
No �Iimiar �
•

nova éra
Sim, a partír de segunda feira, dia 15, precisamente,

às 15 horas, Santa Catarina terá um nôvo Govêrno, na pessoa
do Engenheiro . dr. COLOMBO� MACHADO SALLES,
escolhido por S. Excelência o Presidente da República,
Gal. Emilio Médici.

Todo o Estado' aguarda, com geral expectativa, a

ação do nôvo Governante, especialmente a. nossa região,
mais especificamente .o nosso município, tão esquecído
pelas administrações anteriores.

I Nos dez anos, de 60 a' 70, uma década portanto,
pouco se fêz em nosso Município. Citemos, como justo, a
construção da Cadeia' Pública, Forum da Comarca, re

construção do - Centro de Saúde, energia elétrica, cuja
falta nós estagnou por muitos anos, demorou, veio meio
tarde, Irias veio, após muitos apelos, com a indispensável
.ajuda do Govêrno Federal. De justiça que ressaltemos a

criação do Curso Científico, uma grande conquista,'sem
dúvida.

.

.

.
A nova estrada de Mafra, uma promessa de mais

-

de cinco anos, foi ínícíada nb ano atrazsdo, alcançando
somente agora as fronteiras do vizinho município de Três

.

Barras, cujo trecho concluído, não pode ser entregue ao

tráfego . pela falta de uma ponte na represa em São
Lourenço.

/

Os serviços telefônicos, agora incorporados a ca-
I

TEse, vão de mal a pior, mesmo depois de melhoramen
tos inaugurados, com sérios prejuízos para nossas classes
empresariais, com a agravanté, aind�, do silêncio dos
responsáveis, ante as contínuas reclamações .dos interes
sados e classes responsáveis:

Assim, fomos relegados ao. segundo plano, esque
cidos até.

r

1\ Coordenadoria de Ensipo, até hã pouco com sede
em Pôrto União, situa-se em Mafra,. quando possuímos
maior número de alunos matriculados. Igualmente, a De- (
legacia Círcunsesícíonal, também situa-se em M�fra,quan
do os serviços atinentes aqui são mais volumosos, com

maior recolhimento aos cofres públicos..

,

Em' Pôrto União, encon�ra-se· a Inspetoria da Fa
.

zenda, quando a -nossa renda,' indiscutivelmente, é bem

superior. Esqueceram até a: nossa situação geográfíca,
centro da região c10 Planalto 'de Canoinhas.

I
É mister que se diga que não somos contra as

[ustas conquistas. dos municípios vizinhos, .nossos .írmãos,
o que queremos é justiça e equidade.

� ';..{'.

Verdade, não tínhamos um representante, nosso

mesmo, na Assembléia Legislativa, lacuna agora sanada,
graças. a clarividência do nosso povo, co� a eleição de

Therézio, que. tudo vai fazer em prol de nossa comuna

e região.
O comentário é geral e

no' Colombo Salles significa a
1

esperança.

equânime, o nôvo Govêr- .

nossa derradeira, e última

Por isso tudo, temos sobejas razões de acreditar

mos no limiar de uma nova, éra..

..
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o
Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Jornalista -

Albino' Budant

OS\ .nomes dos
Secretários:

São os segulbtes os nomes _ de
Secretáríos que o futuro Gover
nador apresentará na tarde de
hoje ao. Presidente da República:
Administr�çio: Ernani Ca�telo
da Costa; Serviços Públ'icos:
Paulo A,gular; Fa�enda: Sérgio
Uchôa Rezende; Jl1stiçal Geraldo
Gama Salles; 'Desenvolvimento:

( .

'
' .

Alcides � Abreu, Agricultura:
Conheceu o nosso' Município, quando de sua visita Glauco Ollinger; SaÚde: 'Prisco

.

.

b" .

_- Paraíso; Serviços Sociais: Mar-
no ano passado e levou consigo um su stancíoso memo- celo Bandeira Maia; Segurança
ríal de 'nossas principais reivindicações, ouvindo, atenta- . Pública e Informações: Delso

mente um histórico de nossa vida na palavra do Deputado. Antunes· 'feret; 'Transportes:
,

-

,.
-

' Nelson Amlm; Educação: Carlos
I Aroldo Carvalho. /' Augusto Caminha; Govêrno:

Almir Rosa; Oeste: Plínio de'
Nez. _

,

(De -O Eatado» - 10/3/1871)

, -f
CAIXA POSTAL,.i 2

Diretor:

InoYa�ão e . Comunica�ão
. Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

Mistério no arroz

Não resistindo a gravidade da

.

enfermidade qué ó recolheu ao.
Hospital Santa Cruz, onde se

encontrava em tratamento, fale
ceu na noite de sábado, dia 5,

.
o conhecrdo jornalista sr .. Albi
no Budsnt.:
A notícia consternou a todos

e o seu sepultamento foi reali
zado 'na tarde de domingo, com
grande acompanhamento.'
Jotnalista

.

brilhante, sempr�
defendeu com grande denodo
as causas de Canoínhas. Funda
dor do jornal «Barriga Verde»
porta voz do antigo PSD, sem

pre nos defrontamos em campos
opostos, .também pelo mesmo
ideal de servir Canoínhas, Os ca
minhos opostos que trilhávamos,
juntavam- se no mesmo objetivo.
de sempre servir Canotnhas,
Santa Cstarma e o Brasil.
Aíbino faleceu em estado de

solteiro, deíxando : três irmãos
Júlio" Iríneu e DO,Da Julieta.
A familia enlutada as condo

lências dêste -�em8n'rio.

O Ministro- da Fazenda acaba de determínar, em

regime de urgência, uma investigação acêrca de fenôme
nos. incompreensíveis que vem ocorrendo no mercado
interno do arroz. A Comissão de Financiamento de Pro
dução dispõe de estoques.aproxtmados ele 250.000 toneladas
para o consumo interno. Embora a nova safra ainda' não
tenha começado, verifica-se nos centros de produção um

encarecímentc que não te-m justificativa. Impedindo o

encarecimento do arroz, não quer o Govêrno deixar .de
.atender as teivindicações dos produtores, quer sim, Impe-
dir o encarecimento do custo de vida, que já tende a

elevar-se: em virtude da sêca e das enchentes em muitas
zonas produtoras do País. A investigação visa apenas
esclarecer e desvend8'r o êmistério» do arroz. 25.000 to
neledas, arroz reserva da população brasileira, está desa-

parecendo .. é êsse o 'motivo.
.-

Exames vestibulares serlo modificados
_

.

Os vestibulares do próximo aDO'deverão ser modifi
cados; cada região terá e:X:8m�s unificados 'e a taxa de
inscrição será única. Estas medidas estão sendo anunciadas

pelo minis_tro Passarinho. Apesar de não haver ainda

regulamentação.' detalhada\ já .se sabe mais ou. menos <,

como irá funcionar. Cada Estado será dividido em «zona

dE' vestibular». Estas zonas, já estabelecidas em cada Es- li
.

tãdo 'para fias de
, planejamento e contrôle da educação,

(distritos géo-educacíonaís), se encarrega rio de escolher
,

uma cidade corno sede, pode ser a maior da região ou

simplesmente a mais central, e aí serão feitos os exames.
No próx�o ano já teremos a regulamentação.

