
nossos leltcres e colaboradores,
"

NATAL,
BOAS

Renovamos em mais este

os melhores ·votos de

A grande Canoinhas de hoje,

o ano

maior amanhã.
de 1972 Foi decisivo para o

desenvolvimento
, É evidente e meridiano, para gsudío de todos chegemos

ao f�nal, de 1�72 com um salto doe mais positivos' e o nosso

mUOlciplo solldamente estruturado para o seu grandioso porvir.
Tudo começou. na gestão do dinâmico Prefeito Therézto

Netto, que, como já afirm,!'mos p�r> varias vezes, conseguiu reas

cender em todos os eoraçoss canolDhenses, a cháma da esperança.

A �.li para ,cá, governo e governados, como que irmanados
e �qua::llmes, partiram para a grande e patriótica jornada.

O atual Prefe�to sr. Alcides Schumacher, cujo mandato
de 3 aDOS está a se findar, partiu para a consolidação da estru

tura iniciada por Therézio e o resultado ai está, Csnoínhes' lide
rando IO[Jge o desenvolvimento, na região do planalto com a

colaboração, ativa e indispensável do Governador Colomb� Machado

Salles, que olhou com todo o carinho e dedicação para a no��a área,
As chaminés estão se alevantando nos distritos industriais

dos bairros da COHAB e Campo d'Agua Verde, num ateatado

eloquente do noss� desenvolvi�ento e progresso e, consequente
mente, novas e muítas oportunidades de emprego e mão' de obra

surgirão a curto prazo.

O Frigorífico Canoinhas S.A., o tão comentado FRICASA
'também com o decisivo apoio e incentivos do Governo do Esta�
do, passará a funcionar a partir de março, após reformas e

ampliações e que está sendo objeto, devendo proporcionar aquilo
que todos esperavam, uma nova fonte de riqueza ao nosso inte

rior tão, empobrecido.
A c�nstrução da grande fábrica da Riges�, como o pre

visto, já trouxe seus reflexos positivos até nós e destacados

jovens de nossa cidade já prestam serviços naquela empresa, indo
e vindo' em ônibus especiais e outros em seus próprios veiculas.

Outra conquista do corrente ano, foi a próxima instalação
em nossa cidade de um Centro de Treinamento de Batatas Cer

tificadas, em convênio, Brasil-Alemanha. Outras comunas de maior

porte pleltsaram sediá-lo, 'no entanto, prevaleceu a palavra dos

técnicos que optaram pela nossa região. As consequências favo

ráveis e positivas da grande conquista, quando em pleno funcio

namento já no próximo aDO, são ainda Imprevisívets.

Díante do exposto e do futuro promissor que está aí e

como não po_ijia deixar de ser, surgiu na cidade um movimento

para a construção de um grande e moderno hotel, uma

grande e septid,a Iacuns local, emprendimento que deverá se

concretizar no próximo ano.

Ainda no setor público, a par do asfaltamento da cidade,
11 grande e importante noticia é que os serviços de abastecimento

de água terão prosseguimento agora a cargo da Companhia Ca

-tarinense de Agua e Saneamento; CASAN, com o seu término

previsto para dezembro do próximo ano,

E o setor de educação, tão importante, também não foi

esquecido e ganhamos a Fundação Universitária do Planalto Norte

Catarinense, FUNPLOC e que iniciará suas atividades em janeiro.
Ainda no próximo ano deveremos contar- com uma nova

frente de desenvolvimento com a inclusão de Canoinhas no Pro

jeto Catarinen.e de Fruticultura do Clima Temperado, cujos
primeiros passos para a medida já foram tomados, com muitos

interessados no assunto,

Contudo, -com o desenvolvimento e progresso aí presen

tes, aumentaram assustadoramente os problemas socíaís, também

o preço do progresso' é óbvio. •

Proliferam por aí os indigentes, com, mutiso menores,

num espetáculo degradante, filhos de país desnaturados.

Ur ge então uma providencia a respeito, para ao menos

amenizar o probl'!II�a por enquanto, desde que a futura ad.minis
tração já o equacionou devendo contar com u.ma Asslsten,te
Social para tratar do assunto juntamente com os demais responsáveis.

Asshn a nova administração, representada pelo senhor

ALFREDO DE OLIVEIRA GARCINDO e DR. PAULO K ROCHA

FARIA assumem a8 rédeas de nossa comuna, recebendo um mu

nicipio 'solidamente estruturado, para subir e crescer ainda mais,

hombrl!ando-se & curta prazo, com 0& maiores de Santa Catarina,

para o 'que contam ainda com 08 decididos apoios dos Governos
da União ,e do Estado como de resto dos Deputados Aroldo Carva

lho na Câmara Federai e Therézio Netto na Assembléia Legislativa.
.

Ei a pois o DOSSO bravo e altivo poy� que confiou e, cO,nfia no
tripé, Governos da União, Estado e MuniCipal, dando,�ontlDUldade a

eue clima de progresso, desenvolvimento
e tranquilidade,

nosso

beneficiada
fDNDESC

Mais uma firma local
incentivos do

o Fundo de Desenvolvimento de Senta Catartna, FU�DESC,
em sua última reunião apreciou e concedeu .novos empré:tlmos 8

três firma!! do Estado, entre eles uma canomhense, Irm�os Pro

coptak & Cia. Ltda. O aludido financiam�nto ,será dest�nado, a

cpnatrução de mais um complexo da aludida fuma, � ser Instalada

no l).ilirro industrial do Campo d'Agua Verd�, em Imóv�l doado
pela Prefeitura. A nova indústria dará serviço para mais de 90

,

operários e deverá ser instalàda de imediato.

com

a todos

FESTAS

os

FELIZ ANO NOVO.

Ano XXVI - CanoiAhas - Santa Catarina, 23 de dezembro de 1972 - Número 1205

Diretor: Rubens Ribeiro
FONE. 128

da' Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Câmara realiz-a sessão solene e entrega

Títu los a SérgioUchôa e FernandoRocha

CAIXA POSTAL. 2

A Câmera, Municipal de Ca
noinhas / realizou na noite de

3a. feira última, dia 19, sessão

solene para a entrega de títulos
de cidadãos csnoinhenses aos

exmos. srs, Dr. Sérgio Uchôs
de Rezende, Secretário dos Ne

gócíos da Fazenda de Santa

Catarina e Fernando Rache,
gerente da agencia local do
Banco do Brasil. A sessão sole

ne e festiva foi prestigíede por

grande público, ali presentes
todas as altas autoridades do

Munícípío. Os industriais srs,

Romano Messignan e Saul Zug
man vieram especialmente de

Curitiba para o grande aconte

cimento. O sr, Sérgio Uchôa
foi saudado pelo Vereador sr,

Adhemar Schumacher e o sr,

Fernando Rocha pelo Vereador

sr. Henrique Krzesinski, tendo

ambos sgrsdecído 'com -substan
ciosas orações, todas aplaudidas
com bastante calor. No próximo
número publicaremos todos os

discursos ali proferidos. Durante
8 sessão, as esposas dos home

nageados, srs, Sérgio Uchôa e

Fernando Rocha também foram

homenageadas, recebendo cada

qual, das mãos das senhoras
Dirce Maria Roeder, esposa do
Ir. Nivaldo Roeder, Vice-Pre

feito e Nazira Seleme, esposa,
de sr. João Seleme, Presidente

da Câmara,um bouquet de flores.

O titulo ao sr. Uchôa foi en

tregue pelo industrial sr, Olde
mar Mussi, Presidente da Asso

ciação Comercial e Industrial e

ao sr. Fernando ,Rocha, pelo
sr. Mário Mayer, titular da tra

dicional Casa Mayer. -

Em spgtiida os srs, Sérgio
Uchôa e Feroando Rocha foram

homenageados com um jantar
no Elite Tenis Clube, ali falan
do o novo Prefeito, sr, Alfredo
de Oliveira Garcíndo, Doutor
Hilton Ruzmann e novamente

o sr. Sérgio Uchôa de Rezende.
Os nossos cumprimentos aos

novos canoínhenses e ao Presi

dente da Casa, sr, João Seleme,
que tão bem dirigiu os trabalhos.

