
Para ...

Ja a

'Bairro

J

construcão
-

,

do Altono
De acôrdo com o telegrama recebido pelo Prefeito,

, sr. _Alcides Schumacher, a construção, do Grupo Escolar,
no bairro do Alto das Palmeiras, deverá ocorrer, de ime
diato, diante da deliberação do respectivo imóvel, pela
Cibrazém.

,

O telegrama, recebido têrça feirá,' dia 23, tem os

seguintes têrmos: «22-Fpolis. SC 51.86-28-11,30. N.450.
Prefeitura Municipal. 26-71. Comunicamos V. Sas. ilg
Diretor Presidente autorizou montagem' canteiros obras vg
-provísôríamente vg terreno unidade vg pela firma vence

,dQr� _

concorrência �onstrução Grupo Escolar pt (a) CI-
BRAZÉM». / ,

"

/

Como se sabe a firma que venceu a concorrência
para a construção do aludido grupo foi a Construtora
Marcondes, de Florianópolis, cujo contrato para o inicio
das obras, foi assinado ejn novembro do ano passado.

A Lei da doação do imóvel ao Ministério da Agri
cultura, através da COTRINAG, data de 23 de dezembro
de 1959 e no seu art. 3.Õ expressa o seguinte: Da escri
tura pública de doação de que trata o art. 1.0, constará,
obrigatoriamente, a cláusula de reversão automática do

'

imóvel ao Patrimônio do Município, em caso de inadimplé
menta de qiialquer das condições .previstas na presente lei. '

Com a retirada dos silos' do imóvel doado pela
Prefeitura ao Ministério da Agricultura, no aludido bairro,
o' mesmo imóvel, como expresso da lei de doação, volta
ria, como acaba de voltar, ao patrimônio do Município,
desde que deixasse de ser utilizado para o fim específico,
'ii que foi doado.

'

I

Assim, a Municipalidade, � título também d�eco-

nomia para os cofres municipais e dado a excelência das

condições do imóvel, inclusive sua localização, destinou o

mesmo para a construção do Grupo, imóvel, aceito d'ê
imediato pelo Plameg.

A demora, contudo, na delíberação do imóvel, por
parte da CIBRAZÉM. deveu-se, é óbvio, no processo bu
rocrático, perfeitamente compreensível. A 'direção do órgão,
foi transferida do Rio de' Janeiro para' Brasília e 'o Setor
de Operação neste>, Estado,' foi transferido de .Joaçaba
para Florianópolis.

Tudo foi, feito pela Municipalidade' para a mais
,

rápida soluçãot.do caso, com o envio de várias correspon
dências; ligações telefônicas com Brasília e comunicação
com Joaçaba, através dos serviços de rádio da CELESC.

Contudo, felizmente; tudo correu a bom têrmo e

'a solução.. afinal, veio e à. construção dó grupo deverá
ocorrer de -imedíato.

AMP L A reune-se

hoje em Papanduva
Convocada pelo seu Presidente, Prefeito Renê

Ewers, de Mafra, a Associação dos Municípios do Planalto
Norte Cata-rinense, se reunirá hoje, na vizinha cidade de

Papanduva; afim de tratar de importantes assuntas .que
.ínteressam, de perto, .a nossa região.

A aludida reunião' deverá contar com' a presençaI'

d� todos os Prefeitos que integram a entidade, alem de

Prefeitos do Sul do Paraná, especialmente convidados

para o conclave, devendo ali comparecer, igualmente,
também convi�âdo e, cuja pre�en9a'fjá confirmou, um

representante da Companhia de ��etricidade do Paraná,
COPEL.

-

r

Também o, Deputado Benedito Therézio de Car-

valho Netto se fará presente, vindo especialmente de

Florianópolis para essa finalidade.
, O nosso Prefeito" sr. .Alcídes Schumacher, deverá

ali comparecer, acompanhado de um representante do

nosso legislativo e dr. Leone Greipel, engenheiro da

Municipalidade.

Centri:�is Elétricas de

Comunica ao
,

EstE! Agência Regtonsl
CELESC avisa a todos os seus

"consumidores e ao público em

g�al que, hoje, sábado, ir,
faltar energia elétrica em tôd'
sua área de jurisdição, das ..

I

__�""

às 17 horas, por motivo de

Catarina S/A.
Consumidores'

LESC
al de Canoinhas

Administrador

das
Grupo

Palmeiras
Escol.,r
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CAlXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribéiro da Silva
CIRCULA AOS SABADOSFONE, 128

Noticias do Palá
cio do Govêrl1o

do Estado
Seguiu na tarde de 49. feira,

s Pôrto Alegre, o Governador
Colombo Salles, afim de par
ticipar de uma reunião ,da
SUDESUL, convocado pelo Mi
nistro Costa Cavalcanti.

Participaram, também, os Go
vernadores dos Estados do Pá
raná e Rio Grande do Sul. O
assunto foi & revisão e refor
mulação do setor financeiro

daquele Orgão, possibilitando
maiores recursos na, região Sul
Braslleíra.

'

(

Antes, durante
I
um almôço

no Criciuma Clube, após a ce

rrmorna de inauguração da

Subestação abaixadora de Side

rópolis, construida pela SOTEL
CA, o Gover\nador expressou
Integral apoio politico à Iniciativa
privada, para o aproveitamento
integral do carvão, acelerando
"provídêncías visando o desen
volvímento da indústria carbo-
nífera catarinense.'

'

Acentuou a coerência dos ho
'mens de emprêsa, que buscam
no sul catarjnense, de diversi
carem suas Indústrias da escra

vatura exclusivista do carvão,
tusugurandó processos de trsns
formação', que merecem pleno
respaldo do Govêrno. Referiu-se
8 indústria cerâmica, cujo im

pulso, dos mais notáveis, ajuda
a indústria de produtos primá.'
rios da pecuária e agricultura.
Na' ocasião, afirmou o gover

nador, ainda durante o almôço:
"no terreno político não del ..go
poderes e ninguém fala por
mim. Ao assumir o poter de
Santa Catarina, assumi também

responsabilidade do- comendo
político e desejo compartilhar f
nossas diretrizes com os altos
ideais do 'Govêrno da Revo
lução, para melhor servir ao

Estado e ao seu povo".

-c-Agradecimento
.
Com a, presente nota, cumpre

a esta Municipalídade, agradecer.
de público, a Rig@s9, Celulose,
Papel e Embalagens Ltda. pelo
seu Departamento Florestal, em

Três Barras, pela implantação,
a curto prazo, da nova estrada

ligando, as localidades de Ser
rito a Cachoeira, neste Municipio.
Expressamos, igualmente, n08-

!;lOS agradecimentos ao sr, dr.
Geraldo São Clemente, pelas
atenções sempre dispensadas .eo

'nosso Govêrno. I

Gabinete do Prefeito Muntcí
pai, em 22 de março de 1971.

4lcide's Scbu,macher .

