
Palestra sôbre o Códigode
.,.- I ,

.Endereçamento P_ostal,
dia, 21 do corrente ern

nossa 'cidade
A- sede de nossa Associação Comercial e Industrial

, ,

será palco, dia 21 próximo, segunda feira, de uma pales-
tra e esclarecimentos sôbre o CÓDIGO DE ENDEREÇA
MENTO POSTAL, a cargo do Professor Álvaro Augustinho
Lemos" Agente Postal Telegráfico na "vizinha cidade de
Pôrto União. A sra. Agente local. d�Co-rreio. convida a

coletividade em geral para á aludida palestra, conforme

expediente que segue: , "'

"Of. 26/71 Em 7/6/71
Do Agente Postal Telegráfico de Canoinhas
Ao Sr. Diretor do Jornal "Correio do Norte"

, ".-

Sr. Diretor:
Pelo presente, convido V. S�. para 'a reuniao na

,Associação Comercial e Industrial de' Canoínhas, dia 21
do corrente, às 20 horas, quando será proferida palestra
sôbre o CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POS'FAL, pelo
Professor Álvaro Augustínho Lemos, Agente oPostal
Telegráfico de Pôrto União.

'

, Outrossim, solicito de V. Sa., ampla divulgação da
referida reunião, cujo convite é extensivo à coletividade
em geral.

'

Contando com.vossa honrosa presença e atenção que
a Agência, local sempre recebeu dês te conceituado jornal,
firmo-me a tencíosamente.
Hca Séhramm kodrigues - 'Agente' Postal Telegráfica":

Podemos informar, a, respeito do assunto, que o

número do Código' Postal CEP-- em nosso Município, é o

de 89460. �,,�
,�+11,

Repercute '_ ert1:''''
o aniversário do

nOS'�9 legislafivo
C,arreio .do Norte

O aniversário, vinte e quatro anos de circulação
dêste semanário, ocorrido dia 29 último, também repercutiu
na Câmara Municipal de Canoínhas, com uma indicação
congratulatória 'de autoria do Vereador sr. Alfredo Franco.

'

A respeito, recebemos o seguinte ofício:
'

"Ofício N.o CM-67/71 Em 04/06171
Do: Presidente da Câmara Municipal"
,Ao: Sr. Diretor do Jornal "Crreio do Norte"

Prezado Senhor:
Tenho a satisfação de comunicar a V.Sa. 'que, êste

Legislativo. .por proposta do' Vereador Alfredo Franco,
consignou em seus Anais, 'voto de congratulação, à êsse
conceituado órgão de, imprensa, por haver completado dia
29 p, p., o seu 24.0 ano' de existência a serviço da

, (

comunidade canoinhense,.
A presento, nesta. op:3{tuni.iade, os meus protestos

,de alta estima e distinta consideração. '

Atenciosamente
Dr. Paulo E. Rocha 'Faria

,

Presidente (da Câmara 'Mim1cipal de Cano�nhas"
Nossos agradecimentos ap nobre 'Vereador, como

de resto a todos os ·membros daquela Colenda Casa. ,

Loteria Esportiva Federal
-

)

....

Reafirmando que os concursos de prognóstico Es

portivos ,encontram-se atualmente em fase dt> testes, apenas
na, Guanabara, Estado' dO Rio,' São Paulo" Goiás, Brâsília
e Minas Gerais, a Caixa Econômica Federal se isenta de

responsabilidade em reláção a q1)alquer tipo de aposta,
realizada, até o' momento ge sua '1mplantaçãg ofiçial,

.

em"

outros Estados.
'

.

\

Caixa Econômica Federal· - Superintendência de Loterias
'/

xxv CanoiAhas - Santa Ct'ltarinõ, 12 de junho de' 1971
�

Número 1130
---------------------------------

CAIXA POSTAL. 2"
Diretor: _ Rubens Ribeiro da

FONE.128 - -.

,

CIRCULA. AOS ,SA"BADOS
.....

A'roldo-Carvalhodefende'ervateiros catarinenses
/'c

"

,')' -

-

"

BRASILIA (AJB-ANOT,IcIA)' I
-

I�o�A�i�U�8?O S:;��d�8�:��:) 1.·.0,RV!lI1!í.o·· a' �Omlln·l� f1��a-odisse que 25 mil famílias U wnuu V u u �U\l
estão sendo pr-judíca-ías pelo ,r'-' ,,- .

