do sr, Arthur
Milbratz; a senhorita. Cristinal
Lemke; o jovem Márcio Blos
te/do
DIA 14: as sras. donas:

Estetania esp. do. sr, Antonio
Sconhetzki e -Madalena esp,
do sr. Kaissar Sakr; os jovens:
Waldemar Hauffe e Moacir'
de Soueatos meninos: Edilson
Luiz filho do sr. Estanislau
Schupel e Angelo Alberto to,
do sr. Pedro Tokarski.
DIA 15: o' sr. Vitor Pereira;

a, sita. Maria Luiza Voigt; o

menino João Wanderley filho
do sr. Miguel Anâreczeuece.

DIA 16: a sra. da. Eoelina
esposa do Pastor (Iünther
Rückett; o sr. Dauino Roque
Gonçalves; o jovem Wilmar
Roque Frantz; a_menina Ia-

,

Renda, Pessoa Física, que apr�.
sentou a sua "declaração de
rendimentos" com imposto 8

pagar ou a restituir, terá direito
a um "CERTIFICADO DE COM.
PRA DE AÇOES", que Ih'! será
entregue gratuitamente com 8

notificação ou eh-que de r�sti,
tuíção pela rede bancária.

Tais explíosçõss são nOVa.
mente divulgadas pela Del, gaCh
da Receita Federal de Joiovill@
face às dúvrdas levantadas peJ�;
contrtbumtes, agora que já estão
rece bendo . suas notífroeçôes.
Esclarece, s.índa, esse orgão,

que, o contribuinte assim qu,
receba o Certificsdo, deverá es

colher em qual "Fundo d� In..
"vestimentas" �rjo Decreto-Lei n
157) destojl'l investir, � tera qu
o b s-rvar o prszo que conste do
"certificado", nadá pagando &0

"Fundo", '

'

O que terá que pagar é o

'Impcsto se constar da "Notíf],
cação de Lançamento".

"

Caso c contribuinte receba o

"eer tífícado" com o prazo ven

cido, deverá comparecer dentro
d'e 20 dias, Da Delegscía, Agên
cia ou Pôsto da Receita Federal
de seu domicilio fiscal, para re

validaçã<", que somente poderá
ocorrer uma vez.

Para avisos e, anúncios:

U t i I i da de P ú b I i ca.

Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoinhas

, '

lt
. Venha ver�omdê fQcil resolver,

pro�lemq5 de'�milia.
I

.

I Dizem� .. casa própria e carro na porta É justamerí'te a' que a Variant é o

ajudarn muito uma família a ser. fe�i'1... I carro ideal. Não dÍií.\woblemas, gasta pouco,
'

Mas nem to'dos os carros aju"l�m a
_

é esta sempre traba� ndo.
resolver prÇJblemas. I E como 'cabem cais. s nos seus dois, i
'Pelo contrário, alguns até ciiam. porta-maias'...' '� I

Já que o tema é família, vJmos'falar Êsse seu Revel'ldedbr!il lorizado
da' Variant. ,A Variant s�r':l' para longas e Volkswagen entende muito 'em dêsses
pequenas viagens. t tipos de problemas em família

\
Para férias

prolon!a
's e para rápidos e coloca à sua disposição um Variant.,

fins-de-semana. Serve ara o dia-a-dia Te'mos condições e facilidade' de
,da cidade, tral:sporta do co�fortàvelmente pagamento excepcionais, Não agi deça.
e com econorma ad ,tos e crianças. Tôda família merece o nosso arinho.

,-

LO N &

I

i

\

(I

C I A.
Hua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS-SC REVENDEDOR

, AUTORIZADO

4M-_:;.�J;
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CORHElO DO NORTE 12.08·1972

. Ponda Milital- 3.0 BPM . cc Batalhão Januário (ortes_» Publicação Oficiai da

Notícia R efeitura Municipal de
Segunda Olimpíada da
PM S C em

. Florianópolis

3.1.4.00/13.8 .;.... Auiatência Social.
, Pessoal

3.1.1.10/145 - Contratado. 1.000,00
Departamento de Educa;.ão Cultura

Máterial C1.nsumo
3.1.2.00/153 - Outroe mate:riail de consumo

-,
.