Prefeito M�nicipal

Inova�ãn>.c ,-Comunicação
"Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

,0;=========. ...�
Prioridade ) '-...;..---

. Está se discutindo e até exigindo necessàrtamente, que
as- atlvídades econômicas de Cànoinhas sejam reconhecidas.
Há um nível superior de mais de 60% em arrecadação do

'

I�que Pôr to União e Caçador, paralelamente, também ii agri
cultura tem se mantido firC!!e, em têrmos reais, as exigências
são [ustas.t.Apesar das crises de reajustamento, a estabtlí
dade 'monetária que oferece base e 'orientação 8 qualquer
plano de desenvol virhent6;'''ã''lt�ttJcíação Comercial e Indus
trial de Canoichas, órgão 'p[�omotor l de iniciativa privada, '

se fez presente agora perauje o nôvo govêrno de Santa
Catarina. Reivindica a centr§lização da Coordenadoria Re
gional, de Educação e a Ins'�etoria· Reglonal do Serviço de'

Fiscalização da Fazenda, em Canoinhas. É uma pr íorldsde

que ela quer ter como se fôsse um investimento do govêrno,
devolvendo a enorme soma de recursos daqui extraídos,
traduzindo os valôres produzidos e .aprtmorando a iniciativa

privada que tanto tem contribuido para o desenvolvimento.
E evolução econômica de Canoinhas justifica a .relvín-

, dicação 8 ACLC. E, embora qualquer atividade ou iniciativa
criadora seja um bem em· aí, especialmente onde falta
assistência g_overnamental, ,é certo .qu@ a concretização dos
objetivos dependerá, em, grande parte; da 'Possibilidade de
concentração de grandes recursos privados e isso, Canoinha!l,
Três Barras e Major Vieira, somam economlàs que assegu
ram a atenção de qualquer governante que queira participar
realmente da iniciativa, privada e dos empreendimentos
pioneiros dos quais dependem 8 expansão comercíal-Industrtal.

Este é o momeo,to oportuno para Canoinhas. É 8 de
terminação que exige corrtgendas. Poucas, pouquíssimas
mesmas, foram as sementes governamentaís esp�lhadas nos

'

Municípios do'Ptanalto Norte do Estado. A história econô
mica nada conta para êles, Não' tiveram prioridade .ern

nenhum plano gove�aam@n�aL lVl>�s, ,8, lição, da, exp,eriência-,de não ter�rn recebido n�d8 'no passado, é Instgntftcante o

que exigeah Os recursos de que dispomos hoje poderão
\estar �uperadq,� ,amanhã,. As alterações que se es'tão proces
sando agora, ',pbderão tornar-se mais lentas. Nesta situação,
a administração estadual que se inicia poderá não ter o

apoio das classes conservador-as. Compreensão e direção 8S

inovações são importantes tarefas que cabem aos executivos.
Está certa a ACIC no seu nôvo método do agir. É'

tempo de construir, é tempo de pedir a devolução dos direitos.

Terceiro Batalhão de Polícia Militar
,

'

Comandante do Terceiro Batalhão d� Polícia Militar,'
Sr. Tenente Coronel Roque de Oliveira Mendes, foi

teauatertdo para o Quartel General
Após exercer por um período de seis longos anos 8S

funções de Comandante do Terceiro Batalhão, sediado nesta Ci
dsde, fui transferido recentemente para 8 Capital dó Estado o

Sr. Tenente Coronel ROQUE, deixando seus Comandados sur

presos, e tristes com sua repentina partida, sendo o desejo de
todos os componentes do Batalhão, felicidades em sua nova função,
@,,�qu!:! num futuro bem próximo venha ser novamente nosso
Comandante:

I
I

Curso' de Sargentos e CabosCombatentes do Terceiro
.Batalhão, teve _início' com aula inaugural dia três

. Após um período onde mais de duzentos candidatos de
todo o Estado Catarinense, submeteram-se- a Exame de Seleção
no Terceiro Batalhão, teve inicio às aulas, com uma palestra
'Proferida pelo Dr. José Ivan da Costa, DO: promotor público de
Canoinhas. \

'

. O Curso de Sargentos teve inicio com trinta alunos e o

de Cabos com quarenta e um, todos jovens díspostos 'ao sacrifí
cio de chegar, à Formatura e receber as almejadas divisas, mesmo
tendo de enfrentar vinte e uma matérias, com oito nulas diárias'
durante o Curso. v
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\

Sociedade -Indl. e Comi. Sicél SIA-
C.G.C. 83189084

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital, ficam 08 senhores

aclonístss convocados para 8 Assembléia Gerei
-Ordínéríe, a realízar-se no dia 31 de março de

1971, às 16 horas, na sede social, -8itl' na Rua
. Frei Menambro Kamps, 606, nesta cidade, afim
de deliberarem sôbre a seguinte

de 1970;

2.°) - Eleição do Conselho Fiscal para o exer

cicio de 1971; -

3.°) - Outros assuntos de interêsse da sociedade.
, ,

"
Acham-se à_ disposição dos senhores acío-

Ordem do lDia: - nistss os documentos 8 que se o art. 99,' do
Discussão e aprovação do Relatório da Decreto-Lei 0..° 2�27 'dê 20 de setembro de 1940.

Diretoria, Balanço G",rsl, Corrtâ de
Lucros e Perda'; e Parecer do Conselho
Fiscal, referente ao exercício social

Csnoiohas, 12 de março de, 1971.

Arno Court Hoffmann - Diretor Presidente

Declaracão
., ,

Fed-eral,

Fotocópias minuto
o Cartório do REGISTRO ..IVIL, de NEREIDA

C. CORTE, íunci F�RUM,
PLASTIFICA e faz FO I em apenas

um minuto, de todo documento

que V. Sa.

Seleme
.

& Seleme S/I
.,-

EDITAL(DE

ASSEMBLEIA
CONVOCAÇAO
GERAL OROINARIA

-

São convidados os Senhores Acionistas desta socie-
dade 'a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no

dia 17 de abril de 1971, às 16 horas, na sede social, na

rua Eugênio de Souza, /79, para 'a seguinte
ORDEM DO DIA:

I - Apresentação e aprovação do Balanço Geral, Lucros
e Perdas, Relatório da'Diretoria e Parecer do
'Conselho Fiscal, tudo sôbre c exercício encerrado
em 31 de dezembro de 1970;

II Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação
, de sua remuneração;

III - 'Eleição da Diretoria e fixação de sua remuneração.

Canoinhas-BC, 17 de março de 197\. 2
-

João Abrão Seleme Diretor Gerente

Alv\aro �oares Machado, 1 _

_declara para os devidos fins,
. que extraviou sua CADER

N,ETA DE POUPANÇA da

Caixa Econômica

de n.? 138.
.

. ::::::;:::1::==::::1::::::::==1::::::::::-:::::::::::::!II••::::::::::::C:::=;�::::::::==:=:::::::=:::::
_ u
" D

�� DraD Zoé Walkyria atividade Seleme 'ii
,ii Cirurgiã en.ls'a ii
ii CIC�005 . ii
" "
- "

51 Clinica dentária 5:
.. ..

F. Odontopedíatrla. E5
55 Hora marcada 55
;;' Praça Laaro Müll 4 - FODe, 369 55
.. ' ..
.. . '- ..

==;:�::::::::;;:::::::::::::::�:::;:::::=::::::::;::::==::;_::::::::::::::::::;::::::::::!::====::
',NORTE

Assine! Divulguel

CORREIO DO

PORQUE'A KOMBI
,VIVECONTANDO

VANTAGEM?
�� �:�r' ,)

�é;.�:L� f:

J"o�'f�, "

� 't... �..."

\
,

�:'.;
f :�

t
L,,-
t

.

