
Núcleo �e Assistência e

Orienta�ão fiscal

•

No dia_23 de deze�bl'O de 1970, às dez (IO}horas,·
na sede da cidade de Três Barras, foi instalado o Núcleo de

,
'

Assistência e Orientação Fiscal, tendo o senhor Prefeito
.Municipal, designado o senhor Elmo Francisco Bueno, para
exercer as funções de Assistente.

Na oportunidade o Sr. Francisco Zazískí proferiu
as seguintes palavras:

Senhor Prefeito Municipàl, Assistente do NAOF,
meus senhores.

,

Para nós que trabalhamos no Ministério da Fazen.!
da, há quase três (3) decênios, hoje é motivo de satisfação
e alegria em podermos participar da instalação do' Nú
cleo de Assistência e Orientação Fiscal" no município de
Três Barras. Depois da, Revolução de 31 de março de
1964, o Govêrno vem promovendo através dos seus Mi
nistérios reformas, no sentido de alcançar de maneira mais
direta e eficíente, tôdas as metas, cujo único objetivo é
dar melhores condições e meios de vida ao seu povo,
como: eletrificação de tôdas as áreas possíveis, construção
de hospitais, escolas, abertura de estradas. e tantas outras
obras, que demandaria tempo para enumerá-las, mas para
concretizar tais objetivos o Govêrno necessita a colabo
ração de todos nós, porque o povo é govêrno e sem

ajuda nossa, nada se pode fazer, portanto é preciso 'que
ninguém se omita nessa .luta. de emancipação; dentre as

reformas no Ministério da Fazenda de grande alcance,
podemos citar a que integrou' quase tôda rêde bancária
do país, no setor de 'arrecadação, dando oportunidade aos

contribuintes para recolherem os seus impostos em qual
quer banco de sua preferência, evitando dessa maneira
em ficar longo tempo em filas, perdendo tempo, uma vez

que os Postos da Receita Federal, antigas Coletorias Fe
derais, não dispunham de pessoal suficiente para um bom

atendimento; como não bastasse o melhoramento referido"
a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
houve por b�m criar os NÚCLEOS DE ASSIST�NCIA
E ORIENTAÇÃO FISCAL, nos Municípios desprovidos de

Agências ou Postos da Receita Federal" os quais repre
sentam uma ponta de lança do Govêrno Federal, dentro
dos Municípios, onde os Assistentes designados pelos Pre
feitos Municipais, terão a missão de orientar, os contri
buintes encaminhar as suas consultas, sem os mesmos

precisarem se deslocar para a sede do Pôsto e principal
mente concíentízá-los no sentido de bem cumprirem com

as suas obrigações junto ao Govêrno, pagando os impos
tos em dia, apresentando suas declarações dentro dos pra
zos fixados, enfim que se aproximem do Govêrno e façam
parte dessa luta que o Brasil está travando, para se

igualar na vanguarda, juntamente com outras Nações do

hemisfério e nós temos certeza que o Assistente, senhor

ELMO FRANCISCO BUENO se sairá bem, pois teve

oportunidade em receber instruções ministradas por pes
soal capacitado, junto à Delegacia da Receita Federal de
Joinville. Terminando quero aqui agradecer em .nome do

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDE

RAL DA 9.a REGIÃO FISCAL, do senhor João Pessôa

Garcia, muito digno Delegado
.

da Recei�a Federal de

Joinville, e em meu nome, a assínatura desse Convênio,
feito entre a Secretaria da Receita Federal do Minis�érió
da Fazenda e a Prefeitura Municipal de Três Barras,
para o funcionamento. do Núcleo de Assistencia e Orien

tação Fiscal, que está.$.< sendo instalado, fica�do em com-

-panhía do meu colega do Pôsto da Re:_elta Fed.er�l �e
Canoinhas pronto a dar tôda a colaboraçao e assístêncía

que nos far' solicitada e que possamos prestar.

Canoinhas, 23 de dezembro de 1970.,

'Francisco Zaziski· - Chefe do PRF - Matr. 1621.148
)

•
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, . i28 CIRCULA AOS SABADOS

JUBILEU
SAGRADO

DE OURO
CORAÇAO

DO COLÉGIO
·DE JESUS'

Precisamente há cinqüenta
anos, no dia 21 de janeiro de
1921, Instala-se em nossa cída-;
de, o conhecido e tradicional
Colégio Sagtado Coração de

Jesus, dirigi�o pelas Irmãs
Franciscanas Missionárias de'
Maria Auxiliadora.

Junte às demais religiosas,
aqui chegou, na época, a conhe
cida e estimada Irmã Carolina,
hoje residente no' Rio Grande
do Sul, responsável pela educa

ção de várias gerações de
canoínhenses. �
De príncípío, o Colégio insta

lou-se na Praça Lauro Müller,
num edificio de 3 pavimentos,
o maior na época, que depois
serviu de salão e cadeia, locali
zado no im6vel hoje de proprie
dade do industrieI sr. Adihlon
Zaniolo.
Somente mais tarde, foi' ini

ciada a construção de prédio
pr6prio, Ievada a têrino aos,
poucos até chegar-se a situação
,atual.
O Colégio Sagrado Çoração

de Jesus, funcionou, em anos

anteriores, também sob o regi
me de internato' e instalou, em
nossa região, uma das primeiras
ESCbI8�s Normais, Colégio,Nor
mal,oficializado, formando vAriaà
dezenas de turmas e de grande
conceito no âmbito estadual.

Várias solenidades ocorrerão
êste ano, no .tradicional estabe
lecimento, em comemoração ao

seu cinqüentenário.
.

Na oportunidade, pelo feliz j as nossas saudades das antigas
acontecimento,' nossos cumpri- mestras, algumas já falecidas,
meatos à sua atual Direção,com comoa inolvidável Irmã Felicitas.

SETOR ESTATfs
TICO DO D. N. E. R
EM' NOSSA CIDADE

InoYa�ão e Comunica�ã�

Desde têrçl!o feira, encontra-se
em nossa cidade, o sr.Luiz Dio
nizio de Mattos, encaro do setor
estatístíco do Departamento Na
cional ,de Estradas de Rodagem.
O sr.Matos de iniciomanteve con
tato com o sr. Prefeito Munici

pal, Alcides Schurnacher, Dele-
gado Especial de Policia, Dr.
Harley Avai dos Santos e en

genheiro residente, Dr. João
Alberto Nicolazzi. A sua missão,
é um levantamento da incidên
cia de tráfego, inicialmente no

trecho Canoínhas a BR !16 e

posteriormente Canoinhas-São
Mateus do Sul, Pôrto União e

Mafra .

.

Os trabalhos foram iniciados,
. 4a. feira, pelas seis heras da
manhã. auxiliados por 3 jovens
estudantes e 3 policiais, devendo
prolongar-se por uma semana.

O fato é alviçareiro, sem dú
vída.sendo mais um setor fede
ral olhando para nossá região.

Por: Alfredo de.Oliveira Garcindo

A politica antiflacionária do Govêrno enche o pais de
esperanças. Iniciamos o Ano Nôvo sob a cadência estimulante· de
sucessivos e constantes êxitos de uma iniciativa amparada nas

exportações, na economia de divisas com o nascimento de novas
indústrias pesadas, criando com o saneamento da moeda, condi
ções de confiança e tranqüilídade. Pedemos agora empreender a

retomada do desenvolvimento e planejar audaciosamente' para o.

futuro., Tôda a euforia nacional assenta no acêrto de uma politica
econômico-financeira que. vem sendo sustentada, nas suas. linhas
fundamentais, desde 1964, sem interrupção. É a confiança na

capacidade do País e o clima de otimismo nacional que' concor
rem para estimular o govêrno a saldar os seus compromissos
democráticos como já O· fêz ao encerrar o balanço de 1970. Nunca
as condições se apresentam tão alviçareiras como neste início de
ano. Nunca o nosso crédito esteve em tão bom conceito como

agora. Nunca o Brasil esteve tão 'dentificado como nestes dois
últimos anos. É,excelente a nossa situação externa. O povo bra
síleíro receberá êsses beneficios já nos próximos seis meses.