Munlcí'ftlos poderiO comprar e crédito
A Resolução número.,92,· expedida pelo Senado Fe

deral no ano p�ssado, sôbre obrigações dos Estados e

, Municípios, estabelecendo prtncípíos gerais e dispondo
sôbre a forma det,ex;cepcioná-los, em casos .específícos,
A Resolução autortz,a os Munícípíos comprarem a crédito
desde que não coloquem em circulação cambiais e papéis
semelhantes e, êsse crédito é justamente a aquíslcão de

maquinãrio e pagar a prazo. Óestart�" para obedecerem
a resolução, Municípios e Estados &ub�ituirio' êst_e!i docu
mentos por contratos escritos .ou confíssões de dividas.

Drs. Gláucio
Allage e Tha
deu Trevisani
Também colaram grau, dia

cinco último, em Curitiba, pela
Universidade Federal do Peraná,
Faculdade da Farmãcia, os,

canoinhenses, Drs. Gláucio Al
Iage e Thadeu 'I'revísení, ambos
já fixados em Palatina, .nooeste
do Paraná. O paraninfo da
turma foi outro canoinhense,
Professor Bonifácio José Gal
lotti. Nossos cumprimentos aos

formímdos e seus familiares.
As Secretarias dê Estado terlo outra localizaçlo

No govêrno Colombà SaBes, .as principais secretarias
fúneíonarão .

em locais Jiferentes éomo por exemplo, a

Secretaria de Segurança funcionará no Quartel da PoU
cia Militar, onde fuacíonava a Assembléia Legislativa. A

_

.

Diretoria de Fiscalização da" F8Z�nda ocuperá o local da
atual Secretaria de Segurarfça Pública. A de Transportes)
ocupará o 8.° andar do �J!:difício das Diretorias. A de
Agricultura, Interior e Justiça, Planejamento e a de Ad
ministração, no' Edificio· das Secretarias. O nôvo Secr.eta
riado já foi submetido a apreciação do Presidente Médici.
Resta-nos aguardar as'novas atividades do nôvo secretariado.

Ferrovia pára,'
.

sábado
Vale � do ,Itajaí

A Estrada de Ferió Santa Catarina' deixarA de @l[istir a

partir da zero hora do próximo sábado, dia 13, conforme resolução
do Ministério. dos Transportes. (

A decisão do Ministério dos Transpó�tes deve-se à pouca
rentabilidade e ao excesso de despesas oferecidos pela E.F.S.C.

- Ó comunicado oficial, feito pelo emgenheiro Hélio Melo,
Chefe da 14.8 Regiilo "íaforma, ainda, que as 388 famílias dos
ferroviários deverão ser transferidas pua outras cidades, conforme
providências que já estão sendo tomadas 'pelo Ministério.

(De .0 Batado» • 10/3/1971)

de�fazer a. venda,para. sua segurança,consulte"
O' SE P R O.C

CCAntes

,'gentileza da
.. '-

assoclaçao comerCiai' e

Fone 3-1-0 -

industrial - de _ canoinhas
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CORRE'IO DO,NORTE 13.03.1971

Outrossim, avisamo
_
os nossos associados que os

documentos referidos no �rtigo 47 dos nossos estatutos

'socia,is, encontra�-se à �ua' disposição; na sede desta
Cooperativa, sita à Rua

�UIO
Rítzmann, n, 20, nesta

cidade, relativos ao ,exercí do encerrado em .31/12/1970.
OES.: Para efeito de cálcul de quorum' para a' instalação

<,
da Assembléia, esta Co erativa possue 372 associados.' Paula Pereira, ].0 de março'

de 1971.

Canoínhas, 19 de fevereiro de 1971. 2

Cooperativa Agropecuária
de .. Canoinhas Ltda.

I "'�

_ Assembléia Ge�al p�dinár�a
EDITAL DE CON,OCAÇAO

De acôrdo com os artigos} 19 e' 28 dos' Estatutos
sociais, ficam' convocados os senIores associados da Coo

perativa Agro-Pecuária de
.

Ca bínhas Ltda., em pleno
gozo de seus direitos sociais, ra a Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada em s 'a sede social, sita cà Rua
'Paulo Ritzmann n.? 20 nesta c dade de Canoinhas, Estado
de Santa Cataril,-",às 7 horas do dia, 22 de março .de

1971, em primeirà'eD.nvocaça.o com, o mínimo de 273
de seus associados, às �ra§ ,em segunda convocação
com O' mínimo da metade é, ais um de seus associados,
às 9 horas em terceira con'í ção com a presença de
no mínimo dez (10) associad s,

-c

qual, havendo número

legal" será discutida a segui te ,

ORDEM DO_ DI
1.- Deliberação sôbre as ontas e reI ;

Balanço Geral, dem
.

strativo da '. ta sobras e

perdas e parecer ddl Conselho Físca, relativo ao

exercício de 1970. I
Eleição da nova Di etoria para o biênio' 1/73.
Eleição do Conselh Fiscal.
Assuntos Gerais.

2.
3.
4.

I S OA

Waldemil'o Noernberg Presidente

,

Indústria de ·.1
,- ,

-Zaniolo �- S�
C. G. C. 83 187

EDITAL DE CON

<'

•

4

CAÇÃO
Assembléia Gera Ordinária

São convidaAlJll!'ll�....

ciedade a se reunirem em

às dez horas do dia 24 .de
sede social, à Rua Senador
"cidade de Canoinhas (SC)� par

ORDEM ,0 DIA
1. - Reletório da' Díretori Balanço Gera e Lucros e

Perdas e Parecer d Conselho I" Fiscal," eferentes
ao exercício encerrad em 31 de dezembro de 1970;

2. Eleição' dos Membros do Conselho .Físcal e seus

suplentes para o exercício corrente;
3. Demais' assuntos de interêsse social.

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social, os documentos a que se' refere o Art.' 99 do De
creto-Lei. n.o 2627, de 28 de setembro de 1940 .

. --.., ,

Canoínhas, 26. de fevereiro de 1971.
\

2

Modesto Zaniolo Diretor Presidente
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fi i
i Trator de Esteira ii
c -c
" "
•• � "I �. ..

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

55 TERRAPLANAGEM - ESTRADAS -DESTO-- 55
u _

5i CAGEM e ARROZEIRAS. ii
c c
r. ,_ r-

I Detalhes e informações com HANSBEYER, II
i5 Jaraguá do Sul ou na Redação dêste jornal. 55
u "

:ii -
/ ii
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Registro \ Civil

f�ital�
Maria· C6S8 Glínskl, Oficial do
Registro Civil do Distrito' de
Paula Pereira, Município e Co
marca de noínhas, _Estado de

.Santa Catarina" etc.f
Faz saber � prete�demtl8!lar:

HÉLIO TAN NUSKA e.�LZA
IVAS. :Ele, nat ral dêste1Éstado,
nascIdo neste istrito,l/no d'ia

-1'.

25 de dezembr de fj1948, la- .

vrador, solteiro, OIl}}�i1illdO e

residente" nesta s�1-ito, filho,
de Constante Tanao lska, faleci-

,

do, e, de dona Joa�f. ananuska,
-

domiciliada- e r�",i nte neste

Distrito. Ela, natural d�ste Esta

do, nascida �mh'Timbõ\iDho, no

dia 24 de 8gôi�o de 1\ ... ; do

mé!tica, soltíü·'a, dom!'liliada e

residente1."ne e, Distriff, filha
de !oão IVII e de dona- tdelina
Ivas, domie iados e

rel·entesneste Distrito. .

Apresentaram os docui entes

exigidos pelo. Código Ci�il art.
180. Se alguém tiver conhscí
manto de, existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins·

de direito.

