
A nova a�ministra�ão
Conforme convite que estamos publicando, assumirão

quarta feira próxima, dia 31, os novos eleitos 15 dem
.

e nove,m-
bro último, Vereadores, Prefstto e Vice.

A administração municipal, contudo, não sofrérá solução
de eontínutdede, tema estribado' na plataforma dos eleitos e

aceito pela maioria do nosso povo, consagran'do a administração
que sai e aplaudindo a que entra.

_
' \

1'0

Alcides Schumecher, convenhamos e t�dos, os bsm inten-
cionados, estão acordes conosco, revelou-se um hábil' administra
dor e o seu �aior mé�ito, é evidente, a par de outras importantes
rt'slizações, constantes de relatório que irá .. público, sem dúvida,
consistiu 'na consolidação do nosso parque índustrtal, flx"ndo
Canoinhas ,co�o pelo de desenvolvimento da região.

Garcitido sabe disso e concientizado do assunto, além do
incentivo à indústria, partirá com maior vigor para o Incentivo
à nossa agriculiura. Como de sua mensagem de candidato, adqui
rirá tratores destinados a destoca e juntamente com os órgãos
especializados assistirá o nosso interior, também na distribuição
de boas sementes, setor que ficará a cargo do Vice-Pre,feito, sr.

Paulo, E. Rocha Firia, na qualidade de agrônomo. Certo, assim

a assertiva. Um, desenvolvimento harmônico carece das ativida
des ag'ricolas e industriais, paralelas.
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Número 1209

Diretor:
CAiXA POSTAL, V

Rubens Ribeiro c:ta
,FONE. 128

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Salientemos, nos dias de hoje o polo de .desenvolvimento
de Caooinhas, suscita meditação e estudai de .certos setores, que nio compreendem o acontecido.

Nós, contudo, o cc.mpreendemos. Fomos precavidos e acordamos mais cedo e em tempo.
Desde há muito, mais de vlnte anos, estamos plantando, florestando e reflorestando, com

árvores já, prontas para a industrialização, base da nossa economia, • madeira.

Assim, recebemos no ano passgdo a honrosa visita do, Secretário da Fazenda do Estado,
Dr. Sérgio Uchôa de Rezende, agora cidadão canoinhense e tudo partiu dali. Os nossos empresá

rios, convidados, atenderam e iniciaram com todo

o, vigor as emplíeções de suas indú,trial e os

reflexos decorrentes já se fizeram sentir.

índustríe] sr. Romano Massignan.

Então, certíssímo está ,o sr. Garcindo, em
\

�elhorar as condições de vida e Iabor do, homem

cio campo, através dos órgãos técnicos, afim de

que se plante e crie, mais e melhor, garantindo
� necessária matéria prima ao ftigorifico,

Assim, podemos confiar plenamente na

administração' que se inicia, continuação' de The

rezio que reascendeu em todos os corações

canoinhenses - a 'chama da esperança - de

Alcides _ que consolidou o setor industrial - e

Garcindo - que irá sacudir D setor agrop�cuário,
sem deixar _ de atender outros reclamOS da cidade.

\

Canoíchas, agrad�cida a Therézio, agra

dece também a Alcides, pelo seu esforço e dedi-
,

cação em ��ol do ,nosso' desenvolvimento, confí

alldo, como 'dissemos, na administração que entra.

Há. mais d�, dez anos, também, um grupo

responsável, no Intutto da diversificar o nosso

psrqu-, ('mobilizou a opinião pública para a cons

trução de U[Q frigorifico, na época um negócio
florescente em todo o Estado. Construído o em

preendimento, com os sacrificios vários .de muitos
.

e 8 incompreensão de alguns, veio a crise no

comércio da carne, vencida apenas pelos grandes,
!' '

e o nosso FRICASA, para frustação geral, ficou
qual um elefante branco na estradá da Fartura.
Váriés tentatívas forr>m feitas para 'o seu funeio

nsménto, todas sem o êxito esperado.

Foi ainda o sr. Sérgio Uchôs, principal
responsável pelo êxito total da administração
COlombo Salles em nossa área', que resolveu o

problema frigorífico, dando-lhe a necessária con

díção de funcionamento, previsto para abril

próximo, conforme declarou o seu ,Presidente,

CONVITE
o Prefeito unícípál de Canoinhás, senhor

"Schumacher e residente da Câmara de readores,
senhor João SeI ie, tem a honra de co idar todas
as autorídades e povo em geral pa as solenida
des de posse dos S hores Vereado s, Prefeito e

Vice, dia 31 de ja eiro obedecendo o

seguinte programa:
As 14 horas:

As 18 horas:
ei;

,As -20 horas: senho Prefeito, ALFREDO
VEIRA G RCINDO ,e Vice Dr.

'PA O EDUARD ROC:HI\ FAlUA,
t�bém no Salão obre;'

As 21 horas: 7ransmissão do car no Gabinete

I' do Prefeito.
,

Can��has, 17 de janeir� de 19

Alcides Sclkumacher João Selem..,.."...;.,,___.
Prefeito !4ftnicipal Presidente da Câmara Municipal

'/ ,

Prosseguimento
"

dos

de �

agua
•

servicos
,

I

'. Já estão chegando em nossa cidade as \primeiras, �argall
dos canos plásticos destinad? a, �ede de distribuição de água.