O sr, Uchôa pernoitou em

nossa. cidade, hospedado Da re

sidência do sr. Oldemar Mussi,
tendo na manhã de 4a. feira

visitado o nossoparque industrial.

Primeira Dama do
Estado, dona Deise,
enviaNatal aosAsilos
O advogado Dr. Ibraim Simão,
Assessor do Governador Colom
bo Machado Salles, esteve terça
fei'ra em nossa cidade, trazendo
pessoalmente /

donativos aos

Asilos Dr. Malucelti e Lar de

Jesus, recebendo cada um a

soma de mil cruzeiros, enviados
pela Primeira Dama do Estado,
sra, Deise Werner SaIles. O
ato sensibilizou as diretorias
dos dois estabelecimentos e au

xiliará sobremaneira a manu

tenção dos' dois Asilos.

NATAL
Enéas Athan�zlo

É mais fácil sentir o Natal de que escrever sobre ele. Realmente, '

quem não o sente, nesta época do ano'? Ele está presente no ar, na

ornamentação das cidades, na movimentação das ruas, no riso dali
crianças. Estas, principalmente, sentem o Natal, uma festa que é,
antes de tudo, delas e para elas. Já livres dos compromissos esco

lares, dão rédeas à imaginação na espera aneíosa dos presentes.
- X -

Dai porquê dizia o grande Ruy, na sua «Prece de Natal», a mais
bela página sobre ele escrita em língua portuguesa: «Mas a manje
doura, onde soabriste os olhos à primeira luz, recende .até hoje o

perfume da mais esquesita poesia, e o dia do Teu Natal fêz-se para
a cristandade o mais formoso dia da terra, o dia azulado e cor-de

rosa entre todos como o céu da manhã e o rosto das crianças».

_'X _

Mais adiante: «Todos aqueles, pais, irmãos, ou tenfeitores, a quem
concedeste a benção de amar um menino, e o tem nos braços ou o

perderam, vêem nele a Tua imagem, a cópia, idealizada pela fé e

pelo amor, do eterno tipo do belo. Divinizando a infância, nascendo
e florescendo como ela, deixaste à espécie humana a reminiscência

'mais amável e celeste da Tua misericórdia para conosco».

-X-

Nesta coluna, onde procuramos divulgar assuntos de ordem literária,
nada mais seria necessário dizer sobre o Natal. E, para findar, em
bora se constituindo em clamoroso lugar-eomum, desejo a todos que
o deste ano seja, como todos os demais, passados e futuros,
extremamente feliz.

o Deputado

CARVALHO,

coestadoftno A R O L D O

quando cumprimentava,

j_untamente com outros parlamentares,
o Presidente Médici, pela assinatura

do decreto que' criou no paiS a

aposentadoria aos agrlcultores_
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�ORREIO 00 NORTE

Novena Poderosa ao MENINO JESUS QE PRAGA
OD, ,Jesus qU6 disseste: �Pede 'e �ece�� procura e

acharás, bata e a porta se abrirá». Por.ID)t�;rmédlo de Maria,
Vossa Slota Mã�, eu bat�, procuro e*V$s rogo que minha

prece sp} atendida (mencione-se oyilldo).
: Oh, Je;�"S��'u"e:AJ.�!�de: «.J;'f� qu� pedires a? Pai em
meu nome Ele 8teoder��RQrtóterm�dlO de

_ Maria, vossa

Santa Mâ.E', por quem h á1í'i.iie·fu.eoJ� rogo 80 vosso Pai em
vosso nome par� que 'iDiJrá"''(j?8ç�o'' !�ja ouvida (mencio-

"_ .. ?
' "'''<l:-:'-''.' .0I'l;

.

na-se o pedido]. - f!' -11;,:1" '�'''',_.
ll� ''; .,�!� .: -ee :

Oh, Jesus qu
- disseste: eO céu e 8 'ti:r[�Jassarão, mas

a minha palavra n89,f' passara». Por. Intermédío de Maria,'
vossa Santa Mãe, .por quem, que minha, oração seja ouvida
QmeDcions-se o, penído), .

Rezar t(ês Aves Marias e uma Salve Rainha, Em casos

urgentes esta novena deverá ser feita em horas �nove horas].
M9ndada publicar por ter Alcançado ums 'graça.

Que as melhores mensagens
,

�
desta ,�poca se concretizem, �

'I.{". � ,

'<,_iJ-, ,,-

realmente, '.tÔ:m auspicioso por: .r . ��:�:��i
-,

,_

-

,».

�b, .' '. �:����:i�;�das reelizecôes m��s pi, as! _:"/',.> �<'-'�--"�

NA;'::'i4L de 19(2
'

Y ";." .

A O }:;lt1.VO de 19(3

Empre::aflndustrial
Comercial FU CK Ltda.

c)_..IJ(()v
·

'�

•

Ao término de 1972, e no

limiar de 1973, a todos que
.

\ .-

nos der�'!1lÔ;�OiO", colaboração �
" '

e prestlgio, desejamos
T�

,

'" ,

Boas Festas \, Feliz Ano Novo
, " ,,/ .

, '\'

O' :Sindicato . jJs��rabalbadores I

R�,.I( de CaôtJ.nbas D
• t" ".e") (J).

/"'� deseje-lhe um .>«;

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
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CORREIO DO NOkTE 25.12-1972

Na derradeira mensagem que
fazemos aos' nossos conci-

.

dadãos, .

como Prefeito e

Vice-Prefeito, o fazemos,

cientes e côncios do dever

cumprido, conseguindo, com

o indispensável apoio de
<

todos, levarmos CANOINHAS
. ,

I'

à invejável posição de Mu-.

nicípio líder 90 planalto 'norte.

Assim, nesta Natal: Data
• f

Magna da Cristandade, os
;

nossos votos de Boas Festas
J'

a todos e um

Feliz e Próspero 1973

Canoinhas, dezembro de 1972.

Nivaldo Ro�der
, Vice-Prefeitô

�.
�,

,t{
li;'

,/
I

Alcides Schum'a�her
,-

Prefeito Municipal

I
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CORREIO 1.)0 NORTE
�{

23-12-1972

feitura
. 02 de 08-12-72

o cidadão Alcid Schumaohee, Prefeito Munici-
pal de Cancinhae, Esta de Saota Catarina" 00 UIO

de lual ateíbuições, relolv .'

.

Designa, em

De conformidade com o ar 'go 97 parágrafo úoico
da Lei n.O 413 de 24-3-58, à uncionâria HILDA
BANHARA, para subetituie o Ir.

.

ton Alve. Nunes,
!\uxiliar de Arrecadação na Teaourari Municipal, por
90 (novente] dial a partjr de 27 de DO bro do cor

reote ano,

Canoinha.. 08 de dezembro de 1972.

AI) Alcides Schumacher - Prefeito Municip
AI) José. Bonifácio Furtado- Diretor Admini.trat o

Decreto \N. - 406.
I

de 08 de dezembro de 1972
Declara de Utilidade Pública uma área de terras

O cidadão 4Jcidel Schumscher, Prefeito Munici.
pal de Cenoinhes, Estado de Santa Catarina, usendo
de lua. atribuiçõel, e ainde de cd'nformidade COm 9
artigo 5.0, letra, «m:. e cp» e artigo 6.0 do Decreto
Lei n.O 3.365, com III alteraçõe. introduzida I pela Lei
0.0 2.786 de 21.12 56,

,

.

'DECRETA:
Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública,

, para fioa de de,apropriação, uma área de terral com

875 m2, pertencente a Antonio de Oliveira, Mauro
Francíeco Comitti, Adi,l,op Luiz Comitti e Maril Stella
Comitti, oE>cellâ!-'ia à ebeetura de um trecho da Rua
Chile, a. partir da Rua Roberto Eíke.

