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TARSILA
Enéas A'hanázlo

Noticiam os jornais que .faleceu em sse Paulo no dia
dezessete de janeiro, 80S oitenta e dois auos de idade, a

. pintora brasileira TARSILA DO AMARAL. Esposa de oS
WALDO DE A�DRAI;>E, uma das principais figuras da
Semana ModerDlsta. de 1922, Tarsila foi a pintora brsstleíra
que mais popularidade conquistou no exterior. Discípula do
pintor. Pedro Alexandrino, que produzia seus quadros dentro·
de um estilo clássico, a ilustre falecid� logo se libertou de
sua influência para aderir· de Corpo e alma aos príncípíos
que nortearam o Movimento Modernista, no qual participouativamente.

,-x-
�Tarsila é um capitulo da pintura brasileira. Um mo

mente criativo do modernismo. Uma vida dentro da arte.
Costumo dizer que a luta pela Imposíçãe da pintura moder
nista DO Brasil 'começou e terminou em duas mulheres,

'

respectivamente ADita Malfatti e Tarsila do Amarel>, é como
cbserva o critico MARIO DA SILVA BRlTO, autor de uma
história do MovimeDto Moder.nista Brasileiro.

-x-

Tarsila viveu bastante. Teve a felicidade de se ver

consagrade pela voz unânime dos críticos brasileiros e es

trangeiros,levando bem longe o nome do Brasil. Foi também
feli'Z por ver aceitos os postulados modernistas pelos quais
tanto ela como seus companheiros de 1922 se bateram.

-x-
,

No ano passado a Serpana ModerDista completou cin
quenta anos. E Tarsíla, embora doente e acamada há vários
anos, aiDda pôde ver 08 festejoa comemorativos do cinquen-
tenário, antes d� nos deixer... '

Governo Federal autoriza o fun
cionamento de nossa Faculdade

Conforme comunicação oficial, o Governo Federal
vem de autorizar o funcionamento da Faculdade de

-

Ciências Administrativas de Canoinhas, mantida pela
Universidade do Planalto Norte (;atarinense, FUNPLOC.
Os vestibulares a respeito serão realizados de imediato"
conforme informou seu Diretor, sr. Luiz Fernando Freitas.
Nossos cumprimentos à nossa juventude estudiosa pela

. grande conquista. Sobre. o. grande acontecimento, o. Pre
feito sr: Alfredo de Oliveira Garcíndo, recebeu, entre

outros, os seguintes telegramas: "Floríanópolís: . Comunico
preclaro Prefeito acabo receber telex Ministro Jarbas
Passarinho dando conta próxima expedição Decreto auto
rizando funcionamento Faculdades Ciências Admínistratí-:
vas esse município pt Congratulo-me pelo êxito iniciativa

vg enviando-lhe cordiais saudações, Colombo Machad.o
Salles, Goverdador". - "Brasllía: Incumbiu-me Senhor MI
nistro comunicar vossência esta data encaminhado Senhor
Presidente República Projeto Decreto autorizando funcio
namento da Faculdade de Ciências Administrativas de
Canoinhas vg mantida pela Fundação Universitária do'
Planalto Norte Catarinense nessa cidade pt Cordiais S3U

dações" (as)Wanderley Normando. Chefe Gabinete Ministro".
Idênticas mensagens foram' recebidas pelo sr. Luiz

Fernando Freitas.

Prefeito
de

Garcindo'
da-

participou
A. C. I. C.reunião

A . reunião ordinária da Assocíacão Comercial e

Industrial de Canoinhas .de 2a. feira última, contou com

'a presença do Prefeito sr. Alfredo. de Oliv.eira Garcindo
e .Paulo Eduardo - Rocha Faria, Více-Prefeíto. Saudados

pelo Presidente, sr. Oldemar Mussi, Garcind_? expôs o

seu plano de governo, solicitando a colaboraçao� d�s elas
ses empresariais para o pleno êxito de sua �llssao, no

que foi atendido. Ficou assent_!l�o uD?- perfeito entrosa

-mento entre governo e empresanos afim de acelerar o

nosso desenvolvimento.

AMPLA

Ano ,XXVI

Alvaro Soares Machado

CanoiAhas - Santa C.tarina, 10 de fevereiro de 1973 - Número 1211

Diretor:
CAIXA POSTAL, 2

Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Um cetsrinense 'I
no Vaticano
Dom Paulo EvaristO. ArDs é

cetarínense de Forqutlhlnha -
Criciúma, é um dos treze. filhos '

da bmUia tredícíonal residente
DO Sul do Estado. Nascido a 21
de setembro de 1921, aos 52
'anos é um dos mais jovens ar

cebispos do Brasil. Seu ato de
nomeação para exercer O Arce

bispo de SâoPaulo foi assinado
pelo Papa Paulo VI e !Bssumiu_
o cargo. em meados de 1970,
substituindo Dom Angelo Rossi
de quem era Bispo Auxiliar ..

Por S\1a vez Dom Angelo
Rossi foi nomeado'pera o cargo
de Prefeito da Congregação da

Evangelizacão dos Povos -.

Dom Paulo. Evaristo Arns
ingressou Da Ordem Franciscana
em 1939. Cursou Filosofia em
Curitiba e Teologia em Petró
polis, onde foi ordenado DO dia
30-11-1945. Escaledo para estu
dos especializados, frequentou e

Sobornne (Paris), cursando Pa
tristica e Linguas Clássicas

.

e

laureando-se com a tese La
Techíque du Livre d'sprê s Saint
Jérôme. De volta ao Brasil, em

!953, lecionou DO Seminário
Menor Franciscano de Agudos
e na Faculdade de Filosofia de
Bauru. Desde 1956, esteve' DO

clericado franciscanc de Petró
polis como Mestre dos Clérigos
(durante seis anos)· e Professor
de Patrística e História da Igre
ja Primitiva. Era também ori
entador educacional da CADES
e, desde 1962, Vice-Provincial
da Provincia Imaculada Concei
ção. Dirigia ainda a revista
Sponsa Christi e o boletim in
formativo semanal CIC (Centro
InformativoCatólico), O� léítores
da REB o conheciam como co

laborador, sobretudo Da secção
de cAprecieções», Da qual se

encarregava dos livros
- sobre a

Patrística e problemas educa
eionaís, Publicou· também nu

merosos artigos e estudos na

REB e Da revista de cultura

Vozes, quase sempre em torno
de problemas educacionais. Mas
80S sábados e domingos treba
lhsva como vigário num subúr
bio de Petrópolis (Itsmaratí), .