,

to.

e.RQU T

Só a Kombi tem portas laterais que
facilitam carqa e descarga. _

Só a Kombí é fácil de manobrar
e estacionar. ,

Leva até 1 tonelada. É resistente,

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

Descubra outras vantagens e passe
a contá-Ias também,

MALLON, & elA. '

Rua Vidal Ramos, 1095 ÇANOINHAS-SC.
'

REVENDEDOR
AUTORIZADO

,Hospital SantaCruz
Assembléia Gerai Ordinária

'\

CONVOCAÇÃO
.

/

São convidados os senhores àssociados dêste Hos

pital a se reunirem em Assernbléi� Geral Ordinária, 'que
terã lugar na sede social, sita à Rua Gil Costa s/n.o,
nesta cidade, no dia 4 de abril de 1971, às 10 horas,
a, fim de deliberarem a seguinte

ORDEM DO DIA:
I) Exame, discussão e votação do relatório da

'Diretoria, balanço geral, demonstração da conta lucros e

perdas e parecer do conselho delíberatívo,: referente ao

exercício de 1970. "

2) Eleição da nova Diretoria e Conselho'Delibera
tivo, para o biênio 7 l. a 1972.

3) Outros assuntos de interêsse geral.
Acham-se a disposição dos senhores sócios, para

os efeitos legais, na sede social, os documentos que se

refere ao período anterior.

Canoinhas, 15 de março de i971.
-,

Alcir Woitexen Presidente 2x
'v

'- ;'
.

)�
"

/'

/'
,;.-
i'

O sr, PEDRO FUCK, \ comunic Tl@ perdeu 08 seguintes
documentos: Cartetr a de \Ihbilitação n.? .. 496, ftcando a mesma

sem efeito por ter sírio requertds 29. v. 6; ,�àeltifJcf:ldo 0.° 004633,
'do veículo "Ford", côr verde motor n.?

'

F -'(j4A A 3 SB • 14521,
BDO '1963, placa 5555:'67,' de propri dade do_sr. Afonso Voigt.
Torna- se sem -deito prr, ter sido re uertds 2a. via.

-EXTRAVI

Canoínhss, I_!) de março de '1971.
-

1

(AS
,

ERLITA
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REUNIDAS
Reunidas S • .A. - Transportes Coletivos, tem sido fator

decisivo para integração Cetarmense, '

Acaba de sagrar-se vencedora na, seleção pública realiza
da para' o trans orte rodoviário entre Pôdo Onião - Florianópolis.'" r'

«A., Linha . Integração Norte Cri'istarinense» Reunidas tem,
pois, a grata satisfaç e informar qlt� os serviços de linha em

tela, serão iniciadas a 2 março dg' corrente ano.
lt,'

As viagens serão dire e co'fu a tradicional segurança e

confôrto que Reunidas costuma ep.'''''cer 8 seus usuártos: Õntbus
«Diplomata» '-com serviço' de, pílete, os mais luxuosos e

confortáveis. /i
ft�

'Estão previstos os seguir,tes
IDA ti

PôrtQ Onião 18b30m i
Canoinbas 20b �
Mafra 22h \
Rio Negrinho 23h, �
São Bento do Sul 23h30m
Campo Alegre OOh30m
Vila D. Francisca 01h30m
Joinville 02hOO
Barra Velha 03h15m
Piçarras 03h40m,

'\ Itajai 04h20m
Bal. Camboriú 04h30m

florianópolis OGb

VOLTA
F 'anópolis 19b30m
C&l bortú 21hOOm

, ajai 21h15m
Piçá a8 21h55m

Barra Ve' 8 22hl5m

��__�J�ol�'n�v�'_ 23h30m
OOh30m

Campo Alegre Olh30m
São Bento do Sul 02hOOm

Rio Negrinho 02h30m
Mafr.a 03h30m

Canoinbas 05b30m
Pôrto Onião 07b

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de. Almeida

Correio sem Telefone, há 5 semanas

Como é 'do conhecimento público, nosso sistema de comunicações'
é feita por Um aparelho telefônico, já que não temos o manipulador para
o sistema «MORSE», Acontece que tal aparelho entrou em pane e foi.
recolhido para os devidos repsros. ,Isto já há 5 semanas, estranhamos que
o Departamento Regional não providenciou um aparelho para substituir
o que foi. A indústria, comércio e todos os usuãrtos estão sendo preju
dicados com a 'falta de comunicações' de tal natureza. Um 'exemplo: não'
tendo telefone o telegrama aqui taxado vai por mala comum até Canoi
nhas ou Mafra, acontece que mesmo assim êste colunista passou um

telegrama rlia 6 do corrente, às 9 horas, conforme recibo n." 7, daquele
dia, com um total de 17 palavras, marcando umaentrevísta em Canoinhas
dia 10. Para surpresa geral, lá chegando foi informado no próprio Correio

que o telegrama não tinha sido entregue. Agora que o ECT procura re

gularízat; os serviços para fazer face ao aumento tarifário que vem aí,
nós estamos regredindo na parte que necessitamos.'Aqui fica o apêlo ao-

Poder competente. ,'-
_

Salão Paroquial será iniciado
Já se encontram em nossa cidade os empreiteiros e responsável

pela construção do Salão Paroquial, trata-se de uma construção com 750
mts quadrados, cuja planta já aprovada .terá início nesta semana. O

, encarregado geral das obras, sr, Clodoveo D. Bon�a, natural. da cidade de
Vacaria R.G.S., onde tem sua sede. A turma deseja no mínínro prazo, ou

seja, em 60 dias, cobrir o salão inclusive tôda a sua estrutura externa.

,
A planta é de uma arquítetura . moderna e de traços arquitétônicos de

, ,

belo acabamento. Há muito que já clamávamos pelo referido salão que
egora será uma realidade.

Malas postais por rodovias
A Emprêsa Correios e Telegráfos anunciou para dentro de 30

dias o início de transporte de malas postais por rodovias entre Rio e

Pôrto Alegre, Rio e 8ão Paulo e Marcelino Ramos e, São Paulo. (Gazeta'
do Povo)

,
'

Supermercado no centro da cidade r:

Brevemente teremos no centro da cidade um moderno e apare
lhado super-mercado, o local escolhido foi o ponto em frente ao Açougue

_ Cristal onde será construido um prédio de alvenaria com uma área de

100 mt� quadrados, no mesmo funcionará também, uma secção de frigorí·
fico, o que muito virá favorecer as donas de casa neste setor, O super
mercado funcionará sob a orientação do sr. Lucíndo Sonaglío, homem
conhecedor bastante de tal ramo de eomércío,

Reduzido meio circulante
Mais de 100 milhões de cruzeiros foram retirados de Circulação

na prlmeirà semana de março. De janeiro até agora o govêrno retirou

um total de 400 milhões. Segundo as autoridades monetárias, não houve
emíseão em fevereiro. (Gazeta do Povo)

,

'

Passarela da .Socíedade
I

Com relatívo atrazo registramos a passagem de niver da Srta.
Galei Kulcheski, filha do casal, Miguel (Nazlra) }Kulcheski. A aniversari

ante teve um dia muito festivo, pois os cumprimentos rumaram para sua

residência em alto estilo.
'

v

x x X x

. Amanhã quem estará colhendo uma üor no alegre jardim de sua

existência é a Srta. Neuci Ruske, dileta filha do casal Henrique Ruske e

Sra., completará 15 primaveras.. A quartanísta do ginásio normal, certa

mente terá naquele dia os maís [ustos eumprlmentos de suas coleguinhas
e amiguinhos da jovem guarda.

