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Simposio· Jurf�_ico
ENÊAS ATHANÁZIO

Acabo de ler um livrinho interessante, que reune

o� . traba�h?s apl'�sentados e debatidos no 1.0 Sim
pOSIO Jurídico re�h�ado na cidade de Araranguá '

e
coordenado pelo JUIZ Cláudio Rodrigues de Araújo
Ho.r�. O pequeno volume foi publicado pela Imprensa
�flclal do Estado e contêm a aula inaugural profe
rida pelo Des. Trompowski Taulois e a de encerra
mento, ministrada pelo Des. Boa Nova Rosa do T J
do Rio Grande do Sul" além de vários outros traba
lhos de autoria de advogados, promotores e juízes
da região sul do Estado.

"

Dentre estes,' destaco o trabalho do Dr. Darcy
Manoel Gonçalves, Promotor Público da comarca de
Turvo, na. época, sobre a «Responsabilidade Penal
do Menor diante do novo diploma legal». Trata ele,
nessa tese, da disposição do novo Código'Penal Bra
sileiro que considerou penalmenta responsáveis os

menores com mais de 16 anos, ,desde que satisfeitas
certas condições. Como se sabe, diante do atual Có
digo Penal, os menores de 18 anos são' penalmente
iresponsáveis, ficando sujeitos à legislação especial. O
novo diploma, baixando esse limite para 16 anos,
desde que o menor entenda o carater ilícito do fato
praticado, vem criar problemas sérios e 'graves
para a Justiça. Por essa razão essa disposição vem

merecendo críticas dos estudiosos, inclusive do autor

daquela tese, sendo de se esperar que essa falha
venha a ser corrigida, antes da entrada em vigor do
no \TO diploma penal..

-x-

Também muito interessante o trabalho apresen
tado pelo Dr. Alvaro Wandelli Filho, atual juiz da
comarca de Xanxerê, sobre «Transplante de órgãos
no corpo humano e o direito».

É um assunto palpitante, que vem sendo inten

samente debatido. Depois de uma, bem feita análise
do problema, conclui aquele .juíz: a) o transplante,
em razão de sua finalidade, é, um ato lícito; b) pode
a pessoa humana dispor de seu corpo ou parte dele

. para fins científicos, mas tal disposição só vigora
após à morte, devendo sempre SE'r expressa; c) os

transplantes de rim' e de coração, no atual estágio
da ciência, constituem uma experiência in anima

nobili, 'que deverão ser proibidos até que se resolva
o problema da rejeição.

-x

Outros interessantes trabalhos estão ali publica
dos. Seria interessante que conclaves como' aquele.
de que nos dá noticia o livrinho se repetissem, com

frequência, em diversas regiões do Estado, mormente
agora que o país pretende renovar seus códigos.

Presidente d� COTESC
(anoinhas

O Presidente da (;OTESC, Companhia Catarinense

de Telecomunicações, Cap. 'Douglas Macedo de Mesquita,
visitou dia 9 terça feira, a nossa cidade, quando fOI ho

menageado por autoridades e empresários com um chur

rasco, na sede do Clube de Bolão Fantasma.

Saudado pelo Prefeito', sr, Alcides _Schumache�, o

ilustre visitante fez uma completa esplanaçao dos serviços

telefônicos no Estado, sua expansão e projetos. A nossa

cidade contará com 1.000 aparelhos, uma no.va central,
um novo edifício .para a sua, instalação do. s�stema. de

discagem direta. Em contra-partida, é, necessano.
.

de Ime

diato mais 300 usuários novos, para o que concitamos a

tOdo; para que se inscrevam, nos escritórios da.CO:�SC
local, para a aquisição de novos. aparelhos, cUJ� ultl[�o
prazo espira' dia 31 de janeiro, lá em prorrogaçao.
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CAIXA POSTAL, 2
,

Diretor: Rubens Ribeiro da
FONE, 128

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Receita Federal

promovê Curso
Bancários de São Bento

do Sul. 'Rio Negrinho, Mafra,
Curitibanos e Porto Upião,
participaram em nossa cida
de de um Curso Intensivo

para preencirnento de for
mulários do Imposto' de

Renda, Pessoa Física.' O

Curso, ministrado pelo agen-
te local, sr., Francisco' Za
ziskí, teve lugar no Colégio
Comercial. iníciando-se se-

gunda feira e encerrando-se
,

/
ontem.

Ampla reuniu-se nesse cidade

Consorciam-se hoje, em nossa

cidade, o s jovens, Guido
(Ionchorotoski, filho da viúva
Rute Gonchorowski e Maria
Daloa Furtado, filha do casal
Walmor e Maria de Lourdes
Furtado, com testa aos con

vidados no Salão Apolo e

viagem de núpcias para Gra»
mado e Porto Alegre.

* it

Unem-se hoje, também, os
jovens, Luiz Snliba Davet e

Bernadete Fagundes dos Reis,
com testa aos convidados no

Clube Canoinhense e viagem
de núpcias programada parll
Rio (irande do Sul.

\

it '*

Uniram-se sábado último,
pelos sagrados laços do ma

trimônio, os jovens, Waldir
Seleme e Carmem Bach.

Aos nubentes e seus pais;
«Correio do Norte" envia os

sinceros votos de felicidades.

CONVITE

em
,

A Associação dos Municípios do Planalto Norte Catari

nense, AMPLA, reuniu-se sábado último em nossa cidade.

A reunião teve lugar no Salão Nobre de nOS8a Colenda
Câmara Municipal, sob a presidência do sr. Alcide!l Schumacher,
ali presentes 8 maioria dos Prefeitos da região, atuais e os eleitos
em novembro último. O ponto alto do conclave, foi, sem dúvida,
a assinatura do contrato, com firma especializada, para 8 elabo

ração do Plano de Referência da área compreendida dos munící

pios que compõem a AMPLA, trabalho a ser executado sob a

orientação do SERPHaU, Delegacia de Santa Catarina, Orgão
vinculado a SUDESUL e Ministério do Interior. Assim, já a partir
de fever,eirQ 10 técnicos da aludida firma, das diversas profissões,
deverão atuar em nossa região, desde Mafra a Porto União. A
Df'união foi prestigiada com o comparecimento do Delegado do
SERPHAU em Santa Catarina, Ary Lopes Martins e dois Asses
sores da Secretaria do Planejamento. Terminado os trabalhos, que
se prolongaram até às 13 horas, foi oferecido a todos os parncí
pantes um gostoso churrasco, servido na sede do Clube de Bolão

Democrata, em Marcilio Dias, ocasião em que vár:ios oradores se

f zeram ouvir, entre eles os srs, Alcides Schumacher, Prefeito 'de
Canoínhas, Edmar Renê Évers, de Mafra e Ary Lopes M&rtins;
Delegado do SERPHAU, ocasião em que houve uma grande con

fraternização entre os. atuais e futuros Prefeitos.

Gaspar (RICA) 12-

Frei Anacleto Wiltuschning,
50 anos de vida religiosa

A comunidade -gasparense assistirá domingo, às ,8,30 horas em seu

magestoso templo, missa solene comemorativa aos 50 anos de vida reli
giosa do sacerdote franciscano Frei. Anacleto Wiltuschning.