Redução daAliquota do SerViçoSocial Rural
As contribuições Instituídas pela Leí número 2.613, de 23

de setembro de 1955, em favor do Serviço Social Rural, foram
reduzidas pelo presidente da República ,-de 3 para 2,5%, O decre
to, que consolida os dispositivos, estabelecidos pela lei rafertda,
mantém como beneficiários das contribuições o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária e o Fundo de Assistência ao

'I'rabelbador Rural, conhecidos pelas siglas de INCRA e FUNRURAL.

índice geral de preços
É um instrumento usado .pelos economistas para avaliar

a evolução global dos preços, é um síntese que serve para defla-:
clonar os valoresnomíaais.Em 1970,08 resultados foram os seguintes,
comparados com os de 1969, na base de dezembro a dezembro:
Custo de vida: 1969 _, 1970, 24,2% - 20,9%,
Preços por atacado (Disponibidade internas): 19,2% - 18,5%.
Índice geral dos preços (disponibilidades internas): 20,1% - 19,3%.

:Este quadro permite verificar que todos os índices acusaram
uma redução,relativamente a 1969, o que Já constitue um progresso.
Diário Oficial daUnião, divulga nôvo modêlo

de Declaração de Rendimentos
Tendo em vista que o. Ministério da Fazenda não fará

distribuição gratuita do formulário de pessoa jurídica do exerci
cio de 1971, as tipografias especializadas e interessadas em impri
mi-los deverão procurar a Exatoria Federal ou a Delegada do
Impôsto de Renda em Joinville. Com esta provídêacía, evitar-se
á acúmulos de última hora.

Secretariado do nôvo Governador Colombo
Salles

Os nomes mais prováveis para o secretariado do nôvo
governador Colombo Salles a empossar-se dia 15 de março, são:

.

Fazenda: Sérgio Uchôa, advogado; Educação: major Carlos
Caminha, do Exército; Casa Civil: Armando Calil, ádvogado;
Interior e Justiça: Geraldo Gama Salles; Planejamento: professor
Alcides Abreu, economista; Assistência Social: coroDel Bandeira
MSiá, da reserva da FAB; Segurança: coronel' Peres, da teserva
do Exército; Saúde: Prisco Paraiso, médico; Agricultura: deverá
continuar o agrônomo.Glauco Olinger; Transportes e Obras PÚ
blicas: César Amim, engenheiro; CELESC: professor Roberto
Lacerda, atual vice-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina;
Ainda faltam outras secretarias e os nomes divulgados ainda não
definitivamente acertados. O que está assentádo é a extinção do
PL�MEG, funcionando em seu lugar 8 Secret-aria de Transportes
e Obras Públicas, tendo como secretário o dr. César Amim que
já .

foi engenheíro residente do DER, de' Canoínhes.

C·Antes. de fazer a venda,para sua segurança,consulte'�
·

O SEPRO,C
da' associação canoinhasgéntileza comercial e

Fone 3-1-0

industrial ' de
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• CORREIO DO NORTE 16.01.1971

o

dias
prazo I Jacó, João Cararo &Cio. SI.I EclitalI

I

Citação com

trinta (30)
de
de ,

J

o Doutor ,JoSÉ ROBERGE.
Juiz de Direito da Comarca de
Cencinhse, Estado de Santa
Catarina. na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que apre·
sente EDITAL DE CITAÇÃO
virem, ou conhecimento dele tive
rem que, por parte de Francisco
Bueno de Oliveira, residente
nesta cidade de Canoinhas, Estado
de Santa eatariDa. cite cs interes
sados lnoeetos e não sabidos para,
contestar. querendo. dentro do
prazo legal. a presente ação de
Usucapião n, 5.342, com o prazo
de trinta �30) dias. a contar da
primeira publicação, referente a

um terreno situado no lugar de-,
Dominado <Rio d'Areia de Cime>,

desta Comarca, em nome de An
tonio Gonçalves. Feib a justifi
cação da posse, foi a mesma

julguda procedente por sentença.
E, para que chegue ao, conheci
mento de tod.o., mandou o MM.
Jui d D têito. que se expedisse

I��:�������r
presente Edital, que ser. publi-

�
cado na ,forma da lei e afixado
no lugar de costume. Dado e pas
sado nesta cidade de Canoinhas.
Estado de Santa Catarina, aos

nove dias do mês de dezembro
de mil, novecentos e setenta. E�,
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi. 1

José Iêoberge - Juiz de Direito

Ficam convidados os srs. Acioni da firma Jacó,
João Cararo & Cia. S/A.,

. Cadastro Geral de

Contribuintes do Ministe Fazenda sob nO.

83.187.690/001, situada na rua ronel Albuquerque, 936,
em Canoínhas, Santa Catarín ra assistirem a Assem-

bléia Geral Ordínária a Te zar e no dia 31 de março

de 1971, às 10 horas, com seg inte ordem do dia:

1.0 _ Deliberação, di cussão e votação do Balanço
,Geral, Lucros e Perdas, e demais contas referentes ao

exercício de 1970, encerr o em 3 de dezembro.
"

2.° - Eleição de
em substituição ao extint

;

3.0 - Fixação dos
o exercício de 1971.

presumindo que parte
do terreno esteja transcrito DO

Cartório do Registro Imobiliário,

v.te

n
barras de torção.
Além de uma vantagem que

aparece nas curvas: o VW 1.600
vem com um estabilizador'

I também no eixo traseiro,
Economia?
Para consumir um litro de Gasolina

.�
\

• v. vai ter que andar '11 km com ele,
E para trocar 2,5 litros de

óleo, só depois de 2.500 km.

CC:110 todo Voikswagen que se
<

'.

preza, o VW 1.000 também tem

�-"aquela chapa de aço fechando ,)
tudo embaixo. 'Co

r,j)8S �'ara saber tudo sóbre O
"

Volkswaqon d3' 60 HP, dê-nos O :

p;a;:8i� de 8U·� visita. �;'
A{ii�31, s,,, v, f)stá interessado no

Vo'kswaqen 1.600',nós estamos j"
interansadcs fie seu interesse. '7'�.

Tão interessados que até já vamos

lhe adiantando algumas informações.
E a primeira é esta: o Volkswagen

1.600, apesar de ter 4 portas, é
mais Volkswagen do que nunca.

Ou seja: êle também tem motor
refrigeràdo a ar.

Só que commais potência:
60 HP.

I=:: com suspensão por

& CIA�
CA NO I N HAS-SC.

Assembléia
E D I,T A L DE

Geral Ordinária
CONVOC.AÇA

membro na diretoria
Jacó Cararo.

da Diretoria para

4.0 - Outros assuntos de interêsse social.

Canoínhas, 5 de janeiro de 1971.

João ('araro - Diretor 3

Você tem empregados?
Não fêz ainda o seguro contra acidentes

de trabalho, como ma a lei?

