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Governador Colombo Machado
Salles visita a nossa cidade e

entrega importantes, obras
o Governador COLOMBO MACHADO SALLES, convi

dado, sempre manifestou a sua vontade em visitar o nosso

município, pretendendo fazê-lo, contudo, quando de) inauguração
de alguma obra do seu governo.

Agora então chegou o momento aprazado e hoje estamos
hospedando S. Excia. e Comitiva que "qui estão afim de inaugu
rarem não uma mas várias obras.

Temos certeza que o nosso povo, sempre reconhecido,
prestará uma recepção das mais calorosas à Comitiva Governa
mental, eis que o atual Governo integrou a nossa região Da Ação
Catarinense de Desenvolvimento, aqui injetando, como do
conhecimento de todos, apreciáveis recursos," através do Fundo
de Desenvolvimento de Santa Catarina, FUNDESC para amplia
ção de vá rtas Indústrías e ao Frigorífico Canoinhas sIA, o co

nhecído FRICASA, passando egarà por grande remodelação, para
funcionamento fi partir de novembro próximo, possibilitando assim
8 notável imagem de progresso e desenvolvimentu, hoje a tônica
de nossa região e mais especialmente de Canoinhas.

O programa da visita está assim elaborado:

Hoje, dia 22, sexta f�ira, chegada da Comitiva às 9 horas
na Praça Lsuro Müt!er, com concentração escolar e popular, com
honras militares; às .9,15, no Salão Nobre do Forum, assineture
de convênio com a CASAN, possibilitando o término dos serviços
de abastecimento de água da cidade e . assinatura de novos con

tratos com o FUNDES-';;
As 10,30, inauguração da Sub-Estação da CELESC;
As 11,15, inauguração do Grupo Escolar Irmã Maria Fe

licitas, no bairro /do Alto das Palmeiras e às 12,30, churrasco,
com adesão, na sede do Clube de Bolão Fantasma, em Piedade.

A Sub-Estação da CELESC foi construida com recursos

da Eletrobrás, BID e CELESC e seu custo vai a mais de Cr$
800.000,00. Foi iniciada no governo passado .e concluído pelo atual.

O Grupo- Escolar Irmã Maria Felicitas tem uma área
construída de 1.010,76 m2. Custo 279 -878,00. Número de salas
de aulas: oito, com as seguintes dependências: 1 -'- Gabinete
médico, biométrico e dentário; 2 - Secretaria; 3 - Gabinete do
Diretor; 4 .....;,_ Salas de reuniões e biblioteca; 5 - Sala de espera;
6 - Sanitários. privativos; 7 - Recreio cobertor 8 - Cozinha e

depósito; 9 � Dependências paro zelador; 10 - Sanitários e

chuveiros, masculinos e femininos; 11 - Pátio de Educação
Física, grsmedo .com pistas de corridas.

O Govetnador virá acompaohado de sua exma. esposa,
S1'8. Deyse Machado S811�s e mais a seguinte Comitiva de acordo
com informações do seu Chefe da Casa Militar. Coronel ll:dgard·
Kamps Pereira:

Secretários: Serviços Públicos, dr. Paulo Müller Aguiar,
hóspede do sr. MiguelProcopiak Filho; Fazenda, dr. Sérgio Uchôa
d� Rezende.. hóspede do industrial sr. Oldemar Mussí; Segurança
to Informações, Cél Decio Peret Antunes, hóspede do sr. Jayr

. Côrte; Justiça, dr. Geraldo Gama Salles, hóspede da Rigesa, em
Três Barras, onde também ficou o Governador e Senhora e o

seu Chefe da Casa Milit�r, Cél. Edgard; Agricultura, dr. Glauco

Olínger, hóspede do sr. Dalton Sclt1atelli; Transportes e Obras,
dr. César Amin, hóspede du dr. João Alberto Nícolazzt; Saúde,
dr. Prisco Paraíso, hóspede do dr. Mário Mussi; Desenvolvimento,
dr. Hoyedo de Gouveia Lins, hóspede do dr. Mário Mussi; Educa�
ção, Çarlos Caminha, hóspede do dr. Edgard Rauen Soares; Go
verno, Orlando Bertolli, hóspede do dr. Paulo Eduardo Rocha
Faria;

.

BESC, dr. Paulo Bauer, hóspede do sr. Rímon Seleme;
CELESC, Osvaldo Doutt, hóspede do 1Ir. Adauto NunesAllage;
COTESC, Carlos Mel'tquita, hóspede do sr, Adauto Nunes Allage
e CASAN, hóspede do sr. Alfredo de Oliveira Garcindo. Os De

putados Aroldo
.

Carvalho e Therézio Netto também integram
a Comitiva.

Após o churrasco, a Comitiva visitará as firmas Zugmaa
e Frigorifico, no bairro da COHAB e Zaniolo no distrito indus
trial do Campo da Agua Verde, seguindo para Major Vieira,
cumprindo o seu roteiro que terminará segunda feira em Jaraguá
do Sul.

Temos certeza, Canoinhas muito lucrará com a esperada
visita de S. Excia. O Governador Colombo Machado SaUes e sua

ilustre e atuante Comitiva.

dos números atestam,
a nossa absoluta liderança·
região do Planalto

A arrecadação do ICM publicada no Diário Oficial do

Estado, referente ao mês de julho último, atesta, sem sombra de

dúvida, a nossa absoluta liderança n� região do Planalto na ar

recadação daquele tributo.
CANOINHAS

A verdade
inconteste,

na

Mafra
Porto União
Três Barras
Papanduv8
Itaíópolís
Monte Castelo
Irineôpolís
Major Vieira

705.057,53
412.884,50
266.241,37
.87.558,00
79.940,49
72.800,61
36.054,88
21.014,14
15.577,90

Ano XXVI CanoiJ'lhas - Sa.nta Catarina,22 de setembro de 1972 - Número 1193

Diretor: Rubens Ribeiro da· Silva
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA A.OS SABADOS
________________________I �-------
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Prefeito Alcides

Sc·humacher, o

anfitrião da visita

Governador Colombo
Machado Saltes que

. ho]e nos visita em

caráter oficial

Deputados Aroldo Carneiro de Carvalho e Therézio

integrantes da Comitiva Governamental. lIIello'l
Impressões colhidas pelo caminho

DA VIDA PARA
O jovem marinheiro alemão

HANS STADEN sonhava conhe
cer a América hã pouco desco
berta. Em 1548 veio a Pernam
buco e retomou à pátria.
Gostando da experiência, engan
[cu-se numa nau espanhola crm

destino ao Prata, Não teve
sorte e naufragou nas costas de
São Vicente (São Paulo) e aí
começou a história que O f�z
conhecido no mundo todo.

-x-
Contratado, pelos portugueses,

ficou no forte de Bertioga, como
artilheiro, durante quatro 8DOS.

Foi então que, numa caçada,
caiu nas mãos dos tupinambás.
É inenarrável o que passou.
Preso, amarrado e nú, perma
neceU algum tempo numa tribo,
até que foi presenteado ao Chefe
Ipiru-guaçú. Seu destino, entre
tanto, parecia certo: panela. Ao
entrar no acampamento do novo

dono, obrtgarem-no a gritar em
língua nativa:
Eis a vossa comida que vem

chegando!

COm a ausência de roupas e

a mudança de clima, Staden foi
acometido de terrível nevralgia.
Apareceu em sua cabana um

formidável índio armado de
enorme tenaz pretendendo ar

rancar-lhe os dentes. O alemão,
num esforço incomum, fez cara

alegre e jurou já estar curado.
. Depois as mulheres de tribo
experrmentavam em seus cabelos
e Da sua barba as grandes te
souras doadas pelos franceses.

