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Dois livros euma visita,

�
,

Enéas Athanázio
o meu amigo Péricles, Prade, juiz federal em São

P8ul�, 8C!l��- de me brin�a� com um exemplar do seu livro
cI míracolí dei csne Gerônímo», tradução italiana do seu

cOs.' mil8g�es do c.ão Gerônimo», publícade no ano passado.O .h�rd fOI traduzrdo por Salvator D'Anna' e' lançado pelaeditora Palma, de Palermo, Pelas noticias que me dá seu
autor, seus contos ali reunidos começara 8 fazer carreira
Il� Europa, onde ,têr:n sido acolhidos com entusiasmo pelaerítica e pelo pubhco, corno já ocorrera com o' ortgmalbrasileiro.

Pértcles Prade é hoje, sem favor, o. escritor cstart
nense, da nova .geraeão, mais conhecido no Brasil. E que
agora começa ,a despontar no exterior:

Com pouco mais de trinta anos Prade já tem
vários livros publicados, versando poesia, �rosa e assuntos
jurídicos.

X -:-' X -:- X

.T,ambém Holdemar Menezes, conhecido professor
de MedlC\na Legal e médico na Capital do Estado, aparece
agora no campo da ficção com «A coleira de Peggy». São
onze con�os estrenhcs, absorventes; numa linguagem natural,
onde o inesperado do desfêcho constitui sempre uma

surprêsa 'para o leitor. -,

«Hcldemar --para repetir as
-

palavras de Emanuel
Medeiros Vieira - é -o autor anti-sofisticado por excelência,
em, que o tosco, o realismo bruto, a ausência de refinamen
to, além de se integrarem na narrativa parecem mais
qualidades que defeitou.

São contos diferentes, imprevisíveis, cheios de
psicologia e vividos no porto de São Francisco do Sul. São
pois, hrstórías 'genuinamente catarinenses, trazendo valíosa
contribuição à nussa literatura.

,
X -:- X -:- X

Nossa cidade recebeu a visita do CL Mário Edmun
do Lobo, governador do Distrito L-lO, do Líons International,
Mostrou-se, surprêso com o tamanho de Csnoínhes e seu

desenvolvimento. Depois de uma reunião com -a diretoria,
compareceu a ume reunião festiva no Elite Tênis' Clube,
onde' tivemos o prazer de saudá-lo em nome do Lions
Clube desta cidade. Um dos mais jovem. governadores dos
últimos tempos, o CL Mário Lobo está entusiasmado com

o crescimento do leonismo em seu Dístríto.

Serviçp Social da Indústria
O SESI encerrou. no dia 30 do mês p.p. os cursos de

Datilografia e de Flores Artificiais.

Os cursos tiveram inicio em 1.0 de egosto, tendo como

professora para o curso de Flores Artificiais 8 sra. Edvi Marques
e para o curso de Datilografia e sra. Argemira P. França.

São os seguintes os, alunos do curso de Flores ,Artificiais:
Regina Sandra Marques, Maria Bergmann, Rosalda Falkievcz,
Alzira Anoies, Argemirà P. França, Jadwtga Bojarski, Hilda
Lúcia Pereira, Anahir Ribas de Sá, Maria Vieira, Cecilia Gsspe
hak, Matilde Guenzer, Margaret Furst, Sonia Maria Píologo
Sesuino, Venda Pereira e Ignês Soares.

. 'Cada aluna confeccionou 'um arranjo, o, quais ficarão
em exposição de 1.0 a 8 de dezembro no Núcleo Regional na
rua Major VIeira, 640, no horário comercial.

.

Datilografia: Ivetti Witt, Célia Ribeiro de Farias, Jo�o
Samuel Toth, Carlos Rogério Andrade, �omeu Muhlbauer, Maf.la

Bernardete Trapp, Eliana Sudbrach,
.

Elias Joe.l Ztmamm, HIlso�
Rosa, Francisco 'Carlos Cardoso, Elfrlda Roselis ,Stange, Neuzelí

Bonetss Maria Lutzs Bonetes, Maria Amélia Barbosa da Silve,
Iríneu 'Heilmann Alvaro Mertinho Barbosa da Silva, Maria,
Tereza Stcckler Pinto, Irma Possamai Krinski, Vandamara .dos
Santos e Lauro Guenzer,

o problema do Canal- fi
J<á há vários dias que não se consegue captar

em nossa regiao o Canal 6 de Curitiba, contando-se

apenas 'com o 4 em boas condições e o 3 �e. Blum�nau,
com altos e baixos. Agora nos veio a notícia da m�er
rupção do 6, através de pôrto. União. Verdadeiros

vandalos, não se sabe quem, àemohram e depredaram a

aparelhagem da Repetidora da Lapa, �_esponsãvel I?ela
boa imagem e som do 6 em nossa regiao. ,Os serviços

de ,recuperação já foram inicia.dos, �re�lendo· se para

breve o restabelecimento do eludído canal.
, .

,

Ano XXVI Canoillh..S - Santa Catarina., 02 de dezembro de �972 - Númefo 1203
"

Diretor: Rubens Ribeiro d.' Silva ,

.

CAIXA POSTAL. 2 FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Ministério da Agricultura
. (, '

Instituto Nacional' de
ColonizaCão e Refor
ma Agrária - INCRA

/

rios que não pagarem seus iro- ,
- �

postos estarão impossibilitados ,NUMERaS
de vender, hipotecar, prometer I

em venda suas propriedades e

ainde prejudicando 8 atuação
da Prefeitura @ dos Sindicatos' UE OS INTERESSADOS SE
Rurais por falta de arr« cadação.

CO GERALDO B. SÃO CLEMENTE, PELO

Coordenadoria Regional de

Santa Catarina • eR-1O
O Instituto Nacional de Co

lonização e Reforma Agrária
IN(;RA, comunica aos senhores
::,coprietários de ímóveís rurais,
que se encontram na Rede Ban
cária os talões para pagamento
do Imposto Territorial RUfaI
referente BOS exercícios .de
1971 e 1972.