1.000,00
.

Departamento deJObras e Viação
Serviço ObraS - Pessoal

3.1.1.10/202 - Pelloa} ÍJe Obre.

MateriaJ de Consumo
3.1.2.00/205 ...:.. Comb6ltívei. e lubrificante.

I 15.000,00
3.1.2.00/209 - Peç·. e Acellódol 15.000,00

Sjrviços Terceiros
3.1.3.00/214 -lallagenl e Bagagens 500,00

Departamento
-

de Obras e Viação
_ Servilfo Viação - Pessoal

.

3.1.1.10/234 _1 Pessoal de Obra. 30.000,00
.

1 Material Consumo
3.1.2 00/240.�';_ Matéria PriD?a. (Ci�ento) 5.000,00

3.l.2.00/24i'" - Outros MaterlaUI de Cousumo 500,00
Contribuições de Previdência Social

1" .

3.2.5.00/2'51 - IPESC
-

200.00

Cfédi��' Especial 5.806,80
" 114.606,80

/Art. 2,° - Eete Decreto entra em ,igor. a

contar de 31 de julho do corrente eno, revogada.
8,.fdiapoliçõe. em contrário.

I Canolnhae, 1.° de agaito de 1972.

L' Alcides Schumachet - Prefeito Municipal
J Antonio .Souza Costa � Diretor Adminiltrativo

Alcidel Schumacher, Prefeito Municipal de I
. Cenoínhse, no UIO de IU81 atribuiçõe., resolve:

ITransferir Protessor: .

it"
".

De acordo com o art. 71, ítem �í da L�i
N. 413, de 24-03-58.

, r
. r

.

ED�NIR. LADISLAU MORÁNTI, (i�, /fEl.cola de Pinhalainho, para a Escola de Arr 101,
.

a contar delta data. Ar Art. 1 - De acordo com o despacho do

Canoinhae 1.0 de agosto de 1972.' Engenheiro desta Prefeitura, exarado no reque- .

. . _:; .
rimento protocolado sob n. 792, de 19-7-72, 6

4lcl�es Schumacher - .Prefelto �1DICIP�1 '%; nas respectivas plantas, fica aprovado o loteá-
'Antomo Souza Costa - Diretor Adm!.lmtretlvo 'iii. mento procé dído pelos Srs. Nicolau e João

i Burgsrdt, observando referente a data n. 34.

Decreto N, 387, de 0)'-8-72 " Art. 2 - o loteamento em apreço, con-

Suplemento Dotações Or1amentárias Mm a área total de 41.610.50 n.2, sendo 24.596.80
i, m2, distribuida em 39 lotes, e 12.75E,05 m2

Alcides Schumaoher, Prefeite' Municipal de dlstinada à abertura de ruas, 8 qual faz doaçãoCanoiohee, no mo de suu atr1huiçõea que lhe _ à 'R efeiture, fícando desta forme, ísentos do.
oouíerem o Art.

�

8.° da Lei N.j993 de uitvm. impqsto territorial urbano por 3 anos: o lotea-
Decreta: - j menta- sita em Campo d'Agua Verde.
Aet. 1.° --- Ficam liuple�entad8i1, por conta A �. 3 ..". Este Decreto entra em vigor na

do exceuo de aeeecadeçõee lha impoetancia de data de 11.oa publicação, revogadas as dísposi-
Cr$ 114.606,80 a. aeguiatea 'otaçõe. do urçamen- ções em c ntrário.
to vigente: . t

Câmara Municipal -, Encargos Diversos
3,1.4.00/016 - AlIlinaturJa e publicaçõeil 200,00
Gabinete P'feteito 1!' Material Consumo

3,1.2,00/0.36
-

prodult�í. Alimentício. e ArtigóI
Correlatai '

," 500,00
Serviços 1jfr�eir�s

3.13.00/038 - CoplUDlceço611 I

3.1.�.00/on - S�tviçol Judiciário.
éncargfis Diversos

�

3.1.4CO/042 -JAllinatllTiíí de Publicaçõea 1.000,00
3.1.4.00/0U Delpelal de pronto pagamento

2000,00
Departam 'nto Fazenda - Material Consumo
3.1.2.00107 ,

_;: Material Gráfico e de encadernação
500,00

:t 1.000,00

O 3.0 BPM «JANUARIO DE ASSJS CORTES», foi a FIo.
ríanôpolie a fim de participar dÍl= II Olimpíada da PMSG.