'Por: .Alfredo de Oliveira Garcindo
Instituto Brof>Úeiro,de Desenvol-
wímento Florestal'.e CACEX, Realismo no Desenvolvimento

.

que Dão querem eurne.ntar li

cota dp exportação da erva

mate de Santa Catar-ina,
Extranhou o parlamentar que

li Govêrno nil _, hvja estendrdo
à erva mate 8§ medides pro
tecicnistas tnstttutdas em outros

setores. Lembrando que, há anos,
8 Argenti'o� proibiu 8 importa
ção da e'rva mate brasileira,
disse que, enquanto perdu pr

pssa decisão, o Brasil dev-, r fi.

proibir a compra de trigo. e

maçã argentinas.
Finalrnente, sugeriu o Depu,

tado . "Arolde Carvalho qui; e

,cota para expor'raçâo de, erva

mate, de cada ests<1p, se ja igual
à sua participação na produção
brasileira, depors de acusar os

produtores do Paraná de de te-

J rem «tôdas as cotas dI? que
necessitams.

Agência local do SB.
participa de torneio

\ A Associação 'Atlética Bsncd
do Brasil - AABB, participando
nos dias 4, 5 e 6 de jUiJho. p.
passado na cidade de J'óruville,
da 28, Jor'nada Esportiva Cata-.
rinense - "28. JECA", sbtscortou
o título de více-campeâ de Fu
tebol de Salão, derri'J,bmdo as

equipes de Blurnenau, ?hl.o Fran
cisco do Sul e Florian'Ó,polis, e

sendo vencida-apenas poi'�Jsn!
g\lá do Sul pela contagem, mi
nima.Na mo,dilllidade de vol,,{ibol
conseguiu o 3,9. lugar.

'

Publicação OficieI da

,Prefeitn,ra Municipal
de �anOiDbas

lei N. 973r de n�06-71
Oenc:;minsção -de Via Pública
Alcides S:::huttJ'Qcher, Prdejto

MUDlcip' ,de C8noi�h8s, Es ,lido
de Santa Catarina, fez ber

Câ ra Municipal
.

eguinte

Silva

,4Aã *MSNCi'!S ewAM3 G ib'iW'*#H$....mwe * 5 vnaM 5 W!jl"?td'••HíMM &$

Ao f'ntregar o Projeto Catarmense de Desenvolvimento
à Assembléia Legi�lativa,eotre outras palavras disse o governador
r!olombo Machado Salle s: «O lastro tributário público deve voltar
à comunidade que O produziu sob as formas múlnplas de bem
estar. É esta a -resposta social do pode rvdevlda 6 presença cívica
do povo», Más o áspero realismo da atual situação admíntstratíva
do -Esrado, é de imobilidade. O Gcvêrno aíuda não assenhorou-se
da'atualtdade. Poucos são DE setores administrativos que 6.eJ oóta
a presença do Govêrno. Reconhecendo que o Estado emergtu de
um plano já superado, o nôvo governante reúne meios 'para
incluí-los no fusão administrativa.

A responsabilidade civil não é só com o Poder Central,
mas com o povo, exatamente êsse po;;�· que produz o lastro trr

butário e que quer conhecer e sentir a técnica do processo de desen
volvimento. Quer o realismo para poder convencer-se do principio de{
autoridade e 8 consciêuciá de responsebilidade no eX€I'cício do poder

; Reconhecemos também que ainda não_forl'lm afastados os

obstáculos naturais ou ocasionais, mss de qualquer modo, o povo
ainda não sentiu a mudança de g(>veroo, ainda não identtftcou-se
às tarefas decor r entes das responsebrlidades adminls trativas de
um govêrno nôvo, Alguma coisa e,tê faltaodq para Impuleionar
8, maquio .. admlnístr-ettva estadual. É e vio ent« que até o turista

fsça crítica a, morostdade adibioi"trativ,g de EstadO de: Santa Cal
tar ina, Se o governador Cc-lombo Salles está' gíndo com cautela

para ingressar DO âm ago da coisa pública com absoluta firmeza,
é bom saber que estamos perdendO as pote:nciEdidadps -econômrcas,
vendo-as fugirem para outros Estados onde há melhore" meios
de comunira�õas, transportes e créditos.

'/

j
�

A inteução não' é der ef"ito negativo ao Projeto Catar i-
nense de Desenvolvimento, mas conhecer qual é G sua peça que
antes dê ibg-res�ar no trabalho que lhe está zeservado, acha-se
cld€fiorada. E, finalmente, ju:,�a. 8 .alvorsç .. d� esperança do povo
que diante da' lentidão administrativa, vê um futuro distante par a
11 consolidação de desenvolvimento, O, povo quer realismo propa-:
gsudo-se n9S imensas áreas esquecidas dos governantes.