Para o pagamento, os inte
ressados deverão, dirigir- se à
Prefeitura Municipal, a fim de
retirar. o Aviso de Débito, e

posterior quitação na agencia
bancária indicada.

O prazo para o pagamento
�ncerra-ae em dezembro de
1972, após o que 08 débitos
serão cobrados judicialmente.

Por outro lado, os proprietá-

Clube de Bolão
1/0uro Verde"
NOVA DIRETORiA
Em datá de 30 de setembro

do corrente ano, foi eleita e

empossada a nova Diretoria do
Clube de Bolão "Ouro Verde",
ficando assim constítuíds:

Presidente: Dorcfhéa Fuck
Vice-Presidente: Erica Knüppel
la. Secretária: Carmen Lúcia

Weinfurter
2a. Secretária: Dolores B.' de

Oliveira
Tesoureira:Glória Wojciechovski
Oradora: Elena B. Fuck

Escola d-e Polícia Civil abre
• • - demscriçoes pa�a o curso

-

InformaçõesAnalista de
-,

Fpolls. - 14/11/72 - A Esc�la de Policia Civil, órgão da
Secretaria de Segurança e Informações, comunica a todos os

interessados que no período de 16 de novembro e 16 de dezem
bro estarão abertas as inscrições ao concurso seletivo para o

curso de form ..ção de Analistas de Informações .

O referido curso, em, regime intensivo, será realizado na

Escola de Policia Civil, durante o mês de janeiro do pr6:x;imo ano.

Poderão Inscrever-se candidatos que tenham concluido
curso superior ou que o concluam ainda no corrente ano.

,

Mais informações são dadas diariamente na Escola de
, Polícia Civil, Rua Max Schramm, 33 - Estreito.

I

A inscrição é no mesmo local.

TEM

1.

SaFra de �

sera
z

enl' dobronectarina
CURITIBANOS, 30 - A safra de nectarlna de janeiro próximo
está prevista para cerca de 77.000 caixas, com média de 4 quilos
cada uma, segundo declarações do diretor do Instituto de Refor
ma Agrária de Santa Catarina, Hélio Guerreiro, em contraparttda

•

das 40.000 caixas da sfifra passada.
O IRASC está prevendo, aínda, uma safra de 3.700 caixas

de pêssegos e 850 calXias?,de maçãs, provenientes do Núcleo de
Fruticultura Celso Ram��, de Curitibanos, que conta atualmente .

com 50 familias.
'

-

Hélio Guerreiro informou ainda que o Núcleo de Nortícul
tura de Rio Novo e Iajaí, está vendendo suas hortaliças nll feira
local. A previsão é de que, para o próximo -ano, o núcleo forma
do poderá atender os mercados de Blumeoau e Joioville, além
de outras cidades do Estado, não sendo mais necessário virem
os produtos do mercado paulista.

Mensagem do Governador no'Dia de Santa Catarina

Meus conterrâneos
Comemoremos, Povo e Governo Cata9nense, hoje, o Dia de
Santa Catarina. .

A segurança da continuidade consciente do civismo em Santa
Catarina; o passado ordeiro e trabalhador dos catarinenses -'-

, nutriz e meio do' desenvolvimento de hoje; - a ccnvícção de
que 8 perseverança é o fator essencial do progresso;' e, sobre-
-tudo,' a certeza arraigada de que as tempestades nâo<sotnente
atormentam a natureza, mas lavam os céus e proclamam a

bonança que as segue, devem ser a força na qual nos firma
remos todos, para que não se percam nem os alvos propostos
nem os roteiros estabelecidos pela consciência sadia, na refle-
xão bem orientada.

'

Seja, portanto, nas comemorações da data magna deste Estado,
nossa a mais intima certeza de que a nau catarinense, de velas
enfunadas e sob comando firme, está norteada, e anéorará
seguramente, no seu destino prometido e alviçareiro.

COLOMBO MACHADO SALt.ES
Governador
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CORREIO DO NOltTE 02.12.1972

FAÇA DA

r. Arno
na firma

2

VENDEM-SE
.

casa de alven ia
com te rena de 146

na Rua ule Pereí .

lações na
.

8 (frente BasiUo Humenhu e em

, aos domingos, no Posto do Gabrle •

Traga seu Gmf#r:antigo saia daqui
. -, com uma paixão ado seente,

Prepare o seu cor ão,
Nós estamos reserv do para ele uma

emoção forte: o Volksw en 1.500.
Com 52 HP, freios a �co, bitola larga

e barra compensadora no é'xo traseiro.
Depois de ser apresentad ao Fuscão,

v. vai sentir que o seu, amor a tigo
. está na hora de acabar, .

Mas para esse amor não ficar uito
triste" nós o aceitamos como entra a.

I
.... !

)
i

REVENDEDOR
AUTORIZADO

CASA LANGER

op, ..........--ooIil

Desodorantes: A French, Odorono, Vaness,
, Cashmere Bouquet � Rexona.

âm�a�as
6-12-] -220 -240

\

LUZ' FLUO ser

·CONJUNTO

I

Milho
\ ' Híbrido·

que

. ereira, 787, bem no centro da

Fotocópias
o REGISTRO CIVIL, de NEREIDA

C. CORTE, funciona DO FOR UM,' tem

clientes que acaba de r eber uma nova

FOTOCOPIADORA 3M, - modelo '71", automâ
tica, que copia todo e qualquer mento,
livros e outros papéis, em apenas 10 segu os

com nitidez e perfeição inegualáveis.

\

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou maia côre.)