. com a lei,
INHAS, se

a acidentes

Para que você pos
o SINDICATO RURA
prontificá a fazer seu

de trabalho, ao preç
que passa a yigorar
AVISO IMPORTANT Lav dor, não deixe

de azer o seu seguro,
pois a, sua responsabilidade é muito grande
para com seu empregado, e você pode sofrer
sérios prejuízos. 2

::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::111:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=u »
D -

= •
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" "

I, Trator de Esteira i
- "
- "
" "
- "

:5 Fiat ou Caterpilar, executa serviço de: 55
" -

ii TERRAPLANAGEM -. ESTRADAS -DESTO� H
" -

55 CAGEM e ARROZEIRAS. i5
" "

= H

i Detalhes e informações com HANS BEYER, ii
ii Jaraguã do Sul ou na Redação dêste jornal. 55
" -
" u

H ,

' H
==:::=::111:1::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::..J

para

•

CASA, ERLITI\
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ANlveRSARIAM·SE
HOJE: A exma.· viúva Sra.

dona Elsa Emma l(noll res.
em Jonville; a sra. dona Edna
esp. do sr. lrineu Oliveira;
OS srs.: [oâo Augusto Brau
hardt, Waldomlro Nooack,
Paulo Fischer res, em Cam
soria. Etoaldo Grosskopt res.
em ltajubd e Waldemar Ca
dor; as 'senhoritas: Doraeelia
Maron Becil e Bernadete Orar;
a menina Zélia filha do sr.

friedrich Brauhardt.
.

,

AMANHÃ: a sra. dona
Maria' Tereza esp. de senhor
Oscar Pereira; os srs.: Wal.
demar João' Hottman res. em

]tajaí, Antonio Lima Filho,
Beno Brandes e Antonio
Seleme, o menino Anizio Ingo
tilho do-sr. Herbert (irosscopt.
DIA 18: as sras. donas:

Juvina esp. do sr. Nazir Bley
Vieira e Tomazia esp, do sr.

Hercilio Müller; os srs.: João
Linemeier, Aziz José Seteme

, e Osvaldo Sorg; a srta. Katia
Regina Crestani; o jovem
Alceu Tomaschitz residente
em Ioinoille; a menina Laura
filha do sr, Zetredo Müller;
o menino José filho do senhor
Alfredo Dreher.

DIA 19: a sra. Catarina
esp, do sr, João Scheuer; as

.Colégio Comercial de Canoinhas

\

nhenntos.cruzeíros) assim dividida: Cr$100,oo de

inscrição à matricula e Cr$ 50,00 de mensali-
dade letiva. �

EnGerramento: - As matriculas se encerram,

impreterivelmente a 15 de fevereiro .

Ano letivo: -. O ano letivo inícíar- se-á no dia
1:0 de março próximo, em horário que, opor
tunamente será afixado na pedra do Colégio
Comercial, devendo, a primeira aula ter inicio
às 19 horas.

2.a Época: - Serão realizadas, a partir do dia
15 de fevereiro e inclusive, conforme horário

que será afixado Da pedra do Colégio Comer

ciai; sendo a inscrição por matéria de Cr$ 5.00
e requerimento até 15.02.71.

Curso técnico de Administração
e Secreta.rlado

EDITAL

Curso Técnico de Con'6bllldade:

Matriculas: - Para a primeira série do curso,
a matricula será ínstrutda cem o requerimento
fornecido pela Secretaria e mais os seguintes

•

documentos:

1 - Certificado de conclusão e vida escolar
do curso Fundamental em duas vias i:ginasial
ou equívalente]:
2 - Certidão de nascimento, para anotação;
3 - Atestado de sani1ad"'J Físlco-mental;
4 - Certidão de vscínação entí-vartõltca:

I

5 - Prova de quitação militar, pare. maiores
de 19 anos;

6 - Prova de quitação eleitoral, para maiores
de 18 anos;
7 - Prova de pagamento da inscrição à
matricula.

Nota: - NBS demais séries, comprovante da

habil!tação naOl séries anteriores, requerimento
e prova de pagamento da íascríção à matrícula
além- da prova de quitação militar e eleitoral,
se fôr o caso.

..

Anuidade - A anuidade é de Cr$ 500,00 (Qui-

De ordem do senhor Diretor, torno pú
blico que a Secretaria do COLÉGIO COMERCIAL
DE CANOINHAS, estará atendendo os alunos,
bem como as partes interessadas, a partir de

1.0 de fevereiro próximo, desde 19 horas, pata
.. o, seguinte:Pelos lares e Salões

srtas.: Cecilia Poliniski. res.
em Bela Vista do Toldo
Anacir Leão res. em São Pau:
lo e Iuanil Damsso daSilveira' ,

o j0'l!em Virgilio Metzger; a�
meninas: Irene filha do sr.

Zejredo Müller e Angelo Ma
, ta filha do senhor Aluizio
Marcinichen.

I
DIA 20: as sras. donas:

Alzira esp. do senhor Paulo
Soares e Ana 1. esp, do senhor
Celso Schettmacker.
DlA 21: O sr, Engelb81 t

Zierhut, a srta. Eunice Grein
Costa; os jovens: Mário Bo-'
ckor e Aloino Pospor; os
meninos: Silvio filho, do sr.

Estetano Lucachinski é An
tonio filho da exma. viúva
srs. dona Maria das Dõres '

da Silua.,
'

DIA 22: as sras. donas:
limes est»: do sr. Roberto
R..oh, bacher, Ilda esp do sr,

Ernesto Herbst e Maria esp.
do sr. João Reinert; o jovem
JoséSémpl.owski; os meninos:
Ivo Roberto filho do senhor
Frieâridi Btauhardt e Rober
to filho do sr. Eloy Sudowski.

Aos aniversariantes nossos '

parabéns.

Publicacão óficial da
1

.

Decreto N, 172, de 23 de outubro,
,

'

de 1970
Dorival Bueno, Prefeito Municipal de Três Berras,

Eltado de Santa Catarina, no UIO de lual atribuiçõee, etc.
DECRETA
Art. 1.0 Ficam anuladae ai leguintel dotaçõel

orçamentária,:
Serviços de Contab_ili ade

3 1.1.Hl-40 - Outra I gratif. P��."i'ltal em Lei 600,00

Serviços de E(tucáj;ão e Cultura
4.1.4,00-91 _ Mobiliário e� geral 420,00

,

'

Dep. Mun., iradas de Rodagem
3,1.3,00.112 - Acondic, sp, de encomendai e fretei

" ., 50,00
3.1.1.10-107 - Diár'al 120,00

{'
Total dai anulaçõel 1.190,00

Art. 2.0 _ • icam .uplem tadal por conta dai

aDulaçõe. constan e. do Art. 1.0, 'a seguiutee dotaçõe«.

Gabinete do P � 'feito ,

3.1.4.00-13 _ F Itividade., recep. \o�ped. homeo. 400,00
Sie{viço de Saqd� F!�blic�

"

3.l.4.00-67 - Serviçol de AlIJl1eoCi SOCIal 200.00

Serviç !l.e Educação e 'Cultura.
3.1.2.00.80 _ Ve.ru '0, unif. mato de cozmha. etc.

,

'

15�oo
3.1.1.10-74 _, Ao Eocar�a��aj,N.A.E. 140,00

, Serviços lj,6ãnos
�.1,3.00,100 - Reparo." adapto cOOlerv. beol m6veil,
llnovei.. 300,00

Total dai luplementaçõel 1.190.00

Art. 3.° - Éste Decreto entrará em vi�ot na

data 'de lua publicação, revogada I ai dilpoliçõel em

COntráriO.
Prefeitura Municipal de Trêl Bal'rsl, 23 de

Outubro de 1970.
Dorival Bueno'
,Prefeito Municipal'

Sezinando de Andrade
Secretário Subltituto

Decreto N. 1'73, de 23 de novembro
de 1970

Dorival Bueno, Prefeito Municipal de Trêl Barrai,

No período, ficam abertas 88 inscrições
pua os cursos Técnicos de Administração �

Técnico de Secretariado, com duração de um

período letivo, somente para os alunos que
concluirem o curso Técnico de Contebtlídade,
devendo os interessados se apresentarem na

Secretaria do Colégio Comercial, para se entei-
_ rarem das condições de funcionamento ou dos
cursos.

Canoinhas, 6 de janeiro de 1971.