Art. 2.0 � Este Decreto entrará em vigor na

�Ilta de lua. publíceção, r:evogadal ai dilpoliçõel em

c.oDtrário.
.

. Caooinha., 08 de deaembre de 1972.

AI> Alcides Schumacher -- Peefeitc Municipal

,AI� José Bon'ifacio Furtado. - 'Oiretor Admin'ltrativo

Portaria N. 03 de 13-12-1972
O cidadão Alçidel Schpmacher, Prefeito

pai de Canoiohal, g,dado áe;"Sa�ta Cstarina,
de lual atri,buiçõelJ reaolve:

'

Conceder .a: JOSÉ PEDRO MULLE
mónicipal em exercício Da ,Elcola Isolada
ftio da Ilba, o nível C.E. 3. com bale lolicitação
formülada atrav·él ,equ�rimento. proto olado lob n�o
1:317 d�tado de 13,]:2-7'2. a parctir d mê. fluente i de
acordo com docume�tol nec.elláriol relentadol.

CaQoiohal, 13 de· dezembro. e 1972.

AI) Alçides Sçhumacher ....:.

A.� - Diretor Adminiltrativo

407/72
O cidadão AI dC_1 Schumacher, Prefeito Munici:'.

paI de Canoin�ftl Eltado de Saota Catarina, no UIO
. de IUBI atribui el, relolve:

AProvar scála de fério,� de, Funcionários
De c formidad.t com o artigo 114 da Lei 413 de

24-3-58 elcala de férial elaborada pelo Departamento
Admini rativo, concernente ao Quadro Uoico do. Fun
cioná '01 Civil da Prefeitura Municipal de Canoinhal,
pa o exercício de 1973, conforme tabela a leguir:

Impressos em geral
(em uma ou mais cores).

Servi�o rápido e perfeito

Imp. OUfO Verde

Publicação Oficial da

Municipal de
ESCALA DE FÉRIAS PARA O ANO DE 1973

1.0 deliOrdem Cargo II Mêl

1
2
3
4
5

Josê B. Furtado DiretorAdmioíeteativo Julho
Reinaldo Crestení

.

Diretor da Fazenda Julho
Luiz Fernando Fuck Diretor deViaç. e Obrai Fever .

Ivilâaio Coelho Eacarregadode Tribut. Maio
Clementino E.
Pieczsrka Eucar. de Arrecadação Out.
Antonio Souza COltti Encar, Admini.trativo Nov.
Ovidia Alvina Witt Encar. Contabilidade Fever
FranoiecoBvSiqueire Fiecal da Comércio Jun,
Almir José Santi Encarregado do Incra Nov.
Milton IÚvel Nunes Aux. de Arrecadação Nov.
Hermes Guttervill Desenhieta Julho
Josê B. Fedslto . Encarregado de Pelloal AQril
Freacisco Müller Flscel de Obrai Jun,
Uríando Postol Mecânico Ju o

Leonardo R.Ferreira Protoeolista .I n,

Leny S. Steierleio Esceiturâria
Ligia Schivineki »

Janete S. Pereira »

Hilda Banhara

C oinhas, 13 de

Schumacher - Municipal
iretor Admini.trstivo

Munici.
no UIO

O .r. E1 . Comiuão
conetltuída p a

Cano' hae, 13 de dezembro

AI) AI 'des Schumacher - Preíei Municipal

.

AI) osl Bonifácio furtado� Direto

Portaria de 05/72
O cidadâo Alcide. Schumacher, Prefeito

pai de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
da lua. atribuiçõel, resolve:

DESIGNAR
,_

O ,Ir. Bacharel Anto�io. Weinfurter, para integrar
a Comi..ão conetltuída pela Portaria 0.0 01 ·de 812-72.

Cenoinhas, Ú de dezembro de 1972.

A.) Alcides Schumacher � Prefeito Muoicipal
AI) José Bonifácio Furtado - Diretor Adminiltrativo

Lei M. 1028 de 08 ,de dezembro de 1972
'"

Autoriza aquisi�ão de imóve'
, por compro oU desqp,opriação' -

Alcidel Schumacher, Prefeito Municipal de Canoi.
nhal, E.tado de SaDta Catarina, faz laber que a Câ.
mara Municipal decretou e eu lanciono a leguiote

- L E I:

I

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo
. autorizado a adquirir por compra ou delapropriação,
uma área de terra. cOm aproximadamente trinta (30�
alqueirei, no bairro do Campa .i'Agua Verd!l. oelte

município, a margem da SC-21, necenário para a conl

trução e in'talação de um Centro de Trein�mento de
Batatal, Semente Certificada em decorrência de coovê-
nio Bralil-A!emanha.

'

Art. 2.0 - Ap6. ultimad,a a aludida aquilição,
fica o chefe do Poder 'Executivo autorizado a doar a

aludida área ao Minietério da Agricultura e à Secreta
ris da Agricultura do· Estado de Santa Catarina.

Art. 3;0 - Para o pagamento do im6vel na imo
portância do valor da avaliação, fica O Prefeito Muni.

<

cipal autorizado a contrair empréltimo em Eltabeleci.
meotol . Bancário'! ou . Companhial Finaociadoral com·

relgate do Fundo de Participação dO.1 Municípiol.
Art. 4.0 - A prelente lei entrará em vigor Da

datR de lua publicação, ,revogadal .al dilpoliçõel em

contrário•.
Canoioh8l. 08 de dezembro de 1972.

AI) Alcides Schrlmacher - Prefeito Municipal
A prelêmte lei, foi regiltrada e publicada DO De

parta�ento Adminiiltrativo, na data lupra.

AI) José Bonifácio Furtado - Diretor Admioiltrativo

Cano· as
.

A DECRETOS
�her, ·P�efeito Municipal de Clanoi.

nhas Estado de snta Catarina, faz ,aber que a,
..

aI decretou e eu sanerono a legulOte

I

Art. .0 - Ficam homologados OI Deoretos 0.0

369 de 3 , 12-1971; 355 de 38·1971 e 365 de 2.12-1971,
ram crêditoa adicionais.

Art. 2.0 - Etta lei entra em
_ vigor na data de

I a publicação. revogada. a. dilPoliçõe. em contrário.

Ceuolnhes, 08 de dezembro de 1972.

A.D Alcides Schumacher -- Pref�ito Municipal'
A presente lei, foi regiltrada e publicada DO De·

partamento Adminiatrativo, em 08�12-72.
AI) [osé Bonifácio Furtado ... Diretor Adminiltrativo

LerM. 1030 de 08 de dezembro·de 1972
I

Eleva os proventos dos f'u.ncionários Inativos
'A.lcide. Schumacher, Prefeita Municipal de Canoi

nhas, Estado de Santa Cetarioe, faz labe.r que a Câ·
mera Municipal decretou e eu aanciono à legniote

L E 1:
Art. 1,0 -

-

Ficam elevadoe a partir d� 1'0 de
janeiro de 1972. em 20% (vinte por cento), OI! prov�o.
toi dOI Funcionário. Muoicipltia apoeentedoa de acordo
com o quadro abaixo disoeiminador .--

'

Quadro dos Funcionários Inativos do MunicíPio

Nome do Fuucionârio

510,00
182.50
161,00'

.

375.00

Sit�açãO
Aotiga

'Situaç�o
.

Nova'·-

612,00
219,00
193,00
45G.OO

Ludomila Bojarski
Alexandre Novak

. Gilberto d'Aquioo Fonsece
Npy P

.

Miranda Lima

Árt. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de
lUa 'pllblicaçã-?, revogada. ai di.poliçõel e� cootrário. '

Canoinhal, 08 de dezembro de 1972..

AI) Alcides Schumacher - Prefeito Municipal·
A presente lei foi regiJt!-,ada e publi,cada no De.

partamento �dmiDiltrativo, �r;ô 08·12 72.