onde era amigo de crianças, dos
pobres e dos morros. Foi sa

grado em, Forquilhinha, em

3-7-1966.

re u ne -se hoje
deverá recair no Prefeito de'
(Zanoinhas sr, Alfredo de
Oliveira Garcindo e os tra

balhos da eleição serão pro
cedidos pelo senhor Alcides
Schumacher.
A reunião terá lugar no

Salão Nobre da Câmara de

Vereadores, pelas 9 horas,
churrasco ao meio dia na

A Associação dos -Muni

cípios do, Planalto Norte

Catarinense, AMPLA, se

reunirá novamente hoje em

nossa cidade, afim de pro
.ceder a eleição de seus di

rigentes, a cargo dos novos

Prefeitos.
Conforme entendimentos

já mantidos a presidencia

sede do Clube de Bolão
Fantasma e a tarde visita
ao nosso ,parque industrial
e às instalações da Rigesa,
pelas 15 horas. O conclave
contará com a presença dos
novos Vereadores, Deputado
Therézio Netto e possível
mente o Deputado Aroldo
Carvalho.

Consternou todo o município o passamento do vene

rando cidadão, sr. Alvaro Soares Machado, ocorrido sexta
feira, dia 2, pelas 23 horas, no Hospital Santa Cruz, onde
fora internado na véspera. 'O inolvidável extinto foi um
dos pioneiros do nosso Município aqui instalando a pri
meira farmácia, tradicional estabelecimento ainda existente
na Praça Lauro Müller. Era viúvo de Maria Magalhães
Machado e deixa os seguintes filhos: Drs. Orty de Maga
lhães Machado, Advogado do Banco Central, Thomé
Machado, médico do Pronto Socorro da Guanabara, sr.

Ony de Magalhães Machado, Oficial reformado da Aero
náutica e sra. Terezinha Machado, todos residentes no

Rio de Janeiro. Homem público dos mais destacados, foi
Prefeito de Canoínhas, nos diais difíceis de 1933 a 1936
e também. Vereador. Seu sepultamento, bastante' concor
rido, foi realizado na tarde de sábado último, para o

Cemitério' Munic.ipal.
.

Fundação Univer�itária do Planalto Norte Catarinense

Faculdade de Ciências
de . Canoinh s

Autorizada p o Decreto Fed�ral n, 71814 de O -02-73
Concurso estibular para o curso de Admio· ração de

Empresas, da Facu ade de Ciênetes Administrativas d CanoiDhas.
1 - A Faculdade d Ciências Administrativas de noínhas, faz

saber, 8 quem teressar possa que estão 'ab tas às ins,cri
ções ao Concurs Vestibular para o curso d

.

Administração
de Empresas,' pr ongando-se, até o dia 2 de �evereiro de
1973, DO horário das 14:00 às 17:00 ho a e das 19:00 às
21:00 horas, na R a Barão do Rio Br DCO, 127 (Colégio
Sagrado Coração de Jesus) da. segunda às sextas-feiras.

2 - Os candidatos apres tarão os seguin s documentos:
2.1 - Requerimento, odeio próprio, a disposição dos candi-

datos na Secretar, da Faculda ;
2.2 - Prova de Conclus o do curso olegial ou equivalente,

D8 forma da- lei;
.

.

, ,.I'
2.3 -' Carteira de Identid de (foto pia autenticada];
2.4 - Fichas Modelo 1� 'e 9 (em uas vias originais);
2.5 - Certidão de Nascim to Casamento:
2.6 - Atestado de Saúde e en I, com Abreugrafia;
2.7 - Atestado de vacinação ti-Variólica;
2.8 .: Prova de estar em dia om as obrigações do Serviço

Militar;
2�9 - 5 (cínco) fotogrefias 3 j recentes.

3 - Candidatos portadores ,de iplo a de Curso Superior ficaria
díspensadoa da epresentaçâ dos d cumentos dos itens 2.2 e 2.4.

4 Para inscrição no Cone 'so Vesti ular,' 8 Faculdade exigirã
tão somente os docum tos dos i DS 2.3 e 2.9;

5 - Não serão permitidas scrrçoea pe admitindo-se,
todavia através de pr curação,

6 - O CODcurso Vestib ar constarâ Das seguíntea
disciplinas:
6.1 - PORTUGUE ,

6.2 - MATEMAT A;
6.3 - CONHECI ENTOS GERAIS.

7 - .Serão classifte os com' direito à matricula os candidatos
que obtiverem s médias mais altas até o limite e 60 (sessenta).

8 -I Não secá CaD edida revisão de prova.
9 - Do resultad das. provas ,.não caberá recursos de qualquer

natureza.

10 - As quest es do Concurso Vestibular versarão s

ri6s con antes do programa editado pela Facul de.
11 - O Con rso Vestibular será realizado DOS' dias 24

fever o de 1973, sendo:
la' 24 às 14,00 horas - Português;
dia 24 às 19,00 horas - Conhecímentos Gerais;
dia 25 às 08,00 heras - Matemática.

12 - A classíficaçãc do Concurso Vestibular só terá valídade DO

aDO letivo para a qual foi realizado.
Canoínhas, 08 de f@vereiro de 1973.

A DIREÇAO

Notícias do 3.0 BP M
A1Ddá encontram-se abertas as ínscríções para S.o Sargentos

Músicos tendo em vista a organização de uma Banda de Música
DO Terceiro Batalhão de Polícia Militar para a cidade de CaDoiDhas.

GETULIO CORR:EA - 2.0 TeD Chefe do 38. Seção
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE ; 10..02.1973

Colégio .Cemerciel de _ Canoinhas

EDITAL ,.

/

De ord do senhor Diretor, torno público ,que a

Secretaria do Colégio Comercial de Canoínhasy'estará
atendendo os aI mos bem como as partes interessadas, a

partir do dia 1. de fevereiro até o dia 9 41 fevereiro
de 1973, desde a 19 horas para o .seguínte.y

,

, I
Exames de Segu da Epoca e Segu�éla Chamada

Os alunos que necessitarem 'prest;fr estes exames,
J '

.