Os serviças de abastecimento de água, assim: terão pros-
.

seguimento em duas frentes, uma a cargo da Construtora Mar
condes e outra com a abertura das :valas para a rede de distri
buição, a cargo da Companhia Catarinense de Agua e Saneamento,
CASAN. De acordo com informes oficiais já no próximo verão
contaremos com o grande e tndtspensével melhoramento, que é
o. serviço de água. Nossos cumprimentos 80S Prefeitos Therézio
Netto, seu iniciador e Alcidu Schumacher que equacionou, em

definitivo, o difícil problema.

Dr. Geraldo San Clemente
,

O conhecido agrônomo Dr. Geraldo San Clemente, na

direção da construção da grande fábrica da Rige:aa, no vizinho
município de Três Barras, aqui radicado há quase dez anos, com

esforço e dedicação, vem de formar-se em direito, pela Faculdade
.

de Direito de Curitiba.

A solenidade de formatura constou de Culto Ecumênico,
na· Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, pelas 18 horas e Colação
de Grau, pelas 20,30 no Cine Vitória. Hoje acontecerá o baile de
gala nos salões do Jockei 'Clube do Paraná. Ao mesmo e seus

familiares, os cumprimentos deste semanário.

Brasil 'expressa sua

satisfa�ão 'pela paz
Em nota dístríbuída, o Itamaraty -externou a "satisfação

com que o governo brasfletro acompanha as noticias sobre a

iminência da cessação de hostilidade no V�etnan". Como país tra
diciunalmente amante da paz e da harmonia entre 0,8 povos
diz a nota - o Brasil acolhe com júbilo as informações sobre a
conclusão do acordo que porá fim à guerra naquela parte do mundo.

Na Câmara, o Deputado José Carlos Fonseca (Arena-ES).
destacou o nome de Henry Kísstnger, "como negociador infati
gável, que ao longo de _yários meses peregrinou pelos salões de
reuniões da Europa ou pelos escombros do sofrido sudeste
asiático, levando sempre a sua fé no sentido de que a guerra
odiosa haveria de ser extinta". ;;

�.
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CORREIO 00 NORTE

I SuperO Nacional
, .

do
EM

.

SANTA CATARINA.-�--
de l�fl�dezeiD

o. seguinte.•
·

preço. ,....,o:I'ãi:imo. permiuívei. para
ao eonsumido 1ft marca. de café torrado

.

e

ínlnadas:

DELEGACIA

��C N_
\

Portaria 44
o Delegado da Superintendência Nacionai do Aba.teci.
meoto 'SUNAB),oo Eetado de Santa Catarina. no 010
de .oa. atrihuiçõee legals,

'

CONSIDERANDO que o café torrado .e moído é
mercadoria ellencial ao consumo da população e que,
presentemente, torna-se neceuário allegora .. lua livre
diltribtiiçlIo por preço que, além de garantir remuner

ção jUlta ao torrefador, .eja 8ceuível ao CODlU
.

.
I

.CONSIDERANDO . q,ue a fixaçã preço. de
mercadoria. ellenci'ail é média Ilta no art. 2.0,
inciso II. da Lei Delegada ,de 26 de .etembro
de 1962, 'combinado c seu art. e.o, lncíso IV;

CONSI NDO a aotorização qoe lhe foi eon-
ferida 'ortaria SUPER n.O 59 de 5-12-72, publicada

iârio Oficial da União de 12.12.72.
-

.

RESOLVE:
Art. 1.0 - FiJar, para o Estado de Saota Cata-

e élia
Café An á
Café Bauer

.

Café Bedusobi'
.

Café Bertoncini
Café Blumenau
Café Borges
Café Bronze

" Café Cometa
Café Continente
Café Coringa
Café Ouro Exportação
Café Dakele
Café Domêatico

por kg

7,40 ,.

7,40 ,.

7,40 ..

7.40 ,.

»

,.

8,50
7,40
7,40

»

»

»

•

LinhaVolkswagen-�/
para todo mund

/

A partir domenor preço de carro no B

•
.�.' 1

�r _

�A linha da maior '

faCIlidade de escolha.
linha Fusca
três opções de preço

�(
�

. VW 1300

�
�

VW 1500
.

�.
'�

VW 1500

����'
VW SP·l

,
L___ -+ � __

•

/, I 3.
REVENDEDOR
AUTORIZADO

Vidal Ramos, 1195
I.

(

27-01.l.1973

--- bastecimento
\de 1972.

,

Café Érico,
Café Exato.
Café Ferrinho
Càfé Ftoríanôpolie
Caft Furlan
Café Gioppo
Café Guidalle
afê Imarui
afé Indiano .

afé Joaçaba
C fé Joinville
C fé Jutte
Ca é Leão
C�, Leila
Caf Luna
Cafe Marly
Café Martio.
Cafê
Café>
Café Ison
Café N Ia
Café Ok y
Café Ott
Café Ouro
C8fé Peleg '0
Café Pinhel inho
Café Quetsl
Café Ríosut
Café Ristow
Café Salete
Café Santini
Café Sa�to Elte
C�fé São Dimae
Café Salle
Café ....Scremin
Cllfé Seveaaui
Café Solima
Café Sombreado
Café Tsnero
C�fé Valéria
Café Vanda
Café Zoavia

7,4C por kg
7,40 ." :t

7,40 » :t

7,40 » lt

7,40" :t

7,40 :t

7,40 »

7,40 lt

7,40 lt

1,40 lt

7,40 :t

7,40 »

7,40 » ,.