Zliden E. 'Seleme - Secretârío
Visto: Acácio Pereira - Diretor 5v

\

Assine!

Le;ia!
Divulgue!

Prefeitura Municipal- de Barras
Ertado de Santa Catarina, no UIO de lua I atribuieõel, etc.

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica anulada a seguiete dotação

orçàmentária:
Serviços de Contabilidade

3.2,1.50-55 - A Alloc. Municípiol Planalto
«AMPLA:.

'

Norte
150,00

Três
Art. 3.° - É.te Decreto entrará em vigor na,

data de lUa publicação, revogade. ai dilpoliçõel em

contrário.
Prefeitura Municipal' de Três Barrai, 20 de

dezembrO de 1970.

Doiiual Bueno
Prefeito Municipal

Sezinando de Andrade
Secretário Substituto

-.

Lei N. 174, de 7 de dezembro de 1970
(Anula a Dívida Ativa]
Dorival Bueno, Prefeito Mu j ai de T,êl Barrai,

.

Estado de ta Catarina. no u o de lual atribuiçõel,
etc., fez saber 6 a Câms Munieipa! votou, e eu

LEI,

entrará em vigor na data
ai dilpoliçõe, em contrário.

Trê. Barral� 7 de de-

zinando de Andrade
Secretãrio Subltituto

LaiN. embro de 1970

Art. 2.0 - Fica suplementade por conta da anu

lação conetante do Art. 1.0. a seguinte dotação
orçamentária: ,

Serviços e Contabili(ja:'de
1.3.00-433'- Pallag. tran ,pe..oa.� ./óagageDl 150,00

Art. 3.0 - Étte, D eto entrará em vigor na

data de lua publicação, re adal ai dilpoiiçõel em

contrário.
•

Prefeitura Muoic'ipa}\ Barrai, 23 de.
novembro de 1970.

Dorivel Bueno
Prefeito Municipal'

Decreto

DorivaI Bueno, Prefeito unicipal de Trê. Barrai, .

Eltado de Saota Catarina o UIO de loal atribuicõel,
etc, faz laher que a CâmRra Municipal VGtoo, e eo

lanciono a leguinte LEI:
, Art.}.o - Fica criada a Comillão Municipal do

Natal da Criança Pobre, do Município de Trêl Barrai.
Art. 2.° � Fica o Sr. Prefeito Municipal autori.

zado a de.igoar, Bnualmente, mediante ofício, com

fin,alidade filantrópical, a Diretoria, compo.ta paI.! trêl
lenhoral relidentel nelte Município.

Art. 3.° A Comillão poderá criar um «Regnla
menta:.. o qual deverá ler aprovado pelo €hefe do
Poder Executivo.· ,

Art. 4.° - Elta Lei entrar,á em vigor na data
, de IU6 publicação, revogada. ai dilpoliçõel em contrário.

Prefeitura Municipal de Trêl Barrai, 7 de de�
zembl'o de 1970.
Dorival BlIeno
Prefeito Monicipal

Sezinando de Andrade
Secretário SubltitutO

Sezzna'ndo de Andrade
, 'retário Substituto

74, de 20 .
e dezerr,bro

de 1970
" .

Dorival B ena, Prefeito Munici aI de Trê. Barra•• ,

E,tado de 5a't Catarina, no UIO de I ai atribuiçõel etc.
DECRE
Art. 1.°

orçamentárial:
dotaçõel

f

Secretaria Oeral •

3.1.3.00'.25 - Reparai, adapt., conl. benl móveil e

imóvei. 111,17
. Serviços de Contabilidade

3.1.3.00-43 - PallageDl, tranlp. pellOal e l/bagBgenl
35,01

Serviços de Educacão e Cultura
4.1.4.91 - Mobiliário em geral

'

�
Total dai anulaçõe. 521,24
Art. 2.° - Ficam .uplemeotadal por conta dai

,anolaçõel' conltantel 'do Art. 1.°, ai leguintel dotaçõel
orcamentári8l:

Secreiaria Geral
3.1.2.00.21 - Ar!,igol de expediente. impre'lol, etc. 146,24

Serviços de Saúde e Assistência Social
3.1.4.00·67 - Serviçal de Allilt,ência Social 375.00

Total dai luplementaçõel 521}24
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CORREIO DO NORTE 16-01.1971. /

Â Diretoria do Hospital Santa Cruz,comuni-.
ca o recebimento d� seguinte expediente:
Centrais Elétricas de
Santa Catarina S/A.
Canolnhea, 30 de dezembro

de 1970.
.

concessionária Cancínhas Fôrça
e Luz S/A.
Sendo o que se nos apresenta

do momento, subscrevemo-una
dialmente

C
AgêDCilJ llegioD8
Onôrio Lauri

Administrador

pela Diretoria desta CELESC
em reunião realizada dia 1.0 do

corrente, vimos pela presente
comunicar V.Sa., que essa Agên
cia ebtá autorizada a debitar em
conta de lucros e perda8 a

quantia que nos deve' ;) Hospi
tal Santa Cruz e relativa a

--"'-lI-.C"'lWl1&t&.""6 de energia do tempo
da an 'ga concessionária Csnoí

nhas Arça e Luz S/A.
tro parti�ular

Atenciosamente
CELESC

Centrais Elétricas de
Santa Cafarina SIA.
Florianópolis, 28 de dezembro

de 1970.
.

Senhor Administrador:
Consoante deliberação tomada

su� s--

.

Bala'oço
Santa

, Publicação oficial da,

.

Prefeitura
.

Munici�al �e Canoin�as
Lei N. de de dezembro de961, 29 1970

Es�ima a receita e fixa a Despesa do Município de Canoinhas para o. exer�cio de 1971

ALCIDE'S SCHUMACHER, Prefeito MunicipAI.de Canoínhes.

(/ Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câma
sanciono 8 seguinte L E I :

.

Art. 1.0 -- O Orçamento do Município, para � exercício anceiro de 1971, estima a .

receita em Cr$ 1.630!300,00 (um milhão seíssentos e trinta mil e ezentos cruzeiros e fixa a

despesa em igu�l ímportâ c a.

!\rt. �.o - A receita
receitas correntes e de capital, na for

2.

1.359.300,00

realizada mediante a arr

da legislação. em
ação de tributos, tendas � outras
com o seguinte desdobramento ;

278.ÚOÓ,00
15.100,00
11.000,00

.978,000,00
77.200,00

Operações de Crédito
.. Alienação de Bens e Valôres
Transferências de Capitat

TOTAL

2.000,00
1.500,00

267.500,00 271.000,00

1.630.300,00

Art. 3.° A despesa distribuir-se-á por Unidades Administrativas, da seguinte manei�a:
Poder Legislativo·

Câmara de Vere&dores
Gabinete do Prefeito
Departamento 'de. Administração
Departamento da Fazenda
Serviços de Segurança Pública
Serviços de Saúde, Públlca
Departamento de Educação e Cultura

- Serviços do Fomento Agropecuário
Departamento de Obras e Viação
Departamento-de Serviços urbanos

Subpr�feitq.I'�· de Felipe Schmídt
Subpref�itura de Selá Vi.sta do Toldo

Subprefeítura de
.

o Dias>
Subpr�feitura de Paula Pe

§iub�refeitura de Pinheiros

33.992,00
54.506,25
26.022,00
207.353,20
5.916,00

157.520,00
209.598,00
31.70G,oo
710.502,25
171.830,30
4.820,00
4.700,00
4.400,00
4.420,00
3.020,00

1.630.300,00

Art. 4.° -

,
acôrdo com os programas analíticos estabelecidos para as

anexo V, aprovado e alteráveis por D,ecreto do Poder E

Art. 5.° ...,.- Fazem parte da presente Lei os'
especificando a receita por Fontes e discriminando ades

.�
Art. 6.° ...,.- Fica o Poder' Executivo autoriza

ajustar 08. díspêndios ao efetivo' comportamento da receita.
,

.'