, x x x x,

Dia 2 p. entrante quem estará festejando idade nova é o Sr.

João Florindo Schadeck, diretor gerente da firma Com. e Ind. Schad�ck.
O acontecimento terá o seu registro na agenda social de nossa cidade,
ocasião em que rumarão para a residência do nata!iciante as mais justas
felicitações pela significativa data.

x x x x

Quem festejará niver dia 81 do corrente é a Srta. Marilú, Almei
da Fid08 residente em Santos, SP. que veio em rápida visita a seus

familiares aqui rt>sidentes, veio acompanhada de sua progenitora'Sra.
Conceição Almeida Fidos.

A coluna armeja felicidades aos aniversariantes e visitantes em

Papanduva.

Ativi�a�es�aCâmaraMun.�eCanoin�as

a s�ssão. Lida essão anterior
'1!NI.�í'fla hora do Expe

diente; ofício do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando à Casa o Relatório das
atividades municipais no exercício anterior,

-

.sendo que a matéria em. aprêço ficou em

pauta no aguardo do pronunciamento do
Tribunal de Contas; ofício do Sr. Chefe

o

Canoínhas, em 24 de março de 1971-

Altamiro Ricardo da Silva
, Diretor do Expediente da Câmara

Hegistro Civil
EDITAIS

Sebastião Grein Costa, Escrivão dê
Paz e Oficial do Registro Civil de
Major Vieira, Comarca de Canoinhas,

Estado de Santa Catarina

Faz saber' que pretendem casar:
Newton doa Santos e Deucélis Con
çalves. Êle, natural dêsteé, Estado,
nascido em Canoinhas, no dia 24 de
novembrode 1935, operáríov solteí
ro, domiciliado e residente em Oa
'noínhas, filho de Manoel Pedro dos
Santos, falecido e de dona Izaura _

dos Santos. domiciliada e residente
em Canoinhas. Ela, natural dêste
Estado, nascida neste município, no
dia 24 de fevereiro de 1950, domés
tica, aoltelra, domiciliada e residen-
te neste município, filha de Vicente'
Gonçalves e de dona Izídía Martins,
domiciliados e residentes neste
município.

Miguel Koask! e Celestíila Ríbovskl,
íl:le, natural dêste Estado, nascido
em Rio da Serra, nrmuníerpío, no
dia 20 de setembro de 1946,lavrador,
solteiro, domiciliado e residente em

Río Nõvo, a/munícíplo, filho de
Anastácio Koaskl e, dona Luciana
Koaski, domiciados e residentes em

Rio Nôvo, neste município. Ela, na
tural dêste Estado, nascida em Rio
Nõvo, n/munícfpío, no dia 28 de
março de 1950, doméstica, solteira,
domícilíada-e residente em Rio Nô
VO, n/munícípío, filha de Edvino
Ribovski e de dona Ana Maichacka
Ríbovskí, domícllíados e residentes
em Rio Nôvo, neste município.
Apresentaram os documentos exi

gidos pelo Çódigo Civil art.�18n, Se
alguém tiver algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 22 de março de 1971.

Sebastião Gl'ein Costa
Oficial do Registro GivU

Registro Civil
,.-'

EDITAL
'"

, Maria �Gó
gístro Civil
Pereira, Mun

, Canoin
Santa

Glinski, Oficial do Re
o Distrito de Paula
pio e Comarca de
, Estado de
tartna, etc.

Apresentaram os docu
gidos pelo Código Civil a
alguém tiver conheoíment
tir algum impedimento leg acuse-o

para fins de direito.

Paula Pereira, 17 de março de 1971.

Maria G6ss Glinlki
Oficial do Registro Civil n

, �__f_'__------__�.--,

I
-:-

Cruz
DE'SUCESSOS)

A P R E S E NT A -:-

Cine
(O LANÇADOR

"

Teatro Vela

HOJE. Em leilão ,ai 16,00 horal - censure livre
Uma super apresentação da Rank Filmes

OS 81841T'18· DO MAR
Estrelado por James Mason e Lili P mero

HOJE. Em leilão a. 20,15 hora. - é lura 14 anol

MAZARÚPPI e GENÍ DO PRAri em

AS AVENTURAS DE PIOR MAtiZARTI-
DOMINGO. Em m

DOMINGO • E� trê., g
21 horaa

16, 19 e

O

Colorido pela magia do 'I'echnícolor-e 'I'echníscope.
----...--

DIA ai 20,15 h - cens, l4 anoI

astardo ",/

\

DIA 30, 3a. fe' a, .e.lão única.

(iigantes

,

20,15 h .: cens, 14 8no.

Mar

DIA 03, .ábado. leGião única ai 20,15 h -' cen•• 14 anol
MAZAROPPC em 'mais uma notável comédia nacional

O (jATO DE MADAME

DIA 31, 4a. fel' a, .e'lão única.
"Uma e.p ,acular promoçã

A (OH ÊSSA D

DIA OI, 5a. feira,8
- "nica - a. 20,15 h - cen•• 14 Anol

Um filme nacional todo colorido

Pais Quadrados e Filhos AvaDeados
1

Estrelado pelo notável ANTONIO MARCOS.

DIA 02,6a. feira, le..ão única. a. 20,15 h - cen•• 14 anol

Pais'Quadrados e Filhos Avaneados
1

DIA 03, lábAdo • Em le••ão a. 16 horas - censura livre

Pais Quadrados e Fiíhos AvaDeados
1

'1.....----------------------,

b)

Filmes Culturais Hola,ndeses
Salão da C!lomunidade Ji:v._ Luterana - 'Hoje, sábado, aa 20 horas

Programa' em português:
Vidro - colorido
(dos famosos sopradores de vidro) "-

Rembrandt, o Pintor do Homem colorido
(do maior pintor da Escola Holandesa de Píntura)

c) E O mar já não era... - colorido
(Holanda: .onde as ondas do mar deram lugar às ondas
dos verdes campos de cereais; ·um ótimo filme)

\

8)
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CORREIO DO NORTE 27.03.1971

P R E F E I T U R:,�, ·

com.
e .f- -f:.

a.
" ·.:.rf
A.rrecadadaGomparati vo Anexo XExercício de 1970

,

I
<,

,.D I F,E RE N C A,S,,,I "

Orçada Arrecadada
�

_ ,- ,

r�- Para mais " Para menos

-_-"';.

,

'''?

1,856,92 43,08
77,00 '13,0,0

_,

.;j'�'

,'2�482,27 1.282,27 -r""-
74,88 24,88 >.;"011'
'63,70 13,70_,"
553,70 446,30

500,0O,

" :�OJoo 50�09
t .... <" .' �. � •. u _

o s

Receitas Correntes
'Receita Tributária.
Impós.tos \� ) :��

.Impôsto Predíal e, Territorial Urbano
, -

Impôsto sôbre Serviç'oj"'dê' Qualquer Natureza
Taixas:-

- . ,
,

'

-:
'

',Taxa de" Licença e Fiscalização sôbre- o Comércio e a Indústria
.