�ARIA GÓSS. GLINSKI
Oftcial do Registro Civil

F 1,0 S; R E N,DAS,'

BO

RIINHO GERAL

Fotocópias e� um minuto
EGISTRP CIVIL, de NEREIDA.

cioJi,lando no FORUM,
rOCOPIAS" em apenai.

um minuto, de todo €.� qtt�uer documento

que .:,V. sr desejar, .

.

o Cartório do

C.: CÜRTE,

.......•.....•..............II·I···�·····..············· =:••.,••••••••••••••••••••••••••
'

::
11••••••••••••••••••,...... •••••••••••••••••••••••••••::

i� Dral Zoé Walkyrià Na\(vidade Seleme ��
� Cltol•• deotár� ::�'::�::'.�É·.�!:

.

. i
:: Especíalíz çao em Odontopediatria. 55
- "

i5 Hora marcada - ::

ii . Praça Lauro Müllel!', 94 - Fone, 369 5!
:I

.1I••••••••••••CI•••••• i:.,•••••••••eil.I!••••• tI���••• !IQJISI•••••• 1I••••••••••••••a•••••••••••••••• lII:5
::::H:: II•••••••••••• II••••••••••• IiI•••••••••_ y.a•••••••••••••••••

(
,

\

MALrON & elA.
Rua Vidal Ramos, 1095 CANOI NHAS-SC.

REVENDEDOR
AlITORlZADO

"
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Vidà Esportiva
Futebol de" Salão
Associação A. Cimo (Curitiba) x A. A.' Arrastão,

sábado, às 20 horas, na cancha da Sociedade Beneficente
Operária.

�
,

Putébol de. "CampQ
A. A� Cimo (Curitiba) x Botafcgo Esporte Clube,

no ,Estádio, Municipal Ali�()r Vieira Côrte, domingo, dia
14, COM PORTÕES ABERTOS.

.

Esta é' a primeira grande realização do Botafogo
neste ano de 1971. Outras virão em seguida.

, ,

No futebol de campo se-rá disputada uma 'ta�a
oferecida

<, por Ludovico Dambrovski" e no futebol de
salão, outra oferecida por Acácio Pereira.

Notícias .de
Escreveu: Esmeraldino M�- de Almeida

''-.:_

Prefeito assinou (ootrato (om T. V. ,Canal «3»
A T.V. Coligada I Canal 3 de Blnmensu allinoo coõtrato

[unto ao Sr. Prefeito Munícipe], cuio documento aseegura o

00110 município eponto chave» para _-a distribuição de imagem
e 10m para OI demais municípiolvi.iohol.Alinltalaçõel iá le

eDcontram prontae, dependendo .ómente que o tempo ,melhore
afim de que ai barreiral que oeiram por ocaeião dai chuv8l,
'Dão eltão pElrmitiDdo o acello'- a Tôrre do,' Funil. onde eetá
inltâlada a tôrre repetidora de' imagem,e 10m. Auim lendo,
�por êllel próximóI di8l; eutrará DO lir a repetidora do fuoil.

,

que àbranjerá tôda III demlli.' torre; 'exi.tente. a margem da

BR-1l6, e outral ,localidade., viito a Direção do Canal 3 ter

a ••qmido todo o compromillo antel exi.teote com outra firma,
oI! leia ° Canal 6 de Curitiba. POlllvelmente até o fioal do

mê., teremol a melhor, imagem em OOlla T.V, Jornecida pelo
3 de Blomeoao. A tôrr!l ,local lerá revi.ada para melhor apro
veitamento de lua fuoção elpecífica, para DOlla cidade.

Dia' 15, posse do nô,o· (io,ernadol
Dia í5 do corrente• .à. 15 horal. DO' Palácio Legi.l�tivo'

aa capital do Eltado, tomarão pOlle o 'Eag. Civil,' Colombo
Machado Sallel. Gonroa:!or do E,tado e Sr. Atilio Fraocilco'

"' Xavier FontaDa DO cargo de VicewGoverosdor.
i
Receberão o'

cargo dai mãol do Deputado Nelaoo ',Pedrioi., Prelideote da

'Allembléia' Legi.lativa do Eltado d� Santa Cata'rioa. POlllvel-,
mente eltará prelente à. lolenid�el S S. Dr. Rubeol Ãlberto

-!_azar que repre.eo�8rá o muoiclpio naquela' 101eDidade.

Dia 17, quiDta feira, lerá um' dia muito feetivo pata o

veneraDdo e diltinto caiaI, Anotio (Idalioa) -Cunha Ramol;
eltará completao__do mail um" .feliz 8,00 de' lua pre,tativa exil'

têDcia. Seohora dotada de om coração' de raral virtnde., mãe

extremola, modêlo de elpô.a, Daquele dia terá a mail merecida

recompeDla por parte de lua extremola família e ioómero.

amigol que irão felicitá-� pela, feltiva data., o

A coluoa almeia moital felicidadel e paz pela lignificativR
data natalícia,

'

Outra de Médici
o Prelidente Médice deverá lurpreender muitol bra.iIairol

trabalhadorel DOI próximOI dial oom ma'ÍI .jJma de lual medi·

dai laneadoral, delta vez relacioDada III alliltêocia locial. O.
.iDdicatol deverão ler eocarregadol-de promover alliltência 901
leUI" allociadol. defflf-ºgando OI a�bolatóriol do INPS. E o

fim dai filai. (Gazeta do Povo).

REGISTRO
CIVIL

,to passo para ,a "rdade tarifária
o

.

Miniatro '.Ial Co�uoicaçõel Coronél Higino Conetti,
deu o primeh'o palio para, «) re.tabelecimento da vardade tari

fária: a auioatura do Portaria que dobrou -'\al tarifai postail,.-a
entrar em vigor dentro. de um mê., .eguado OI têrmol da Por

taria, vai acabar o carta aérea. Ficará a critério do Correio 8

e.colha do meio de tranlporte para a correllpoodêocia, ma. Il Faz �aber que
I emprêea promete e.colher o mail rápido' e eficiente. Outra no- �auro Sàrdá e Ver a Maria Tabalipa.

vidade lerá II ado"ão da taXI) ,óoics. A taxa óoica lerá decoro Ele, natural d&' Estado, nascido
.. em Três Barr n dia 25 'de maio

rêocia da elimioação da carta aérea. O nôvo li.tema aumentou de 1942, indus ário solteiro, domi-
de cinco para viote gramai a unidade de pê.o. Uma carta com I ciliado e res· nte, te municípiO,
20 gramai CUltuá cpelo meio de tron.porte . Q1ail rápido», Cr$ ftllío de M el

'

Jo Sardá e de
• d P

. 11.,,' •

t' dona Helen . Hunden i Sardá, do-
0,20. Na oportunidade' da al'lnatura & ,ortarla, -o �ulDl' ro miciliados residentes este muni.
dai Comuoic8çõel citou à impranla outral vllntagenl, pa Dova ,_

cípio. Ela, aturar\dêate Istado,
tabela. (Gazeta do Povo, 4/3/71D. nascida neste nicfplo. no� dia 30

de dezembro de 1949, doméstica, ,

Passarela/ da Sociedade, solteira, domiciUada� e residente
neste mUQicipio, filha ,de Joaquim
Tabalipa e de dona Mafalda Taba
Upa, domiciliados e 'residen.tes neste
ll!unic,ipio.

'

Apresentaram os do!}umentoll exi
gidos pelo Código �ivil 160. Se
alguém tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito. "

Três I�arras, 07-de março de 1971.