I

que a integram,

necessárias para

Parágrafo único - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autori

zado a realizar operações de crédito, por antecipação da req,eita, até o limite prevIsto na Constitui-

ção Federal (Art. 67).
.'

Art. 7.° - Os recursos do «Fundo de Contingência Orçamentáría», constante da con

signação 3.2.6.0 - Fundo de Contingência Orçamentária, item 2601, são destinados a suplementar
por ato do. Poder Executivo, as dotações que apresentarem deficiência no decorrer da execução
orçamentária, na forma estabelecida 00 artigo 91 do Decreto-Lei n.? 200, de 25 de fevereiro de
1967, com redação dada. pelo Decreto-Lei n.o 900, de 29 de setembro de 1969.

Art. 8.°' ..:... Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o

Íimite de :iO% (trinta po� cento) da Receita Orçamentária estimada, utíltzendo-se de recursos dís-.
poniveis, conforme o que estabelece o artigo 43, § 3.° e 4.° da Lei 4320, ·de 17-03-1964, em con

seqüência, deverá o, sr. Chefe do Poder Executivo, dar conhecimento no prazo de 5 (cinco) dias a'
êste Poder, dos créditos abertos, através de cópias autêntícss..

.

Art. 9.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de' Canoinhas, 14 de Betemb�o de 1970.

ALCIDES SCHUMACHER Prefeito Municipal

Você deseja concorrer!
A Direção, do Colégio Sagrado Coração de Jesus,

através dêste jornal, está abrindo. concurso para p

Hino do seu Cinqüentenãrio - letra e música.

Pede-se a todos os que desejarem concorrer,
enviem sua colaboração a esta Redação ou direta,
mente ao Colégio Sagrado Coração de Jésus.

A todos agradecemos antecipadamente.
A DIREÇAO

•

Hospital
Canoinhas,
31 de
1970

Geral do

.Cruz,
.. levantado
d-ezembro

em

A T I V
C A I X A

Dinheiro existente em caixa

DEPOSITOS. EM BANCOS
Depósito em diversos Bancos

FARMÁCIA
. Estoque conforme inventá

'MOVEIS E UfE . OS

1.'793,06

2.256,37

47.33tl,92

,
:n.697,6%

IMOVEIS
Pelos existentes

TOT

P A

.

1980'13,16
102.886,13

CONTAS "CORRENTES
Saldo credor .desta

PATRIMONIO
Pelo' existente

CONTAS CORRENTES F
Saldo credor de div.

I CONTA DE RESERVA
Saldo d/conta

6.192,52

63.684,92

23.633,39

9.37,5,30
102.886,13TOTAL

Demonstracão da'
em 31 de

O E
Estoque cozinha
Honorários, ordenados
Comissões e serviços

.

profissionais
Férias e indenizações' I

Institutos de Previdência Social
F. G. T. S.

conta Lucros
dezembro de
BIT O S

e' Perdas
1970

19.130,54
�5.225,63
1.8áo,60
1.94'5,14

.

'7.504,20
5.141,41
184,50
3,28,

1.363,25
'1.072,71
460,35
3'16,38
259,62
800,86

1.306,05
272,15
247,90
195,00

2877,31
26,00

18.675,62
1.440,84

136.339,34

Im�osto,s em geral
Juros bancários
Juros' em títulos
Luz, água e fôrça
Correío, telegramas e telefone
Despesas legais
Viagens e estadias
Seguros
Fornecimentq e despesas de Escritório
Manutenção ti limpeza
Fretes e. carretos
Combustíveis e lubríflcantes
Conservações
Assinaturas e publicidades
Indigentes
Conta de re rva

C R TOS
miárias
Farmácia
Salas

.

Subvenções
Donativos
Subvenções Federal
Aluguéis
FUNRURAL

99.144,13
1.898,40

19.614,39
�80,OO
700,00
659,34

1.765,92
11977,16

T O T A L 136,339,34
Alcyr Woit�xen- Orlanâo P. Souza Júlio Budant Junior

Presidente Tesoureiro 1.0 Secretário '

Nivaldo Roeder Orlando Tréml
Vice Presidente .. Cont .. Reg. CRC. 2327 SC.

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal efetivos do Hospital Santa

Cruz, tendo examínado os papéis, livros e documentos da socie
dade que se refiram 80 Balanço Geral de encerramento em 31
de dezembro de 1970, são de parecer que sejam aprovados, pois
tudo está em perfeita ordem.

.

n

. Júlio Wendt Derbi Ulmann
Zaiâen Seleme Herbert Sachweh
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COJ,tREIO DO NORTE 16.01-1971

T R ,I B UNA L D O J U R I
------��----------------------�'--�.----�----.

Edital de R evisão de Jurados para,

o Doutor JQ,é Roberge, Juiz de Direito da Comarca de
Canoínhae, Estado de Sa�ta Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz sabee a todei. quantos o pre.ente 'virem, ou dêle oonhe- '

cimento tiverem que, procedendo a Revisão Anual dOI Jurados da

Comarc� para o ano .de mil novecentos e Detenta e um (1971�, de
cODform�dade com o disposto no artigo 439 10 Código de Proceseo
Penal, ficou o Corpo de Juesdos da €omarca de Ceuoinhae, coolti.

. tuí�o dOI .eg�in�e. cidadãos: 1) Arlindo Ricardo Boruscheia, bancário,
resideute nesta Cld�de; 2) Acl Abdala JOI€, baocário, reaidente nesta
cidade; 3)

A
Ary Paul� Wiel?, iodultriário, reeidente nesta cidade; 4)

Ary �orre8, b�DCárlO, rellde.ote nesta cidade'; 5) Antonio Scopel,
c0l!lercI8nte,

.
rell�eote ,nelta 'Cidade, 6) Ary Comelaen, comerciante,

re.�dente Delta c�dade; 7) Adem�r de Carvalho, func. Pub. autárquico,
'relldente neste cidade; 8) Achllel Santo. Silva, Iuno, Público Est.,
residente nesta cidade; 9) Adir Fontàna Prohmano, func. Pub. federal.
residente neata cidade; 10) Adhemar Schumacher, Iunc, Pub. Eit.,
residente Delta cidade; Ll] Aldo Tibério Gallenfert. func, autárquico;
12� Anoldo Bora, comerciante, resideuta neata cidade; 13) Alfredo
Guilherme Knüppel, bancário. residente nesta cidade; 14) Antonio
Trela, índuetriârio, residente neata cidade; 15) Acyr Woitexen, indus
trial, residente nesta cidade; 16) Adilson Zaniolo, induatrial, reli
dente neste cidade; 17� Arilton André Linzmeier, comerciante, reei
dente aesta cidade; 18) Aujôr B. Morai" bancário, relidente neste
cidade; 19) Antonio de Jesus Vailate, bancário, residente nesta cida
de; 20)" Coroelio Tremi, cóntador, residente nesta cidade; 21)

.