Ai outree equipei Iorarm Centro de Instrução da Polícia
Militar; Hospital do Polícia Militar; Corpo :le Bombeiro. da Polícia
Militar; Primeiro Batalhão da Polícia Militar; Segúodo Batalhão da
Polícia Militer; Batalhão Especial da Polícia Militar; e Quartel Ge-
neral da Polícia Militar.'

,

O. resultadôa do 3.0 Batalhão foram OI eeguinte.:
I - ATLETISMO

100 metros, 1.0 hrgar
'

Soldado Lauro do 3.0 BPM
200 metros, 1.0 lugar Soldado. Lauro do 3.0 BPM
400 metros, 3;0 lugar Soldado Ribeiro do 3.0 BPM
4xl00 metros, 2.0 lugar Equipe do 3.0 BPM
4x400 metros, 2.0 lugar Equipa do 3.0 BPM .

1.500 metros; 2.0 lugar Soldado Claudíuo do 3.0 BPM
5.000 metros, 2.0 lugar Soldado Waltrick do 3,0 BPM
Arremello de Dlsco, 2.0 lugar Soldado Artner do 3.0 BPM
Arremeuo de Pelo , 2.0 lugar Soldado Artoer do 3.0 BPM
Arremeno de Dardo, 3.0 lugar Soldado Veiga do 3.0 BPM
Salto Extensão, 4.0 lugar Soldado Reinert
Salto Triplo, 4.0 e 5.0 lugar Tim Cé.ar e Sd Reinert do 3.0 BPM

Clauificação geral ,de Atleti.mo - 2.0 lugar o 3.0 BPM
Futebol de Salão - Ciallificação geral: 4.0 lugar o 3.0 BPM
Basquetebol Oficiai•• Clailificação geral: 3.oJugar o 3.0 BPM

.

Voleibol Mieto » alulifícação geral: 3.0 lugar o 3,0 BPM
Pentatlo. Clillllificação geral: 3.0 lugar o 3.0 BPM.

T I R O

aD fuzil -- 1.0 lugar Capitão Uriarte do 3.0 BPM
2.0 lugar Tenente Getulio do 3.0 BPM

b) Precisão - 1.0 lugar Cspitão Uriarte do 3.0 BPM
2.0 lugar Major Edson do 3.0 BPM·

c) Rápido - l.o lugar M&jor Vinício do Centro )de lu Itrução da PMSC
2.0 lugar Capitão Uriarte do 3.0 BPM

CJauificação geral de Tiro - 1.0 lugar o 3.0 BPM
Xadrez, - 1.0 lugar Tenente Getulio do 3.0 BeM

2.0 lugar Maior Edson do 3.0 BPM
Cabo de Guerra':'" CI!luificação geral: 2.0 lugar o 3.0 BPM

No cômputo geral da Olimpíada, ficou. em 1.0 lugar o'
Quartel General com 68 pontor, em 2.0 lugar o Terceiro Batalhão
de Polícia Militar com 64 pontal; z.o lugse também o Centro de

.

de Instrução da Polícia Militar; 3.0 lugar o Batalhão Especial da
Polícia Militar; 4.0 lugar o 1.0 Batalhão da Polícia Militar; 5 o lu
gar o Hospital da Polícia Militár e 6.0 luga., � Corpo de Bombeiro.
da Polícia Militar.'