Taxa de Lic�[)ça e Fiscalização sôbre o 'Comércio Ambulanté
,

Taia de 'Licença e Fillcalização de Obras
'

,

Taxa" de Expeá,iente -, ,

' '. 7

,

Taxa de' Serviços Urbanos
'

Co'ntrfbu'içãb' de', Melhoria
Conserveção. de-Estradas

ReceUas Patrimoniais
Participaçõés ti Dividendos

Participlções 'e Dividenttos

Transferências, Corrente
Parti�ipàção 'em 'Tribut�s Federais

Cota-parte do Fundo de Participação dos'

Retôrno do Impôsto Territorial Rural

Participação .em Tributos Estaduais
,

Participação 110 Impôsto sõbre Circulação. de Mercador!
'

,ReceUas Diversas '

Multas
Indenizações e Restituições
Cobrança da Dívida Ativa
Contribuições de Previdência Social
Receita d� Cemitérios 1
Outras Receitas Diversas

... _..
- ,

Total das Receitas Correntes ,.

;'/ .;:

Rece.Jta.� ele, Capl�AJ ,I

Alienação, de Bens -Móveis e Imóveis
Alienação de� Bens Móveis

II
Transferências d� Caplta! . __ �, " _ '" -' > -·f·; ,I";.' � ."Participação em Tributos Federa;.

< " e , d ,�. r ","

Cota-parte .t.io Fundo de Participação dos Mºnicípios - 50%
Cota-parte do Impôsto Único sôbre Comoustiveis' "e' Lub'i'iflcaiites" ';

LCota-parte do Impôsto Único sôbre Energia Elétrica
"

Cota-parte: do Impôsto Único sôbre Minerais do País
_ Taxa Rodoviária Única n

,

,Auxillos. e/ou ContribuiçºJt,s� ", ,.
"

"

Auxílios e/ou Contribuições da União'
Auxílios e/ou Contribuições do Estedo

-Total das Receites de Capital
TOTAL GER'AL

5���0) -

-

55.0,00,,00 52.982,78
'U.üOO,oo, :;-�···H ;-' ..

-

,:6.888,23
\

'14.000,,00 83.663,51
, <

6ÕO,oo, 647,81
50,00 '

1.000,0.0 J 559,82-
1.2,09,'00 ,2�()9Ó,;{)3

50,00, 70,82
50,.00

48.90,0,00 152._012,0,7

--,:- ';1 __ } -"'-

6.0,00,,00

50,oc

2.0l'7,22
.

: S.l11�l'l
-I

9.663,51

47,81 .:»

.�O,OO\
440,18

'890,63
20,82

50,,00
(l: 1L943i62 •

\ �.8iJl,55

5.000,0,0

55.0,00,,00
8.000,00

�Ü,oo
50,,00.

1.800,00

5017,30,
2.�56.85 {;

�

r' -

_

.'�'ê:;:� .:..,=::--� ... _ - "-.\

15,33
:i�,7�

100,00
10,0,.00

6610,0,,00
215,UOO,00

7.60,0,00 7.500,00
100,,00,

2.J 72,,1�
'1LU03,13

84401,97
236:414,Q4

20,.474,15
32.417,77

Cornparati vo
Exercício de 1 �70 ,.

.

com 'Autorizada. .da" Despesa
(, )-, "_;

-R ealizada
'

a
Anexo XI

TITULOS Orédítos ÓrQam�nt� Créditos Especi-]I lt O T A L
___ <

e Suplem., � ais e Extraol'_d. :t
'

=================================================�--=-==��==

Câmara Municipal'
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Gablneie do PrefeUo
, " "<

Despesas Correntes
Despesas de Capital

Secretaria Geral
.Despeses Correntes
Despesas de Capitel

Ser�lç,osc de C.oJltobllld�de",
Despesas Correntes

.: '"

- Despesas de Capital
'

'r

ServlçQs de �eguraDça Pública
Despesas 'Correntes' -..., '( -:

- > "

Despesas de Capital
Serviços de Sãúde Pública

Despesas Correntes ,-

Despesas de Capitel
Serviços;.de' Educaç60 e Cultura,

Despesas Correntes,

Despesas de Capital'
Serviços do Fomento Agropecuário

Despesas Correntes
Despelias de Capital

'

Serviços l)�;b�nos,
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Departamento'Municipal de Estradas de Rodagem
Despesas Correntes
Despesas de Capital

"

-"T O T A L G E R A L'

),

.,l· ,; �
ii ,\' �r.

'6.99'5,00
.tüO,oo

1'7:831;0'0
100,00

1Q.282,31/,-,-

3.700,00

26.413,00
18800,oó

,2.878,00

(

5.550,,00
,
3,.9'19,28

82.56'5,00
52.600,00

254.358,00

A U T O R I"'Z '''A''O A
, I Diferença

6.995,.00
100,0�

5:922,46 1.0'72,54
100,00 l/

17.831,00
'100,00

15.451,76 2.379,24
100,00

l:i.432,31 , 11.496,96 1.935,35

19.936,41 '

300,00 , :

.-'

2.239,02
300,00

17;697,3,9

2.388,00 1.994,34 393,66

2.702,12

1.200,00 22.263,91
15.805,65

5.3.9,0'
2.994,35

, 3.500,00
2.152,75,
3.500,00

'25,25

5.55Q,oo
3.91'9;28'

,

2.901,23
1.0.9,92

2.�48,.77
2:86,9,36

.' '" f .'
,

•• ' : ,.�

6.559,63
5.367,46

-

36.031,60

82;565,o�
52,600,00
26220,8,00

76.005,36
47.232,54

'

226.176,407.850,00

MAJOR VIEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE '1970�
,

� \
"

Reinaldo;, Crestanl �,' Contador. ';", C.R,C. n,o 1333
,; Miguel "Marão B.�iI - Prefeito' Municipàl
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CORREIO DO NORTE 27.03.1971

M A J70 R VIEIRA
(

Exercício d'; 1970
Balanço o r ç a m �e n t á f i o

An�xo 'xn

S A

II Fixação IlExecução .� Diferença
\

-7.'095,00 5.922,46 1.172,54
17.931,oó 15.451,76 2.479,24
10.282,31 9.046,96. 1.235,35
20.236,41 17.697,39 2.539,02
2.388,00 . 1.994,34 393,66
3.700,00 2.702,12 997,88

45.213,00 36.869,56 8,343,44
2.878,00 2.152,75 725,25
9.469,28

'

3.951,15 � 5.518,13
135.165,00 123.237,91 11.9,27,09'

3.150:00
'.

2.450,00 700,00
1.200,00

. �.200,0�
3.500,00 3.500;00

262.208,00 226.176,40 36.031,60

-R E C E/.I T A

II'· Previsão II Execução II Diferença
D E S P E

T I T U;:L as TITULOS

"

TOTaL
--

Créditos OrçamentáriQs e

Suplementares
Câmara Municipal
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
Serviços .de Contabilidade
Serviços de Segurança Pública
Serviços de Saúde Pública
Serviços de Educação e Cultura
Serviços de' Fomento .Agro-pecuârto
Serviços Urbanos \

'Dep8rtamento�Mun. Estradas de Rodagem
Créditos Especiais
(Por Unidades Otc..çmentárias)
Secretaria 'rãr

.

Educação e Cultura
o Fomento Agropecuário
OTAL

Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita .Industrlal
Transferências Correntes
Receitas Diversas

4900,00 5.106,47 -[- 208,47
50,00 90;00-

141.000,oô 143.534,52 ,-[-' 2,534,l)2
2.950,00 3.369,08 -[- 419,08

,
.