José Bonifácio Furtado - Diretor Admini,trativo
.r',·; .�;

\

031 de 08 de dezert.bro de 1972
Eleva os p ventos dos P,ofessor,es 1J.po·s·e':!Ja'dos

Alcidel Se machsr, Prefeito Municipal de Caooj.
ohal, Eltado de anta Catarina, faz I8ber que a Câ·
mara Municipal dec" tau e eu .anciono a ·âegl,linte

� .'

Art. 1.0 - Fioam e evadol a partir de l.Q de
laneiro do corrente anb, e

. 2Ü% (vinte por ceóto), OI

proventol dOI Profellarel '. oicipaÍl apolen-tadQI de
acordo com o quadro ábaixo ' ilcriminado:

Quadro dos PrOfessores I� -_tivos do 'MunicíPio
Nome do Profellor

2l9,00\
112,50
106,50
100,00
100,00
119,00

Si ,ação Situação
Ad' II Nova

"

Teualia B. Silveira
Zulmira Mendel Dudzack
,Maria Fer�1 Karvat
Gertrudel Müller
Noemia R. Romail

) Jacira Pereira Walter

Art. 2.0 - Eeta lei entra em vigor Da.
lUa publicação, revogadaI ai dilpoliçõe. em

Canoinhal, 08 de dezembro de 1972.

AI) Alcides Schumacher - Prefeito Municipal
, .

A pre,ente lei foi regiltrada e publicada no De·

partameotb 'Adminiltrativo, e.ID 08·12· 7 2.

�.� José Bonifácio Furtadp - Diretor Admioiatrativo
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r .' , Vende-se lotes
O Natal de Mari� da Rosa

I
'

Maria Ross. ajoelha"se contrita para rezar.
.

- Meu pai, que estais em toda parteVês! Eu passo o dia a chorar.
'

,Minha mãe está para morrer.
E nós não temo! nem pão p.ara comer.

Neste momento de súplica e dor
Surge um jovem de olhar expressivo e sereno
Maria Rosa pergunta - quem és tu meu Senhor?
- Sou o verdadeiro pastor! JSSU8 o Nazareno.
Como és lindo! ts Deus meu Senhor,
Eu tenho sofrido tanto, dai alivio à minha dor.

Tudo na vida paS&8
Tudo é mera ilusão.
Estais aqui de passagem
A procura da perfeição.

Washington Tupy Costa

L � �

Ano XXVI - CaDoiohaa (SeD. 23 de dezembro de 1972 - N.o J 205

Venderse lotes situados
em Alto das Palmeiras. Os

interessados obterão melho

res informações com o sr.

Antonio Salomon naquela
localidade. 2

I Para seus impressos
P R' O C u R E

Impressora Ouro Verde

A casa �os bons �erviços I

====:===:1::::===:=::::::1::11:::::::::=::::::::::::::::::::::::=-=====::===::::::::::::011:

;i, Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme fi
55 CirurgiA Dentista H
II 0055891S9/DBP ii
- -

ii 'Clínica dentária de senhoras ii
- -
.. "- ..

= Ifpecialização em Odoo !!
= =
" -

!i Prap La1ll'O Miiller, 494. - PODe, 369 ii
n _
- -

:=::.::=:::::::::::::==:==:;:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::::111::::::::::::.;1
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CORREIO DO NORTE 23-12-1972

Municipal de (anoinhasA

amara

»>:
A Câmara unicipal de Canolnhas, ao' ensêjo das cornemoraçêés do dia de

. . _#p>' ,

NATAL, a mai festa da família cristã, por seus Ve�es,.' associando-se
. �.

.

às alegrias do lar noinhense, neste' dia sublil1).e'j..,1f� paz e esperanças, eleva
_/?' ,

• /� r, "

\

o pensamento a Deus, I almeja a todos flMé trabalham pelo engrandecimento
.--::/(,',,1

de nossa terra, um FELIZ TAL e/éÍm ANO NOVO ,I venturoso e próspero.
�/7!P .

d)f:'
.;fi"

João Seleme
. .>

Edmundo BjUencourt'
jl!"".

Alfred�ívo Paul
, �dO Franco '"

'

/ Paulo Eduardo Rocha Faria
/', . Adhemar Schumach�r

.

Pedro dos Santos Corrêa
Guilherme Prust
Beno Frídolin Fuck

'Henrique Krzeslnskl ,

Francisco Bueno de- Siqueira

. ·0°
� O)

asa' Maver·
e deseja a todos

. fregOeses e

IZ Natal
/

e /Próspero Ano Novo.

�\i/� .

.::s.�
-_ Foto Joã

foi

dispensada em 1972, envia à su ensagem de

I FELIZ próspero ANO NOVO.

ALFAIATARIA AMERICANA
de, João Gapski� 0)00

envia-

os os seus amigos e fregueses.

LU'RDES

deseja a

I

e FELIZ ANO NOVO e

o esta propaganda. fJ,(JO

! o
.

'a a Farmácia.

j .
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MENSAGEM
Prezado Senhor

a Nação empreende na abertura constante e profícuo.
e consolidação dos caminhos Saudações

que escolheu como forma de --------------�------

progredir e se desenvolver. \ XXVI C
.

h (SC' 23 d 'd b d 1972 N° 1205. , Ano - anom 88 l. li! I!!zem ro e .-.

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
I CELIO PEREIRA

Subchefe do Gabinete

Com particular satisfação en

viamos votos, de que o Natal e

Ano Novo encontrem V. 8a.,
família, auxiliares e amigos cer

cados pela felicidade e ventura
'reservadas aos que fizeram por
merecê-Ias através de trsb .. lho
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;�g�������gQ�gQ��Q�Q�Q�Q����Q�Q�QQ�QQ.
B,

# --
'

, ati
e m
e .Nào temais, eis que vos anuncio Uma m

'

e
"

&ti
e boa nova que .seré alegria para fado m
B

' <
,

'

m
e � o povo: Fioje vos nasceu na cidade m

�, de 1)avi um Salvador, �
a eristo Senhor. ;,/ m
a / m
9 / m
� SÃO LUCAYCAP. 2, VERS. 10

&ti
� _'

/., m
a m
a m
� 'FELIZ NATAL m

l' 1P ,0 m
� PRÓSPERO ,ANO \t.,V\{9 m
� 1 m
� m,�============�==�==�===�
� m" o
� � m eP\
�, Miguel Procopiak C rcio de Veículos Ltda. p:,Dw m (\;

! m Silv' Fuck e' Familia
� m'

'

1 'etI
li;;ji?ji!i�i!j��ai;;jiS�i!ji!jt;jEji!jof?jt!ji!ii!j�Ej�i!ji!jI:la�fji:j���fi�flI

, .

"Que a presença do NATAL seja festiva'
e sua alegria antecipe a -Ielicldede dos 365

dias do ANO NOVO. 'iJf0,
São es votos de

\
\) \

�

FREDERICO SACHWEH _J

I' Para seus impressos

PROCURE,
I

Imp�essora Ouro Verde

,A casa'�os bons serviços'l,

�(9)or)
SelemeFu

E REPRESENTAÇOES
\ ,\

Rua Paula Pereira, AS-Se.