.JI

deverão comparecer Secretaria do _JiColégio, afim de

preencherem' os requeri entos e recolherem a taxa de

inscrição que, será de Cr 5,00 por n:;rátéria.
'

NOTA: Estes exames serat prestados na segunda quin-
zena de fevereiro ,197��

I.

Exames de Seleção p�a�a'. '::lngte550 ao Curso
'I

Técnico de Co/ti abilidade
. ,

Com a finalidade 'de .dar
\

oportunidade a maior
número de estudantes, o Colé/gio re",eberá- inscrições para
novo exame de seleção .para' vinte "�gas.

Os interessados dev'rão com'. recer munidos dos

seguintes documentos:
,:

k
'

,
.

·'i _ �

Certificado de cónclusão e vid' escolar do-Curso
Fundamental (gi�lsial ou equivale ��) em duas vias;
Certidão detascimento para se\ fotocopiada;
Atestado de· sanidade físi�o-menta�;
, �Certidão d Vacinação

anti-variÓliC�'
�

,

Prova de uítação militar para maiore de 19 anos;

quitação eleitoral para maiores 18 anos.

NOTA: de Inscrição será de Cr$ 15;� e os

exa as serão realizados no dia 22 de fevereiro
.

de ,'973 a partir de 19 horas,

Ca
.

'boas, 22 de janeiro de 1973. vn

Visto: Zaiden E,' Seleme Vinicius M. AHage
Diretor Secretário

J'

,

J

ende-se
e-se lutna casa de

madeira cpin terreno de
800 m2, " Campo d'Agua
Verde. /(

/,
Traiar co o sr. Pedro

;f'.

Koyl'ewski, Av ida Santa
Catarina, 117, � Tr�s Barras.

a geral
Material escolar, I
procurem na loja da

.1

II

·V,ISO/. I V
, "l

Impressora

J Ouro Verde Ltda.

Fotocópias //
o Ca tório do REGISTRO CIVIL, de/NEREIDA
c.. CO T E, que funciona' no F51'RUM, tem

'

a grata sà· fação de informar �todós os seus'

clfenres que caba de rece� .urna' nova

FOTOCOPIADOR� M· mo 'o "271", automá.,
tica, ualquer documento,
livros apenas 10 segundos

com eição [negualâveis,

eitur
,

Demonstra
·

Heceita

,

Receita Tributária

Receita Petrimonial

Receita Industelal

Traoafereocia. Correotel

Receita. Diverla.

Receitai de, Capital
.

Traolfereocial de Capital
,

27.053,08

1.630,70

158.685,88

6.635,27

2140.1040,00
23.727,0

4031.836,34

1,618,502,00

1240.020,39

299.337,45

2.381.048,81

Saldo viodo do exercício soterior

TOTAL GERAL

I A gen', Pacheco; I
comu

I nica seus amigos e
,: regueses

que trans
.

riu se4' Escritó-

.zío de ' �bilidade,
para aronel Albu-

'::::::::::e:::==:::!!!::::::::===::- p:::�H:;:::::::::::::::::::::::::=::==:. ·===::::::::::::::=S:�. �

ii, alkyria Natiyidad� J Se ��
5&· Cirurgiã Dentista ::
"

' , , H

ii c I c 0C!S589159/DEP ii
� ntária de senhoras e crianças. 5;
= E'speclIslizaç'ão em Odontopedíatría. ::
" -
- -
" u

, " ' u

ii Praça Laul'o Müller, 494 - Fone, 369 ii
== .�

� �·'·t .::� .' ==
====:::==;=::::::::=:::::::::;:::::::,:::::::==:::::::::=::::::::::::�:::::.::::::::::==::::::t:::;::

3440.412,67

6.308,33

2812.885,15

de
72

74.184,48
16,886,88

.

1.489,89
2.266,82
224,11
753,00
46.7,0-0

108,095,97
47.416,54
190.176,16
4.854,05
41897,97

208025,93
33.681,50

1.138702,43
361.475.69
11.318,92

/ ,6.984,87
, 2:450,04

4.25,�,OO
4.346,62

124.279;33

/

·unicipal
da Recéita e da Despesa referente ao mês de d:ézemb'ro dê

------------------------------ �---------

II II' Até o. mês II TOTAL Despesa' II No mês II At�g.Aif�:
.:»:PodeI" Legislativo '

...t:�
e-.

Câmara dOI Vereadora. 6.�� 32.515,49

,

PodeI" Executivo �
,

Gabinete do Pl!efeito, R
'

8.658,50
Departameoto de Adminiltraçãy' 5.276,80
Departamento, da Fezeude ;/'., 20.822,64
Setor de Segurança Públicer" 120,00

_

Setor de Saúde públic.a<Y# 62.586,09
214.104,00 rtamento d�E'doclJçãó e .Cu:tura 24.542.02

323.064,86 Setor F0ll!potó A,gropecuárlo
Departam_!t

c- 'de Obrai e Viação r

Depll!,�i:mto Serviçoe Urbeuos
Iolelfdêocia de Feh Scbmidt

\,J'r8tendêocia de Bela Vi. o Toldo
.,.p,;,r' Intendência de Marcílio 'Diu

335.9.&2;3'8 IoteDd�oc?8 de P�ula. Pereira

.r"
'

Clo�ed�deocEla de. �lObelro,
_/ re ltOl' 'peCl811

. ,·f::J 3.147 967,53 RESTOS A PAGAR
.".'fft'·

.,1' ,\ Do exercício de 1970

,/-.��.c;/p Do exercício de 1971

I.��· ".,.
I x·j·>"

.,-j,fj)'

-:
,./

.?/"

..../:r:
4"-17'+7'

querque, 158

de Emi-

224.618,63
Saldo para o mê. de JANEIRO
Em caixa
Em banco.
Em poder de re.poDláve�i

TOTAL GERAL

177171,06
265.456,29

476,03

que

ensade. ,

38.855,89

116754,47
"'2.593,34
210.998,80

4.974,05
104.484,06
232.567,95
33,681,50

1 212.886,91
378.362,57
12.808,81
9.251,69
2.674,15

, 5.00590'
4.813,62

124,�79,33

..'