7,40 :t lt

7,40 » ,.

7,40
.

,.

7,"'0 lt

lt

-

»

li) »

lt »

» »

1I). - li)

li) »

li> lt

» lt

»

,. »

,40 » lt

,40·" »

7.40 ,. »

7,40 "», »

7,40 » »

7,40 lt »

7,40 » »

,7,40 » li)

7,40 » .,.

,40" li)

40 li> »

venda, para a

proporcional ao

, Art. 2.0 - O lsnçe
cÍl de café .ó poderá ler

elta Delegacís da S'PNA , do
coneumidoe.

ao

faç5e. qoe pOlloa marcai de
café torrado e moído n o relacionado. óe.t Portaria,
ficam obrigado. a, no raac de 72 horae, co unicer a

elta Delegacia lua. ,d nominaçõee, para efeit de ,fixa-
.

ção de leUI preço••

.
comerciai

tOI àl normaí délta Portaria ficam 0�r1g8dal a fixar,
.em lugar viii "e! e e fácil leitura, em algari.m. de,
no mínimo, 3 (trê centímetroe de alture, a tabe de

preço. relativa à marca. de café, torrado

O' descumprimento do dispoeto oe a

Portaria aliiei ará OI infratore. àw lançõel previltal
Lei Delegad n.O 4. de 26 de retembro de 1962 e n

Decreto Lei 422, 'independente da. demais" cominaçõee
legaie 8

'

e estéjam auieitoe,

At . 6.0 - A presente Portaria entrará em vigor
na data ie lua publicação no Orgão Oficial do Estadu
de Ssnte Catarins - DiálÍo Oficial - revogsdae ai

di,poliçõel em contrário,

. OSNY BARBATO Delegado.

VENDE-SE
Vende-se uma BARBEARIA com

pleta, com duas cadeiras, divers'os
móveis e -um fogão a lenha.Tratar

/ I

na Rua Paula �Péreira n.o 351,
com o sr, EMILIO LEM,KE.

/ -,

"

f.
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Para uma vida triunfal
Na época moderna, onde existem

tantos problemas e diversas condições
desfavorãveis a uma vida' plena, ventu
rosa, impõe-se, sem dúvida, a divulgação
de ensinamentoS úteis para possibilitar ao

'

homem alcançar .seus ideais.

Talvez possa parecer absurdo falar
em vida triunfal ou a circunstância será
interpretada de maneira errônea, desper
tando sentimentos de egoísmo, de ambição,
de possuirmuito dinheiro ou posição elevada.

,

A Vida ,Triunfal; porém, encerra no

ções valiosas e que são bem analisadas,
por exemplo, por Daniel Burst Ross em

seu famoso livro.

Convém salientar, então, alguns .de•

seUS maravilhosos conselhos:' !

� 1) Temos dentro' de nós todos a

alegria invencível e constante.

,
2}' O trabalho será, quando desejar-

'

mos assim, glória e prazer, [úbílo e honra;
ao invés de martírio e humilhação.

'3) Para a felicidade são indispensã
, veis três coisas bem 'simples: Fé L Tran

quilidade - Compreensão profunda da vída,

4) Existem ainda três regras básicas
para uma vida triunfal:

'

apenas cultivarmos elementos de derrota,
miséria, e infelicidade.

8) Para conseguir êxito torna-se in
dispensável respeitar a verdade e viver
sempre dentro da realidade.

9) Os três requisitos abaixo se mos

tram igualmente fundamentais:

a) Como não há nada absoluto na

terra, só podemos ter a vida triunfal
orientando-nos rigidamente, dentro da re

latividade humana;

b) Não hã liberdade possível quando
nós escravizam os vícios e as intemperanças;

c) A liberdade só pode ser um bem "

quando o uso dos nossos direitos não

impede o perfeito exercício dos direitos
álheios.

10) O homem que possui de fato a

- Vida Triunfal demonstra em sua exístên
cía uma permanente vitória:

'1

a) sobre os seus próprios defeitos:

b) sobre os defeitos dos outros;

c) sobre todos os contratempos;

d) sobre todas as dificuldades e

indigências;
e) sobre os próprios desastres.

a) Não se fiar nas aparências Esse homem se revela otimista, crente,
que sempre enganam; nada teme; ele é, forte, feliz e opulento,'

b) Evitar com muito cuidado todas ',', ;�,�empre vivo.
.',\

PubliCilÇão -9f'iCi�1 dá,

,M��i .Ipal

as ilusões;

c) Cumprir escrupulosamente os

nossos deveres para vermos absolutamen
te respeitados os nossos 'direitos.

5) As' três normas citadas represen
tam três mananciais de água limpída e

saudável que:
a) fortificam e como' que desedentam;

b) iluminam e amparam;

c) redimem e dignificam.
I ,/'

,

, 6} A Vida Triunfal é impcssível se�
a fprça do cara ter, sem uma vontade

livre, firme e conscíencíosa,

7} A vida nunc'á será tríunfal ' se

(anoiri
,Decreto

Esse homem sabe compreender a

vida como. ela é: luminosa, serena, glo
riosa, otimista.

Esse homem a rigor jamais morre ou

desaparece. Sua exístêncía continua mag-'
. nífica e triunfal, na comovida memória
dos homens e na felicidade celeste, na

bemaventurança eterna, recompensa infa

lível de toda consciência perfeita.