Bôlsas de Estudos
S09 8 presídência da -Coordt'oedoria de Ensino .Iocel' sra,

Fléride B. Bittencour t, reuniram-se as Comissões com A fiDelidade
de fazerem a trtsgem dos pedidos de scôrdo com a nova or ian

tação dos Governos, Estt:.duai' e Federal. Os pedidos d�videmente
examinados, foram enviados à Secretaria de Educação e Cultura:,
Foram concedida.s bôlsas parciais e

-

integrais. As iotegrei� 80S

aluDos que comprovaram carêôcia de recursos e aos filhós_de
"ex-combatentes.

- ,-

As éomissõe!!> fürain compostas pelos est!ibelecíment9s de
•

• / >

€!osino de Canoiohss, assim distribuídas:
Componentes da Comissão do Co'légio «Sagrado CéfSção

dé Jesus» - Presidente: F!,éride B. BittenCotHl; MFrnbros: Irmã
. Maria Nív_ea, Nereida C. Côrte, Orlando Souza e Arl�t� Voigt:

Do Ginási.o Moderno «Videl Ramos», de Canoi;:}ha§ -,
Pr(i!sidente: F!énde R Bittencourt; M;embros: Dr, Paulo Eduardo
Rocha Faria, Major E::ison Corrêa, J9ão Pedro .Cid'fal e Joaquim
Wiliezinski.

Do Colégio Comercial de CaDoiohas .,.:.. Presidente: Fléride
R Bittencourt; Membros: Dr., Zeideil Seleme, ,vinicius 'Allage,
Oldemar Mussi e � Wsldemiro-.. MeistH. ,

.
S'egundo estamos informados," e distribuição 1e. noves

_ bôlsas de estudos foi feita !'Iob rigoroso critério atendendo as

exigências da L�i estadual que disciplina 2 doação diil' bôlsas a

estudantes desprovidos de recursos.

t Convite Missa
D. N . SI 1.° Ano de Falecimento

.

Dr. Mário Mp.s8i e Sr�.. MU8si e Sra., filho e filhas, convidam os

parentes e !:I,migos pa
.

tirem a missa ,.que mandam celebrar dia
15/06/71, às tar Mór da Matrlz cristo Rei.

"'_�'_-:-:::-
issa

t Convite
D. Nl:JRA MUS

MU88i. Transporte8, C�mé;cio e Repre8e..
demais funcionários, convidam seu!, cUen
meiro ano de falecimento que manda
'Mussi; espôsa do seu salldoso Dir
16/06,71, às 19 horas no Altar Mór

Missa
1.° Ano de Falecimento

õe8 ttda.. por seus Diretores e

amigos para,a missa_de pri·
r emmemória da, Sra. D. Nura
nte, sr._Abrahão 'Mussi, no dia

IIIIIIMflrz Cristo Rei.
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CORREIO ÓO NOR�E

Sindicato Rural "de Canoinhas
.,.. .) ,.'

ASSEMBLEfA GERAL ,'ORDINARIA
EDilAL DE CONVO(!AÇAO

Pelo .presente, 'ficam convocados .os
' associados

quites dêste Sindicato Rural de Canoinhas, no Estado de

Santa Catarina, para a' Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se na e do Sindicato,nesta c' ade.nc dia 20 de
junho, às 8,30 h s, a fim de delib r sôbre a seguinte

.

\

'Ordem do (

1) - Prestação de ,nte ao exercício de 1970,
, com a aprese votação do Relatório das

Atividades do Sindicat referente ao mesmo exercício. ,

2) _' Apreciação, discu ao e votação do Bolanço Finan-
ceiro, Balanço .trímonial e Demonstrativo" da

Aplicação da Contrib Sindical arrecadada.

er;o legal em primeira co�voca·
ma segunda, uma' hora após,
membros presentes.
aio de lQ71.

O Zipperer
dícato Rural de Canoinhas
todos os ruralistas de Canoínhas,

se fôr de seu agrado poderão insere
no quadro social no mesmo-dia.

com

/ Presiden
NO T A: Co

f
I Sindicatoí

r

os

ver-se

Ide
EDITAL
Rural Canoinhas

De acôrdo
convoeo os senhores só
cerem à Assembléia Geral
dia 20 de junho de 1971, n

I Canoínhas, nesta cidade,
la. ,Convocação e às 11
tratar da seguinte

Ordem do O :

'A) Discussão e apro]
Proposta' Orçam

Canoinhas, �
Ewaldo Z

escrutínio secreto, da

para o exercício de 1'972.
aio de 1971.

