
,

Inaugurada a

Asilo, Dr.
Inova ala

Malucelli
do

\:.

�omo já anunciamos, fO,i lneugurede sáb'ado Último, a nova

ala do�Asilo Dr. Malucelli, ali presentes toda a Diritori� da
entidade, autoridades, convidedos; viúva dona Luiza Scucato
Malucelli e famil'iares. _

.

Falou sobre o lmportente acontecimento o Vigário da Paró
quia, FreI Henrique Müller e a senhora Sueli Malucelli Pinto,
esposa do Advogado Dr. Luiz Delson Pinto, que' proferiu o

discurso de agradecimento, que public,an;l'os a .seguir:
"Hoje, ao rever Canotnhae, e!!sa cidade dos meus treze

anos, um verdadeiro turbilhão :de lembranças muitq queridas me
envolveu, ','
_- A alegria da praça: dos sorvetes, as brincadeiras DO Ca-
noíchense.. e no Tê?is Clube, as' amigas, de uma etapa inesquecí
vel, ,8S férIas despreocupadas, a figura, do papai,. o hotel onde
morávamos, a Igreja de tantos agradecimentos, e de tantos p��iidos.

'

Lembranças e maís lembranças, que me pruporcíunaram
saudades; mas principálmeóte, a alegria 'de um grande reencontro
com esta terra, e sua gente, "(

Csnomhas que tanto amamos, Canoinhas
\

a quem só
terooa que agradecer. '

,

'

Pediria licença para neste instante, fazer da mulher csnoí
nhense 'o símbolo desta cidade e seu povo, para a nossa gratidão.

'Essa mulher esposa, mãe;, amiga, de 'quem Csnoínhas
muito pode se' orgulhar. I

Essa mulher 8- quem', no dia das mães de 1954, meu pai
fazia o seguinte apelo, no então programa "Paz e bem" da rádia
local: "apelo às mães canoínhenses, à equipe admir-ável di! mulhe
res 'que venceu espetacularmente em 11, 12 e 13 de outubro de
1953, a todas ,a8 que foram agraciadas por Deus, com a glória da
maternídade e tar6bém as que foram privadas por Ele desta

grande dádiva e onde muitas vezes se encontra maior capacidade
de 'sacrifício, pois mantém. intactas as suas forças de dedicação
que trabalhem, ajudem. como' passem a campanha pró construção
do Asilo de .crfã,s e Desemparados,

Mães' canotnhenses, senhoras de Canoinhas, que quando
querem já demonstraram, aobejamente que' fazem,

De todos os desamparados, os orfãos constituem a p,arte
mais digna de nossa compaixão.

Eles estão privados da,s bênçãos que um lar oferece.
,

, ,i

Eles não -gozam o amor, a ternura de uma querida mãe,
nem o cuidado e proteção de um pai responsável.

Eles encontram. logo ao' despontar da existência, toda a

dureza e amargura da vide�sem o amparo q�e outras gozam.

A respçnsebíhdade por eles, não só pertence 80S poderes
I constituidos da nação, mas a cada um que tem posstbrliuede de
ajudar. lima infância feliz, é a preparação para um bom' futuro.
Como esperar o aprimoramento da humanidade sem li melhoria
do homem, e como aguardar, o homem reríovado, .sem o amparo
à criança? Em nome de vhssos filhos, mães canornhenses, ajudai
a dar aos orfãos desem parados o que a vida não lhes, concedeu:
lar, alímentação, instrução e e�ucação. \

Mães cenoínhenses, senhoras de Canoínhas, certo, certís
simo, li, algures: à mão que escreve um livro nobre, é respeítàvel
e generosa, todavia, a mão que socorre um orfão desemparado
é sublime j.. santa.

\ Mã",!!' de Canoinhss, o, bem praticado hoje seja o nosso

advogado to o advogado dos vossos filhos amanhã".

E II mulher canoinhense, liderada pel ss beneméritas dire
te rias e as' octadas da Pia União de Santo Antonio, se debruçou
sobre, os ü!\fãos, !trab81hou� lutou e venceu.

Tornou-sI" realidade o Asilo de Orfãos e Deseqlparados,
santifiçado pela, generosio�de de tudo o povo d ..sta terra" g ..ne

rosidade q!,e,colocou o nome de Dr. Lourenço R. Malucelli,oesta
casa de' aD paro. 'G"n"rosidade incalculável qu ..

, sem esmoreci

mentos, su"tentada Il?oralnente por esse, �rupo de senhoras, que
dirige esta associação de benemerência, permitiu que fosse hoje
inaugur'ada, mais ums ala deste ,Asilo. Generosidade que está
pOSSIbilitando à minha família a felicida-ae deste grande reencontro.

Muih"r df' Cpnninhs!!, queira rec{be� em nomE", tono um

� agradecimento do qUI:IÍ rogamos se faça I'orta-vo�, pua fazê-lo

chegar aos poderes constituidos, as suas famílias, enfim a todo o

,povo desta cidade.
"/

. O agradecimento de Lourenço Rolando Malucelli, estar�
sempre presente tim cada sOGTiso, e olhar mais al@gres, e mais

seguras, de toda criança amparada por esta Casa.
, 'Deus lhes pãgue, cQbrindo de bêQçãos a nossa Canoinhas I

e seú povo".
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Diretor: Silva
CAIXA POST�L, 2, CIRCULA' AOS SABA.DO'1
----------�--------------._-------------------------

da

Ma� t�mlJll, ��Io�ra e �m'��â n�,a ,e
,�rano�- �ncn�nte,

[fi oe�mlênciâ rl�teit� oe�mta, e�tao�
oe �alamioaoe ���Iica ,

O mau tempo continua e uma

nova e grande enchente já está
aí, não se sabendo ainda o vul
to' que irá tomar.

I Indústrias' paralizadas na ím

posstbilídsde de transporte de
matéria prima. ,A agricultura
.ameaçade q� incalculáveis pre
juízos e o comércio, em decor

, rêncíe, também paralizado.
Diante do exposto e atenden

do reclamos gerais, o sr. Prefeito
Municipal, em ato baixado 4a.

feira, dia 4, decretou �stado de
calamidade pública em nosso
.munícípto, comunicando o fato
às autoridades / competentes.
Assim foram expedidos telegra
mas, no seguinte teor, aos

Exmos (Sr!'. Presidente da Re-,

r
pública, Governador do Estado"
Presrdeate do Banco do Brasil,
Diretor de Crédito Geral da 68.