Carlol Benkendorff Junior, bancário; 'relidente nesta cidade; 22) cr-
1&. Lourival Ziemann, bancário, relidente nesta cidade: 23) Celso
Bauer, comerciário, reeidente Delta cidade; 24.) Cello Buoh, comerei
ârio, residente nesta cidade; 25) Celio K. Kohler, bancário, reaidente
Delta

. cidade; 26) Dalao Dalla Barba, mecânico, residente em Três
Barrai, 27) Djalma de Anil Pereira, bancário, residente -nesta cidade:
28� Domingos Coelho, mecânico, residente n�'na cidade; 29) Djalma
'I'ebalipa, comerciário. residente neste cida,�é; 30) Derby C�rlo. Uhl
mano, contador, residente Delta cidade; 31) Deroio Rocha, comerci
ante, residente Delta cidade; 32) Edie Kanradt, bancário, residente.
neeta cidade: 33) Edgard Aleixo Mayer, contador, relidente nelta(
cidade; 34) Emiliano Seleme Filho, iúduetriârio, reaidente Delta cidade;
35) Ervino Kellner, indul'triário. residente nesta cidade: 36) Evaldo
Pereira de Carvalho, comerciante, resideute nesta cidade; 37) Fran
cisco Wilmat Friedrich, industrial, residente nesta cidade, 38) Fer ..
nando Freiberger, comerciante, residente em Salseiro, 39) Francisco
Timoteo Boiaeski, bancário residente nesta cidade; 40) Fernando
Rocha, bancário. residente nesta cidade; 41) Felix Kalempa, fuuc.
Publ. fedI. aposentado. residente nesta cidade; 42) Francisco Hugem.
func. publ. est., residente nesta cidade; 43) Frederico Kohler, iodus:
t:iáric, residente nesta cidade; 44) Geraldo B. São Clemente (DR�
engo• agronômo, resid.ente em Três Barrlls: 45) Guido J. Jantsch,
com�rciante, residente nesta cidadf; 46) Guidó Fuck, comercian!;e,
residente nesta cidade; 47) Heinz Fiscber, industrial, residente nesta

cidade: 4S� Herbert Sachweh, baneário, residente nesta cidáde; 49).
Harry Schreiber, come\'ciante, re.ident.e nuta cidade: 50) Helio Bas
tos, bancario, 'residente nesta cidade; 51) Herbet Grossl, induatriário,
residente nesta cidade; 52) Inocente Tokarski, comerciante, residente
nelta cidade; 53) Irineu Gonzaga. radialista, residente nesta cidade.;
54) Julio Wendt, contador, residente nesta cidade; 55) João Gonçal
ves Neto. bancário, residente nesta cidade: 56) João Alberto Nico
'szzi (DR). engenheiro civil, r::sidente nesta cidade; 57) João 'Djalba
Wendt, comerciaote, resjdente n"sta cidade; 58) José do Na'8cimento
Fílho. contador, residente mista c!dade; 59) José Garzo Sobrinho,
industrial, residente nesta cidade; 60) Julio José de Andrade, comer·

ciário, residente nesta cidade; 61), João Pedrassani, comerciante, resi.
dente nesta cidade; 62) João Zattar, contador, residente nesta cidade;
63) João Vicente de Souza. comerciante. residente nesta cidade: 64)
Jair Côrte. comerciante, residente nesta cidade; 65) Leocádio Pache

co, func. Publ. Fed., residente em. Três BarraI: 66) Lothario Kolbeck,
comerciante, residellte nesta cidade; 67) Luiz Scheuer, biIDcário, reli
dente nesta cidade; 68) Ludovico Babireski. contador, residente neS

ta cidade; 69) Luiz Fernando Fuck, (DR) engenheiro civil. residente

nesta; 70). Laerte Vojciechovski, escriturário, relidente nesta; 71)
Luiz Fernando Freitas, econo.m.ista. residente n.esta cidade; 72) Mári9
José Soares' de Carvalbo, funcionário publ. federal, residente nesta

cidade: 73) Miguel Fontes Procopiak, industrial, residente nelta cidade;
74) Marco!!' SÜlsembach. Representante comercial. residente nesta

cidade; 75) Miltom. Zaguini, comerciante, residente nesta cidade; 76)
,

Mário Haensch, comerciário"residente_ nesta cidade; 771 Mário Artur I'

Ferrareli, contador; residente nelta cidade; 78) Mário João Mayer,
comerciante, residente nesta Cidade; 79) Nelson Bllyestprff, func.
publ. municipal, residente ne!tt6; 80), Niceto !uck (�R) eD�O.
agrônomo, residente nesta cidade; 81) Nivaldo �oede�J lDd�strlal,
rl!sidenté nes"te\ cidade; 82) Nery Gonçalves, bancár�o, .resldente
nesta cidade; 83) Nelson Zipperer, comerciante, reslde;nte nesta

cidade; 84) Orlando Olsen, industrial, re9idente nesta .�,Idad€; 85)
Odilon Pazde, corretor, residente em São Cristovão (��rquê&da);
86� Osvaldo 'Wrublevski, industrial, residente nesta cJpade; 87)
Oldemaf Mussi, industrial, residente nesta cidadE'; 88JJ;' <?rland.o
Santi Gatz, guarda livros, residente nesta cidade; 89) �nl Jll:stl
no Vieira comerciante residente nesta cidade; 90) -Orla�,?do Pires

de Souza' �omerciante
'

residente ne!tta cidade; 91) Orlan,ªo Tr@ml,
contador,' residente ne�ta cidàde; 92) Olavo Cyrilo Pertfira (DR"
advogado, residente nesta cidade; 93) Osmar Adol.�o Bunn, fu�c.
autárquico, residente nesta cidade; 94) Or!an?o Mul.ler, .ba�cárlo,
r�sidente nesta cidade' 95) Paulo Tokarl,kl; industrial, reSidente

nesta cidade; 96) P8ul� Leon Cilivi, com.erciante, resiqente.nesta
cidade 97) Paulo Rogovski, concessio�ário, residente. nest.a cldad�;
98) Paulo Roman'Ovicz, industrial, r@Sldente nesta CidadE', 99) Ru
bens Beiamin Stulzer, bancário, residente nesta cidade; 100) Rafael I

J. Boeing, concessionário, residente nesta ci�ade; 101) RO�1rto
Ennes Filho, func. publ. est., residente Desta Cidade; 102) Rlmon

Seleme, comerciante, residente ne.sta cidade; 103). Reynaldo Cr�s
tani contador residente nesta Cidade; 104) SezlnandCl Andrade.
Ser�entuállio da Justiça aposentado, residente �m Três Ba�ra�;
105)' Sérgio Zaniolo, industrial, residente nesta Cidade; 106) StlVI-

\ ,

o ano .de 1971
no Voigt, índustríal, residente nesta cidade; 107� ubàldo Padllha
da Silva, corretor, residente nesta cidade; 108) Yoshiaki Nagano,
agricultor, residente em Três Barras; 109) Vicente Dsmbrovski,
industrial, residente nesta cidade; 110) Vicente Paulo Tavares,
bancário, residente nesta cidade; 111� Veniciue Marcos Allage,
contador, residente Desta cidade; .112) Waldemar Abner Bíshop,
Func. Publ. Federal, residente em Três Barras; 113) Werner

Eugênio Kellner, índustrísl, residente nesta cidade: 114) Walde
miro Meister, comerciante, residente nesta cidade; 115) Waldemar
Wendt, comerciário, residente Desta cidade; 116) Wigando Fischer,
comerciante, residente nesta cidade; 117) Wílson Selerne, bancâriu,
residente nesta cidade; 118) WilIy Vogt, industrial, residente nesta

cidade; 119) Zanei Seleme, comerciário, residente nesta cidade;
120) Zakei' Selerne, bancárto, residente nesta cidade. FAZ SABlpR
aínda, que de conformidade com o parágrafo único do art. 439
do Código df!. Processo Penal, o prazo para recurso no que se

refere a lista seima é de vinte (20) dias, para a supetíor instân
cia. sem efeito suspensivo. Não havendo quem, recorra no prazo
supra, a presente lista torna-se definitiva dos Jurados alistados.
Para que ninguém alegue ignorâncIa,· mandou passar o presente
que será afixado no local dto costume e publicado na imprensa
local. Dado @ passado nesta cidade de Canoinhas, no Cartório do

Crtms, ao! trinta (30) dias do mês .de novembro de mil novecen
tos e setenta. Eu, Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão que
o datilografei, subscrevo e ssstno.