Receitas de Capital
Operações de Crédito
Altenação de Bens Móveis e imóveis
Transferências de Capital

R E-:- C' E I T A
�>:.

'0'
..

,_,..:,

T - Cr$ ·<11 Cr$
"

/
....

5.108,47

_...

14�534,52
}3.369,08

\
6.000,.90
78.401,97

-[- 5.000,0()
-[- 13.301,97

Reinaldo Crestani
MAJOR

Contador > C.R.e. n.? 1333
1970.
-:

\

Miguel Marão Seci! - Prefeito Municipal,

• •

i n a n c ei r o
Exer.cicio de 1970 Anexo XIII

D E S p ,'E S. A

T 1 T U.L O S II 'Cr$ ·11 c.s II Cr$TITULQS

__Orçamentária.
Receitas Corr.entes
Receita Tributária
Receita Industrial '

Receita Patrimcnial
Transferências Correntes
Receitas Diversas

;- Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens Móveis 'e Imóveis,
Transfer:ências de Capit�l

, Extra ..orçementárla j ,

Restos a Pagar (contra partida da Despe
sa por 'pagar) ,

Saldo do exerciclo anterior
Disponível
Caixa
.Bancos

Orçamentária
Govêrno e Administração' Geral
Administração Financeira '"

feso e Segurança /,

"

cursos Natura, is Agropecuários
nsportes e Comunicações.
ústría e Comércio -

Ed ação e Cultura
S8Ú e

-

Bem
.

star Sociál
Seryiç· s Urbanos

32.156,70 \

13.769,67,
1.994,34'
5.652,75

'11-3.864,37

37.669,56
2.182,12
14 935,74
3.951 15 '226.176,4íJ/

rçamentária
. , v ,

�

, Pagar (pagamento, no e��rcício)
exercício s,.guinte

8.141,55

1.216,89

isposição
Vinculada
• I

veis

215,11
1.347,12
,9000,56
3006,85, 13.569,64

2�7.887,59TOTAL 247.887,59 -

MA

ReinahJo Crestani -7'" Contador - C.R.C. n.o Miguel Marão Secil - Prefeito Municipal

,a tri monjal
Exercicio de 1970

A ·T I V O

TITULO S II Cr$ II _ Cr$

Ativo Financeiro
. Disponível

215,11Caixa
Bancos cf a Disposição - 1.347,12
Bancos cf Vinculada 9.000,56
Responsáveis 3.006,85

Realizável
'\

Divida Ativa 5.147,46 18.717,10

Ativo Permanente
, 50.1'49,18Bens Imóveis

Bens .Móveis 286.356,53
Almoxarifado 1.659,76
Valôres 2.041,00' 340.206,47

TOTAL 358.923,57

- Anexo XIY

P Pr. S S I V O"
----------�------------

T I T U L OS· . II r.r$. Cr$ �. Cr$

Passivo' Financeiro
Restos a Pagar _

'

Do exercício de 1970 110.256.66

Saldo Patrimonial

Líquido
-

346.666,91

\ ;

TOTAL 358.923,57

-MAJOR- VIEIRÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 1970.,
Reinaldo Creitanl - Contador - C.R.C. n;o 1333 Miguel Marão B.c:-�iI - Prefeito Municipal

/ I
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, CORREIO. DO NORTE 27.03.1971

PreFeitura Municipal de
Exercfcio de 1970

Demonstração das Variações
Majof'

Patrimoniais

Vle ir.e

VARIAÇÕES ATIVAS

Anexo XV

T I T U L O s II
Resultante da Execução
Orçamentária
Receltã- Orçamentária
Receitas Correntes
Receita Tributária
Rêceita Patrimonial
Receíta Industrial
Transferências' Correntes
Receites' Diversas

Receitas de Capital
Operações de Crédito
Allenação de Bens, Móveis e Imóveis
Transferências de Capital

Mutações Patrimoniais
�quisiçãb de Bens Imóveis
Aquisiçilo de Bens Móveis
Aquísíção Bens Natureza Industrial .

Cr$ � � Cr$ II· Cr$
=�=====

V A R 1 A ç Õ E..,S P A/ S S I V A S
--------�--------���c--�.._-------

T I T U -L O S � Cr$ II Cr$ c-s

Resultante da

Orçamentária

5108,47
Despesa, Orça
'Despesas Corrente

_ Despesas de Custeío,
Transferências Cort tes

143.534,52
3.369,08 152.012,07

Execução,
J

I
I

142.452,55
16.135,74 15R588,29

\

6.000,00
78,401,97 84'!._1i.7...

Investimentos
Inversões Fióan iras

"

Transferências e' Capital"

-, 64038,11
50,00

3.500,00 67.588,11

1�:290,28
47.441,95

970,94 .61.703,17

Patrimoniais

Cobrança d Divida Ativa

Alienação Bens Móveie
559,82

6.000,00 6.559,82

-lndependents da Execução
Orçamentári�
Variações Patrimoniais
Inscrição da Divida Ative

Çancelamento de Divid�8 Passivas

TOTAL

3.406.85
149,05 3.555,90

301.673,11

MAJOR VIEIRA, �31� DE
/' )Reinaldo Crestani - -Contador > C.R.C. n.? 1333

Demonstração
Exercicio de 197Q

Inscrtção - Cr$

MOVIMENTO DO EXERCIC�Q

I , 68.936,89

301.663,11

Miguel Marão Seci! -� Prefeito Municipal

\

Ane�o XVI
�--------�--�--��

Saldo para o

Exercicio Seguinte
c-s

� Baixa - c-s

Restos a Pagar
Do exercício de 1970

,:-. -

10.256,66

-TOTAL 10.256,66

MAJOR VIEIRA, 31 QE DEZEMBRO -DE 1970.
Reinaldo Crestani - Contador - e.R.C. n.o 1333

10.256,66

10.256,156

'Miguel Marão Secil - Prefeito Municipal� ,

EDil A l
"

./

<.

Prova de Seleção ao Corso de Inspetores da' Emprêsa Brasifeira de
,.

Correios· e Telégrafos
1. A Emprêsa Brasileira de Correios e TelegrJá-

,

fos receberá até 15 de abril próximo, Inscríçâo à'
prova de seleção para o Curso de Formação de seu
quadro de Inspetores com o salário inici'l de Cr$
1.250.00' e mais diárias.

2. Poderão ,inscrever-se os candidatos que ate�-�
�am. às seguintes condições:

a/ Naclonalídede: brestle íre:
I

'

b) Idade: 21 anos no míntmo e 32 no máximo,
na data do encerramento das ínscrícões, excluídos
da exigência de idade máxima os que já exercem

ati,vidades na ECT;
;

,
c), Grau de escolaridade: Colegial completá ou

equivalente.
3. A Inscrição será, feita na Sede da Dlretoría

Regioaal - 3,.0 andar� na sala da Biblioteca, ou

ainda encaminhada por via postal à Secção de Pro
vimento do. Departamento do Pessoal, entregue
diretamente ns �rsÇ8 Pio X, 0.° 54, 10.° andar, 'Rio '

de Janeiro, GB. e acompanhada do seguinte:,-

; a) documento de identidade que comprove as

eondíções de necíonalidade, sexo e idade exigidas;
b) titulo de eleitor;
c) prova de quíteçãc com o serviço militar;

) -

d) documento que comprove a condição de

escol/aridade exigida;

�) atestado de sanidade física e menta); .

f) duas fo_tografias 3 x 4.