R�glão do 'Banco do Brasll, Se
oadortos/ de' ,Sao,ta Catarina,
nossa bancada na C âmara Fe
ueral e nosso representante _na

Assembléia Legls�ativa:
"Lamentamos infôrmar IVossa

Exceíêncía que! vg em decor
rência prolongadas chuvas este

Município encontra-se
/'

grande
psrte seu território inundado e

estradas intransitáveis em quase
sua totalídsde vg motivando

peralíasção indústrias vg nota-

\
damente cerâmrces e madeiras'

vg bem como ,comérCio e oca-'
"IODando elevados prejuízos ,à
'agricultura pt Por' estes motivos
vau-se este Poder contingência
decretar estado calamídaoe pú
oltca pt Estames envídando
todos os esforços no 'sentido
"tender vg dentro nossas posai
oilidaoes .situllÇão estradas e

desabrigados pt Solicitamos 8S-,
sim recursos p:lssiveilif fim solu
danarmos e am�nizarmos aflitiva
sItuação 'pt

A tenciosas Saudações
,

ALCID,ES SCHUMACHER

Prefeito Municip�l"

MENSAGEM

Rube'ns
FONE, 1111

Ribeiro

o Círculo ,de Pais e Mestres
do ,Grupo Escolar Sagrado
Coração de Jesus, por oca-

81ao da passagem do Dia

Manobras noCampo de InstrD�ãoMal.Hermes '�� �ã�oFr��r�:��e, d�a�:�i:�
Estão se realizando grandes manobras no Camp:> de Ins- niza os Filhos da Ordem

trução Marechal Hermes, no vIzinho município de Três Barras. � Franciscana) qu� hã 'dezenas
- Mais de 3.000 homens das guar�ições da 5a. Região Mi- de anos vem trabalhando

litar participam das operações. Durante os exercícios serão utilÍ-, pelo progresso educacional
zad08 tiros de artilharia real. O Comandante da 5a. RM, -General
-?yrton Tourinho, de,verá comparecer no encerramento, previsto ,e amparo espiritt;íal de nos-

Qar� terca feira, dia 10. sa gente.

Tberézio fala, sobre a
.

visita do Governador

VÊD'EPUPADO

'VITORIOSA
cO Vice-Líder da ARENA, Deputado Benedito Therézíc

de Carvalho Netto, disse, ontem nesta "Capital que o seu partido
vencerá as eleições de novembro em todos os 9 municípios da

região norte do'Estado compreendida pelo planalto de Canotnhas,
e

.

que esta vitória será uma homenagem das lideranças partidárias
locais ao Governador Colombo Saltes, pela sua eficiente atuação
administrativa no que respeita aos interesses da região. O parla
mentar fez essa declaração ao destacar a presença do Governo

naquela área, e depois de acompanhar o Governador Colombo
Salles em vistta aos municípios de Porto União', Irmeópolís, Ca
noínbas, Três Barras, Major Vieira, Papanduva. Monte Ca8,�elo,
Itaiópohs, Mafra, São Bento do Sul' e' Rio Negrinho.

,

Essa visita governamental, que o sr, Banedito Therézío
classificou de «muito produtiva, pois serviu para levar também a

presença física do Governador à região», fpi a primeira que o sr.

Colombo Sàlles fez após assumir' o Executivo. O vice-líder are

nísts, entretanto, ressaltou q'le em questâo de realização de obras
o Governo estevp sempre presente naquela parte do norte cata�
rmense, onde tem excelente imagem - «,6 melhor imagem que
um governo estadual' já tetré até o presente na região.. .

, Segundo afirmou, entre as realizações mais importantes
'do

.

Governo DO planalto de Csnoinhas estão financiamentos às

índústrfas, através do FUNDESÇ, as inaugurações dae sub-estações
de São Bento, Mafra e Canoinhas, que solucionaram em defmítívo
o problema -energético regional, e os projetos de asfaltamento da
SC-21, tr;cho Mafra·Canoinhss, e SC-.38, Canoinha,s-Tr�s Barras».

, (Transcrito de "O ESTADO» de 26' de setembro ''de 1972)
-'

'

Impressoes colhidas pelo caminho

DOS COMIC'IOS
�-'---------------
,I Enéas .Athanázio 1

Qs comícios estão na ordem do dia. E são um prato
, apreciado' por todos "qu�r'8e dão 80 luxo de escrever.

'

X
O comício ia animado na frente da Prefeitura, A noite

en um pouco fria; mas os eleitores' suportavam 'firmes a

sucessão de oradores em busca de voto, O palanque estava

liluminado, os alto-falantes, rugtsm e os foguetes espoucavem
no ar. De vez em quando as palmas e os gritos estrugiam:

v, 'V·
A A A

' ,I
_

- Iva., lVOOO... I

O candidato a vereador aguardava a ocasião de 'falar.
Volta f:! meia apalpava o bGlso do terno novo a verificar !le

la ,ainda estava o discurso adrede preparado. Com ele, sem

dúvida, iria brilhar.
'

Foi quando inadiável necessidade o levou e,m direção
a� bar da esquina. Apres�ado, para 'não perder a vez, e um

tanto \ confuso na escuridão, enveredou pdo Icorrt'dor lateral
do bar, c'aminho cotidianamente trilhado e deveras familiar.,
Mas desgraça �otal! -- a fossa estava aberta e n�la mergu
lhou de corpo inteiro o aspirante à edilidad�.

Socorrido às pressas, com suspeita de várias fraturas,
ainda - pôde ouvit do interIor pa ambulância que o levev&
80 hospital o comício que ia animado dt:Íronte à Prefeitura ...

Viva! VivÔÔô ...
X -

Os bêbados são,· em geral, loucos por comícios. É raro

UQ) comício onde não apareça (pelo _menos um deles. Relata
um jornalista que um padre (que também era deputado) foi
fazer um- comício numa cidade do interior. Eis ,que, diante
do palanque, se postou um bêbado, que á cada tirada do

padre-deputado, levantava os braços para o céu e gritava:
- Aleluia! Aleluia!

X
Mas deixemos em paz os ilustres defensores da liber

dade ao' ar livre. Com a promessa de, na prólKima SemaDa,
mudar de 8ssunto.

\

A

voce ,tamcbém
POVO,

I

Participe
Governo,

, I
e do

e. sua

elegendo
fam�li3 dai. grande
-G.A R C I N D O e

vitoria do

P,A\lJ LO
'/
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LANGER
799 - C A N o. I NAS

Todos ós tama-

nhos., Testadas à vista

ilho Híbrido
,", .>:
Pecu

-

ria avisa

que I recebeu em

,\

receber uma ,'nova
................odelo "271" automâ-:'

. 'I
J'

tica, todo e q documento'
livros outros papéis, em �penas 10 se dos

,/ com nitidez e perfeição, inegualávei-s.

_'
.