Serviço rápido e perfeito'

Impressora Ouro Ltda.Verde
,

'
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Noticias

Escreveu: Esmeraldino M. 'de Almeida

Semana da Saúde -Itaiópolis-SC
Promoção a cargo da Universidade Federal

de Santa Catarina, Comissão de Saúde Acaresc
, Prefeitura Municipal e Proteesores, t�ve injci�
dia 26 p, p. o Plano Piloto de Saúde no municí
pio de Itaiópolis a cargo da U.F.S.C .. Este Plano
Piloto �e Saúde será desenvolvido com a partícípação de 94 estudantes e 8 professores uni
versitários da Universidade Federal de Santa
Catarina dos 6et�res de medicina, odontologia,enfermagem e bloquímíoa. A atuação desses
elementos do setor Biomédica da U.F.S.C., tem
por Iínalídade colaborar com as autoridades do
município de Itaiópolis na elevação do nível
sanitário local. As equipes de universitários se
fixarão em 27 comunidades bases, deslocando-se
destas para as demais existentes no município
(total de 84 comunidades). A programação é
simultânea em todas as comunidades na sede
'do município.

Hoje o grandioso Baile do Chopp
Finalmente, hoje à noite será realizado o

6.0 Baile do Chopp na cidade de Oanoínhas,
promoção do Grêmio XV de Julho, que contará
com a presença da senhorita Marlene Machado,
Miss �anta Oatanna-za O grande acontecimento
social vem despertando muito interesse. Estarão .

presentes também as misses: Balneário Cambo
riú, srta. Marisa Vieira; Joinville, srta. Rosvita
Scheidemann; Massaranduba, srta. Leoni Jaco
bowskí e São Francisco do Sul, srta. Luiza Moro.
A animação do tradicional baile estará a cargo
do tamoso conjunto "Os Incríveis". Será um
acontecimento que marcará época: na sociedade
canoinhense, a presença das mais lindas senho
ritas da ter�a barriga-verga,

Utilidade Pública à refinaria
A Seoretaría de Imprensa da Presidência

da República divulgou decreto do Governo de
clarando de utílídade pübllea, para, fins de desa
propriação pela Petrobrás imóveis e benfeitorias
nos municípios de Araucária e Curitiba no

Paraná, destinados à construção de uma refina
ria e unidades ccmplementeres.túezete do POVO)

Governadpr agradece
O Governador do Estado Eng. Colombo

Machado Salles, enviou o seguinte telegrama ao

Presidente do Diretório Municipal da ARENA,
agradecendo a comunicação referente ao resul
tado das eleições de 15 de novembro em nosso

município: "limo. Sr. Esmeraldino Almeida, DO.
Presidente Diretório Arena - Papanduva, Agra
deço rádio vossêneía participando vitória nosso

partido pt Saudações Colombo Machado SaIles
Governador pt"

Já no no mar o

submarino brasileiro
.J o "Tomelerq", segundo -dos três submari

nos encomendados pelo Brasil sob um custo de
20 milhões de libras esterlinas (282 milhões de
cruzeiros), foi lançado nos estaleiros Vickers,
na Inglaterra. A cerimônia do batismo e o lan
çamento esteve a cargo da sra. Maria, eSI?o�a
do almirante Adalberto de Barros Nunes, MInIS
tro da Marinha do Brasil. (Gazeta do Povo)

Posição dos suplentes'
de Vereadores

Conforme prometi no último número do

I

de

[ornal "Correio do Norte" em minha coluna,
venho levar ao conhecimento dos eleitores a

Classificação dos suplentes de Vereadores, visto
no número anterior somente constar os eteítos.
E' a seguinte a Classificação dos suplentes: 1.0

... OtaciUo de Paula com 192 votos; 2.0 - Antonio
Greschuk com 108 votos; 3.0· Tacllio Rodrigues
de Melo com 75 votos; 4,0 - Fernando Antonio
Werka com 67 votos; 5.0,: Marcos Pscheidt
com 48 votos.

Colação de grau
Colará grau dia 8 do corrente a senhorita

Soely F. Bertão, apreciada colunista social, inte
gra a turma de formandas, Fléríde I. B. Bitten
court do Colégio Normal Sagrado Coração de
Jesus, de Canoinhas. O colunista agradece o
convite almejando um futuroso porvir à pre
zada colega Soely,

ESPORTES
Dia 26 paesado, visitou nossa cidade o

novo e já possante esquadrão do São Cristóvão
E. C. da cidade de Rio Negro-Pr.. Turma jovem
e combativa não demonstrando à primeira vista
o real valor da equipe. Os aspirantes em jogo
preliminar venceram por 2 x 1. Os titulares no

primeiro tempo se mostraram equilibrados, con
seguindo o quadro da casa uma vantajosa mar

cação de 3 a O, resultado que deu margem para
que os locais se descuidassem de suas respon
sabilidades, mesmo fazendo certo jogo recam

boleseo, oportunidade que aproveitou os visi
tantes abrindo suas baterias contra o adversário
chegando a conseguir um empate de 3 x 3;
quase que no final da partida foi feito o tento
da vitória dos papanuuvenaes. A arbitragem foi
confiada ao 8gt. Walter Domingos de Andrade,
que agradou plenamente.

Passarela da Sociedade
Hoje quem estará festejando niver é li

menina Neidimara, filha do casal sr, Albaro
(Donida) Dias de Morais; logo mais à tarde re
ceberá em sua residência suas coleguinhas
para as saudações protocolares.
* Também' logo mais à tarde os cumprimentos
estarão pontificando para o sr. Geraldo Thies-.
sen que estará festejando idade nova, moço
ainda. possuidor de um coração de bondade na
sua humildade, receberá seus amigos que irão
cumprimentá-lo em sua residência.
• Dia 8 completará mais um ano de sua feliz
existência o sr. João Lemos de Souza, cidadão
bastante estimado por seus dotes de bondade,
será no dia de seu natalíeío muito cumprimen-
tado por seus amigos.

.

* Também nesta data nossa agenda social re
gistra a passagem de nrver da sra. Conceição
de Almeida, atualmente residindo em Santos-8P .

