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DO JURI
ENÉAS ATBANÃZIO

O tribunal do júri tem tido grandes inimigos e

maiores defensores. Entre os primeiros encontram-se
NELSON HUNGRIA, FREDERICO MARQUES, HE
LENO FRAGOSO, MAGALHÃES NORONHA.

X
Entre os que sempre o defenderam está o grande

escritor negro LIMA BARRETO. Em vários de seus

escritos a êle se referiu, afirmando sempre ser favo
rável à sua manutenção. Foi mesmo jurado e nunca

se perdoou por ter absolvido um uxoricida que ,de
veria ser condenado.

X

Sobre o júri assim escreveu: "O que se, exige
lá, no júri, é a independência, coragem moral, forçá
de sentimento da vida" firmeza de caráter". (Corres
pondência, vol, I, pág. 243).

X

MONTEIRO LOBATO, que foi promotor no in
terior paulista, não tomou posição em relação ao júri,
embora pessoalmente não o admirasse por entendê-lo
"teatral � patético". Usou-o, entretanto, como assunto

de um ótimo conto: "Júri na roça".
X

Os defensores do júri alegam em sua defesa a

excessiva severidade dos juízes togados é a sua ín
dole popular e democrática. Ademais, afirmam que
onde se reúnem sete homens de bem e. de cons

ciência limpa - os Jurados - a verdade sempre apa
rece. Apontam ainda estatísticas qUE: mostram �a exa
tidão da maioria dos seus julgamentos.

X
Como se vê, a briga é séria. r

Ào leitor fica a última palavra ...

DI,RETÓRIO MUNICIPAL DA
,ARENA REUNIDO

Convocado por seu Presidente, Advogado Dr. Saulo Car

valho, ,reuniu-se sábado último, no recinto d� Câmara Municipal,
o Diretório da Arena. A aludida reunião, corno já anunciamos,
teve em pauta a apreciação dos candidatos para o próximo
pleíto de 15 de novembro. Com 8 presença de todos os membros,
com dois suplentes substituindo do'ís titulares ausentes, passou-se
a ordem do dia.

O candidato sr, Estefano Wrubleski declínou verbalmente
de sua indicação, como já o fizera, por escrrto, o sr. João Seleme.
Dois nomes, então, foram apreciados e submetidos a votação, com
o seguinte resultado: para Prefeito, sr, Alfredo de Oliveira Gar
cindo, com 12 votos e sr. Wiegando Wiese, com sete votos, com

um voto em branco. Como- companheiro de chapa do sr. Alfredo
de Oliveira Garcíndo foi indicado o Vereador Dr. Paulo E. Rocha
Faria, como candidato a Vice-Prefeito.

A reunião transcorreu num clima de plena harmonia, com
todos os membros do Diretório aceitando a decisão encontrada,

A homologação dos candidatos escolhidos e mais os can

didatos a Vereadores, ainda em aprecíação, será na reunião do
dia 27 próximo, para posterior registra. Da Justiça Eleitoral. O
Deputado Therézio Netto participou da reunião; retornando na·

manhã de domingo para Florianópolis:
,

AMPLA
EM

REUN�U-SE SABADO
NOSSA CIDADE

)

A Associação dos Municípios do Planalto Norte Catari-.
neose, AMPLA, também reuniu-se sábado último em nossa cidade,
convocada que foi pelo seu Presidente, sr, Alcides Schumacher.

O encontro foi realizado DO período da manhã; também
DO recinto da Câmara Municipal, com a participação de todos os

municípios integrantes, a exceção de Porto União e Irineópolis.
Debateu-se, no conclave, o memorial de reivindicações de cada

comuna, 8 ser entregue ao Governador Colombo Machado Salles,
em Palácio, por todos 08 Prefeitos, em data ainda a ser fixada.

.

Após o encontro, todos os participantes rumaram à sede
do Clube de Balão Fantasma, DO bairro da PIedade, onde lhes
foi servido uma saborosa feijoada.

Centrai. Elét·

Aviso
Santa Catarina S. A.

consumidores
Avisamos aos nos {dores que, sábado e

domíngo, dia !l- e 20 d6<',orre �e, irá faltar energia
elétrica toda a área de juris'diç_�à"-desta Agencia Be

gi��o horário das 7,00 às 18,00 lfu a�, por motivo dos
tr�ih�s de montagem dos novos alímenfãdores da cidade.

Canoinhas, 16 de agosto de 1972.
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CAIXA POSTAL. 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIR'CULA AOS SABADOS

ACIC tem novos Dirigentes
A Associação Comercial e Industrial de

Canoinhas, atuante e destacado órgão de
classe de nossa cidade, elegeu a sua nova

diretoria, conforme nos" oficiou, tendo a

sua frente o dinâmico industrial sr. Olde
mar Mussi, auxiliado 'por um grupo de
verdadeiros e autênticos líderes de nossas

classes empresariais', tanto da indústria
corno do comércio. A nova diretoria. que
promete e sabemos que vai dinamizar as

atividades da entidade, os nossos votos
de uma fecunda gestão.
Eis os integrantes de nova diretoria

da ACIC:
Presidente: Oldemar Mussi
1.0 Vice-Presidente: Isaac Zugman

2.0 Vice-Presidente: Luiz F. Freitas
1.0 Secretário: Frederico Kohler
2.0 Secretário: Evaldo Plothov
1.0 Tesoureiro: Mi,guel Procopiak Filho
2.0 Tes.oureiro: Jair Côrte
Consultor Jurídico: Hilton Ritzmann
Conselho Consultivo: Fernando Rocha,
Oscar A. Werka, Aristides Mallon, Este
fano Wrubleski, João Gonçalves Neto,
'Adilson Zaníolo, Jaime Zaguini, Sérgio
Carvalho, Ludovico Dambroskí, Nivaldo

Roeder, Edgar A. Mayer, Pedro M. Sele
me, �r.no C. Hoffmann, Dr. Zaíden E.

Seleme, Dr. Niceto O. Fuck e Geraldo
B. Sãe Clemente.

Gratos pela comunicação.

Araquarí já escolheu
8 homologou seus

candidatos
Candidatos a Preteito do

Municipio de Araquà'i-í
ARENA - 1
Antenor Sprotte - para prefeito
Justino Lauro Rosa - para
vice prefeito
ARENA - 2
Mígq�l Tito Rosa - para prefeito
Wildqnir Antonio de Araujo
para vice prefeito
CANDIDATOS A VEREADOR
José Anacleto

,Maofred Von Runkel

Agostinho Anacleto
João Luiz Filho
Adolfo Thomazelli
Vicente Pereira'
Franc,isco Lsder Frlho
Epaminondas Rosa
Armando Persike
José Elpíuto Moreira
Alaor Silvano Silva
Antonio Procópio de Carvalho

A informação, acima, nos foi

prestada pelo Deputado Theré
zio Netto.

Para avisos e anúncios:

U t i I i d a de P ú b I i c a.

Diariamente às 12:10.

Rádio é CDooiobas

Porco vai para,
Frigorífico mais cedo
Racionalizando sua criação de

porcos o agricultor Angelo Pe

liciolli, residente DO município
de Agua Doce, no Meio Oeste
catarinense, comercializou um

lote de 8 suínos com peso mé
dio de 100 kg., 808 I) meses de
idade.
-

'

Controle sanitário, uso conti
nuo de ração balanceada e

manejo racional, foram as orf

entações técnica! recomendadas

pelo Serviço de Extensão Rural,
através da unidade demonstra
tiva instalada na propriedade
daquele ag,ricultor.

•

envia ao

e

Prefeitomensagem'
o Dr. Paulo Konder Bornhausen que por muitos anos foi

, .'

. Diretor do Banco do Brasil e que pelos seus inúmeros serviços
prestado; a nossa terra foi agraciado pela nossa Colenda

Câmar� de Vereadores com o título de Cidadão Honorário

de Canoinhas, agora, quando -deixa aquele alto posto, enviou

a seguinte mensagem ao Prefeito, sr. Alcides Schumache'r:

"Prezado Sr. Prefeito.

,
No momento em que, por motivos particulares,

deixo
-

o Banco do Brasil, a que servi como Diretor du
rante oito anos, interrompendo assim o novo mandato de
mais quatro para o qual .

fui recentemente eleito, em

abril, apresento-lhe agradecimentos pelas atenções -de

que cercou as minhas atividades.

Grande parte desse período a Agencia dessa cida
de esteve sob minha jurisdição na Carteira de Crédito
Geral e.· nessa oportunidade tive o prazer de poder jun
tamente com V. Sa. trabalhar pelo' crescimento econô
mico local. De todas as alegrias desfrutadas nesse

agradável convívio, destaco, com orgulho, a de ter sido

agraciado com o título de "Cidadão Honorário". Faço-o
portanto depositário desta minha fraternal mensagem de

despedida aos meus concidadãos.

Nas atividades particulares, para onde r�gresso,
estarei sempre ao seu inteiro dispor, com o mesmo pro
pósito de servir.

Cordialmente

PAULO KOND�R BORNHAUSEN"

Reaberto prazo para Débitos Fisoais
A Seção de Arrecadação da Delegacia da Receita

Federal de Joinville esclarece que, pelo Decreto-lei n.?

1.231,' de 6·7-72 -(D.O.U; de 7-7-72), foi reaberto por
120 dias a contar de 7-7-72 o prazo para que as

empresas em difícil situação financeira, sem condições
de saldarem seus débitos fiscais constituídos até 31-12-70,
requeiram o se� pagamento com 8' entrega de bens
imóveis ao Tesouro Nacional.

CANCER:
, PREVEN(,!AO É CWRA
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Câmara' Munici"pal
. '/

di Canoin/�as
,/.