E. ai modálidadee do atletismc o 3.0 Batalhão da Policia
Militar e.llombrou (:)1 perticipantee com o atleta Soldado Lauro que
fez OI 100 metro. em 10 aegundoa e oito décimo. e OI 200 metro.
em 23 segundos e' 5 décimo••

I
Y

sa E r I

Para o DIA O_O PAPAI, lembre-se que- a

GÊR
tem muita co�oa,

_ _/ barata _8

R,:!�Paula Pereira, 799 -
\

CANOINHAS

Sucesso

Portaria de 01-08-72
cides Sohumacher, Prefeito Municipal de

Caooio I; 00 UIO de lua. atribuições, relolYe:
Conceder Licença

De cardo com o art. 139, da Lei N. 413,
de 24(03/5\

_ A AL CE A. LEANDRO SOARES. prof-
munioípal, pQr 120 dias, e, para _!Jlbatituí.la, de.i·
gna-se a profenora DARLI G. COSTA., Padrão
C,R5, a contá delta data.

Canoinhal"., 1.0 de agosto de 1972.
. Alcides Schu-qzacher' - Prefeita Municipal
Antonio Souza "€osta - Diretor Admioi.trativo

de 01-08-72Decreto N. .88,
Tresdobra &cola

Alcides Schumac�r, Prefeito Municipal de
Canoiuhss, no UIO de IU.I atribuiçõee, resolve

Decretar:
Art. l.0 - Fica trei�obr8d8 a Eecola Des- '

dobrada de Arroioe, pce d!lc8nçaf o número eufi-
ciente de "matrícula. ",

Art. 2.° - Este . Decre�o entra em vigor,
na data de ena publicação, <\,�vogadal a. disposi-
çõel em contrário.

'

. .

Canoinhae, l.0 de agoeto \ie 1972.
) .'

Alcides Schumacher - Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa - Diretor Adminiatrativo

.

1 "
'o,

) Portaria de 01-08-72

o Câncer

280,00
2.000,00

3.l.3.00iO 1 - Serviçal de impr.· c
nativos

7090 - Provento. ao pelloal civil 1.000,00
Serviço Segurança Pública
Material Consumo

3.1.2.00/123 - Artigo. d.e exp. J.S.M. 200,óo
Serviço Saúde Pública - Encargos Divet sos

.para seus impressos

PROCURE

Impressora Ouro Verde I

2.000,00

80.000,00

Decreto N. 389, de 4-8-72
AProva Loteamento

Alcides Schumacher, Prefeito Municipal
de Canoinhas, no uso de suas atribuições

D E C R E TA:"

Cancín as, 4 de 8�ostO de 1972.

Alcides Schu'{'acher - Prefeito Municipal
Antonio Souzá Costa. - Dir. Administrativo./

Decret�· de 07-08-72
Aicidee Schudi,acher, Prefeito Municipal de

Canoinhas, no .06.0 t%e suas atribUições; resolv@

Reconstituir a Comt'Ssão Municipal do Mobral
Fica assim cons iiuída a ComiEÍsão Muni

cipal do MOB,RAL, a p-artir do mês de julho�
deste ano:

Presidente - Professora E:'8Dy Sabgh
Secretário Executivo - !rineu Gonzaga
Encarregado de Assuntos Fi; anceiros

- Ruben.s Ribeiro da Silva
Coordenador Geral -- Eloi B;.vna
Encarregado de Propaganda �Divulg8ção'

- Alfredo Franco

Canoinhas, 07 de agosto de 1972.

Alcides Schumacher - Prefeito Municipal
� Antonio Souza Costa - Diretor Administrativo

A M Ú S I C Á!

Nota '1350
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

A casa dos bons serviços ,

e curável:
t

. Pr�vina-se
.\ .

.

\
.