Os DEZ CONSIi:LHOS DE DANIEL

ROSS são excelentes e ainda, aplícâveís
na época' atual, visando obter uma vida

melhor, mais produtiva, feliz. n

/
Dr. Alberto A. Lohmann

de 1973

para a �ua Coronel Albu-
, ,

\

querque, 380, Fone' 158

(antigo' lsc�it�rio. �e Emi

liano Seleme), onde espera

Aviso
Agenor Pacheco, comu

nica seus amlgps e Fregueses,

:
,.

-

.; (,

que transFeriu 'seu ,Escrito-

C'e ro de Treinamento de Ba

ta Semente Certificada.

rio, de

"�r�igº 2.0 - Este Decreto·

trará em vigor 'nâ dita
.

de

su�l>., publicação, revogadas as

diSpo;' eões em contrário.
.

'�'"
•• ,. 1" .merecer a conFiança' que

"C,"a""nO,tnhas; ,:�.d;ejàneirº de 1973.
Ih F' d' 'd� sempre e oi ispensa a.

AI) ALCIDE��HUMACHE�, /�. (._......._'_"_'__".
Prefeito �icipal o

\"
'\"

Ar;tigo .i.o - O i

dar,ado ,.qe" utilidad

pelo'Decreto \'0.0
'

"2
jalleiro de 1973 delltina-se a

Con,struçio ,e, ipstalação de um

SOCIAL
A nossa cidade viverá hoje um marcante- acontecimento

social, com o enlace a'llat'rimonial do jovem par, MARCO AURE
LIO WERNECK DE CAPISTRANO e CLEIDE MARIA MAYER,
ele filho de Werly Werneck de Caplstranc, da sociedade joinvillense
e ela do casal 'Edgard Aleixo Mayer e Nilda S. Mayer, da alta
sociedade 10cs1. São padrinhos, do noivo, no religioso: srs. Ody
Vereia e sra., Pie Taborda e sra., Arto Taborda Dergint e sra.,
Fernando Rocha .e sra., Alfredo Guilherme Knüppel e sra. e Carlos
Benkendorf e sra. Da noiva, no religioso: João Amaro e sra., Dr.
Reneau Cubas e sra., Dr. Gilberto Mayer e sra., Gabriel Dequech
e sra., Silvio Mayer e sra. e Mario J. Mayer e sra, No 'civil, do
noivo: Edir Kammradt e sre. Luiz Freitas e sra., Antonio Simões
e sra., Adolpho Werneck Filho e Terezinha Werneclt, Modesta
Zaniolo Neto e Soaía Cristina Mayer e Saul Aleluia Flores � sra. Da

noiva, no civil, Olavo Cirilo Pereira, e sre., Zsno Benedito Ribeiro
p srà., Luiz Valerio Silva é sra., José de Souza e Maria de Fáti
ma Cubas, Argus Rogério Seleme e 'Regina Mayer e Ibiraci Ta
vares dos ,Santos e sra,

Nossos cumprrmentos aOB nubentes e seus familiares.

,

,

"

'I

,-Preleitora MU,nicipal de Três Barras

'Convite
o sr. ,Dori\'al Bueno, Prefeito Municipal

de Tr�s Barras e o ..sr. Pedro à'ndrino de Sou
za, Pres�del1te da Câmara Municipal, tem a

honra de convidar todas as autoridades e o

povo em··· geral, para as solenidades de posse
dos senhores Vereadores, Prefeito e Vice-Pre
feito, a realizar�se no pr6ximo dia .31 de
janeJro, obedecendo o seguinte

PROGRAMA:

As 10 horas - Santa Missa :�m Ação de Graças,
na Par6quia "São João Batista";

As 14 horas - Posse dos..Senbores Vereadores,
na Sociedade União Operária;

As 15 horas - Posse do Senhor Prefeito Muni..
/-:

cipal, José Felícío de Souza e Vice
Prefeito, Senhor Hamilton Pazda;

As 16· horas - Transmissão do' cargo no Gabi
nete do. Prefeito Municipal.

Três Barras, janeiro de 1973.

Dorival .Bueno .:

Prefeito Municipal
.

F

Pedro Andrino de Souza
'.�'

Presidente da. Câmara Municipal

lnscricão Estadual
,

Industriais e comerciantes que precisam renovar

seus CARIMBOS em consequência da' nova

legislação, com inserção do número do C. G. C.

NÃO ESQUEÇA
confeccione seus ca�iq'lbolt em �,m,po :hábil na

Loja Bandeirante Ltda.
'.

Rua Paula Pere,ira, 685 CANOINHAS-Sc.'

•
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CORREIO DO NORTE

Colégio Comercial de Canoinhas

EDITAL
Publi(a�ão Oficiai da

27-01-1973

geral
De ordem do senhor Diretor, torno público- que a

,Secretaria do Colégio Comercial de Canoinhas, estará

atendendo os alunos. bem como as partes interessadas, a

partir do dia 1-0 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro Decreto
de 1973, desde as 19 horas para o seguinte:

Exames de Segunda Epoca e Segunda Chamada. APROVA

Os alunos que necessitarem. prestar' estes exames,
deverão comparecer à, Secretaria do Colégio, afim de

preencherem' os requerimentos e 'recolherem a taxa de

inscrição que será de. Cr$ 5,00 por matéria.

NOTA: Estes exames serão prestados na segunda .quín
zena de fevereiro de 1973.'