-x-

A sorte, porém, o ajudou. Uma
índia adoeceu, padecendo mal
do estômago. Hans a tratou com

os remédios que aprendera a

usar no navio. Teve um rápido
sucesso. Desde então passou a

tratar dos selvagens e o fazia
"certamente melhor que o pagé.
Assim logrou adiar indefinitiva
mente a sua execução, procu
rando sempre provar que era

frances (amigo) e não portugues
(inimigo). Toda a doença era

por ele atribuida ao caníbalts-

o
I Enéos Atbonázio I
LI V RO

mo e com isso conseguiu criar
certa dúvida no espíritc dos

indígenas. Depois de oito meses

de pr'ísão fugiu. Tomou um na

vio frances em Niterói' e tornou
à terra distante.

,;_x-
Em Frenkfort-sobre-o-Meno,

revisto pelo erudito médico Dr.
Zychooann, pois Hans era de

poucas letras, publicou o livro
que aqui .tt!Dtamos resumir:
«Meu cativeiro entre 08 índios
do Brasil»; Era: precedido de
um prefácio do mesmo mé.dico,
que se constituía num «0000.,..10
de literatura encruada», segundo
um tradutor brasileiro. O livro

apareceu em 1556.

-x-

Mas - perguntará o leitor

que importância tem para nós
o livro de Hsns Staden? É que
esse livro foi o primeiro publi
cado sobre o Brasil, cinquenta
e seis anos apenas após a sua

descoberta. E como tal marca
o inicio de uma nova literatura.
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Sementes dei verduras e flores
Se encontra

, aí

Solucione deftnítívametíte este pr@hléma, comprando
sua sementeira n� ........ �

,

LANGER
constantemente o estoque. e por isso

sempre tem o melhor.

Milho �Híbrido

que
i

recebeu

Pecuá.ria avisà
, __.;..-----'-

rHBRIDo, em

sacas de 40 g.�: os. "

Variedade .. ARGILL, tipo 5005.
'"

Rua Paula Pereira, 787, bem no centro da 'eidade

F'otocópias
O Cartório o ',REGISTRO ,CIVIL, de lIlEREIDA
c. eoRTE, qu funciona m

a 'gra.ta, satiliação �,iarmar a todos 08 seus

cheD�ea queya-I)a de rec,eber
/
Dl ova

FOTOCOPI ORA 3M - modelo "271", automá.
tiea, ue copia todo e qualquer documento.

, I

livros e outros papéis, em apenas 10 segundos
com nitidez e perfeição inegualáveis •

. :=:::=::1::::::::=::::::::::1:::==:::::::::::::::::::::::::::::::====::::::::==:::::::::::::::::=
- ,,'

r

ii Dra. 1iJ
..

Walkyria Natividade Sel'eme i�
ii Clnu iá" Denfl$ta ,

<, '

F-
55 c I c 005589159/DEP ::
.. ..
••

I � !I.

H Clinica dentária de senho'ras e crfãnç s.
..

ii �
�

i5
II Especíelização em Odentopedíatrta. ::

:: Hora marca -

. ii
:; Praça Laaro Müllell', 494 - FODe, 369 ii
.. -

. .. ,.

_••••••Il•••••__••••••••_Il••••• II BI.cr.n••• 1I a ::
........• "••••••••••_ _ _11•••••� a a••••

!
11& 111 ••••

'(meus I
FITAS �YADAS
sempre IÍ�Vi�

;

C�a \_'

( '"
Erlita'

I A M Ú S I C A!

Sucesso Nota. 1350

I Diariamente às .15:00 h:
Canolnh�s

Hegistro -Civil

Música Ser,taneja?

I Estado, nascida em Três Barras, no
dia 13 de novembro de !.953; domés
tica, solteira, dorntcílíada e residente
neste MunicípiO'; filha de José dá
Silveira e de dona Marta da Silveira,

dO'micHiad,' 0'13 e'

resid7nt
13 neste

MunicípiO';< ,

'"

Alcides GrilleDs dos Santos e, Marta
Rodrigues. Ele, nlit,ural do Estado do
Paraná, nascído e,ro} Palmito, SãO'
Mateus do Sul-Pr.,i no dia' 1)5 de
março de 1948; lalhadO'r, solteiro,
domícíllado e residente' neste Muni
cípío; Iilho de �O'sé eolaçO' dos.
Santos e de dona Antonta Ernesta
Gríttens, domtcilíádos e residentes
no Muntcíplo de ,sãO' Mateus do Sul-

Maria Uba de Andrade, Escrevente
Juramentada do Cartório oo Registro
Civil do Munícípío de Três' Barras,
Comarca de Oanoínhas, Estado de
Santa Ca�fna
Faz sab!�ue pr�.

te sem casar:

Joaquim Ferreira e erondina da
�ilveira. Ele, n�ur deste Estado,
nascído em PinhalzmhO', MaiO'r Viei
r.a. no dia 10 deAulhO' de Hl52; ope
rário, solteíro. I�O'miciliado e resí-:
dente neste Dístríto: "filhO' de Altlao
Ferreira e de ,{IO'na Dâvína Ferreira
de Castro, domícilíados e residentes
neste Munícfpío, Ela, Dl;Ltural deste

Paraná. Ela, natural deste Bstado'
nascída em Três Barras, no dia 06,
de setembro de 195('; doméstlca,
solteíra, <!omiciliada e residej'te
neste Municípi6; filha de DaviSVRO'
drigues e de dona' Josefa dcp>8an
tos, domicllíados e res�de�e's n,esteMunícrpío.

, ''l
, Apresentaram 0'8 dO'cu!D�ntos exí
gídos pelo Código Civil ,art., 180. Se
alguém tiver conhecímeríto de existir
algum' Impedimento légal, acuse-O'

para fins de direito.

Três Barras,09 de 'setembro de 197t.

MARIA UBA. DE ANDRADE
Escrevente Juramentada

Rádi O Canoinhas. IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou moi. côreeY
As 06:00 horas da manhã ê

às 17:30 horas da tarde.

Serviço rápido e perfeito
,

Impressora Ouro Verde Ltda.

�. Existem peças tã,o semeRbtQntes às originais .�
kü,� que a gente só/descobr'e leOOO km depois. . !:�J
�;��"., . t,',,' ':

'\
. /, ,

• ';4
. �i." J\ �1�l' E se �. for do tipo que' ão tem multa O que adiant�' é'�uándo tiver que trocar �

sorte, vai descobrir issoJmuitos quilômetros uma peça do seu VW, procure
antes. Aí, o pobre do VNV é que ouve um Revendedor Autor�ado. Genfe que
e. acaba ficando com t6da a culpa. entende e se responsabiãea. pelo serviço .

Culpa de v. queren ganhar uns que faz, porque usa, peças Rue a
'

,

trocadinhos a mais a compra da peça. Fábrica garante por' 6 meses /
Culpa de v. ter q6nfiado em alguém que ou 10.000 km: '

não merecia nem lequer o seu o!har••� Peças Originais. •
Mas aí, Inês é morta, Gente amiga.Modéstia
Não adianta b.�sfemar., fi à parte, gente como �ós.

I .