Os cumprimentos rumarão para a natallcíante .

que é pessoa bastante estimada entre nós.

A coluna felicita os aniversariantes fazendo
votos para que a data se repita por muítos anos.

Um por semana - QUEM AMA, ver

dadeiramente, sabe respeitar, sabe renunciar e
sabe morrer na vida terrena, porque' morrendo
na terra é que se nasce para a vida. eterna.

(IS. F. M.)

eclaração
Decl amos que fo) extra

viado o Certificado Ide pro
priedade do ti] ,aminhão
marca Mer edes Benz, ano

de fabricaçã 196;' cor azul,
chassís n.? 344 211101-6612,
motorn.OM321 '8011014636
Certificado de

I
0.0 124426-80,
0235. Fica 1 me ':mo sem

efeito por ha
.

er sid reque
rido 2a. via.

Canoinhas,
14 de novrmbro
Transportes,
Represent�ções e \
ConsignaçÕes "IZE" Ltda.

ISAAC ZUGMAN

- .Alto das PalmejrasFone, 294

Carteira
Nilv Maria Waltric

Assis Pereira, torna co

que extravio . a Cartei-
ra Nacio de Habilitação rido a 2a .. via.

. /.
J

I

Vende-se lotes
Vende· se . lotes situados

em Alto das Palmeiras. Os

interessados obterão melho
res informações com o sr.

Antonio Salomon naquela
localidade. 4

......................--._--,

COBRAS
todo colorido.

C i Ii e V e r a Cruz
(O DE s u c e

é
s o sj

A P R E S E N T A -i.·15 h • cene, 14 ano. - p�; grama duplo
onumental filme de corrida de carros

em deslumbrante

HOJE. ai

1.0 filme:

500DE
2.0 filme: on Brando, Débo' a Keer e James

Mason n filme to o colorido:

livre

Bola 500
DOMINGO, a. 16 hora

DOMINGO, em

cenauea livre e -a.

Kirk

N I N H OS

DIA 04, 2a. feir�, a. 20,15 ano.

Ninhos
DIA 05, 3a. • • ceneuea 14 anal

OlA 06, 48. 14 Ano.

Um, super filme d alto suspense:

DIAS 07 e 08, 5a. e 6a. eira - a.20,1 - cenl.14 ano.

A Fox aprese a um super ilme colorido
fílmad Cinemasc

DIA 09, .áb.do·

A C A'N J

1.0 filme: eu sou
I Lei

2.0 filme: a Negra na China I

rido.

',E JULIETA
Para o 5 de dezembro (Natal), Maz aropi em

GRANDE XERIFE
. Para 31 de dezembro, Charles Bronson em

PASSAGEIRO /DA CHUVA

'- �
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CORREIO DO NORTE 02-12-1972

da

I] Não havendo orum para a

ficam convo dos os senhores associados,
gunda , convi ação, uma hora mais tarde,
com qual . er número.

2� Estatuta amente, não valerá o voto por pro ração.

3) As eh as deverão ser apreaentedaa na Secretar!
24 oras entes da Assembléia, devendo tere
be eplácito dos candídatos.
Canotnhas.I 30 de, novembro de 1972.

Wilson Seleme
Presidente

C e Canoin�en
Geral

ORDEM

a) Relatório da Diretorie, despesas;
b) Eleição dos membros' da Diretor!, compostos dos

seguintes: Pre8ide�, , Vice-Presid nte e Conselho,
Físcel composto d três membros.

2

BesDltad� daCampanha doNatal dos Lázaros
09 Coordenadoria Local de Educação

MUNICIPIOS DE CANOINHAS E' ptA}OR VIEIRA
•

I
__�_' _

Ordem
de

Classii.
ESTABELECIMENTOS

,

Importân••
Diretor ou Hespomâvel

, Cr$

, T'O l' A L
1 E.R. Maria Carol a Poetol Nair S. Leskí
2 E.R. Profa. Aurora da S. Braga Neide Krul

, 3 E.R Frei André alinski Irmã Paulioa FUliostto
40 E R. Profa. Margari a A. de CarY. Maria Dolorel Tadra
5 E.R. Prof. Draulio C. Cunha Inêl Roe_ler

'I T U T A L
1 E.I. de Colonia Rut e. Cooegondell Marciniak
2 II E.I. de Billrrll Maol Leooi L. Galelki
2 E.I.' de Saota Emídi . 'Maria M. dOI Aniol
3 E.I. de Rio d'Areia e Cima / Delfioo C. ,da Màia
3 E.1. de Serra da. M te. / Zita Niedzil.ki
3 E.I. de S. Sebaltião do Ferreiral Catarina S. Ludka
40 E.I. de Imbuia·Rio B, nito /' Iraci S. Iarroche.ki
5 E I. de Agudo. ,l' Lidia Buracovlki
5 E.I. de Colonia Ouro � erae Irene MuchiDlki
6 E.I. de Rio d'Areia

dJI jMeió
Carlol KOlcian4ki

1 E.I. de Serra Preta ,/I '
JOlé R. WigiDelki

7 E I. de Ribeirão Ra. i Thomaz Tadra
8 E.l. de SilDto ADtonid'�" Fideli. a. do Prado
9 E.I. de Sta. Bárbara Rldol Pardal Àlv8ni Gonçalves
10 E I. de. roida ,de CiJn� Natália P. Lemo.
11 E.I. de Arroio FUrJdo Sofia D. da Silveira

E.I. de' Gralha l! Maria Eliana SteileiD
E. I. de Lagoa do /8ul '

Antonia Schveiczki
, E.I. de PinheirolI Anita R. Rocha
E.I. de Rio BO,!Íto I,,' Miguel Scbie.. l

E.l: de Lagead9' LilO f ADtonio Pire.