12.227.62
1-47.544.39
-�'-'-

2.704.864,15

DIVIDA FUNDADA' INTERNA . I. •• 28.400,00
3.147.967,53

\

Canoinhas, 31 de dezembro de 1972.
Prefeito Municipal O W.·tt C t" d• I - on a or

3.147.967,53
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Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Posse do J Prefeito, Vice e Vereadoràs
A exemplo do que ocorreu dia 31 p.p., exatamente nos 3.795 muni
cípios brasileiros, aqui também tomou posse o Prefeito e Vice in
clusi,:e os Vereadores. As solenidades foram de grande eufori� e

entusiasmo, o povo compareceu em massa prestigiando assim os
eleitos. As 17 horas, celebrou-se Santa Missa em Ação de Graças.
As 20 horas, posse dos eleitos, solenidade realizada na Sociedade
Hípica. Foi uma �emonstração de patriotismo não só' dos munícipes
como das autoridades de outros municípios. Meu caderninho azul
anotou as. seguiI�tes: Dr. Evaldo Vi�ela, Delegado Regional de Polícia;
Dr. Hercílío Nollí, Delegado Especial de Polícia da cidade de Mafra'
Tte. Nelson Silva, Delegado AuxUiar; Tte. Otavio do BU. Ferroviário;
Prefeito eleito de Major Vieira; Prefeito de Três Barras e famílias

,

vindas de Curitiba, Monte Castelo, Canoinhas e outras localidades.
O salão foi pequeno para acomodar o número dê presentes. Termi
nado as solenidades protocolares, foi servido uma choupada às au

toridades e demais presentes,' tudo ao som de um ótimo conjunto
musical. Muito espera o município de seus novos administradores, tanto
do Sxecutivo como do, Legislativo. Felicidades ao sr. Aloisió Partala,

'Novos horários de ônibus
As linhas de transporte coletivo da PENHA, alterou os horários de
'seus ônibus que fazem a linha de São Cristóvão' e Santa Cecilia,
procurando assim racionar os mesmos, possibilitando a seus usuá
rios melhor aproveítamento do tempo. Foram as seguintes alterações
introduzidas nas mencionadas linhas: O ônibus de Santa Cecilia

chega a Papanduvaàs 8,40 horas, regressando de Mafra às 17 horas;
o ônibus de São Cristóvão chega a Papanduva às 10,30 horas, re
gressando de Mafra às 14 'horas, e não mais às 3,30 horas como era.

Portanto os passageiros dessa linha deverão anotar as alterações
havidas afim de evitar transtornos em suas viagens periódicas.

Vaticano já em contato com a ROA
o Vaticano confirmou que manteve contatos diretos com 8' República
Democrática da Alemanha pela primeira vez. O chefe do serviço de

Imprensa da Santa Sé Frederico Alessandrini disse que 8S conversa

ções se realizaram na cidade do Vaticano no dia 24 de janeiro,
entre um alto dirigente do Partido Comunista da RDA e o .arcebíspo
Agostinho Oassarolí, que de, fato é o MinMro das Relações Exterio
res do Estad� do Vaticano. (Gazeta do Povo)

Doméstica é seguradéll obrigatória
o MiIIistro do Trabalho Julio Barata afirmou que «o patrão não
será obrigado a pagar o salário mínimo à empregada doméstica»,
mas terá que recolher oito por cento sobre este salário como sua

contríbuíeão de empregador e oito por cento para a Previdência
Social. O Ministro declarou que a lei coloca o empregado doméstíco

como segurado óbrigatório. (Gazeta do Povo)

Alterada a grafia portuguesa
Um decreto introduz várias alterações à grafia oficial da Iíngua
portuguesa e que corresponde ao aco�do celebrado entre as .Acad�
mias de Letras de Portugal e do Brasil, com VIsta a unificar o mais

possível a expressão escrita pa língua falada pelos dois países, foi
aprovado em Conselho de Ministros, reunidos sób a presidencia do

chefe do governo professor Marcello Caetano. (Gazeta do Povo)

Rumo às praias & personalidades
Aproveitando o 'bom tempo e a temperatura favorável, seguiram
para o litoral, rumo li Piçarras, as seguintes Iamílías de Papanduva:
Dr. Rubens A. Jazar e família, sr. Modesto Hirth e Iamllía, sr, Pedro
Giacomo de Lucca (Vice-Prefeito) e Iamílía, sr. Vitor Malakoviski. e
Iamílía, Hamilton T. Almeida e familia, sr. JacobSchadeck e Iamílía,
sr, Luiz Schadeck e íamílla, inclusive a brotolândia que estão no

vai e vem da orla litorania da bela praia de Piçarras. Também o

sr. Jahyr D. da Silveira e familiares já regressaram da famosa

praia catarinense.

\ Passarela da Sociedade
Dia 15 do corrente é data muito importante para a familia S�lveira,
é que o chefe da numerosa fsmílla, sr. Jahyr Damaso da Sllveir�,
estará festejando idade nova. Pessoa que desfruta de larga e sou

das amizades, receberá naquela data os mais justos e merecidos

cumprimentoR pela auspiciosa data natalícia.

* -Dia 17 estará completando seu primeiro ano de sua inocente

existência, o lindo garotão Marcelo, filho do cas,il Orlando (Lurde�)
Vieira. O Orlando ,Marcelo receberá muitos cup1lfJr1ment08 da turmi

nha mirim e dos amigos da Iamílía.

Uma por semana - GLÓRIA: Esteja na, t�rra. ou no

céu o alvo da vontade, a questão é ir a esse alvo: no primeiro caso,

é Colombo. no segundo é Jesus, insensata' ê a cruz, vem daí a sua

glória: (Vitor Hugo)

Aviso·· da Catraca
ATENÇÃO SENHORAS E SENHORITAS, que qU,eiram

, fazer o Curso de CORTE E COSTURA na Casa .do , Tr8b�
lhador de Canoiahas (CATRACA), situada no Edlficlo Joao

Seleme 2 o andar Rua Getulio Vargas n.O 750, 8.0 lado do

INPS. �cham-se aberta8 118 matriculas a partir �o dia 15 do

mês corren�e das 14 hOfas às 17 horas.

Melhores informações com a Profp.ssora no local.