.deseje aos pre

. votos de

felicidade e prosperidade no

decorrer do' ANO NOVO.

ante e Bar Pingu-

..
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Noticias .

de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida lotavam os salões da Sociedade Hípica. O ta
Tose conjunto musical The Fllnhstoueà da cidade
de Videira, foi. o príneípal responsável pela
animação reinante na alegre noitada dos For
mandos. Bem organizado programa muito cola
borou com a grande festa. O Sr. Coordenador
Local de Educação.em eloquente discurso enal
teceu o valor do ensino e enfatizou pormenori
sadamente a Lei n.o 5.692 e o plano Setorial de
Educação que arrancou frenéticos aplausos dos
presentes. Sem dúvida alguma foi uma noitada
que marcou época na vida social estudantil de
nossa terra. Foi eleita rainha dos. formandos a

srta. Olaír Terezinha Sidorak e princesa a srta,
Terezinha Wilichinski, oradora a srta. Beatriz
Malakoviski, que foi muito aplaudida na sua
oratória

Prefeito eieito participa de S'emlnário
Em nome do Exmo. Sr. Segretário da

Educação, Prof. Carlos Augusto Caminha, temos
a ho.nra.de convídsr V.Exa., para participar do
Se�llnárlO sobre

_

a Lei n.o 5.692/71 e plano Se
torial .de· Educação, a realizar-se no E. B. Santo
Ant.omo em Mafra no-dia 211 a 01/12/72. Licurgo
AI�lxo Nora,Coordenador·Regional de Educação.Alem da presença do Prefeito eleito sr, Aloisio
Partala, estiveram também presentes ao Semi
nário o sr. Wal�ir Lucio Senna, Coordenador
L?cal de Educação, sra. Marilda Silveira Senna,Diretora � sra. Tereza C. Werka, Secretária da
Escol,a. Basica Alinor V. Côrte, Ginásio Normal
MarClho Santiago. A programação do Encontro
Regional r�alizou-se na Coordenadoria Regional
de EducAaça? em Mafra, seu objetivo foi divul
gar no âmbito das Coordenadorias a Lei n.o
5.692 e o plano Setorial de Educação. Sua du
ração foi de 3 dias.-:- 24 horas de trabalho
Fundamentação - Educação como fator de
desenvolvimento econômico, como agente cria
dor de riquezas e como meio de valorização
do homem.

que encerrou o Curso da Família Rural de Pa
panduva. O referido curso veio extender seus

conhecimentos à senhoras e moças que já estão
habilitadas a exercer. Eis em resumo á sua

dígníção específica: Objetivando melhorar a

saúde da família rural, foram realizados oito {81
cursos para senhoras e moças das Comunidades
Rurais de Papanduvs, no decorrer do ano. Os

.

referidos cursos versaram sobre ensinamentos
básicos de Educação Alimentar e Sanitária e

foram desenvolvidos em etapas. Constaram de
palestras, receitas de pratos e outras práticas.
Contaram com a presença de muitas senhoras
e moças. A Extensionista local, srta .. Carmem
Lúcia do Amaral, está esperançosa que os en

sinamentos recebidos sejam colocados em

prática e que venham surtir os melhores
resultados.

Passarela da Sociedade
Bm festa o sr. Paulíno Furtado e sra.

Joana Koeller com a formatura da filha sra.

Francisca de Lucca e mais as netas, Clarinda
e Terezinha de Lucca, que concluíram o curso.
de Normalistas no Colégio Normal Dep, Antonio
Guglielmi Sobrinho Criciuma. Também o jovem
Sidney Furtado formou-se pela Escola Técnica
do Comércio. Parabéns ao distinto casal pela
formatura dos filhos e netos.

v

Vereadores continuarão detidos

.
.

QQ��gQQ!il�����Q!ilQQraJ;gri1�Qg�QQQ�&1QQQ��QQfi1QQ��Q�Q��Qgl'i1�Q��QQ�QQQQQQQ
m .'

-

.
.

m
�

,

m

� O "GRUPO ZUGMAN" ATRAVÉS DE SUAS FIRMAS: �
m �

I Indústria e Comércio Irmãos Zugman S. A. I
� m

� .
Lavradora Hacional de Madeiras "Lavrarna" S. A. m

� \ m

g TransP'r Representações e Consignações I ZÊ Ltda. m
� Madeireira Novo Mundo �. A. m
� m

I Organização Madeireira·· Palmense Ltda. � f)/t}V I
I Armazém Arvoredo Ltda. I
ae d Ld

m
raa e Construtora Concor e t

.

a., m
m m
m m� saúda a iodos os seus clientes e amigos" desejsndc-Ihes votos de um �� m

� NATAL alegre e que o ANO de 1973 seja de paz e prosperidade. m
� .. m

�a��������������aaaaaaa�����������������������a�������a����a�a��
L

'.
.

Quatro ex-vereadores de Itaperuma, Nite
roi, condenados a um ano de reclusão pela
justiça daquela cidade, por crime de responsa-
-bilidade, perderam o recurso no Tribunal de
Justiça e continuarão presos. Os. políticos con

denados quando edis, elevaram seus próprios
subsídios na época 59 a 63, todas as Câmaras
Municipais remuneravam seus representantes e

usaram gasolina da Prefeitura em carros parti
culares. (Gazeta do POVO).

Missionários encerram visita
Os Missionários, Hermogenes Scopel, José

Maria Lovera, Domingos Manara, Gabriel Gas
parim e Arí Soga, quê vieram a Papanduva
colher dados e impressões da última visita: aqui
feita no ano. passado, percorreram todo o inte
rior do município, não deixando uma só capela
sem ser visitada. Depois de miticuloso contato
com as Comissões de Liturgia e Promoção So
cial, chegaram a conclusão de que os ensina
mentos recebidos pela comunidade e paroquia
nos surtiu efeito e os frutos já podem ser

colhidos, isso graças ao trabalho de equipe que
foi dos mais proveitosos possível, Estão assim
de parabéns' nossos irmãos em Cristo, tendo
recebidó por ocasião da visita dos Missionários,
a luz da verdade e da fé derramado pela bon
dade e paciência dos MissIonários.

Um por- semana - SIL�NCIO: Saber

falar é bom, saber calar é melhor. Quantos
cretinos passaram por pessoas inteligentes,
símplésmente porque, tendo sabido calar, pen
saram as mesmas critinices que os outros pen
saram mas não os disseram. (Marcel Arnnac)

Boa noticia para os carecas
.

Muita gente, de renome e pouco cabelo
anda à procura dos cirurgiões plásticos, Odilon
Loyola e A�tonil? Gama, titulares do Departa
mento de Oírurgía Plástica do Hospital da Cruz
Vermelha do Paraná.. A dupla está realízanrío
com sucesso o implante capilar, dependendo o
êxito apenas da pilose do paciente Para os
dois especialistas, a calvívíe brevemente não
se constituirá num fator negativo para o homem
no ponto estético. A medicina pode resolvê-lo
satisfatoriamente através de cirurgia. E afirmam
que o processo financeiramente está ao' alcance
das pessoas de classe média. Mais uma espe
rança para o careca que já tentou todas as
fórmulas já conhecidas pela imaginação, mas,
que afinal, só a conseguiu usando mesmo uma
peruca. (Gazeta do. Povo)

\

formandos & futu:o prefeito
Os Formandos de 1972, que enviàram

convite ao sr. Aloisio Partala, Prefeito eleito no
último. pleito de 15 de novembro, Aqui vai o
melhor agradecimento do .sr. Prefeito, almejando
a todos, muita luz, felicidades e paz na nova
jornada na vida de cada um. São os seguintes
Formandos por ele agradecido: Direção, Docência
e Formandos: Francisco Frederico Filho, Arlene _

Chimanski e Ervíno Chek.

x x x

Quem festejou niver dia 19 do corrente
foi o sr. Nicolau Horacz, pessoa muito estimada
e proprietário do Posto ScheU «Matinhos». As

felicitações estiveram em pauta para o nosso
amigo Nicolau.

x x x

Na mesma data transcorreu o natalicio do
sr. Arnoldo Levandoski, atualmente resi:lindo
em Curitiba, filho do saudoso sr. Ceslau Levan
doski, nosso particular amigo e assinante.

x x x

Dia 20 estava em festa o lar do senhor

Miguel Kulcheski e senhora Alzira, com a pas
'·sagem de niver da garotinha Maristela, que'
recebeu em sua residência suas coleguinhas
para as Ielícitacõea alusivas a data nataHcia.

Baile dos formandos
o baile dos Formandos foi realmente um

dos mais animados dos últimos tempos em

nossa sociedade, mesas completamente tomadas
com número acima do regular de pessoas que
tomavam assento nas mesmas, grande número
de pessoas que não conseguiram mesas, super-

ACARESC local encerra Curso
o Escritório local da ACAijESC, comunica
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,----------_._-,.
Cine VeJ a

(O ANÇADOR DE SUCESSo
-:- A P a E S E N T A .;.:- '

HOJE, a. 20,15 h • cen.. 14 ano.·-

DOMINGO, 8. 13,45 h - em mati - eensuee livre

Tarz n enfrenta

formidável "e.peral

o

DIA 25, 2a. feira, 8. 13,4 '

A

, em matinê - cen•• livre

espetacular desenho colorido
etragem:

ASTERI GAULES
,

••õe. - a. 16 hora.,
14 ano.·

ano.