.
Exames de Seleção para Ingresso ao Curso

Técnico de Contábilidade

Com a finalidade de dar oportunidade a maior

número de estudantes, o Colégio receberá inscrições para
novo exame de seleção para vinte vagas.

Os interessados deverão comparecer munidos 'dos
seguintes documentos:

Certificado de conclusão e vida escolar do Curso

Fundamental (ginasial ou equivalente) em duas vias;
-

,

Certidão de Nascimento para ser fotocopiada;

Atestado de sanidade físico-mental;
. .

Certidão de' Vacinação anti-variólica;

Prova de quitação militar para maiores de 19 anos;

Prova de quitação eleitoral paramaiores de 18 anos.'

NOTA: A taxa de inscrição será de Cr$ 15,00 e os

exames serão realizados no dia 23 de fevereiro
de 1973 a .partír de 19 horas.

Çanoínhas, 22 de janeiro de 1973. 3vo

Visto: Zaiden E. Seleme Vinicius M. Allage
Diretor Secretário

o cidadão Alci
Prefeito Múnicip
E.tado de SIlU ata rios,
010 de' .081 atri uiç I,

Artigo .0 - O nropri tário
ficará ise o do imposto te rito
rial urba , por 3 IIDOI de coo

formidade com 8 legillação yig ate ..

.

Arti o 3.0 - E,te Dee eto

entrará m vigor na data' de ua

.puhlicaç o, revogades ali disp li.
ÇÔ,'I e contrário.

Ceooi ai, 16 de iaueiro de 19 3.

AI) Acides Schumacher '

refeito Muuicíne!

A.) José Bonifácio Furta o

Diretor Admioi.trativo-

16

Césa
I

E ri i t a-

I

IZ /

Fotocópias
do REGISTRO ClVIL, de NE. _

, que tunciona no FOR

a grata satl ação de Informar a tjO'9' os os seus

c1ientetJ qu
_

acaba de rec.ebz�ma nova-
,

FOTOCOPIADOR 3M. modeJê "2.71", automá

tica, que copia do·e �Iquer documento,

livros e putros papéi é·'4 apenas 10 segundos
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'refeitura· .. :Muni�cipal
strativo da Receita e da Despesa referente ao mês

de Canoin

Receita Tributária 271...l43,88 293.085,27

Receita )a.triinonial 6.308,33 6308,33

Receita lodultrial 12.869,25 14.911,65
\

Traolfereocia. Gorreotel . 1.298,846,8,6 �.456.727,96
, .

Receita. Dinnal
, ,

51.915,25 55�30 115.770,55

Receitai de Capital
Traolferencial de Capital 18.357,69 . 227.743,30 246.100,99

- �i3��,75251.837,83 1.881.066,92
'. ,.""

335.0�8
, /

�467987,13
,

'

......p"

/� -
.

"p"
TOTAL G�

.
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.

Saldo vindo do exercício loterio.,

Canoinhaa,
Prefeito Municipal

2.467.987,13 •

Poder Legislativo
Câmara dOI Vereadore.

Poder Executivo
.

Gabinete' do Prefeito '

Departamento Admioiltrativo -/
Departamento da

F8ze�.da. \
Setor de Segurança Púb' a "

Setor de. -Saúde Púbjie
Departámento d ducação e Cultora
Setor do Fel to Agropecuário
Departa o de Obra. e Viação
Depar . ento -de Serviçol Urbanos
lo dência de Felipe Scbmidt
ntendêocia de Bela Vida do Toldo
loteodêociâ .de Marcílio Dia.
itít'eodêocia de Paula Pereira
Inteai'ifêQcia de Piuheieoa .

Crédito� "E'tP,�8il
RESTOS�� PAGAR

Do exercício de ·19'70,.".
Do exercício de 1971 " .

"
Saldo para o mês de NOVEMBR

Em caixa
Em beneoe

.

Em poder de relpooláveil
TOTAI� GERAL

15.236,91
7.120,83 .

17.168,90
990,60

.4;178,46
23221,50

82.989,08
50.245,36
1.039,03
961,59
217,50
110,00
.580,00

18.291,08

227.434,52

24,520,81

81.158,96
.

36.973,42
160,923,17
3.173,95
33.036,78
145.892,93
33.265,50
991.234,46
265.568,74
8.879,86
5.557,69
1.945,54
3842,00
3.075,62
84.102,24

12.227,62
147.544,39.

2,042.923,68

29.S04,49

96.,395,87
.

44094,25
178092,07
4164,55
37215,24
169.114,43
33.265,50

1 074,223,54-
315.814,10
9.918,89
6,519,28
2.163,04-
3.951,00
3.655,62

102.393,32

12.22',62
1·n.544,39

.

2 270.358,20

31 de outubro de 1972.