",ISS. C.slava Maria Greschechen

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

P eFeituraM
de (an

. .

mcr-

Cenotnhas viverá, sem sombra de dúvidas, o melhor car
naval de sua história, numa promoção do GR:€MIO XV DE
JULHO, em conecção com � Sociedade Beneficente Operária e

o Clube Canoinhense, com integ,ral apoio da Prefeitura MUl)licip�l.
Programação:

Para abrir os festejos carnavalescos com chave de ouro
promovemos no dia 171'2 na SBO, o «CARNAVAL DO CHOPPlt,
com a animação Increnrentada, do «SONE TROPfCANAlt da
cidade de M.fra.

'

Os canecos já se encontrem a venda com os Dlretores do
Grêmio XV de Julho, ao preço de Cr$ 20,00. Haverá reserva de

plel!8 a quem achar conveniente garantir o seu lugar.
Os dias Momescos serão comemorados como -nunee o

Ioratn até hojej. pois senão veja:

r - Desfile de blocos carnavalescos nas principais ruas da cidade,
partindo alternadamente de pontos distintos e convergindo

diante ao palanque ofícíel a ser instalado na Praça Lauro Müller,
onde se dará a apresentação oficial, perante o público e um juri
popular, de pleno conhecimento de todos e imbuido de bom
senso e capacidade de' julgamento e escolha. Caberá 80 bloco
clasaífieado sm 1.0 lugar o premio de Cr$ ,400,00 e ao 2.0 lugar
ex $ 200,00, bem como condecoração através de díplomee. Orne
mentação especial das ruas, completará o reino da alegria.

A, eleição do'REI MOMO, bem como de RAINHA DO CAR
NAVAL será igualmente elaborada por nossa equipe.

Portanto, se a sua entidade ainda não estiver concorrendo
acs premies inscreva-a imediatamente para maior brilhantismo
da festa da extroversão canoinhense.

e,' árvores não
esta categoria
movidos pelo

dr.

Canoiohas, O
de 1973.

Altredo de O
Prefeito

José Boni
Diretor

de fevereiro

veira Garcindo
unicípal
cio Furtado

OS BAILES
ÀMEEUCAN BANO, abrilhantará as quatro noites de folia

que serão realizadas de acordo com o que segue:
1(\

DIA 03 CsábadoO - Sociedade' Beneficente Operária, após o des
file dos blocos carnavalescos.

,

\

,DIA 04 (domingo) - No Clube C&ooinhense, após o desfile dos
,

blocos carnavalescos.

DIA 05 (segunda-feíre] - No Clube Canoinhense, após o desfile
dos blocos do ritmo.

'

DIA oe (terça- feira) - Sensacional encerramento nos salões da
'SBO, após o desfile. t! condecoração das
escolas de samba classificadas e premiadas.

NOTA: As mesa!' serão vendidas a partir do dia 26/02 na Sacie
, dade Beneficente Operária e no Clube Canoinhense, ao

preço de Cr$ 20,00 e 08 ingressoa aos não associados de
ambas 8S sociedades a Cr$ 5,00.

MATINEES PARA A PETIZADA

DIA 04 (domingo) - No Clube Canoinhense, com inicio às 15,00
horas e término às 19 horas.

DIA 06 (terça-feira) - Na SBOi com inicio às 15,00 horas e têr
mtno às 19 horas.

Porta�ta amizade, participe da melhor maneira possível, e
não se arrependerá de ter sacudído a FERRAGEM. Na Quarta Fe'ira
de Cinzas, vê pedir a benção ao Farmacêutico. (ENGOV, o amigão)

,
�-

ublicação

efeitura
Oficial

Muni

ainda . melhor
e, vimos pelo
r a todos os

olsboraçâo, no

limpem a& cal
cais onde naja

Canoi
de 197

Altred de Oliv ira Garcinde
P efeito Mu icipal

, I

José . Boniféci Furtado I
O' etor Admi istrativo

s

�â[tamcnt� M ini�t[ati,�

'pal
Cancinbâs

'

N_ 417 d� 07/2/73
Decreto ,t"'[;, 415 de 26 de

J neiro de �'73
O cidadão AI edo de ;:eira Garcindo, Prefeito

Municipal de Canoinh s, Estad de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei n.o
1028 de 8/12/72�
Considerando ter havido in rreções no Decreto n.o 415/73 ..

T A:DE CI
Artigo 1.0 - O. Yh,óve declarado de utilidade pú

blica pelo Decreto, n/. ... 41� e 16 de janeiro de 1973
destina�se à doação a, Ministéri da Agricultura para ali
ser instalado um

_ Ventro de einamento de Batatas
. Sementes Certifi�agJls.

Artigo 2.0 Este Decreto- en
data de sua p licação; revogadas
contrãrio.

Ca inhas, 07 de fevereiro de

(As) A)ire o de Oliveira Garcindo - Pre eito Municipal

arã em vigor
disposi,ções

na

em,

face da não ,f' istência no

,Muni ipio de empre a parnculer

espa 'alizade no rl:o o de Ter
rspl oegem, a Prefe tura Muoi

cípa de Canotnhss, se prejuízos
das bras,públicas,·
exe utar estes servíç
cul ali, de acordo co .a ordem
de nscríção e possibil dades, &O�
pre os atualmente eramente
si ólícos, ínfra-relac ooados:

Tr tor de estetr es (8, O.a
10, 00 kgs) Cr$ Q,oo/hora
Mo 'Qniveladoras » 0,00 lt

Pé Carregadeira, », 0,00 »

Rol Compressor lt '8,00 lt

Ce ínhão Bascul, »1 »

Tra sportes de Equi-
pam ntos Rocjov. lt »

In ormecões e Inscr! ões po
derã ser obtidas no VO
Dsp rtamento de Viaçã Obras

B Prefeitura Municipal.
,

C noínhas, 07 de fevereiro
de." 973.

Alfredo de Oliveira Garcindo
Prefeito Municipal

José Bonifácio Furtado
Diretor �dminístntivo

ste Decreto foi registrado e publica
ta o Administrativo na data supra.

(As) 'José Bonifácio Furtado Diretor Adml 'strativo
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acionistas, na

umentos a que s fere o art.

2627, de 26 de novembro de 1940.