/ I T O T 'A L 538,00
E� I. Municípi6 de Ca�oiDhal 330,00
E.I. Mun�cíp/�o de Maiom Vieira T O T � L 97.00

I ,

I TOTAL GERAL II 2.939,20

NOTA: pelaLelevada compreensão, pelo espírito nobre
P. en/altecedor com que foi encampada e consi

derada e s�fu real esp(rito ,filantrópico, ,pela caridade
cristã em al}�i1iar aos menos favore:!idos pela sorte, pela
espontaneid�de sempre alerta dos Professores, e alUDaS
canoinhense's os efusivos agradecimentos da Coordenado
ria Local de Educação 09.

I

FIDELL� LOVATEL

1 Colégio E.ta al Santa Cruz
2 G E. Prof. Ma oel S. Quadros
3 E.B. Almirante Barroao
'� E.B. Luiz Davé
5 G.E. Josê Zanio

II Eloi BODa
Avany D. Jurgeoen
Hildegardt Tbiem
Natália B. da Silva
Lair F. Pereira

Cordenador Local

395,00
390,00
345,00
260,20'
215,00

1.605,20
'1l5,ÜO
80,00
70,00
69,00
35,00

369,00
85,00
55,00
55,00 '

50,00
50,00
50,00
45,00
30,00
30,00
22,00
15,00
15,00
13,00
10,00
8,00
5,00

Publicação Oficial

Prefeitura Munici�al �e· Canoin�a�
Oecãeto N. 463 de' utilida.de ,p�blica, para fins �� Portaria de 28 ..11-7t'deeeprop-ieção, uma área de 'ter-

AI id S h h P f"
27 11 72 'fi ras. com 280 m2, de proprieJade M

�I. eSI c 'Cmac. erh, Ereu�i o, - -
1 d J

�Th
d 'v ;hl umcipa enom as, ,(ado

I o sr. O eo oro 1,,0 er, de SaDta SQta�!la no uso �e
AI�i�e� Schumac�er, Pr�eito nece8sári,o

a a abert?rr de um Btribuições legai", 'etc, re.f(olv:�aa
Munlclp8� de CaDolOh8s, E,Iltado trecho da R ,Urugoal'J DE S 1 O

_

Rde SaDta Catarina, no 08'0' de .J
R'

.• � \
suas atribuições, e, /'

Art. 2.0 _ E''!\:le D�creto entra
O ";,,ngeDhelro CIVtl;� . Leones

,

'

em vigor' Da data�à�ls.ua, pública. Greipel, _para eX�,rcel' o cargo

C
..'

ã d
.. - em comrssao; padrão C. �. 9, deonsiderando, que co'}' (> ad- ç. °t' ,r�voga a8 as

/ ·,e..o"slçoes em
Diretor de Viaçll'� e Ol,iras, avento da CODstituição de 1967, con rano. I '\", • •

Oi( À •

todo o artigo 239 da Lei! DO 413 /" 'V,�, partir de 10 de 'outubro prq Imo

de 24-3·1958, desta mbni�ipall'- C
.

h 28 d b '�' 197'" pasaado, .

aDOIO as, e' novem ro LI�" ...

C
.

h 28 'iJ' b d 19"1,dade, o mesmo tornou-se incem- ' .' .,"" aDOID as. e novem ro e ,2

patível com o parágrafo 3.0 do �As� Alcidel Schu'!'.ache1:�� Ms) AlcjlÍ_es Schumacher
artigo 10i, daquela Cart� Magna, Pref�lto MUDlclpal Prefeito Municipal
cujo t_eor foi mantido p,lo pará. ,

grafo 2.0 do artigo 102'1da CODS- �A9) José Bonifácio rurtadfl Ms) José Bonifácio {'u,tado
tituição de 1969;. :� Diretor AdmiDistrativo

.

. Diretor AdmiDistrativo
,

.. .�
Considerando, que tai8�va[ltageDs

não mais pedem ser co�feridas aos

funcionários públicos, �lnunicip8i!l;
�

,

.�Considerande, que 8 aposenta
doria foi deferida bJsearlo em

pareceres de Asses80t Jurídico e

do Diretor Admioiatritivo;
Conaidereudo, que po�teriormente

o AS!lessor Jurídico 1esta Prefei
tura, emitiu novo pr(recer, com as

retificações apoD.tada�, resolve:

Retificar e R.at�ficar o De
creto de 25·10-7J',que concedeu
aposentadoria a funcicnério público
municipal, pas9aDd� a ter a se-

guinte redação: .'
.�
<

Art. }.o - Fie'; aposentada a

fUDcioDária Ludonula Bojarski,
lotada no cargo de Auxiliar de
CODtabilidade" Pddrão til. E. 15.
do Quadro Uoicri1toa Funcionârios
Municipais, coai os proventos
mensais de Cr$ 510,00 (quinbetiéos
e dez cruzeieos], acrescidoa de
30% (triDta porí cento) de adicio
nais correspond�Dtes a 30 (trinta)
enos de serviço público; a contar
de 10.9·71:

,
)
i

Art. 2.0. - O presente Decreto
entra em vigdr Da data de ,sua

publicação, revogadas as disposi-
cões em, contrário. •

1

Canoiohas, 271 de novembro de 1972

(As) Alcides Schumache,
Pr:feito MUDicipal _

'

(A8�_ J�sé !Bonitácio {'�,tado
Di�etor A�míDistrativo

7
_ J

Decretp
"

N. 404

28-11-72
Alcides i Schumacher, -Prefeito

MuoiciPl!l1 de CaDoiDhas. Estado
de Santa CatariDa. DO uso de
suas atribuições, e de acordo com

o artigo á.D, letras �'m" e "pu e

artigo 6.0 do Decreto Lei 0.0

3.365. ciom as alterações introdu·
zida!! pela Lei n.o' 2.786, de
21-12.56,

D E C R E T A:
Art. 1.0 - Fica declarado de

Vend,e-se
Vende-se uma casa de

propriedade do sr. Daltro
Peixer, situada na Rua
Irmã

. Felícitas, próximo
ao Colégio Sagrado Cora
ção de }esus� Tratar com

o sr. Ari Haufte. 4

de

ESTADO DE SANTA CATARINA

Se_or e Cul_urade educação

8a. Co rdénadoria Regional de EdDca�ão
Ofício Circula n.O 347/72/CRE
Do: Cóorden dor Regional de Educação,