s Estatu� Sociais- em vigor,
a de Entídade, a compare-
t ordinária a reàlízar-se no

ede do Sindicato Rural de
Canoínhas, às 10 horas, a

a
"

2a. Convocação para

Presidente do Sin::licato de Canoinhas
,

"

I
\ ,

t
I '

Rua Vidal Ramos,,
,

s'J'

12.06.1971

, Cooperativa" de Produtores de' Mate Çánoinhas ltda.
EDITAL

Vimos através dê�te com�ni-,
car que, conforme resolução do
Conselho de, Administraçãó,
constante da ata n.? 201,lavrada
no lívro próprio, no dia vinte e

'

seis de maio de 1971, foram
ELIMINADOS dó quadro social
deste Cooperativa, por terem
in

. .

o o artigo sexto, letra
(8), qu diz: O associado se

obriga - ) - Entregar sua pro
dução à operativa, realízando
ainda com 8 as operações que
.coustituem eus cbjetívos eco

nômico-saci 'R; e em obediência
""

ao artigo o 11 do I' estatutos

que diz: AI de oti-tros de
uireíto, o Co se: de Admínts-
tração é ob do a eliminar o

associado q : d) - Deixe de

entregar su cdução à Coope
rativa, de i do-a para o co-

mércio in r diário.
I

' j

m o artigo 12.°,
uto Social que
o poderá, dentro
trinta (30) dias
8 do recebtmente
Interpor recurso

a primeira As
O errígo 13.°
do Associado, \

cu I eliminado,
ná data da

por Assembléia, de'
coot

\ do aDo que
ina ooudemissão.

interior, pêlos bancos macios.
'

Ligue o motor 1600, de 65 HP (SAE).
Quem resiste a uma voltinha?'

'

Garantimos que antes do fim dessa
voltinha v. vai entender o "apareça". •

('

elA. ··fb

encontra na

va, Outros
, que todos os

entregaram
Cooperatíve,
elímínados.

Canoinhas, 3 'd

, Júlio B t Junior

comunicamos
iados que não'

produção à
I! a 1962, foram

2

, 1r

•

, \

CANOINHAS-SC.
REVENDEDOR
AUTORIZADO '

1971.

I /

2

/
'

res Rurais
'dos
de

do-
'

çÃO
Pelo presente Edital faço saber que dia 4< e julho de 1971�

será realizada a eleição para a composição d� iretoria, Conselho
Ftscal e Delegados Representantes ao Consel ,da Federação dos
Trabalhadores Rurais de Santa Catarina, b como-seus resoec

tivos suplentes, ficando aberto o prazo
", 15 (quinze) dias para

o registro d-e chapas na Secretaria, que rrerá a partir da data
desta publicação, tudo de acôrdo com artigo 64 da Portaria
Ministerial n. 40, de 2 ' ianeíro de 65. As chapas deverão
ser registradas em separado, ndo u para os ,candidato,s da
Díretoria e Conaelho Fiscal, s respectivos suplentes e

outra' pere os Delegados Represent s da Federação e seus su-

plentes, facultada 'a designação dê 'is nas respectivas chapas
(§ �.o do art. 17 dá Portaria n. 40 s r 'llesitos pará o registro
de chapas deverão ser apresentad na S retaria, em -três vias,
assinados por todos os candidatos pessoal nte, não sendo per-.
mitida para tal registro a outorgi de procu cão, devendo ser
apresentados todos OE requisitos ntidos no '1.1) 'do art. 11 da
citada Portaria para o

-

registr' será dirigido 80 Presidente do
Sindicato, podendo êsse requeri ento ser essín do por qualquer
dos candidatos componentes da hspa. A Secre r�8 da entidade
00_ expediente normal, fornecerá aiores detalhes os interessados,
achando-se afixado na sede d Sindicato a lacão de que, é
.obngetórío para o citado registr Càso não sej obtido quorum
em primeira convocação, as ele i -es, em segu da convocação,
serão realizadas no dia 6 de [úlho e 1971, e n conseguindo o

coeficiente e em terceíra e última nvocação dia 9 de [ulho
de 1971, para o que ficam convoca s, desde ,'todos os asso-

ciados ds Entidade. As eleições serão
.

8S das 8 (oito) às
20 (vínte) horas de cada dia.

Edmar Goncalves Padilba - Presidente

E,DaTAl DE

1

VE,ND\E
Duas casas -de com ínstalação sanitária,

em frente ao Quartel' da ilitar. Aceito troca por
autorqóvel, terreno ou

'

faciÍito pagamento.,
,

Tratar com o senhor TUFI' NADER.