021 de l4/8/1972
r

'�alamJrado. ao
Sa ai Cruz

Autoriza

Colégio
doação d

Estadual
;\

João Seleme. Presidente da Ca�ara Municipal de Csnoiohss,
. Estado de Santa Catarina, nOduso de�uas atribuições e de acordo
com o que lhe confere o parágrMo 2.,0 do' arti,3o 48 da Lei Q. gânice
dos Municípios, faz saber que)a Câmsra M, nicipal decretou e, eu

promulgo a seguinte L E I:
'

'

Art. 1.0 - Fica/o Sr. Prefeito Muoici ai, autorisado a doar
o alambrado do Estádil Municipal Alinor Viei" C8rte ao Coiégio
Estadusl Santa Cruz aesta cidade, dentro do pra de trinta dias da
publicação dellta lei.

Art. 2.0 - Revogam-se ai disposições em contrário. entrau
do esta lei em vigor, na data de sua publicação. ,

Gab' nete da Peesidencia da Câmara Municipal de Cenoiohes,
em 14 de ,osto de 1972.

r

JOÃO SELEME......., Presidente

Fotocópias �.
'

O Cartório,do REGISTRO CIVIL, de/NEREIDA
- � .

C. CORJ..E-....que funciona no/FORUM, tem

a grata �satist�e °ntornnir a todos os seus

çlientes que acaba/�ee er uma nova

FOTOCOPIADOR 3M - modelo'� 1", auforná
tica, que copi'a. todo e qualquer documento,
livros e;�s papéis, em apenas 10 segundos

com nitidez e perfeição Inegualâveís,
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Sucesso Nota 1350
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

1\

cancercura

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas SC

(30)de trinta diasEdital de Citação
o DOUTOR JOSÉ GERALDO
BATISTA, Juiz de Direito d'Q
Comarca de Cancinhae, Estado
de Santa Cataei .

, Ie - a da
Lei, etc.

FAZ SABER, aOI que o nre
lente EDITAL DE CITAÇÃO
virem, ou dele conhecimento tive
rem que. por parte de PEDRO
IURKIV, residente e domiciliado
em Rio Pretinho, deste Município
e Comarca, cite OI iotereuado •
incertos e não sahidoe para, con

testar, querendo, dentro do' pra
legal, 8 presente ação de

.

CAPIÁO, D.O 5678, com prezo
de trint.. (30) dias, a õntar da

primeira publicação, ferente a

um terreno urbano situarío n8

cidade de Três Ba ai, Município
do mesmo nome desta Comarca,

• datal n.Oe lü e

eh, com ârea de
1.200m2 ( mil e duzeutoe me

tro. quad a�o')t com 81 seguiutee
confrontaçõee: - por um lado

com o prazo
agosto de mil, novecentos e 16'

tent e-" dois. Eu, Zaiden E. �e,
Escrivão o subeorevi.

José Geraldo Batista
Juiz de Direito Ix

F@!>teje a data grata de seu

ente auerido.
Diariamente

-

às 14 horas:

Gentilezas.
CANOINBAS,

força total em comunicaçã�

�ilho'
�,

A C�sa Agro Pecu'"
(

que recebeu em

avisa

Música Sertaneja?
sacas de 40 quil

Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas da manhã e
Variedade

às 17:30 horas da tarde. Rua Pa a Pereira, 787, bem no centro da cidade

•

omelhor a�gul1\e�to que nós_
,

�0emo$ para Jlieven'derum Fusc90
ihca um pouco longe CI nossa IOla.

o forque do .' 1500 não o deixa passar
vergonha, graças um potente motor
de 52 HP.
Agora, melhor do I e ficar imaginando

�omo ele se co�porta.: �ssas situações
e pegar um aqui conosco�rocurar
a plaquinha, da foto e ir

I�'
conferir.

Como a modéstia impede o Fuscão
de falar de si mesmo, na volt v. conta para.
nós o que foi que aconteceu.
Depois, é Só conhecer os nossos

excelentes planos e levar o seu Fuscão,

Diante desse arqumento.o: outros carros
tremem.

�

I'
Mas o Fuscão dá o troco na hora,

com uma barra compensadora que gruda
o carro no chão. ./

.

Junto com a barra.jírna bitola larga
J
nas rodas traseiras aumenta ainda mais a
sua estabilidade; /. _

E tomara que togo ali adiante, depois da
plaquinha, apareça uma subida. _

,

Será outro rgumento para a gente lhe
convencer �t que o Fuscão é melhor:

�ALLO f\J
I

�& C! A.
(.;f\NOINHAS-Se

-,
REVENDEDOR
AUTORIZAJ;lO

Vida I Ramos, 1195

--_._-----_._...._-----------------'

,

e i�uall a exame �recoce
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Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M.· de Almeida

Estação Experimental de Poponduva-S C
Altitude: 840 metros, área de campo 2 hectares. Reunião realiza

da no dia 7 do corrente, às 14 horas, no parque experimental com a pre
sença do Diretor da Cia. Antártica Paulista, lndústria Brasileira de Bebidas
e Anexos, inclusive 12 agrônomos especialmente convidados, o sr. Oltmpío,
R. Schadeck, representando o Prefeito Municipal e outras autoridades. Na
oportunidade foi feita uma explanação da multiplicação das sementes. As
estacas simetricamente alinhadas davam uma visão do Ensaio Ecológico
com o objetivo de determinar a melhor época do plantio, utilizando-se 2
níveis de adubação e duas densidade de plantio. Sementes de diversos
países foram utilizadas para 0& serviços testes li serem coibidos, na sua
maioria sementes importadas. Para o corrente ano foram plantadas as

seguintes quantidades: 100 sacos de Sement.e Básica, pelos srs. Werner
Haroldo Kotbade, Johann Kothade, Carlos Seitel e Albino Schupel; 50
sacos, Ind. Com. Scbadeck Ltca.; ao sacos, Herotídes Pacbeco Prates. A
referida plantação e8 tá registrada e é Iiscalizada pela Secretaria de Santa
Catarina. Em Porto 'União da Vitória-Pr, existe um depósito para o arma
zenamento da Cevada Nacional. Os trabalhos na Estação Experimental é
feita por técnicos abalizados e o otimismo. é grande naquele setor agrícola.

Noticias do INC'R-A
Moura Cavalcanti, Presidente do I�CRA, liberou 300 mil cruzeiros

para aplicação em estudos e projetos de eletrificação rural em Santa Ca
tarina. complementando um convênio de 660 mil que anteriormente teve a

primeira parcele já empregada, A informação é do Coordenador do Incra
em Santa Catartna, Arnaldo Schimitt Junior, ainda em Santa Catartne, o

imposto territorial rural começou a ser recolhido no dia 1.0 deste mês e
a partir de agora qualquer transação de imóvel só é válida com o recibo
de quitação do Imposto Territorial Rural e o recibo do certificado do cadas
tro, de acordo com a Lei, 8G% do imposto é destínaoo à Prefeitura local.

Visita ilustre em Poponduva
Dia 9 do corrente esteve em nossa cidade o 1.0 Tenente do Exér

cito sr. Osvaldo Conrado Narloch, MO. Delegado da 13a. Delegacia do
Serviço Militar. A presença de 8.8a. em Papanduva, foi visita de inspeção
à J unta do Serviço Militar. Militar que honra o glorioso exército brasileiro
e que aqui conta com uma vasta. relação de amigos. inclusive deste colu
nísta, Fazemos votos de boas vindas na terra dOA «Papuans».

CIlF-ASC de Paponduva treina vacinadores
,

Dia 8 do corrente realízou-se- no Línítícío Leslie, aula de apren
dizagem do manejo e instalações necessárias. 2.0 - Vacinações preventivas
indicadas para a região.3 o - Noções, de higiene. 4.0 - Treinamento prático
dos criadores em aplicações sub-cutânea, indovenoza e intra-moscular. 5 Q
Castração de bovinos em pé, higiene do material e do Olimpo operatório.
6.0 - Ineralização dos bovinos e instalações. 7.0 - l!JvermiBação e vermi
fugos recomendáveis à região O coaclave contou com a presença de 28
criadores de Papanduva, Monte Castelo e Major Vieira, presidida pelos
Médicos Veterinários Dr. .Ioão Romárío de Carvalho e Dr. Dorneles Ger
loH, como treinador prático o sr. Elpidio 1'. Lisboa.· Sobre a febre aftosa,
solicitou-se a vacinação, considerando os cuidados com a vacina, via de
aplicação, dose, importância na comunicação imediata no caso de surgir
um foco de aftosa. Foi dado ênfase na importância de se instruir os cria
dores que por eles forem visitados.

Julio Ulbrik
Noticiamos com pesar o falecimento do estimado cidadão senhor

Julio Uíbrik, ocorrido em Curitiba onde estava hospitalizado, fato este
ocorrido dia 9 do corrente, às 9 horas. Seu corpo foi transladado para
Papanduva (Palmito) onde residia o extinto. Deixando 8 filhos todos maio
res, sendo 4 do 'sexo masculino e 4 do sexo feminino. Contava o falecido
com a avançada idade da 82 anos. Seu sepultamento realizou- se no dia
seguinte no Cemitério Municipal de Papanduva, com grande acompanha
mento. A coluna envia condolencias à família enlutada.

Pedido de transferencia
Motivado pelo dever de aprimorar os estudos de seus filhos, so

licitou transferencia para a f_gencia de Mafra, o sr. Henrique Alexandre
Rusk, funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. nesta
cidade. Impossibilitado 'de despedír-se de todos seus amigos, o faz por
intermédio desta coluna, permanecendo a disposição de todos na cidade
de Mafra, na RU3 Frederico Heser n.o 538. N.R.: Aqui relevantes serviços
prestou à comunidade o sr. Rusk, foi integrante do Diretório da ARENA
por duas legislaturas" Presidente do Esporte Clube, onde sempre se des
tacou pelos seus dotes de visão, esíorçose boa vontade. A coluna deaeja
muitas felicidades na nova sede residencial.