Se), 31 de dezembro de 1972.

rancisco, Cararo - Diretor

João (araro &
GERAL ORDINARIA c) sociedade.

eN

Vende e u casa resi-

dencial e ela V:ista do

Toldo, med o 120 m2, com'
4.bOO m2 terras, ponto
comerciàl 15 anos, na

saída par � raio Fundo e

Serra do LUCI do, com luz

e outras benfe orias, tudo

em ótim
.

estado, de conser

vação.EM GERAL (em uma' ou maia eôree)

Serviço rápido' e perfeito
-

Impressora Ouro

a) Apresentação, di ussão· e aprova-o
lanço e demais contas c respon:ientes ao exerc

1972 e do parecer d conselho fiscal;

b) Fíxaçã dos Honorários da diretoria para. o

exercício de 1 3;

•

linha Vol s n 73
· para todo mundo.

A partir domenor preço de carro no Brasil.

•

1·\····:
.

.
,"

. : .

.

- ;,
'

:A linha da,maio .

facilidade de eseo
linha Fusca

. três opções de preço

.

,

VW 1300

�
VW 1500

y'N TL - 4 portas
L__,----------�----r_--------

I

& C i 3. REVENDEDOR
AUTORIZADO

•

Verde Ltda.
.

Info mações com L opoldo
Pereira, no Cartório' Bela

Vista do Toldo. 1n

.I\ua Vldal RalDos, 1195

,Convite festa
Sociedade de Tiro ao Alvo de Canoi

tem a grata satisfação de convidar

os seus associados, para. a festa do

REI E RAINHA», a realizar- se no di

vereiro de 1973, em sua sede

uinte programa:

14,00 h - I 'cio com a marchá em

Re Dr. Silvio Mayer,
.

de f nte da S.B.O. .

I
•

15,30 h - Compe
.

ão do Tiro c,' e Rainha».

Tiro _
Pre io.

18,00 h - Encerrame o

competições.
inscrições às

-19,00 h - ao novo Rei"
e Princesas do

J

21,30 h - Inicio o seu jã tra BAILE
soe L, nos amplo da So-
cie de Beneficente perária, sob
a egência da famosa BANDA PE.

SÉ MAURIcIO, osta de 14

figuras.

AS DE ,MESA: Sr. Gustavo Thiem,
pu com o sr. Edi na

comparecimento, agradece

"

Construa casa
A firma

Planejamentos e COD r

filial nesta cidade,

- Agência
stão pleitean
pelos planos,

anos.

, procure
EconBmica local para maiores detalhe� e

esclareci ntos. 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 10.02.1973

Banco do Brasil S A.
E D I T A'L

de Auxiliar de
1. o BANCO DO BRASIL S.A. faz saber

que, de 19 02-1973 a 23-02-1973, estarão aber
tas em sua gência desta cidade, na Rua Vidal
Ramos, n.o !O, de segunda a sexta-ffOira, das

10,00 horas à 15,30 horas, 8S inscrições para
a seleção acim , 'a realizar-se na cidade de
Mafra (Se), em data, horário e local que serão

oportunamente a unciados.

tive antes do sinal para

7. O participante q
provas ficará impedido ,de

fa.Itar a qualquer das
roaseguír no concurso.

aquele que:

aD Satisfizer às exigências da prova

Psieolôgi ;

bD Obtiver a nota míníme 60 (SESSEN
TM na provas de Português e" Ma

temáti a e 4Q (QUARENTM na de

Datil rafia.

9. Atendi 8S eSS8S condições, e a, fim de

estabelecer as prioridades para pcssível apro

veitamento, o anca relacionará os seleeíonades

em ordem ecrescente do total de pontos
obtidos.

10. julgamento das provas terá cerãter

1.

Z. A inscrição everá ser solicitada pessc
almente .pelo candid o (vedada a participação,
de intermediárió) e érá deferida àquele que,
munido de documento e identidade, satisfaça
as seguintes exigên::ias:

a) tenha,' à data do t mino das inscrições,
idade miníma dé 8 anos completos
(nascidos até 23 de evereiro de 1955,
inclusive); e máxima 25 anos incom

pletos �n8scidos a parti de 24 de feve-

rei�o dto 1948, inclusive
'

b) .psgue a' taxll
(cinquenta cruzeiros);

c) apresente;
I� (se do sexo tnasculíno] - c tificado

de alistamento militar, ou d reser

vista, ou de díspenss de incorporação, u de

isenção da serviço militar, ou, ainda, ca teira

de identidade Jio Ministério do Exército, o do

Minh:tério da �arinha. ou do Ministério da

Aeronáutica. Quando se tratar de militar ínc -

. parado, ofício do Comandante permíttndo
inscrição;

lI) certificado ou hístôríco escolar (co
firma reconhecida) de conclusão o

primeiro ciclo: curso ginasial ou equivale te,

expedido por estabelecimento de ensino o icíal

'ou reconhecido, ou documento que co �ove

nível de escólaridade mais alto;

III� prova de naturalização, s

brasileiro nato.

lJi' O Banco reserva-se o direito de apro-

veitar, u não, os selecionados, observado o

.

prazo e 12 meses.

2. A posse dos selectonadoe ficará na de

ência de aproveitamento em exame de saúde

por médico do Banco ou por ele credenciado.

13. Cumpridas as formalidades de nomea

ção e localização, serão empossados !QO cargo

inicial da carreira de Auxilir de Escrita - ref.

050, com vencimentos mensais de Cr$ 804,ÜO
(oitocentos e quatro cruzeiros). Antes de decor

rido· o prazo de 2 (doisO' anos, contados a partir
da data da posse, ficam impedidoe der

a) pleitear transferência, resguerdando
se o Banco o direito de removê-los

por conveniência do serviço;

b) participar de seleção interna para a

'I.
carreira de Escriturário.

;'1
� 4� A inscrição, do candidato importará
ência lmplicita a futura designação [se
ado e nomeadojpara servir em qualquer

depen ncía do Banco, bem como a possíbílí-'
dsde d ser transferido para outro local, em

qualquer tempo, durante a vigência do contra

to de tr alho.

d� firme termo de compromi so em que
aceite designação para s vir em qual
quer parte do território nacional;

e� entregue dois r�trato
de tamanho 3x4, tir

, 15. Nl' hum candidato poderá inscrever-se

nem prestar rovas em agência administrada

por seu côn uge ou parente até o 'segundo
grau, ainda qu o administrador em causu não

venha a partici ar dos trabalhos do certame.