. Locais, Diretores de Estabelecimentos,
dos Círculos de Pais e Mestres

Assunto: "DECA: AGU DE ALERTA AOS PAIS,"

A guisa de. laboração transcrevemos 8 seguir. o Decálago de
Alerta aos Paia do pr Iessoe Osvaldo Moraes de An ade.

de Aler_a aos

Para melhor o ervação de seus próprio filhos, aqui estão
dez tôpicos importentes, ue evidenciam anomali a serem pesquisa.
das DOS jovena de boje. A observação de qualq '�, lJassas elt�raçõe8
Dão quér d;zer explicitame te que o jovem s a um viciado. poia
embora exista 80% de pos ibilidsdes favoráve' ao vício, a modificação
encontreda �oderá ser resul nte de algum o tro distúrbio psíquico.
Por isso aconaelhames que I) abordagem de pai ao filho deve ser

feita com muito tato e basta te compreenl'" o. e humanidade, pois em

caso contrârio o resultado ser negativo.
I - Mudanqa brusca a condut do adolescente.

,

\

II - Uma ineônia rebe e que ele começa li apresentar (ele
próprio se queixa ou os familiare ,obse vam).

III - Irritabilidade aem at' o aparente �por qualquer coi
sa origiua-se a explosão nervosa),

IV - Uma inquietação mo ora, que faça com que c jovem
não teDha paciência para acompaDQ" seua familiares Das horal das
refeições (impbcieDte, iDquieto,

�.".l.d
e, violou'e).

,

V - Depressões - esta s de ugústias sem motivo aparente;
VI - O jovem vem f zeDdo u bom ou regular currículo

escolar, e, de repente sem qu quer expl cação, cai o aproveitamento
ou desiste bruscameDte dI' es dar.

VII - .o adolesceD
. que recusa air do quarto, evitando

qualquer cODtato com amigos e familiares, isola do-se de tudo .e de todos.
, VIII - A muda a de hábito: passa a dormir de dia e fica

acordado à Doite, OUViDd peus discos com o áximo de volume e

não se preocupando se e,Btá ou não moleltando aos outros. Encontro
de �omprimidoll, seringú ou cigarr�s estraDhos ,eDtre os perti'lDCeS
do jovem.

'

IX - O desa arecimeDto de obietos de alor da residência
e mesmo de dioheiro; ou aiQda, um iocessaDte pe

.

do de dinheiro.
Ele precisa de diohei o e c9da vez em maior impo tância, a fim de
atendei' à \ exploroçã do traficante parà aquisição, produto que
lhe determinou a d eDdêDcia.

X - Obse vação frequente da companhia em que está o

jovem, (As vezes, as más compáDhiafil são as iDiciadora dos adoles-
centes na Stl9ra d vício).

'

Colaboração do P c6logo DR. OSVALDO MORAES DE A

LYCURGO ALEIXO NORA
Coordenador RegioDal de Educação'

'Nascimento,
.

-
-

-
-

•

Encontra-se em festa o lar do casal, ROMUALDO
(CACILDA) SCHROEDER, com () nascimento de um robusto
ga,oto ocorrido dia 29 de novembro de 1972 na' Materni�
dade do Hospital Santa Cruz. .'

Ao recém"nascido e seus pais, enviamos os nossoS
sinceros votos de felicidades.,
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Miss Santa
chega hoje
A bela da foto é li senhorita

MARLENE MACHADO, Miss

Sa�ta Catarina 72, que chegará
'em nossa cidade hoje, às 18 horas,
com uma grande comitiva.

\
I

Deverão vir também as seguin
tes: Miss Joinville: Rosvita Schei

demann; Miss Massaranduba: Leoni
Jacobowski; Miss Camboríú: Marisa .

Vieira e Miss São Francisco' do

Sul: Luiza Moro. '

Logo mais às 20 horas, no

Clube Canoinhense, as misses é

acompanhantes serão homenagea
das com um jantar, e às 23 horas

participarão do 6.0 Baile do Chopp
na Sociedade Beneficente Operária,
promoção do Grêmio XV de Julho.

As misses são convidadas espe
ciais da colunista social SOELY

BERTÃO, que irá apresentá-las
na Sociedade Beneficente Operária,
no grandioso baile, pois o conjunto
é "OS\ INCRIVEis".

Canoinhense compareça, será

um bailão inesquecível.
.�
/ ,

Catarina ,72
em (anoinhas

Colégio CODlercial de. Canoinhas

EDITAL
De orde do senhor diretor,

torno públíco ue a Secretaria
do Colégio Com cíal de Csnoi
nhas estará aten ndo todas as

noites, até 15 d� ezembro, a

partir das 19 horas, ara o se

guinte: EXAME DE S EÇ,AO
- CURSO' TEcNICO E CON
TABILIDADE

M�dias - arttméttca, ponde
rada e geométrica.

Porcentagem - juros simples,
regras de três simples e com

posta.

Câmbio - potenciação, radí
. cíação, equação do 1.0 grsu com

uma variável.

Para' ingresso no curso ac a

referido o aluno deverá subm -

ter-se li exame d'e seleção,
ser realizado no dia 17 de de
zembro à' partir das 8 horas,
cujo programa será baseado no

que segue:

Português:
Redação. com tema a ser

escolhido.

Artigo - adjetivos e suas

flexões (gênero -e número).

Pronomes - passeais, � 9€S

sivos, demonstrativos, r ativos,
indefinidos.