Semana da Saúde em Papanduva
Comissão de 8.lJ.úde. Prefeitura Municipal e ACARESC, promoverão

de 20 a 26 do corrente· a la .. Semana da Saúde. Dia 20, inicio com Santa
Missa na Igreja Matriz celebrada pelo Revd. ·pe. Antonio Cintho, 10 horas
abertura da exposição pelo DO. Prefeito Municipal, Dr. Rubens A. Jazar.
Dia 21, visitas a Nova Cu:tura e São João do Mirador. Dia 22, visita a
São Thomaz, retornando à Floresta, às a horas. Dia 23, palestra em Ro
deiozinho, às 3 horas. Dia 24, palestra na Sede às 10 horas, às 15 horas
novamente. em Rodeiozinho. Dia 25, palestra em Pinhal, às a horas, seguin
do a Comissão posteriurmente para Llige�do dos Grein, onde se realizará
palestras. Oia 26, das 8 as 12 horas, maratona da saúde na Sociedade
Hípica, das 14 as 17 horas, palestra sobre o esporte e saúde, 20 horas
encerramento com entregas de premios aos campeões da Maratona da
Saúde e da competição esportiva, quando usará da palavra o exmo. sr.
Prefeito Municipal, Dr. Rubens A. Jazar. Saúde é vida, é riqueza, é bem
estar, é deE!envolvimento. Participe da Semana da Saúde em Papanduva,
visitando o salão de exposição entre 20 e 26 de agosto..

.

Passarela da Sociedade
Dia 20 do corrente festejará niver a' senhorita Matilde Gremn,

filha do sr. Antonio Greffin, nosso prezado assinante. Os cumprimentos
pontificarão. para a aniversariante que é estimada nos meios sociais. v

* Dia 21 quem estará trocando idade nova é o sr. Miguel Matioski, atual
mente residindo entre nós, transferindo sua residencia de Augusta Vitória
para Papanduva, onde está instalando uma moderna o.ficina mecânica.

Nossos votos de felicidades aos aniversariantes.

UMA POR SEMANA: - ENG A N O: É tão fácil a um homem enganar-se
a si próprio. como é diücil enganar os outros sem que
eles o percebam. (Laro.chefoucauld)

SOCIAIS
ANIVERSARIAM"SE
HOJE: as srus, donas:

Norma esposa do sr, Darcy
Wiese e Maria Cacilda esp .

do sr. Oswaldo Cidral; os srs.:
Emilio Ouebert e Siluadeoio
de Almeida Medeiros.
Amanhã: as sras. donas:·

Nazira esp, do sr. João Sele
me e Luiza esp do sr. Ge
broel El-Koube; O sr. Miguel
Erhardt.
Dia 21: o jovem Nelson

Lucachinslei; a menina Mari
iene filha do sr. Aloisio Parlala.
Diu 22: a srto. Leila

. Maria Carvalho.
Dia 23:_ os meninos: Mar

celino Frederico filho da vva.

Iracema Fedalto e (ilaucio
João filho do sr, Nelson Fer"
r eira das Chagas.
Dia 24: a sr a. dona Olga

Mariá est». do sr MLUio Fer
rarest; as meninas: Eliane
filha do sr, José Schmitt e

Lélia de Lourdes filha do sr,

Benedito Th. Carvalho Netto.
Dia 25: o sr, Jacob Sele

me; o garotinho Luiz Murillo
filho do sr, 5ilvino de Luca.
Os cumprimentos deste se

manário aos aniversariantes.

Novela é com a Ganoíuhs».

As 09,00 horas:

A Última Testemunha
CI\NOINHAS - moito mais rádio

Publicação Oficial da

frefei ura Mu idpal
de (anoinh s

Portari da -8-72
A lcides chumacher, Prefeito

Municipal ,e

r.flDUin�,
no 'uso

de lUlU stn uiçôes, r solve

Conce
.

r Licen a em

.

PT rrogaç o

De acordo com o aft. 125. da
- '. I

Lei n. 4.13, d 24

318 à JURA·
. CI DOS A JOS ALMEIDA,
Proféssora M nici":}lll. por maia
90 dia •. a cont r de 2.8·72.

Csooinhas, 7 d�ago.to de 1972.

Alcides 5 umacher
Prefeito unicipal

Antonio Sftuza Costa
Diretor Ad'dtini.trativo

Portaria Id 9-8-72
Alcides Scbum cher, Prefeito

Municipal de/Can inhs •. no uso

de lual atrib içõ �I resol ve

Conc.' der icença
.

De e corde com srt. 131. d&
Lei n. 413. de 24 3 8, à IRENE
DOMINJA' MUN OZ, Prof�.-
10fa Muni ipal, por 15 disp, a

para luh_ ituí-Ia. eligl:la.Q6 a

Profeuora SUELI S REIT, Pa
drão C-E-5, a conta de 8· 8 72.

C8DOiohu 9 de agol o de 1972.

Alcides Schum cher
Prefeito Munici ai

Ant��io Souza osta

Diré�ol Admioi.t tivo .

PortarIa da 1-8-72
Alcidel q, Schomacher Prefeito

Municipal de CaMinha, no UIo.

de .UIiI atrihuiçõe., rei Ive

Conceder Lice a

De acordo com o art. 131, da
Lei n. 413, de 243.58. TERE·
ZlNHA NICOLUZI, afenora
Municipal, por 30 dia_, e para
.tJhltituÍ·la deDigoa-.e a Profel
lora ANGELINA

SKRE!K'
a

partir ,de 14 8· 72. ,

Caooinh8l, 11 de agolto. de 1972.
Alcides Schumacher
Prefeito. Municipel

Antonio Souza Costa
Diretor Admini,trativo

PATOTA TEM A MELHOR.
,

CANOINHAS 135-0
A NOSSA

RÁDIO

-'

Cruz
.I

DE SUC!SSOS)
-:- A P R E S E N T A r:

HOJE. a 20,15 horas - cenauea 14lan08
Formidáve programa duplo. 10. filme: fama apresenta um

super fi r w est italiano, em Cinenlucope Technicolor

{O

V e r a

CALIBRE 38

apresenta um drama elpetacular!
mo 8 vida... Livre (:0000 8 natureza ...

20. filme:

DE VIVERMEDO
filmado em magnífico Technicolor

- eIÍl matinê - eensuee livreDOMINGO,

38
I

CalibraTexas

DOMINGO, 811 16 h, elfi formidável veeperal » cene.livre
I!

Medo da VivarSem

DOMINGO, em duaa formidáveis .e.lõe.: aa 19 horas
I;

'censura livre; 8a 21,15'horaa - censura 14 anoa

A Fox apresenta a estuJ�Dda produção filmada em magnífico
Tecbnicolor e Cioemascope .

VENCIDOSJAMAIS
. Estrelando Jobn Wwyoe e R�c Hudson - Não percam!

DIAS 21 e 22, 28. e 3�. feira - as 20)15 horaa ._cen'•. 14 an�. ,

Jamais Foram

piA 23, 4a. feh:-af. aa 20,15 hona
i

cenaura 18 Ano.

"SESSÃO DAS

Um espetacular filme feito DU Filipinas. limado em Gine·

mascope e magnífico Tecbnicolor. Um dfa.à\ arrebatador!
.:i .

IGOROTA 110 Lago das '\irgens"
Espetacular! - Não percam \

DIAS 24 e 25, 5a. e ôa, feira. a. 20,15 h - ce�\. 14 anoa

A Fox aptelgenta uma produção filmada Das o"N\ ,pÍadas
"0 S JOGOS"
Cinemascope Techoicolor

Aguard�m para eábado, dia 26 • programa

KllLER KID CALIBRE 32 Far-west italiano -

Um Amor de Companheiro Walt Disney - colorido

nQmingo, dia 27, em duas .ea.õeg

I O VINGADOR DOS MAYAS
Cinemesccpe Tecbnicolor

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

E' isso daí. Amizade!
O

perfUrnari�s,s.
mente

que desejas mpre. o_diI
___

··éíl or, está na
--".-

para na sua e

Rua
�

.

Paula. Pereira, 799 - CANOINHAS
BEM NO CORAÇÃO DA MAT-CAP

Diariamente �s 13 horas:

Canoinhas 72 S-ensacional
Rádio Canoinhas

Arma anti-câncer: exame prec.oce.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOTAS
Para novos contatos com' a,

região de sua influência, deverá
chegar hoje a nossa cidade o

Deputado' Arolde Carvalho, que
procede díretameute de Brasílía.

x x x

Um grupo liderado por des
tacados industriais e comeretan
tes em aprofundados estudos

para a constituição de Uma firma
hoteleira para a imediata cons

trução de um grande e moderno

.hotel em nossa cidade, uma

lacuna notada e comentada por
muitos. O assunto já foi levado I

ao conhecimento do sr, Prefeito

Municipal que prometeu todo o
,

apoio à iniciativa.

x x x

Esteve em nossa cidade, sá
bado último, o médico Doutor
Octávio Celso Rauen, .Governa
dor-do Rotary em Santa Catarlne,
cuja visita oficialaoClube local 'foi
marcada pára o dia 15 de se

tembro próximo: Dr. Celso,
como é mais conhecido, fazia-se
acompanhar de sua espose da.
Irene e ficou hospedado na 're�
sidência do seu sobrinho, Rei
naldo Crestanl, retornando na

manhã d!') domingo paraXsnxerê.
x x x

Maria de Fátima Cubas, no

día do seu antversárío, dia 14
último, presente todos os seus

familiares, contratou núpcias
com o jovem' José de Seuzs,
alto funcionário da Caíxs Eco-
I ' .

nômtca Federal, ago.ra prestando

ESPARSAS
serviços' na agencia central em
Florianópolis.

x' x x

Esteve em . nossa cidade, sá
bado último, visitando familia
res e amigos, o sr, Henrique
José Bastos, o popular e ccnhe
cido Bastínho dos bons tempos
do Ipírange,

x x x

Esteve 'em Florianópol!s afim
de se âesincompatilizar junto a,

sua repartíçãe, o agrônomo Dr.
Paulo E. Rocha F'8ria, escolhido
como candidato a Více-Prefetto,
pela Arena,9!lf8 o pleito dê! 15
de novembro próximo,

-x x x

O industrial senhor Oldemar
Mussi já assumiu a presidencia
da Associação Industrial ,e Co
mercial de Canoinhas e está em

plena -ettvídade, dínemízaado a

entidade.
x x' X

Q Deputado Therézio Netto,
em recesso na Assembléia, en

contra-se entre nós, tendo che-'
-gado ontem,

x x x

Pelo campeonato da 'L E C,
Palmeiras e

_ Sossego, domingo
último no Miínicipal, em parti
da toquilibrada é bem disputada,
empataram por 3 a 3. -

E amanhã, no Wiegaodo Olsen
em Marcilio Dias, o jogo sen

seção do campeonato, reunindo
-

São Bernardo e, Senta Cruz,
pela decisão do cet:tsme.'