Maia lJba de ADdrade
Escreveote Juramentada

NEREIDA CHEREN OÓRTE, oficial
do Regtstro Civil, do 1.0 Distrito de

Oanoínhes, faz saber que
pretendem calar:

Aleide. Sehupel e Carolina LiDo de
Oliveira. Brasileiros, solteiros, natu
rais dêste Estado; residentes neste
município. J!;le� de proüseão moto
rista, nascido em Passo Ruím-Pa
panduva-SC, aos 24 de novembro
de 1940, é filho de Brazllio Schupel
e de dona Antônia tabas 8chupel.

'

Ela, de profissão doméstica, nasoída
em Salseiro, dêste município, aos
24 de dezembro de 1952, é filha de
Ramiro Lino de Oliveira e de dona
Etelvina Schukes Martins.

Ramiro LiDo d'Oliveira e Etelvina,
Sehue MartiDl. Brasileiros, solteiros,
naturais dêste município, residentes
neste Distrito. J!;le, .!_le profissão la- ,

vrador, nascido em Salseiro, dêste '

Distrito, (j5 de novembro de,
1931, é fi de Joaquim Líào de
Oliveira e dona Narzira Corrêa
d,OUveira. EI de profissão domés-
tica, nascida Satseíro, dêste
Dlstrítoc.aoa 30 junho de 1938, é
filha ,_de Joaqu Schue Martins e

de dona Ema G8 Martins.

Gilberto Maebado e

SaDto•• Brasileiros,
rals .dêste Estado,
cidade. tle, de pro
nísta, nascido em

Distri�o, aos 23 de [u
filho de José Macha
Hildegardt Boge Mac
proíísaão protessôra,
Agua Verde, desta
de janeIro de 1939, é I

Maria dos Santos e

Vieira de Lima. '_

DODaldo Ce88rio D broa i e\ M�ria
Dilaêi Boiko. Bras íros, solteiros,
naturais dêste E ado, stdentes
nesta cidade. J!;le 'e prof são ope
rárlo, nascido e Felipe 8chmidt,
dêste munícípío, 08 04 agôsto
de 1950, é filho d Franc o Dam-"
broski' e de do ' Luci Bolauf
Dambroski. Ela, de rofiss domés·
,trca, nasc�da em tri deTrês
Barras-S<::J, aos H de reiro de
1954, é filha de Vassilio Boiko e de
dona Escolástica Silva Boiko.

-

ADtoDio BerduD Simaa e Amélia
Gaissler de Souza. Brasileiros, soitei
rás, 'naturais de Santa Catariaa,
residentes nes,ta cidade. J!;le, de
profissão militar, nascido em Distri·
to de Três Barras, aos 15 de setem
bro ,der 194a, é filho de Leop-oldo
FraMisco 8imas e de dona Maria
Ritta de Souza Simas, sendo o pai
já falecido. Ela, de profissão cabele
reira, nascida em Barracas, Distrito
de Mafra, aos 20 de maio de 1944,
'é filha de Heleodoro Maria de, Sou
za 'e de dona, Clotilde Gaissler de
Souza, já falecida.

,--Se algúém souber de algum im-,
pedimento legal, IJ.cuse-o na forma
da lei.

Canoinhas, 89 de março de 1971. .

,

Nereida Co 8&rte _ Oficial do Reg.,Civil 2)
C.I.O. n.o 004718449

,..

Registro Civ'il

E D I T A L'

\

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM.SE menina Maria de Lourdes
HOIE: a sra. da. Lucilda filha do sr. Waldemiro Pospor. ,

.espõsa do sr. João Batista DIA 17: us 'sras. donas:
Ferreira, residente 'em Satseiro; Irene espôsa do sr. Ernesto
o st, Alcidio Zaniolo: os Zukow, Joseta Conegunâes
jovens: -Hildrio Wardenski, esbôsa do sr, Amaziris Daort
Cidilon Reinut, Fábio José e Dirce�spôsa 'do sr. Vivaldo
Bialeszi e Hililrio Prúst,'- as Crestani; os srs.: Estanistat«
meninas: Maria Goreti filha S h I' S
do ,sr. Ioão OtOSSRO"P"t' Sob;"

c uppe, residente em slseiro
I' e Lineu Pacheco, a srta.

e Márcia Regina filha do .sr.: a :: B k t:
.

Nivaldo Damaso da .Siloeirs.
ttrica au at; os 10vens:
Oswaldo Rogério de Oliveira

AMANHÃ: a sra. dona e José W�ldir Schulka; os

Eltride 'Diener espôsa do sr, meninos: Décio 'Roberto filho
Afonso O.' Lütke; os srs.: do sr. Nivaldo Roeder, Cláudio
Harrv Grodt e José de Oli- César ·filho do sr, Cláudio
oeira Godoy; osgarotos: Jorge (Iadotti, Ezequiel e [oel (gl,

.

filho do sr, Victor Planzer e meos): filhos, do sr. Severo
Sérgio Luiz filho do sr. Julio Semczuk, Pedro filho dil vva.
Gonçalves Corrêa. sra. dona Ma,ia das Dores

DIA 15: os srs.: Horácio da' Silva ce Ronaldo Régis
, Costa, residente em Xanxere, I filho

do sr, Alfredo Moebios.

João Maria Corrêa. e Bruno DIA 18: a .sra. da. Helena
Wendler; o jovem Irineu José espôsa do sr: Leopoldo Buba,
Webber; a garotinha Ana residente em Curitiba, o [ouem
Cristina /ilha do sr: Edson Rogério Tremei.
Proehner; o menino Waltrido DIA� 19: as sras. donas:
filho do sr, Eroino Funka. Iracema Silvia espôsa do sr.

DIA 16: as sras. =donas: Gaspar. Mülb'auer e Elvira,

Elmi espôsa do' sr. Hercilio espôsa do sr. Ernesto Noern»

Sabatke, lnd Ma,.ia espôsa berg; o sr. Antonio Soares;
do sr. VitorPereira e Astrid as srtas.: Josefa Sencsuck' e

espôsa do sr. AfV Wiese,' os Ursula Anita Mews; a meni

srs.: Benito (iastâo Bastos, na Josane ,}fara filha do sr,

residente em Põrto União, Gilberto Grochowski.

Amaziris Daoêt e Jair Côrte; Aos anioersariantes, nós-
-à srta. Dolores Holler; a sos sinceros parabéns.

CerâmicaAlvino Vo�t S.A.
ASSEMBLÉIA ORDINARIAGERAL

CONVOCAÇAO' /

São convidàdos os'senhores acionistas desta socie-
\

dade a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que
terá lugar na sede soCial, nq rua Paulo Wiese, s/n.o,
nesta cidade, no dia 29 de abril de 1971, à$ 16 horas,
a fim de deliberarem 'a se.guin�e, ,<'�.'"

O R DE, D b l}"..l?A:
Exame, discussão e vo ã�.;9(Ç'Í'elatório da Diretoria,
balanço geral, demonsy,. ""o da conta lucros e perdas
e parecer do i 1, referentes ao exercício
de 1970;
Eleição do Co
o exercício d 1971 e eleição C

Assunto de interêsse geral.

1)

3)

pectivos suplentes para
o vago da Diretoria;

Acham-se à disposição dos

para os efeitos legais, na sede social,
se refere o art. 99, do decreto-lei n.o
setembro de 1960.