Verbos euatlíare - regulares
e irregulares.

Secretário

Visto: Zaidan E� Saleme
Diretor 2A pátria brasileira

stuets)..

Certificádo de onclusão e

vida escolar do curso ucdamen
tal em duas via! (gi síal ou

equivalente).

Informações co

Hugo Sci?midt, telefo
/

Vende ..se

,. Para seus impressos

PROCURE

Impressora Ouro VerdeF ções ordinárias e decimais
(o rações fundamentais e pro
blemas]
Razão e proporção (problemas).

Certidão de vacinação anti
variólica.

Prova de quitação militar para
maiores de 19 aDOS.

I

A casa dos bons serviços

Ramos 1206, esquina Barão

doBíoBranco, Çanoinhas-SC.

ANIVERSARIANTES
ANIVERSARiAM-SE

Hoie: a exma. viúva sra.

dona Anita Buss; as sras.

donas: Noemia esposa do sr.

Agenor V. Côrte e Leoni
Natália esposa do sr. Heri-:
berto H.. Schultz; os meninos:
Edson filho do sr. Eroino
Friedmann e Gerson José
filho do sr, João Dirschnabel.
Amanhã: o senhor Arildo

Vieira; o menino Marcos
César filho do senhor Afonso
Grosskopt,
Dia 4: o sr, Paulo Dehner;

os meninos: Cláudio Rogério
filho do sr. Oscar Werka e

llson Carlos filho do senhor
Miguel'Anareceevecz.

'

Dia 5: o jovem Antonio

DA SEMANA
José dos Santos.

Dia 6: os senhores: Moacir
de Paula e Silva é Erotides
Pacheco Prates, residente em

Papanduua; o jovem Udo
Winter; o menino Henrique
filho do sr, Iatoslaw Doliznv,

DiaZ: os senhores: Orlando
Nascimento' e Moisés Borges
de Souza, residente em Salto
d'Agua Verde.

'

Dia 8: a senhora dona
Sebastiana esposa do senhor
Leonardo Brey; o sr. Roâolto

. Frohener; o jovem MárCio
Ivan, TremI.

Aos aniversariantes, os sin-
-

ceros cumprimentos deste
semanário.

METROPOL F.C.

de
de-

"

1.0 ,aniversário
Os componentes do time Metropol F. C. comemo

raram dia 17 último com um jantar festivo seu primeiro
aniversário; que transcorreu dia)5 último.

A nova diretoria ficou assim 'constituída: Presidente:
Jaime A. Massaneiro; Více-Presídente: Luiz A.' Machado;
Secretário: Cláudio Ribeiro; e os demais componentes' são:
Ari Keller, Egon Frantz, Salvio Woitexen, .Onío Pedras
sani, Wilson Corrêa, Dorvalino Elias e Jaime �V. E o

técnico escolhido por todos foi o sr, Amauri Sphaír,

R E G' l S T R O ' C [ V I L

EDITAL
Maria Oba de And de, Escrevente Jorament a do Cart6rio do
Registro Civil do Mu [oíplo de Três Barrai, omarce de Canoinhal; ,

E. o de Santa Cat na

BERNARDES e MARLI CO
naaeido em Itapema, DO dia 08

Apre.entara OI doeumentoa exigidol pe
180. Se alguém t" 'er conhecimento de exiati" a

legal, acuse-o par finl de direito. •

Certidão. de nascimento ara
Sinônimos e antônimos -

anéllae mo ológica e análise
.

aer fotocopiada.
sintática. Atestado de sanidade

mental.

arràl, 11 de novembro de 1972.

BA DE ANDRADE - Elcraveote Joram tada
)
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Notas
Hoje, nos, amplos salões da

Sociedade Benefícente Operária,
o tradicional Baile do Chopp,
sempre promoção de sucesso
do Grêmio XV de Julho, com

a honrosa presença de Miss
Santa Catarina.

x x x

Os vãríos Diretores da firma
Olsen estiverám sábado. último
em Mai'cilio Dias quando parti
ciparam de gostosa churrascada
e trataram de altos assuntos da
.aludída

,

empresa.

x x x

Dr. Herley, Delegado Especial
de Polícia da Comarca, deu um
rápido giro pelo nosso litoral,
acompanhado de sua exma.
família.

x x x

Esteve domingo último em

nossa cidade, revendo familiares
e amigos, o advogado Doutor
Gervásio Barcelos.

x x x

Os candidatos eleitos seúhores
Alfredo de Oliveira Garcindo,
Dr. Paulo E. Rocha Faria e

Wendelin Metzger realizarão o

baile da vitória, antes da posse,
no Salão Metzger, em M. Dias.

x .x x

O Clube de Bolão Fantasma
realizou jantar, festivo, sábado
último, pela posse de sue nova

Esparsas
diretoria, ali presentes, al,sm dos
associados, autorídades e convi
dados especiais.

x x 'x

A conhecida. famili� Mayer
se reunirá nas festas natalinas
do corrente ano na residência
do Dr. Gilberto Mayer, em

Cascavel.
x x X

A vítóría do sr, Alexandre
Puzyna e Dr. Salime no pleito
de lê de novembro em Porto
União, significa a queda de um

esquema político 'que domi
nava há mail! de 30 anos o

vízinho município. Tal fato é
registrado com certo destaque
pelos jornais daquela cidade.

x x x

Outro eauoínhense- que se

elegeu vereador lá fora, sr.

Fernando Rumpf, pelo munící
pia de Porto Uoíão.

x x x

O Sossego F. C. testou do

mingo último o seu novo elenco
ante o Santa Cruz, no Municipal
e foi surprendído pelo elâstíco
marcador de' 8 'a O. Amanhã,
num grande festival, enfrentará
na partida de fundo o Ipiranga
de Peranaguâ, no primeiro 'in
tercâmbio entre panaguaras e

cancínhenses.
-

Vamos, todos prestigiar.