Nascido em Ribeirão Preto. Estado de São Paulo, porém, tendo vi
vido sua infância em Blechior Alto, município de Gaspar e iniciado seus

estudos no Colégio Santo Antonio, de Blumenau, este sacerdote prestou
como vigário ou como coadjutor relévantes serviços à Igreja em Santa
Catarina. Comunidades como Oanoínhas, Lages, Santo Amaro e Indaial o
tiveram empenhado no trabalho de síssemíneção dó Evangelho. Hoje,
prestando seus serviços à Igreja do Senhor Bom Jesus; em Curitiba, teve
Frei Anacleto a oportunidade de receber da comunidade católica daquela
cidade significativa homenagem no último dia 7.

O religioso encontra-se hoje em Blumenau, sendo hóspede de
sua. sobrinha, senhora Ivone Nascimento, esposa do conceituado médico
pediatra, Dr. Maurici Nascimento.

A família da inesquecível
Marli Jaschke Furtado,
ainda consternada com o seu

falecimento, convida parentes e

amigos para assistirem a Missa
de 30 dias de falecimento,
que fará celebrar dia 25, às

19,00 horas, na Matriz Cristo
Rei.

·Antecipadamente agradece.
Canoinhas, 20-1-1973.

ECONÔMICA FEDERAL
filial de Santa Catarina

AVISO
A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Filial de Santa Ca

I tarína, está interessada na aquisição de. terreno, localizado em

'zona bancária e comercial' da cidade de Cenoínhas, com destina

ção' à construção da Agência CEF local.

Os Interessados devem dirigir-se à Agência CEF de Ca
noinhas, onde receberãc informações a respeito.

As propostas serão aceitas até o dia 6 de fevereiro de 1973.

A GER€NCIA GERAL

CAIXA

Veja resultados (oncurso

"Fuscão vale um milhão"

na última página.

CONVITE
O P e 'to Municipal de Canoinhas, senhor Alcides
Schumac r e Presidente da Câmara de Vereadores,
senhor Joa, Seleme, tem a honra de convidar todas
as autoridad e, o povo em geral ra as solenida
des de posse os Senhores Ver dores, Prefeito e

Vice, dia 31 e janeiro pr' imo, obedecendo o

seguinte progra
A 8 14 horas: Pos

Sar
Ali 18 horas:

Posse do s

DEOLIVEI
PAULO EDU
também no Sa

I

AD 21 horas: Transmissão do
do Prefeito.

Canoinhas, 17 de janeiro de' 1973.

Alcides Schumacher ,-João Seleme •

Prefeito Municipal Presidente da Câmara Municipal

Gabinete
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CORREIO DO NORTE 20.01.1973

. public�çã.o Oficial ,da

Municip I de Canoinhas
1032N. de 26 de dezembro de

e Suplementa Dotações OrçaD'lentárias
,1101-001 Adicional
1129-005 A -, Diretor Secretaria
1129-005 B • Diretor Expediente .

,

1130-006 - Outr61 retribuiçôea e gratificaçõel
1412,044 - Deepe8s1 de pronto pagamento
1417-045 - Eventual'
1130· 055 • Auxiliar da J11Itiça Eleitoral
1301-062 • 'Comuoicaçõe.
1404-065 - aui(Jatura, de pubíicaçõee
2305: 067 - Salário Família peseoal em exercício
1229-076 • Material gráfico e encadernação
1317-081 • Serviço de impreuão e encadernação
33.14-099 - Máquina. pará eecrítôrlo
1130-107 - Outr91 reteibuiçõee e gratificaçõel
2305'-1 @S, - Salário Família pessoal em exercício
1 ,12"t-'1', - Sub.tituiçõe. '

1130-113 ', Outra8 retribuições e gratificllçõel
1206·125 - Artigo. de' expediente J. A. M.
1305'- 125 - Ceneerveçãc e reparo. de inetal,

0,00 1412� 128 - Deepeaae de pronto pagamento
2.U ,00 1109-132 - Diária.
5,00000 1405-138. Aui.tência Socia�
4,000, '

1124 147 ... Snbatituiçõel
10 000,(; 1130-149 B - Zeladora.
20.000.00' '1238-153: - Outros materiaia de- contamo
1 000',00 , 440-163 - OutWI serviçal 'de terceiroa
l.OOO,co 05.166, - Salário Família penoal em e

1.000,00 12 6.181 ,- Artigo. de. expediente
5.000,00 12d -1 �3 - Copa, mela.e .cosinha
1.000,1:)0 1423.'188. - Loceção de imôveis
2 OOO,óe 1129- OA - Encarregado do Ince

10 0(')0,00, 1307-1 _ Fretes e carretos'
5000,00· 1101-2U

-

__ Adicional
3.000,00 1129-204' ,_ Deeeohista
10000,00 ,

I

CRÉDITO500,00
5.332.0.0
1.000,00
400,00

1000,00
1,000íOO
3,000.00
1.000,00
2.000/,0 -

2.000,00
760,09

i.coo.ee
100000
3,000,00
5.000,00
3.000,00.

APROVA LOTEAMENTO
'

O cidadão Alcide. Schumacher, Prefeieo Muoicipal de aooi.
nha., Estado de Santa Catarina, DO uro de luá. atribuiçõell, '!

'DECRETA:

) Art. r.O - De acordo com o de.pacho do Sr. Diretor do
Departamento de Viação e Obrai, e,xarado no requerimento; protoco
lado lob n.O 1378 de 28-12-72 e nal plantai; .fica aprovado ó lotea.
mento procedido pelo Ir. Antonio Bchelbauer de' um terreno urbaoo, Eunice'
iituado no bairro Campo d'Agua Verde,lote 0.0 171, carta de afora- E'screnote Juramentada

O cidadão .A!cidel Scbu . cher, Prefeito Municipal de Csnoi-

. nhae, Estado de Santa Catarina, f Câmara Municipal
decretou e 5U sanoiorro a seguinte LE .

Art. 1.0 - Ficam anulada. na i ,ortância de Ci:$121978.0e,
ai leguintel dotaçõ�1 do orçamento vigeot como legue:

1111/G03 - Porteiro contínuo
1228/009 - Meterial de ,filmagem, e gravação
1129/031/A - Auellor Secretaria e Relaçõel
1129/031/B, - Anellor Jurídico
1109/053 ,. Diária.' .r, • i: T

1238/061 - Outroe material' de consumo

1317/064 • Serviçol de imprelllão e, encadernação
1409/066 • Divulgação' de ato. Oficiai.

.

