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Escrever,
,

,

escrever . • •
Enéas' AthanáZlo

�á falamos aqui que certas pessoas nascem com o

,
"carnegão Iíterárío". Muitas acabam por se' realizar como
escritoras, mas a maioria permanece f(ustrada s@m jamais
alçar à glória literária. Os exemplos são numerosos,

-x-

Aquele jovem escocês lutou com desespero para se for
mar em MeOlcina. Foram anos' de quase indigência, à beira da
fome, fugindo de lenharias Iilt qUiO�iOS pelos aluguéis etrazidos.

Mais tarde, a duras penas, conquista um modesto em

prego num hospital. Quase não dormia, pois que pouco
�empo lhe sobrava entre as aulas e o trabalho. Mas, apesar

t de tudo, ainda conseguia ler os seus romances e escrever
um pouco de vez �1Jl qusndo ...

-x.....-

Já formado, seguiu para o interior do pais. Iniciou-se
com um velh� :tt;lédic� ranzinza, a quem acabou substituindo.
Levou anos para se Impor como profissional entre os des
confiados mineiros da fegião. Desceu ao interior das minas
molhadas, percorreu miseráveis estradas geladas, exerceu a

profissão nas mais precárias condições. E venceu.

. E, nas poucas horas Vllg�S, eí-Io às voltas com os 'livros
e os papéis, sonhando com 8 letra de forma, que lhe pare
cia como o azul das montanhas - cada vez mais distante ...

-x-

Depois de algune anos, reunindo economias suadas,
resolve conquistar Londres.Adquire uma clínica de um mé
dico aposentado e enfrenta resoluto a selva que é O exercícío
profissional na Europa. Com talento, estudo e extremada
dedicação, consegue vencer. Anga·ria clientela, comparece a

conferêncías, publica artigos nos jornais. A' mulher ingressa
na fechadis:iÍma sociedade, ,OS filhos já 'são admitidos corno
autênticos londrinos...

Mas ..: não podia desgarrar-se dos livros e dos eserítos
literários!

-x�

Quando todos julgavam que tivesse assentado e que
não mais mudaria, depoís de tanta luta, comunica à família
eua-Inarredâvel decisão: iria tudo abendonar para entregar
se à literatura ...

Fechada a clínica e dispensados os clientes, recolheu-se
a um sotão, munido de cadernos de cinco centavos e lápis
em profusão. E foi assim que começou a surgir seu primeiro
livro, "O castelo do homem sem alma".

-x-

Enorme foi o sucesso, Mais e mais livros, duas dezenes
dele" 'saíram de sua pena. Romance, memórias, teatro.
Foram traduzidos para quase todas as línguas. Ainda hoje
encantam os leitores.

Essa a vida de A. J. CRONIN, vítima do carnegão ...

Altos do IBD FDirigentes
em 'nossa cidade

A convite da Associação Comercial e .Industrlal de Canoí
nhas, estiveram em nossa cidade altos dirigentes do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, representados pelos .srs,

Flávio Calazans Vieira, .Diretor do Departamento de Erva Mate,
Mauro Pinho Gomes, Delegado do Instituto em Santa Catarina e

Dr. Giovan Freitas, Engenheiro Florestal dó. lBDF. Os ilustres
visitantes após percorrerem o nosso parque industrial, baatante
elogiado pelos mesmos, participaram de uma reunião na sede da

I Associação, quando o Dr .. Calazans, profundo conhecedor da ma

téria, proferiu elucidativa palestra sobre os problemas do mate,
bastante aplaudido no final.

,-

Em seguida 3 Associação Comercial e Industrial ofere
ceu-lhes um euculeato churrasco na chácara do advogado Dr.

Saulo Carvalho, ali presentes autortdades, industriais e ervateiros.

Foram saudados pelo Prefeito, sr. Alfredo de Oliveira Garcindo,
que na oportunidade apresentou em nome de nossa comunidade,
OUIS reivindicações, ambas de pronto atendidas,' pela� palavras
de agradecimento do sr. Calazans, Nossos cumprimentos à dinâ
mica diretoria da Associação, na pessoa do seu Presidente, indus
trial sr. Oldemar Mussi, pelos resultados positivos da honroza visita.

Apresentado o CHEVETTE--
Dia 4 último, sexta feira, no período da tarde, Miguel

Procopiak Comércio de Veiculos Ltda., Ilpresentou oficialmente o

seu novo carro, o tão anunciado CHEVETTE, bastante apreciado
pelo público ali presente. O jovem Mjkey foi o grande anfItrião
de sempre, explicando com pormenores toda a linha do novo carro.
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Homenegem
"

a
"N./f
iviee Canoinhense

Funcionário, professor ou

operárío.; não há classe que
não festeje o seu dia em deter
minada data do nosso calendário.
Todos têm o seu, àia. Porém,
nenhum desses dias nos fal&
tão ao coração como o' segundo
domingo de maio - O DIA DAS
MAES ,- porque é 8 festa da
própria humanidade, que, no

dizer de' um escritor, não se

restringe a um fato histórico,
nem à exaltação' de um povo,
mas sim,' estende-se pelo Uni
verso inieiro a repercutir no

himário de louvores àquela que
-

nos deu a vida.

Mãe palavra tão simples, que
no dizer de um literato a gran
deza das afeições mais puras
da dedicação 80 ser que a

carne da sua carne.

Mãe tu és a heroína e o

mundo te admira.
\, .

Ai está o segundo domtrgo
de maio; que O mundo íuteirç
dedica às mães e .que encerra

as tradições mais caras se co

ração humano, pois é a festa da

própria humanidade. Só urna
coisa nos' acabrunha nesse dia
de sorrisos: é não sabermos
como retribuir o mar de bene
ficios de qUI! somos devedor ..s
à mãe. E como é 'doloroso,
quando se quer agradecer e se

está com 88 mãos v8zia�! Porém
se estamos com as mãos vazias,
'ainda temos um coração agra
decido. E' pois prostrados diante
de ti, mãe, diante dos teus

saérítíctos, que beijamos 8 �ua

mão abençoada, ofertando-te
. como prova de gratidão, o que
possuimos de mais caro e grato:
nosso coração de filho. Guarde-o
pois ele te p-rtence.

Aluna: Maria Cibéll lovack
2a. Série Normal do Colégio
Sagrado Coração de Jesus

de ti mesma, que recaiam sobre
ti as bênçãos de Deus, para que
te proteja e te torne feliz, como
tens protegido e felicitado teus
filhos.

No dia das mães, tanto Da8

grandes catedrais como numa

pequena capelinha do interior,
cantam ,a tua honra na voz do

bronze, levando em côdas so

noras às mães do Brasil, às
mães do mundo inteiro, a men

sagem de para-béns e de gratí
dão. Nesse dia, todas a_� preces
se erguem por ti, 'querrda 'mãe,
rogando à Virgem Maria, o

mais humano e divino exemplo

Mãe tu és a, heroína
mundo, te adtni'ra.

e o

Comunicação
importante

Movimento Econômico,
Chamamos' 8 atenção de todos,

sobre a Importâncís da psrucí
pação na declaração do -movi
mento econômico que se desen
volve em todo, o município, com
prazo de entrega' previsto até
o dia 20 de maio.

,

Os comerciantes 'Ie industrtsts

que não forem procurados p .. Jo

pessoal credenciado pela Muni

cipalidade, deverão preencher
as declarações, em 3 vias e

entregá-las na Exatoria E,tedual,
incluindo na declaração os pro
dutos isentos do leMo

Os agricultores deverão pre
encher as guia. em duas vias,
quando procurados pelos res

ponsáveís. Por ocasião do pre
enchimento o agricultpr deverá
apresentar o titulo de eleitor ê
o novo _ cartão do INCRA, anti
go IBRA.

Colabore patriotieamente com o Mo
vimento Econômico, prestigiando o

leu Muaicipio.

Enlace meirimoniel
Receberão os sacramentos âo matrimônio hoje, às

17,30 horas, na Igreja Matriz Cristo "Rei, os jovens
CÉLIA AL VES e ANTONIO GOMES DO VALE,
ela ex-funcionária da Impressora Ouro Verde.

Aos noivos, nossos cumprimentos,' com votos de que
a felicidade deste dia, seja o cotidiano de su.. vida a dois.

Heivindicações da
Co ercial junto ao

Canoinhas, ,{ de maio de 197 •

lImo. sr. 'F.LAVlO ,CALAZANS VIEIRA
DD. Dire 'dr do Departamento de Erva-Mate do IBDF
N E S T '

.