�----------�-----------�---------------�----�--�T--------

MALLON & C I A.
,

Rua Vidal Ramos, 1195 , CANOINHAS.SC

I

.
'

REVENDEDOR
Al:/TORI?'AOO
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---=====,

\

PrefeifuNl Municipal "enoinhes _,
,_

ALCIDES SCHUMACHER,
,

ímicipal de Canoinhas, em seu" nome
,

,

!. r-

I

e' ,de lodos os munícipes, -sa' a efusivarnente o Governador COLOMBO( �

"�-
/'

� "�,,-

MACHADO S�LLES e ua equipe de Governe, .quando em- nossa cidade,
\

-

'"

, (
,

'

,

'inaugurando impor ntes obras, destacando; que .Canoinhâs integra pelo labor
,

r \

de
,

I /

filhos, a Ação Catarinense de Desenvolvimento. <,

"

, /

,=====----/.........

I
,

e· seus

-

..
/

1'';1

,�;i'"
/�l estada 'em nossa cidade.

\

••III••••III1••III1I1.III11••••••III1I1•••••••II••••••ulua.lll1ell••••1I••••••
...' .

.

'-

f, '
-" '

I
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. .

I
-

\
/ 6IJ

�
,

�
� m
mi m
m �1
m �
mr m

m �m
m 'm
m m
m m

� concessionária dos produtos ·da GE' ERAL MOTORS DO BRASIL S� A., �
m m
a rm
m m'

, I � saúda S., Excia .. Õ Governador (OLOMB0 e sua iiustre I Im
ce '//- m
ce m
m �
ce Comitiva, esperando que sua. 'visita possa I

trazer ·à. Canoinh'as, '-, em deFi,nitivo,', os m
ce ,,' , m
� f / m

I ce m

.� Frutos d. execução do Projeto Cata'rinense
\

de Des1envol'vj,mento.
'

, m
1

m m
m m
ce m

I ce ... m
I! � - m

� f m
m- I

.

.

. m
·�ai!ti!jfj�Ejt;ílJ�t;jiji:iria�aai.!jai'jat;jt;ji!j���BrJai;ji!jaa���afjEi��t;if3�i!iai5���i!j·fj�fjEi��fj����

I ,

Procopiak· & (ia.

.

,
I

<'

,

lrmêos
I '

..... I

) ".-" I ..,

indústria, de compensadôss saúda S. Excia. o
,,(

<,

COLOIV1,BO
.

'
.

MACHADO SALLES e sua ilustre 'Corniti
'\

em sua visita à' Canoinhas,
.

agra-
- '

esperando reivindicações dos órgãos I

�\
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Impressora
/

Ouro Verde I

'

Lida .

. ...

J -
_\

Correio do Norie
!

com júbilo ···e satisfação," cumprimentam o'
-

Exmo.
I

Senhor
- \.

.

!.

,

Governádor' (�OLOMBO.� MA.CHÁDO '�SA_LLES e Comitiva,
J

-

I

.

!

plenamente confiantes na' Ação : Catarinense de [)esen�olvjmento.

---'�
••••••••�.mm••••�.�••••••R.mB.. •••••••B•••••••B.�•••••••••••••
iii, (-

.'
.,

.

. III II '.' ..

"ta
II

I II II II
·1Im II II, .. - II
,I • • - •
II • II -II
II I II'. B

ii ' i i, .

de Serviço i
I I -I I
II ,. H ; •

·1 Por' �casião
.

da visita do GoYe�nad�r do i i . GanoinlÍas Ltda. i
I II II .

I . v

I

,II

I . Estedo, Exmo. Sr. C lombo Maéhado Salles ,e 1,,1 ' ,

. '.
l1li

11\ &I -,II I
. II C C � h"

"

II. I r.
saúda o Exmo. Gq_veIjAador- do Estado, sr. 11tHmi omitive. a ano1i.!J, as,

.

o
_

I
�

-. E •
II ;,\ II II II

'Colombo Macha, o Sallel) I e atuante

Comitiva, .na sua primeira visit� oficial _ á
\

-,

II -(FRIO'ASA) .• II II
II .,

ii
) II. C

.

h
,._ .

. .11a / if II .IiIl!I' anOln as,
.

o aSlao _ em que mau'gura-,' , ·f I"

II III sent�-se
-

'honrado eJ dar-lhes ás boas vin,d-�s e • II I
II

.
\ . I . ,I .

. importantes obf�s.·
.

. II I. desejar-lhes u�a feliz' estada entre nós, \

I II I.
. . -

. .

-
-

gr II· tia '
. 111

•••••••••EIIUfl•••m••••••IIIJ.1 1.1l11i••uJlllm••••••••RII••••Ufl••••II.1
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20 PLANTADAS'.

. ) .
\

Ao
.

"

da de S. Exa. Sr.
\

Governador -do Estado'
� ensejO

I

visita o

II
/

e orgulhosamente apresentamos nossa produção: <,

, \

, '

'DEPARTAMENTO· FLORESTAL

DA

R I G E'S A

SALLES e' suâ ilustre e atua�te Comitiva, quand� em nossa cidade para ina-úg��ação
,,\ ,

I
I

de import.ntes,· obras' �ê novos incentivos ao nosso) desenvolvimento.
'I

'

.

Venha correndo, escolher
o.seu Avarentão Ford 72: F-350,

I
"

' /F-600,1='-600 Diesel e F-750
ou o nõvo pick-up Ford. Nós lhe o.ferecemos

tôdas as facilidades de pagamento.
'/ Afinal, já chegou a hora de

/vO�ê, ganhar dinheiro' na estrada, né?
, FORD72

os AVARENTÕES
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�������aa��a��a����aa�a�a����a����������������a�����������a�a���
m .

- m
m m
m m
ce m
m m
m m
m m
m ,� m
ce MAACA RECliISTI'tADA /- BD

� .
m

ãe Quando de Canoinhas, com sessenta milhões de árvores plan- m
'm -, m
� tadas, muitas já industriá izáveis, recebe a honrosa visita do Governador do eD

lJil ,,,,/ �
I· Estado, Exmo,· Sr,

. CO,LOtv1BO M7.A:�F4�DO SALLES, exatamente e por feliz I
m a

m coincidência no dia da árvore, ' \ m
m / m
m m
m � m

i Indústria �dé Madeiras Zaniolo S.A./ I
�; / '- �
m 'por .seus Diretores, apresenta à ilustre Comitiva, cumprimentos .corn' votos de I
� a

.

ce entre nós, comunicando a sua participação na mi
ce

� m
m m
ce AÇÃO CATARINENSE DE DESENVOLVIMENTO.

. BD
m í. m
lIa·' .'

" _\ /' m
���a����������������������a�������������������a�����������������

Cooperativa Igropecnária' '1 ,

de
.

Canoinbas Ltd .

Geral
J E,lltrao,��in�ria

,
'

Ass,em8léia

Edita / de
l

Convoca�ão
_ De acordo com os Estatutos Sociais, ficam convo-

cados os Senhores A\ssóciados da Cooperativa Agropecuá-
.

ria de Canoinhas Ltda., em pleno gozo de seus direitos

sociais, para a Assembléia Geral �xtraordinária, a ser

realizada em sua sede social, sita a 'Rua Paulo Ritzmann,
N.o 20,' nesta cidade de Canoínhas, Estado de Santa'
Catariná, às 7,30 horas do dia 13 de outubro de 1972,
em Primeira Convocação, com o mínimo de 2/3 de seus

associados, às 8,30 horas em Segunda Convocação, com

o mínimo de metade' e mais um 'de seus associados,
às 9,30 horas em Terceira e Última Convocação, com a

presença de no mínimo 10 (dez) associados, na qual,
havendo número legal, será discutida a seguinte

r

o R O E:M O O O I A :

1 - Situação atual da Cooperativa
2 - Situação atual dos associados

3 - Distribuição de numerário de Incentivo de Frete
\ -

4 - Assunto referente ao próximo recebimento da produ-
I ção agrícola, ano agrícola 72/73

fi ,- Preenchimento de cargos v�gos. no Conselho "de
.