Igualmente não erá localizado em agência e

cujo quadro pert ça qualquer funcionário pe

reate seu até o se undo grau ou cônjuge.

3. A seleção constar das seguintes provas:

Psicológica,
Português,

4. Matemática

serão do tipo obi tivo. Obrigatório o. uso de

\ tinta de CQr azu em csnete-tíntefro ou esfero

gráfica e lápis réto n.o 2.
16. O presente certame visa, selecionar

pessoal para suprime to
-

das vagas porventura
e:sistentes nas seguin s agências: Canoinlnas,
Mafra e SAo Bento do uI. Entretanto o Banco

se reserva o direito de calízar os selecíonsdos
em uma de suas depe ências em qualquer

parte do território nacíon .

17; Inscrito, considera se-á o candidato

ciente das condições I estip� da! no presente
edital.

5. A pr a de Datilografia será feita em

máquinas fo necidas pelo Banco.

e cada prova haverá apenas uma

Somente será permitido Q ingresso
no prédí onde se realizarão as provas do ca�"
didato ue se apresentar com antecedêncIa

mínima de TRINTA MINUTOS da hora mar

cada pará início dos exames. Sob nenhum

pretexto admíttr-se-á a participação do csndí- \

dato que, embora tendo ingressado no prédio
dentro do horário astabelecído, deixe, por qual

quer motivo, de estar presente na sala respee-

Canoiohas

Fernando Rocha
Gerente

Alfred. Guilherme Knfippel .

Subgerente

\ .

Gerente de ÍmprenseVolkswagen tem novo

tava desde outubro de 1971.

Bacharelou-se em jornalismo'
pela Faculdade de Jornalismo

cCásper Liberal'> em 1967. Iniciou

sua carreira jornalística traba

lhando como cfree-laneer» da

Revista Autoesporte, sucursal

de São Paulo.

Foi redatJr de cO Globo», na .

sucursal de São Paulo, atuando

principalmente na área do suple-

menta de automóveis, bem como

assistente da Direção Industrial

do Grupo Folhas.

De dezembró de 1968 a outu

bro de 1971 trabalhou como

Assessor, de Imprensa do Con

Bulado Geral Brttâníeo em São

Paulo, tendo, no exercicio de
suas funções, realizado um curso

especial de informações em

Londres, a convite do Governo

britânico.

Logo após as férias coletivas

da Volkswagen do Brasil, o sr.

Walter Nori sssumtu a chefia

do Departamento de Imprensa
daquela empresa automobilística.

O sr, Walter Nori desempe
nhava, antes de ingressar na

VWB, as funções de Assessor

da Imprenu do Gabinete do

Secretário da Agricultura do

Estado de São Paulo, onde es-

Sociedade eIndustrial

Co' ercisl SICOL SIA
CG CM F 83189

.orla

in o disposições legais e

zer de subme r vossa apreciação, o

ção .da conta lu os e perdas e o

referentes ao e' ercíc encerrado em

statutárias, temos .o pra

alanço geral, demonstra
areeer do conselho fiscal,

1 de dezembro de 1972.'

Canoinhas,

e reço, demonst am com exatidão a clareza

lce-flnanee! 8, entretanto, estamos 80

aísquer, selarecímentoe.

e 1972.

Diretor Presidente

Sergio A. Hoffmann
Diretor

Harald Mi.rs
Diretor

DISPONJVEL

Caixa e Bsucoe

REALlZAVEL A C

Mercadoria., Fregae'el, Conta e Movimento. Acioni.tal 622.786,36,

12.274,75

Capital locial à luh. ever..
Açõel ordinárilil nominatival
Açõel preferenciail nominati •

IMOBILIZADO,

Im6vei., Maquinário e In.
Uteneíiios, Veícalo., Ferra
Renda e Flore,tamentol

299982,00
185.300,00 485.282,00

�82.9n,89

bancária, Título. 305.561,87

1.808.846,87
p

NÃO EXIGIV

Capital sociel:

Açõe. nominativa. J)rdi ária.
Açõel preferenciail no inato 200 000,00 1.000.000,00
Fundos de Proviião I ./e.toque.
de Reoda a pagar, M outfilnção Ca

Giro, Depreciaçõee ./ eíouloe; má

aí6vei., Heufimeatoe eibutados na 107.448,16 1.107.448,16

s I V O

EXIGIVEL

Fornecedoree.Dbrfgaç de movimento 198.782,88

ntoe Capital de iro, Veícu�. e

xercíoio à di,poli ão da A, G. O. 197.053,96

f
��� M5�L�

1.808.846.87

Perdas"
,

o

Vendai,. Receitai 1.407.254,26

De.pela, Operac] nais, Delpelal Finance rei, TraDlÍerên-

oía •.. pI Fundos e Provísão, Depreciaç el e Lucro do

exercício à disp içio da Allembléia G al 1.407.254.26

ai, iH de desembeo de

Court HoffmanR Presidente

, ergio Arno Hoffmann

Tec. Conto reg. CRC 5954

I

Parecer do (ons lho Fiscal

s vinte e' nove dias d mês de janeiro de um mil.

s e setenta e três (29.01.1 73): às dezesseis horas, no

da Sociedade lndl. e Com. Sicol S/A, na Rua Frei Me

nandro amps, a.o 606, nesta cidad de Canoinhas, reuniu-se o

Consel o Fiscal da mesma, com a p esença dos membroa efetivo!

abaixo [assinados, 8 fim de procede a verificação dos dccumen-
.

tos relativos 80 Balanço Geral e Demonstração da conta de

Lucros e Perdas, encerrados em 31 e dezembro de 1972. Depois
de mfbunelosemente examinados, co feridos, inclusive a verifica

ção do Caixs, todos ali documentos ferentes ao exercício social,
encontrando tudo em perfeita ordem e exatidão, aprovam e reco

mendam sua aprovação pela 8ssembl ia geral e, para constar foi

lavrada a presente ata.