S�
bor Diretor:'

,

; 1." Á8sociaçlo Comercial e Indultrial de Canoinha, órgão repre
sentativo d '(I 't"qlasses produtoras do Município, sente-se honrada e agra-
decida com , v,�ita de V. Sa. à nossa cidade. / '

Regil\o 'íf[adicionalmente ervateíra, tendo inclusive suas origens
vínculadas à el1va�mate, não 'Poderia omitir-se a Assoc11Ção que congrega
as forças viyas\da <I�egião, . na oportunidade em que ' dirigente máximo
do lBDF, no setl!)r, v!f!!ita nossa cidade. ,

De prin�JPio� deve ser esclarecida a posição desta Associação, que
em verdade, não �epre8enta a classe ligada à prod] ção e comercialização
da erva-mate, mas\por ser uma entidade ligada àfl atividades econômicas
da região, sente-se com màndato e representação para vir à sua presença,

I
trazer consideraçõesque cplb:e'u daqueles. que são afetos à economia ervateira.

2. Desnecessário é t!;azer a V. Sa. q�nsideraçõe. preliminares
sobre a economia dª erva-ma,te, 0_ que ela répresenta para a região" e

quaís as soluções para, o seu desenvolvimentct Melhor do que todos, V.Sa.
é senhor desses fatos. T.odavia, \9.S. aspectifs genéricos de um problema
nem sempre casam comvas suas peculiaricfades, com os seus ângulos
regionais e até locais. '(

�

.

,�
- Daí ser oportuncitraze» à sua: av' ecíação e análise, para eventual

a:tendlmento, alguns fatos que pereoemrsêgundo os dados eonhecídos, estar
dificultando o desenvolvimento da econbmia ervateira, que não tem acom

panhado o desenvolvimento �das demalill 'áreas da economia rural do país.

2. Preço da E;va'-MIt.' �
,

Genericamente, verifida-s�,1que a",�\tuação financeira das empre
sas que lidam exclusivamente cpm a prQüução e comercialização da
erva-mate não é satisfatória. Mul(iros são os f,�clamos e as Indícaçõa nesse .

sentido, A situacão deve decorre de um fata',que atinja a todas elas. E'
sem dúvida alguma, esse fato ê o baixo preçb alcançado na comercializa
ção, no mercado interno, por árrobà, da erva 'ç,llncheada. A ínfima margem
de lucro - quando não ocorrem p�ejuízos --<:fpão permite ao produtor a
reaplícação e :a raeionalizaçio de sUa. produção;

A margem dessa dlficuldade\que desestimula o produtor, proble
mas os mais sérios, e de prçlem social, ocorrem :com a produção da erva
mate. O baixo preço aJcançado na '\venda do \produto, não permite ao

ervateíro pagar condignamente aqueles.\8bnegados trabalhadores rurais.
Não permite pagar, seqúer, e a verdade�deve ser .díta, o salário mínimo
fixado em lei. Esse regime de sub-salário está gertlDdo o exodo dos tra
balhadores, à

procu�a
. e empregos nos centros urbanos, E é natural que

isto aconteça, face às ondíções do trabalJ:i�. O produtor está sentindo, a
cada dia que passa. üaíor e quase inarredáveis dificuldades, até para
obter a folha a fim produzir a erva, por falta de mão de obra. Aqueles
que ficam no campo, preferem dedicar-se à agricultura, e especialmente,
em nossa região, pecuária de pequeno pQrte, a se sujeitar a ínfimos
salários, trabalhan o nas "safras de erva-mate's n

. Esta situ ção, que parece insolúvel, pode ser sanada pela eleva
çãa do preço de enda da erva. Com melhores r.esultados, os produtores,
poderiam criar ma situação estável e condigna d� emprego, e reaplicar
os rettultados plantio de novos ervais e racionalização da produção.

(le se perg'untar, e de que forma 'o,bter melhores preços,
se o mercad gira em 'torno da lei maior da oferta � da procura?

Ai stá o grande desafio que se antepõe ao Departamento de
Erva.Mate IBDF., Alcançar melhores preços mínimOs. De que,forma? '

(CONTINUA l"lÂ 4a. PÁGINA) \
'\
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linha Volks . a n 73
, para todo mund�.
A partirdomenor preço de carro no Brasil.

.
,

;
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.
.

.
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� A linha da maior �

,I

facilidade de escolha.
A'linha demaior
áprimommento.

Linha Fusca
três opções de preçó

�
�

Vw. 1300

�
._�

VW 1500

�!�.
. :� ,

VW 1500

Linha Vcriont ", v ,

duas opções de preço / �,

linha VW n
quatro opções de preço

vw Tl " 4 portos

vw TL " 4 portas

linha VW
Esportiva
três opções de preço

,

M a II ln' & C i a .

I'üa �.Vidal RalIlos" i 195
REVENCEDOfi
AUTORIZIi. -,'.

otocópi�, c?
Em ap �� 10 segundos, vO.9::' tira
F O T O C� I A S, de qual�' � documento,

jornais ou I ros, no C �" O R I O O O

R E G 1ST R O' .c I V I L • e N E R E IDA C.
,

ORUM desta cidade.

Prote�ão ao CréditoServi�o
/

o
o SERVIÇO DE ROTEÇAO AO CRÉDITO,

torna público que partir de 1.0 de junho do
corrente ano, fará histribuição nas Çasas de
Comércio de Canoinh s. de uQ/a "Lista Negra""
contendo o nome de dos JS negativos ficha-
dos no S. P. c. /

,
li

Se você tem uma co ta velha esquecida, ou

se esqueceu de pagar u a prestação .vencída a

mais de trinta dias, pr,ov dencie com a máxima
urgência a liquidação do eu débito, pois caso

contrário, todos os comere' ntes tomarão conhe
cimento de que você é m mau pagador, o

que repercutirá muito mal em relação, ao- bom
conceito

.

de que desfruta o eu nome e do qual
você muito se orgulha.

NOTA: ° SElrviço de Proteçã ao Crédito de
, Ca�inhas, também t m convênio com

11-
os SEPR09� de outras cidades Se você está
devendo fora de Canoínhas, ou seja, em outras
praças, o' S.P.C de Canoinhas j' tomou conhe-
cimento tem o seu nome ficha· o .

- Salde o seu débito em atrazo.

A DIRETORIA 3n

DI

Virgem gr��adas,�
, ".

\\. I

, \ I

ERL\TA
�

/"
��.,

C A S/'A

I
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Redação: de -o JORlqALZINHOl>
Lúcio CoÍombo

* Complementando o que divulguei no último sábado,'
acrescento que a Prefeitura Municipal de Canoinhas, o

Rotary Clube, o Lyons Clube, o Grêmio XV de Julho, e

particularmente as indústrias, estão estuosndo as possibili
dades da realização �m agosto próximo, de uma festividade
comemorativa ao Jubileu de Ouro de nossa cidade.

A festa teria-a duração de três dias,' com desftles, bailes,
show8 com artistas famosos, exposição de stands, eompe tíçõss
esportivas e outras tantas atraçõea que marcariam época Da

comemoração de tão importante data para õs cenoínhenees.

* ',De autoria de Jali Meirinho e Theobaldo Costa Jamundá,
está sendo distribuido pelo Departamento de Cultura da

Secretarfa do Governo Cetarínense, o primeiro volume da

série <Nomes que ajudaram a fazer Santa Catsrioh. Uma

boa sugestão para quem estuda nossa história.

* Muito feliz o casal Marilda e Luiz Scheuer, com o nasci

mento dia 7, segunda feira, de uma linda menina. Parabéns.

* Dia 26 próximo, estará em Canoinhas a equipe de fu-

tebol de salão da Faculdade de Administração e Econo

mia Católica de Curitiba (FAE). Tendo o jovem canoínhenss

Modesto Zaníclo como capitão, os atletas participarão de

competições do gênero, a serem realizadas na citada data

em nossa cidade.

*. Pelé viajou no dia 7 para os Estados 'Unidos, para uma

entrevista pessoal com o Presidente Nixon. O atacente

sentista além de ser industrial e' um excelente relações pú
blicas do Brasil, é o artrlhetro do campeonato paulista.

*. Segunda feira, dia 14, estará aqui mais uma vez O

Empresário Jorge Allonsc, procedente de São Paulo,
quando entrará em contato com o Departamento Social do

Grêmio XV de Julho, para a possível contratação de um

cantor de renome, que irá apresentar-se no Baile do Chopp
em dezembro próximo. Depots eu conto o que ficou escrito.