110'9/071 ., Di�ria.
1403/137. Aui,tência Médico legal
1106/145 - Contratoa
1129/148 - Diretor do Departamento de Educação
210.7/164 I - Uutrae Subvenções
3HJ2/176 - Ampliação E"'reDtauração
3111/175 • Proseeguitnênto de Obrai (C.E.D.Fil.�
310.3/220 - Concluião de Obrai

'

3108/223 • Início de Obrae
3313/226 • Máquina. e equipamento. para Obrai"
3319/228 - Veículo. de pequeno porte
3320/229 - Oatros equipamento. e imtalaçõel
3406/230 - Instrumentoe de desenho e' correlatos
3103/253 - Couclueão de Obrai
3106/255 - Obrai de domínio público
3307/257 • Embarcaçõee
3313/258 - Máquina. e equipamento. para Obra.
3315/259 - Máquíná., motores e,aparelhol
3316/260 - Máquina. e Oficinal

'

3318/261 - Veículo� e Automotore.,
1109/263 ;;- Diâriae

,

1129/264 - Engenheiro
'

1130./265' • Ootfal Retrihuiçõel e Gratificaçõell
H09/21>7 • Divulgeção de AtoÍl- Oficiail
1220./272 • Letreiro. indioativoe e .imilare.
1324/276 .'Outroe .erviçoa de teroeiroe
3105/282 - Desepropeiaçõee
3319/285 - Veículo. de pequeno porte
3412/287 - Msterial de linalização
1238/297 - Outroe materiaie de' comumo
1324/2Q8 • Outros lerviçol de terceirct.
1412/299. De.pua" de ,pronto pagamento
3302/292 • Aparelhol de comunicação "

3414/293 - Ma.terial p'IJra inaialaçõe. elêtelcaa
3418/294 - Teanefoemadoree ti semelhenteé
1405/138 • Auiatêocia Social

.

, J
CRÉDITO ESPECIAL

TOTAL

, 120,00
,

500,00
1328.00
1328,00
400,00
400,00
400,00
300.00
400,00,

" 200.00
, .000.00

00,00

"

r'

Cr$

(Cento e !inte e um mil �ovec�óto. e .eteot� e OIto cruzeiro,. .

, ,f
,

Art. 2.0 - Fic�oi suplementadae, por conta ��;'nulaçõe�
comtantee do artigo anterio» ai leguintell dotaçõêl or,mentári8i: ,

I 120.6-0.75" Artigo. de expediente I, 78,00,"

1405·15J., - A"i.tência Social Elc. Educativa ,I 600,00 '

2706-169 B • �xcuraõe. (Com. Municipal de E.p.&/ '2.000,00
3105-173 • �elapropriaçõlll

;.
2.50.0,00

120.8-20.5 • Combultívei. e lubtificantel 20.o.CO,oo
1235- 209 • Peça. e acellóriol. 15.000,00
1238- 210 - Outro. materiaill de con.umo

, 2.000,00
1306-212 - Conuervaçõel e reparo. de viat 'ai 3.000,00
1324- 215 " Outro. lerviçolll de· terceiro!! 100,00
2305-21;7 • Salário Família, penoal .

20'0,00 .

,1222-240. • :Matéria prima 2.500,00'
1224-241 • Material de conotrúção 5.0.00,oó
1235-242 • Peça. e 8ceuórioll

, 15.0.00,00
1238-243 � Outrol meterial de c, IUmo 500,oe ;
1306-244 � Conservação e repàro " de viatura. 2.000,00
1310-246 • Pallagen.' e b8gage

'

30,0,00
1324- 247 - butrol lerviço� de erceiro. 500,00
2305· 249 �,Salário Famílià. lIoal.am exercício ' 200,00),
1116- 269 • Peuoal em Obr , � 21.000,00
2502·-279 • Previdência Na onal 9.000,00
1225-288 - Material elé lCO 2.000,00
132q-290 - Serviçol P' !iCOI. concedidol 18.000,00
1320: 320 - Serviçal, blico. concedido. 300,00
1412.342 • Delpela de pron�o' pagamento, 200,00

T O T A L Cr$ 12l.978,00
(

,

(Cento e �inte e oito cruzeiroa)

-..

Art. � - Ficam luplemeotad8l, na importâocis de Cr$ 49.245,31
.

por coota do próváv�l ,exceDlO de arrecadação�D aeguinte. dotaçõel:

1,058,40
2520,00
2.520,00
1.864,80
1.000,00
1:000,00

56,00
500,00
200,00
51l,00
400,00

'

3.000,00
1,000,00

'

635,60 .

40
5 .oo

4,40
200,00
140,00
200.00 '

50.0,00
5.000,00
1.500,OQ
900,00
100.00
230.00

1.410,00
'00,00"
200,00
500,00 ..

126,00
50,00
114,60
462,80

20.938.71

. t.� - I

I

{Quarenta
e trinta e

Cr$ 49.245;31
'e cinco cruzeiro.

cação,
E.ta Lei entra eoi vig'IJr lia data de IUIII publi
di'poliçõe. em contrário.

CHUMACHER - Prefeito Municipal
" '�'" _I :j-P _, _�

A pr ànte Lei, foi .regi rada e publicada' no Departamento Admi-
oist ativo, DIl data �upr8.'

.
.

AI.) JOSÉ BONIFACI ..... Diretor Adminiatrativn

Decreto
APROVAI

o cidadão Alcide. Schumac
'

r, Prefeito Municipal de Canoí.
nhas, Estado de Santa Catarina, no ° de lua. etribuiçõee,

409/73

D E C R'E T

Art. I.Ó - De conformidade co ' .n despacho do Sr. Diretor
do Departamento de Viação e Ob'r8�, e*8r do DO requerimento prato.
lado lob 0.0' 1302 de 11-12-72 e nal plan ai; fica aprovado o .lotea.
mento prpcedido pelo Ir. Milton Erhard, de um terreno urbano,
.itu8do no bairro Campo d'Agua Verde, lot l!.e 176, carta 1�9 e

I,'egittro 193, com a área de -l.293m2, leDd 3.741,35m2 di.tri'bui:Jo
em cinco (5) dataí, e 551,65m2· de. tinado à a artura de roal, área
elta que f.o,z doação à Prefeitura,

- .
.

Art. 2.0 - O proprietário ficará i.ento d impo,to territorial
urpaDo por 3 8001, de conformidade com a legisl ão em vigor•.

Art. 3�o - Eate Decreto entrlAlá em vigor
pu,�lic8ção, 'revogada8 tlll diepoliçõe. em contrário.

Caooinhal, 08 de iaoeiro de 1973. '

AI.� ALCIDES SCHÚMACHER - Prefeito Municipal

AI.) JOSÉ BON,IFACIO FURTADO - Diretor Admio

de lúa

Decreto N_o 410/73
\

,\ .

unicipal
n, 188, com a área de OO,OOm2,
sendo 2.208,75m2 di ribuido em

quatro (4) datal, e 1.79l,25 m2
deetiuado à aber ra de euaa, área
esta que faz ção à Prefeitura.

O proprietário fiCará
imposto territorial Dr.

3 anoe; de conformidade
le�i.lação v,igente.

.

'rt. ,3.0 - Este Decreto en.

rará . em vigor na data de IDa

publicação, revogada. ai di.poli.
çõel em contrário.

Cenoíehas, 08 de [aneirõ de 1973.

AI.) ALCIDES SCHUMACHER
PtlifeitG Municipal

« JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Diretor Admini.trativo

I Registro'. 'Ci V iI

Editais
.. ,

Sebastiãc . rein
de PIIZ e Oficial do Rt'gist o CI�
vil do M oicipio de Maior
Comarca e Canainhes,
de, Santa atarina

JOS� 60. ÇA,LQ CAL
e ETELVI 'A WEIGA. le, na

tural deste Estado, nas do em

Rio Vermel o. neste unicipi ,

no dia 02 e maio de. 940; I •

.