Administração, se for b caso. ",
6 - Assuntos Gerais.

Obs: pará efeito de cálculo de quorum, para insta

lação da Assembléia, esta Cooperativa tem 426 associados.
-

,

Canoinhas, 14 de setembro de 1972.

-.. Waldemiro Nõernberg - Presidente

)

.»

f

Nota de Fal'ecimento
,/

. /
, I

/
FALECERAM EM CURIT,IBA, ONDE RESIDIAM E

, ESTAVAM HOSP4TALIZADOS. 'DO'NA
n

CARMEN: JANKOWSKI O,LSEN,
VIÚVA DO SAUDOSO MAX OLSEN. ,E SEU .IRMÃO

I

�ANKOWSKI,
<

SENDO AMB 'S SEPULTADOS NO CEMITÉRIO
'.' PROT�TANTE DAQUELA CIDADE,

I
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CORREIO DO NORTE

Sindicato dos Empre·
'

o PreFeito Municipal de Canoinhas sr. Alci91 Schuma:, gad�s DO Comércio -;

chee, Presidente da -Câmara Municipal sr. doão Seleme
e Presidente da Associação Comer'cial �líndustrial sr.' de Canoinbas lOldemar �ussi, convidam_ autoridad�, escolares e ,0,

/

.povo .em ger},l para .a recepçso ao Governador Colombo 4ssembl� Ueral Eltraordi,áriaMachado s�'l�s � sua 'Comitiva,co.,to seguinte programa:' CQnVOC�ç�O,
'Sexta freira,ldia 22' o SINDIC Aq'O DOS E�4>RE-

às 9�OO horas' - ooncentraçã9/ escol�r na' Praça l.auro GADOS NO \COMÉRCIp DE

, "Mciller,' C,Q.ní honras' mlllteresj: CANOINHAS t:t0r seu Prfside.n-
915 h

,I
•

'

•

d I A' S 1-' te, convoca os senhores associe-
às " oras - asslnatu�.a .

'e converuos .no a ao dos para a AssembléiJ Geral!. Nobre élo Forum, ,
I Extraordinária que se/realizruáàs 10,30 horas - ,ihaugblra �o da sub-estação da CELESC no dia Lo (grime!,iro) dje outubro

no b'airro\do Alto das Palmeiras; do' corre�te, �elJs 9lQove� ho-
I� ....

d G E' I 'I ' ras, em primeira lICOR,'vocaçao, eàs 11,,15 noras - in,auguraçãG o rupo. sco ar rmã

Fe.[icites no b'airr.o do Alto das Palmeiras',.
não comparecênd� nflmero' legal,'ficam desde já cop;vocados p&fa

as 12,30 horas churresco na à,ede· do Bolão Fantasma; as 9,30 Cbove e \trinta� hora!'!
em Piedade, '�om lista de adesão na ern segundo con'Vocação,' em

Prde.itura MúnCipal. sua SE:!rle social 18\Rua Caetano
Costa, 350. a fim de ser discu

Pelo esperado 'ccmpereclmento de todos, agradecem. tido e aprovadJ' oh orçamento
de 1972, o 'egui�te assunto

, Canoinhas,.i9 de setembro de 1972.
I

'

II\"'" - eonstante da
.

"

.

ORDEM -DO dIA:
• i •

1.0 :.... Retlf cação da prevrsao

=r+: l.ie 1972;
')' M bílí

- I
d
\
di

,

..... 0 - () I Izaçao as ISpOOI-
bil/dsd@s não 8�,ropriBd8s

na previsto orçamentária vigen
te por conta 'da Corártbutção
Sindica" pHa atender d,"spesas
.corn tVssistêocia Dent'fria na

fOIma Ido disposto no § 2.0 do
art. 5912 da CLT.'

\I \-
Canoinhas (SC), 20 de setem-

bro dê 1972.
1

ERVINO TREML - Presidente

._

STUDIO LIVRE

Publicação Oficial
\

Prefeitura 'Municipal de
da

'

(anoinha.$
Decreto N. 391, de 05-9-72

Alcidel .Schumecher, 'Prefeito Municipal de Cenoiuhas DO 010

de lu.al atrihpiçõel e coo�icle�a!!do. a inaugureçân do Monumento do
Serquiceutenârio, amanhã;' dia 06 de setembro,

,

D E C R E�T A:
,Art. 1. ...:- Fíca decretado ponto facultativo, amanhã; a par

til' dai 15 horas, em todo o território do Município de Canoinhaa.
,

, /

Art. 2, - Este decreto entra-em vigor Da data de sua publicação.
ClIlIlvinHal, 05 de setembro de Í972. . / .

'AlóJ... Schumacher " P,,!,;to' Monidp.i 'I
Oecr to N. 392, de 11-9-72

AfROVA LOTEAMENTO
A.lcides Schujnacher, Prefeito Municipal de

mo de lual atribuiç6�••

n\E C R E TA:
"

\

'

. ·Art. L - Deveoordo com o despacho � Engenhelro derts Ed IIt
•

Prefeitura, exarado .no \r'equerimento' protocólàdl'l sob c.o 894, de I I a II S'18/08/72. e riol reepectt-y8D plantaa, fica aprcv/do o loteamento pro- .;' .

.

II .

cedido pelo Ir.'Arthur BolduaD, de um terreq.6 rural, sito em Cs,!wo '

d'Agua Verde, da área '�ot81 de

21.125.55;r·
dietribuido em 32 da- Maria Uba de Andrade, Escrevente

Juramentada do Oartótlo do -Rsgísta., e! 8.289,95 'm2 faz ,dQação à Prefeitura, para abertura de ruas. tro CivJI 'do Município de Três Bar-
,
ficando ilepto do, impolto \territQriel por � (trêoJ aâos. ras, Comarca de Oanoínhas, Estado

/ de Santa .catarina.
.

. . Art. 2 - Elte decr.eto entra em vigor' n8 data de lua pu- Faz saber,' que pretendem casar:
blicação. revogada. ai di�p,�miçõe. em c btrãrio. , Miguel Jdnko e Marta Bia�7Éle, na-

1 tural

dest�E�tadO.
nascidb nO Mu-CSDoinhal, 11 de c�tembro de 1972. nicíplo 'qe ajor Vieira, no dili 24

Alcides Schumacher I Antonio 'Souza Cosia.· de agosto de 42; operátio, solteiro,
domiciliado e residente neste muni-Prefeito MU,n;CipB.1 \

( Diretor Admini.trativo cípio, filho de Patl<Lo J onIl:o .e de' Dona
Maria Vladika, dõ�icíIiados e resi-

O N 398 d 11 09 72 dentes neste municf:RiQ( Bill, naturalecreto .'

'�"
"J e - - .deste Estado, nascirlNneste Municí-

pio, no dia 19 de jalX'eiro de 1955\
APRO VA 10TEAMENTO '

doméstica, solteira, �do'iniciliada �
Alcidel SchumRcher, Pr�feito Municipal de I Cao\)inhal, DO residente neste Município;. filha Ge

u O d t ·b
. - I Egi:lio Biar e de Dema Sofia Biar,I e .�81_ a fi OIçoe., I'

�

domiéiliadós e residentes neste .Mu-
" D E C, a E T, A: , ,nicípio,

Art. L' - Fica spr/6vado '9' loteamento procedido pelo" Dr.