Mini-Pilas1ra
Quem comemorou niver dia 6 foi o broto Sônia Léa Piec

zsrka. * Dia 7 Clarice Wrubleski recebeu cumpcímentoa
por mais um ano de vida. * No dia fi sr, Clauco Bueno

recebeu parabéns ao completar idade nova. O sr. Glauco é

o .díoâmíco Diretor da nossa Rádio Canoínhas. * Pera

junho a Ford lança em Canoluhas o cerro' brasileiro de8e�
nhado em linhas da Ford Americana. A novidade é o Meverick.

* Fique de olho, pois ai vem o «CHOPINHOlt. * Quarta
feira foi a vez do sr, Gilberto' Rítzmann inaugurar idade

nova. * cO Jornalzloho», órgão de divulgação do Grêmio

XV de Julho, em circulação a partir de terça feira. * Para

o baile da,s debutantes em 8 de setembro, o Clube Canoí

nhense contratou um excelente conjunto musical de São

Paulo. * A nova díretoría da SBO, tendo à frente o Eo

genheiro Leones Greipel, prepsrando sua programação para
73. * Os cumprimentos deste cronista ao sr. Adernar

Olímpio ,Murara por mais um niver comemorado ontem.

* Reclamações constantes do público que. frequenta o cine

ma: uma barulheira infernal do inicio 80 fim do filme. Tam

bém não é pra menos. Filme que se diz bom, sofrendo mil

cortes em uma hora e tantos minutos (tempo de duração da

projeção). * Realiza-se amanhã, em Mdre, mais um con

curso à auxiliar de escrita do Banco do Brasil. Em Canoi

nhas foram inscritos m&is de 150 candidatos. * E para
finalizar a agenda de hoje, 8 Pilastra homenageia todas 88

MAES de Canoinhas, no dia egpecialmente dedicado a el8s,

.Trezena de
1
..

'!

Santo Antonio
Terá início no dia 1.0 de

junho a Trezena em louvor
de Santo Ant�nio, cuja renda
reverterá em benefício do
Asilo Dr. Rolando L. Malucelli.

Aguardem â programação.

A Diretoria

Registro Civil
.,.

'Editais
Sebaatião Coata, Escrlvão
de Paz e ficiel d!} Hegiatro Civil
do muoicí io de Maior Vieira,
Comeres e Canoiuhas, Estado
de Santa ( tarina

Faz labe que pretendem caiar:

Delfino ick e Ana Rosa
Ribei roo te, natural deite

/

E.-
tano, na.ci em Mafra, no dia
17 de junho de 1910; lavrador,
solteiro, do iciliado e residente
neate muuicí, io: filho de Demaeo
Hack e de ona Luiza Ruth, do
miciliado. e e.identel n/muoiclpio.
Eis, netural deste Estado, naecide
em Cenoinh ,no dia 9 de agosto
de 1920; d êstica, viúva, domi
ciliade e rei dente neste município;
filhe de olé Ricardo Ribeiro e

de dona encisca GODçalve. dOI
Santos, d icilíadca e residente.
neste mu .�

Aprele taram o. documentos

exigido. e!o Côdigo Civil, artigo
18u. Se guém tiver conhecimento

,r algum impedimento'
e-o para fin. de direito.

Mejor ieira, 07 de meio de 1973.

Eunice Machad'o da Costa
Escrevente Jurementada

'Cine V e r a Cruz
sue SSOS)

Maria G6.. Gíineki, Oficial do

Registro Civil do Distrito de

Paula Pereira, município e Co
marca de Ceuoínhes, Eetado de

Santa Catarine, etc.

Fez laber que pretendem calar:

Paulino de Oliveira e Julia

Tomczylc. Ele. naturel de Santa

Catarina, naecído em Paula Pe

reira, 00 dia 3 de maio de 1955;
operário, lolteiro, domiciliado e

relidellt.e Deite Diatlito; filho de ,

Pedro de Oliveira e de dooa Pur
cioa Ferreira, domiciliadol e reei·

dentei Deite Di.trito. Ela, natural
de Valõel, de.te E.tado, nalcide
no dia 20 de dezembro de 1946;
domé.tica, lIolteira,_ domiciliada e

ruideote ne.te Di.trito; filha de

Adão Tomczyk e de da Miguelina
Tomczyk, domiciliado. e re.identel
Deite Di.trito.

Apresentaram OI documentol

exigido. pelo C6digo Civil artigo
180. Se alguém tiver conhecimento

de exiatir algum impedimento
legal, acule-o para finl de direito.

Paula' Pereira, 5 de maio,de 1973

Maria Góss Glinski
Oficial do Regiltro Civil

(O L A N c A,D O R O E

Impressos' em geral
/'

(em uma ou mais cores),

Serviço rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde

HOJ ,a. 20,15 h • cen•• 14 anol - pr grama duplo
1.0 film : um super íar-west repleto de ação e aventuras - Colorido:

Johnn 'Ringo O Caçador dos Fora da Lei

2.0 filme: 19 E G U E J O

DOMINGO, a. 13,45 h - em matinê censure livre

DEGUEJQ-

DOMINGO, a. 1,6 hora. - cens, livre - Formidável velpera)

Johnny Ring�\ O' Caçador �dos Fora da .Lei

DOMINGO, em d,' a. formidávei••e••õel: a. 19 e 21,15
hora. \_ cenlura, 14 ano.

DIA 14. 2a. feira - a. 20,15 horae - censura 14 ano.

DIA 15, 3a. feira • � �O,I� horae - cealllura 14 anoe

Baseado na ô.pra prima de Jullo Verne:

O FAROL OCS> FIM DO MUNDO
com Yul Brynner e Kirk Douglas num filme espetacular filmado

em Cinemascope todo em Technicolor.

DIA 16, 4a. feira - ae 20,15' horae - censure 14 anoe

"Se..�o d�" Moça."
.Um espetacular drama todo colorido;

Os ,Cami'1�os d� Katmandou

DI�S 17 e 18, 5a� e 6a. feira· a\20.15 h - cen•• 14 anoe

A Paramount apresenta uma delici�sa comédia toda colorida:

No Mundo dos S'kcroques
Aguardem para eábedo, dia 19, 'j�rmidável prog. duplo
1.0 filme: Qu�.ndo um Bravo �mpunhou o eolt

,

2.0 filme: Dej'ngo Mata por Dlfi'lheirp
ti

Domingo. ):lia 20 - ee '19 e 21,15 hor�e - cenl. 14 anoe
Richard Burton no super filme de guerra:
1 \

0s Comandos Atacam Rommel

BREVE: Uql e.petacular fihn�.81eDião:
O Encontro com a Felicidade

,, 1....'

AssociaçãoHeivindicações da

Comercial junto ao,- BDF
(CONTINUAÇAO DA la. pAGINA)

Atia és de uma grande campanha, no pais e fora dele,
de publicida e e propaganda' do produto,

3_ Publicidade

Somente através da publicidade da erva-mate e seus de

rivados, se poderia obter melhor remuneração pelo produto. A

'propaganda, diz dito popular, é a alma do negócio.

Esta deveri� ser, no entendimento dos produtores da região,
a meta básica do IBDF para se atingir c objetivo acima referido.

O desenvolvimento de fórmulas capazes de se atingir um

produto (refrigerante ou alimento) do gosto popular, da grande
masss consumidora, sel1Ía a redenção da erva-mate. Nos países
deseovolvid(Js, sabe-se que é maciça a apl'cJJção de capitais para
a pesquisa e desenvolvimento de DOVOS' produtos. Adotada esta

política pelo IBDF no Brasil, poderia se 'atingir os objetivos pre
tendidos. Em torno desses produtos seria então 8 publicióade
maciçs, sob a ot·il'ntação e responsabilidade do órgão próprio e

das empresas prpdutoras. "
, \

No estágio atu8l, contudo, apenas o Governo tem condi,:,

ções de patrocinar uma campanha de dCBnce nacional para O

'maior c()nsulDo da erva-mate.

4. Viveiros de Mudas
Ainda recentemente o Gcv.erno estendeu a politica de

incentivos fiscais ao plantio da erva-mate. Iniciativa das mais

profícuas e positivas.

A medida, contudo, d"ve ser complementada com a crleçao

de viveiros de mudas _de erveiras. Em diversas oportunidades já
se tentou a realização desse plano, inclu�ive em CRnoinhas, mes

sempre sem sucesso, dado em parte à falta de apoio dos então

órgãos responsáveis pela economia ervatdra no pais.