&xtravion-se
" ,Miguel Tokarski declara cando sem efeito por ter

para os devidos fins que requerido 2a. via.
extraviou sua Carteira de
Habilitação nP 100982, fi- Canoinhas, maio de 71.

)

"

Fotocópias em
o Cartório do REG

e. CORTE,
J PLASTIFICA e

minuto
de' NEREioA

no FORUM,
em apenas

documentoum minuto,

EM

r di
o que

.;

(AS
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I. ublicavão Oficial da
-

4.1.1.00/3111
Prosseguimento de obras 1.550,00
4.1.1.00/310
Apllcação e res .

Tota

..

uso de

Art. 2.°
tadas por

Art. 1.0 constantes do se-

!l IS seguinte rçamen-. guintes dotaçõ rias.

I árias. Gabinete d',
Setor �. de de 4.1.4.00/1434

�odagerf!: Recepções e hospedagem 1.500,00

�=================�==============*

s

lncremenfacão� ,

.

ZÉKE
=====;====•+=====

'Namorada
uma ternura, um carinho.Uma flor,

Um um sornso, uma elegrie;
.�

o fim de uma solidão.
olhar,

Namorada:

A dica

Hoje,. no Clube Canoinhense, às 16 horas,
Desfile de Modas, Show do INCRESOM e soireé,

pelo "DIA DO� NAMORADOS".

A·' 6ntidica
Para a orquestra de Donato Raciatti e para

o conjunto Klins, que na última hora deram o

"cano", colocando as Formandas-71 em situação
delicadíssima. Polegar para baixo pra êles.

-x-

Não se esqueça: vã ao Clube Canoinhense hoje, tá?

_______fiM. __

ATIVIDADES
.

DA . (AMARA
MUNICIPAL DE (ANOINHAS

Prefeitura Municipal de
Setor de Contabilidade

3.1.4.00/1409
Divulg. d atos oficiais 1.000,00

atribuiçõe•.

1.550,00

4050,00
e decreto en

data de sua,

as as dispo-

Art. 3.° -
trará em vigor
publicação, revog
slções em contrár

Prefeitura Muni
Barras, 30 de març

Doriual Bu
Prefeito Munic
Euzebio !'ti

Secretário

Portaria de 2
da 19

DorivaI Bueno,
cipal de Trê. Ba
Santa Catarina,
a,tri9uiçõe••

RES
Conceder, 10

para tratamento.

Serly Tomelim,'
cO:., do Quadr
.ore. Munícipe
na Elco'a Cyri
za, a contar d

Prefeitura
Barrai, 28 de

Dori al Bueno
Prefeit unicipal
Euze to Fatian

Secretário

Sessão do dia 5 de maio de 1971.

maio

'Muni
stado de
de lual

Portaria de 28 de maio
de 1971

Dorival Bueno, Prefeito Muni
cipal de Três Barrai, Estado de
Santa Catarina, DO UIO de lua.

reFe'it.ura Municipal
DESPESABàlancete da reFerente ao

A

mes de 1971
Discriminação ,da Despesa por' Ór- �.

.

A 'U ·T O" R I Z A D A II' . R E A L I Z A DA

nãos d. Govêrno e Administração II Dotação' II Suplement.11 _!nulaçãil II T O T A L Até o mês Cr$ Ii Do mês ér'$ II TO TA L Cr$"
==============���������;===���===-=============================================�=====�

Orçamentária
1· - Câmara de Vereadore.
2 - Gabinete do Prefeito
3 - Secretaria
4 - Setor de Contá

.

ade
5 • Setor de Segurança úblicl
6 - Setor de Saúde Públicà
7 - Setor de Educação. e Cultu
a - Setor do Fomento Agropecoário
9 - Serviço. Urbanoe. .

10 • Serviços de Obra. e Vi,ção - D

Total. da De.pela Orçementâ
Extraordinária
Créditos Adicionais

Decreto n.O 172 de 2.2.71
.

Decreto 0.° 173 de 2.2.71
Grédito· tlpecia) Dec. n. 17� de 20.5.71

Sub-total
Restos a Pagar

Do exercício de 1970
. Total da De.pela Extra
TOTAL DAS DE ESAS

Fundos Disponívei )

Em Caixa
Na Teeourería
;') I;m Bancos

Banco do Bralil S.A. - (;./ Fu Participo dOI Mon.
Banco do Brasil S.A. - C/M vimento ..

Banco do Eatado de Santa " taeina - C/Movimento
Banco Bra.ileiro de Desconte S. .

- GiMovimento
Banco Nseional do Comércio S. •• C 'Movimento

.

Em poder 'de responsáv 's' '.'