Seb9�tião S61OtOll, da ãrs!I ,[Je 8.204.00 m2, eendo 6 480,87 �� diltrí·
�

, buida em 9 dllltSl, e, 1.72,3,13 m2 deQtioada_.à abertura tie ruau, a,

qual �fdz doação à P�efeit:ura. ficando, ifileoto, por 3 anoa, do impoato
territorial urbano. /. !.

.

Á.rt. 2. - IA drelente aprovação e!tã bOleada no de.pacho
.

do Sr. Eog. de.tá Préfei-tur!il" e'xarad'o no requerimento protocolado, I "'. •

.eb 0.0 9,t7, de 25/8/12; bem comoD�' respectiva. plantai.
Art. 3. - O referi rio loteamento faz parte do lot.e 176. ('arta

.

de Af,orameoto n'i149 e Regi.tro 193, .ito em Campo cI'Agua Ver/de.
Art. 4., 7 Eate decreto· eotra em vigor na data de lua pu· Ary de Lima e Rita da Silva. Ele,

bliceção, revoga�, ai dilpO»jÇÕIlI em contlário. � '\
. , natural deste Estado, nascido no

. município de Mafra, no dia 28 dt;)
. Caooio SIl, 11 de aetembro de 1972:' \ . março de 1951; lavrador, lIoltei-
I'· ro, domicilado ,el residente neste

Alcides Schuf1'lache'T Antonio Souza Cosia município; ilho de Manoel de Lima
Prefeito Ml':micipal D_iretor

' Admioiltrativo e de Dona �lice de Lima, domicili-
ados e resid�:ntes neste município.
'Ela, natur.al :�este Estado, n8;scida
neste mUDlcíplO" no dia 30 de Junho
de 1951, domésti�a, solteira, domic�
liada e 'r6sidenle neste município;
filha de DorivlÍiÍ ,dlÍ Silva e de Dona

.

Maria F�rias, dQmiciliados e resi-
tl.ent�s nest?�unicípi,Q.· .'

Apre6ent ram os doqullientos exi
gidos Pelo Código Civil, artigo 180.
:Se alguém tiver conh'ecimento de
existir ,'gum impedimento legal,
acuse-� para ,fins de direito.

Três B rras, 17 de setembro'de 1972.

Na Canoinhas

diariam ente às 21 :00 horas

REGISTRO J 'CIVIL,DO

Firmino Alves e Victoria Ta, ajew.ski.
Ele. natural deste Estàd0. nascido
em Três' B�ras� no dia /i de julho
de 1905, lavrá�r. solteiJ.ih, domici
liado e ,reside te nestejmunicípio;
I!lho de João A I e8, falecido e de
Dc,na Paulina Pinto CaV!alheiro, Ial.
Ela, natural deste Estado,' nascida,
em Jtaiópolis, no dia 21 de setembro
de 19.18, doméstica, solteirà, domici
liada' e residente neste município,
filha de Boleslau Tarlajewski e de
Dona Catarina Tadajewski, falecidos.

J .".

Portaria da 05-9-72
\

A ide. Schumacher, ,Prefeito Municipal de CaDoinhar, DO

UIO de lU • atribuiçõe •., re60lve:

CONC�DjI'R) LICENÇA
, De acordo com o art. 0.0' 131, da Lei D,O 413, de 2403·58:

MAR))'A S. BRAI, profenors municipal de Rio Pretiqho, por 20 dia.
de lij'eoça para trat8me�to, de laúlie e, para .ub.tituta, deaigDa.se, a

pn}i,aofa CECJ LIA W. MUNHOZ, a partir de 01-9· 72.

I CaóoiohaD, 05 de B6tembro de 1972.

Alcides Schumaclllir Antonio Souza Costa
Prefeito Múoicipal Diretor Admilliltrativo

Maria Uba de Andrade
Escrevente Juramentada

Aviso
o Diretor do Campo de Instrução Marechal Her

mes avisa a população em, geral e particularmente
àqueles com interesses na área· de manobras que, a

partir do dia 30 de. setembro á 08 de outubro do cor

rente ano, haverá realização de tiro real, diurno e noturno,

AftY FALCAo MACEDO - Tte.-Coronel Diretor do CIMH
-_ ,

�.__""'.t'.F*Bm-.'''''''''''An4''''''''''''.''''''.*F*F.I"'BaI�)•."".�
)

,I

"/G i n.e V"eJ 'a

(O L-A,N c A o o R DE SUGESSO,s)
APRESENTA -:-,-:-

'AMANHÃ. a. 20.15 h. cen•• 14 ano. - programa duplo

1.0 filme: um super bang-bang todo) colorido,
uma' iJiistribuição da Colúmbia:

.

2,0 .: u:�:t�c�ar :l�e�� al��5Piona-'
,/ I

I )

gem, todo filmado em Technicolor e Cínernascope:

OURO
Não peréam! \

.

i/../
DQMINGO.. 88 13,45 h - em matinê - censure livre

'I ,

O. Super Colt 38, )

/ ).
Úmma exibição.
) . ,

......

DOMINGO, 8. 16 h. em formidável �elllperal. cen •• livll'e
. J , •

Operação Ouro
I

Última eXibiçã,o.
DOMINGO, em dua. forrnidâveis lIee.ÕelD: a'li 19 Irorae .

C�D!lu'ra livre; La 2},16 horaa - ceuaura 14 anos

A Metro Goldwyn Mayer orgulhosamente apresen- \

tá, uma epopéia [ajnais filmada:

O· ESQUADRAof /DA'S AGUIAS
,

,

Cinernascope ,-o Technicolor.

DiAS�:25 e 26, 23. e 3a. feira. 01120.15 horas - censo 14 anos'
.

.

Reapresentação do formidável filme da Metro:

O EsqGadrab� das Águias•

\
•

I;

.. ,

UiA 27, 4a�. feira. 8.11 20,15. bora. - ceo�uriA J8 Anoa

"SESSÃO DAS 'J�1()ÇA�/'
,.;, '

Um espetacular iiJrne de alto' suspense e,
�,

muito ternDr:

. O Monstro da ,Cidade Submarina
Cinernascópe .; Technicolor.

DIAS 28 iii! 29, 5a. e 6a. feira - ali 20. i 5 h, - ceos. 14 &0011 .'
i
!.

/ RA:[i'AEL, retoma· à �el� em mais uma espetacular ,

comédia musical cantando os mais lindos
. l'

súcessos em:

: ,.

O' Romapce .em Acapulco
'!loda colorida.
"

"

Aguardem para lIáb,Ado,
'

dia 30 � a.> 20,15 horaa, mai.,
um formidável programa duplo

rróme�s dO P'laneta
iFicçã� '- colorida.

I
.

.

Os mil' olhos de Sa:"Murlrl
Avénturas - colorida.

/

T7ae· irinha,
e Mari �erezin�? em: I

, }

E a Tornou-se Freira

Os Attia
, )

Colorido.
\ ,

"+f'M'�i
, ..-_.
...·'1"14....... ,...."WStM#5

,I
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Estado de Santa Catarina

Secretaria de Educação
Departamentode�nsino - Divisão Serviços Auxilia'res

08 Coordenadoria Regional de jãfra
Rela ã� de, alunos contemplados com bolsas escolares

flolégio lo mal "Sagrado Voração de Jesus" Cailoinhas 'Canoinhas
Nome do Estabelecimento Localidade ," Município

1
2
3
4
'5
6

� 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 '

20
%1
22
23
.24

, 25
"26
'27
28
29
30
31
32

\ 33
34
35
36
31

'

38
39
40
41
42
43
4"
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
,60
61
6%
63

Marina Luci Medeiroe
Elvina Meria de Andrade
Silvia Terezinha Novak
Luiza Ivoue Machado
Inês Madalena Suchek

.