::::::::::::::::==:=:::::::::::1::::::::::::::::::=::::::::::::::::::a::::::::::=::;::::::::::::::=:
- 'u,
H "

ii Dra; Zoé Walkyria Natividade Seleme n
.. ( ...

i! .\- r Ia Dentista ---

_ ::
- "
- "
" "
" "
" "

5! oras e crianças. 5:
" "

r: Especialização em Odootopediatria. ii
!= I Hora, marcada ii
:i 'Praça Laaro Müller, 494 -, Fone, 369 , ii
!I \
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- RENDAS

Casa Er

I ',Sucesso
A M Ú S I C A!

Notà 1350
Diariamente' às ,15:00 h: \ '

ICanolnhas

I

IJI

Secretaria dos Serviços, Públic9S
Comp-anhia/ .. Ca(tarinense de' Telecomuriiceçêes ,

\

Inscrições para aquisição de Telefones
A Companhia Catarinense de Telecomunieações .

_ COTESC _ dando inicio .ao

plano .de expansão previsto no Plano Diretor de Telecomunicações de Santa Cata

rina, comunica aos interessados que se acham abertas as inscrições para a aquísí
ção de telefones residenciais, troncos ou poderes públicos.
As inscrições devem ser feitas diretamente nos escritórios regionais da COTESC,
impreterivelmente até o dia 3 l de outubro de 197'2.

l'
,

Para as' inscrições' basta; preliminarmente, fornecer os seguintes, dados:
,

" ;

1 '_ Nome ou razão social do interessado; .

,

2 _ Endereço atual.z rdo para correspondência.
As pessoas já inscritas devem aguardar comunicado da COTESC pára assinatura
do contrato de autofinanciarnento, escolha de planos de pagamentõs, relação de
'documentos necessários, etc.

- __

p. a n o §, de pagamento
_ Troncos

4 vista

12 meses 627,95
...

24 meses 297,53

Residencial
A vista 2.891,00
12 meses 284,30 3.41160,
24 meses 160,20 '3.844.80
36 meses U6,40 4.190,40

Não Restdencial
, '

a vista 4 130,00
12 meses 406,10-, 4.873,20
'"

24 meses 228,00 5.493,60'

Podares

Públtcos

A vista 2.891.00

5.369�oo
6.'336,,40
,7.14072

v'
de uma cidade.

(anoinhas
o som

Rádro
deira

citas,

Irmã

Àry
Felí- '

3 1350 QUILOCICLOS

lem p,eç� i!Jst
" E peça orl91n
VollCswagen.

'

Garantia (te ' meses
ou 10.000 ' m:
,;_Aind se pode

'confiare alguém�

,.

� 1
Alguém que entende Alquém que sabe quanto ,

" ' J,

Alguém que sabe q urna.peça , é importante a sua seg ança e não brinca
não original pode -est qar todas as outras. com coisas desse tipo.
Alguém que tem ' rtsza que a peça

'

Alquérn de confi ça, que vai
que está pondo no.' eu carro foi' testada e deixar v. tranqüilo.
retestada na Fábr', a e por.isso Um verdadeiro amí o.

chama-se Peça_Iriginal e tem garantia Modéstia à parte, alg ém

de 6 meses ou _IJ.OOO km.
'

como nós.
'

M'A LO N & I C IA.
Rua Vidal Ramos, 1)95 ' CANOINHAS-SC

/1 , ,

I,
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A NOSSA

RADIO
PATOTA ,TEM A MELHOR.

CANOINHAS 1350

, Plano administrati vo

apresentado pelo candidato

a prefeito,
Alfredo de Oliveira Garcindo

, "

Reforma Urbana;
Reforma Administrativa;

\ \"

Novo Cadastramento;
Rede de AbasteCimento

,

de Agua;
\

Asfaltamento até Hospital - Praça Hospital;
, .

Instàlação do E�critório CASANr
2a. Festa NacionaÍ do Mate e 3a. Exposição
A gro Pecuária Industrial;
Construção ,da' Estação Rodoviária;
Construção 'd� Mercadó Público Municipal;

, . Criação e instalação, :da . Patrulna, L'ioto'
Mecanizada;
Cobrança dos impostos 'através de computador
eletrônica. Convênio com setores estaduais

para esse firnj
Co�peração e colaboração com o Grêmio XV de.
Julho para construção do Ginásio de Esportes;

, ,

A tuali�ação do prédio da Prefeitura;
,

. Concl�são do Centro de Educação Fisica;
,1

.

D�álogo trimestral com as' classes conserva

deras através da Assoe.Comercial e Industrial;
, �

,

Diálogo com os clubes e entidades religiosa�;
Lirnpesa urbana noturna;

,Qualificação Eleitoral (campanha para 25
mil eleitores; \ .I

Incentivo à indústria e estimulo ao comércio;
Valorização, do Vereador - Intendências
dinâmicas;
Solução para o problema das zonas 'alagadi
ças do Campo d'Agua yerde;
Centro de Treinamento de agricqltores
cursos de aperfeiçoamento _. convênio com

SCAR 25 de Julho; .

Criação e instalação da Secretaría .,d'a Agri-
cultura Munic�pal; /

-?--. Criação do Horto. Florestal ,Municipal para
.' \

incentivo ao retlorestamento;
Màcadamização de todas as estradas muni-

cipais e acessos para facilitar o escoamento
da produção;
Posto do IBDF.

-.-

A casa :ios bons serviços
às 17:30 hOfas da tarde. I

Para seus impressos Música Sertaneja?

,P R ,O C U R E

Impressora Ouro Verde

Rádio Canoinhas.
�

Às 06:00 horas da manhã e

Pr feitura. Muo·ci�al �e' Canoin�as
�MOBRt\ : ROSITERr:ZlHA:RISKE, gi lians, padrão .E.3i
a partir de 1·9-72.

,

C.anoinha.,2'9 . e setemb o de 1972.

I\lcidel S umacher, Prefeito
Municipal de Canoinhae, no UIO

de lual atríbui õel, resolve:

De acordo. co
Lei 0.0 413. de
BERNADETE'

Alcide. Sc umacb�. Prefeito
Municipal de Canoin�I, DO U'O

de lual atri, oiçõe., re olve:
, I

Contratar nOI term I do Ato
Complementar 0.0 "1. de 22-01-69,
Inciso 3.0, parágrafo L. a se

Ruinte profenora, para CUrlO
Supletivo de Educação lulegrada

FILMES CULTURAIS
- 'CONVITE

lalio da Com. Evuno. Luterana
dia 7, sábado, hoje, 20 horas

PROGRAMA:

1) Apollo 15
Um passeio pela Lua':'" exce

lent� documentâeio colorido da

viagem dos Astronautas da
,

Apollo 15.

2.) A Flores'a E·terna
colorido.- o homem e a floresta.

,
I

..J)Desenho8nima�o
colcrido ..