. Registro Civil
Maria Uba de Andrade, Escrevente

'

Juramenta: do Cartório do Registro
C�vil do M,u cipio de Três Barras,
Comarca de noínhas, Estado de
�1I.bta Catarina ,

'<\' .

Faz saber que pr t�ndem
casar:

,José Rodrigues «:ardolo" _ -< lementina
"e.ndro Sampa��. Ele, na \Y_al do
Estado do Paraná, nascido eifu.Mun.
de Lapa, no dia 8 de abril de fi}, ;
lavrador, solteiro, domiciliado e ra'
sidente neste Municipio; filho de'
Antanio Prestes Cardoso e de dona
MáÍ'ia Lidia Rodrigues, domiciliados
e residentes .em Mun. de São Mateu
do Sul, Paraná. Ela, natural do
do Paraná.naselda em Mun. d ão
Mateus do Sul, no dia 14 de' eira
de 1951; doméstica, solteír

.

�omici- -

líada e residente nest§l uníeípío;
filha de Antenor Samilll'fó e de dona
Catarina ,Lean?.!'!!'J.�ffi.paio. domíeíliados e reside,�este _Municipio.

Ro�erto Moreira Gonçalvel e Sybila
Kondageski. Ele, natural do Paraná,

. nascido 'em Paranaguà.no dia 29 de
[ulho de 1951; marcineiro, solteiro,

'- EDITAIS.
domiciliado e residente n��uni
eípío; filho .de Priscilia:9i.OI'Gonçalves
e de da. Vitór'ia MOll'i'ra Gonçalves,
domiciliados e re§J,trentes em Para
naguá, Paraná� ...Efa, natural deste
Estado, nascidit'em Três Barras, no
dia 18 de n,iGço de 1944; doméstica,
solteira, gtlmiciliad'a e residente em
Três ijá'rras; filha de Romão Kon
dage_§Ki e de da. Maria Kondageski,
dOyJfciliados e. residentes _ neste
,:útiicipio. /'

ês Barras, .12 de agosto de 1972.

��••B.B•••••�•••••••B••••••••••••••••I

i Copas em Fórmica - HELEN I
II , __

-' I
I Merhy Seleme faz or oferta I
I ��

�-- I
III A vista ou. a prazo você;;ompra-no-meL� preço II· da praça e ainda levye presente 'III

i rnars uma mesa com 4- banquetas I'
B •

I Lo Merhy Seleme I
• • •

I Rua Paula Pereira, 735 - Canolnhas ·�I
.9••••R••••Be.m& �••••a••••••••

. Des,pedida
José de Almeida Pereira

Sobrinho e Família, trans
ferindo residência 'desta ci

dade, e impossibilitados de

despedir-se pessoalmente de
seu grande círculo de ami

zades, o fazem por inter
médio deste periódico, oca

sião em que agradecem aos

associados da .Soc. Benefi
cente Operária, componentes
do Clube de' Bolão Demo
crata e Clube de Bolão
Misto União Alegria, e ami

gos em geral, pelo, apoio e

amizade que sempre lhe

dispensaram.
Outrossim comunica, seu

novo endereço (Rua Felipe
Schmidt n.? 506, JOA'CABA'
S C), onde estarão sempre
� disposição de todos.

Canoinhas, 19jagosto/72.
STUDIO LIVRE

Na Canoirfhas
,

Antoni zelu8niak e Terezinha de
Jesus de Ps Machado. Ele, natural
do Estado do raná, nascido em
Antonío Olínto, dia 8 de junho
de 1952; lavrador, teíro, domici-
liado e residente ne.t&.Municipio;filho de José Gzelusníak e._de dona
Balbina Ozelusníak, domicillados e

residentes neste Municipio. Ela,
natural do Est-ado do Paraná, nas
cida em Antonio Olínto, no dia 28
de janeiro de 1954;" doméstica, sol
teira, domiciliada e residente neste
Municipio; filha de Benedito Macha-

diariamente às 21 :00 horas.

do e de dona Maria de P�ula Ma
chado, domiciliados e residentes
neste Municipio.
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.

Três Barras, 14 de agosto de 1972.

Maria Uba de Andrade
Escrevente Juramentada

,I

COMUNICAÇAO
Pelo presente comunicamo. e -alertamos aos senhores Diretores

de Colégios, Escolas Básicas e Grupos Escolares que tenham profes.
!!"res, can§datos

interessados à Licenciatura Curta para .as
áreas d .

Ciências, '. cação para O Lar, Artes Iadustril,'is, Educação Artí
.

as,

Líegua Nacio I, Técnicas Agrícolas 'e 'Comercieis, de que in.cri�
ÇÕ08 estarão abe' as, poasivetmente, 'no dia 26 próximo CRE 88.
de Mafra, sendo ln �o a efeitÍl o vestibular e Cur em Flcrianó
polis, posaivelmente em inicio de, setembro deste_"" o.

.

Os candidatos deverã� preencher as con 'ç6es mínimas seguintes:
.

Ser Normalista; , .

. Ter mais de u ano efetieo exercício;
Idade mínima de 2' aoos completo•.

Deverão apresentàr: a)
-

certidão e nàscimento
b} com _ovante de :�.nclu8ão d� I!U�80
c) c idão de exercIci < no magistérIO
d) atestado de sánidade" s,

atestadc de boa condu
título eleitoral

g) quitação escolar.
.

Canoinh88, 15 de agosto de ,19}2.
... "-

asi. FIDELLE LOVATEL FLERIDE I. B. BITTENCOURr
Coordenadores Loceia d,e Educaçilo 08 e '09

DEM,OROU MAS VOLTOU:

l'RINKOo JEPF
Ontem 100CIOU a "Feire de Ciências" na S80. Tcdos 05 es

tabelecimentos de ensino, apresentarão seus trabalhos. Hoje
o horário será das 9,00 ho-ras às 11,30 e deli 14,00 às 17,00
horas, e domingo pela' manhâ.
" Zeno Benedito Ribeiro da Silva Junior e' Luiz Carlos
Wt'rka foram aprovados no concurso do Banco do Brasil.
Aquele abraço do Jeff.
• Sábado passado na �ede paroquial o Grêmio XV de Julho
promoveu sarau com um tremendo sucesso. Agora você já
'sabe, quando tiver não falte.
• Emerson Ftttipaldí foi o grande campeão do premio da Áustria.
• O teste 101 que se inicia hoje tem sete clássicos. E o

tutu é alto.
• A soviética Ludmila Bragtna estabeleceu ,o nov.o . recorde
mundial para os 300Õ metros, ao obter fÁ marca de oito minutos

\

e cinquenta e três segundos numa competição em Moe.cou.
* O ex-Beatle Paul McCartney, que agora dirigi! n conjunto
The Wings. sua mulher 1:,ln"a, e o baterista Nanny SWiwel,
foram aplaudidos sábad,o passa rio por três [Lil pessoas. De
pois de um interrogatório de quatro horas no Tribunal de

Justiça, pagaram multa de 2090 dólares, a policia havia en

contrado 250 gramas de maconha nos aposentos do 'baterisb.
P,sul achou teso uma ótima publiCidade para ·0 conjunto. Q
•

.

Semana da pátria o pessoal que· egtuda foU' vai ,ter um

feriado um pouco maior. O motlvo á o sesqúicentenário da

independência.
• Semana passada foi o' Fredy quI"
essa semana o Guido J. chegou por
Voltem sempre camaradas.

" .

• O baile .das [debutantes está 'ai. Vamos começar a enfei-
tar a: cartola.
* Para quem não sabe, o Atlético paranaense ganhou do
Codtiba F. C.
• Até logo. Um .,bom fim de semana a todos e até'mais ver.

/

-

esteve entre nós. E
ai esnobando alegrias.

o som

-Rádio
de uma' cidad"e.

-(anoinhas
1350 QU'ILOCICLOS

•
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SEMANA ,DO
/

EXÉRCITO
. ,

/

Assim descreveu -o ccNoticlárlo do"
Exército"', do dia 19 de ago�io de 1972:

O dia de hoje, de acordo -com o Aviso n.? 12-
GB, de 16 jun 72, marca o inicie das comemorações
da SEMANA DO EXÉRCITO, que terão por local e

âmbito os Grandes Comandos Militares.

.Presíde o 'espírito das comemorações o' culto. ao
PATRONO DO EXÉRCITO-DUQUE DE CAXIAS,
cujas virtudes devem servir de exemplo e inspiração
a todos que - civis ou militares - partilham da
honra de constituirem a nação brasileira. Não deve,
'portanto, cingir-se ao âmbito restritamente militar o

'culto ao maior dos soldados brasileiros. Caxias! afiro.
meu-se no cenário nacional não só pelos predicados
de solaado. Ele foi, tão grande ou maior, pelos dig-
-nificantes exemplos como figura. humana, por seu

caráter e magnanimidade, por sua integridade moral
e 'justiça, pelo respeito à dignidade de vencidos e,
sobretudo, pelo elevado sentido de união.

E"não é sem razão que biógrafos, críticos e historia
dores lhe tecem louvores e ressaltam a contribuição.

«Urna das culminações da Pátria, \ um dos guias
imorredouros' da jornada do Brasil através da história,
um dos fanais das multidões no labutar das tradições,
um dos-mestres, um dos chefes espirituais da nação»,
assim' se refere Silvio Romero.