80:324,14
115079,03
2.225,76 197628.93

--_._

2.467.987,13

o. Witt· _
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CORREIO DO NORTE·
27.0U1973

Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

de São Sebastião esteve animada
Conforme div�lgamo\!l n�8ta coluna, a tràdicional festa em

louvoe a São �tb88tião. Pedroeiro de P'apl\ndUV8, transccereu
icom grao�e ammeçâc; mesmo com o tempo chuvosó que empa
nou o beilho ,para maior presença de devo�08 e romeiros mesmc
!Jssim, ,n?ta�os muitas famílias de fora que vieram pres'tigiar a

. �e�t� ��' mllag,roso Santo. Não fosse o tempo chuvoso que teve
IniCIO }a um dia antea da fe·sta, então teria sido outro O número

.

d.e pessoall, só de Curitiba deveria vir um Onibus Especial con
dusindo d�votos que tem SUas famílias aqui radicadas, afora
c�rros, particulares que também viriam daquela capital. No pró.
xlmo. nu�ero dar�mos o r�sultado da festa. que com 8 ajdda
d� �adroe,lro transcorreu satJ8f�toriameote. Agradecimento e�pe.
cial .as pessoas que doaram bOIS para a festa, silo os seguintes:
Otavio Grein Costil, Carlós Novack Adão Gumsck, Walfridl) de
Lima, Donato e .turma Posto Schetl, Ninldinho Almeida e

Leopoldo Garcia. todos de PapandqV!l, cada um deu D'm boi'
de Major Vieira: Mil�on A. da Cunha Ramos; St>bastião Grej�
Costa e Odilon Devet; de MOilte Castelo: JObé Ribeiro, David
Gre_in e Maria Bt:otá Duffeck; de Itaiópolil: Euclides RQuen;
de Papanduva: Nivaldo M. de Almeida. Rosa Kubbiller Glevios.
ki, sr, Mineito. Cr$ 100.00 e Albt.,ro Diai de Morais 75 quilos'
de churrasco, 08 demais cada 'um deu um boi. O, egeadecimeu
tal! dos festeiros aos dcadores,

CUrso da Juventude em Caçador
.

J4 com rtata marcada par,a os dias 2, 3 e 4 de fevereiro
próximo. o Curso da Juveotu,.e. De Pspanduva deverão se fa
�er presentes os seguintes. jovens integrantes da Equipe de
Liturgia: Adalberto Wilicbimki. Má�io Berlandi e Saulo Peche
bela; seahoeites; Beatriz SODaglic, Tereza Geliniki e Ana Peche
bela. O Curso contará com a presença de todas as Paróquias
jurisdicionadas a Diocese de Caçador; certamente aigu(JÍas deze·
naa de jovens receberão orientação· segura para instruir 08
demais intrgl'a�tes de Liturgia de 8uas respectivas comunidades.
Felicidades e bom �xito na nobre milsão de servir a Deus, são
.os votos, de�te cohruists.

.

, Êxito na implantação ,de orelha
Obteve

.

êxito o reimplante de orelha de:,' lustrador José
Geraldo dos Santos, realizado n� úttimp dia '13 pelo Dr. Elcio
Lesse no Hospital Miguel Couto DO Rio de Janeiro. O orgaois
mo de José Geraldo oão demonstrava nenhum sioa! t1e anor

mali.rsde, tendo aceitado bem o reimplante - da
.

orelha direita.
Agora, ele deverá ficar no Hospital até � .próxima semana.

(Gszeta' do Povo)
-

Posse de Prefeito e Vereadores dia 31

Já estão sendo expedidos convite8 às autoridades dos mu
nicipios vizinhai para a· transmissão de cargo de Prefeito, Vice�
Prefeito e Veread 1res eleitos no último pleito do ano passado.
A programação está obedecendo o seguinte. critério: die 31. às
17 horss, Missa em Ação de Graçaa na Matt:iz de São Sehal
tillo; às 20 horas, posse do sr. Prefeito no Salão da S,ociedade
Hípica e transm_islôão de csrgo. Em seguida será oferecido, �8
autoridades e demais pesl!oaa presentes· uma choupada. Um ati·

mo conjunto musical será respon8áv�1 pela animaçãQ dos

p�esent�& dia 31 do corrente.

Uma por seman� - TRANQUIL"IOADE: OS espíritos
tranquilolil Dão sc atemoriz,'!m nem sc coofuod':Ql: continuam e?,

�seu rítmo pl6prio. Da venturá ou na de8gl'aça - como OI 1'elo

giol durante 'as tempestades. (Robert 'L. Stevens()n)

'Prédio ve'ndaa

A
.

Comunidade Evangélic& Luterana de Canoinh�s
oferece ,para 'venda O.' corpo de madeira _de, sua. IgreJa

.
para! demolição em face da, nova construçao prevista. _-

Interes'sados deverão dirigir· se ao PresidE'Ilte, s't'.

HUGO SCHMIDT.
\

,IMPRESSOS EM GERAL· (em UD:18 ou mai. côrea)
\ '

Serviço rápido e perfeito·

Impressor� Ouro. Verde Ltda.
\

Sociais'
Alv'lVERSAR1AM-SE

. Hoje.' os senhores: Adolfo
Voigt e_ Guilherme Prust.

'

Amanhã.' o senhor Adilson
Zaniolo,
Diu 29: a senhorita Marion

Luzi' I(oepp; . o garotinho
Luiz Jucemar filho .do sr.
Admar Wendt.
Dia 30: o senhor Guinther

Gorselte.
Dia 1.0 de fevereiro.' o io

'vem Nivaldo Roeder Filho; a

menina Indialci de Fátima
. filha do sr. Alcides' Pires.

Dia 2: a sra. d01J,a Hetwig
esposa do senhor Antonw.�.
Kohler, os senhores; Milton ,....

Humenhuk.Inecencio Tokllrski'
e Adelmo Boltaut, .

O menino
·Olaucio filho do sr. Guilher»
me Lohse.
Aos aniuersariantes,nossos

sinceros parabéns.
-

. \ �

I

PUBLICAÇÃO OFIL.IAL DA

- Este De reto en

trará em. vigor 00 data' de, .ua

publicaç o, revogada.' 8'1; disposi-
çõe. e contrário.