Agora é chegada 8 hora do IBDF tomar a si a re�ponsa
bilidade dessa tarda, para complementar sua' politica de incentivos

fiscais nessa área, lio que encontrará decidido apoio das classes

interessadas.

5. Eram e5tas, Senhor Diretor, a8 considerações que a

Assocla.ção Comercial e' Industrial de Canoiohas desejava fazer,
pafa levar 80 seu conhecimento as reivindicações da classe erva-

teira de nossa ter'ra. \

Com o respeito devido, sub3crevemo-nols, atenciosamente.
ASSOCIAÇ'ÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS

Oldemar Mussl
Presidente

,

Dr_ Hilton RUzmann
Coordénador n
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Leonides Ives Munhões e

Ana Oirc de Oliveira. Ele,
natural deli'. f �st8do, na�cido em

'

mun, de C IDomh88. 00 dIa 22 de

A- tIl'bl"tO' janeiro de eó2; tratorista. solteiro,
Defesa <Civil foi então impla�tada em !iomiCilisdqle residente n(este mu.

Nacional. dentro, do Ministério do Interior, quando em n,jcípio� fil�jp ?� .Tenuaria .Alves
\05/10/70, foi Criado o Grupo Especial de Atendimento às Muo�o�!I._ frm,clhada e residente

Calamidades Públicas, órgão que tem como seu Coorde- ,
em CanolD���. Ela, ,DaturaI. d,e�te

nadar, para todo o Brasil, � Gen Rf'Luiz Mend,es da Silva. Estado, ne�qlda neste mumclplo,

i no oia 26 ��e ago"to de ,1955;
doméstica, s,lt'eira. domiciliad9 e

residente n te município; filha
de Juiio ·de Oliveira e de doOll

Aracy Pacbe o de Oliveira. domi·
ciliados e re �dente8 D/ município.

ESTADO DE SAN"tA CATARINA

Coordenadoria Estadual de J, Defesa Civil

"Defesa Civil••• o' que ér'
,

Hã bem pouco tempo se vem falando, escrevendo,
noticiando e levando, à opinião pública, '

til atividade e as

providências relativas à Defesa Civil em Santa Catarina.
Muito presente nos dias de agosto e setembro de 1972,
por 'ocasião das enchentes que causaram enormes' prejuí
zos a 54 municípios do Estado; presente em .recentes

informações sobre sua reestruturação, em noticiário sobre
as inundações de Joinville, Biguaçú, Jaraguá do Sul, Ti
[ucas, Antonio Carlos, etc, .. ocorridas em dezembro de

1972, a Defesa Civil [á tem agora em Santa Catarina
um órgão que deve realizar o trabalho de Defesa às
Calamidades Públicas em

_'

geral.

Defesa Civil" é na definição da VII Conferência
Mundial de Proteção Civil, realizada, em Genebra. o esta

belecimento de uma organização capaz :i,de assegurar a

previsão, a proteção, o salvamento e os socorros rápidos,
bem como o restabelecimento da região Sinistrada .pela
Calamidade.

Defesa Civil surgiu inicialmente no Brasil, na Gua
nabara em 1. 966 por ocasião d.a grande enchente ocorrida
no Rio, sendo poucos meses depoi� criada a Coordenação
Estadual de Defesa Civil (CEDEC) da GB ..

Defesa Civil: "Organizar a. Defesa permanente
" I

contra as calamidades públ�cas, especüllm�nte a seca e

as inundações". E' da competência da União, conforme o

define til Const!tuição d,o Bra\sil, em seu Capítulo II, artigo'
8:°; item XIII. Já pelo Decret() )Lei 200, �e 25 de feve
reiro de 1967 o trato dos assuntos dessa natureza eram
atribuidos ao Ministério, dó Interior. v

De então para cã vem sendo criado em vãrios
Estados os órgãos de Defesa Civil, cuja' Missão é tealizát,
a organização" d0 Sistemà, a disseminação dos princípios
básicos de ação preventiva, as ações de socorro e as

providências e ações de' recuperação e reconstrução das
ãreas sinistradas e' a reàbilitação Social das vítiIl_las das
catãstrofes.

A idéia fundamental que norteia a Defesa Civil,
no sistema que se vem implantando no Brasil, com sua

Filosofia intimamente afinada com a Organização I�terna
cional de Proteção Civil-: O.I.P.C., ê, a Ação dos Orgãos
Federais, Estaduais e Municipais com a ampla e irrestrita
,colaboração das comunidades, entidades' de classes, sindi
catos, entidades assistenciais, etc,.. agindo em conjunto;
coordenadamente, na prevenção e no atendimento em

cas,o de �alamidade.
"

, Resumimos o que é Defesa Civil; em breve difun
diremos nov,as, noções sobre sua Organização e Atuação.

'(COLABORAÇÃO / N.o 1 - CEDEC)

Conjunto
OURO

Residencial
I ' -

VERDE·
"

E$q, das Ruas Felipe Schmidt e

lá
',' I

para a venda

Rrestação.
,

, �

e condições com

CASA PA·RA TODO
r�elhore8

RIMON

REGISTRO CIVIL

EDI AIS
Maria Uba de A drad�. Escrevente
JJuramentada o Cartório do He
gistro Civil do M�oicípio de Três
Barres, ,Com c, de e.euoioha8',
Estado de Ss ta Catarina

,

Faz saber ue pretendem casar:

Nicolau � drigues da' Sílva
e Tecla

J8Ud8ki.
Ele. natural .

do E;tadó o Paraoá, nascido em

Santo Ant nio, DO dia 18 de
março de 1 02; aposentado, viúvo,
domiciliado residente neste mu

nicípio; fílb· de Pedro Rodrigues
d� Silva e délda, Julia Rotirigues da
Silva, fa�ecidb8. Ela, natura! deste
Estado. paJida neste municipie,
no dia 09 di, maio de 1933; do
méstica, solteire, domiciliada e

resid-nte neste município; filha de
Demétrio WeJkl81ki, falecido e de
dona Maria Savineki, domiciliada
'e reeidente neste município,
Três Barra0, 03' de maro de 1973.

,

�

�Iceu Guen· 8" e Miguellna
Molssa. Ele,,' natural deste Es
tado, na�cido; Bela Vi§ta do
,Sul. no dia : 1 de dezembro de
1950; operá-i] I solreiro, domici
liado' e rc.8ídeqte neste município;
filho de João 'Baptista Gueoze e

de doua Ero�: tiDa GaeDze, domi
ciliados e resi': lentes' neate muni
cípio. Ela. n'JufaI �e8t� Estadc,
nascida em &uó. de Cenoia::bas.
no dia 311 de outubro de 1955;
nornéstics, lIolteira, domiciliada e

residente ne�te muoi�Ípio; filha de
João Mois8a e de dODa RopaliDa
Moissa. domiciliados e residentes
neste município.

Apre�entarem Os documentos
exigidos pelo Código Civil artigo
180'. Se alguém tiver coobecime,o�o
de existir algum impedimento
legal, acuse·o \psra fios' de direito.

"

Três Barras. 04 de maio de 1973,
I

Maria Uba de Andrade
'Escrevente Jursmeotada

Srs.. Agri(UUOre�!t'"
Iniciaram-se pedi �s de

J enchertos do. Rio Orande
do Sul.

Os inte es dos em fru�

ticultura everão procurar

o represe6tante sr. Claudio
Nova Rapanduva ..

'Ele - lhe darâ. todas ' as

instruções neces�rias. 2

Um terreno com 730 !D2,
sito na Rua Paula Pereira

(no calçamento).
Tra tar nesta Redação. 1

Pref�itura Municípal de Canoinhas

Pelo presente, solicita-.se o comp�r�Clmento, com a mãxi�a
urgência, nesta Prefeitura MUnICIpal, da� pess�as abaIXo
relacionadas, pàra tratarem de assuntos de seus mteresses:
Abilio Augulto t\}artinl. Adão Simchak, Adolfo Ch!quit!" Adolfo
Rock, Adolfo Schr�e'dêr, �foDlo Stachak, Afonlo Radíceeki, Afool
Letzov Afonlo Santi & Cia. Ltds., Alberto Alembeck. Alberto Mai
Alban� Fook, AlbinOtLooreDCo Gonçalvel, Albino �avzenz�k, Albi �
Forbeck, Alcidel Brer�ovitz, Alcidel Goncalvel Padilha, AICldea Pi ,e I,
A!cide. Pereira da Rocha, Aldino Gomes, Alfredo Wo.grao, Alf ,edo
Banaehe AirtOll Dia. \Paolo, Almirs Keche Deaohineki, Amalia •

OI.

temeier, Ana Ne�omuce'l�o, �ard,olo, �na Cordeir,o, Ana �lve."A�·aliOHodriguee Merafigo, AntoDlo Severl!l0 Coelho,. AntoDlo Ramo Fer
reira Antonio Goncalvel'I.°, AntoDlo Valdemtro Bonetes, tcnie
Szar�ik, Antonio .Marti,' �e <!1�veir8, .Antonio Sc�reinér, ��t9nio
Gooçalve. da Mala, Am_pnlo Vieira ArtlD�, A,DtO�1O d.e P1.h dela
Favera Antonio Luiz Alveí da Maia, Antonio Josê da Silva, ntonio
Rodrig�e., 'Aquilel MaJuceh' Filho, Aquilel SBotOJ Lima" ri.tide.
Fioravanti, Arlin:lo Hsck, Ar'linde; .Lourenço Goncalvel, Alold'o Thieo
Augu,ta Silveira, Augusto S�rya, A�gulto Klopmeier, Alvi�� Meode�
"Camergc, Alvina Fava AraulO; A,lvlno Bollauff, Adalberto Kencher,
Angelin Cantar, Azemiro Minieolki.