Maria dai GlUÇIU Silveira
,

Marlene T. Ludka
'

Gentila W. Hcller
Mafilda Pokryviecki
Marli D. da Silveira
Joaoa C. P Ferreira

c Laudelina Bueno
Maria dai Graça. Ssntoe
Noemi ,Silva O'clía.
Marcia Inê4 Fegee
Hosemery Bllyeltórff
Cleuoice Nieoswíecki
Soeli T. Bertão
ROlelil· Boga
Ana M8r�a: Woehl,
SODia Maria Mayel'
Irene Karv�'t
Sueli Streit '

Otília F. Wr'ublev.ki
Márcia de Fátima Moyer
Zilda Hetebaoh
Inês Maria Trela
Tereza Leoni B: Pereira
Clotillle Niedywiecki
Elizabetb Krailing

.

Leouitde Hihas Artnel'
Ver'ônica ferreira "Alvel
Leoni Almeida Oliyeira

,

I}alva Meria Alvei
'A:delaide Taborda t\ivel'
Dirce Braz da Silveira

.

Cecilia Helena Malid�e.ki
Helena Bone "

Paula Lucia Honrschuk
Marlene Domíniak

'

'Madalena Szemczuk
Vilma Henriqueta Sil�eira
Luiza Karvat
Cecília Matio.ki'
Siomara Schroeder
Márcia H. Miranda Lima
Efigênia Badaz
Maria Eliana Steiiein -,

-

Beroadete S. Moskwyn
Sueli de Fátima Sabatke
Sirene Wolkaa

,

Dilma Daedia Kohlee
Ju••ara Maria Artue",
Edna Silva Carvalho
Alda Maria Schroedel'
Lucilda Bechei
Maria da Graça dp Piado
Oenila Beckert Romail
Luiza. Maria lephair
Lidia Jonko
Mària Schulka
Sofia Damlllo da Silveira
Maria Cri.tina Stdckler Pinto

,
.

191,45
. 191,45
191,45
191,45
191,45
1:11,45
1!H,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
ln,45
191,45
191,4;'
191.4S
191,45
191,"5
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191;45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191.45
191.45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191.45
191,45
191,45
'191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45
191,45 '

65,70
65,70
65,70
65,65
65,65
'65,78

TOTAL Cr$ 11.306,83 \

Comillão. de Seleção:

Flêride I, B. Bittencourt
Pre.idente

Armehi Welter (lrmi Carmen)
Diretor do Eltabelecimeoto

Bildegard Tbiem
Rep. Profellor

Osvaldo Conrado larloch
Pai. de Alunol

Adauto 411age
Não.. Bolci,tal.

o som,

R á dri'o
de uma cida'de.

Ca,noinhas
1350 QUILOCICLOS

é&NOINBAS - muito mais rádio

'«Declaração do I P I» incorreta não mais
será aceita a partir de 1.0 de outubro

Novela é com a Canoinhas,

As 09,00 horas:

A Oltima Testemunha

Sociais
ANIVERSAR.IAM�SE

AMANHÃ: 'a sra. dona
Ceciüa esp, do senhor [ecob
Scheuer; os meninos: Paulo
Cilas filho do senhor João
Taporotoski e Antenor filho
do sr, Antonio Sconhetzki. -

DIA 24: as sras. donas:
Violete esp. do sr, Douglas
Benkendort, Wanda esp, do
sr. Zena Benedito Ribeiro da
Situ« e Leonora esp. do sr.

Sérgio Carvalho; QS senhores:
Eucudes Bueno e .W enceslau

Vepech; a srtà. M. EltZúbtJth
»tockter Pinto; a menina
Glaats filha do sr:' Ervino
t'rieamann; o'menino Wilma r
Antonio ,'ilho do senhor Amir
Graneman;

DIA 25: a exma. vva. 'sra.
dl/na Lzabet Frteatch; a sra.

aonu Clara esp, ao senhor
Rodolfo Scheiae; o sr. Wilmat
Priearich; O jovem, Aloisio.
Bockor..

DIA 26: as srtas.: Arlete
Voigt e Terezinhu Bialeski;
a menina Mauren Rosi filha
do senhor Alfrevo (Iuilherme
Knüppetj Q menino Attreao
Césur titho do senhor Atfteao
Dreher,

DIA 27: as sras. donas:
Nair esp. do sr. t:ernanao
Irreiberger e Getulia esp. do
sr. Este/ano Lucachinski; o

sr, Cornétio Tremi; a srta.
Zenua Babireski; os meninos:
João Edison filho do senhor,
Walaomiro Medeiros e Orlan
do filho do senhor' Orlanao
Nescimetuo. <

DIA 28: a exma. VVil. srs.
dona Isabel Wendt; o senhor

Atexan(ire Biosteta; o menino
Oriét filho do Senhor José A.
Pereira Sobrinho.

DIA 29: a sra. da. Catmele
esp. do senhor Au,y Ferri
Predrassam; as stias.: Maria
de .r/ltima Simões e Janete
Gatz.

'

Aos aniversariantes nossos

parabéns.

Febteje a data grata de seu

ente querido.
Diariamente às ,14 horas:

·Gentileza s. -:
••lPIOI"B.\5,

força total em comunicação

Informa a Delegacia da Receita Federal de Joinville, por

eua A8Ies90ria de Relações Públicas, que a partir de 1.0 de outubro

próximo as repartições da Receita Federal não mais aceitarão as

«declarações de informações» do Imposto sobre Produtos Induetriali

zados (I.P.I.), a que estão mensalmenee obrigados todos os contri

buintes desse tributo, se não estiverem preenchidas com a classifiçeção
correta de produtos.

Assim, conforme a dete�miDação oriu�a8 da SuperiDteD�ência
Regional da Receita Federei da 9 a Região Fiscal, a classificação de

produtos, que deverÁ constar no verso da «declaracão» e nos anexol

I e II. deverá estar de acordo com a tabela de incidência do IPI;
a qual acompanha o atual Regulamento do Imposto sobre Peodutca

Industrializados, baixado com o Decreto n.o 70.162. de 18 de feve

reiro de 1972.

A classificação correta deverá conter 8 (oito] alóarismos- ou

Cdigitos» _, com a seguinte correspondência;

DECLARAÇAO DE INFORMAÇÕES:, TABELA DO IPI:
Capítulo 2 primeiros digitos da pO'lição
Posição 2 último. digites da posição .

Item 2 digitos da eubposição "

Sub- item 2 digitos do item

Aesim, por exemplo; os coberto�es de fibra' uintéticas ou

artificiais, que na tabela do IPI 'estão claesificedos na posição 6201,
enbposição e, item 0400, deverão figurar codificadoa ná declaração
de informações da seguinte maneira: capítulo 62, posição OI, item 04

'j sub item 00.
'

"

Instrução para dis

tribuição gratuita
,de premios

Divulga a Delegacia da Receita
Federal de, Joinyille que 8 INS.
TRUÇÃO NORMATIV.6., 0.° �l,
de '21-8-72, do Secretário da
'Receita Federal �D.O.U. de 25-8)
estabeleceu normas complementa
res ao Regulamento aprovádo pelo
Decreto n.O 70.951� d:!l 9.8-72, que
trata da distribuição gratuita de
p",emios, mediante 80rteio, vale..
brinde' ou _ concurso a título de

propaganda, e disciplina oper!lçõ�s
vinculadas à captação de poupan
ça popular.