NOTA: Os documentos das elineas a-b-c acima

serão, a pedido do interessado, restítuído no ato da
entre gs da inscrição, após a competente anotaçilo
dos dado�'

,

Os documentos das alíneas doe acima poderão
ser fntocópies, conferidas no ato da entrega da ins

crição ou autenttcadas eDÍ cartório.
-

g) enderêço da residência e local de trabalho
do eandtdato.

'4. O concurso obedecerá a8 seguintes normas:

.a): Data; locais e Instruções fixados oportuna
mente, não entes da 2.a quinzena, publicados com

antecedêncía mínima de 15 dias e coinunícados aos

candtdatos nos ender�ços por ê'fEs fornectdos: ,

b) Programa! - Constantes dos seguintes anexos: (
,

I - PORTUGU:€S
II - MATEMATICA

III - GEOGRAFIA GERAL

'c) Critério de julgamento - constante do
aÍlfoxo IV

5. Os candidatos classificados serão matricula
dos no curso que luncionará no. Rio de Janeiro;

passagens e estadia por 'conta da Emprêsa.,
6. -Os candidatos aprovados no curso concorre

rão, po-r ordem de clsssificaçilo. ao' preenchimento
das' vegas dos diversos 'niveis dos quadros, respeitada,
a destinação das re.fetidas vag8� para o pessoal da
Emprêss ou estranho,

I

publicada antes do inicio do
curse.

7. Os centratsdos serão lotados, a critério da

Emprêss, em' qualquer Estado da Federaçilo.
/

ANEXO I - Português
ANEXO II - Mstemáti'!a

ANEXO- III, - Geografia Geral

ANEXO IV .;.... Critério do julgamento.
A prova valerá até cem pontos, essím distribuidos:

Português: até' 30 pontos, sendo redação, até
20 pontos e correção de textos e questões objetivas,
até. 10 -pontos.

'�

Matemática: até 50 pontos.

Geografia Geral: até 20 pontos.

Só será habilitado o candidato que obtiverI

nota igualou superior a 60 pontos. ,

\. \
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Ano XXIV - Canoinbe» (Se), 2J de marco de 1971 - N. 1119
\

Sociedade de
Alvo de

Tiro ao

(anoinhas
,

CONVITE FESTA
A Sociedade de Tiro ao Alvo de Canoinhas tem

a grata satisfação de convidar seus Associados e Exmas.
Famílias, à festa do ��TIRO REI E RAINHA", a realiz�r-se
no dia 17 de abril de 1971, em sua sede social com a seguínte •

P R O G R A M A c A O: '

horas: Início com a Marcha em busca do Rei sr.
Willy Gorzeltz. e da Rainha sra. Erica Schreiber.
LOCAL DE SAíDA: Praça Lauro Müller, defronte
a Casa Mayer.

15,00 horas: Competição do Tiro "Rei e Rainha".
Tiro Prêmio.

18,00 horas:
'

Encerramento das Inscrições às Competições.
19,00 horas: Entrega das Medalhas aO"NôvQ .Rei, Ca

'valheiros, Rainhas e Princesas d<l: ano de 1971.

B A I L E

14,00

SOCIAL
21',30 horas: Início do seu já tradicional BAILE SOCIAL

,

nos amplos Salões da Sociedade Beneficente Ope
rária, sob a regência da famosa BANDA Pe. JOSÉ
MAURíCIO. <, Conheça .0 melhor Píston do Norte
Catarinense.

-

,

RESERVAS DE MESAS: Sr.' Gustavo Thiem ou .no Escri
tório da firma Prust, fone 295.

Pelo comparecimento dê todos, agradece
A DIRETORIA

Canoinhas, 03(03/71.

SOCIEDADE BENEFICENTE
OPERARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
, Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam os senhores associados convidados
para B Assembléia Geral Ordinária 6 realizar-se no dia 10 de
abrtl do corrente aDO, em h. convocação, às 10,30 horas, na

sede social, com a se�uinte ordem de 'día:

1.0 - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal;
2.° - Prestseão de Contas e Relatório da Diretoria.

NOTA: Nilo havendo número legal de sócios em primeira convo

cação, a mesma funcionará meia hora após, com qualquer
número de essocíadoa.

De acôrdo com o art. 36 dos Estatutos, uma vra das
cédulas, deverá, ser registrada com, o secretário ou ,presidente
com 8 antecedência minima de 72 �setenta e duas) horas e,
'deverão conter o "DE ACORDO" dos candidatos.

,

Canoinhas, 17 de março de 1971.

Sociedade Beneficente Operária - CaÍloinbas-SC. '

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente
,
C I C - 005587539 3

INSTITUTO NACIONAL, DE PRE

VID�NCIA SOCIAL

Agência em Canoinha

Aviso às· rêsas
De acôrdo n.o 3.628, as

Pessoas Jurídicas Social,
deverão até o dia 3D (trinta carim-,

bo indicador da razão sacia número de inscrição no

Cadastro Geral' de Contri ,int�s (CGC) nas guias de,
,

recolhimento de contribuiçõ , sem prejuízo da indicação
do atual código de matrícula.

Canoinhas,12 de março de, 1971.

Moacyr José Lemos João Sampaio de Almeida'
,

Agente En. Setor de Arrecadação
/

Aniversariantes da Semens
-

ANIVERSARIAM-SE esp. do sr. Adib S. Sakr; o

sr. Paulo Frank; as
-

srtas.:
Alia Cador, Nancy Nascimen
te e Olga .'rfiretzki; o jovem
Otoniel Bedrechuk; os meni
nos: Moacir filho' do senhor
Theodoro Tatcheski e Ademir
filho do !r. Angelo Alberti.

'o

, HOJE: as senhoras donas:
loanir esp. do sr. Theodoro
Tarcheski, Laura esp do sr.

Ignacio lmianooski, Eliane
Maria est: do sr. Cornelio
Treml e Lídia esp. do senhor ,

Teodoro Cordeiro; O senhor
Friedrich Brauherdt, a srta.
Ioana Metzger; o jovem Igor
Peixoto; o menino Guilherme
filho do sr. Nivaldo Roeâer.

AMANHÃ: os sr«: Osmin
do Waldmann, Rudolfo Sa
lomon residente em Joinoille,
Antonio Sconhetzki e Estetano
Lucachinski; as senhoritas:
Fridolina Guebeit e Terezinha
Holler; o jovem Haroldo
Hedien a menina Eugenia
fitha do sr,Este/ano Miretlki:
os meninos: Eugenio filho do
sr. Estejano Miretzki, Alberto
{ilho do sr. Germano Bayers
tortt I e Osuair filho do senhor
Basílio Szengzuk residente em
Cianorte Pr.

DIA 29: a sra. dona Cata

�Aviso
3

de tirar

Os

proprietárifsA lt�edd' Gros t; opí.
Ervino Trell) I 2,

Registro Ci vil:

-

Bebastlão Grein Costa, Escrivão de
Paz e Oficial do Registro Civil de
Major Vieira, Gomarca de Canoinhas,

, Estado de Santa Catarina.

,

A --entaram os documentos exi- ,

gidos pelo Código Civil, art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de exis
tir algum impedimento legal, acuse·'
o para fins de, direito.'
Major Vieira, 18 de março de 1971.