�ca. . JOha.I."
16 de ianeíro

.

e 1973.

AID Aloiaes Schumac er

.
Prefeito Muoicip I

'

AI) José Btmifáciô 'Furtado
Diretor Admioilttativo

I

Instituto, Nacional de Previdência Sodal

'Superintendência Regional em Sta. Catarina

Coordenação de Arrecadação e 'Filcalização

,Aviso
,

Empresas
A Portaria n.o 22, .da 30-10-72. do Serviço Atuarial do

MTPS, altera a partir de 1.0 de janeiro de 1973, todas as. taxas
de-contríbulção do Seguro de Acideotes do Trabalho, além de
estabelecer que as empresas que }:E!ohruÍI. taxas derivadas de, premies
de apólices .pessem a cootribuir pelas taxes ria respectiva classe

.

. ,.
.

de risco.
.

.

Em consequência, são convocadas todas as .empresas per.
que ./companiçam ao érgão jurisdicionante AGENCIA DO INPS'
EM CANQINHAS 8 partir de 22.01 ..73, no horário 08,00 às 18,00
horas, munidas dos seguintes documentos:

I
. 8) Cartão de Matricula no INPS;
b) Aviso de Taxa de contribuição de Seguro (ATeS);
c) Declaração de. Firma Individual, Cbntrato ou Esta-

tuto Social, conforme o caso."
i

Não deverão" as empresas recolher a cempetêncía JANEI�
RO DE 1973-("com prazo até 28-2-73), sem que procurem o los-
"títuto pua conhecimento da nova taxa de Seguro de Acidentes
do Trabalho, dado que, na hipótese de difer'!nças resultantes da
nova taxa, serão devidos os acréscimos ll!gai!! (Juros, Correção.
Monetária'e Multa 'Automática).

São excluídas da convocação es empresas! com Tarifação
Individual e em regime de R'!gularizllção Quinqüenal. 3

•
• I

Jacó,
&

João
(ia:.

.(araro
S/A

00

ASSEMBLEIA GERAL' ORDINARIA

Convocação
'.

.

' I

Pela presente, ficam convocados .os senhores acio-
nistas désta'. sociedade para a assembléia geral ordinária
a realizar-se ·0.0 dia 11, de: fevereiro de 1973 (mil nove
centos' e setenta e três), às 10 horas, no escritório .

da
Ifirma, na ,Rua CeI. Albuquerque. 936. nesta cidade de
Canoinhas, a fi1l.l de deliberarem sobre, o seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Apresentação, .discussão e aprovação do ba
lanço e demais. contas correspondentes ao exercício de
197,2 e do parecer do conselho fiscal;

/

b) .Ftxação ,dos Honorários da diretoria para o

exercício de 1973;
!

. c) Outros < assuntos de 'interesse da sociedade.

AVIS'O:
,

Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na

sede da sociedade, os documentQ,�_�_qp.e se refere o art.

f '99 do Deer@tg-l,ei n\� de 26 de �mbro de 1940.

Canoinhas (SC), 31 de dezembro de 1972.

Francisco Cararo - Diretor 3
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o Dr. Harley Avaí dos Santos, Delegado de
Polícia de Canoínhas, Estado de Santa Catarina,'

.
no us,o de suas atribuições, etc... <'

AVISA
.

aos interessados que, com base no� decre- Salão da Comunidade Evangélica
tos n.os S81/16/11 n.o 848 e, N/SSI-23-11-72 n.o 894, Loterana. dia 29,20. feira,20 h
publicados no Diário Oficial, do Estado, nos dias 21 e

30-11-72, respectivamente, esta Delegacia está apta para ,_
-.

'

PROGRAMA
fornecer instruções sobre alvarás de' licença para arma- 1) Vine Jornal
zéns, botequins, bares, sociedades, salões de snooeker.
cancha de boche, pensões, hotéis,. bomba de gazolínà, etc. 2) Uma Avenida para o Principlf,

_ cotondo - afamei. aveoia'
Kurfüestendemm,

.
'

.

.

Aao ,XXVI

Notas Esparsas
Tudo pronto, 'conforme con

vite publicado e expedidos a

autorfdades., e convídados espe
ciais, além do estendido ao povo
em geral, pata as solenidades
de posse dos srs, Vereadores,
Prefeito e Vice, no dia 31, de

janeiro próximo.
x � x .

Em nossa cidade para servir
no Centro de Treinamento de
Batatas Sementes Certificadas
o agrônomo Dr; Vs'sHio POpp8,
.que pr,ócede de Caçador.

x x x

Já completamente restabele
cído, após submeter-se a melín
drosa operaçãó e um pequeno,
período

.

de internamento num

Hospital em Curitiba, o vene
rando cldadão se, Lícíneo Cor
nelsen, agora em repouso em

uma fazenda no município de
Arsucáríe,

'sua trensferencia para São José,
o sr, Zeno Benedito Ríbetro 08

Silva, agora titul,r do Cartório
do Crime naquela' comarca.

x x x

.

Também visitou 8 nossa ci
dade o Tte. CeI. Rogério Afonso
Schmídt, aqui butante relacio
nado é agora residindo em'

,Brasilia, participando' de curso

de especializaçãõ.
'x x X'!