'

-José Roberge - Juiz de Direito
Confere com o original afixado no local de costume
Data supra
O Escrivão, Zeno Benedito Ribeiro da' Silva

I

Clu�e �e Bnlão Democrata
Edital de

ASSEMBLÉIA
Convocacã

GERAL DINÁRIA
de acôrdo com o

os Sociais, convoco

OS PATRIMONIAIS
Ordinária, a ser rea-

corrente ãno, às 20�OQ
Alvo de Canoinhas, com

o I A:

Eleição da Diretoria
Alteração dos Estat·
Prestação de Cont
Outros assuntos d

1.0 -

2.° -

3.0
4.0 -

o ano de 1971;

Clube.

NOTA:
das
das

Registrando-se a Quorum, em la. e 2:a
/

convocação, funcionará com qualquer número qe
associados pr,esentes, hora após a 2.a convocação.·

Canoinhas, 11 de janeiro de 1971.

Arno Jos� �os Santos 1.0 Secretário

Visto: Michel Nacif Seleme Presidente

Um caminhão FORD 64, em perfeito estado.
Preço de

.

ocasião.
Uma chácara, com casa de madeira e água

corrente no meio do terrep,o.
Informações neste jornal' e com o senhor José.

A. Schmidt. 3

Fotocópias um minutoem

o Cartório. do REGISTRO_ CIVIL, de NEREIOA
ç. COR T E, funcionando no FORUM,

PLASTIFICA e faz l!0TOCOPIAS, em apenas
um minuto, de todo e ·qualquer documento

que' V. Sal desejar.

Noivado
Contrataram nupcias,

dia dez do corrente, o

jovem Osvaldo Tokarski
e a' senhorita Isolete Te
rezinha Souza.

Nossos cumprimentos.

Mais '. fUDlO,
menos vida

I

LONDRES, 5 - O Colégio
Real de Médicos publicou hoje
um relatórlo de 150 pâgtnas,
advertindo que um homem de
35 anos que furna ,cigarros sa

crifica em média 5 anos de vida
@ está sujeito, entre outras

. enfermidades, ao cancer do pul
mão, da bôca, 'do esôfago, da
bexiga e do pancress, além de

ataque cardíaco, bronquite crô
nica. cirrose hepática, tuberco-

. lose, angina do peito e enfisema.

o relatório,. intitulada "O,
tabaco e a saúde na atualidade",
adverte ainda que as mortes

prematuras e as. enfermidades
graves provocadas pelo cigarro
estão adquirindo proporções
epídêmtcas, Vmte mil homens,
cujas idades oscilam entre 35 e

64 anos morrem prematuramen
te todos ce dias na Inglaterra,
porque fumam, cigarros. De
8côrdo com os médicos britani
cns. as probsbilidaàes de vicia

para um fumante é inferior em
10 8n08 às de um Dão fumante
'e o perigo de um ataque cru

diaco é duplo. ,

O relatório afirma que.· a

propagsnda contra o cigarro
oqteve ótimos resultados entre
os médicos, os universitários P.

•. "

8S pessoas de nivel de V!�te
elevado. Ap<>ôaSl 1 médico1ada•
cada 3 é dado ao vício ·'<f.vidàS
mo, enq!lanto a proporç�,\:Jfô�ica
ce d@ 2 para· 3 no r@st8�strl. e

população. I
'<mos

Par,a combater o uso do ''''!ll!
garro, os médicos· do ColégitJ.
Real recomendam . maior esfôr
ço de propaganda por parte do
goyêrno, supressão dos distri
buidores automáticos d@ cigar
ros em locais públicos, supressão
de publicidade, obrigação de
fazer figurar uma advertência
em todos os Diacos de cigarros
e a criação de seguros espedsis
para os não-fumante5.

Finalmente, para 8S pessoas
que não' têm fôrça de vontade
suficiente para renunciar ao ci
garro, o Colégio Real de Médicos
recomenda: 1 ,_ substituir o

cigarro p�lo �achimbo ou pelo
chal'uto; 2' - escolher as mar-·
cas de cigarros que contenham
menos nicotina ou alcatrão; 3 -:
fumar cigarros com filtro; 4 _
fumar mais espaçadamente e

aspirar a fumaça menos vêzes
e, 5 - .. não manter o cigarro
na bôca e não voltar a acendê
lo depois de apagado. Os médi
cos britanicos solicitaram que o

govêrno de a maior publi::idade
possível ao relatório.

Correio do Norte

,
.

Assine!�

.

Leial Divulgue!
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Aviso ao público
A Chefia da 6a. residência do

\ DERSC, tendo em víste os tra
balhos ,de terraplenegem na

construção da nova estrada Ca
noiil�as-M8�ra (SC-�l) e em

virtude da coincidência do nôvo

,tr&çedo com a estrada antiga
na �ltura da ponte sôbre o Rio
São João (Km 33) e, conside
rando ainda as dificuldades

Notícias
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Dia 24, a grandiosa Festa do' Padroeiro
.

I
.

Com a tradicional cerimônia e homenagem ao dia de São Se-
bastião,20 de. janeiro, será'lev8;do a efeito no dia 24, domingo, a festa de
nosso Padroeiro, Para maior brllhantísmo dos festejos, teremos a honrosa

presença de .S. Excia. D?m O:.:_lando Dptti, nOS60 querido Bispo. Os prepa
ratívos para o grande dia estao se desenvolvendo com muito entusiasmo
por parte dos festeiros e paroquianos que sempre trabalham com amor e '

ale�ria pela cau.sa de nossa, Paróquia. Dom. Orlando Dottí, deverá chegar
apos a �anta, MIssa, contudo havendo poseíbílidade (fator tempo) de che
gar antes da Missa, para estar entre seus Diocesanos. São festeiros às
seguintes Iamílías: .Jahyr Damaso da Silveira, Sehadeek, Levandoviski e
a Oomíssão da Peróquía.As novenas terão início .dia 17,sendo noveneiros:
P�ofessôres_e Ginasíanes. Dia 19: Apostolado da Oração e Filhas de Maria.
DIa 20: Povo em geral. Dia 24: Oomércio e' Indústria.

iApêlo do Papa, só pela fé
o Papa Paulo VI pedíu ontem que os Bispos acatem totalmente

a autoridade de Roma, embora admitindo que êste apêlo provocariâ novas
dissidências no seio da híerarquía eclesiástica. A mensagem intitulada
«Exortação Apostólica» Ioí enviada aos 3.199 bispos do mundo a oito rle
dezembro, quinto aniversário do encerramento do Segundo' Concíllo
Ecumênico, mas só foi divulgado ontem; Após dizer- que os bispos devem
receber e ellsinar somente a palavra de D�us., - (Gazeta do Povo, 6m71)

Ge,nte
\

s: Prai�s
•.Rumando COD;l destino às. praias de Piçarras, seguiram as seguíri

tes tamílíes radícadas em -nossa cidade: Sr. Jahyr D. Silveira e Iatnílíai
W�lm�r Lucío Senna e familiares; Dr: Rubens Alberto Jazar e senhora; sr:
OhmpIO R. Schadeck e família. Nossos votos de uma proveitosa e salutar
estada na linda e gostosa praia de nosso litoral.

.,
, r

I
.CASAMENTO

Logo mais as 11 horas se unirão pelos laços do matrimônio, o

':ov;em Mario Gilberto Ferreíra, filho do, sr. Julio dos-Santos e sra. Ilga
"tos,de tradicional família -maírenee.oom a senhorita Marleni Kulcheski,

40. casal Miguel (Anazira) Kulcheski. Após a cerimônia religiosa, os

'ajdos serão recepcionados na residência dos país da noiva, A coluna
'� o eonvíte e almeje felicidádes ininterruptas ao distinto par.
f',

'

Passarela / da' Sociedade
I

, Quem estará trocando de, idade no dia 23 do corrente é o sr:
,qeriano S. de Almeida, filho do saudoso Cél. Severo de Almeida. Os

:UJ;n'p_rimentos estarão em pauta para o "Biliano», como é conhecido na

,'"mtImIdade.
'

\_J

Registro \ Ci V iJ EDITAL
M.a�ia Uba �e Andrade.