'-

f.nhores acionistas,
documentos que \

627;
.

de 26 de
\.-

/

Canoinhas, 22 de fevereiro de 1.971

Ha�ry Vogt - Diretor-Presidente

,

CerâmicaAlvino(Vo�t S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

VOCAÇAo
os senhores aóionistas desta socie

Assembléi�Geral Extraordinãria,
ocial, n,�ua })aulo Wiese, -s/o.o,
de ,bril de 1971, às 17 horas,'

,,.jl"t!iJ'm e ,"-

I

dade a se reunirem e

que terá lugar na sede
nesta cidade, no dia
a fim de 'deliberarem a

1) Aumento de c

reavaliaç'"

,DI A:,
aproveitamento de reservas,
utras fontes;

2)
. /

utros assuntos 'de inter �es sociais.

Canoinhas, 22 de fevereiro de 197.1

Harry Vogt Diretor-Presidente < 2
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�nUANDO ÊLE GASTAR UM
.

POUQUINHO É nU,E v. VAI
PERCEBER COMO É ECONÔMICO.

,'-

"' i Que êle não deixa v. nà mão.A '

não é novidade. Mas. para c�:
i-:.

f.
que, êlecontlnue sempre assi�'.faça uma visita à nossa oficina, de" ez

em quando. Afinal, nenhuma mácÍ' ina
é indestrutível. Felizmente..o Fusca foi

, construído por gente que queí ou

as pestanas para criar a mecânica m� is

simples que-existe. O motor, p
exemplo. Na maíor parte dos casos
-

!!J:ecàníco só precisa abrir o capô,
Tõdas as peças importantes estão bem

à mão. E não é preciso ser contorcionista.

'!\ Se o problema fôr mais
,

,;,� sério. bast,a afrouxar
algumas porcas e�parafusos e

trabalhar com o mofdi" à mão.
Muito mais fácil. ,:ão? Se. quebrar
alguma coísa no seu Fusca, não se

assuste. Não vamos deixá-lo a pé
por muito tempo. Nem obrigar
v. aernpenhar a prataria da
vovó. E pode acont'ecer
de êle nunca quebrar. C-

O que; afinal; não seria uma

grande eurprêsá para 'nó? ,

MALLON 'elA., i) ..&
Ruá Vidàl Ramos, 1095 ,CAN'OINHAS-SC.

REVENDEDOR
AUTÓRIZADO

PORQUEAKOMBI
VIVECONTANDO

.

.

VANTAGEM?·
"_rlI>

,

\

p
,"

Só a Kombi tem portas laterais que
facilitam carga e descarga. .

Só a -Kornbi é fácil de manobrar
e estacionar.
Leva �té 1 tonelada. É resistente,

forte, econômica.
Não dá oficina, vai a qualquer lugar.
Venha buscar sua Kombi.

Descubra outras vantagens e passe
a contá-Ias também.

elA.MALLON
aua Vidal Ramos, 1095 �.- CANOINHAS-SC.

REVENDEDOR
AUTORIZADO

,06.03.1971

Récei:fa Federal:
A Delegacia da Receita Federal de Joinville, por
sua Assessoria de Relações Públicas, divulg9u

nota com �s seguintes informações:

Palestr,as sôbre Pessoas J,uridicas'
Além do eCaderno Especiallt dOI jornais c A

Noticia» e cCidade de [Blumenaus, que � publicou as ins
truções de preenchimento da «Deçlaração de Rendimentos
de Pessoas Jurídíces» (Circular Conjunta n.o DRF·STI
ARR/NIEF - 1/71), a Delegacia da Receita Federar de

Joinville,
.

como parte integrante da «Operação Impôsto
de Rén'da-71». fará realizar uma sÉ'rie de palestras de

orientação:" fiscal sôbre o Impôsto de Renda de Pessoas
_ Jurídicas proferidas por Agentes Fiscais e de conformi
dade com 'o seguinte cronograma: em Joinville, dias 16 e

25 de março e 9 de abril; em Blumenau, dias 10, 22 e

126 de março e 7 de abril; em Itajai, dia 2 de abril;' em
São Francísco do Sul, dia 6 'de abril; em Brusque, dia 12
.de março; em CANOINHAS, dia 24 de março; em Curí-
tibanos, Q,ia 7 de abril; etn Ibirama, dia 18 de março; em
Jaraguá do Sul, dia 30 de março; em Mafra," dia 23 de
março; em Pomerode, dia 13 de abril; em Pôrto União,

/ dia 26 de março; em Rio do Sul, dia 19 de março; em São
Bento do Sul, dia 22 de março e em Timb6, dia 26 de março.

-

sao

Monitores

gratuitos

Cursos' de

\ .J

Esclareceu o Supervisor-Sub Regional da eOpera
ção Impôsto de Renda-71» na DRF de JoiIiville que os

Cursos de Monitorf!8 para o preenchimento de eDecIa)'a
ções de Rendimentos» de Pessoas Físícas são inteiramente

gratuitos e estão sendo realizados em todos os municípios
da 1utisdição fi�cal sób a direção

�

dos Chefes de Agências
,e Postos da Receita Federal.

Ao final dali referidos Cursos, os ,participantes
receberão visto dos Certificados fornecidos pelo Centro
de Treinamento do Ministério da Fazenda.

InFormação .: de Pessoas Jurídicas
. sabre rendimentos pagos

,
Conforme Instrução Normativa �ssin8da pelo Se

cretArio da Receità Federal, a 28 de dezembro passado,
'as Pessoas Juridicas estão dlspensadas da obrigação de
mencionar no modêlo de «Informação de Rendimentos

Pegos. ou Creditados» (anexo à ed�claração de rendímen
tos» de 1971) o número de : ínscríção do beneficiário no

cCadastro de Pessoas Físícess. n

-DEN-ÚNCIA S,EM ��UN DA
MENTO CONTRA -O, SR.
ANTONIO ROO'RIGUES

Esteve em nbssa redação o sr, Antônio Rodrigues,' que
hâ mais de doze ..nos mantém uma pequena Farmácia na vila
de Felipe Schmidt, tendo trabalhado por muítos anos . como

enfermeiro no Hospital Santa Cru:z, desta cidade, onde era conhe
cido pelo apelido de Darci' (porque havia muitos Antoníos);

Exibiu-nos O sr, Antônio' farta' documentação, inclusive
um atest�do firmado por pessoas de maior destaque e autorida-
des, onde se lê que:

.

I '"

Tendo sua companheira' UmbeUQa Vieira a08 14,de agôsto
- de 1970 abandonado o lar, levando ain'da as ftlhas: Cleide Maria,
Clarice de Fátima e Mariâogela, de _ má fé entrou ainda com
denúncia em juízo" afirmando. que o sr. Antônio Rodrigues não
alimentava a fami1ia, não _lhe �ava roupas e agasalhos e aindfl

,

andava permanentemente embriagado.
O atestado de que falamos, contesta as afirmações de

Umbelina, afirmando' que, o -er. Antônio alimentava a famflis,
dava-lhe roupas e agas�lho&, e não vivia embriagado.

:ElIse documento que desmente as a'cu8ações da mulher
que abandonou o lar é assínedo pelos -srs, Mieceslau Staskowian
intendente exator municipal. de Felipe Schmídt; Rubem L. Wolf
juiz de paz; Ademar de Oliveira Godoy, coletor estadual; João
Alves Rocha, impodante industrial; Manoel Jungles, delegado da
policia; e Vitoldo Lidelus, bechsrel. As firmas foram reconhecidas,

'�pela tabeliã Rita Fiamoncini.
'

Declaração
Alvaro Soares Machado, declara para os

-devidos fins,' que extraviou sua CARDENETA DE,
POUPANÇA da Caixa Econômica Federal, .de n.? 138.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TAXA
1

'

(Contlnnaçlo do número anterior),
E Dio_guém pode negar, DO ca�o, �a existência de- '

se�viço público, específico e divisível. E serviço público,
porque -peesrado pelo Poder Público (o Munidpio), É

. serviço específico, porque se constitui em atividade es.

tatal especial em relação à pessoa do contribuinte. diversa
da sua atividade geeal, É serviço divisível, porque'
suscetível de uso individualizado, permitindo-se que cada

. peseoa dêle se beneficie, isolademente. -r-.