Sraulio Ribas da Cruz· Grlmaldo Furtado • Afonlo Schlck
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N.o 1211

Notas Esparsas

x x x

Rumo ao Paraguey seguiu
uma turma de caçadores canoí-

nhenses, dela integrando o nosso

amigo João, do Baadesco, que pa-

ra aqui se deslocou especialmente.
:x: x x

Hoje outra reuntão da -Asso
císção dos Municípios do· Pla- '

/

nalto Norte Catartnense -

AMPLA, - em 008S,8 cidade,
desta feita para a eleição do
novo Presidente, a cargo, agora,
dos novos Prefeitos que Inte

gram a região.
x x x

O sr, Waldernaf Nader, agora
prestando serviços na atual
administraçãü, ,nas funções de
Secretário Geral.

x x x

x x x

No último domingo esportivo"
tivemos a vitória do Botafogo,
ante o Santa Cruz, pelo marca':'
<lar de 4 a 3, diante de peque-

'

no público.
..

e

Aniversetienies. da Semana

AN1VERSARIAM.SE
Hoje: ii exma. viúva sra.

dona Çhimone Seleme; os

senhores: Froncisco Botauf e
Pastor aünther Rueckert.

Amanhã: os senhores: Ale
xandre de Paula e Silva,
Dietrick Siems e 'Adelmo'
Bollout; as senhoritas: Laila
Seleme e Arlete Teoâorouicz;
o jovem Ari Simões.'

Dia 12: a senhorita Sonia
de Fátima Silveira.

Dia 13: o senhor Vinicius
Marcus Allag«; as senhoritas:
Cheil« .Eiisabet Cornelsen e

lsolde Holler; o jovem Osmar

Ro�ério Pereira. •
,

Dia 15: os senhores: Jahyr
Damaso da Silveira eAltredo
Dreher; o'menino Adriano
filho âo sr, Paulo' Bockor.

Dia 16: o senhor Armando
Mülbauerj' o jovem Celso Rosa.

\

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
I R ádios a Luz e Pilha, Caixas A.�s, II
II

'

·�C· · I
III de Jantar e até" CrIstaIs, �.\

II

I Isop I

i Ofer1a eS�1 de I
I CO� IND. H. JORDAN II
II

,
_ FILIAL 'CANOINHAS � I

l.m�eE••••••�•••�.�B••�•••••��••�••�.E

REGISTRO CIVIL

'EDITAIS

pretendem casar:

,Burigo e Lourdeli
de Fátima Gust '0; Ele, natural
deste Estado, n cido em Cocal,
muno de Urussanga, no dia 10 de
junho de 1951; pedr o, solteiro,
domiciliado e residente ne cidade;
filho de Zeferino Burígo e de dona

nde-x-'
//

Ve,nde- e ótima c sa resi
dencial co 150m. de área

construída, total�ente com

p,arquet de 1a'f Contendo:

copa cozinh • /laIa de tele

visão, dois b heiros, sendo
um em'

corts
azulejado até

o teto, dua amplas salas
de estar, c" c dormitórios,
churrasquejro e demais de

pendências. ,

Locali 'da em

tralíssímj da cid

Condi ões: Entra a a com

binar
'

o saldo nanciado
até 3' meses pel Caixa
Econ

A

ica Federal.

Tr lar com Nery Sardá.
ou O idia Witt. n

A firma FORMASA - For
necedora de Madeiras S. A.,' do

, grupo Jacob �uclt, vai amplier
suas instalações no bairro da
COHAB. A Informação é do
Dr. Aniceto Fuck.

'

x x x

O funcionamento da nossa

Faculdade, de Admínlstração foi
autorizado sexta feira, dia, 2.
pelo Presidente da República,
conforme comunlcação do Mi
nistro de Educação, Jarbas
Passarinho, ao Governador Co-
.Jombo Machado Salles, junta
mente com 8S de Educação Fi
síca, em Florisnópolis e Medi
cina Veterinária, em Lages.

x x x
O Deputado 'I'herézlo Netto

esteve 3a. feira em Três Barras,
Dois estudantes gaúchos, 4.° de' avião, acompanhando alto

ano de Agronomia, do Projeto funcionário da Secretaria da

Rondon, se encontram em' nossa Educação que manteve contato
cidade, no experimento de Se- com dirigentes da Brgess.
mentes de Batata.

x x x

x X x '

Os irmãos Machado" drs, Orty,
O casal sr, Darcy Wiese e Thomé, sr, Ony e sra. Therezinha, "

da. Norma festejou, sábado últí- aqui estiveram quando do pas

mo, Jubileu de Prata de feliz' 'semEnto de seu saudoso pai,
consórcio. Nossos cumprimentos. A�varo Soares Machedv.

Aos aniversariantes, nossos
cumprimentos. ,\

Filmes JCulturais
CONVITE ,

-

8allo da Comunidade E". Luterana
Dia II, amanhã, domiúgo, às 20 h

PROGRAMA.

O) Jornal
b) Munique -' fihne musical

ç) jlemanba romântica • calor.
Lindas paisagens

d) Uma nova éra - colorido
Como se .'ve na Alemanha

Wllly Burigo, domiciliados e resi
dentes em- Cocal, muno de Urussanga.
Ela, natural deste Estado, naseída
em Siderópolis, no dia 15 de junho
de 1955; doméstica, solteira, domici
liada e residente nesta cidade; filha
de Nelson Rodolpho Custódio e de
dona Maria Domingos Custódio, 0.0-
miclliados e residentes nesta cidade:

maio de 1!l52; 'normalista, rsoUeira,
domiciliada e residente nesta cidade;
filha de Ivan Nóbrega de França e

de da. Noemia Schenfeld França, do
miciliados e residerites nesta cidade.

,

Apresentaram os documentos exi

gidos pelo, Código Civil art. 180. Se

''alguém tiver éonhecímento de exis

tir algum impedimento legal. acuse-o
para fins de direito.

\

Três Barras, 03 de feverêiro de 1913.

Maria Uha de Andrade
Escrevente Juramentada D

\
.. '

iceo
, �

Estadual
Industriais

seus CAR'IMBO

legislação,
da nova

C. G. C.

confeccione, tempo hábil na

andeirant Ltda.
Rua Paula Pereira, 685 '_ CANOINHAS-SC.

T
Você

•

precisa

I

conhecer . as

de to d a ___.
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