Sebaltilo GreiD Coita
Oficial do R.egistro Civil

/'

DIA 30: a sra. dona Clata
est: 'do sr. [osé. Prim; a srta.
Tecla Loeooey; 'o 'jovem Dio
ntzio Dreher; os meninos:
Adilson José filho do senhor �

Faustino' Gaiesk! e Miguel
Angelo filho do sr, Waldomiro
Kravchychyn.

DIA 3/: a senhora dona
Renate esp, 'do sr, Romeu
dos Santos; as sttas.: Leonv
Terezinha Ferreira e Izailda

Abrahão
Indústria

I1I111
Nidzielski; o jovem Teodoro II
Tchaika; a menina Lilian
Christine filho do sr. Flavio
Kobil, residente em Xanxere:
o menino Marcos Romeu filho
do sr. Mário Mobius.

e Cômércio
, CGCMF - 831&-1518

•

ASSEM ÉIA. GE0. ORDINARIA·
São convo

'

os os

s�n
'res Acionistas para a Assembléía

Geral Ordinária a r' izar-se o dia 30 de abril de 1971, às 10
horas, 68 sede social; 'ta na Rua Senador Felipe Schmidt, 354,
08 cidade, de Caaoin ,. C., a fim de deliberarem sôbre a

Iseguínte I "I

1) Aprovação o Bal pÇO Geral; conta de Lucros e Perdas,
-Parecer do

co:z:nE'lh
. Fiscal, relativos ao -exer.cício findo em,

31,1�,1970;
2) Eleiçil dos membros Conselho Fiscal e respectivos

SUPle�tt";;�par.: ::::�:�: :: I�.rê .• d••ocl.d�d•.
A '

�
,Ac se à disposição dos S hores Acionistas. na sede

socíal, tod
.
s documentos a que se fere o artigo 99, do de-

creto-lei n.? 2627 d"!' 26 de setembro de 1940.

DIA 1,0 de abril: a sra.
Maria 'esp. do sr. Ladislsu
Babireski; o sr. Arlindo [an
koski res: em Curitiba; as

srtas: Elizs Pereira, Nagibe
Cador, Lisia Negromonte
res. em Niteroir Vera Lucia
Costa e Relinda Kobler.

DIA 2: as senhoras donas:
Rosinha esp. do sr. Friedrich
Brauhardt, Thereza' esf». do
sr. José Pedro Vailatti, Edite
esp do sr, WaJlrido Krüger
e Matilde esp, do sr, Eugenio
Teoâorooicz;> Dom Daniel
Hostin Bispo Diocesano de
Lages; as srtes.: Olaides
de Lima,' Wilma Brauhordt
e Alice Hetbst; os meninos:
Elcio filho do sr. Ormindo
Waldman e Walcir Edson
filho do sr. Waldomiro Novak.

Aos aniuersarimtes nossos

parabéns.

Mússi
_

S.A.

, .

Abrabão Mussi 8.4. -: Iod. e Com, ,', �. .

Canoinhas, 19 de março de 1971.

Old.mar Mussi - Diretor Gere�te
CPF 004710629 1v

..-'Documentos extravia,dos
Cêiltrai9 E!ét�!CBS de Santa Catarina S/A. Agência de Pepan

duva, comunica para os devidos fins, que extraviou os documentos
de uina Lambreta ano 1969. tipo L I. 150 - CC, côr gêlo e vermelho,
motor' D,O L.I, - 150 - R. 92628, chassis D.O LI. - 150 • 39961. :Êstes
documentes tornam-se sem efeito por ter sido requeri�. �a. via.

,-

ATENCÃOI!!
,

"-

de todos os_ tipos, só na

I MP RESS ÓRA OURO <VERDE L TDA.
,PREÇOS SE·M, CONCORR:ENCIA.
Grande sortimento �e cadernos,' lápis, borrachas,

livros, canetas, etc ..:

Chamamos atenção sôbre os cadernos, da mais
alta qualidade, a preços baixos. Descontos especiais

p�ra Comerciantes e. Professôres.

Material
,

I?esco ar _
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-PEIXES' .de todos � os

a qual

Supermerca

e CAMARAo
»1'

hora em-

congelados
i
"
'.

NOTAS E SPA R S A·· S

importante reunião agrfcola em

nossa cidade, para previsão da

safra, dela devendo partícipar
técnicos do assunto e uoy'repre-

- sentante do Ministério da Agri
cultura.

o sr, Leopoldo Fallgatter
encontra-se em São Paulo, para
onde seguiu a negócios da Im

pressora t: também visitar a
x x x Exposíção da, Jndústria Alemã

Uma Comissão da Associação no Parque Ibirapuera.
Comercial s Industrial, tendo a x x x

frente o gerente do BB, sr. Fer- A agência local dos Correios
nando Rocha e sr. Oldemar e 'I'elegráfos está publicando
Mussi, esteve em Curitibanos, edital para concurso de Inspetor,
por ocasião da Ineuguração da com melhores informações' na
agência própria do BB. nsque-

, respectiva agência.
la cídade, afim de recepcionar x x x

,altos jirigentes do nosso prin
cipal' estabelecimento de crédito
ofiéial.

o conhecido Bolão Fantasma
estará hoje a noite em Joínvíl
le puá um amistoso na Socie
dade Floresta de nossa msn

chester.

ville.Em nossa cidade, devendo ser

homenageado hoje, com um

almôço festivo, no Salão de
Festas do Restaurante Pinguim,
,o Governador- do Líons em

nosso Estado, sr. IRINEU PAM
PLONA, ali também 'compare
cendo, além dos leões locais,
um grupo de convidados espe
cíaís.

I

X X x

Hoje, em Papaoduva, mais
ums grande e importante reu-

'

nião da A�PLA, desta feita
com a participação de Prefeitos
do Sul do Paraná.

x x x

x x x

Especialmente, também, para
a reunião da AMPLA, deverá
chegar hoje em nossa cidade, o
De'putado Benedito Therézio de
.Carvalho Netto.

x x �x

O sr. Alfredo de Oliveira
Garcíndo, respondendo, provi
sõriamente, pela Inspetoria Fis
cal, com sede em Pôrto União.

Nascimento

y

,
Esteve ,3a. feira última em

,

nossa cidade o Deputado Pedro
Ivo Campos, radicado, em Joio- _ Dia dois próximo, sexta feira,

x x x

A SBO com nôvo ecônomo,
ar. Edi Hoffrnann, que promete
grandes melhoramentos e tam

bém melhor atendimento.

Engalanado O lar do casal
Frederico (Ires) Kohler, resi
dentas em Marcílio Dias, com
o nascimento de, uma linda

menina, ocorrido dia 19.3-71,
recebendo-. o bonito nome de
JOSIANE MARiA.
Nossos cumprimentbs.

x x x

M e r h y 'S e I e,m e & C i 3.

- ,

Rádios Portáteis
- _Philips,

,,/ Semp
Sonia

,
�

Escolha o Rádio,
_

escolha o

plano de pasamento

A mais pleta linha de FOGÕES

COMPRE ;. LEVE E PAGUE COMO

Te'levisores Philips.

da cidade Imagem perfeita,

J
#

qualidade 'absoluta.

LHE (ONVIER Facilidades no pagamento.

., AGORA I M , , , '".,;#"",Jf" ,

.

. t-' _-. r

.. ' .
,

JORDAN /
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