1.'&a.ilio Jsquetch, Bo, , R",a�aul,� !10dovili<ia Ltdo., "'rq Pa.
dilha, Bernardo Stamm, Bern6rdo� Elísio de Paula,
Candido Alve., Carrlito da Roch� Ke�n,. C6r!01. AchaI? arener, CarIo,
Dranka, Celso Schefmacher. Cel.ot1Moral', Glprlano t:, 1\.
Darci Corrêa de Freitas, Deomiro\" Valeote, Doeieo " onçalve� dOI
Santoe, Dueval Machado. � I
Elizeu de Audrade, Elvira Ba�, Eletil��rio Simõel. G{nçalve" Eleod�ro
Gomes dOI Santos, Ema GOdOl. Enei;l�na SChuma�,

' KafVat, Enca
Beulke, Erioo Ferreira, Erne!tin8 Ld;urenco dOI A j011 Erne.to, de
Loreozo, Ernesto Nune.. Eltanillau\ Jurek, E tefaDo Schikollki,
Euclidea Corrêa,' Eulalia Alvel da Mai\, Euride. ,itordeiro Guimarãel,
Evaldo Stiebler, Evaldo TaDdler, Expr�lIo Sil7:a

:a.

Patiana Luiz, FernBndo Belitzki;' Flori.bela Ps la Santo., 'Franci,co
Adãm�ki, Fr8ncilco de Alei. Preto,

,FfsnÓ!ICOi,
.

COfdeir,o,
Frsnchco

_

Ribeiro Simões, Fraueilco Viceote SsotOI,,' Franéilco Zavadniak,
Frederico Gooçalve., Fl'ida Bernarde.. \ \ .

" �
Galileu Pizarro Merim, Gerônimo Guim,. ãel Sauto., Gertrude,
Mendel, Cubai, Gregório

-

Lapchinlki.

H�milton d� Sitva, HelfI!ll.th Bod��dick. '�\nr!que C�roeiro de 'Al�
melaa, Heorlque Jo.é GOdOl, HenrIque ' Amartldo, Jo.é Alve., de

Qliveira, Hercilio Gabriel Scbatzmann, ,'omelQ dOI Santol; Horácio

S�are. <,EIPÓ,l"iO,)', Hubertu� B�deodickl \»
Inoeu Brautel, Ivo Bertelh. I " '

'

JOlé St88dinicb. JOlé Gregório dOI I�aoto., JO(� Leonidel pama.o,
Jo.ê Matia I)ia. do. Santo., JOlé Domir;Jgo. Pereira" JOlé, Cupertioo

,

de Almeida, JOlé Chenchuk,

JOI�J
lIa do Na.cim�oto, Jo.é Kuiava.

Lauro Batilta, Leomar dOI S8nto ' ima, Leoilila WCl:zeinhak, Leopoldo
Wei.er, Lielelot Boiendick, Lidi Kochel, Levino R,ibeiro Machado,

L!di8 QUIiI?dt, �ourival Domi�guef Pereira, L�cio AI��I,d� Si!va. Loc.ia
FlOfavtlotl. LUIz de Souz_a, LUIz 'roande., LUIz KamlDe\l, LUIz Romal•.

Manoel Diu, MarcoI Aurélio J� Oliveira, Margarida !Vlayer Almeida,
Maria de JelUs, Rodtiguel �uller, Maria Izilds Sabatll-e, Maria de
Jelul Lime. Maria AotoDia ,Fioràvanti, Maria Oliv.ia 'lunha, Maria
\Cecilia Maciel. Marie

R�OI,
f de Jelol

Vei,ga, Má,
rio Fe�\e,i,ra FraDco,

Matild!! dOI .santo., Migu Arnoldo fjViúva), Migu�l, Ar�(ndartcbok.
Nadir Vieira de Lima, 'air Saoto. Lima. Nellon Carvalho, NellaD
Metzger, Nellon Quantlt Nelza Hubner, Nillon JOlê Corr�:a.

.

Odete Schramm, Olivio arvalho Maolki, Organização de LiJpezal Im�
,
perial Ltda., ODveldo '8uerl>acher', Olvaldo Carvalho da Rocha)Oavalda
de lima, OtiValdo Igli 'uki, Otílio Patricia Adriano, Ozorio Pretoite Lima.

Woehl, ,Pedro C81'v,a'lbc.
RElul Lope., Roq' 'to Pape, Roberto Witt, Rodolfo 8ecker, R g�ria
Schmidt. ,Romu, '!io FalkoVlki, Ronlioa Hacker, Ruben. NQero1 erg.

S,b...;õo Hi):' io do, Sau'o', Seba••ião Sou... SilvaDO S. Ba'\_ta,Silvioo Neu "

I)_0 e Sofia Angelina Klaold. ,
,

'ç oiohal, 18 de abril de 1973.
'

'

Alfredo de Oliveira Garcindo Dr. Moacyr Budant
Prefeito Municip&i Coor. Fi.-c. Tr,ib. enc., co'b. dívida ativa

,

�"

-

Assine!
,

DivulgueI

Extraviado Comunicado
,

, ....

o sr. Adão Schi�ssl torna
público que extraviou o

certificado ele .propriedade
n.O 214265. da 'Pick-up
Willys, anoU966, 6 cilindros.
90 BP, motor, B6-258:111,
chassis 6;'9221, adquirido de
Paulo Tr'ap Paul.

Este ·certificado fica sem
efeito por ter sido requedda'

.

Corre.·o' do' N'ortea segun:ia via.

Breve mais uma Barbearia
na Rua Paula Per,eira, 1073,

para bem servir ao públicO.
,

Filial da, BARBEARIA
, /,

CANOINHAS. 4

Leiai
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CORREIO DO NORTE

Estado de Santa Catarina

8a, Coordenadoria

EDITAL N_
Abre inscrições ao Concurso Público
para provimento de cargos de
Servente de Escola, Redel e Vigia
do Quadro Geral do Poder Executivo

Acham-se abertas nesta C.R.E .•

pelo prazo de 30 dias, a contar

de 23 do corrente, as inscrições
pera o Concurso Público de proves,
destiaado a prover i'.J7 (setecentos
e noventa e sete) cargos de ser

vente de Escols, padrão PF - j ;
100 (cem� cargoa de Bede], padrão
PF-l; ::!13 (duzontos e treze) cargos

de Vigia padrão PF I, todos c/lota
ção para Estabelecimentoli de Ensi
no,conforme relação de vllgS!I,pub1i.
cada no Diário Oficiai do Estadl
de 17-04 73.

Em nOSS8 C. R. E, existem as

seguintes vagai,:
61 • serventes
08 • bedéis
02 vigias

/

Para cada cargo será realizada
uma prova distinta, versando sobre:

Fléride I. B, Bittenconrt)t.
Coordenador Local

- Papanduva vai bem, obrigado•••
Papanduva, o centenário e hospitaleiro

ponto de pouso dos tropeiros que vindo do sul,
aqui pernoitava com suas numerosas tropas de
animais, muar, cavalar ou vacum, hoje apresenta
um novo panorama, a cidade está se desenvol
vendo de uma maneira satisfatória, 8S ruas

estão sendo todas ajustadas às mais rígidas leis
do urbanismo moderno. Lindas casas estão em

construção, outras já em fase final, para um

simples confronto basta citar que somente no

mês de abril foram solicitados 22 alvará de
licença para construção.A cidade. está tomando
um aspecto de cidade grande, o movimento nas

ruas já reclama atenção dos pedestres, seu

comércio se desenvolve em rítímo crescente,
tudo indicando que Papanduva está progredindo
e distante não está o dia de sua total emanci
pação econômica, financeira e cultural,

r:
I
I 12.05.1973

Secretaria

Regional de

02173

da Educação
Educação
- CRE

a) Elemeot'J8 de Aritmética

b) �iementoli de Português
c) Elementos de Conhecimentos

Geraia.