DIA 27, 4a. f, Ira • a. 20,15 hora.
"SESSÃO DAS MOÇA

'

Formidáv I programa duplo
1.0 filme: d llciosa comédia musical colorida:

N,O
a mais audaciosa aventura

A
-

e 29, 5a. e 68. feira - a. 20,1.5 h - eens, 4 ano.
James ardner e Debbie Reynolds numa eapetacular.e d vertida

comédia toda colorida:

'LUA DE MEL COM PAPAI
'1------------------------_:1

Regis'r� Çivil
.

E D I T 1\ L
fI /�/'

Sebastião Greio Costa, Escrivão de Paz e Oficial do/Registro Civil
do Muoidpio de Mãj r Vieira. Comarca de Canei 'lÍa8, Estado de
Santa Cdarina

•

Faz I!!a�er que preten� caiar: .,a celino Barankievicz e
ZellDda Ko'blackl. Ele, natural dest�8tado,f nascido em Agudos, neste
Município. DO dia 25 de abril de 195 . ,18v�ador, solteiro, domiciliado
e residente neste Município; filho de o o Barankievicz Primo, domi
ciliado e residente neste MunicÍpj e dona Ana Barankievicz,
falecida, Ela, natural deste Estaáo. nascida em Agudos, neste Muni·
eípio, no dia 28 de junho d�/.955: doméstic lolteira, domiciliada li
rellidente .neste Muoicípioi,...filhá de Matias Kub] ki e de dona Rosa
Kubiacki. domiciliados e/resident.s neste MunicÍpl

Apresentar!l�s documentos exigidos pejo C6 J Civil art.
180. Se alguém /fi�er con�e�imento de existil algum impe i�nto
legal, acuse-o p. .{a fIOS de direite.

.
.

'

M_,jó'r Vieira. 18 de dezembro de 1972.

EUNIéE MACHADO DA COSTA - Escrevente JUfementada

Registro Civil

EDI-TAL
Maria Uba de Andr e. Escrevente
Juramentada do Cart '0 do Re
gistro Civil do Município e Trê.
Barras, Comaréa de Canol aI!!,
Estado' de. Santa Catar.ina

.

Faz I!!lber que peetendem casar:

João Maria Guedes e Maria VlIma
lodrlgoes da Encarnavão. Ele,
natura' deste Estado, naacido e

.

Trêl!! Barras, DO dia 08 de de
bro de 1949: operário, s

-

eiro,
domiciliado e resideot .

em Três
Barrasi filho do ao Batista

. Guedell. domici' o e residente
neste muniei' e de da. Serafina
de Freita alecida. Ela, natural

,

Fpolis (RICA) 18

Pescar,' só .com licença
Desenvolvimento .da Pesca,
está realizando em todo o

Estado um Trabalho de Cons
cientização junto aos mesmos.

Noite . de Natal
Todos rezam

I
com devoção'

Mas noventa e nove por cento
tem Jesus nos lábios
e miséria no coração.

. ,

Conforme estabelece de-'

ereto, os pescadores amado
res, nacionais ou estrangeiros
só poderão exercer a pesca
com uma licença anual, que
poderá ser obtida nas Ins- .

petorias Regionais do De

.partamento de Caça e Pesca
localizados' em São Francisco
do Sul, Laguna, 'Araranguá,
Florianópolis, Lages, Chape
có, Joaçaba e Mafra. E para

que os amadores da pesca

Fpolis-Rica-18
É a ponte saindo
Começa 'nos próximos dias

o trabalho de montagem das

primeiras fundações da nova

ponte ligando a Ilha ao

Continente. O Presidente da
Comissão de Construção CeI.
Gilberto Meirelis adiantou

que as duas primeiras fun-
.

dações serão construídas na

parte do continente, e de

pois na Ilha do Carvão .:

Noite de Natal

Enterrogai o mar

A própria solidão
-Estudo vos dirá

. Que tudo é ilusão
Estamos aqui hospedados
• procura da perfeição.

A voz de Jesus escutai
olhai aos quem. tem fom.e
Abendonel a vaidade

. do justo vos aproximai
Para viver na igualdade.

Washington TUPJ1 Costa

se habilitem à Licença da

Pesca; o Departamento de,

Caça e Pesca, Juntamente
com a Superintendência do

MARGUIT R. KELLNER
•

A canoinhense Marg�i� R. Kellner, cursando a

Faculdade de Educação Física do Paraná,
.

passou agora
no Vestibular de Relações Internacionais pela Faculdade
Federal dó vizinho Estado.

A mesma' e seus' familiares,
deste semanário.

os éumprimentos

Que as bencãos. do �enhor
:�i

., k

protejam todos os If!rest;

1/
I

canoinhenses e seijS' trabalhos,
•

' r �f �

renovando para!� nova etapa
. fi'

f'
- t;.os' instantes \élizes dos dias

Af

que se oraf.]l"
l

São I 's votos do

Im, essora \ Ver�e
\

�� �

Ao repousarmos nossas f�rramentas pelo exaustivo labor e cansaço de todo

erativa Agro Pecuária 'de -(.no· has Ltda.

NATAL DE
ANO NOVO

esquecendo dissenções, perdoando ofensas,
ambições e dissipando rancores!

OS votos

Aos nossos colaboradores anônimos que jamais deixam de

:-:--_.:=n08 atender na CAI�PANHA DO QUILO «WHteIllãl

riancinhas e Diretoria do Lar de Jesus
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'\

ORLANQO BUBA
Rua Paula Pereira, 803

NUAS - Santa Catarina, '

, áspero AlVO NOVO.

A 19JO
ALFAI TAR

ELEGI\ T

de JOAO : APSKI

deseja um FE/ Z \'TAL
e próspero NO N,VO
• seus .ml o•. e

fr.�\
...

sa �os ReI
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DOf sem. remé�ió
Escreveu QTHONIEL PRADO

A manhã ia alta e uma chuva miúda tamborilava no

telhado quando a campainha re tiníu forte, quebrando o

silêncio da cese. '

Num ge!<1to quase instinto o farmscêutíco aaltcu da cama

e lépido se dtrígtu à sala da botica, onde, abrindo, a porta
meio a meia, divisou um velho eaboclo que, protegido uma

pele nova, montava um _pangaré resfolegante:
- Bom .dia. Vamos apear e entrar.. , disse ao cavalheiro.

'

O caboclo resmungando contra o respingar de chuva
fria, desmontou do animal e muito acanhado pisou farmácia
a dentro, dizendo logo, sem mais delongas:

\
- Vim atrás de vomscê por causa da minha filha

Boslnhe ... Arranja Um remédio pra' ela •..
- Pois não... mas qus é que 8 Rosinha' tem?

.

� Eu lhe eonto.; eu lhe conto... Rosinha minha filha
mais velha, catita e formosa como a flor do campo, era a

alegria de nosso rancho. Forte e alegre, enchia de gosto 8

vida. da gente., Nos psgodes e fE'stanças ela era a rainha.
�

Cantavá e dançava como ninguém, enfeitiçando a moçada
que olhava pra ela com olhar de amor ... Rosinha porém não
via moço algum, ela queria todos nôs, amava todos nós,
vivia só pera nós e gostava de viver livre, isso sim ...

Foi então que apareceu o Merencio ... Merencio, violeiro
afamadn das nossas

.. bandas, rapagão desempenado, forte
como quê .. � Um caboclo sarado.

Rosinha gostou de Merencio e ele gostou dela., e ...

tods noite, quando a 'lua vinha quebrar o negrume do céu,
ele cantava prl\\ ela, numa voz de feitiço, umas toadas bo
nitas que I\Ó falava de amo�...