Qual predestinado para os grandes destinos, em

10 de novembro de 1822, na qualidade de ajudante
db Batalhão do Imperador, recebia a primeira ban
deira do Brasil independente, oportunidade em que
ouviu e gravou (as palavras .do oficiante, Dom José
Caetano, que benzera a Bandeira: «Conceda-te o

Senhor a graça de, em seu Nome e glória penetrar
.

com' ela, poderosamente, através dos esquadrões íní

'migas, incólume e seguro» ... E assim haveria de ser.

Do saudoso Presidente Marechal' Castelo Branco
são as seguintes palavras: «Caxias é) patrono do

-,

Exército por ser exemplo de -perfeíta chefia militar.
A sua autoridade assentava em elevada competência
profissional, no vigor físico, na moral de homem de

conduta irrepreensível e na moral' de soldado racio
nalmente bravo e conscientemente justo. Verifica-se
a sua coerência por todos saberem, em qualquer
situação, onde ele deveria encontrar-se e com que
atitude. Não era um chefe de exageros, nem de
deslizes e .assím foi modelar no equilíbrio de urna

atuação sempre fIrme»..
'

Assim foi Caxias visto e glorificado/pelos pósteros.
Mas se na guerra hornbreou com 'os maiores

chefes militares da História.; na paz soube granjear
\a estiml de concidadãos, e \mesmo' de vencidos. ,

«Maranherises: Mais militar do que político, eu

quero até ignorar "o nome dos partidos que por des

graça entre vos existe», é"parte da proclamação que
dirige ao povo da província -conflagrada por ocasião da

Balaiada, e onde inauguraum procedimento que viria a

se tornar constante e o elevaria como figura humana: o
tratamento digno e humano aos inimigos e prisionei
ros. ,Assim o fez no combate aos sediciosos de 830
'Paulo em i 842, assim procedeu com os vencidos, em

',
Minas, e de igual modo, com os Iarroupilhas no Rio
Grande do Sul.

«Abracemo-nos para marcharmos, não peito a

peito, mas ombro a cmbro, em defesa da Pátria que
é a nossa mãe comum» consta da declaração que
dirigiu aos revoltosos farroupilhas, mostrando-lhes os

perigos externos e exortando-os à concórdia. Mais
tarde, ainda no Rio Grande do Sul, recusa -se - a par
ticipar de «TeDeum» pela vitória, assim escrevendo

_

ao pároco de Bage: «Reverendo: Precedeu a este

triunfo derramamento de sangue brasileiro. Não conto
como troféus desgraças de eoncídadãos' meus. Guer
reiro dissidentes, mas sinto as suas desditas e choro

pelas vítimas como um pai por seus filhos. Vá, Re

verendo, vá. Em lugar do «Te Deum», celebre missa
de defuntos, que 'eu, com" meu Estado-Maior e a

tropa que na sua igreja couber, irei amanhã ouvi-la,
por alma de nossos irmãos iludidos -que pereceram
no combate».

.

Esta é a figura humana que hoje reverenciamos.
.

O Brasil, como um -todo em meio às comemorações
do Sesquícentenârío, rende homenagens 'ao Patrono
do Exército, ao Cidadão e ao

_
Estadista.

A Caxias, o preito eterno de nossa admiração.
O respeito de uma geração de brasileiros" civis e

militares, que se �xtasia pelos feitos e contríbuíção
à edificação da nacionalidade brasileira.

\
c

.

' ,

.

�
nossas boas vindas com volos de feliz estada

em nossà -cidede à EOUIPE MEDICA chefiada',
"" ,

pelo Dr. MOISES PACIORNICK,
sublime e humanà ··missao da prevençào

A

da lula
"

t��,=====c=a=n=ç=er==e=======e=m==c=ur=a=,:=o=,.='===21
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Ano XXVI CanoiAhas - Santa Catarina,' 26 de agosto de 1972 - Número 1190

CAIXA POSTAL. 2

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

.;

Campanba cóntra n Câncer,Ginecológico
. .�

antecipando agradecimentos
pelo trabalho" além de útil
e necessário, também sublime
e humano, que desenvolvem.

Numa feliz - e oportuna
promoção, do' Rotary Clube
,de Canoinhas, com o dící-

1

dido apoio de todos os mé-
dicos locais, receberemos

hoj e e com muita S8 tisfação,
" a honrosa visita de uma

equipe médica de Curitiba,
chefiada pelo Dr. _. Moises
Paciornick.

A aludida equipe integra
a Campanha de Prevenção
do Câncer Ginecológico pro
movida pelas Pioneiras So
ciais do Paraná P. Delegacia
do Paraná no Combate ao

.. Câncer' e aqui está no tra
balho preventivo do aludido
mal, dentro da

. Operação
ACISO/72, desenvolvida

pelas Unidades da 5a. RM
e 5a. DI, nos Estados do
Paraná e Santa Catarina.

Aproximadamente 4,000 pes
soas inscreveram-se para os

exames de prevenção, 'cujos
trabalhos serão iniciados

hoje pela manhã, com tér
mino' previsto para amanhã
à' tarde, Hoje, às \21 horas,
'nos salões da Sociedade
Beneficente Operária, haverá
palestra de esclarecimento,
também a cargo .da mesma

equipe.
A nossa cidade, recebe

de 'braços abertos os ilustres
visitantes, com votos de-"fe
liz estada em nosso meio,

Previna-se contra"

o
A

cencer

Convida-s� a população
feminina a assistir e

prestigiar. a Conferência,
hoje, dia 2,6, às 21 horas,
na sede da Sociedade Be
.neficente Opeeârfa, que
será proferida pelo Dr.'
Moises Paciorrrick e sua

equipe, sobre a Prevenção
do Câncer Ginecológico
F

.1.
ernrnrno.

STUDIO LIVRE
\

Na Canoinhas
diariamente às 2J:oo horas.

Aos promotores do grande
empreendimento, à equipe
e à Operação ACISOj72, o

nosso 'muito obrigado.

Impressões colhidas pelo caminho

I Enéas Atbanázio

Do voto secreto
Este é ano de eleição, assunto assaz usado para escritos

e também pará anedotas. Mârio Palmério, rio seu livro «Vila
dos Confins», romantiza certamente algumas de suas expe
riências de politico (e político mineiro)! Mas O voto secreto

evoluiu aos poucos, vagarosamente. Tempos houve em que
a situação ganhava semIlre, por artes deste ou daquele cabo
eleitoral. Isso inspirou a Monteiro Lobato a seguinte estória:

-'-X-

'«Di�nte da renítência do mal as pessoas livres desín
\
teressavam-se do voto, que passou a ser monopólio de cria

',turas limitadas·� função de portadoras de votos ou; antes,
de cédulas fechadas contendo o nome indicado pelo «alto».
O portador de voto não precisava saber que nome era

aquele, nem tinha nada a ver com isso. Sua função consistia

apenes em levar o papelzinho até à, secção eleitoral e 'enfiã-lo
numa caixa de madeira, a tal uma sagrada. Está clero que
para ser mHO portador de voto a criatura devia possuir
uoiéamente qualidades negativas: não ter capacidade pata
escolher livremente; não tei independência moral, não. co
nhscer nada da situação do pais e não ter... CHAPEU!,
Em regra a paga do carreto (levar o pepelztnho à urna) se

resumíe
:

num CHAPEU novo ....,. e. dos mais. ordínários ..•
Votar ficou assim transformado em biscate do.s' pobres
diabos. Lembro-me de ter ouvido entre dois pés-tapados
uma conversa deste teor:

- Ouvi dizer que você vai à Aparecida. Já marcou viagem�
\

- Já, sim. Vou depois das eleições.

O outro olhou-lhe para o' chapéu furado e disse sem

ironia nenhuma, o ma-is naturalmente possível: )

...,.... E, cOIJl esse chapéu até Nossa Senhora se ofende ..
( «América», pág. 164) ».

-x-

Isso foi ê'scrito há mais de quarenta anos. Já na época
era um evidente. exagero,' valendo apenas como caricatura.
E felizmente, DOS dias de hoje, nosso povo vota consciente

mente, procurando escolher os melhores.

-x-

. Certo eleitor, tido e havido corno situacionista, foi visto
. na churrascada oferecida' pela oposíção, no dia do pleito.
Indagado • respeito, respondeu mais ou menos o seguinte:

- Pois eu ia votar Da situação, mas como o churrasco
da oposição estava melhor, acabei votando nela ...

,.

Um sujeito que observava a conversa concluiu,mui logíca- .

mente, que dito eleitor devíéportar a consciência no estômago.,
-X-

E pará findar o assunto, lembro que li de certo juiz
paulista 8 seguinte frase: quem semeia votos colhe legislação ...

Pinturas'Telas para
só na

IMPRESSORA OURO VER,DE LTDA.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E' isso daí, Amizade!
, O mais variado sortimento de perfumarias, somente

para vo�: .�es.� na, sua e que de_ ,_. , empre o

'-''-..,. melhor, estã na
"

LÂN�GER
Rua Pereira, 799 - CANOINHAS

BEM NO CORAÇÃO DA MAT-CAP

Milho Híbrido,
Pecu6.-..i6avisa

que recebeu em

sacas

Rua no centro da cidade

Fotocópias
o Cartório do REGISTRO CIVIL, de NEREIDA'

C. CORTE e funciona/no FO'R�m
a grata satisfação Infoemar a 'd"'c:rc;; os seus

tica,
livros e 0'Cí1 ros papéis, em apenas � segundos

com 'nitidez e .perfeição ineguáláv�'i

«,
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Â M Ú S I C A!

Sucesso Nota 1350
Diariamente' às 15:00 h:

(
Canolnhas

Publicação Oficial da

subetituí-Ia, de.igoa-Ie a pr e.·

aora SUELI S REIT, a
'

artir
de 15/08/72.

'

CIIDoiph8l, \6 de egolt 'de 1972.