,radar, sol iro, domi iliado e

residente ne te municipi ; filho' de
João CalizÁr ,dOlDicili do e resi.
dente neste unicípio e de dona
Cezarina Alv dos San os, falecids,
Ela, natural elite E� sdo, nascida
em RIo Ver� lho, Ii ate muuioi
pio. ná dia ,.1 de j bo de 1945;
doméstica, solt' ira, omiciliada e

re�idente' neste mun cípio; filba de
Izauro Veiga e d dboa Mari�,
L.emos, domici 'ado e residentes
neste municipic

[

Mejor Vieira: 03

JOÃO KICHIL
".

' I

MARIA DEMB SirI. EI;" ·Da"

tur�l deste Esta o; Qa!lcido' em

Cocbos, Deste nicípio, no dia
31 de dezembro 1950; operãrio.
solteiro, liomicil 'o e rl!sidente
neste município filbo de José
Kichileski e dona Eduviges
Kichileaki, dom-ih dos e residen
tes .Deste muni ípi. Ela, nat,ural
deste Estado. Dali ida em Serra
do Lucindo, este municípip. nO

dia 28- de no' mbr' de 194'5; do
méstica; eolt i:a; omiciJiárla ti
reaidente nea e 'mu icípio; filha
'de pai desco hecido . e' de dona
Konegundes . embi ki, domici
liada e reside te nea município.
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Festa \ do

Noticias

Preços vão acompanhar
.

a inflação

Ano XXVI Cstloin!:lIu; �o de janeiro
de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida,

Padrodeiro São Posse do Prefeito eleito

será dia 31Sebastião, amanhã Levando em conta que o objetivo é reduzir a.

taxa de inflação ao nível 12 por cento. dora
vante todos os preços deverão acompanhar essa
taxa, segundo declarou o Ministro do Planeja
mento, Reis Veloso. Acrescentou que esse é o

objetivo das reuniões que vem sendo realizadas
na área de cada Ministério, afirmando que IS

idéia é que todos os Ministros ajam slmultanea
mente. procurando atingir a meta governamental
de limitar a' taxa de inflação nos 12 por cento.
Por outro lado, todo o empresário nacional foi
convocado para uma reunião que deverá ser

realizada ,no· gabinete do Ministro da Fazenda,
Delfim Neto, no Rio, afim de tomar conhecí
mento dos instrumentos de que o Governo dis
põe para atingir a meta de uma inflação redu-

zida de 12 por cento. O �in�stro pretende
mostrar aos empresários a responsabilidade de
cada um no processo da redução dos preços..

(Gazeta do Povo)

Hoje com inicio às 17 horas, homenagem. de

gratidão com celebração lítúrglca-ao Padroeiro
de Papanduva, São Sebastião; após haverá su

culenta eostelada regada com um saboroso
choPP no salão. da Paróquia, em seguida bingo
e outros divertimentos: Amanhã aera realizàda
a tradicional festa anual e':ll louvor ao Santo.
M 8 e 10· horas, Santas MIssas, em seguida
procissão com a milagrosa imagem de São Se
bastião pelas principais ruas da cidade. Bm

. seguida terão inicio os festejos popuíares com

leilão de prendas, etc. A· exemplo dos anos 'an

teriores, aqui virão romeiros e turistas de
outras cidades o que vem dar maior brilho às
festividades alusivas a data festiva do Padroeiro.

Dia 31 do corrente/será dado posse ao Prefeito

eleito nas eleições de 15 de novembro p. p. sr.

Aloisio Partala e Vice-Prefeito respectivamente
sr, Pedro Giacomo de Lucea, inclusive aos Ve-

,1 readores também eleitos naquela date. As- sole

nidades obedecerão o seguinte programa: As
17 horas, Missa em Ação de Graçaa na

\

Matriz;
às 20 horas, posse dos eleitos no salão da SQ
ciedade Hípica; em seguida será oferecido às

autoridades convidados e demaís-: presentes
uma Choup�da que �erá acompanhada e caden

ciada por um famoso conjunto musical.

•
•
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Para seus

impressos

PROCURE

Impr,essora
Ouro Verde
A casa ::ios

bons serviços

linha VQlks og·
.

n 73
para todo mund�..

.

A partir domenor preço de carro no Brasil.

Sr, João Sonaglio assuma
.

Delegacia
Tendo entrado em gozo de férias regulamenta
res, o titular da Delegacia de Polícia de Papan
duva, Sargento Walter Domingos de Andrade,
assumiu as funções o sr. João Sonaglio, na

qualidade de Suplente daquela especialidade. O
sr. João Sonaglio é bastante conhecedor d�
delegada missão; em Antonio Prado, RGS, fOI
por longo tempo Delegado de Polícia e poste
riormente Prefeito daquele rico e progressista
município gaúcho.

.

. Nossa
venca por

Senhora
32 votos

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro derrotou
Nossa Senhora de Lourdes por 115 votos contra
83, sendo oficialmente empossada como padro
eira do município de Massapé, na zona norte
do Ceará. 8' a primeira padroeira eleita por
voto direto dos fiéis no Brasil, e substitui' a
Santa Ursuta, que era a padroeira da cidade
desde a Iundação. (Gazeta do Povo)

\ '

Falecimento
É c01Íl pesar que registramos o falecimento do
sr, Miguel Holes, o extinto era sogro do sr.
Nicolau Horacz, proprietário do Posto Shell e

Galpão do Tropeiro (Restaurante) em Matinho&,
neste município. Seu Ialecímento foi repentino
e consternou a todos que o conheciam. Seu
passamento ocorreu dia 9 do corrente, sendo
sepultado no dia seguinte, 1 às 16 horas. Uma
grande multidão de amigos e conhecidos con

duziram seu corpo até sua última morada. A
coluna apresenta sentidas condolências à famí
lia enlutada.

Felicitações e agradecimentos
Com relativo atrazo estou' recebendo mais duas
felicitações natalinas, as quais retribuo com a

maior satisfação. Realmente são de dois gran
des amigos a quem dedico a: mais alta estima
e distinta consideração. DQ Deputado Federal,
Dr. Aroldo Carvalho - Brasi:lia-DF; do ex-Gover
nador do Estado de Santa Catarina ti ex-Sena
dor, Irineu Bornhausen - Itajaí-SC. A eles um
feliz 1973, são os sinceros votos.

Passarela da, Sociedade
Quem Iestejou niver dia 9 do corrente foi a

inteligente e dedicada estudante, Rosi Mari·
Anroníazzí,' filha da sra, lone Antoniazzi da
Silva. A data foi festivamente comemorada, onde
as Ielíeítações pontificaram em alto estilo.

x x x

Dia 25 do andante nossa agenda social registra
com prazer a passagem de nlver da sra. Profa.
Lourdes C. Vieira, virtuosa consorte do senhor
Orlando Vieira, gerente da CELESC em nossa
cidade, Os cumprimentos estarão em pauta na

quela data para a simpática senhora que des
fruta de grande amizade e simpatia.

x x :li.

Dia 29 do corrente festejará maís um ano de
sua feliz existência a sra, Martha Kovalki, es

posa do Professor Carlos Kovalkí, resiàente 'em
Arroio Fundo. As Iellcítações acontecerão para
a bondosa senhora.
A coluna se congratula com os aniversariantes
desejando-lhes muitas felicidades.