Fe!.teje a data ·grata de seu

ente Querido.
Díséíamente

-

às 14 horas:
.

. l

Gentileza s.

;, GANOINBAS,
Corça total em \comunicação

ResultadO' ·da festa.
realizada dia 1/10/72,
na Igreja' Sa'grada'
Fãmiíia do' RUo

>

Ucraniano Católico
'Fitinha
Leilão
Botequim '. Senhoras
Colaboração .•

Estanislau Babíreskí
Chur rasco
Botequim de bebidas
Cavalinho
-Aviãozioho

131,55
277,00

3.727,45

50,00
1.500,00
2.484,55
271.ü9
248,60
67,60
70,45
58,20 �

50,00
50,00
5,00

Pescaria

Bodega
Colaboração
Família Alberto Kozia
Vacilio Marcos
Juca Farias

I

Entrada Total 8.991,49
DespéslI 3.856,40

LUCRO VERIFICADO 5.135,09
O sorteio do carro será reali
zado dia 14/10/72.

Pubhcação Oficial da

Alcides
. chumlcher I

Prefeito uni ipal '

'

Antonio"Sciuaa Costa
Diretor Ad Iniltrativo

Portaria dje,,' 9-9.-72
Alcidel Schémacher Prefeito

Municipal de Csnoinh8l', no UIO

de lual atribl1içõel, relolv :

ContratarJ nOI termal do to

Complementar D. U, de 22-0 -69,
Incilo. arágrafo Lo, se

goiote pr lIor: AVINO
SCHIESSL, ão titulado, pare
ne E_cola de PlOh��ho, exerces

ai funçõel de pro ..or, a contar
de 1.0 de agolto,ae 72.

I

Cenoinhes, 29 de letembr.
.
e 1972 ,

.

Alcidesl'!;chumacher
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
.' ,

Diretor Adminiltrativo

,/

Stascovian.os senhores: Jahyr
Lessak, Waldemar Carlos
Stange, Miguel Maron Becil
e Sebastião (Irein Costa, es
crivão em, Major Vieira; a

'senhorita Evani Novak. �

D'A 11: a senhorita Rosaloa
.

Alves ViéUa; a menina Maria
Terêztnha filha do sr. MDises
Bo,ges de Souza.

DIA 12: os senhores: Ma
ximilheno Weteko e Alexandre
Nouak; a' senhorita Anete
Tomporoski:
DIA 13: a senhora dona Geni

Maria esposa do sr. Amauri
lsphair; os senhores: Oldemar
Mussi, João Reinert e José
A. Pereira Sobrinho.

Aos aniversariantes, nossos
sinceros parabéns.

Editais
ClVIL

,. I

reia Costa, Escrivão de Paz e-Oficial do Registro Civil
icipio de Major Vieira, Comarca de Canoinhas,

Estado de Santa Catarinà

Faz Ia er que pretendem casár: AlinorUrban .. e Maria
Olinda Pranc Ele, natural deste Estado. nascido n a. cidade, no

dia' 3 de outubro e 1951; lavrador, solteiro, demicili do e residente
neste município; filo de Isidoro' Urbanek e PEilagi Urbanek, domi
ciliados e reaidentes este municipio. Ela, natur deste Estado, nas

cida em Butiã, neste unicipio, no dia 14 de 'unho de 1956; domés
tica, aolteire, domicilia ti residente neste unicipio; filha de Fren·
cisco de Oliveira Franco 'de dona VergiDi Golaço, domiciliados e

residentes Deste município
Major Vieira, 30 de '-etembr

ANIVERSARIAM.SE
HO IE: a senhora da. Ema

esposa de sr. Carlos Mülb!luer;
as senhoritas: Ivone Tetezinha
Paulo e Francisca da Costa
Gomes; o menino Reinaldo

. Crestani Filho, filho do sr.
Reinaldo Crestsni.

IAMANHÃ: a exma. viúva
sra. dona E[iza Wagner; o

senhor Sigtried Thiem; a
senhorita Siglinde Thiem; qs
meninos: Paulo An,isio filho
do sr. Paulo Neuburger e

Sérgio filho do sr. Alexandre
Novak; a menina Reni Cla
risse filha do sr, Vendolin
Metzger.

DIA 9: a senhora dona
Marta est: do sr. José /(uroli.
I DIA 10: a senhora dona

I Silvia esposa do sr. Ladislau

REGISTRO
, ...

\

Carlos Chopinski e Maria zz�. de Castilhos. EI�. natural
deste Estado, nascido em Irace_9l .municipio de Itai6polis, DO' dia 08
de março de 1930; lavrador, _P.ttel o, domiciliado e residente neste

município; filho de José 6ho.piDski de dona Leocâdia Chopinski,
domiciliados e

re8identel1:este
muni ·pio. Ela, natural deste Estado, ,

nascida em Serre do ucindo, nest municipio, DO dia 11. de julho
de 1933; doméstica, SD teira, domiciliad" e residente neste município;
filha de Pedro Leand o de Gastilhos e d dona Julia Rodrigues Preto,
domici!iados e re

.

eotes nel'te municipio.
.

Atfre
ntaram os documentos exigiàq,s pelo C6digo Civil art.

180. Se ' guém tiver conhecimento de

C!lXl!i�tir
'algum impedimento

legal, ac e-o para fins de direito.

/

Mejor Vieira, 02 de outubro de 1972.

, Eunice Machado da Costa - Escrevente Jur,amentada
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,

Outro motivo de ,se reunirem regularmente, em
congresso onde usufrem de agradável assocíaçãc cristã
com seus irmãos de, fé ,_de outras cidades, e permanecer, ,

«Sempre, alegres no Serviço de Jeová Deus». Estes ser-:' 4 o) Cõ lídera do então a

viços realizam por visitar as pessoas nos seus lares ou Iquase co pleta paralização
em qualquer outra circunstância, o que vem 'sendo feito da 'vida idustrl 1, e comer

'em 207' terras, lev,ando assim a' mensagem de boas novas cial

d,o. L,nicíPi� ,Gomo {te
acerca do Reino de Deus. Ncs congressos recebem enco- resto o �etor a rícola, pe-

rajamento para isso. cuãria, a mgidos iretamente
<, ("

, ,'pelo oca ido, de' laramos- o
,

O programa' de três'-.dia�. tera o seu encerramento de Can ínhas em
às 18 horas de domingo; co� cântico e oração. calamidã e públí-
Locá): R. dos Ginás'ticos 'no �6, Centro Joinville(SC) ca, até ue se, no alize a

Grátis Não se, faz coletas \ Grãtis' situaçãq�. � comuni ando-se.,esta deelsão aos vernos
.

da Uni • do Estad , e. a

nossa repr�s'e�tação o Se
nado Federal, Câmar , dos

Deputados' e Ass bléia
Legislativa . .'