Alcides Schu 'acher
Prefeito Muni !.p&l

Antonio 50 'za Costa
Diretor A.dm'ini.tr�,tivo

,

, Portaria de 14-08-,72
Alcide. chumacher. Prefeito

Municipal Canoinhae, no uio
de lual 'a,trilipiçõe., réaolve:

Concethr Licença
De acordo com o art. 131, da

Lei 0,0 413, de 4,03-58. CEqILlA
WIPIESKI, pr fellora mueicipal,
por 30 dies, e para aub•.{itl1i.ls,
desigua-se o profe ,ori.:

H- RIQUE
W'ZOREK, a, co ter d 13108j72.

Cenoinhae, 14 ·de a sto de 1972.

Alcides Sc·
Prefeito

Antonio
Diretor

CaDoinhal, 17 dl! egoato de 1972,
,

,

Alddes (ScJi macher

, ,'Pr,e'feito MUllij�pàl "

Jntonio Souza '""'Costa
Diretor Admini.trativo

Alcide. Schumacher,
Municipal de Canoinhae,

=::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::=c::::::::::=:::::::::=:::::::::::�:.:::::::::::;:==
SE .

( ii
- "

l"'Convite Missa'
u \
..
..
..
..

r ii
..
..
..
..

:.
..
..
..

::
55 convida parentes e amigos, para a, Missa de 1.0 ano

:: de falecimento, a ser celebrada terça feira, dia 29,
" I

:: às 19 horas, na Matriz Cristo Rei. I:'
U H
- ! "
.. "

55 Pelo comparecimento, antecipa agradecimentos, ii
" "
.. "
- "

::•••• ".,tlIflJIIIOcr "11 111"''''�.IaIi-)"D:n. ItIltSJ••91ua 'UI.âlll•••a. ��
·

.. "S.."II � ". 1ft"' ••• ,..·••u., •• :1.11•• " II.::
.....a: ••••••U•••• JII:UO••••• 1II 1D1I�.1I�. ,..;:III�f.liIII .. H.,. IiII.q•••• IIII••••• �.w IIiIIIIl�•• "' etll ••••

Alc· e., Schumache, Prefeito
Mu

.

ipal de Canciu] ai, 00 UIO

de uaa atribuiçõee, re olve:

- Conceder Lice ça
De 'acordo com o ar 13l, da

Lei 0.0 413, de 24 03 5 . IRENE
MARIA D MUNHOZ. prl,feuora
muuicipal, por 20 diae, 'e para

Á família do inesquecível

Verde ,Ltda.

Alves Nunes,'Harold

Música 'Sertaneja?

/

Rádio Canoinhas.
IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côres)

XS 06:0Ó horas da manhã e

Serviço rápido e perfeito
às 17:30 horas da tarde.

-

Ímpressore Ouro
ue:

Traga seu a�,/C , r:a�tigo
'

saia daqui
• com UMcvpcuxao ado eseente,,. '

l
_

Prepare o seu cor ção,
Nós estamos reserva ndo para' ele uma

emoção forte: o yolkswa"gen 1.500.
Com 52 HP, freios a dlsco, bitola larga

e barra cornpensadora no �ixo traseiro.
Depois de ser apresentaõp ao Fuscão,

v. vai sentir que o seu amor �ntigo
, está na hora de acabar. \

'

Mas para esse amor não ficér muito
triste, nós o acertamos como entrada.

&
REVENDECOR
AUTORIZADO

CANOINHAS-SCRua Vida" Ramos, 1195

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura ,Munici�al
. 'I·
..

'

Departamento !!_e Viação
.

E� ,I T A L'
De conformidade, com o alto 276 do C6riigo Tri #utário Mu.·

..

nicipal, o ID.V.d .. publica mediante o presente Edital. OI elementos A ler
referentel a Taxa de Melhoria. sobre 8 pavimentação adáltica, da A ler

parta da Rua • Cororiel Albuquerque entre ai Rual Fe ipe Schmidt e

Barão do Rio .Braneo e, da parte da 'Rua

caetan�Olta
entre a.

Ruas Corooel �lbuquerqóe e Vidal Ramo••
. aj Memorial descritivo do pro] to· , (noventa e lei.

. A pavi entação dai partel dai Rua. Coro 1 Albuquerque e

Caetanó COitO, ,!Icima desoritae, lerá al.fáltica. A � .e :.,erá conven�.
entemente preparada. ,A camada al(áltaca faro�e.á/depoll de eonaoti
dada a bale, latire um colchão de material de Álllub· base (molêdo),
brita, pó de bilita e areia. f

b) Oliçamento do custo da obra
Maquinário e veículos cr$ 5,<12 por m2
Sub-base (molêdoD cr$ 2,67 por m2
Brita c. $ 1.17 por m2
Pó de brita cr$ ,29 por m2
Areia

.

CI $ . O 35 P<OI.' m2
Emulsão Btfálti�a cr$ 2/12 por m2
Mão de ob!,a cr$ O 68 por m2

CUSTO POR M2 CI�' 18,UO'
c) Custo da obra

1 o • Maquinário e veículos: 5.336,41m2.a o $ 5,02 o m2
2.0 Sub bale: 5.336,41m2 a cr$ 2,37 o in2

•

3.0 • Brite: 5336.4-1m2 B CI$ 7,17 o m2,
4.0 • PÓ de brita: 5336.41m2 a cr $ U.2g o m2
5.0 • Arl3ia: 5336 41m2 B .cr$ 0,35 o m2
6.0 • Emulsão esfâltioe: 5.336,41m2 I) Jr$ 2,12 o m2
7.0 • Mão de obra: 5 336,�lm2 a cr$.},68 o m2

'TOTAL DO CUSTO ·Jt)A OBRA

1.0 •

2.0 •

3.0 •

4.0 -

5.0 -

,�.o •

;7.0 �

,

cr$ 26.788,79
cr$ 12.64729
cr$ 38.262.06
cr$. /1.547,55
CI s 1.867,73
CI$ 11.313.19
cr$ 3628.75
'cr$ 96.055.36

d)
.

Parcela do .custo da obra a ser custeada
pella Prefeitura Municipal de Canoinhas

1.0 - Prefeitura Municipal de Canoiuhee:
1.858,l4 m2Cte pavim, 8.'fáltic� 8 cr$ 18,00 o m2 cr$ 33.446,52

T d T A L CI$ 33.Uó,52
obl?la a-ser financiada

..
de pavim. alfáltica

e) Parcela do custo da
pela· Contribuição

1.0 • Harry Scbreiber: 74,60 m

a cr$ 18.00 o m2
2.0. Indústria Brasileire de \Mdte: 373,00 m2 dá

,

pavim. aafáltica a ClI$ U��OO o m2
.

3.0 • Haidê F. Baetos: 74,60t2 'de pavim. adáltica
a cr$ 18,00 o 1llI2 ,

4.0 • Màrtha Müller: 74,60 2 de, pavim. aafáltica
Il cr$ 18.00 o m2 I

5.0 • Paulo Bomanov-k-: 90,23 m2 de pavim.
alÍáltica a OI $, 18,CO () m2

6.0 • Ceotro E,pírita� 29," m2 de ,p8vim. atfáltica
a 01$ 18,00 o m2

7.0 � Hilda Ostrosk]: 44{76 m2 de pàvim. ufáltica
I

li cr $ 1800 o m2 I
8.0.• Jacó' .Cararo: 179.(i)'4 m2 de pr:;V\I�. ItfofáitiCtl

8 c.$ 1800 o m2! .

9.0 • Eveldo Zipperer: 1119,36 m2 de pnim. a,fáltictl
a cr$ 18,00 c m2

'

10.0 • Olga Sukmeoot�i: 5968 m2 de pavim. atfá tic!l
fi cr$ 18,UO o rfi2

11.0 • Therezinbe Sulmeoc;.ki: 44,76 m2 de pavim.
adáltica. a cr$' 18,00 o m2

12 o • E.pólio de G Pgório Sukm9Do.ki: 1:03,39 m2
de pavim. a.Jáltlc8 B c. $ 18.nO o m2

13.0 • Carlol Beye/.torff: 84,74 m2 de pavim.
a.fálticll e o�$ 1800 o m2 ,

14.0 - Luiz�

Alb�er
lO C8Iaml!iour:. 55.Q� m2 d�

pBvim. alf Itica III c. $ 1800 o m2 .

15,0 • Luiz Tito C8Ismajoqr:
.

55,95 m2 de \
pa,vim. OI; áltica 8 Ci $ 18,00 o m2

'

16.0 • FatiBos Luiz: 55,95 m2 de p8vim alfáltiêa
I '

� cr$ 18,00 o m2 } �,
\7.0 • Rodrigo Antonio .Luiz: \ 48,49 m2 :lá pavim.

8tfálticlf a cr$ 18,00 o m2
1'8.0 • Paulo Olilckovicz:' 70,87 m2 de pavim.

a'afálti�a a cr$ 18,00' O m2
-

19.0 • Com�rcial Pedrallani: 201,00 m2 de pavim.
elfáll{ice a�cr$/ 18,00 o m2

20 o .. À. J\{alloo e Cia.: 613,64 m2 de pavim.
adirüca a cr$ 18,00 o m2

J

21.0 • Fr�derico e M. Licea Kohler: 74,60 m2 de -

p,Jvim. a.fáltica a cr$ l8,00 o m2
"

22.0 • lucia Feriao: 67,14 m2 de pavim. atfáltica
" cr$ 18,00 o w2 .