Uma por semana _ ESPERANÇA:
A esperança é uma letra sacada sobre o faturo,
muitas vezes protestada pelos acontecimentos,
maa semprerenóvadaspelastlusões.tü.Comettant)

Linha Fusca
três opções de preço

.�
��

.

VW 1300

�'
�

Y'VI' 1500

��
�

1
.

VW 1500

Unha vW TL
quatro opções de preço
I

���
VWSP-1 .

�,

V.EN DE�SE
Vende-se uma BARBEARIA com

pleta, com duas cadeiras, diversos
móveis e um fogão a lenha.Tratar
na Rua Paula Pereira n�O 351,
com o sr., EMILIO LEMK�.

REVENDEDOR
AUTORIZADO

Vidal
r

Ramos, 1195

\,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO oo NORTE 20 ..01-1973

P taria SUP[R H.o 11 �e 1 �e
.

�ezem�ro .. �e ·1� /�

- corte
- lavagem

I - Bares, lanchonetes e similares;' nos serviços de:
- penteado
- tint�ra j.é'specifl

- Sanduíches (especificando 08, tipos)

-z
mame ra

, - média simples _ ped' ura.
- ,média com pão e mantelga
- pão simples Art

'

2;0 '- Os restsurantes'xe churrascarias
- pão com manteiga ou margarina ficam ""lriga1o!1 a afixar os preços de enda de seus
- copo de !-eite (grande e pequeno) servi,/os diários nos cardápios e conservar u alista da.
- refresco (copo grande 'e pequeno), tilr,,grafada,'devidameote asstnada por quem re resente
- sucos diversos (copo grance e pequeno),

,/-afirl}l� comercial, contendo todos' os serviç e
- vitaminas (copo grande e pequeno) espectívos preços em VIgor. ,

- refeições populares.
II ,- Lavanderias e tinturarias, nos serviços de la- Art. 3.0 � Os hotéis e similares ficam obriga-
vagem, e ou passagem e lavagem/passagem nos tig s dos a manter nas por ta rts s, em lugar visível, listas
de roupa abaíxo especificados: de preços de seus 'serviços, devidamente asstuadas

pelo respectivo gerente._;" costume de homem - linho
- costume de homem - outros

paletó de homem - linho
-paletô de homem - outros teci s

calça de homem e senhora - nho
calça de homem e senhora outros tecidos
japona - qualquer tecido

;_; camisa socíal - brsncs
- blusão meia maDga - cor

- cuecas
- píjamas :

- bermudas
- vestidos lisos

exclusive vel
- vestidos co casaco liso qualquer tecido,

exclusíve eludo
ctailleur liso forrado

- saia, c rta Ilsa - qualquer tecido, exclusive
vel o

Â·
a tipo cOleg. ial com pregas - qualquer tecido
saco de malha ou esueter>
US8 lisa • qualquer tecido
nçol solteiro - liso

. lençol c�sal - liso '

- colcha de algodão - solteiro

o Super! tendente da Superintendência Nacio
nal do Abasteci nto (SUNAB), no uso das atribui
ÇÕ2S que lhe confe o Decreto n.? 60.450, de 13 de
março de 1967,

Ccnslderaudo que, no xercícío da forma inter
ventiva do controle do abaste [meato, a SUNAB tem

os poderes de estabelecer con ões de venda de
mercadorias ou de serviços:

Considerando os poderes que a possui
de estabelecer sistema de ínformeções e: e produ-
ção, distribuição e consumo, requisitando o ornecí
n.ente e .qualsquer dados periódicos ou especia
pcder de pessoas de direito público ou priva o,
ex-vi do art. 3.0, II da Lei. Delegada D.O e,
de setembro de 1962; A

'

Considerando a necessidade de manter os usu

ários bem informados dos preços vigentes em cada
. estabelecimento,

R E S O L V E:

-Art, 1.0 - Ficam obrigados a afixar preços de
serviços, em local visível e de fácil leitura, ell! ta
bela com letras f! algarismos de, pelo menos 2 (dois)
centímetros de altura, os seguintes estabelecimentos:

qualquer tecido,
"

- co lchs de algodão - casal
- colcha de chínile

. - fronha lisa - qualquer tecido
.

- cobertor de lã - solteiro
cobertor de lã - casal
toalha de rosto

toalha de banho - exclusive lençol de banho
toalha de mesa - Bse/até 3m2

Par:a passar

costume d� homem - qualquer tecido /'
vestido liso - qualquer tecido /' ,

calça de homem, e senhora - qualquer teptão
- paletó de homem. /

",

/r.,

/�A

- Barbearias, no!! serviços
- corte de cabelo

barba aimples
barba com aplicação
manicura \.

lista

de:

viços ao público consumidor.

Art. 5.0 - Os bares e similares
restaurantes'. churrssc 'és, Ir.vanderías, tinturarias'
barbearias, cabelei,,: 'os, hotéis e similares, que pre:
tenderem prom ,ér elevações nos preços dos servi.
ços 8 que lf referem os artigo's 1.0, 2.0 e 3.,0
deverão

,
tnunicar, previamente, às Delegacias R@:

'giona' da SUNAB. no prazo mínimo de 10 Cdez) dias:
/

.

os serviços e respectivos preços a serelli
alterados;

a data em que serão cobrados os novos preços.

antisséptica

IV de:

b)

Art. 6.0 - Os estabelecimentos referidos 110

artigo anterior, que pretenderem prestar novos ser.

viços ao público consumidor, deverão comunicar
previamente, às Delegacias Regionais da SUNAB, n;
prazo mínimo de 10 Cdez) dias:

a) os tipos' dos serviços e respectivos preços;

b) a data em que será iniciada a prestação
dos serviços.

Art. 7.0 - Os estabelecimentos abrangidos por
esta Portaríe ficam obrigados a manter,:} disposição
da autoridade fiscelízadora, as segundas vias de

quaisquer comunicações enviadas às Delegacias Re.
gtonaís da SUNAB, relativamente ,90S preços de

seys. serviços.

Art. 8.0 - As comunicações a que se referem
os artigos 4.0, § 1.0, 5.0 e' 6.0 da presente Portaria

,

serão entregues, às Delegacias Region8i� da SUNAB,
em três vias, uma das quais será devolvida 80 inte.
ressa do, devidamente formalizada, para efeito do

cumprimento do disposto no artigo 7.0.

'�Art. 9.0 - Og Delegados Regionais da SUNAB

I
m autorizados, se r:'ecess�rio, a �aixar Port�ri8

, &da' ando. com termlnc.logla pr ôprta, os serviça

consta� ,�ôs inCiSo.
s I, II, III e IV do artigo Lo,

face às ,p8'�,liaridades Iocaís, '

Art. 1 O� O não' cumprimenta do' disposto
nesta Portaria

8Uj�'
'tará os ínfratcres às sanções pre

vistas na Lei Delsg . a n.o 4, de 26 de setembro de

1962, com as alteraçõe do Decreto-Lei n.c 422, de

20 de janetro de !969. �---_.
Art. 11.0 - A pr��I����taria e'ltraré em

vigor na data de sua publícação � Diário Oficiai
-, da União, revogada a Portaria SUPER n.o 57, de 4

de junho de 1969 e demais dispcsjçõe� contrário.
- ' '"

ass.
,
Glauco Carvalho Superin�dente

",
VISTO E COPIADO POR:

aS8. Catarina Augusta da Silva - Aux, Secretaria

VISTO POR:

ass. Octeylsa de Luna Bertrand Fernandes
Chefe Su�-tituta da Assessoria

Art. 4.0 �'Os bares, lanchonetes e similares,
.restsurantes, churrascarias, lavanderias e tinturarias,
cabeleireiros, hotéis e similares, ficam obr igados, no

prazo de 30 (trinta) dia!' corrtdos II contar da data
da publicação desta Portaria, a rerneterem 6S Dele

gacia& Regionais da SUNAB, uma re lação em que
constem os, preços cobrados pelos mencionados nos

artigos anteriores, na data da publicação da presen
te Portaria.