Centrail Elétrica. de Santa Gatarin GELESC

9.000,00 800,00 800,00 9.000,00 2167,91 48,4.0 16.31
22504,00 3.000,00 19504,00 3886,07 1.092.00 .978,07
12.101,60 400,00 12501.60 3.492,33 675,50 4.167,83
22.192,40 1.300.00 23.492,40 5.553.91 1.347. 6.901.01
3.072,00 3.072,00 513,00 15 o 669,00
13.900,00

1.200,00
5.000,00 8.900,00 555,60 ,00 610,60

36.400,00 5.400,00 2.20(;,00 �.217,20 4.70 9.701,901
10.700,00 1.272,00 2.500,00 472,00 721.50 60,00 781,50,
95�0,00 500,00 9. 30,00 1.317.92 814,09 2.132,01

109.800.00 7.500,00 .·1.272.00 116. 8.00 21.693.2 14.402.3'3 36.095,58
2.J.9.200,00 12.472,00 18.472,00 243.20 00 46.11 9 22.135,12 . 68.253,81

TOTAL GERAL

de Major
MAIO

Vieira
.de

r .

3.005,85
40.607,91
119.178,38

120,00
1.040,00

1.160,00

9.156,66
10.316.66

22.135,12" 78.570,47

3.639,87

29.978,50
127,10

. 3.844:67
10,92

MAJOR VIEIRA, sr DE� MAIO -DE 1971.

Reinaldo Crestani - Contado" Jrfiguel Marâo Becü - Pre�eito Municipal

Três Barras

partir de 28 de maio' de 1971.

Prefeitura Municipal de
B�rral. 28 de mI>. o 71.

I

,sancionamento do projeto de lei.
que dispõe sôbre nomenclatura de
rua. Requerimento do Vereador Dr.
Paulo Eduardo Rocha Faria, solici
tando a inserção nos Anais da Casa,
de Voto de congratulações e louvor,
ao Exmo..Sr. Secretário de Negó
cios da Agricult a do Estado de
Santa Catarina, . Glauco Olínger,

o aos seus e orços junto ao Sr.
Ministro da agríc tura,para aumento
das cotas de. er mate beneficiada-
da Federação d Cooperativas de
Santa Catarina, endo que a maté
ria em lide to incluída para á.
pauta dos \t.rab hos da próxima;
sessão. Textos fi ais da Comissão
de Redação, aos guintes projetos
de lei: que autor a convênio com
a ACARESC; que oncede gratifica
ção ao Diretor Expedíente da
Câmara por elabo ção de trabalho
técnico, seado qu estas matérias:
permanecerão na cretarla da Câ
mara, na forma do rtigo 174 e 175
do Regimento Inter o. O Vereedor
Alfredo Franco foi esignado para
integrar à Comissão e' Finanças da
Câmara. Pareceres as Comissões
de Legislação e. JU8 ça, Finanças e

Orçamento, sôbre projeto de lei
que reorganize ·0 qu dro de funcio
nários públicos m ícípaís, eleva
seus vencimentos. ão havend
Vereadores inscritos para falar
Pequeno e Grande E ediente, 's
sou-se à Ordem' do ia: - rou

e!D P discussão e v ação o reque
rímento do Vereado Edm ao Bit-
tencourt, solicitando por lO
(dez) sessões, sendo ap ado. En-
trou em 2.a discussã e oração, os
pareceres das Comi s de Legis-
lação e Justiça, O s e Serviços
Públicos, sôbre o eto de lei que
dispõe a concess e transportes

.

coletivos, sendo ado e despa-
chado à ComI Redação, para

final. Entrou

tação, os pa-'
de Legislação
e' Orçamento,
i que concede
ária ao Hospí-:
do' aprovado .e

ão de Redação
texto final. O
a ausência do

!

ia e apresentou
pedido de vistas
essão, ao projeto

de lei que reorg íza o quadro de
funci áríos p' Iicos, eleva seus

venci entes e á outras provídên
endo e posíção oral quanto
iVos, endo-lhes concedido;
ssu a direção dos tra-.
A omissão de Redação

apresen Mesa os textos finais'
aos projetos de lei que concede
subvenção extraordinária ao Hospi-'
ta Santa Cruz e, ao projeto de lef
que dispõe sôbre a concessão de
transportes coletivos, sendo que as

matérias acima espeeíüeadas foram
encaminhadas à �ecretaria da Câ
mara na conformidade dos artigos
174 e 175 do Regimento Interno da
Câmara. �ão havendo oradores
inscritos para falar em Explicações
Pessoais, o Sr. Presidente encerrou

OS trabalhos, marcando outra 'ses
são para terça feira próxima. '

Canoinhas, 9 de junho de 1971.