'

,--..------------�----..--_I

Indústriale Comércio Irmãos Zugman S.Á,
C.G;.C.M�F: .. 83 187 930

'

Uu'mero"s d
/' emblêia' , Geral

n OS ' \'" , ; -

(andidatos a Verea- ·EDllAL E CONVO,C ÇAO
dor pela AR'ENA I' ,Ficam pel resente, convidados os senhoris acío-

"

,

.

ríístas desta sociéda e' para se reunire�/em Asse_mbléiaEd�undo Bittencou�t 2201 G 1 E t
/

d' á'
, .

h 7dr d· 08 dR@inald'oCrestlloi'/2202'eraxraorInna, as, qU1n�e fora) o

�,a e no-

Guilherme Ptust
,---r'

2203 vembro do corrente a ,'em sua (séfie _ socIal. pa Rua

Progralma Espec.ea) ,de Bol's'as, de, ES.tu,do', FraoéÍscp B. de Siqueira '�04 Paula Per,eirli, 1013, e Canoin9ls, Estado de Santa
Sebastião Romeu Co·rd@iro' 2205, Catarina, para, deliberare: sobre 'seguinté

;, i / Pedro Tyzka 22,06 O R D E D O I/Estado • Santa Catarina Município - Canoinhas Nivaldo R�eder 2207 I
" M DA: ,

-----::--�-----------...._---�---- Pedro dO!l Salltos Corrêa 2208 1 - Aumento dlo Capital 0Sc' 1 de cr$ 8.200000,00 para
Nú�ero Frederico, Ha6g 2209, cr$, ,lO.250.uOO.oo co

'

a' utilização das seguintes
de TO T A L \ ,N�bor Pires 2�10 I verbas: Fundo para Aument&' e Capital cr$ 1 539.807.03;

Bolsas I Veotj@linM@tzgér2211Fundo de

ManutençãO�O
'Cap·tal de Giro Próprio cr$

Marco$ Süsseobach 2212 4,44.062.97; FU,ndo.
de R s,ultad . de partici,pações. para

, Pedro Reinert 2213 ,

Siod. dos Emprégados '00 Comércio Altamiro Ricardo da Silva 2214 Aumento de CapItal Cf 66.130,0, e que perfaze� um

de Caooinhal \ 42 13.160,00 al,l[ne�to d'e ,cr$ 2.050.000,00. ,',
Siod. Trabs. Io'd. Construção e Mo·

, Para avisos é anúncios: ·2 - Alteração dos statutos Socia em seu Capítulo 2.°
biliário de CaooinhbS �'83 24 040 00 A t' 4 o 't .

1 1--�---�_-------- ......__ .

.'

__
.

',Utilidade Pública. e r 19o '. .o que ange ao, apIta socia.

rOTAIS DO MUNICIPIO -. 3 OU,tros assu' os de interesse da soci�dade.,
'3

�

DiBri'BIIÚmte às 12:10.Número de Sindicatos Canoinha (Se),' 05 de outubro e 1972.'
Número de BaIlas 125
V910r enviado 80 município 37.200.00 . Rádio é CBnoinbas Isaa, Zugman Dir,etor G8{�nte

-, ,

Congresso d,8S' "Testemunhas ,de Jeqvá"
SERVIÇO DE NOTICIAS

Caixa Postal D. 951 89200 - Jolnvllle·(SC)

:Pôr \qu'e as ,IT�sfemunhas de, Jeová
• 'I "

Congressos?
As Testemunhas de Jeová são um povo que pro

,

cura constantemente aperfeiçoar o seu modo de viver,
. tarito a vida diária, familiar e' comunal. Estão também
atentos aos problema's em 1T01t� de todos nós, que exis
tem na época atual, por isso' reconhecem que, cáda vez
/mais, hã necessidade de nos Ínantermos «cônscios de
nossas necessidades espirituais». Com esse terna em mente
realizarão um congresso bíblico de 6 a 8 de outubro, na

cidade de Joinville. Nestes' congressos recebem conselhos
'de oradores experientes, que usando a' bíblia sagrada
transmitem conselhos út�is a 'todos, que estiverem presen
tes, o que poderã acontecer por,meio .de palestras ou, por
demonstrações práticas e .edífícantes.

,

'E por saberem que, este sistema mau de coisas
em que vivemos, sofrerá grandes mudanças; mas que há
um meio de escape para os sinceros, .pessoas de todo
norte catarinense e sul do Paraná, estão aguardando com

expectativa a, conferencia principal do Conclave que
acontecerá às 15 horas .de domingo, entitulado: «Acha-se
Marcado para a Sobrevivência»? Seu Orador 'serâ um en
..,iado especial da Sociedade 'Torrt' de Vigia de São Pau-
10,' sr, Wilman Rodriguez Sosa.

.

I

Fixados , coeficientes de

"Correção
Informa a Delegacia da Receita Federal dê' Join

ville, por sua Assessoria de Relações Públicas, que a

'Portaria n.o 77, de' �8-08-72.do· Ministro de Planejamento
e Coordenação Geral, publicada no' Diário Oficial da
União de 14-09-72,' fixou os coeficientes de "correção
monetãrla" de "débitos físcaís" e €ontribuições devidas à

, Previdência Social, vigente' no quarto trimestre civil de
1972 (outubro ,a dezembro), sendo' que pela Portaria n.o

78. da mesma data, foram fixados os coeficientes -de

"correção monetáría" aplicáveis ao "capital de giro pró
prio" das Pessoa� Jurídicas cujos balanços se encerrar�ril

,

nos meses compreendidos de setembro de 1971 a agosto
de 1972. inclusive. n

\

"-:_
,

Ministério do�Trabalho e Previdência Social

, Código I..,.

23.01.510

23.02.060

23.06.320

S I N D I C A 'DO

STR dc Caooinha8

Publicação Oficial da

�Prefeitura Muni(�R I
de Canoinhas

, ,o'

P reto, de 04/J O!J 2 '/

Ded ra Canoi,nhas e es

'tado de ca'lamidade ublicâ
AI ides Schumach 'r. 'Pre-

feito' unicípal de Ca: I oínhas,
Estad de Santa atarina,

de suas, at ,ibuições •

EC;RETA' ,

1.0) C nsider�nd i o estado
de cala' idade d que esta

mos viv ndo, cOIJll as chuvas ,

torrenciais fi! iptermi,tentes
. há mais. e doi meses;: ,.;...

,

2.0) Cor idét�ndo, eni con
seq�encia, a q� struição de'

.po,ntes, POl til�h"'es ,e
boeíros., I

alem do st " o calamitoso
,

das estrad f ," unicipaís, na.

impossíbilid 'e da Munici
palidade } de repará-Ias em

tempo' hábi
'

,
"

_ Canoínhas; 04
de 197,2.