Sinal dos
Tempos
APARECE IMAGEM
DE CRISTO.Um pas-'
tor informou que
durante a Semana
Santa, em Alvin, no

Texas, apareceu uma

imagem de Cristo em
sua igreja que se

integrou numa pintu
ra que domina a pia
batismal do templo.
«Acabava de batizar
seis pessoas no .Do-
mingo de Ramos Escreveu:

quando de repente Esmeraldino M. Almeida

surgiu uma luz, po-
tente», diz o pastor
Thomas Trevíno. (Gazeta do Povo)
Paelamerrtares querem os acessos

às BRs do Estado
Talvez ainda esteja viva a lembrança dos

senhores Prefeitos. o artigo publicado no jornal
«O ESTADO» dia 27/6/72, de Florianópolis-SC,
o qual tece longo comentário sobre o palpítanle
assunto. Vou avivar a idéia dos senhores Pre
feitos dos muníetpíos vizinhos a Se unirem.
formarem frente única e reivindicarem o que
consta o Decreto n.o 61.594. de 24 de outubro
fie 1967: Senadores e Deputados da representa
ção catarinense em Brastlía endereçaram expe
diente ao Ministro Mário Andreazza, dos Trans
portes, solícítando providências visando a

construção de acessos rodovíáríos dos principais
centros catartnenses às estradas federais. Os
acessos pleiteados são de dois tipos os que se

enquadram nas. disposições do Decreto n. 61.594
de 24f4/Hl67, acessos de até 5 mil metros de
distância entre a respectiva BR e o perímetro
urbano da cidade a ser atendida e acesso de
extensão maior de fi kmts. No C8S0 dos primei
ros, os parlamentares solicitaram a construção
nos termos do aludido Decreto, e, quanto aos

segundos, propõem estudo da viabilid�de atra
vés de eonvêníos com o Governo do Estado.
Os acessos até [> km solicitados são os seguintes:
Barra Velha 8R 101. 800 m; Piçarras 8R 1(11,
1.800 m; 'penha 8R 101, 3.000 m; Itajaí 8R 101,
2,700.!iD; Camboriú 'BR 101; 2000 m; Paulo Lopes
BR 1()1, 800 m; Laguna 8R 101, fi 000 m: Tuba
rão 'BR 101,3.000 m; Jaguaruna BR 101,2,500m;
Maracajá BR 101, iS.500 m; Sombrio 8R 10.1,
800 m; Papanduva 8R. 116, 800 m; ltaió-

/' polis BR 116, 5.000 m; Mafra 8R 116, 1.500 m
"

e outros municípios. Os acessos de mais de Õ
mil metros são: Porto Belo BR 101, 8.000 m;
Canoinhas B R 116, 40.000 m, atendida esta,
automaticamente estaria beneficiado o município
de Major Vieira. E' a verdade, os senhores
Prefeitos que por intermédio da AMPLA ou,
outra via legal, devem voltar ao assunto com

os poderes competentes, evitando que outros

municípios cheguem primeiro.

PASSARELA� DA SOCIEDADE
Quem festeja niver dia 12, hoje, é a exma,

sra, Ana Mendes, esposa do sr. João Mendes

de SOUZIl-, Comissário de Menores. A bondosa.

senhora receberá de pessoas de suas relações r

as mais calorosas manifestações de apreco
e carinho.
* Dia 14 completará mais um ano de sua feliz
existência a sra, lone Antoníazzí, Secretária da

Paróquia de Papandn_va.. Muitos serão os cum

primentos pela' sígnífícatíva data.

* Também' na mesma data o garotão JAIME,
filho do casal, José (Belina) Correia, comemo

rará .

a sua data natalícia juntamente com o

grupinho de coleguinhas, que prestigiará a data

festiva do Jaime.
* Dia 26 do corrente estará comemorando mais

um niver o sr, Nataníel Resende Ribas, estabe
lecido com escritório de contabilidade em nossa

cidade, moço ainda, mas já com ull}a grand.e
bagagem de bons serviços prestados a comum

dade receberá os mais merecidos cumprimentos
pela 'data natalícia.
* LUIZ CARLOS SONAGLfO dia 20 estará tro

cando idade nova, filho do distinto casal, sr.
Tercilio (Josefina) Sonaglio. O inteligeI?-te garotão
será muito felicitado pela turma do «lá vem aÍ».

* Também na mesma data o garoto Mario Célio,
filho do casal, sr. José (Belina) Correia. estará

festejando niver. O dia é de importância para
o Mario que receberá a turminha do barulho

para os cumprimentos protocolares. .

A coluna almeja felicidades e muitos anos

de vida aos natsliciantes.

UM POR SEMANA: - Tu pedes aos grandes,
mas é Deus. que te atellde.

Mafra, :!3 de abril de 1973.

Ll'cnrgo Aleixo Nora
Coordenador Regional de Educllção

8a. C.R.E.

NOTíCIAS DE

Novo salário mínimo ao trabalhador
De acordo cem o decreto assinado pelo

Presidente da República, o maior salário mínimo
do país, que entrou em vigor no dia 1.0 de
maio. foi de Cr$ 312,00 para os Estados de Mi
nas Gerais, Guanabara, Rio de Janeiro, São
Paulo e Distrito Federal, passando por uni au-

.

menta de 16,07%. Para o Estado' de Santa
Catarina, 19a. região, foi o seguinte: la. sub
região: Muriicípios de Florianópolis, Blumensu,
Brusque, Campos Novos, - oncórota, Criciuma,
Gaspar, Ilhota, ltajaí, -Ioaçaba, Joinville, Lages,
Lauro Müller, Orleans, Porto União, Slderópolts,
Tubarão e Urussenga, Cr$ 288,UU. 2a. sub-região:
demais munícípios, <Jr$ 261,60. (Gazeta do Povo p

Amanhã o grande dia festivo

Amanhã, dia c-onsagrado à Mãe e dia
mundial de orações pelas vocações Sacerdotais
e Religiosas. Para ser. comemorado condigna
mente tão importante data na vida espiritual de
cada filho, de cada cristão, foi resolvído promo
ver uma grande festa religiosa. O programa é
extenso, o ponto âlto será o desfile de carroças
que estarão tipicamente ornamentadas cada uma

a seu modo, os colonos terão papel importante
no apronto ce suas carroças com a respectiva
indumentária, inclusive as amostras de seus

produtos da terra. Na Matriz teremos a festa a

cargo do Grupo Escolar "Alinor Vieira Côrte"»
que durante a Santa Missa fará uma demons

tração pelos alunos e professores daquele esta
belecimento de ensino. Sem dúvida alguma, será
um dia'de muita alegria e contentamento não
só dos �nlhos com suas queridas Mães, mas

também.fãeesas para com seus entes queridos,
tendo come escudo o braço forte e firme do
nosso laborioso colono que é o esteio da vida
de todos nós.

Assessoria Especial de Relações Pú

blicas da Presidência da República
Este colunísta recebeu da Assessoria Es

pecial de Relações Públicas da Presidência da

República o seguinte ot, ReI. 7.5 - Brasilía, DF,
23 de abril de 1973. Senhor Diretor: A ASRP
programou para o mês de maio uma campanha
com o tema «SAUDE». Contamos. mais uma

vez, com o apoio e colaboração de seu serviço
para a divulgação de mensagens relativas a

esse. tema, de tanto interesse para toda !J,

comunidade. Desta feita, não enviaremos discos.

Desejamos que os· próprios locutores desse
serviço, na programação normal, divulguem,
várias vezes, as seguintes mensagens: 1'0 -- A

Central de Medicamentos foi criada para garan
ltir ao povo bons remédios a baixo preço. A
Central de Medicamentos já produz grande va

riedade de remédios. Se você é médico, não
deixe de receitá-los. 2.0 - A Central de Medi
camentos foi criada plifa garantir âo povo b?ns
remédios a baixo preço. A Central de Med�ca-

. mentos já produz grande variedade de remédiOS.
Em caso de doença, peça ao médico que reCE:i�e
de preferência. essetl medicamentos. Cordlals

saudações, ass. Otavio Costa - Coronel Assessor
Chefe da Assessoria Especial de Relações PÚ
blicas da Presidência da República.