D E�
!fltI'-

T E l EV.I S A O
como é o Muóicípio Da cobrança Cle-taxas por servi,Cos
por êle prestados. Por outro lado, também restritiva.
mente deve nr aplicada a declaração de Inconstitucio
nalidade ,c!e Dorma legal,. devendo o Juiz, ·semp�e que
possível, dar por sua validade, E êsses mesmOs princípios
se aplicam na apreciação da legalidade ou não da norma
municipal. A lei n.'1 882/64, do Município de Jaú, devi·'
damente formalizadá, não cria e nem cobra nenhum
tributo sêbre o serviço de transmiJsão ou retraosmissão
de televisão. Tão-sômente cobra uma- taxa pelos 'serviços

. Cremos ser pacífica a posição de que, np caso. de manutenção de tôrre repêtidore de televisão-. A lei

est.amos diante de

um.
serviço específico e divisível,

;i
é bastante clara nessa afirmação. A taxa não' é sabre a

prestado ou pasto à disposição do contribuiote, Dilo '( tr9Dsmissão, retransmissão, captação pele instação. Tão ..

havendo dúvidas quanto à visb.Iidade da cobrança
-

,f somente pelos serviços de manutenção das respectives
,.

�a .taxa �ela lua �re§ta�ão. Do c?ntrário, se!--!a . uma/ tarres, por ela instala·das e ,p<!r ela mantides. A1iátJ, a

limItação lDco�pahvel com o nOS60 sistema

co.nl.tltU"C.I01.a.
F .

prôpria Heaolução.. n.o - 15, do CONTEL. de 15.2.67,
NeElsa linhe .de nsamento é a decisão do iz

esclarece que "as en' es que pretendem executar

de Direito de 18Ú, São lo. Dr. Rubens M,;aes"
. sêrviço de retransmissi(o elevisão deverão possuir,

Salles, ao dar ganho de êáusa a ·tura lecal: comprovadamente, os recursos íaimos neces.ários 80

-, empreendimento" (art. 5.°), Nesse entide, não vejo.'
"'Ê"te serviço é, hoje. reconhecidamen ilegalidade ou, 'inconstitucionalidade na ei municipal gct�'

sidade pública. Nada impede. portanto, que o Jaú, n.? 882/64"..
'

.

onde não esteja êle instalado ou onde os

_

não o estejam lidministrando- regularmente,
.

.

.

Nlo procede, também. a alegaçi(o de .q
nhorie e cobre as taxas nec4!!lsárias para a nicípio, ao cobrar a taxa, eeb·ria tributando

tenção. Fornecê-le gratuitamente. a -uma te·leco�uoic8çõe.,.0 que é inconstitucional

população às custai da grande maioria de de. competência da União. No C980 e

é que nâo seria justo. Autoriza a Constit gerador da taxa nâo é a ceptsçãc do s'
em leu artigo 19, n,o II, o MunIcípio a através da tôrre e-da aparelhagem e

pr6prias taxas, prcvenientes essas de lerviç específicos jeçilQ; é, sim,8 utilização do equipame
p()l' êle efetuados ou colocados à disposição o cidadão: dos usuários existentes DO Município,'
Tal, dispositivo é repetido pelo art. 77 do.

.

'Tc' . ee dó serviço,
butário Naciooal (Lei Federe! n.? 5.172, de 25 de ou u'_ -' Men08 convincente é a afirmativa lnCOnStitucionat·bro: de 1966), Assim., conatitucionslmente, tem o lidade do tributo, ppr sero serviço de radio usão destinad

municipio 8 competência privativa 'na arrecadação das a ser recebido direta e livremente pelo p o em ge

taxas proveniente. de serviçoe por. êle prestados. � (art. 6�o, letra d, do Código Brasileiro de Tele-co
.

-

a).
Parece-nos que a preocupação do legislador foi a de que o

princípio indi�cu'tível, em matéria de � interpretação de público receba o som ou fi. imagem, sem quaisquer tnteríe-
textos legais, que tada disposição que restrinja a com. rênoías- ou. embaraços que possam dificultar uma boa

petêacia natural de um poder deve ser de âmbito restrito', recepção pelo telespectador.
-

quando o mesmo está dentro
do limite dê propagação d&� imagem e do som da estação.,

já que representa uma capit'is diminutio do 6rgão ou Naquelas cidades onde não existam estações de televisão,
poder naturalmente ou couatitucioualmente competente. Isso só. é possível mediante a ação de uma tôrre de

\. . \

Atividades dá

se ntar
tela, ·0' ato

e aa jma m

.

imediata p •

por eecepeore
raio .de alcen-

.1

retran�mlssão.
Jamais a intenção do legislador, ao colocar no texto

da lei as expressões «direta» e «livremente», foi a de proi
bir a remuneração do serviço. Tanto é o Decreto n, 52.026,
de 20 de maio de 1963 (Regulamento Geral do CódJgo Na
cional de Telecomunícações), diz no seu art. 47 que «as

tarifas a serem pagas pelos úsuãríos dos serviços de tele
comunicações, excluídas as reterentes ã.radíodítnsão, serão
apigvl!.dos pelo CONTEL». E como serviços de radiodifusão,
de acôrdo com ·a definição legal, vamos encontrar os de
retransmíssão de imagens e de �ons (art. 6.°, n. 26, do De
creto Federal n. 52.026, de 20 de'maio de 1963) .

, Por outro lado. não é aconselháv�l, 'Como i�ontecia
no passado. vincular-se a taxa a percentuais do aalárlo
mínimo, vez que os custos crescem em' proporções auperío-

,

res ao salárío. Deve o legislador alterar a/aHquota do
tributo sempre que fÔll necessário remullerar.,l"ealistlcamente

. os.pagamentos necessárlós ae ·funcionamento e expansão
do serviço e cobrir despesas com a d�feciação do equí-
pamento decorrente de sua pl'estaçãov,,: .

A taxa de·1 TV só poderá. ser"'co,brada se o serviço
fôr prestado diretamente pela Prefê"itura,-sendo Ilegal sua
cobrança, quando mantido por utra organização que não
seja Município.

.

.

.

(
s que ra .cobrança da taxa

rece garantia e a Preteítura
tes para assegurar o seu nor-

ma estrutura: de fiscalização .não
em vista ó pesado ônus que isso

cal.

No entanto, reconhe
de TV é. prática que não
,não dispõe dê m s 8U

mal recebimento. t
ê a recomendável, t
trará à admínístraçã

_

Resta .ao gov. o unícípal estabelecer alguns 'me
canísmos, nem se e sa fatórlos, para sua cobrança,
como conseguir. das rmas dedcras de aparelhos de TV
ou de assístêncía tê os- quê. estem informações, mediante
solicitação da Preteí a. dos mes de compradores de
aparelhos ou clientes, ara eíeí de organização do cadas
tro da taxa ou da tal' a de TV. u de obrigar os proprie

. tários de·· aparelhos a se i screverem na repartição
competente da Prefeltur lança o, de ofício, os que não
adotarem tal procedimento.' da, o que achámos mais
válido. fazer uma campanha, to aos proprietários de

aparelhoa pedindo sua colaboração, que é fundamental para
. a manutenção do serviço. �

Sem êsse comportamento do usuário, será muito
difícil manter o serviço em níveis. desejáveis ou obter os

recur_Bos.mínlmos necessários ao empreendimento.