\

Alcides Schuma
\

PrefeitoMunicipa
er

Novela é com a Canotr has.

V e r a Cruz
•

L�NÇ�DOR DE_SU
APRESENTA

HOJE. ai 2 is. h • c�nl. 14 �nol - _programa duplo
1.0 filme: a etro apresenta uma espeta v1af produção de,

, gladiadore com CAMERON MIT ELL lIm: (,

ESSO.5)(O
-,

, I

elhoe comédia
MAS em:'

doaFilmes 9pr�seota a

pos - TERRY T

"

- eensure livreDOMINGO,

Os ingador

A
DOMINGO, em �dua.

cenauea livre; 8..

se••õel: ai 19 hora.
1,15 orá. - cenoura 14 anol

\

A,W ti roer Bros e Ciso n, I, ql"gulbo!lamtlDte, apre-enta o

astro número um: JOHN , AVNE 00 estupendo far.west
,

todo c�lorido - Fioem88cClpe:
,

S H I U 'M
Espdaculad Não

--""'Í!"""!!!---

DIAS 99 elO, 2a. e 3a.fe;rtal 20,15 hora••
�o

•• lho••

"

' S ,IS mi,

A Fama ap�e,8fJOta um super far,west italiano todo colorido:

A 'Sombra 'da Wi�'chester
...

OlA 11, 4a. f�ira • aI '2&,16 h', a. - cenlura

. '''SESSÃO !PAS 'OÇ,AS"
A Columbia Pictuees awreseota espeteculae

I
f

AST�AG LO
Todo colollido. Uoiêa e ibição:

14 Ano.

�r8ma' :

DIAS, Ue 13, 5a. e 68. feira. ai 20,15' • 14 &DOI

A Metro Gold:WYD M y�r reapreseuta 811C�@SO do PUí1S-

do) � DORIS lAY e JAMES CA: NEY em:

A'MA-ME IOU ESQ ECE-ME,
, Todo colorido. Não percam

l .

DIA 14, eábadoIa. 20,15 h, cens, 14 ano - prog. duplo'
1.0 filme: O/Mosqueteiro' dCD / Mar

,

2.0 filme: O "Mag'nífico Estr\'ngeirg,
DIA 15, domingo, em, d�al le••õe.:\ , \

"

,

'

__

/"
'

"

I \

3
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.'

vazes.

Também metálicas.

Contínua
local: ,

Trev'

endando sua fre
Paula P-ereira,

desde já sua encomenda.

DONA CH!.QUINHA agradece ,a prefarencia.. '

\

Díaríamente à�
.

13 horas:

Ccs.noinhas 72 SensaCional
(

Rádio Canoinhas

a

'Publicação Oficial da

Prefeitura Munici�al �e Canoin�as
,

Art. 2.? - A. de_pela_ decor-
lei n.O 1022,de25;-9 rente. da presente lei, correrão a

_Ab,e, Crédito Jj.sfJecial conta do, e�ce..o de arrecadação
ide. S�áer" Prefeito dIJ ex-ercl��. \

MuoiciPIl . �noiohBl, Ea'tado Ar�. 3'.0 _ Hsvogaudo-se íÍ.
_ de �� _ atarioa�I119� IU�' dilpoli.çõe. em contrário, elta lei
at u,lçoe.!. faz .aber que a-Ga.;,__ entra em. vigor na data de 'Iua

ar� Municipal decretou e eu' puõUcaCão.
'

eanorouo a aeguinte .'

.

/

Ar�� .. �.o - Fi.cll o Sr. �e'feito
_

L E I:' 'Csnoiuhae, 25 &.e�mbro'd.e.1972.MUDJClpal, autorizado lV'(Ioar o' Art 1 O - Fica o Ch f dA' S
-

", '.

alambrado. do ,E.tádió""Muoicipel ".
.

.

e e o lctde� chu,1!'�c lJ"__�

Ar V·'· CAi' C lê'
Poder .Executivc autorizado a Prefeito Municipalmor lelfa or e ao o. gro abrir crédito especiel Da impor.Estadual Santa Cruz. de. ta c!da. tânoia de Cr$ 20.000,00 (vinte

d�. dentro �o _prezo de .trIDte mil' cruseiroe] destluado a fazer
duu da publicação de.ta lei. I face à. dalpalõl de iuro. e corre.

Art. 2.0 - Hevogam .•e ai dia- ção menetâria incidente••obre o

lei n.O 102l,de 14 ..8-72
Autoriza Doação de Alam
brado ao Colégio Estadual

�arzta Cruz

......,João.�eleme. Presidente dll
Câmara Municipal de Canoinhae,
Estado de Sa�atarioa, no

UIO de lual atribuiçÕe�� aeor

do com o que lhe confere o p

ragrafo 2.0 do artigo 48 da Lei
Orgânica dOI Municípioa, faz laber
quan Câmara Municipal decre
tou e eu promulgo a.' seguiete

\

L E I:

pOllçoe. em, contrário, entrando.
elta lei em vigor na data de lua

publicação.
Cenoinhae, 'H de agcsto de 1972.

, 'João Seleme \

Preaidente da Câmara

lei n.O' 023, de 259·72
Autoriz Aquisipão de "móveis
Alcide. Schnmaeher.j Prefeito

Munícipe] de Canoi[lh�:" Eetado
de Saota .. ataqna, no

.

lO de lua.

atrib�çõ6' faz laber f ue a Câ
mara. Mu icipal decr tou e eu

seguinte .

E I: I
\

.

_ Art. 1.0 Fica·,,' Chefe do
Poder Exea tivo 'utorizado a

adquirir, at vé.· d deaapropria-
de Santa Catarina,

\
na_ forma da

-

Lei, etc.
, ção, a área de 1., 00 m2 (mil a

F Z S B d I d duaentos me o. ' uadradoe] deA A ER a to os quantos o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que para as e eíções e
terrae, perten eot. ao Ir.' João

15 de novembro próximo, as mesas receptoras de votos desta 8a:�Zona serão ·locali:zadas no� locais abaixo, bem Hodrigues e S éie, ade Eiportiv8
,

" Pelmeiras, 1como obedecerão os eleitores distribuidos nas .. referidas . secções à ordem do SOBRENOME, como segue: '

A.rt. 2.0 _ Efetuada a ,de.a.
la: Secção: Colégio" Sagrado / Coesção de' Jeeu. - Letras A B-B_L 49a. Secção:' Hio- d'Areia (Bertulíno] - Escola _ Letra. A.Z proprreçao, . fic iguslmente, o