)

Cooperativa de Produtores de Mate (a dÍnhas Ltda.
Rua Paula Pereira D_O 698 - C Doinhas-SC

Regis .0 437

EDilAL E CONVECAÇAO
O Presidente a COOPERATIVA: DE PRODUTORES DE

MATE CANOINHAS TOA., uS8n�o.
das atribuições que lhe

confere q art. 42.°, letra "d" dos EST T�:rOS 30ClAS, resolve:

, 'CO VO, AR
A ASSEMBLEIA GERAL TRAORDINARIA, dos Associados, 9

realizar-se na respectiva ssd sccilI, no próximo dia 15 (quinze)
de MAIO do corrente ano, às 13 (treze) horas em PRIMEIRA

CONVOCAÇÃO, afim de trf1ta da matéria constante da seguinte

ORDEM DIA:

1.0 - Reforma do Estatuto Socia
da nova Legislação C,ooper

2.0 - Assuntos gerai!". I
�

.

Não havendo número legal -
r. /3 - dos associados pre-

sentes em PRIMEIRA a'ONVOCAÇÃ�! para a instalação da

�s8embléia, fica desde 'á feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
pera as 14 (quatorze' haras do mesmo dia e local.

Se desta Vt'Z, ainda não houver. n mero legal - 50%
e ID!!Iis 1 - dos aasociados presentes em SEÇUNDA

.

CONVO

CAÇA0, fica dtSdf já feita a TERCEIRA E G: TIMA CONVO

CAÇA0, para as l� (quinze) horas do-dia 15 de maio do corrente

ano, 'com a presjJça de, no minimo, !O (dez) associados.

Para ef�to de cálculo do "quorum" para a I stalsção da

Assembléia, a Cooperatíva possue 928 (novecentos
oito) assoctad s.

E p ra que chegue 80 conhecimento de todos os ssocia

dos, o prisente Edital será' publicado nos jornais: "Cor io do

Norte" I'J Berrtga Verde" desta cidade. e, 8f!xad� n� Sedt' se�s
Postos � Recebimento, bem como em Iocaís públicos habí uars

e=r: aos associados, na medida do possível.

Canotnhss, 2 de maio de 1973. 1

trinta

acordo com a exigência

8ráulio Ribas da Cruz

Juízo de Direito da (0- 8818me &: 8el8me SIA
marca de Canoinhas-SC 3.188.284

Edital Çitação
razo de

dias
com

o DOUTOR J SÉ GERALDO
BATISTA, Juiz aI! Direito da Co
marce de Cano' nhas, Esta:Jo de
Santa Catarioa,· na forma da lei,
etc.

FAZ SABER lOS que o presen
te Edital de Cit8�ão virem, ou co-

.. Dhecime�to dele iverem que. por

parte de ANTONIO CRESTANI,
residente tom P8rto União, deste
Estado. na ação USUCAPIAO au

tU;lda sob n.
o 5 853. ficando cita

dos os ioteressadôs incertos e não
sabidos. pua, cons1ta.rem, querendo.
dentro do prezo Ih'gaJ, a presente
açõu, com o praza de trinta (30)
dias, a coutar da primeira publica
ção, referente 8 p .,!Ise de uma área
de terres cousritujde dOIl Iotes ore.
1 e 2, si!uada Da Vila de Felipe
Scbmidt, deste mo< icípio e Comar
ca, medindo 2.000 m2. (dois .mil
metros quadrsdoej, perfeitamente
individualizada entre as seguinte
divíoas: frente e lad'o esquerdo, com
ruas sem denomin ção, lado direi
to, com o lote d:e propriedade de
Carfos Reinbar e fundos com lotes
de Leopoldo Fi ith e José Luca,
que são 02 atUEi'9 coofrentantee.
Feita a justificação da posse, foi
a mesma julga,!a por sentença.
E para que cegue 80 ,conheci·
meato de todo

.

maodoo o MM.
Juiz de Direit que se espedisse
o prepent" Edit , que será publi
cado Da forma lei e afixado no

lugar de coetu e. Dado e paelado
oelta cidade d Canoinhae, E.ta
do de Saõta atarina. BOI vinte
e quatro E24) diu do mêl de
abril de mil, novecentol e .etenta
e trê. U.973) Eu Zaiden E. Seleme,
E.crivão, o lublcrevi,

Jostr; GERALDO BATISTA
Juiz de Dir.,ito 1

Presidente

Ordinária

São convi í adas os Senhores
Acionista desta Sociedade
a se reu ·frem em Assem

bléia Gepal Ordinária, às 14

horas do ia 19) de maio do
corrente no, na sede social,
sito na Rua Eugênio de

Souza, 1p, na cidade de

Canoínha , Estado de' Santa

Catarina, para deliberarem

sobre a se guinte

OR EM DO DIA:

a) Relatôrío da Diretoria,
BaJan io de Lucros e

Perdas e' Parecer do Con-

selho Fis �al, referentes

exercício ê\ncerrado em

de dezern o de 1972;

ao

31

b) Eleiçã dos Membros

do C9fselho Fiscal e

seus Suple. tes para o exer

cício corre
�
te;

·1,

c) Demais assuntos de in

teresse social.

Acham-se à disposição dos

Senhores A ·ionistas, na sede

súcial, os do umentos a que
se refere o art. 99 do De
creto-Lei n. 627 de 28 de

setembre· .. de 19'40-:'

Canoinhas (8 C), 18 de
'abril de 19 B.

JOÃO ABRÃO SELEME
Diretor 1
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MALLON
. (REVENDEDOR VOLK5WAGEN)

/ybe8M AOG
S8U

in�;"Ã
VEICU�OS � MAQUINAS AGRIGOlAS
(Sociedade de Capl ai Aberto - C. G. C. 6050,1780/001)
AVISO' A:OS I ACIONISTAS

Dividendos e Bonificação o Exercício 1972
t

O balanço geral <\e 31-12-72, publtcsdo nos termos da

lei, foi aprovado pelo\ srs, acionistas em assembléia geral
ordinária de 02-03-73. @om base nos reslütadcs alcançados,
foi deliberada a distribuiç�o de Cr$ 2.677.0.62,88 como _divide�
dos, na razão de 4°10 so1>,e o valor nominal das açoes ordi
nárias e preferenciais c�sse B e de <.6% sobre o valor
nominal das ações prefer ncíeís clesse. a, conforme determi-

. na�. os estetutos socíaís. T.��bé!;!l foi deH'�erada a dist�jbuição
adícíonal de 15"/0 de bonl11caçao em a,çoes novas, utíltzando

parte da reserva da correção ,monetária do ativo imobilizado.
'

'Para' executar as dlsAibuições .feferidas serão obger�8-
dos os seguintes critérios: \ '

1 '....,;.. Por �er a Ve�flg!uma siciedade de capital aberto,
as pessoas tiSicas resldentrs no# Pais podem optar

.

pelo
desconto do imposto de lIendai na fonte ou. não' optando,
receberão o valor integral df d�·videndo. Da data deste aviso,
os srs, acionistas que aind� não comunicaram a sua opção
ou que quizerem modi�icá-18t.��rão um prazo de 30 dias para
se manifestarem. Vencido o !p;razo, serão mantidas as opções
do (anó anterior, enquanto o,,'outros' CIlSO� sem resposta fi
carão registrados para pagar/ento sem desconto do imposto.

2 _ Logo a seguir, o/JivideDdos estarão à dlsposícão
dos srs, acícnístas," ou seq:� \epresentantes legais, na sede
social da Vemag, 'durante f.odo, o tempo determioado pela
lei; depois do que, os div'idenCloi! não reclamados serão re

colhidos ao Banco do Br;sil e�� conta, vinculada.