O @og@Dheiro Dr. Luiz Fer
nando Fuck, um .dos"propugns
dores para a eonstrueão de. um
moderno hotel em nossa cidade,
informou que o en.preendimento
-s'6irá· mesmo.

x x x

No 9tlun!:iado amistoso de

domingo, e São Bernardo dobrou
o Pery de Mafra pelo justo
marcador de 3 a I, jogo efetua
do no Estádio Wit'gando Olsen.

x x x

Amanhã, então, no mesmo

local, em Marcilio Diu, o jogo
de todos os tempos. O famoso
e já conhecido'Rígesa de São

I Paulo versus São Bernardo, em
bonita futa esportívs para a en

trega de faixas aO'DOSSO campeão.'.
, "'.!

x x x·

A fírme Irmãos Trevisani
Ltda., Sérgio t' Argos, em pre�
parativos para a eonstrução de
um novo edificio em imóvel
adquirido naPraça Lauro Müller.

x X :&
. \

Vi8itando â nOS8a cidade" após

\

Aviso

Avisa outrossim, que os estabelecimentos que já
possuam alvarás no ano anterior, os proprietários deverão

�razê-Io para efeito de revalidação no verso do mesmo.

o prazo para este expeâiente terminará dia
28'-02-72, findo este prazo, os estabelecimentos que não
renovaram e não fizeram seus alvarás novos, estão sujeitps
as multas estabelecidas pelos decretos acima mencionados.

Canoinhas, 22 de janeiro de 1973.
\

,. Harley Avaí dos Santos - Delegado de Polícia
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Prefeitura Municipal de Major
CON V-I l�!;E"-

-

o Prefeito Municipal' de
Major Vieira, senhor,' Miguel
Maron Bé'dl e Presidente da
Cêrnere MUnicipal de Verea
dores, senhor Alôacir' Veiga,
tem a honra de convidar todas
as autoridades e o povo em.

geral para as solenidades de
posse dos Senhores Vereado
res, Prefeito e Vice·Prefeito,
dia 31 de janeiro docorrente

ano, obedecendo o seguinte
programa: '1As i4 horas: Posse dos Se-

nhores Vereadores no

Salão Nobre da Câ
mara - Municipal;

Filmes Culturais
CONVITE

3) Florestas - Dma necessidade
cclorrao

'

4) Os Iniozinhos - desenho, coI.

5) Moniqoe - a cidade convida
coíonuo.

.

Única apre.eotaçãO
Não percam

...
n \ '�================:=d:

{
. \

FOGÔE:S
M A R U MBY· -

,

Melhor ofer:1a

r

!
-

-
-

horas: Santa. Missa, As 20 horas: Transmissãó do
de Ação de Graças I cargo no gabinete do
na Igreja desta Muni';'; Prefeito.:-
cipalidade;
horas: Posse do Sr.
Prefeito, Odilon Davet
e Vice-Prefeito Senhor'

.

Victor' Borges, na 50.·'
ciedade Hípica Esporti-

.

va Recreetiva "28 de
Junho" destcl cidade;,

As 16

Major Vieira, 24 de
janeiro de 1973.'

Miguel Maron, Becí]
Prefeito Municipal

, AJôadr Veiga
Presidente daCâmaraMunicipal

As 17

Câmara Muni(lpaJ de Canoinhas
Oecreto Legislativo N.o 7 de 24/01/197'3
Dls õe s,obre os subsidlos e a R�eprel,'l.wtaçã do Sr. Pr�feUo Municlplll e�' f!pre':'
�enfaç o dQ Sr. Vlce-PrefeUo M. Iciplll.

,

O c adão 'João Selemt', Presídeute d Câmara Mu-
nicipal de Ca inhas, E�tado de Santa Catei JDa, faz saber
que a Câmara unícips'l decretou, e eu 9r mulgo o �eguinte

D ereto Leglslatl o·:

,

Art 1.Q ""':" Os subsídios e 8 presentáção do Sr;
Prefeito Municipal, IHa a próxima }f. islstura ficam fixados
da seguinte ·maneira:'

.

I -- Exercício a'e 197 . Subsfdíos de Cr $ 2.702.20 (dois se-

tecentos e dois ruz-tro e vinte centavos) e mais
ctnquenta por cent (,50" de representação; .

II - Exercícios de 1974, 1, 5 e 1976, 'maís quinze por
cento (lE%, dos subsã tos por 800., com cinquenta por
cento (500f0)' de rep �e tsçãe, respsttadas as disposi
ções do ;artigo 78 I'la Le Orgânica dos Munictpiosl

-

.

A;rt. 2 o;_;
, represen ação do Sr. Vice-Prefeito

Municipal fica fi�xa // em doi" te o (2/3) dos subsínos do
Sr. Prefeito MUD', 'pal, obedecido disposto' no artigo 1.0
do presente De eto Legíslattvo.

Art. 3 - As despesas decor ntes com o presente
Decreto Le ,slativo, correrão à conta dotsção específica
'do orçame to de 1973, devendo a mesma er suplementada
em époc oportuna. I .

Art. 4;0 ;_ Este Decreto- L@gisla'Uvo e tra em vigor
a 1.0 e fevereiro de 1973" revogadas es dis sições em.
con árío, e especialmente a Resolução n.9 283 de 4-12- \ 96�..

Câmara Municipal de Çanoinhas, em 24· -1973.
João Seleane � P re s id e n.t e

Alfredo Ivo Paul Àlfredo M_ Franco
1.0 S@cretário 2, o . Secretário

=====

I

SELEME

... i
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