,

Daí " eótã,o Rosinha 'passou a viver só pro Merencio,
sem pensar em mais nada e nem em ninguém ...

.

I

Coisa de um mês, o Merencio sumiu lá do "Grotão" e

uíoguém maia poz os olhos em cima dele ... Uns dias, ainda
confiando nele, Rosinha esperou calma ... Mu qual, o danado
desapareceu mesmo e Rosinha foi ficando meio esquisita ...
Seu olhar já não brilhavà mais, já não cantava nem sorria
e agarrou ficar tempão 8Slsim "baozando 8�0a''', quieta, solu
çande batxínhoc., J!: quando a noite vem, ela cai üum choro
de cortar o coração da gente... Rosinha já nem é mais bo
nita... Tá enfeítíçada.; Tá doente ... Tá se acabando ... Pelo
amor !ie Deus, cura ela!...

Abraçado ao caboclo, cujos olhos marejavam de lág'ri-
mas, comovido respondeu o farmecêutíco: I

,
,

- Tenha calma, amigo... Nem que eu lhe desse todas
es 'Qrogàs' que enchem estas pratelerras e eS,tas gavetas, po
deria sarar a Rosinha... Á dor que a domina Só ciência não
pode curar e esta' dor também não mata e até, as vezes,
nos faz viver ... A dor que Rosinha sofre é a que todos nôs
sofremos, uns mais outros' menos, mas, que conosco vai até
o fim da. vida ... A doce dor sem remédio .... A dor da saudade ...

li: noite de Natal, Iínde para o amor.

No jardim d08 mais favorecídos
Todos colhem uma flor.
E em casa de Maria Rosa'
li: só lágrimas, s�criflcio e dor.

Novena Poderosa ao
. ,

Menino .Jesus de
I PragaI.

On, Jesus que disseste: ePe'de e receberás, procura. e.
echsras, bata e a porta, ,se abrrrá» .. Por intermédio de Mari!l,'

. Vossa Santa Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha
prece seja atendida' (menctone-se o pedido).

\

Oh, Jesus que dísssete: «Tudo que pedires ao Pai em
meu nome Ele atenderá». Por Intermédio de Maria, vossa

Santa Mãe, por quem humildemente rogo ao vossp Pai em
vosso nome- para que míaha oração se ja ouvida (mencio
na-se o pedído],

Oh, Jesus que disseste: «O céu e a terra passarão, mas
a minha palavra não passará». Por intermédio de Maria,
vossa Santa Mãe. por quem que minha oração sejlt ouvida
Gmen�iona-se o pedido),

'

Rezar 'três Aves Ma,rias e uma Salve Rainha. Em-casos
urgentes esta novena deverá sec feita em horas Coove horas].

Msndada publicar por ter alcanç§do. uma graça:
_H_'T A

'Frigorllico Canoinbas S.I.
F R I C A S A C.C.C.M.F. D.O 83.188110

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO
la C O N V O C A ç.Ã O

Na conformidade dos Estatutos Sociais e, de ordem
do senhor diretor presidente, pelo presente edital, convoco
os senhores acionistas do FRIGORíFICO CANOINHAS
S. A. ..... "FRICASA" para, reunindo-se em assembléia
geral ordinária, no dia 15 de janeiro de 1973, às 10 (dez)
horas, na sede social, situada na Estrada da Fartura
Km 2,' deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1.0 - Relatório da diretoria, balanço geral, demons

trativo da 'conta Lucros e Perdas, parecer do Conselho
Fiscal relativo ao exercício findo em 31 de outubro de 1972.

I

2.° - Eleição da diretoria, do Conselho Fiscal e

fixação de honorários.

3.° - Outros assuntos de interesse social.

NOTA: Acham-se à disposição dos senhores acio

nistas, nos e�critórios do "FRtCASi\", os documentos de que
trata' o decreto lei n.? 2.627, de 26 de setembro de 1940.

-,
23. C O N VOe A ç Ã O

Na conformidade dos Estatutos Sociais e, na falta
de quorum, para funcionamento da assembléia geral
orâínaría em la. convocação, ficam convídados os senho
res acionistas para se reunirem em 2a. convocação às �4
horas do mesmo dia e local, para discutirem os. �ssuntos
da' ordem do dia da la. convocação.

Canoínhas, 08 de dezembro de 1972.
AGENOR CHRISTOFOLI - Diretor vice-presidente

"

I

s q_'fl�lfY?
Guilherme .

"-

desejam a lodos os

nao resmungadores,

Loeffler e

Família

umFELIZNATAL

'e umA�IO NOVO

com muita paz e

prosperidade.

Que a - alegre meJ1sagem
. dos 'sinos

de um

I Sitnões,.
\.

1&0 p_O� DO
"_

VOLKMAN,N

todos os seus fregueses .e amigos, 1. 0)0 O
NOVO.

,

NA'TAL PROSPEROFELIZ ANO

\ '

H'OUPASCALÇADO �'EITAS
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§i Qú� a côama do amor,

_

da alegria, da �
�, felicidãde e da saúde jamais se apague �
� �
�

em seus lares, ,..;.. O �
� �'")I() ,�
� �
� �

! GON I
� (

/' '

por seu proprietário e �
�

- / �
���*����������������������������������
•••aR.. Bra••••••III11RII.B1RBlllllmllm•••EI

I R M A O B A R T N I�� 0,00 I
,

. -

--==--=-� II
FELIZ N���*€�� s o ANO_ �OV? III,

Nestgs�s palavras, a nossa e essao meus pro- -I
f� de agradecimento e retribuição pela atnixade II

'_ que nos dispensaram. I
•B••••••••••····a•••••••�•••••m••RR

, -

II
II

I
I
'.
-fi

LIDA .

.

a, us amigos e clientes,

FELI ArAL e' venturoso

Diri indo-nos especialmente aos
,

clientes, nosso augúrio é o

FELIZ NATAL e

Côr

BARBEARIA
de LEONARDO GAPSKI

-

-Agradece a pr�f'ere -_

�_ - et:n�que foi distinguida
___.:,-�4'?� .,.

no corr_�,llt� trôo e deseJa -. '

� os seus

amigos e fregueses um�
FELIZ NATAL e próspera ANO r:tl:w,O•
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ãcionarnento asfaltado.

AR
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BAZAR
� l)(O o

CANOINHENSE

I

Boas Festas e Feliz ADO-Novo

de Nelson Zipperer
,f

Na oportunidade em que festejamos o nascimento do Salvador, enviamos a todos

os amigos e fregueses nos;a mensagem carinhosa de
.

f)_ (9(00

BOAS FE$TAS e um P

KUMINEK L TOA.VICTO
,

1_
{...

âD1pa�as I

Lenços, Meias,
squelros, Canive Cuias e

s- para chimarrão, Abotuadu e

nncos. Sandálias legítimas Havaianas.

Fotocópias
o Cartório do REGISTRO CIVIL, dê NEREIDA
c. C

tica, que, copia odo e qua
livros e outros papéis,' em apenas segundos

com ni Idez e perfeição inegualáveis.

Leial Alilsine! DivulgueI Correio 'do Norte
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

L �

fT

Dorival Bueno e Barthololn0
P" -

-

Chirniluk, Prefeito -e Vi ··/-Prefeito

Barras, nos ./< "'érradeiros - dias
"

do dever

"--.

de, seus manda;"
... /

cumprido à Cesta do- levam -a todos

A •
-

e concios

de muitaos seus
, neste Natal, 'os' melhores

'

e felicidades e um próspero Ano Novo.

_____
-,.

�====--��(-��=======�==��==�============��

Alfredo de Oliveira Ciardndo e Dr. Paulo
�

,

E.. Rocha Faria, Prefeito e Vice

eleitos, com

pelo

..-

seus munícipes, per o sião das
j/

- FESTA�yA'TALINAS, com
/'"

deytíltas felicidades 'e progresso
/
e um próspero 1973, afiancando-

lhes todo o empenho e dedicação

para a maior grandeza do nosso

querido Município.