\:
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Notas
O sr. Odilon- Puda, acompa

nhado do sr. Agenor Pacheco,
sr. Ackio e Argeu, seguiu, a

serviço, para Porto Alegre,'tendo
partido. em automóvel, na ma

nhã de terça feira.
x x x

O sr. Agenor Côrte, Presidente
da Liga Esportiva Canotnhense,
LEC, estuda a realização de um

torneio relâmpago, para a dis

puta da TeçLdo Sesquicentená
rio de nossa Independência.

x .x x

A GOTESC solicitou ao Pre
'feito sr, Alcides Schumacher a

doação de um imóvel, no centro,
destinado à construção de sua

central telefônica, edifício de
dois pavimentos:

x IX x

O sr. Wilmar Friedrich,' que
se encontra na Europa, em es

tudos industriais, está com o

seu retorno previsto para hoje.
x x x

Os funcionárlos do Banco do
Estado de Santa Catarína, con

fraternizaram- se todos, em Flo
rianópolis, domingo último, por
ocasião de mais um aniversário

, daquele estabelecimento de crê
dito.

x X x

Já em nossa cidade, o novo

Escrivão do Crime e Eleitoral,
eubatítuto do sr. Zeno Benedito
Ribeiro da Silva, sr. Luiz Nas
cimento de Carvalho, que pro
cede de São Joaquim.

x x x

Esparsas
em nossa cidade, da firma Co
mercial Pedraasaní, para venda
dos produtos petrobrâs, 8 ser

instalado n'a esquina das Ruas
Vidal Ramos e Barão do Rio
Branco. E, sem dúvida, o pro
gresso chegando de todas as

direções:
x x x

A firma lnd. de Madeiras
Zaníolo S. A. iniciando 8 cons

trução de SUa grande e nova

fábrica no bairro do Campo da
Agua Verde, no distrito indus
trial ali sediado.

x x x

Teremos hoje em nossa cida
de, mais uma reunião da Asso
ciação dos Municípios do Planalto
Norte Catarinense, AMPLA, a

ser dirigida pelo sr. Alcides Schu
macher, seu atual Presidente.

x x x

Prossegue em ritmo acelerado
a construção do monumento"
projetado pelo engenheiro Dr.
Leone Grelpel, homenagem do
nosso Municipio ao Sesquicen
tenário de nossa Independência,
na Rua Barão do Rio Branco,
local em gue a Municipalidade
está construindo a futura praça
Miguel Proeopiak.

x x x

E 'pelo campeonato da LEC,
o Botsfogo, em partida fácil,
venceu o Rigesa, domingo últi

mo, no Municipal, pelo marca

dor de 4 a I, oe amanhã no
mesmo local, em prosseguimento,
Palmeiras e Sossego. Vamo!!!
todos prestigiar o nosso esporte
amador.

•••••••••••••••••••••B••••••••••••••
,

'

.

ELETROLAS P'ORTftTEIS I
Phili Zilom� Sonata I
c o m ia c i I i d a d e s d e I/'

>' II

loj a I
I
I
I

STUDIO LIVRE

Na Canoínhas

diariamente às 21:00 horas.

Cauoinhas (SC�. 12 de agosto de 1972 - N.o 1188Ano XXVI

- na

Merhy
Liga Esportiva
Canoinhense

Boletim 'Oficial da LEC
Na reunião realizada na Sede

dia Liga Esportiva, na noite" do
dia 8 8.72, ficou, eatàbeJecido o'
aeguiote:

1.0 - Pela expulsão da partida
do último domingo realizada, no

Ed
- '. Centro de Educação Física desta

.,� it_J,.....de ConVOCO. ""ã.o .cidede, entre o Botefogo a Rigese
.� �

-

com a vitória do primeiro pelo
escore de 4 x 1. ficam suepensos

. Assem'biéia Geral Or ·nária, por uma partida, os seguintes
, . jogadores:'

.

- ""�
Pelo presente Edi:t�· de Conv ação,' ficam convi- Sérgio Tokarski • do Botafogo E.C.

dados todos os associado'i�,deste '.

dicato, quites e em
Eloir Stasckcvian ,. do"Rigesa E.C.

pleI}o gozo
-

de seus direi�os �'pica1s par�, uma ASSEM-
Teófilo Jª,ocmionka-do Rigell� E.C.

BLEIA GERAL ORDINARIA, �"realizar-se no próximo 2:° - Para o jogo de domingo
d

. ' , . entre os times da S;E. Palmeiralia 16 de agosto de 1972, s 1�" horas em sua sede
x S,E.' Sossego. a ser disputadosocial sita a rua Paula Per ra n.? �",5, com a seguinte no Centro de Educação Física

ordem do dia:
.. ", \

. desta cidade, foi escolhido 0- sr.
a) Discussão e A rovação para compva, do Imóvel Evaldo P. de Carvalho para âr-

� bitro que deverá ser auxiliado
para a Sede do Sindi to.