2a. Secçãt: Colégio Sagrado Coração de 'Jelu. - Letra. BO·CL SOa. Secção: Rio dOI Pardo. - Escola Estadual - Letras A Z Chef,e do Poder xecutivo, auto-.
3a Secção: Colégio Sagrado Coração de Jelu. :._, Letras CO·FERRA

õ

Ie. SecCãq: Paciência dOI Nével - Eecola - Letra' A.Z rizado '8 doar
i

ludida área ao
. Estado de SaotL etsriee, para4a., Secção: Grupo Escol. Almirante B8,;.oIO -; Lejres FERHElRA-GO . �2a. Secção: Lagoa do Sul - E.cOla Eetadual - Letra. A·Z .fiol de amplia ão do pátio do

5a. Secção: Grupó Escol. Alrriirante Berroso :::- Letra. GR·H I·J·KN 53a. Secção: Agua Verde (Sonda) - Escola Estadua! - Letra. A-Z . Grupo Elcqlar "Ir ã Felicitas",
6a. Secção: Grupo Escoler Almirante Berroso Letra. KO L 54a. Secção: Campo n'Agua Verde - Escola Eetadual - Letra, A· Z DO bairro do lto Clj • Palmeira'"
7a. Secção: Salão Paroquial Letra M 55a. Secçãor ' Serra do Lucindo - ElcoIa Eltadoa) - Letra. A-Z A t 3 o A d'� d, '. r,'. 1-' e'i,ela. ecor�
8a. Secçãó: A..'ociaçíIo Comercial (Edifício Ceie.c), \- L.etra, N .0·PF' 5611. Secção: Imbuia - E'cola E,tadoa), ' Letra. A· Z rentel dR prellente lei c rrerão por
9a. Secção: Edifício do Forum (la aoder) - r..etrlu Pi R 578. Secção: Aota Gorda _' E.cola E.tadual - Letral A·Z conta da dação 4.1.1. ·3105/173.
10.8 Secção:: Prefeiiura Muoicipal (2.0 aodar) - Lp.tral S'Sf 59a. �ecção: EOCfuEilhada - Elcola E.tadu� - Letra. A Z

� Art. 4.0 _ Élt8 lei eotra em
lia, Secção: ·Prefeiture Municipal (2 o andor) - ,LetrB' Si·Sz 60a. Secçãc: eolonia Ouro Verde - E.cola Estadual ._ Létral A Z �igor na ta de .u,a p b1icação,
12a. Secção: Sociedade Beneficente Operária _ Lftral T V-V Xz Z 61a. Secção: Arroiol - E.cola Eltadual' - Letra. A-Z revogada. a. diipo,içõe. ém con-

12a.-À· :- Socied�de Benefic. Opero (femioino) - Letra. T· U V·Xz.Z 62a. Secção: Serra dai Mortel _ Elcola Eltadual _ Letra. A.Z trário.

l3s. Secção: Grupo Elc. J J. de Souza Cabral (S,Juego) - Letra. �.Z 63a. Secção: Rio d'Areia de Baixo - Elcola Eltadilal - Letra, A.Z Canoinh, ,,25_de .etembro ,e 1972.
14a. -Secção: Pie'dade - Elcola E,tadual \ .

'

-:- Letr�1 A-Z 4íJa. Secção: São Sebaltião
I
dOI Ferrêira. - E.�ola - Letra. A·Z

Alljides Schumacher
15a. ,Secção: Marcílio Dia. - Grupo Etcola{ ./

- Letra. A L

�refeito
Municipal

168. Secção: M&rcílio Dia. _ Grupo E.cuiar - Letra. M"Z Município de Três Sanas· ,"

A pre, ate lei foi regiltrsda a
17a. Secção: Touoay - E.cola E.tadu.ai Letr81 A'Z 268. Secção: Grupo E,r.olar General O.ório � Cidade - Letra/l A-G public da Da Diretoria de d�i.
i8a. Secção: Fartura '"":j E.cola E.tadusl - Letra. A Z 27a. Stlcção: Grupo Escoldr General O.ócio - Ci1ade - Letra. H·PAD ni,tra o, Da data .upta. ,

198. Secção: S-al.eiro - E.cola E,tadual - Letral A Z 28a. ,Secção: Grupo Elcolai' General Olório - Cidad-a - Letra. PAI·Z ntonio Souza Costa
20a, Secçãc: Palmital - E.cola E.tadual _ Letral A Z 29a, Secçã.o: São João dOI Cavalheiro. - E.cola E.tad. - Letra. A.Z iretor Adminiltrativo
21a. Secção: Rio dOI POÇOI '_ Grupo E.colar - iétrá, A·N 48a. Secção: Xarqueada _ E.cola E.tadua) Letra. 'A.Z
22a. S�cção: Rio dOI Poço. - Grupo E.colar - Letrs. N; Z 580. Secção: 'Kilômetro 6 ......J Elcola E,tadusl Letra. A-Z
23a. Secção: Pioheiro. -:- Elcola E.tadua) ....:. Letra. AZ' (

.

. 24a. Secção: Bda Vida do- Toldo - E.cola Eltsdual � Letr81 A.M

43a. Secção: Bela Vi.ía do To)do:_, E.cola E.tadua) _- 'Letra, N-Z
25a!. Secção: Barra Mania - Elcola EltadlJal - Letra, A-Z
30a. Secção: Felipe Schmidt - Grupo E,colar - Letra. A· Z

lHa. Secção: Velinho. '- E,cola E,tadual _ Letra, A-L

32a. Secção: Paula Pereira - Etcàla. E.tadual - Letra. A'·Z
83a. Secção: Paula Pereira -- E_cola E.tadual - Letra. N·Z

34a. Secção: Santa Leocádis - Elcola E.tadual - Letra. A·Z

42s. Secção: E.ltação Paciência - Elcola E.tadoal - LetI" A Z
\

Ua. Secção: Sereia - Elco)a Elt8�ual
�

E I, e i t o r a I
JUIZO" _ELEITORAL
I

ZONA C A N o I N H A S

EDITAL
DA 8a. SANTA CATARINA

o Doutor JOSÉ GERALDO BATI,STA;· Juiz Eleitoral da 8a. Zona -

- Letra. A-Z

Çanoinhas, Circunscrição
.,

.