Plano
\

administrativo

apresentado pelo candidato
a 'prefeito,

Alfredo de Oliveira Garcindo
Reforma Urbana;
Retorma Administrativa;
Novo Cadastramento;
Rede de Abastecimento de Agua;
A/sfaltamento até Hospital ... Praça Hospital;
Instalação do EscJ:itório CASAN;
2a. Festa Nacional do Mate e 3a. Exposiçâo
Agro Pecuária Industrial;
Construção da Estação Rodoviária;

,

Construção do Mercado Público Municipal;
Criação � e instalação da Patrulha Moto
Mecanizada;
Cobrança dos impostos através de computador
eletrônico. Convênio com setores estaduais

para esse fim;
Cooperação e colaboração com o GrêmioXV de

JulhO- para construção do Ginásio de Esportes;
Atuálização do prédio da Prefeitura;
Conclusão do Centro de Educação Fisica;

Diálogo trimestral com as classes conserva

doras através da Assoe.aotnercial e Industria);

Diálogo com os o, clubes e entidades religiosas;
Limp�za urbana notu�na;
Qua,lificação Eleitoral (campanha para 25
mil eleitores;
Incentivo à indústria e estimulo ao comércio;
Valorização do Vereador - 'Intendência�
dinâmicas;
Solução para o problema das zonas alagadi..
,çal do Campo d'Ag�a Verde;
Centro de Treinamento de agricultores
cursos de aperteiço"amento - convênio com

SCAR 25 de Julho;
Criação e instalação da Secretaria da Agri
cultura Municipal;

,

Criação do Horto Florestal Municipal para
incentivo ao retlorestamento;
Macadamização de todas as est..-a'das mUl1i ..

cipais e acessos para tacilitar o escoamento

da produção;
Posto do IBDF.
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CORltEIO DO NORTE 22.09.1972

PUBLICAOAÓ OFICIÁL DA

PBEfElTUBl MUNICIPAL DE' CANOINBAS
Edital de Concorrência Pú�lica � P01/72 .

o Prefeito Municipal de Canoinhas, Estadá de Santa
.

Catarina, to a publico que se ache aberta, até c �ia 2 de outu
bro. de 1972, c corrêncla que se realizará nos termos do presente
edital, na forma eg�Dt�: j;.

OBJETO: A presente concorrência destina-se 8 receber
propostas para a ... uísíção de:

'

, 1 - Um Btitador com aproximadamente 4.000 quilos,
produção média horã ia de 10 a 15 m3, abertura da boca apro
ximada de 30 x 50 ceotimetros, mancais com rolamentos;'

'

� - Um Motor Estacionário a, óleo diesel, de' aproxima-
damente 100 hp;

-,

'3 - Dois caminhõ s com caçamba basculante de coman
do hidráulico, cem capa'Cid de para I) m3, motor de 140 a 180
HP, 8 óleo diesel, rodado. dURlo, ferratnentas e acessórios normais,
caixa com 5 msrchss, embreagem super reforçada, preferência
motor, com injeção direta;

,4 - Um veiculo utilitát1jo ,0U automóvel.
PROPOSTAS: As propost�s deverão ser entregues na

Secretaria da Prefeitura Munic,ipal, at� às 12 horas d9 dia 2 de
eutubro de 1972.'

,

I

•

,

As propostas deverãe refe ir-se a todo o objete, ou a
parte dele. .

A's propestss deverão trazer larament� ,�specjficadas os

seguintes itens:
1 - Preço total & vista e preço total ftnsnciado;

, 2 - Indicação da Ciso de Financiamento por meio da
qual é oferecido c fina,nciamento.

'

-,

,

A Prefeitura não. se obriga a aceit!lr à proposta de menor
valer, mas a que por esuss condíções gerais o.fert'ça maior conve
niência ao interesse público 8 juizo. da' Co�lissão Julgaderâ'.

Reserva-se, ainda, a Municipalidade, o. díreíto de rejeitar
todas 80 propoetaá' apresentadas, bem como, o

.

e tornar nula a

presente eoucorrêncía, sem que disso decorra para ·cs concorrentes
qualquer _direito, de' indenização ou de reclamação.\ '

As pro/postas .deverão ser apresentadas, em �rês vias.

" ,JULGAM�NTO: As pr0lj>0stu serão abertas e julgadas,
,as 14 horas do dts :& de outubro de 1972, por uma Comissão de
três (3) membros, previamente designada.

De tudõ será lavrada ata circunstanciada. \

PR�ZO pA ENTREGA: Os veíéulos, o motor estacioná
rio e abri 'adpr, objeto desta concorrêncía, deverão ser entregues
até o dia 15 de eutúbro de 1972. '

'

'/ ' /

Canotnhas, 15 de setembro de 1972.

,

Alcides Scbumacber - Prefeito Mhnicipal 1v

tOO '" II��=-'===�===�=== ,
Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.
Diariamente· às 12:10.

Rádio é eoqoinbas

Sup .. rmercado /
I

'(REGISTRO CIVIL
'\

\ '

JordanEdital
Sebastião Grein Costa, Escrivão
.de Paz e Oficiál do Registro Ci
v'il do município de Major Vieira,
C�marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarioa.

Faz sa�e:" que pretendem casar:

MATHI�S KUBIAK E ROSA
OM,UCHINSKI. Ele, natural
deste Est do. nascjdo em ltai6-
poli", no dia 20 de Inovembro de'
,1913; h"rador. s lteiro, domiei
liado e, residente neste município;
filho de J ão Kubiak. falecido e

Dona Mllria Kf1smela. falecida.
Ela. natur�1 deste Estado; nascida
em Rio Nbvo. neste município;
no dia 10 de junho de 1918.
doméstica. solteira, domiciliada e

e residente neste município; filha
de Hip61ito Omuchinski, .falecido
e de Dona Vitorina Merchinkeski,
dom�c�)i��a /e residente neste

mumcrpio.

'<I

\.

saúda efusivamente' S.' Exci. 9

'GovernadorCOLOMBO MACÁADO
)

.

;.

SALLES e sua equipe de. Governo�

por ocasião da primeira, isifa oficial

de inaugurarem nossa

impi antes
-obras,várias '9

Apresentaram 08
I documentos

exigidos ;Feio C6CJigo, Civil artigo
180. Se Iguém tiver conhecimento
de exi,stir a!guin �pedimento
l�gal: cuse-o palia fins d� direito.

1
�

Maior Vieira. 19 de setembro
de 1972. 'I,

'Eunice Macbado da Costa
Escrevente Juramentada

I
Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72. Sensacional"
Rádio Canoinhas

"==�==�====�===�==�=======�====�=======-�\i�
I '

<,

\

"

/

r :
.... ,-

••
>�

tmpotlenies ' obras.ineugurendo)

I

,

.
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����gg��Q������������QQP�Q�Q��Q����g�������m��g�������QQQ�Q�����

I A�ra�ãn·. Mussi· S. A. - In�ústria '

e Comércio I
� m
Di S E D E: Rua Senador .Felipe Schmidt" 354 - " Fone, 252 - Caixa Postai" �aã II
'rze Endereço Telegráfico «MUSSI»' - CGCMF" 83187518 -- CANOINlI,AS-Sta. Catarina m
� �� m
Dl ,F Á B R I CA S: Bairro São Cristóvão - Município de Três Barrás - S�!,lía'"Calarina rol
li Coleto�ia Ve.Jha - Município' de- Sanla CecílliJ. - San

...
'a Cafarlna m

� Por seus Diretores e F;�;éíonários, saúda V�ssa Excelência Dr. C�loinbo Machado Salles, Go�ernadot � I

Em"
"

.

erJ
ce do Estado de Santa Ceterine, e- .iespeitose Comitiva) gesejando boa estadia em nossa cidade. m
m � m.'"

m Senhor Governador: _.