2.3.:;O.Frid8
Bootz, H. e Berta Müller: 300,58 m2

de pavim. atfáltica a CI$ 18,00 o m2
24.0 .' Alceu Tbien: 74.60 m2 de pavim. alfáltica

a cr$ 18.00 o m2
25. • ·Jolé Allage: 74,60 m2 de pavim. alfáltica'

a cr$ 18,00 o m2
2 ,o • PaulO R. Faria: 74,60 m2 de pavim. alfáltica

'

, a cr$ 18,00 o m2
7.0 • 'Lucia Paul: 37,30 m2 de pavim. alfáltica

a cr$ 18.00 o m2
28.0 • Maria Dieoer: 37,30 m2 de pavim. aafáltica

a cr$ 18,00 o m2
29.0 • eectro de Saúde: 182,80 m2 de paviM.

alfálticl a cr$ 18,00 o 102
TOTAL

cr$ 1.312,80
-

\ CI$' 6714,00

i cr$ .1,342,80

cr$ 1342,80

CI$ 3 424,14

cr$ 5:H,12

cr$ 805,68

c.$ 3.22272

2148,48

01$ 1.074,24-

c,$ 805,68

cr$ 1.861,02

CI.$· . 1525,32

Cí$ 1.007,10

cr$ 1007.10
'

CI$ 1.007,10

CI$ 872,82
,

cr$ 1.275,66

cr$ 3.618,00

cr$ 11:050,92

1.342,80

1.208,52

'I::r$ 5.410,44
cr$ 1342,80

cr$ 3.290,40
Cl$ 62.608,86

r
,

\

Canoin�as

Cap lobal, 16 de agoato \de

Dr. Li!'Fernando Fuck

Di?'tor de Viação e Obra.

Para avisos �e�e·n·d·OC·i·OS-:����·��·��t·i·��i·���I�����������������I

TOTAL

Utilidade Pública.,
,

Dte ríamente às 12:10.

Rádio é Canoinbas

Registro Civil

I

s b"�G���t�.�l.o de
Pa e Oficial do Registro �'ivil do
municipio de Major Vieira, Comarca
de an�inhlls, Estadú deSta.jcatarina..._Faz saber que pretendT, casar:João ,arrankie1'icz Primq i PaJllioa
Modeski. Ele, natural des�E Estado,

. nascídq em Lucena, no dia '17 de

dezemJjr�o
de 1916; lavrador, viúvo;

domicili do e residente este mu

nicipio; ilho de Valentl o Barran-
.

kievicz e de dona Julia Barrankíe
víez, donãcílíados e residentes neste
municipio Ela, natural d�ste Estado,
nascida

e� Canoinhas,lno dia Bde
julho de 1 23; servente, viúva, do
miciliada e', residente este munici
pio; filha d'� Esteíauo Modeskí, do
miciliado e esídente lieste municipio
e de dona Maria Modeski, falecida.

Major Vieira, 07 d
1
agosto de 1971•.

Calistro \litor1. Kaehimareck e Teresí
nha Krauss Ele, natural deste Esta
do, nascido em Pulador, neste
municipio, no dif 1.0 de abril de'
194ilf lavrador. solteiro, domiciliado

.

e residenteue tl1 municip'o; Hlho de
<Jalistro Kacl\imareuk e de aona
Maria

Kachim8�ck,
domiciliados e

residentes nes e municipio Ela,
natural debte I'L'stado; nascida em

Pulador, neste municipio, ·no dia 22
de maio de 1954; doméstica, solteira,
domicilialla e fl;lsidente neste muni
çiplo; Hlha de EmUio Kràuss e de
dona Rosa Alves dos Anjos, 'domi·
ciliados e resjde'nt'es n/municipio. v

Major Vieir�,l� de agosto de 1972.

I
.

P,�.ilo Antoóio Ferreira e Julia Oli.
veira Corrêa! Ele, natural deste Es·
tado, n8scido em Campo Novo, neste
município, no dia 3 de junho de
192tl; operário, solteiro, domiciliado
e residente neste municipio; filho de
Alfredo João Fer�eira e d� dona
!<'ermina José Ferreira, domiCiliados
e resldeq'tes neste. múnicipio. Ela,
natural df,)ste Esta�o, na,cida em

Tamand á, neste municipio, no dia
1.0 de agosto �el 19:17; doméstica,
solteirat, domiciliada e residente
rieste 'municipio; IfIlha de Miguel
Oliveira Corrêa e de dona Gabriela
Franco de Lima, domiciliados e re

sidep.tes nest� municipio.

Apresentaram os documentos exi
gidos pelo Código Civil art. 180. �e
alguém tiver conhecimento de exis
tir algum impedimento legal, acuse-o
para fins de direi�o.

Major Vieira, 18 de agosto de 1972. '

Sebastião GreiD Costa
Oficial do Registro C!-,,1I

Febteje a data gretá de seu

ente querido.
Diariam.entl' às 14 horas:

Gentilezas.
."NOINB"S,

fo�ça total em comunicação

Novela é com a Canoinhas.

As 09,00 horas:

A Ú'ltima Testetnunha
C"NOINDAS - ..uito mais rádio

cr$ 33.446,52
-

or$ 62 608 86

or$ 9605538

cr$ 96 U55,38

Para seus impressos

PROCURE

Imptess�ra Ouro Verde
1972.

A casa :ios bons serviços
Alcides Schumacher,

Prefeito Municipal

.

\

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Os Dois Engenf)eiros
Dois amigos desde os seus tempos de universitários, hoje cada um
governando o seu Estado, Ambos participaram da Convenção dos
Engenheiros, na-Federação das Indústrias: Governadores, Colombo
Salles, de Santa Catarina e Parigot de Souza, do Paraná. com o
Comandante da õa, Região Militar, General Ayrton 'I'ourínho.río Eng
Cássio Bitencourt de Macedo, abertura da Convenção de Engenharia:
Já em PapancJuva a -Fotocopiadora n. 636
Uma boa nova para todos aqueles que necessitarem tirar uma foto
cópia de um documento, comprovante ou outro qualquer papel, não

, precisa mais se deslocar a Mafra, Canoinhas ou mesmo Curitiba. O sr.
Alois Karasinski, Escrivão do Cartório de nossa cidade, acaba de
adquirir uma modernissima máquina Fotocopiadora para confecção
de um papel Fae-símllado: «Fac-sítníle». Realmente foi essím preen
chida uma lacuna que de multo tempo se fazia necessária à vida
comercial e progressista de nosso mu�icí.(lio.

Noticias do IlvC'RA
O Movimento Cooperativo de Santa Catarina cresce rapidamente;
segundo informações do Banco Central. ocupa o terceiro lugar no

pais. A comercialização atingiu mais de 13 milhões e meio de cru

zeíros, enquanto os investimentos são superiores a 8 mííhões e 300
mil cruzeiros. Em Santa Catarina, existem 247 entidades rurais de
Cooperativismo, sob .os auspícios do INCRA. Foi dilatado o prezo
para a entrega dos formulários do recadastramento das proprteda
des rurais. U INCRA chama a atenção dos interessados que até
novembro próximo, poderá ser feita ainda a declaração referente
ao recadastramento rural, sem li qual, depois, nenhuma transação

. de venda ou fiduciária será efetuada.

Hoje encerramento da Semana da Saúda
Conforme programação amplamente divulgada, teve inicio dia 20 os
trabalhos da Semana da Saúde em nosso m'unicípio. Os trabalhos
tiveram o seu curso normal, notando-se o invulgar interesse des
pertado por' toda a comunidade papauduvense, ínclusíve de todo o
interior do município. Sob' a orientação e supervisão geral da
Acaresc de Papanduva e mais a colaboração do Ur. Rubens Alberto
Jazar, Pe. Antonio Cinthc., Dr. Mário Goeldner, Dr. Dorneles GerloU,
farmacêutico Aloisio Partala, srta. Sarmem Lucia do Amaral, Exten-

'

sionista Rural, Walmir Lucio Senna, Coordenador do Ensino local,
os trabalhos de esclarecimentos, palestras educativas proferidas
pela equipe obtiveram os melhores resultados possíveis na maratona

.

da Semana da Saúde. Logo mais à noite no sálão da Sociedade
Hípica. está programado o seu encerramento.

Convenção Municipal'da Arena foi dia 19
Convocado por seu Presidente em exercício, s,r. João Florindo Scha·
deck, reuniu-se sábado último no recinto da ,.câmara �unicip!ll, o
Diretório da Arena. A pauta 'GOS trabalhos foi a apreciação do",
candidatos para o próximo plilito de 15 de novembro Foram apre·
seijtadas duas chapas, uma contendo ·0S nomes dos senhores Olimpio'
Rauline Schadeck e Eugênio Sidorak, outra iptegrada pelos senhores

. Aloisio Partala e Pedro Giacomo Qe 'Lucca. A primeira obteve 15'
votos QOs convencionais e a segunda 11 votos. A reunião transcorreu
num clima de cordialidade e contou com a presença do Deputado
Federall. Dr. Aroldo Carvalho, Deputado Estadual. Benedito Therézio
de 'Carvaltho Netto e Deputado João Bertoli, Secretário do Gabinete
Civil do Governador do 8stado. No próximo número daremos ()S
nomes dos candidatos li Vereadores que integrarão .aR duas chapa.s
acima mencion�das.

Política cP políticos
Sobre o tópico acima esta coluoa publicou na ediçã6 do jornal do
dia 12 do corrente de número 1188, o seguinte artigo: «Prl.EFEITO
LlCE�CIA-SE E VICE ASSUME, o que na realidade não se concre
tizou, contudo 8 noticia foi originalizada de uma palestra deste
colunista com o Vice·Prefeito sr. Olimpio Schadeck, que participou
a sua decisão de assumir a Prefeitura por 45 dias,. fato também
confirmado pelo sr. I?r. Rubens Alberto Jazar, Prefeito Municipal.
Contudo, como estamos em plena democracia e todo o cidadão livre
pode ser candidato, � sr. Olimpio Raulino Schadeck resolveu con
correr como canàidato a Prefeito' no próximo pleito de 15 de no...

I
vembro, o que aliá8 é fato muito natural. Cabendo à coluna simples
mente justificar a nossos leitores a noticia dada anteriormente.

,

.