Município de· Major Vieira
35a, Secção: Grupo Elcolar Luiz Davet � Cidade
361. Secção: Grupo E.colar Luiz Davet _ Cidade
378. Secção: Grupo Elcolar Luiz Olivet - Cidade
38a. Secção: Rio Claro - E_cola E.tadoal
39a, Secção: Paiol Velho _ Elcola E.tadual
4ta. Secção: Rio Novh E.cola E.tadual
45a. Secção: Pulador Elcola Elladua)
46a. Secção: Agudo. E.cola E.tadual,
47s. Secção: Rio Vermelho - E,cola E.tadus)

.._ Letra, A·J
_ Letra. K-R
_ Letra. S·Z
- Letra. A-Z
- Letra. A-Z

� - Letra. A-Z
_:. Letra. A�Z
- Letra. A·Z
-. Letra. A·Z

Para que ningué� alegue igno'rância, mandou pass·ar. o presente que' será afixado noJocal do costume .. e

publicado na imprensa ·local. Dado e passado nesta ci�ade «;le Canoinnas, aos 7 de outubro de 1972.

Eu, Luiz Nascimento Carvalho, Escrivão que datilografei e subscrevi.
_

Jos� Geraldo Bati�ta - Juiz Eleitoral da 8a. Zona
Confere e dou fé.,
Data supra.
O Escrivão Luiz Nascimento Carvalho

contrato de funcionam to do

P�úgramá de Form8ç- o Patri
mônio do Servi Público
PASEP -, idsmente autor i
zado pel

.

ei Municipal 0.0 991,'
/71.

'

E.ta entre em vigor na data
de lua ublicação e foi regi.trada .

e publi da oa Diretoria de Admi
niltraçã , Da data lup�a.-

Ant nio Souza Cos a

Di tor Admioi.trati

rtaria de 20-9-7
Acide. Schumacher,' Prefa to

Mu icipal.de ,Canoinba.. [10 o

de ua, atribuiçõe.. relolva':

Conceder Licença
De acordo com o IÍrt. 142: a

Lei 0.0 413. de 24.3-58, à MAR'AD. LITZ PEREIRA, profe.. ,ra
wunicipal, por 9"0 dia.. ii con�8r
de 13.9�72. e para lubttitu Ia,
delligoa-.e o profellor JOSÉ DE
MEDEIROS.

.

ClsooiDhal, 20 de .etembro de 972.

Alcides Schumacher
Prefe�to

.

Municipal'
Antonio Souza Cosh
Diretor Admioi.trativo

\
STUDIO �IVR.E

\

Na Canoinhas
diariamente.às 21 :00 hor.as.
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Su Jordan
I'

c, a n o i n h 8_S em tempo de
, ,

desenvolvimento
I

Para Vice Prefeito'1 Para Prefeito

"

Alfredo de' Oliveira Garcindo
Paulo Eduardo, Rocha Faria

( y. E R E A O O R E S
/ . ......... "-... ( ,

Gui1{)erme Prust, Niualao 'Roeder" Edmu_ndo Bittencourt, Pedro
dos Santos Corrêa, Frederico tiaoa, Francisco Bueno de'

Siqueira, Pedro 'Reinert, uenaetin 'Metz.ger, Sebastiõô .'Romeu
. / � I

Cordeiro, .f.lltarniro 'Ricardo da ·Silva; t-torcos Sussenback,
'Reinaldo Crestani, Pedro 7yska e Nabor Pires.

'1

\

ELEtT,OR: Votar nos candidatos da Aliança Renovadora Nacional ('ARENA), .é
I \

'

assegurar o, desenvQlvirhento _

do teu Munícípio. ;
Eles têem o apoio do'

Presidente Emílio .Garrastazú Médici e do Governador Colombo Machado, Salles..

!

.

''.

/.

CIMENTO
\

I

I,

C'IIA.

Notas, \Espars3,sl
E continua o mau tempo e

uma. grande e
I

nova enchente .

já está ai, com centenas de'
desabr igados.

Dr. Enél;'s Athanázio, digno e

competente Promotor de n088a
comarca e nosso apreciado co

laborador, 'encontre-se em g02;o
de férias regulamentares.x x x

E vem ai,já/sábado próximo,
os XIII Jogos "Abertos de Santa
Caterrne, desta feita na cidade
de Itsjaí Os nossos votos de
pleno �xito à nossa representação.

x x x

x
.

x x

X .x X
!

I
\

"-

Amanhã, Dia da-Criança, 8

nossa saudação a todas as cri.
ancinhas de hoje, responsáveís '

,

amanhã.

x x xLuiz Peretrs ampliando -seu
.

ramo, com urna fíloial do Pantfí
cio Pão -de Ló, na' Rua Paula
Pererrs.

,

�

, x x x

o sr, Besílio Humenhuk, de.
vido o' seu estado de saúde

. ,

passa ,agora 8 maior parte do
tempo em sua resídencía ém
Camburiú.

\ 'Ae firmas' Zugman e Zaníolo
do nosso Muoicioin no rol dos j

"quem é quem
-

na economía
nectonal" na

:

reportagem espe
cialízada da I revista "Visão".

x x x'

Inaugurada sábado último a

nova ala do Asilo Dr. MaluceHi,
eH' presentes autoridades e con

viriaé1os. Depois' jentar festivo
no Restaurante -Pingutn, afere·
cido à dona Luiza S. Malucellí

x .X X

Amanhã teremos 8 anunci�da,
Festa de São Francisco no po
puloso bairro do Campo da

,Agua Verde, sendo 8 grande
enchente no local .uma das

atrações.

e seus familiares.

{, ,

.Sindióato
�

dos Trabalhadores:
R urais dê Canoinhas

/
:

, ,
,

I ._

EDIT� , DE CONVOCAÇA0
,

Assem �léià Geral El<traordin.y;("(
Pelo preseà

......

�dital
de Cçmvocaçãiffcam �onvi.

dados' todos os as dados quites .e
" e,ih pleno gozo de

seus direitos Sindicais, ara uma Asse�bléia Geral Extra
ordinária 'a realizar. se o próximofiia 16 do �orrente
mês de outubro de 1972, no Pa�i]'1íão Frei. Cristóvão, às
7,30 horas- do ,dia em pri 'eira "l&nvocação com a maioria
de seus associados legais, q,/em . segunda convocação
uma 'hora após a primeinv 'onvocação com Ia presença
de no mínimo }/'J de ,�eus/ásso iados e' em terceira e

última c0nvocação· às i{30 horã com qualquer número
dE> associados;<,para tr�&rem a se uinte

'

,

(I'
_A O R Dt'E M D'O'

'1 - D.eli�eração,ls, Associados, �ar� p rticípação deste
Sindicato ,F,.o Congre�so de Sindícatô de. Trabalha
dores' R.ll''81S do Es�ad? de Santa C�lDa. .

2
..;- Discus/ão e/ap�ovação dos problemas da C�e Rural.

3 � Assu tos geraIs.'
.

,

.,

(Se), 04 de outubro de 1972.

Edmar Gonçalves Padilha
\

Presidente

. .1.

- Rua

366
.�

Pereira,: 7,35,
,

,

Paula
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