§ 1.0 - Os estabelecimentos que Iniciarem

sues atividades após a vigência destà Por tar.ia comu

nicarão às Delegacias Regtonaie, da SUNAB. no prazo
de 30 (trinta) diae, a contar de sua f'fi>tiva comercia

lização, os preços de s-us serviços. Entende-ae por
"data de efetiva comercíwliz e ção", o primeiro pega
mento efetuado pelo e stebe lecimento, ao Fisco, dos

tributos LC.M. ou 1.8.8.

§ 2.0 - Os' estabelectmeutos referidos neste

artigo deverão observar 8S disposições oI!!! artigos
'5.0 e 6.0 desta Portaria, sempre que pretenderem
promover elevações de' preços ou prestar novos ser-

REGISTRO CIVIL

EDITAL
Maria ss Glinslii. Oficial do

Registro Civil
1
do Distrito de

Paula Per "ra, Município e Co
marca de Cbn ·nbas, Estado de
Santa Catarina. e .

Distrito. Else Datoral deste E.ta·
do. nescida em Paula?eleira, nO

dia 2ó de abril de I "'6; doméstica!
solteira, domiciii a e residente
neste Distrit , filba de Dorvslino
L. Cordei e de dcna alivia da
CODce· o, domiciliados e residen'
tes este Disteito..

nascido em Fluvi6polis, D

de julho de 1944; Ia' ador, sol

teiro, domiciliado e sidente neste

Distrito; filho 9 Alvir Rincon e

de dona Mafia Ballão RiDCOD,
domiciliados e residentes neste

Apresentaram 08 documentos
exigidos pelo C6digo Civil art. 180.

alguém tiver conhecimente de
eXI ir algum impedimento legal,
ecus o para fiDs de direito.

GOSS GLINSKI
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I

Cooperativa Agro
Cánoinhas

ASSE LEIA GERAL ORDIN

Edital 'de 'Convoc

s-:

Pecuária
Ltda.

-

ao
.

De acordo c os Estatutos Sqctais, ficam onvocados
os senhores associa 08 da Cooperativa .Agro ecuária de!Canoínhae �tda., em le�o g�zo de seus drreit s sociais, para
a �sse�bléla Geral dinárta, a ser realiza em SUIi sede
SOCla�, sIta na Rua Pa o Rítzmann, 0.0 ,20" esta cidade de
Canoínhas, E!ltado de S ta Catartna, às horas do dia 9
de �arço de 1973, em P MEIRA CONV CAÇA0 com o
mínimo de 2/3 de. seus ass ciados, às 8 h rBS em SEGUNDA
,CONVOC�ÇÃO com o mí "mo da met e e maís um de
seus. aesocíados, às 9 horas e TERCEI A CONVOCAÇAO
,com a pre�ença de no míni�. 10" (dei� associados, no qualhavendo numero legal, será dí cutída .

seguinte
ORDEM 'IA:

1) Apresen.tacão,. discussão e ju 8 "ento do Balanço Geral
e demais documentos do exe, cio de 1972. Parecer do
Conselho Fiscal e o Reh�tór"io"da Diretoria.

2) Desti.n�ção das Sobras e Pt'rdasif r�ficados no nercicio de 72.

3) Elelçao do Conselho, de

A.79'mlnl tração
e suplentes para

o biênio de 1973/74. .

"

4, Eleição do Condelho Fis!:�ye suplen e para o exercício 1973.
5) Fixação do Prolobore q,b Presiden e, 8 cédula d� pre

sença dos Conselheir "s.

6) Outros assuntos de i, eresse
\ da Co

OB8: 8) O registro de l hspas,lpsra cone rrerem aEl eleições
a08 cargos d Conselho de Ad ínistração e Fiscal
deverão ser ',ei�as çom 30 dias pós a publicaçã�
do Edital d. Convocacão;

"

b) Para efeit
'

de cálculo de" "quor "para instala.
ção da ssembléís, esta C operativa tem
424 assoe] dos;

de. 1972.
NOERNBERGER -

I
/

FIOS - RENDA

'OTOE
'"

.

,

�asa E ri it�
, I

Fotocéples
do REGISTRO CIVIL, de

c. que tunciona ,no F

_ grata satisf.ação.
de

intorma�.... tod08
os seus

cliente que acaba de receb uma nova

FOTOCOPIA ORA 3M - mode' o "271", auto,má

tica, que copí todo e Aualquer doetrmerrto,

livros e outros pa éis, � apenas 10 segundos
com nitidez e 'feição inegualáveis.

.

'"/,f

.

._ _ .

:::................................. • ::====::::::::::••::••••_•••••••• I!I••••••••••••••••••::
..

. " ,
.. ..

II Drac�Z" alkyria Mativ ade Seleme' il
U Cirurgiã Dentlst is
5: c I c 005589159/DBP

,

::
.. -

H Clinicaldentária de senhoras e crianças.
. .' IIi i

.

EspeCialização em Od�topedlatI'la. ::
..

. , ..

:: 80 a marcada 69 ii
h .

. Prap Lavo Miiller, 494. - FODe,;J ii
- \ .

.

. . .
•• •••••••••••••••••••••••••:. •••••••••11••••••
111: ::;; =====::::::1:••••••••.••••IIl!............ ...•

�

� - .•.......••••..•.•.. .

de
Receita Federal inicia Ministério

distribDi�ão' do� pa troeina
Formulários Pessoa ,IBAM

Física - 1973
De.de fins de dezembro último

vem promovendo a distribuição
dos impressos necessárioe a apre
sl!otação da d claração de rendi
mentos - Pessoa Físice -, rele
tiva ao exercício de 1973 (ano- base
1972). através da Rede Bàncária
Atrecadadora de Tributos. Federais,
nos municípios por. �l'lta servidos
e, atr!lvés dos Núcleos de A�si8-
tência e Orientação Fiscal (NAOF)
que funcionam junto às' Prefei
turas Municipais, nos municípios
onde inexiste agencia Bancaria.
Até 5 do corrente' foram ent-e

guea soa Baocos e NAOFs 110.963
conjuntos envelopados, 08" quais
estão promovendo a redistribuição
junto ao domicilie .dos contribu
intes n09 Estados do Paraná e

-. Santa Cat�rina" A partir de terça
feira vin -ours serão encaminhados
808 Bancos e NAOJl' 35.000 con

juntos envelopados dier iamente,
vi.ando atingir a maioria dos con
tribuintes dutant� o mês de janeiro.
Assim sendo, devem, os contri-'
buintes aguardar em seu domicilio
fiscal. esse material, desde que
tenham apresentado sue declara
ção no exercício anterior, exceto

aqueles que apresentaram em

1972 apenas a Declaração de In
formações -. CPF, utilizada ex

clusivamente C(>ID' a finalidàde' de
'cadastramento, Estes últimos, se

obrigados à, apresentação de de
claração em 1975, deverão apa
nhar 011 impressos junto aoe bancos,

-

nAIF ou Orgãos da SRF, confor-

'I
mo. m"mo"i••m ""O ... ida,

Escritura�ão do livro
Registro de controle
de ProdD�ão 8 do

Estoque
A Delegacia da Receita Federal,
através de sua Asses8dria de Re
laçõc!i Públicas. dá os seguintes
eaclarecimentoe;

Informa que o Ministro da
Fazenda, pela Portaria n.O 328,
de 28.12.72, prorrogou, para o

exercício de 1,73, as simplificações
na escrituração do livro registro
de controle de Produção e do
Estoque Gmodelo 3�. previsto DO

art. J.57 do RRPI, (aprovado pelo
Decreto n.O 70.162, de 18.02.72).