_,li Gado alemão
melhorar I nosso

.

vela para
-

- !

rebanho
FLORIANOPOLIS, 21 - Foram desembarcades no porto

de Itajai, vinte e cinco cabeças de 'gado de alta qualidade.
O lote importado é formado por animais das raças Frízea

.gado leiteiro] e Fleckvleh . (gado leiteiro e para, corte', compre
endendo dezessete novilhas cobertas, cinco touros e trê's bezerros

, que !l8scerem na .vísgem.
O gado é uma doação do 'Govet:no' alemão ao Estado de

Sentá Catarina, decorrente do convênio firmado entre ,a Repú
blica Federal Alemã, o Ministério da Agrícultura e a Secretaria
da Agricultura.

.

Informam os técnicos do Projeto Catarinense de Insemi
nação Artificial, que a finalidade da importação destes snímaís é
,obter com a uso do sêmen dos reprodutores, a curto prazo, 08

beneficios do barateamento da reprodução, e a longo prazo, o

melhoramento geral dos rebanhos catarínenses.
-,

Os reprodutores ficarão am Indaial; no Centro de Inse
minação Artificial e produzirão sêmen que gerá congelado e

distribuido por todo o Estado.

As- dezessete novllhss estão em Lages, -de quarentena _e
em tratemento'de pré-munição contra aneplasmoee e píroplasmose.

Após este período, os animais serão retirados pelos cria
dores que os encomendaram e serão pagos, li longo prazo, sem

juros e sem despesas de compra e imunização. (AGRINFORME-MM

�••B•••••••�•••B�m��.B�•••••••�B

8.0 SALÃO DO
o 8.° Salão do Automóvel, que foi

inaugurado dia 24 de novembro, às 19
horas pelo Ministro da Indústria e Co-'
mércio, 'Governador do' Estado e Prefeito
de São Paulo, não 'comemorá somente

,.., ",'
.

novos lançamentos da Indústria Automo
bílistíca-e de Autopeças. Comemora, prin
cipalmente, um recorde de produção; 600
n::il veículos elp 1972, previsto no início

o '" MAVERICK,
o MAVERICK, da Ford, é a grande

atração do VIII Salão do Automóvel. O
'modelo brasileiro sofreu 921 modificações,
em relação ao Norte-Americano, para que
se adaptasse, segundo a Fábrica, às nos

sas condições. Ganhou por exemplo,
novos frlso� cromados e emblemas; 'o

banco
'

traseiro foi inteirámente mudado,
para que o Maverick pudesse levar seis'

passageiros. . Com lançamento previsto
para junho do próximo ano, o Maveríck
será oferecido em dois modelos: o Cupê,
nas versões luxo e super-luxo e o GT, o

carro esportivo da série.
'

.

O ,'primeiro terá motor de seis cílin
dros em linha, enquanto o GT será equi
pado com motor, V8 (Maverick Norte
Americano e Ford Torino, também produzi-
dos nos Estados Unidos).

.

O Maverick que a Ford está produ
zindo no Brasil mantém, no entanto, as

mesmas características de estilo que
fizeram, do modelo norte-americano, o

carro de maior êxito de vendas, depois
do Mustáng.

Lançado em abril de 1969, ele atín

.gíu mais de um milhão de unidades. As
linhas agressivas do Maverick começam
pelo capô longo e a traseira em fast-back,
terminando o estílo rabo-de-pato. A grade
dianteira é- .formada por frisos horizontais
e verticais. Seus faróis estão alojados
numa saliência que acompanha as linhas
dos para-lamas dianteiros. No modelo

brasileiro, o banco traseiro foi redesenhado
e se colocou um poria-luvas 'no painel de
instrumentos, em lugar da grande prate-

111

AUTOMQVEL
ao ano. Embora 'as fábricas estejam de
senvolvendo novos veículos, somente três

apresentaram modelos que serão lançados
brevemente: FORD, CHRYSLER' e PUMA.
A Ford apresentou o MAVERICK que

passará a produzir no Brasil; a Puma

apresentou o modelo GTO, com motor
Chevrolet e a Chrysler do Dodge 1.800.

na
-

versao brasileira
leira que existe rio norte -amerícano.

Os' bancos' dianteiros, individuais no

Cupê e nó cr, têm a mesma aparência,
esportiva -do modelo norte-americano, com
encostos mais estreitos e mais altos. Os
instrumentos são os mesmos do Maverick
vendido IlOS Estados Unidos, com dois
mostradores circulares. Um deles reúne o

velocímetro, com odômetro, o outro com

bina os indicadores de gasolina e tempe
ratuta, além das luzes-piloto de alternador
e pressão do óleo.

O carro brasileiro terá também um

comando sob o painel, p�ra abrir o capô.
,O espelho retrovisor externo é igual ao

do Corcel e do Galaxíe. E o motor do
Ma verick? Partindo de um bloco de seis
cilindros ,em linha, os engenheiros da Ford
desenvolveram um novo motor para .o

modelo Brasileiro. É de 184 polegadas
, cúbicas (3.01'5 centímetros cúbicos de ci
lindradas, com 110 HP). Com esse motor,
o Maverick Cupê alcan-ça 154 quílômetros
por hora. O G T terá motor com 4.951
centímetros cúbicos de cilindrada, que
permite uma velocidade máxima de 182
quilômetros. A eliminação de ruídos foi
outra preocupação da Ford.1 Os coxins do
motor, suspensão, transmissão, eixo tra
seiros foram desenvolvidos para reduzis
ao máximo a transferencia de' vibrações
e ruídos à carroceria.

,/

Os modelos da linha (;ORCEL e

o GALAXIE 500 e LTD LANDAUforam
mostrados no Salão exatamente como o

público já os conhece.
,

n

•

I

I

Vários� e tamanhos -' L�ias MER,HY SELEME
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