, / g0o-u

I
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O Deputado Theré�io Netto

que esteve em nossa cidade I dia
10 último afim de paraninfa r

.
uooa turma de formandos no

vizinho município de Monte
Castelo, passará as festas nata
linas em Florianópolis.

x x x

O sr. Raphael Boeíng
:

parti
cipou de um curso de vendas,
da Ford, em São Paulo, como

um dos únícos' representsntes
de Santa Catarina naquele
conclave.

x x x

O Ginásio Coberto, velha e

[usta reivindicação de nossa

juventude, prometido pelo Go-
"vernador Colombo Salles, será
construido no imóvel do Colá

gio Estadual Santa Cruz, no

alto da colina hístóríca.

Heinz Fischer, Hamilton Hu
menhuk P. Osvaldo Vieira fes
tejaram o na,tal!clo 'com uma

grande churrascads nas barran
cas do Iguaçú, em Paula Pereira, .

ali presentes .

inúmeros de seus

amigos.
x x x

O industrial sr, Est"fano
Wrublevski deu um giro pele
Argentíne, a negócios, Aliás, é
sabido, o aludido homem de
empresa pretende ampliar, o seu

parque para o próximo ano.
x � x

A família japonesa Toru Ma

byãW': é mais uma a se insta
lar em nosso município, desta
feita, na região do Matão, perto
de Taunsy.

x ::s x

O casal sr. José Stockler
Pinto e esposa sra. Maria, B.
Stockler Pinto festejou Bodas
de Prata de feliz consórcio. dia
6, quarta feira, com um almo
ço familiar.

x x x

E o 'advogado Doutor 88ql0
Carvalho, destacedo causídico
dE!' nossa comarca, comemorará
25 anos, dia 12 .de janeiro pró
ximo, de 'sua permanencía em

nossa cidade.

x x x

O sr, Sylvio Msyer, Rei do
Ttro, entregará o seu trono, dia'
12 próximo, em,mais uma pro
'moção da tradicional sociedade.

x x x

A Banda Wiegr.ndo Olsen,
agor'a bem melhor, está sendo
orientada por um maestro que
vem todas as semanas de Rio
Negrinho.

x x x

A serviço, esteve em nossa

Esparsas
cidade o sr: Rubens Seára, genro
do sr. Wíegendo Wiese e alto
funcionário do Ministério da
Fazenda .

x x x

O Prefeito sr. Alcides' Schu
macher, no findar do seu' pro
fícuo governo' fez uma viagem
a Brasíha, onde tratou de ím

portantes e vários assuntoa
administrativos.

x x x

Clércio Odir TremI trouxe o

esperado natal para a sua famí
lia. Passou no vestibular de
"medícfne em Itajubá-MG.

x 'x 'X'

Novos dirigentes, da agencia
local do Branesco, jã em nossa

cidade e procedem do Sul do
Estado, ger�nte José Matia
Sampaio, de Tubarão e Jsyme
Sc'hambeck,

.

sub-gerente de
Lauro Müller.

x x x

O sr. Guilherme Prust, como

um dos více, assumiu a presi
dencia da SBO, sendo secreta
riado pelo sr. Altainiro Ricardo
da Silva.

.

x x x

O industrial senhor Romano
Massign.aD, 'em sua úlÜmà vístta
à nossa cidade,3s. feira última,
anunciou que após o funciona
mento do Frigorífico, previsto
para março próximo, . passará
para uma segunda etapa no

incentivo e fomento à avicultu
ra. Sem dúvíds.: uma boa nova

para todos.

x x x

Nas lides esponttvas tivemos
o amistoso, domingo, dia lO, DO

Estádio Wiegaodo' Olsen em

Marcilio Dias, reunindo São
Bernardo e Botafogo com a

vitória do primeiro pelo elás
tico marcador de 6 a 3.

x x x

Domingo último, o Santa- Cruz
recebeu a visita da Associação
Esportiva de Palmas, no Muni
cípe l, com a vitória justa dos
visitantes pelo marcador de 3 fi 2.
Enquanto ísso o São Bernardo
foi a Rio Negrinho onde en

frentou o Ipíranga, com o re

sultado de 1 a O para O's locais,
\ .

x X x

E com 'est@ númerc, edição
especial de Natal.isó voltaremos
a circular no próximo ano, dia 6.

Assim, renovemos a todos os

melhore! votos de um feliz
Natal e próspero Ano Novo.

Dia 2: 'o jovem Oldemar
Mussi lunior; os meninos: .

Iânio losé filho do senhor
Lvdio Seccon e Marcos Dor
nelis filho do sr. Lourivaldo

Amanhã: a senhora dona Burgardt.· ,

Ceci esposa do st. Adauto,
N. Allage; O jovem Osmar, I 'Dia 3: a senhora' dona
Manoel Voigt.

. Zoraide esposa do si. Fran»
cisco Zaziski; o m e n i n o

Aloisio filho do sr, Aloisio
Partala, res. em Papanduue.

ANIVER,SARIAM.SE

Hoje: 'a senhorita Eliane
Maria Noernberg; li jovem

·

João Carlos Bobireski.

Dia 25: a senhora dona
Marta Luci esposa do senho:

.

Waldomiro Medeüos.

Dia 26: os senhores: Ayrton
Humenhuk e lthass Seieme,
residente em Curitiba; as se

nhoritas: Arlete Tomporoski,
.

Otilh« Herb'st e Yoanüde
· Reinert; os meninos: José
filho do sr.. Ananies Petrin
tchuk e Luiz César filho do
sr, Miguel Oliskouicz,

n'ia 27: a senhora dona
Nair esposa do sr. Alcidio
Zaniolo; os meninos: Orlando
Gil filho do sr. Orlando Getz
e Nilberto Antonio filho do
sr. Antonio Santos Veiga.
-Dia 28: o senhor Dagoberto

Schramm,

Dia 29: a menina Rosari
Ma,ia filha do sr. Jair Lessack.

Dia 30: a senhorita Dorita
Tremei; os jovens: Fernando

·

Celso Crestani e Luiz Alber»
to Knorek.

.

Dia 31: a exma. viúva sra.

dona Irene Buba; a senhora
dona Mira esposa do senhor

.

Leonel Barcellos.

Dia 1.0 de janeiro: o senhor
João Seleme; a senhorita
Rosemar Angela Gatz; os

iooens: Egon Siems e Mar.
celino . Sakr.

Dia 4: as senhoras donas:
Paula esposa do sr. Guilher,
me Moh, e Lina esposa do sr.
Bernardo Metzger; as senho
ritas: Maria (Ieni Nooak e

Regina Celi da Costa Gomes.

Dia 5: a menina Solange
Terezinha filha do senhor
Orlando Gatz.

Aos aniversariantes, nossos
votos de muitas felicidades.

"

F.poUs (RICA) - 12°

·Ctescimento populacional
-Foí da ordem de �6,49

.

por cento o crescimento

populacional na Década, de 1960 a 1970 em Santa Cata

rina, dando ao Estado uma posição destacada no Cenário

Demográfico Brasileiro. O último, censo éomprovou que o

sexo
- masculino predomina em território catarínense,

suplantando o feminino nas, zonas urbanas. Segundo
informe prestado pelo Delegado Estadual do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, ,sr, Américo Gomes
do Amaral, em 1970 havia 1 milhão 462 mil 658 homens,
contra 1 milhão 440 mil 7'02 mulheres' em nosso Estado.
Atualmente a população de Santa Catarina é superior a

3 milhões de habitantes.

Fpolls �RICA) - 12

UDE'SC institui Sistema de Bolsas
A 'Universidade para o Desenvolvimento do Éstado

de, Santa Catarina, instituiu 'um Sistema de Bolsas de
Estudos para o ano de 73, visando a ampliação do seu

corpo docente. A Bolsa será concedida aos melhores alu
nos concluintes dos cursos da UDESC, para realização
de estudos, de Pós-Graduação e posterior ingresso no seu

Corpo Docente.
.

Copas' .em
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