.

>"l\� peloa 9::"9. Arno José dos Santos e

b) E outros
'

suntos de interesse do Sin'dicato. João Maria GuiQl�rães.

NN/Can'oinbas (Se), 07 de agosto de 1972. ·Canoiohas. 09 de agosto de 1972.

Edmar Gonçalves Padilha - Presidente Igenor Vieira Côrte - Peeeidente

Lourenço Matos Ribas - Secretário Hermes Guttetvill - Secretário

'Mãis um posto de gasolina

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de (anoifl)1as

NAS

de
,MELHOR

Fórmica

.�

� ORDAN �N.

Impressões-colhidas pelo caminho. __

Enêas Athanazio

TABAGISMO
O vicio do fumo tem sido um filão dourado para os

escrevinhe dores de todos os tempos. Romances, contos, crô-'
nicas e até páginas "moralistas" tratam desse costume de
chupar um pito a .todas as horas e em todos os lugar�s.

Pessoes existem, e não são poucas, que passam a vida
tentando desgarrar-se do execrável hábito. Contam, então, õs
dias, as horas 'ê até os minutos em que dele estão afastadas,

- F�z 7 anos, 3 meses e 2 dias que deixei de fumar!

,A experiência. já mostrou que esses contabilizedores
de vida são .as vitimas da recaída que, dizem os entendidos,
é sempre pior...

Outros, conformados, fumam htalisticamente. Ao mes-:
mo tempo em que enumeram os males do fumo, contam as

bagsnas espalha das ao seu redor.'
'

Um compadre, que muito estimo, como prova irretor
quível de que realmente abandonou o vicio terrível, assim
responde sempre que lhe oferecem um cigarro:

-� Não me dou 8 esses vicios mesquinhos!
Já Monteiro Lobato passou a vida inteira tentando

desgarrar-se do fumo. Nesses ocsstões, contam seus biógra
fos, pregava verdadeiros sermões nos fumadores, embora,
dias após estivesse reconciliado com o velho costume.

.

Cada um fuma conforme o temperamento, ábserva-ma
há dias um amigo. E parece veraedeiro: o homem calmo
fuma vagarosamente, d-gustando cada tragada. Seu cigarro
é sempre branco, limpo e Ele o segura com dedos carinho
sos. Já ° nervoso, inveterado, parece comer o cigarro, que
se entorta todo entre .seus dedos, escurece-se pelo calor
excessivo, derruba cinzas em toda parte. Uns mantém os

dedos limpos da nicotina; outros não tiram a f."ia mancha
amarelada nem com caco de telha ou sabão de motorista ...

Há quem fume e viva cem anos. E os DOSSOS caboclos,
longevos que são, vivem com o palheiro à boca ou atrás da
orelha a lançar, depois de cada chupão, aquela cusparada
de esguicho que horroriza 'a todos nós ...

Godofredo Rangel, O conhecido escritor
-

míneíro, f,oi'
vitima. de 'uma grave int-oxicação causade pelo fumo. Sua
morte, por certo. nos privaria de belas coisas que escreveu.
Mas se contarmos outras tantas msravílbas inspiradas por
uma boa fumada, em todos os tempos e em muitos lugares,
fíceríamos contra ou a favor do fumo?

Também o velho Freud, que nos desvendou a alma, t

recusou-se terminantemente a abandonar o cachimbo, mesmo
que ísso -pudesse lhe salvar a vida. Deverá a Psicanálise al
gums coisa ao fumo? Eis aí uma tese interessante, apropri-' 'I'-
ada para ler nos dias de chuva..

'

Mas sem dúvida o .humortsta amertcenoMark Twain
merece 8 palavra para, encerrar este assunto. Dlzla ele:

,

- Deixar de .fumar? E muito fácil. .. eu' próprio já
deixei maíe de trinta vezes •.•
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