�

Escrevente Juramentada do Registro
CIVI� do MUDlCípio de Tres Barras, Estado de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem casar: LI�EU PACHECO e NADIR
MACKOW. Êle, natural dêste Bstado, nascido em Três Barras, no dia 17
de março de! 1941, contador, solteiro, domiciliado e residente nesta cidade,
filho de João Batista Pacheco, falecido, e de dona Zilda Pinto Pacheco,
domiciliada e residente nesta cidade. Ela, natural dêste Estado, nascida
e� :�rê8 Barras, no dia 19 �e �etembro de 1950, profe�sôrà, solteira, do
mlCIlIada e residente nesta cIdaae, filha de Lucas Mackow, falecido, e de
dona Sofia Mackow, ,demiclliada e residente nesta cidade. .

,_

, Ap�esentaram os documentos .exigidos pelo Código CivJl art. 180.
Se alguem tiver ·conhecimento de existIr algum impedimento legaJfacuse-o
para fins de óireito.

Três Barras. 113 de janeiro de 1971.
MARIA UBA DE ÁNDRADE - Escrevente Juramentada

Notas
Espars,as

o advogado (ir, 'Orty, em

férias em flua terra 'natal, passou
o último fjm de semana em

Camboriú. <

x x x

Esteve domingo último em

nossa cidade o Deputado Arol
do Carvalho, já tendo retornado'

para Ftcrienôpolis. '

x x x

A Rádio Canoínhas, como

sempre prestou e está prestando
relevantes servíços no socorro

e atendimento 80S flagelados da

presente enchente.
»:

,.

x x x

O Setor de Estatistica do

Departsmento Nacional' dI;! Es
tradas de Rodagem está proCe
dendo um levantamento do

trafégo Da rodovia Canoiilhas a

BR. 116.

o Professor Newton Carnei
ro deixou a presidência' do Ins
tituto Brssíleíro de Desenvolvi
mento Florestal, IBDF.

x x x

-Therézío, nosso legitimo re

presentante na futura Assem
bléia Legislativa, esteve- 4.a feira
em Florianópolis em uma

reunião da 'nova bancada da
ARENA.

.

GOVERNAD'OR,

CIDADE

'Esteve em nOS8a cidade, VIU

tando amigos 'e parentes, o Ma
, jor Afonso Rogério Schmidt,

odasionadas ao trânsito normal. agora participando de um Curso

em dias de chuvas, recomenda de Especialização,' Em Brasília.

aos usuário!', que com píste x "x x

molhada, se utilizem da estrada

Canoinhes-Major Vieire-BR1l6.

Canoínhas, 11 de dezembro
de 1970.

João Alberto . Nicolàzzi
Engenheiro' Residente

x x x

x x x

Os Deputados Aroldo Carva
lho e Benedito Th. de Carvalho
Netto, juntamente com o Pre
feito sr, Alcides Scumacher e

Vereadores srs. Francisco Bueno
de Siqueira e Alfreg,o Franco,
participaram de uma churrssca
ti&. em Rio dos Poços, domingo
último.

x x x

O nosso bonito e aplaudído
Hino :do Cinqüentenário, iJ1)�'8
feliz iniciativa do sr, Prefeita
Alcides Schumecher, deverá seç
gravado em Cur itiba, com 6.

participação da Banda da 'Poli
cia Militar daQuele Estado e

p08sivelm@nte do Coral Mirim
do Banmeriridus.

x x x

Sábado último, em São Bento
do Sul, os deputados Dib Che�
ren e Benedito Th. de . Carvalho
l':'1etto, foram homenageados com
uma churrascada, falando na

ocasião vários oradores:

x 'x x

EMISSÁRIOS DO
EM -NOSSA

Atendendo urna solicitação do sr. Prefeito Municipal, o

Exmn.
'

Sr. dovernador Ivo Silveira, fêz deslocar para a nossa

cidade, afim de verificar "ín-Iocum", a sltueção da atual enchente

e oa prejuízos decorrentes, uma' comissão composta .dos srs. Drs.

João Kalafatâs, .engenheiro da D.E.R, Aluisio Jácome, médico do

Departamento de' Saúde e Vicente Censi, agrônomo da Secretariá.

A aludida comissão chegou na manhã de 5a. feira, man

tendo, de imediato, contato com 'as autortdades locais, no,Gabinete
do sr, Prefeito Alcides Schumacher, al! comparecendo o Vice-Pre

feito, sr. Nivaldo Roeder, Drs, Haroldo Ferreira e João Alberto
Nicolazzi e sr. ,Pedro Merhy Seleme, Presidente da Associação
Industrial e

cOt';
rcíal. Após o almôço, oferecido pela Prefeitura,

os visitantes pa iciparam de uma importante reunião na 8'e!ie da

Associação Ind
_ ,trial e Comercial. Foram acertadas medidas de

caráter profun���;par8 que o mal não se repita' e um relatório a

respeito foi en��i�o a� Governador.
,

,'1 ";.·..

11**&_-_-_.'

-c--'I'Cine :reatro V et a .
ruz

.. :.. A P R E S E ,N TA .. : ..

HOJE. a' 20�(15 h '_ censure 14 a . I (Ie.lão duple]

1.° Filme: Jos,elito adorá I, vagabundO

O advogado dr. Orty, ofere ..

ceQ terça lélra última, na Chur
fascaria Campanha, uma gostos ..
peixada a 'um grupo de amigos,
especialmente preparada pelo
'mestre cuca Lüdke.

com Sara Garcia, David Reynoso, gel Gerasa, Miguel
Angel Alvarez, - Mais uma das i squeciveis aventuras

de Joselito, em seu _mundo encanta s, - Em Eastmancolor

2_° rUme: O Homem
c/Rodolfo de' Anda, Avangelina
Um, bang-baug mexicano qu

Eastm

Negro
ozondo e Jorge Russek.

j amais esquecerá.
I

DOMINGO .'aa livre'

Joselito
,DO'MINGO • a.

'.egunda feira

dia 18,
- censura 14 'anol

IIm' Volt Diabo
com ,Bob

Sua presença
vingança.

DIAS 19 e 20, 5a.

O de

à Italiana
com Jea ' Sorel e Sandro Milo .

Um desfile de mulhe s lindas, comédia
Em Cinemas Eastmanc

DIA 25, sâbedo .. ai J9,OO I _ censura 14 Anol e
DIA 24, domingo "' 'ai 15,30 hora. - eeneura livre

sexo.

Reduto de Mercenários
DIA 25, lábado .. 88 21,00 horaa - censure 14 anol;

'- .

DIA 14, domingo .. a. 16,00, 19,00 e 21,OOh - "enluta

14 anol e dia 25, 2a. feira .. ai 20,15 h .. cena. 14 anolII
�----"I"----------_."----

Motorista limitessem

II / FILMES/ CULTURAIS 'CONVITE'
�alão da Comunidade Ev. Luterana - Amanhã, domingo, dia 17, 20 h

p' R O G R A MA:
'

a) Informe cientifico
b)
c)
d)

e)

Viver com o Átomo colorido

Aeroporto Kennedy colorido

A caixa.que enSina - colorido
Filmádo nas Ilhas de Samoa.

A Missão Apollo colorido

, ,

I'

f

S u p e r'rn e rca do
suas o rd e n"5

,
.. ,

"

as
", '

J DAN

P. r e c' i n h o $'
� ,

\
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