,,,� 911
m �
Dl Aceitamos o vosso desafio, conclamando as indústrias catl!:r:inênses a se expandirem,.( criando novos empregos, melhorando m
ce o padrão de vida regional � evitando o êxodo crescente dê nossa população para .outros Estados.

'

&1l
tm

•

\' W
ce E nossa resposta aí está: m
m �.? m
r:a - Construção de mais 16,500 m2 de área fc'�berta, de alvenaria, incluindo f�brica, depósito e restaurante com cõzinha tu
ce dietética para os empregados, tud..oi""'"dentro da mais moderna técnica, atual; ,� m
ce ,/

'"

- BD.
Dl - Criação de aproximadamente ",.1ÓO novos empregos com utilização de mão de' obra -especíalizada;" m
��' �
[ffi Aumento das vendas erft/100%; 9l'I

, , �ce ' »" �

aa - No setor, de assjst�éncia educacional mantemos três escolas prímárias para alfabetização com 120 alunos BD
ae ,adultos e 15��Iben(Jres; m
� "

/ m

I
-

pen7° futuro, [á atingimos 4.000000 de árvores reflorestadas até esta data.

!
m Estamos ao- lado do PR OJ E T O C A T A R I N E N S E O E O I; SE N V O L V I M E N T O, por isso ,m
ce O nosso lema é uma palavra: "T R A B A L 1-1 O n. 911
m �

m '

Catharinensis semper m
�t;i,�fjf!lfS�B�t;j�6Ejt;ji!i�.t;jt;jfj��fii;j�fli!jtáfjfji!j�i!j�lSi5i!;jfj,k;j a�ât;j���i!it;jfjfjai:jiSf1EiEit;j�rifli:jEjaf1�

m.E.II;mllJ.m.I1.BliI1m.lI.m••II.m�.III1m••l!iflm.E.II.R.E.III11I1••••III1.II••••11••
"

mm
II

v •

I O '·GRUPO ZUGMAN"
II /

I· ,

I Indústria e Comércio Irmãos Zugman S. À. II
• •

I La�radora Racional de Madeiras «Lavrama» S. A. IIII,... A liliiii

I Transp�:.,.'"" Representações' e Consignações IZE Ltda.' II

.�, I
I Madeireira'" Novo Mundo, S. A. � I

i Organização Madej.r�ira Pa�rpeI1s{"'itda. I
I Armazém Arvoredo tiaâ�:" I
I e . Construtora ..G6��rde. Ltdà::; I
I ,/"", ,", IIIm

. / .�

.• // �,

I também participan��Íl�ãO- 'Catarinense de Desenvolvimento, ;�(ída. "� Excia. o Gover- I
•11 nador COCOMBe1'MACHADO SACCES e Comitiva, quando de sua visita �ôtiéial em nossa II

/' , -, til

I·
. /

.

Cidade afim' de inaugurar várias e importantes obras. """ i
· �' , .
· '

"

, .

1 1
t'

,

ATRAVÉS
(r

DE SUAS FIRMAS:
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Canoinhas em tempo de
futuro e d e se n v o l v i rn e n t o

Para Prefeito Para Vice Prefeito

Garcindo I, .

. I'-P-a-ul-o Eduardo Rocha Faria
Alfredo de Oliveira

VEREADORES
GUilf)errrie Prust, Nivaldo �oeder, Edmundo Bittencourt, Pedro
dos Santos Corrêa, Frederico Haaç, Francisco Bueno de

Siqueira, Pedro ''Reinert, Vendelin tnetxaer, Sebastião �omeu

Cordeiro, ./1ltamiro 'Ricardo da Silva, Marcos Sussenback,
'Reinaldo Crestani, Pedro lyska' e Nabor Pires_

ELEITOR: Votar nos candidatos da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), é

assegurar o desenvolvimento do teu Município. Eles têem o apoio do

Presidente Emilio Garrastazú Médici e do Governador, Colombo Ma"chado Salles.

Notas
Antecipamos para hoje a pre
sente edição, numa justa home
nagem ao nosso Governador e

sus Comitiva, em visita oficial
ao nosso Município.

x x x

Assim, 8S nossas boas vindas
ao EXDlO. Governador Colombo
Machado Salles e exma. esposa,
sra. Deize, Secretários e exmas.

esposas, com votos de feliz
estada �m nossa cidade.

x x x

Esteve em nossa cídade o

médico canolnhense Dr. Adelmo
Budont, visitando familiares e

amigos. 'Dr. Adelmo está radi
cado hoje em Concórdia e em

cordial palestra conosco mos

trou-se entusiasmado com u

atual desenvolvimento de Ca
noínhas, anunciando que irá
construir na Praça Lauro Mül
ler, em imóvel de sua proprie
dade, um edificio de apartamento
com três andares.

x x x

Esteve em nossa cidade o

Governador do Rotary Clube
em Santa Catarina, médico Dr.
Octsvío Celso Rauen, reeidente
em Xanxerê, quando foi home
nagéado pelo Clube 'local.

x x x

O sr. Afonso Lüike acompa-

Esparsas
nhado de sua família E'steve no
sudoeste do Paranã, com estio
cada ao Psreguey e Argentina.

x � x

O sr, Arno Hoffmann e Dr.
Romário também participaram
da visita à fábrica Papel e

Celulose Catarinense S. A., em

Lages.
x x x

Três canoínhenses na disputa
eleitoral no vizinho município
de União da Vitória: Alcides
Fernandes, caudídato a Prefeito
pelo MOB; seu mano Joaquim
Fernandes Filho, o popular
Quinco, candidato a Vice-Pre
feito, na 'chapa da ARENA,
encabeçada pelo médico Dr.
Lauro Soares e Luiz Schmidka,
candidato a Vereador também
pela ARENA.

x x x

A nossa cidade hospedou sá
bado último o General Carlos
Alberto Mendonça Lime, Inspe
tor da& Polícias Militares do Pais.

x x x

Jogaram amistosamente do.

mingo último no Estâdío Mu

nicipal Benedito Th. de Carvalho
Junior, 8S equipes do São Ber
nardo e Santa Cruz, com a

vitória do primeiro por 2 a ].

A N'OSSA

RÁDI,Q
PATOTA TEM A MELHOR.

CANOINHAS 13·5 O

Classificação
caráter

de carcaças. em
'. experimental

FLORIANÓPOLIS - O Ministério da Agricultura
vai selecionar matadouros - frigoríficos em Minas Gerais,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do
Sul, afim de iniciar no país, em cara ter experimental, os

trabalhos de classificação e tipificação de carcaças de
bovinos e suínos.

Neste sentido, o Ministro da Agricultura assinou
portaria incumbindo a DIPOA (Divisão de Inspeção, de
Produtos de Origem Animal), de realizar esse trabalho"
não só obj stivando atender às crescentes exigências dos
consumidores, corno principalmente incentivar a produção
de carne de melhor, qualidade.

O sistema a -ser posto em prática para bovinos,
não é o tradicional de classificação (grading) que qualifica
a 'carne em extra, de La e de 2 a.

O novo método, que é francês, usa códigos com

letras e números, descreve a carcaça especificando a

coloração e maturidade da carne, a quantidade de colo
ração da gordura, sexo e raça do animal.

O Brasil será o primeiro país do mundo a usar

este sistema na classificação de carcaças de gado zebuíno.

(AGRINFORME-MA)

Televlsores a. partir de. Cr '9R� 0:0vU'" .

,

e
,

80 com a

* M'
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