I' 3 _' A Vemeg envJ/arã au omatícamente os dividendos
e 08

.. titulas. da bonifica�o a to �os os HS. acionistas que
possUem titulas nomin�tivos c0lp data posterior li 07-04· 70
e que já indicaram o 1..0 de CP,F (CIC). 05 srs. acionistas

que estiverem ,nestas' condições, NÃO DEVEW MANDAR
OS SEUS TITUI.;OS, ie não é ,ecessário quelJsolicitem as

remes�8s, que ser!.o, eletuadss pel� VefDag segundo a ordem
dos numeras do codfgo L/F. S0m.enfe recomer:liam08 eos

,srs. acionistas de Co;h\lDicarem logo a8 mudança!!! de ende

reço ou qualquer o';Íra alteração f.corrida depois da última
,correspondência. f ,,'

4 - Para os efeitos da atribuição dos dividendos � da
bonificação, serão ch.nsideradas as �osições acionárias regi!!.,
tradu à data de 0�-04-73. ' �

,5 - Não pod�rão ser enviados automaticam!'!nte os

dividendos nem e tbonificação aos flci:>nista!l que ainda n§o
,
atualizarem' a8 su� lições. Portant�, tO,dos 08 srs. acloóistas

que apesar dos

r:"
eti'dos avisos

ain�,
8 possuem titulos n,omi'Dativos válidos d adas entre 196� � abril de 1970, deverão

enviá-lo,s ao de, rtamento de açO'es da Vemeg, a fim de

receberem, em tr, ca de éada ação, �uas ações de Cr$ 1,00,
'

juntamente com 's dividendos e' co� a bonificação. A expe
diç;ão desses, titul s pode_ ser feita s�F. medo do extrativo

, porque todas as ções nominstiv81i1 e�tão inscritas em livros
legais para gara ir os direitos de propri'edade dos seus titulares.

6 -'Desd 30-04-68 0$ estatutos \soci8is da Vemag não
Admitem açõe, ao portador. T<ld9S os\ titulas ao' portsdor
devem ser aj>resentados ao departamento de ações para
ser�m convertidos para a forma nomin'ativa, à fim de fazer
jus 80S beneficios deliberado! pelas a�sembléias gerais de
1970, 1971. 72 e 1973 \

7 _ dividendos deliberado", pelas assembl.Aias' de
22-04-71 e d 21-03-72, e ainda não reclam!tdos, estão deposita ..

dos em con a vinculada no Ban�o de Brasil S.A .. Serão pagos
automatica ente, junto com os dividendos do último eXf!rcicio.

O de rtamento dt' ações da Vt'mag �ica à disposição
dos srs.' a ,Distas na sede 80cial da empresa, em São Paulo
- SP, Rua V�mag n.O 1036 - (Caix!l Postal 82::J2),Telefone
63·1111, ramal 246 ou 244.

' '

São Paulo, abril de 1973.

ANIVERSARIAM-SE,
Hote: as senhoritas: Ilda

Tarcheski, Ma,rilda Daoet,
Cezarina 40s Santos, Vitôria
Czarnik e Ana Maria D,se
vieski; o jovem Helder Nacit
Seleme; as meninas: Lúcia,

, filha do sr, Aitreao Grosskopt
e Terezinha Irani filha do sr.

Leopoldo Krauss; o menino O sr. Est@fano Wrubleski em

Iremar Antonio filho do sr. aprofundados estudos para am

Antonio Soares. plíação do seu parque índustrtal.
l__� �

�manhã:: os jovens: _Jaime
_

�Assodação' Comercial e Industrial de Canolnhls
lmzanovskz e Lauro Betrinchuk; .

os meninos: Luiz Carlos filho Assembléia Geral Extraordinária
do sr. Afonso Rohrbacher e

Cornélia Roberto filho do sr.

Maximilhano Watzko ..

..

Clube Canoinb8Dse
Aviso -IJ,�

OS enhores associad,/�o
CLU E CANOINElÉNSE,
com 'lhas que �r7ldebtitar
em 1 3, no bi,l: progra

ara 08-09-73, queiram
fazer a inseri oes das mes-,

nos

10 h

17 h,
até

Sociais

Dia .14: ,a senhora dona
Tereza esposa do sr. Eruino

, Tremeis, 03 senhores: Nelson
Ferreira das Chagas e José
Tarcheski; a senhorita Irene
Tokarski; os jovens: Irineu
Anacleto To.karski e Luiz
Cezar Bartnick.

/

Dia 15: ó senhor Airto.n
Jusé Léski; a senhorita
Sue/ena Elias Ro.sa.

Dia 16: a senhóra do.na
<' Maria Zilta espo.sa, do. senhor
Osmar Wendt; o iovem Paulo
Miretzki; as senhoritii-'l: Regina
Doro.theia Poloman,i e Adalvia
Maria Ferreira; o menino
Carlos Rogério filho. do sr.

Vitor Metzger.

Dia) 17: a senhora. dona
Leopoldina esposa do senhor

Rodolto Proehner; o sr. Dr.
Haroldo Schmidf, residente
em São Paulo; a senhorita
,Irma Zierhut; os jovens:Hugo
rio,avanti Collodel e Gilberto
Bayerstorfl·

Dia 18: os' senhores: Pedro

Merhy Seleme, Célio K..ohler
6 Admar Wendt: a senhorita
Mi,iam Koehler; a menina
Silvana /ilha do sr. Silvio
de SiqueÍT a.

Aos aniversariantes nossos

sinceros parabéns.

NOlAS ESPARSAS

2

O conhecido médico Doutor '! O canoinhense, industrial sr.

Antoa'io Merhy Selerne esteve Marcos Olsen é o novo campeão
no Rio de Janeiro onde parti. de "tiro mundial, posição conse

cipou de um curso mtensívo de guida em, recente certame.
i

especialização. x x 'X

x x x No Dia da Indústria, dia 25

Hoje meís uma reunião da próximo, o industrial sr. Modesto
Aesocíeçâo 'dos Municípios do Zaniólo, juntamente com mais

Planalto Norte Catarinense, 3 industriais, receberá a Med.alha

AMPLA, a ter lugar no muni- de Mérito Iadustríal, concedida'

cípío de Itaíópolís. 'pela Federação das Indústrias
do Paraná. Como se sabe, seu

x x x
Modesto é hornerc forte tam-

A' anunciada Fe8ta de Santa bém -na indústria local.
Cruz.. apezar do .meu tempo,
foi baetante anímade e rsuniu x x x

grande público. Amanhã será comemorado o

x x x Dia das Mães 'e 8 todas elas o

nosso mais carinhoso cumpri-
A Barbearís Canomhas, com menta.

salão Da Rua Vídal Ramos, abriu
uma filial na Rua Paula Paret
ra n.o 1073.

:x; x x

x x x

'Pelo campeonato da LEC, /

.fnícto do certame, tivemos dois

.jogoa domingo últímp, NQ Mu

nicipal o Botafogo superou o

SOSSE'go pelo marcador de 5 8 2
e -ern MarcUio Dias, no WiegBndo
Olsen, ,o São Bernardo venceu

o Palmeiras, agora representado
pelos vet<eranos, por 3 a 1.

,

x x x

E amanhã, num único joga,
o Santa Cruz, também no Mu

nicipal, énfrentará, o Riges8.

. O Tte. Osvaldo Conrado Nar

loch, Delegado da Junta Militar
em nossa crdade, festejou Bodas'
de Prata, ,dé feliz consõrcío, dia
primeiro último, juntamente
com sua mãe, em Alto Para

gU88SU, município, de Itaiópolís,
Nossos melhores cumprimentos.

x x x

V�mos todos cooperar com o

nosso, esporte ,amador.

Conv0cação
Atendendo ao disposto D08 artigos 23 e 35 dos Estatutos desta

Entidade, ficam convidados todos os allsociados, para participarem da
Allsembléia Geral Extraordinária, a reatizar-se no próximo dia 14 de
meio' de 1973, ,às vinte horas em primeira' convocação e às vinte
boras e trinta minutai em segunda convocação, quando' fuuciouarâ
com qualquer .número, obedecendo a seguinte ORDEM DO DIA:

._ _

1.0 _ Apreciação e aprovação do Regulameoto do Serviço de Peote-
0,1\0 ao Crédito - SEPROC;

2.O .....;... Outros assuntos de interesse da classe.

CaDoioba8, maio de 1973. A DIRETORIA

Basilio Hum�nhuk & Cia� Ltda.
Revendedores" F O R D

sem'pre a melhor oterta e veículos
e usadoll, de qualq er marca.

DISPO ,IBILIDADES DA, iS E M A NA
Veículos Usados'

v'
0'

Ano Prestação desde
�,,'

Ti p o

1,) Rurál 4 X

2) ,(orcei luxo 2 p

350,00

543!OO
412,00
367,00 /

mínima entrada.
I

Veículo,,, inteiramente revisado" de boa proce
dência aos melhores preços da re "ão. Visite-nos
sem compromisso, em nossa Loja a Mua Vida)

Ramos, 203 - Fones: 343 e J45.
C A N O I N'H A S Santa Catarina

,
.

TAPETES TABAiCOW - todos os tamanhos, variadas cores.

Loja MERHY
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