Municipal de (anoinhas

Jair Le..àck. para ocuparem ai'

1.·,.e' 2.a Secretllrial. l'e.pectiva.
mente. Colocado o requerimento
de diípeDla de intentíc!o a vota·

,

Prefeitur'a Municipal de (anoinhas

EDITAL'
.,

De ordem do Sr. Prefeitõ Municipal, torno público""que 09

responsáveis pél&!I térrss. margioadas por estradaR e' caminhos, devem
fazer �s roçadas margiqais com derrubadà J de· 3 metros para· mais,
DOS -meS(lS de MARÇO, ASRIL e MAl cabendo aos responsáveis
pela, terras que 'tiverem na frente, fia estrada!! e caminhos, árvo·
res de qualguer espéf:ie

-

qU!l ali iam durante o dia, O dever
de derrubá· las.cado o -projeto a' 2.a dilcullãô e

votacão foi o mesmo aprov.ado' As áreas quet o
. serãQ roçadas pela Munic

à missão . de dos proprietári\ls faltosos.e despachado
Redação para
téxto fi'oa,l, se

dência em e

os. trabalho

Senão extraordinari� do dia 28 (:omiUl{o. de Finança. ,ôbre o ção foi o me.mo aprovado. CoJo.
de dezembro de 1970. Prellidência: projeto -de lei que 8Dula � luple
Vereador D". Paulo Eduardo Ro- menta dotaçõel orçamentária. na

cba Faria. 1.° Secretário:· Vereador
.

importância . de Cr $ 42 500,00,
Adhemar Schumacher. 2.° Secre- 'lendo que o Sr. Prelidente paliou
tãrio: Vereador Pe_dro do 'Santol a Pre.iàência ao, Sr. Vice· Preii·
Corrêa, email o comparecimento dente e foi à Plenário é de pOlie

,_doI leguintel EdÍl: Sra. Jeão da palavra manideDtou-Ie contrá
Seleme, Alfredo Franco, Jair Le.· rio .80 projeto, elpecialmefJte ,no

lack, Francilco Bueno de Siqueira,
/
tocante à. dotaçõel referentel a

Guilherme Pru.t, Edmundo Bit. auxílio à indigente., dizendo que
tencourt, Beno Fridolin Fuck e .e vota'lIe, leria contrário ao pro· afim de e a· Comissão de
Alfredo Ivo Pa�l. Hayendo nú- jato, e que o Sr. Prefeito Muni-.

Red8cão�;j> aboiasse o texto ({MI
mero legal eliberar, o Sr. cipaL encaminhou à Cala 1Il
Prelidente _declarou' rta a pr�... projeto datado·�e 28·12· 70, quand d� .ma\fria suprá. Findo o prQ�
lente Sellão. ORDEM DIA: o exercíilio financeiro termina a

o reaifriu a sessão. A Comissão
Entrou em di,cu'lão e v Bção 31 de dezembro,' ap6. allumiu a .#

-

-

ap61 apreleotação pela CoDiI NO . prelidência, lendo que_ ainda 'di. �déCão apresentcu parecei',
de Finanç!!!, de parecer .ôbre VerlOI -Vereadorel dilcoul!rem 'f!

to final 80' projeto de lei
emenda ao proieto de lei que ,ôbre a matéria, colocado o pro- qjif! nula e supIementa dotàcõesluplementa dig,o. que· anula e to li .a votação, em �iitude do ,1f
luplemeota dotaçõee orçamentári81 p e . haver lido lublcrito Ci!Ca ntárias na imJQrtânda
na importância de Cr$' 39.500,00, . reatriçõi31 de trê. -íÍÍembrol .. e Cf 42.500,00, colocad� o

lendo aprovada a emenda com o i'lão, (oi o m�mo' àprQvado 1-1 .

projeto em 2.s di,cullão e votaçã.o � ,r I" a quatro, ° Vereador �efer!d
por leil B· quatro,

.

votaram contia 1& ui}her � �rult requereu �iapen�a
,a emenda OI Vereadorel Bano ,ftle IOten CIO para 2.· dl.cuuao

Fridolio Fuck, Pedro' :i01 Santóí le votação, havendQ o SI. Preli
Corrêa Alfredo' Ivo Paul e Ed·H dente ps( do a prelidêocii1 ao

mundo' BittercJuct, - lendo' que -ri Sr. Vice·P ideõte e.e retirado

matéria foi delpachada a CõmiuãB ndo que ° Sr: Vice-
. 'de Redação para emitir parece·. IIOU a prelidência
A Comillão (le Finança. apre.eat .

retário e retirou-Ie

parecer ao. projeto de lei q que foi acampa-
anula e IUplementa dotsçõel o '·f. 2:0 Secretário e

('

çamentárial na importância d reador�l' Edmundo
42.500.00 Nçruzei�o.. A Cümillão'

é Beno Fridolin Fuck.
de Redaçao'"ÍÍprelentcu pareCtr e

texto final ao projeto de lei que I _�lM'tro Sr. 1.° Secretário no

anula e lUpIemanta dot8Ç.õel or- exercício da Prelidência, convidado

çawentárisl nB importância de aOI Vareadorel Alfredo Franco e,

Cr$ 39.500,00, colocildo o referido
parecer e texto final a l.� e única
dilcuuão e votação, foi o meemo

aprovado e encaminhado à lanção.
Entrou em discunão o parecer da

arecer & La e única

votacão foi aprovado
ado à sanção.

89. 10 de março de 1971.

, Jltamir.o·'Ricardo da Silva
.......

Dirêto� ,do Exp. da Câml;lrB ir
�

1 "

,I
..�.
.,�.

'L�i.! Assine! Di!,:u,lgu�L, ,,_
l

.

CORREIO�� DO

N0RTE
.

'@' .

oçadas até o dia .1.G de junho,
cobrando· se as despesas e multas

s. 'iJ;lclll3ive serviços de patroJa,· será
pre para a_s est.ra�as e caminhos

Os .Senhores lote
tão encarregados de maR

das determ!aações conti
(

O presente Ed
gado' através da Rádio
para coohtcimento de dos. , ,

(\

Canoinhas, 1.0 de março de 1971.

lair Lessak - Encarregàdo dà'" . de Estradas'
Vieto Alcides Scbnma_cber Prefeito Municipal

,
.....

imprensa local e clivul.
locai, de costume.

\.

Material' 'escolar1 •..

A"TENCAO-I!!
. '. .' ,

,

:

de todos os tipos,' só na

I MPRESS ORA 'OURO VERDE L TDA.
PREÇOS. SEM CONCORR�NCIA.
Grande sortimento de cadernos, lãpis, borrachas,

.

livros, canetas, etc... ,

�'ChamaIílos atenção. 'sôbre os

�

cadernos, da ma�s
alta qualidade, a preços baixos.,Descontos especiais

p�ra, Comerciantes e Professôres.
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Pode breve a
•

surgir

.aolução para o mate.
.

.
o sr, José Lacerda Junior, presidente do Sindicato da Indústria

do Mate do Estado .do Paraná, fêz uma afirmativa alvissareira. Disse êle
que a crise que a,fIige atualmente à economia ervateira, poderá ter em
breve uma solução. Em suas deçlarações, deixou claro que «estamos
caminhando para uma situação de normalidade».