.

r

A referida decisão foi tomada
na reunião do Ministro' da Fazen
da com os Secretários da Fazenda
de todos os El'tados, realissds DO

dia 23 de.novembro do ano panado.
.
Entre' as simplificações que'

poderão ser usadas no exercício
de 1973, a Portaria determina
que os estabelecimentos industriais.
equiparados a industrial e comer

ciais atacadistas que possuírem
"controles quantitativos de merca
dorias que permitam perfeita
apuração de estoques permanentes,
poderão utilizar, mdependeo+emen
te de autoerzação prêvi .. , e!lteil

controles, em subsrituição ao livre
modelo 3 mencionado, devendo 08
'. I

interessados comunicar esSE opção
por escrito à Súperilltendêocia
Regi(loal da Receita Federal, por
intermédio do órgão local da Se-

.

cr_4!tailia da Receita F�deral, de
conformidade com as formalidades
semelhante!! às adotadas no exer

cício passado. '

do Planejamento
docurso

sobre ISS
Estão abertas na Es�ola Nacional de Serviços Ur

banos, ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
as inscrições para um curso gratuito, em regime de

. tempo integral, que terá lugar entre 19 e 23. de março

próximo' e que tem por objetivo discutir problemas mu

nicipais referentes ao Imposto sobre Serviços.
O curso será patrocinado pelo Ministério do Pla

nejamento e Coordenação Geral em articulação com o

Ministério do Interior, através do SERFHAU e dele po-
,

derão participar Secretários' ou Diretores de Departamentos
da Fazenda, chefes de fiscalização,· fiscais, de tributos,
especialistas em tributação e servidores municipais que
exerçam suai atividades na área tributária ou fiscal.

Instituto Desenvolvimento., FlorestalBrasileiro
,/

de

PORTARIA N.
O Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvol

vimento Florestal.. no uso das atribuições que lhe confere
o inciso II, do artigo '23, do Regimento aprovado pelo
Decreto n.o 62.018, de ,29.12.67, e,

- Considerando a solicitação da Comissão Coordena
dora das Exportações de Erva-Mate (CERMATE), no

sentido de ser permitida a «safrinha» face à deficíêncíà
da safra de 1972, prejudicada pelo mau tempo reinante
nas regiões ervateiras durante o período'. do corte,

R E s O L V E:
Art.' 1.0 Será permitida em cara ter excepcional

o corte de erva-mate nos Estados do Paraná, Santa Ca
.tarina e Rio, Grande do Sul no período de ·1.0 do cor

rente a 15 de fevereiro vindouro.

Art. 2.0 - Os produtores que ultrapassarem o

período fixado no Art. 1.0 serão autuados na forma da

legislação em vigor.
,

Art. 3.0 .- Esta Portaria entra em vigor nesta

data, revogadas as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 2 de janeiro, de '1973.

JOÃO MAURICIO NABUCO - Presidente

,

OficialI)ublicação da

PREFEITURA MUNIC PAL
DE, CA NOINHA

N_'
Declara de terras

O cidadão
.
lcides Schumacher Prefeito Municipal

de Canoinhas, Esta' de Santa .Cat ína, no uso de suas

atribuições, e de aco com á Lei n.o 992 de li/l1/71,
D

'

,R E T A:
Art. 1.0 Fica d lar a de utilidade pública

para fins de desapropríação.' cara ter de urgência, uma
área de terras de proprieda e· o sr. ALBANO VOIGT,
situada 'na localidade anterí rment denominada Enverna-
da - Estrada Fartura, om a ár de 203.170,45 m2
aproximadamente, destí ada a ampli ão do Parque In-
dustrial, localizado aírro COHAB.

Art. 2.0· - te Decreto entrará em

de sua publicaçã revogadas as disposições e

Canoinh , 15 de janeiro de 1973. /
.

'IAs) Alcides Sc umacher As) José Bonifácio Furtado
. Prefeito 'Mu�icipal Diretor Administrativo

,/

Prédio a venda
A Comunidade Evangélica. Luterana de Canoinhas

oferece para venda o corpo de madeira de sua. Igreja
para demolição em face da nov:a construção prevista.

Interessados deverão dirigir-se ao Presidente, s't'.

HUGO SCHMIDT. 2
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Ano XXVI

NOTAS ESPARSAS
Esteve em nossa cidade, 3a.

feira última, o sr. Altavir Za
níolo. Segundo informes, o mes

mo foi conside,rado o industrial
do ano, no ramo, madeireiro, no
vizinho Estado do Paraná,

x x x

Conforme noticia do Jornal o

Estedo, o Dep.. Therézio Netto,
'é um dos nomes lembrados'
para 8 Presídencía da Assem
bléia Legtsletive.

x x x"

A firma Zugman vai ampliar
ainda mais ô seu parque indus

trial, com � instelação de uma

fábrica de port,iI, o que', signi
fica, emprego para maís cem

operários.
x x x

Estivt>fam em nossa cidade
os técnicos Drs. Jorge Seleme,
éngenheiro e Jorge M. Nauffal,
arquiteto.

-

, '
'

x x X

, O ' ,conhecido advogado Dr.
Saulo Carvalho' reuniu seus

amigos, sábado últírno, em sue.

chácara, afim d� comemorar 08

8eUS 25 enos de permanência
em nossa cidade.

,x x x

Na anunciada assembléia do

x -x x

O Prefeito sr, Alcides Schu
mscher, em grande atividade
ncs seus derradeiros dias de

governo. Êm fevereiro seguirá
para o litoral, 'juntamente com

sua famílía, para um merecido
descanso.

x x x

Hesultados do

Vale"Fuscão
Um
Um
Um

Um
Um
Um
Um
Um

fuscão para:
fuscão para:
fuscão para:
fuscão para:
fuscão para:

Concurso
um Milllão"

SOCIAlS
ANIVERSARIAM-SE

I

fuscão. para: Glezio Antonio Rocha - São Paulo
fuscão .para: Jurema M. Farias - Brasília
fuscão para: Juan J. M�, de la C., Angulo Y. Rodrí

.gues (nac Cubana) - São'Paulo
Um fuscão para: Carlos Fleury . - São- Paulo
Um fuscão para: Marina Megatti Ferreira (proprietária

Volks mais antigo) - Catanduva
Vanderley Alvarenga -', Belo Horizonte

lrany Amaral Rodrigues - B. Horizonte
Luiz Alberto Breslauer - São Paulo
Luiz Rodrigues Freire � Rio de Janeiro
Fernando ,Machado da Silveira Neto

Alegrete - RS
Foram assim distribuidos: \

Para São Paulo foram entregues «cinco veículos»;
Para Brasília foi entregue cum veículo»;

,

'Para Belo Horizonte foram entregues .sdoís veículos»;
Para o Rio de Janeiro foi entregue «um veículo»;
Para Alegrete (RS) foi entregue «um veículo».