Passarela da Sociedade
Data. muito importante p!l.ra a 'socledade, inclusive para todos os

que Gonhecem a eleg�nte- e simpática srta. Beatriz Teresinha Mala-
kovski"prendada filha do casal sr. Vitor (Cecilda) Malakovski, e fino
'elemento da sociedade local, que festejou seu natalicio dia 19 do
andante, oportunidade em que os cumprimentos pontificaram em
alto estilo para a nataliciante. A coluna, embora com relativo atrazo,
felicita e almeja perenes felicidades.

Uma por semana: o PENSAMENTO 'HUMANO - É um

espelho côncavo que na maioria das
ve2;es renete 88 imagens diversa

mente do que se deseja. (L•.Romanowsk!)
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NOTAS
.1 E o São Bernardo, mercê de

urna brilhante campanha, sa

grou-se, merecidamente, cam

peão, invicto, do corrente ano,
do campeonato promovido pela
Liga Esportiva Cenotnhense,
vindo o Santa Cruz, em segundo
Jugar,' nas condições de vice.
campeão.

'

x x x

Percorrendo a região de sua
, influência, estiveram sábado e

domingo em nossa cidade, os

Deputados Aroldo Carvalho. E'

Benedito Th. de Cervalho Netto.
x x x

Retornou do Rio de Janeiro,
onde passcu duas semanas,' o

cirurgião dentista, Dr. Silvio
Alfredo Mayer.

'.

x·x x

Encontra-ie em nossa cidade,
substituindo o gerente da Caixa
Econômica, sr. Adalberto Sagaz,
o sr. Almerindo Alves Nunes.

x x x

. A firma construtora de res

ponsabilídade do 'engenheiro Dr.
Jorge Seleme, com sede em

Curitiba, em aprofundados estu
dos para a construção em nossa
cidade de um grande edificio
de apartamentos, 'para a venda
'com fínanctameutc do Banco
Nacional de Habitação. Em
estudos, agora 8 viabilidade
econômica, do empreendimento.
Assim, todos os interessados na

aquisição de algum apartamento
devem' procurar, com a brevi
dade possível, os srs. Rimon
Selerne ou, Michel Selerne, para
melhores informações.

ESPARSAS
Esteve em nossa cidade, pro

cedente de São Paulo, onde
reside atual!!lente, 'o sr, Dago
berto Schramm.

x x x
, Frei Henrique Müller, Vigário
de nossa Paróquia, aníversertou
se terça feira,' dia 22 e foi ho
menageado com um jantar DC

Salão Paroquial.
x x x

O nosso bolão feminino, par
ticipante dos próximos Jogos
Abertos, esteve domingo último
em Itajai para conhecímento da
cancha e o primeiro treino.

x x' x
r

A ACIS0/72. desenvolvida
pelas unidades da 5a. RM, 5s.
DI, através da Campanha de
Prevenção ao Câncer Gioecol6-
gico, chefiada pelo médico Df,.
Moisés Pacioroick, estará hoje
e amanhã em nossa cidade, para
os respectívos exames de prevenção,haJendo mais de 4.000 ínscrt
ÇÕI!S, número que impressionou
os promotores' da csmpaohs.

x x x

Conforme telefonema do De
putado Therézio Netto, pratica
mente assentada 8 data de. 21
de setembro para a primeira
visita oficial do' Governador
Colombo Salles em nossa cidade,
quando inaugurará várias obras
d'o seu governo.

x x x

E pelo torneio relâmpago do
Sesquicentenário, teremos ama- .

nhã as duas primeiras par tí das,
no Municipal, reunindo Botsfogo
x Palmeiras e Sossego X Rigesa.

Liga
I

Esportiva Canoinhense

B•••••••••••m••••••••••••••••••••R••••II.'
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'
, I

I / Copas / em Formica' - t;lELEN IIII �

.

-- I
I Merh Seleme faz a rnelhofoferta I• I• I I
I A vista ou a pr �cê melhor preço I
I da praça e ainda leva "(i

III '--4�__banquetas II
I

' '�,

I

I' Lojv erhy Sele�e I• •
I Rua Pa.ula Pereira, 735 - Canoinhas R
m�••••a•••Ba.���•••••mB.�••�.�••••m�

Santa Cruz na Feira dai

Nota esportiva
. o SANTA (;RUZ E. C., ,HIIWMI_,IlIIIlWIIliIBM_*_iIIlIliriiMMIiZIIll!I-__IIIII;;Z:ZlllillllllililllZlHIIIBIIIIiiII__IIIIlIIIlIlllll_IIB11*__,\vem por meio deste, agra- ,

C
.

decer penhoradamente todas , ] n e
as equipes que disputaram
o campeonato de Hl72 com

galhardia e disciplina, inclu
sive a L. E. C.; que não
mediu esforços para um

\ .
'

melhor brilhantismo do re-

ferido campeonato.
Outrossim queremos nos

parabenízar, com a
\
Diretoria

e os atletas do São Bernar
do F. C., que levantaram o

campeonato invictos com

real destaque e performace,
e não deixando de lado' os
atletas do Santa Cruz E C.,
que condignamente levanta
ram o vice campeonato de
1972. Parabéns \ a todos e

partamos, para o próximo
campeonato de 1973, com

a mesma disciplina, em prol
do desenvolvimento do
nossa esporte.,
Virgilio Bechel - Preso do
Sta. Cruz E.C. em Exercício

o'
Olha gente, o Colégio

Estadual Santa Cruz está
de parabéns.
Vocês viram' o sucesso

que e le teve na Feira da
Ciência? Principalmente em

poletlm Oficial da L.E.C. - Agosto de 1972
I

Em reunião fealizada na Sede da Liga Esporttva Canoí
nhense ficou estabelecido o seguinte:

. ,

Por sugestão' ·do Depsrtsmento de Relações Públicas da
Prefeitura Municipal foi organizado um torneio que terÁ como
premio a T",ÇA SESQUICENTENARIO DA fNDEPENDENCIA
DO BRASIL-Ó. O torneio será realizado por 3 etapas com' sorteio
na seguinte ordem:

'

,
.

.'
,

Dia' 27/8, às 14 hs, principal: Botefogo E. C. x S. E. Palmeiras
Dia» »16 hs, principal: S. E. Sossego x Rtg esa E� C.
Dia 03/9, às 14 hs, principal: S.E. São Bernardo x vencedor do 1.0
Dia» »16 hs, 'principal: Santa Cruz E. C. x vencedor do 2.°
Dia 7 -de setembro com portões abertos: -

A� 14 horas: 4,0 colocado x 3.° colocado
As 16 .horas; 2° colocado x 1.0 colocado.

Agenor . Vieira V�rte
Presidente

II

I
I
II
II
II
III

I
III
..
&I
II
B1
II

,Hermes 6nttervill
Secr e tar io

H� AN S.

Ciência
/

química e biologia, que tira-
ram em 1.0 lugar.

Em química na classifica
ção periódica dos elementos,
muito bem a presentado e

explicado pelas alunas: Deisy
Ma. Burgardt e. Ma. de Fá
tima Reitz, do 2.0 científico
noturno. Em biologia no

trabalho do DNA, apresen
tado e explicado' pelos slu
nos do Lo científico B no

turno: NeH Prates, Jaércio
Luiz Burgardt e Francisco
Dolugski.
Parabéns a vocês e espe

ramos que tenham o mesmo
êxito em Mafra.

V e r a C r 11 Z
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

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

HOJE. a 20yJ.5 horaa- cena. 14 imolJ - programs, duplo
1.0 fi e: colossal tar.west italiano tod! colorido:

K I L L K 10 C A LIí B R E 32

2·U:·: u�aM��C"I�;ta�st;���dÊ;��·:
\ NAO PERCAM!

DOMINGO, as

Um
- censura livre

Killer
,irmidável vesperal v cena. livre

32
DOMINGO, em duse .lorm�vei. aea.õell: aa -19 hora.

�
,

censura livre; a 21,15 �ora. - ceneura 14 ano.
DIAS 28 e 29. 2,8. e 3:1 feira - aft 2\P5 hor,_.. - cen •• ,14 anoll

A Fama apresenta umfsuper filme de\acão. aventuras e romance,
todo film�do em magnífico \I'echnicolor:

,

- ft \:
O VIN'}ADOR O �� MAYAS
DIA 30, 4a. feira .. aa 20,15 hoeaa . 'cen.ura 18 Anoa

'hia/.'SESSÃO DAS MOÇÁ� h� ,
,

� �I�mClR�r��� ur�T;a�I;;am�\OdO 2�r�
, ÚNrC,A EXrBIÇÃO

e OJ, 5a. e 6a. feira· as 20,15 h - cena, 14 anoa

A PeI �x. apresenta ANTONIO PRIETO no espetacular filme:
A NOIVA

�-'__I.. �-'1IIIiD MiA * ... E ..
,

,

,Pelos' Lares e Salões
ANIVERSARIAM·SE.

HOlE: a senhora dona
Erna esposa do sr.' Willy
Gorseltz; o menino José Adit
son filho do sr. João Szczygiel.
AMANAÃ: o jovem Cezar

Duarte Nascimento; as ment»
nas: Margaretb e Marilene
filhas gêmeas do sr. Henri»
que Boro.
Dia 28: as senhoras donas:

Marise Elisabet espos« do SI.

Mário Wiese e Genooetu es

posa do sr. Luiz Packer; os
senhores: Atonso Linzmeyer
.e João Taporowski, residente
em Três Barras; os jovens:
Entridt Mohr e Heriberto
Plothoun. o menino Marcos

Daniel filho do sr. Migu,el,
Markiv. .

Dia 29: a senhora dona
Ermenilda esposa do senhor
Evaldo Plothoui; a senhorita
Nelly Reinert.
Dia 30: a senhora dona

Rosa espose do sr. Wenceslau
Sochacheski; as senhoritas:
Silvia. Siems e Leoni Bollauf.
Dia 31: a senhorita Leonor

Seleme. I

Dia 1.0 de setembro: a
senhora dona Rita esposa do'
sr. Guilherme Prust; os srs.:
José Kuroli, Teodoro Ar/in e

Gaspar José Mülb�uer.
Nossos sinceros parabéns.
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