.

�hamiro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente dSy Câmara
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CORREIO DO NORTE
,/

no

-:
I

Gente
.de

simpática
Canoinhasl

I,

Aguardem para dia

«AQUELE
19 de junho,

BAILE»

Colégio, Sag. Coração de Jesus.
'.

.• '.' .

"trl

Melhores inforrnaçõés no

próximo jornal.

PreFeitura Municipal
Balancete da R ECEITA

/ 12.06.1971

CÃO OFICIAL' DA

unicmal e Majo[,:VitinPrefeitur
Lei n.O 251,

junho de

Art. 1.�
Poder Ese
adquirir

de
referente ao

DESIGNAÇÃO DA RECEITA
c Ó DI GOSIIGeral I Local

,

1.0.0.00

1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10 01
1.1.1.30 02

1.1.2.00
1.1.2.10

1.1-.2.20
06
07
08

1.1.3.00
09,

1.2.0;00
1.2.3.00 10

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1,20 11
1.4.2.00 12

1.4.4.00
1.4.4.10 13

1.5.0.00
1.5.1.00 14
1.5.2.00 15
1.5.3.00 16

1.5.9.00
1.5.9.10 17
1.5.9.20 18
1.5.9.90 19

2.0.0.00

2.2.0.00
2.2.0.01 ' 20

2.3.0.pO
2.3.0.01 21
2.3.0.02 22

2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1,20 23
2.5.1.30 24
2.5.1.40 25
2.5.1.50 26
2.5.1.90 27

2.5.3.00
2.5.3.90 28

R E'CE IT AS C:'O R R E N TE S
,Receita Trlbu.árla'

,

Impostos
Impôeto Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Serviço. de Qualquer Natllreza

Taxas
Taxa. pelo Exercício do Poder de Polícia

Taxa de Licença e Filcalização sôbre o Com. e a Ind,
Taxa de LIcença e Filcalização sôbre o Com. Ambul.
Taxa de Licença e Filcalização sôbre obrai

ax.. pela Pre.tação de Seniço.
Taxa e pediente
Tua de Se

.

OI Urbanos
Ta�a de Abate

Contribuiço
Taxa de Con.ervação

Receita Patr
Participaçõea e Dividendos

Transferências ·orren'es
Participação em Tribu , Federais

Cota-parte do Fundo de Pertíeipaç ,dOI Mun.• 50%
I Retôrno do Impôrto TerritYlrial Rur

Participação em Tributos
Participação no Impôsto .íCirculação de

Receitas Diversas
Multai

"

Indenizaçõel e Reltitoiçõel
Cobrança da Dívida Ativa �.

Outras Receitas Diversas
Gontribuiçõel Compul16rial de Previ
Receitai de €emitériol
Outral Receitai

Total dai Receitai

RECEITAS DE
Operações d. Crédito·

Financiamento junto a eetaheleci e

Govêrno Federal

Alienação de Bens
Alienação d" Bens Móveil '

Alieoação de Bens Imôveie

Transferên�las
Participação em Tributos

Cota.parte do Fundo de Participação do .• 50%
Cote-parte do Impêato Uníco ./CombllltÍveÍl. e Lubríf, '

Cota.parte do Impôsto Uoico sôbre Energia Elétrica
Cota-parte do Impôsto Úoico lôbre Mineraj. do Paíe
Cota-parte na Taxa Rodoviária Uoica

-

Contribuiçõés
Contribuiçõel

.

Díversae
Total dai Ilieceital de Capital
TOTA� DAS RECEITAS

Saldos do exercício anterior
Em Caixa
Em -Banccs
JJ:m pode", de re'lpooláveil

T O'T! L G E R A L

64.000,00 24,308,05 29.387.93
15.000,00 901,80 901.80

84.000,00 22.215.57 29.816,33

600,00 136,'9 630,06
50,00

1.000,00 225,80 787,56

1.600,00 996,85
50,00
50,00

17;2.750,00 66.990,35

Previste

2.400.00
150,00

2.560,00
50,00
50,00

600,00
500,00
50,00

50,00

50,00

,100,00

50,00
50,00

64.000;00.
10.000,00

400,00
50,00

( 1.600,00

200,00
76,450.00

249.200,00

plÍblica e DOS tê.rmo
�Lei Fede n.O 200, e 25.2.1967.
um Trator C'ar gadeira, com

pêso entre . O I 7.200 Kilos,
potência de 35

"
O HP, de fa

bricação nacional.

i entrará em

vigor na data de 8U publicação.
revogadas ali dis oaiç II em coo·

trário.