NOTA: Estes resultados foram fornecidos pela Volkswa

gen do Brasil S. A., através de sua publicação
,

«Volkswagen em Foco», edição de Nov/Dez de 1972,

. ,Na revenda Volkswagen desta cidade, você poderá,
ver fotos ilustrativas, quando da entrega dos veículos aos

seus ganhadores.
, Passe na sua revenda VW, MALLON & elA., o

mais' breve possível. n
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I AÓS //r(Es PREÇOS I
\ _- ',/,�,r"";'

",Y'

,

II.FRICASA, realizada segunda - .""rr
feira, o sr, Romano Massrgnan,
concitou todos os produtores do I '" /'

"

"

.f" ,N O, Imunicípio e' região ampliarem Ilifiil, _
suas atividades, de produção, III

,,di III
afim de fornecerem a necesaárja _
matéria prima eo . Frigorífico. til " ..

Na oportunidade, percorreu com' Im

S:>' d' J dãn Ios:.acionist.as ali presentes, todas III

'e'rmerca' o
'

'or a'as novas instalações da

indús_.I,
'

"

,

,

'

,

_

",' ," I.,trie, Informando todos os planos
moo

-

Qda empresa'
'

• •
• •
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Celesc: Integração Escola/Empresa

presa, que a Díretoría da CE
LESC vem promovendo, um dos
seus objetivos é prestigiar a '!I

escolas locais, dando-lhes lugar
de destaques no abastecimento
de mão-de-obra especializada .s
empresas catarinenses, abrindo
novas e mais promissoras' pers
pectivas aos estudantes de cur

sos técnicos e de nível superior.
Afora os estágios, 8 CELESC
contratou alunos da E T F S C

para prestar serviços no seu

quadro, em número de 23, dos

cursos de Mecânica e Flctro

mecânica e 11 formandos 'do
curso' de Engenharia da UFSC.

o Estádio Municipal foi palco Hoje: a senhora da. AJzi,G
de um amistoso, domingo últi- esposa do sr. Paulo Soares.
mo, reunindo Santa Cruz e' Três

Barres, com a vitória do pri- Amanhã: o senhorEngelbert
meiro pelo mercador de 5 a 1. Zier.hut; a �e,nh,!rita Eun_ice
Amanhã, em MarcHio Dias, São' (Irein Costa, O [ovem MaTtO

Bernardo e' Pery de Mldra, nu- )
Bockor,

me porfia que deverá agrader Dia 22: as senhoras donas;
e domingo, dia 28, o jogão, Ilda esposa do sr. Enfesto
Rigesa de Valinhos e São Ber- Herbst e Maria esposa do si.

nardo,
-

na festa de entrega de João Retnert; O menino lvo
feixas ao nosso campeão do Roberto filho do sr. Friedrich

Brauhardt; a menina Maria
ano passado. José filha do sr, Salvador

Férnandes, residente em Pá.
raiso do Norte. Goiás.

Dia 23;' o senhor Basilio
Senczuk, residente em. Cia
norte - Paraná.

Dia 24/ o menino -Hélcio
Heron, filho do senhor Pedro,
Veiga Sobrinho.

"-

Dia 26: a senhora dona
Daloa esposa do sr, Waldo
miro Schützler, residente em

do Ioinuille; o senhor Basilio
Humenhuk; as meninas: Sil
vana filha do sr, Pedro Lin
koski e Maria Angelo filha
do sr. Seioador Fernandes,
residente em Pareiso do' Nu,.
te • Gouis; o menino Marcos
Léo filho do sr, Dagoberto
Schramm, res. em S. Paulo.

Aos anioersariantes, os

melhores cumprimentos deste
semanário.

Comunicado
A Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos, comu
nica seu novo hcrárío:

De segunda a sexta feira,
das 8 às 19 horas;
Sábados, das 8 às 14 horas;

Domingos e feriados não
haverá expediente�

A CELESC vem dedicando
especial atenção à formação de
mão-de-obra própria e à reno

vação de seu, quadro de servi
dores, especializando-o ceda vez

mais. Agora, 28 alunos da Escola
Técnica Federal de Santa Cata.
rina, dos cursos de' Mecânica,
Eletromecâníca e Eletrotécnica,
iniciam estágio na CELESC, que
durará dois meses. por mitro
lado, ,e dentro da mesma medi
da, 13 quintanistas de engenha
ria da Uníversídade Federei de
Santa Catarina estagiarão na

CELESC durante os meses de
janeiro e fevereiro deste ano.

Além da integração escola-em-

,

PUBLICAÇÃO, OFICIAL DA

PreFeitura Municipal de C�noinhas
N. 412. de 16 de janeiro de 197

Dec:lara de Utilidade PúbllC:1
de DelapropriaCão o Imóvel' que especif

Municip�l de Canoinhas, no uso de uas atrí-
termos da Lei n.o 1028 de 6- -72,

,

D E C R E T A:/
Artigo 1.0 - FI declarado de 'utilida . públíce para

fins de desapropríação; po via amigável ou j
�

ieial, um Imóvel
rur-al situado em Agua Verd ou Campo d' ua Verde, eunsti-.
tuido pelas áreas' de terras seg lutes: uma 'ea com eproximsda
mente 427.928, m2 que consta per ncer Julieta Budaot Corrêa
e filhos; uma are a com aproximada e e 22.400 m2 que consta,
pertencer a Julio Budant Junior; uma rea com aproximadamente
21.080 m2 que consta pertencer a �rd

.

os de Bernardo Wendt
e uma área com 9proximadament,n_7�.21 2 que consta per
tencer a Ivap de-Pauta li! Silva, J'erfazmdo 'tas áreas um total
de aproximadamente ,643,62�(,-

fazendo fren, para a Estrada
SC-2I, dividindo de um ladq com mais terras Julíq Budant
Junior; herdeiros de Berna o Wendt, mais terras de Ivan de
Paula e Silva, de outro do com terras de Irmãos ocopíak &
Cia. Ltda. e com mais rras de Julieta Budant Corrêa e fundos
com sucessores de J Budant.

'

Artigo 2.0 caráter urgente a,

prcpr íaçâo DOS te os do artigo 15 do Decreto Lei n.O 3.36 de
21 de junho de 94'l com a redação dada pela Lei n.o 2.786,
fI de maio d 1956.'

-

Arti o :i.o -- Este Decreto entrará em vigor na data de
SUB pilblic ão, revogadas 8S disposições em contráric..

"�oinbas, 16 de janeiro de ,1973.
ALCIDES SCHUMACHER' - Prefeito MuniéipalA

""

FOGOES A
) -.

LENHA I
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