Tôdo êste otimismo está lastrado na criação
.

é funcionamento,
para logo, da Cemate, uma comissão' que irá coordenar a exportação do
mate nacional, com participação direta do. govêrno federal, através do
Instituto Brasileiro do Desenvolvimento "Fíorestaí - IBDF -- Cacex e

. outros órgãos•.
Com essa medida, a exportação deverá ganhar nôve alento,

solueíonando parteeonsíderãveí dos problemas que existem' hoje para os
produtores, índustríaís e exportadores. Além disso, os Incentivos para a

Iormação de novas áreas de penetração do mate, como o refrigerante, o
solúvel e a extração da cafeína, também 'estão sendo esperados, através
de um ato do govêrno federal.

'

/

O presidente do Sindicato do Mate qualiflca�éomo Inadímíssível
a ausênela brasileira em outros grandé's mercados internacionais, onde a

Argentina; c9ID um produto muito inferior ao nosso, já exporta milhares
de ,t<!nela�as de. erva mate.. Para que o nosso Pais possa conquistar êsses
mercados -, assinalou - é necessária uma vigorosa ação conjunta com

.0 govêrlio e 08 exportadores, que não pode ser realizada até agora por
�alt8 de amparo governãiílental. . D

1-

PIL�ES CULTU�RAIS
'.CONVITE

íalio da ComODidade EV'é,Luter�. - dia 15, eegu';da f�a, às 20 hora.

Programa.em portuguê.:

1)' N,/oticiário
2-V Auto, automóveis, carros

filme sôbre automóveis

3.1 Constmção .da tinha, "Vôo do Pássaro"
COLORIDQ - na Mar Báltico - Ilha Fehmam • uma
ponte gigantesca

4) ,Côro-do mundo - colorido
'os famosos Regensburger Domspatzen, deliciam os

espectadores' com lindas eançõea populares, apresentan
do msrsvílboses .paísegens, em magnifico colorido.

"

ÚNICA APRESENTAÇÃO.

,
.

A FAMILIA de "

Nilo . Rio
agradece sensibilizada �s confoetadoras ma�ifes.
tações de pesar que tem recebido e convida
parentes e a'mi�os ',para a l\lissa . de 30.(t', Dia,
que. em intenção de sua boníssima 'alma,
manda celebrar no dia 20 de março, às 19;00

, horas, na Igreja_Matriz Cristo Rei.
/

Por mais essa demonstração de religião e

amizade, 8ntedpádamente agradece,

.�, x x

Esteve em Pôrto Alegre o sr.
'

João. 'Iwendt, dinâmico gerente
do Pôsto Esso:' Ampliação e re

forma,
.

com 'grande' melhora-
-mento ao aludido Pôsto -:em vista.

x x x

E vem a1 o nôvo Governador, .

Engenheiro Dr.· Colombo Ma- ...

chado Salles, esperança de todos
os cMarinenses,. especialmente '1 1 •__ 1
dé nós, os canoinhenses. n

Em qossa cidade, o sr, Carlos
Valentin, alto funcionário do
Banco do Brasil, em inspeção
na agência local.

.

x 'X x

Foi transferido para a capital
o

.

Comandante . do . Batalhão
Januário Côrte, Cêl. Róque de
de ,Oliveira Mendes.

x x' x .

Em nossa cidade, em visita
aos seus familiares, o jovem
Carlos Alberto Mayer, aluno da
Escola Naval.

x x x

Impressionante o número de
alunos matriculados no Ginásio
Santa Cruz e Curso Cientifico,
mais d'é 1.20Ó.

x x X

Estf!lve em nossa cidade, 2.8
feira última, o' agrônomo dr.
Conrado Zimermann, alto fun
cionário da ACARESC, sediado
em Florianópolis e aqui bastan- I'te relacíonade.

x x :I:

.

Os' bons; Décio Rocha e E,ran
do Luiz de Carvslho adquiriram
um ótimo imóvel na localidade
de Salseiro, destinado ao reflo
restamento. Dado as boas con

dições do local, vão ali instalar
um "jardim de. Inverno' ·para
ss famnil�s do Democrata" com' -,
o seguinte nome: "Recanto da
Brahma".

'1------------------------,
Notas

Esparsas

x·x X

Vem de ser promovido a

TJe. Cêl. o Major Edgard Kamps
'Pereira, nosso velho amigo e

,

conhecido ex-Delegado de Poli-
cia em nosso Municipio.

x x x

Também o dinâmico Indus
trial, sr. Vicente Dambrosk_i, vái
construír uma fina residência
na' Rua Paula Pereira.

x x X

./
° último número :da Revist•.

do Sul, publica uma, reportagem
de seis' páginas de nossa cidade,
ilustrada com lindas fotografias,
numa oportuna promoção do

.

nosso Mu.nicig.io. Deve-se a

medida \ao Prefeito sr. Alcides'
Schumacher. e aos industriai8,
srs, Wiegando Olsen, Miguel
Procopiak

.

Filho e Wilmar
Friedrich..

Cine Teatro Vela Cruz
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

.:- A P R E S E N TA·:·

HOJE .. a. 20,15 hora. - censure 14 ano.

AVENTUREIRO DE ,JAMAICA
com Julio Aleman, Angélica Maria e Manoel Gil.

Um filme da Pelmex todo colorido, filmado nlU! mais
belas regiõc!8 do mundo.

DOMINGO; • 13,30 hora. - cenauea livre

DOMINGO • a. 16 hora. - ceneuea livre
19 e' 21 hora. - censure 14 ano.

com Antony hen e Mark Damon
Bang italiano .

uper Bang

Deus �omo

DIA

Deus "

�omo Pai iabo por Sócio
--"'_íI'--

DIÃ 16, 3a. feita, .ellão Ú iC:1 • a. 20,15 h .... cen•• 14 ano. .

Uma super produção

Seis Colts do Mal,
Armendariz Jr.

.20,15 h - cen•• 14 anol

Seis' Mal
DIA 18, 5a. feir

i .e'lão única. ai 0,15 h - cenl. 14 Ano.
.'

,

cf Sérgio Card' 80, Odette Lua, P 10 Porto, Mário Lago
e Grande Ote] De super .produção Nacional tôda colorida

Com .a partié pação especial de aetano Veloso, Nara
,.Leio e Dalva de OI veira.

'

DIA 19,6a. feir�\lellão única .. a. 2 ,15 h -·cenl. 14 ano.
�\

·OS
'. ,

........----...-

,Um
cenlura livre

e todo colorido

Guilala, o Monstro do "'Espaco
Todo em Technicolor e Techniscope. ,

DI-A 20, .ábado .. a. 20,15 hora. --: cen.ura 14 ano_.

com Graig Hil, George Matloi e 'Fernando .Sancho no

) -super Fàr West todo' colorído

Pelo Prazer de Matar
Eastrpancolor

DIA 21; domingo • a. 13·,30 hora., cenlura livre

Pelo Prazer. de Matar
D.·A ,21, domingo ,. �� trê. grandiolal ee.lõe... a. 16
hora.• - cen•• line - a. 19 e 21 hora•• cen•• 14 an�.

Um super filme Nacional todo colorido
. -'

I

Cangaceiro sem Deus

, .
�

AL·P'I S'T E
,

..

, ARROZ

Grandê
.

' !
\

variedade'

'-recebeu o Supermer
. \

qualidadeS.

para PÁSCOA,
\

JORDA�N
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