A •

eoncorrencra

I
I

Major
MÁIO de 1971

Vieira
A

mes de
ARRECAD,ADA

Até o mês Cr$ " Do mês Cr$ ," TOTAL Cr$

1.013.12 1
4,89"

136,17
; 38,93

1.149,29
43,73

1.895,40
31,20

2.737,80
31,20

842,40

- 326,40
181,40

4,10
720,96

5.079,88 293-87,95
8.505,38

24.3 8.07
8.5 5,38

,

4.10
6 8,08

38.618,39,

105,608;74

215,H'
10.347,68
3.006.85

H9.178,38

MAJOR VIEIRA, 31 DE MAIO DE 1971.
Reinaldo Crestam - Contado» Miçuel Marà() Becil - Prefeito Municipal

,t

R�gistradá e publicada apre
sente Lei na Secret�ria Municipe
na mesma data. "

as) Jair Direchnabe].
, Secretário

tência de
cação naci nal.
II - • prop ata.
As pro ostap s rãa recebidal

8 partir- o dia 4 de junbo di
1971. ds 9 à 12 e das }.l àl
16,30 hor orário de expe
pediente d unda a sexta feirl
na Secrétaria Municipal por t,?dol
os funcionários, um dos ail
88sinará o comprovante de
bimento das mesmas,

III - As propostas de
ler dirigidas a Prefeitura uoii
eipal em doi. envelopes fec adol
e devidamente .Iacrados. 'e B
trazendo externamente a esig·
nação do. seu conteúdo e ooml

da firma proponente e co tend�
até 40% 'do prêço à vi a e G

saldo financiad até 15 m ses.

IV - O pri eiro enve ope AI
deverá conte os doc mentol

exigidos. abaix relecio do. O
segundo envelo e B, dev rá cou'

ter a proposta em como o ende
rêço do propon nte e c nter em

lugar . bem vi ível 08 dizeres:
"cONcbRR� cu P BLICA"
Edital 0.0 2/71.
V - Condiçõe de p ,ticipaçã(!
Documentos enrão vi,

no envelope A:
'.

1.0• Certidão de r�gniáíidade
de situação· pera e INPS;

I

, 2. D - Prova de 8 r quites com

a Fazenda Fede Esbduar ê
Municipal;
3. o .;Quitação do I pasto Sindical;

,
4.0 • Idoneidad fin8nceirà;,

»

. 5.0 • Idoneida ,técnic�.
'

VI - Da a ertura da.

10
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COR_REIO DO NORTE

, AnjvéT�arjaniês da" Semens
Metzge'l" e Arlete Hoffmann;
os meninos: Ariel Antonio
filho do sr. Selem e Isaac
Selemé e João Agostinho filho
do sr. Altamiro Léski;: as
meninas: Angelo Maria filha
do '�r. Waltrido, Langer e

Rosani filha do sr. Bernar
dino Schupel.

./lNIV,ERSARIAM-SE \

HOIE: o senhór Affonso
Schroeder; a senhorita MarUete
Seczvgiel.

\
:

' "

AMANHÃ: 0$ srs.: Antonio
Kwrvat e Antonio ,Me.lo, "res.
em Paula Pereira; (IS srias.:
Marioone Olsen e Marli Tar
êheski, .res. "em Paula Pereira;
'o jovem 'Antonio Sérgio Aos anioersariantes, nossos
Borges' da Silva; o menin� cumprime.ntos.'

,

Antonio Carlos filho do sr.

,Reinaldo Crestani.
,

DIA 14: o' sr. Luiz' Valtrio
Silva; a, menina M a � t h a

' Osveld� Lopes 'de Souza co

Cristina filha do sr. Onélio munica que foram p.xtraviado8

Wisniewski. 08 seguintes documentos: Certl-

DIA 15: os', srs.: Johannes
dão de Na�,c\mento, Certidão de

Rothert e Afonso a. Liitke; Casamento, Carteira de Moto-
ríste, Carteira Profissional de,

O j�'ÍJem H�lsQn Rosa; a 'ga. 'Trabalho e Cettificado Jla }.a
rotinha Otiiha

, filha do sr.: Categoria Militer.
Estetano Lucachinski; o ga
roto Antônio Sérgio filho do
sr. Oscar Pereira.
I DIA 16: os srs.: Emiliano'
J. Uba e Ladislau Babireski;
a

r

srta. Onorina Müller,' o'
iooem Pedro Miretzki; à me-

'

nina Ilze 'de lesus filha do:
,sr. Miguel Andréczeuecz, '

DIA 17: os srs.: Engelbert
Fürst e Areldo M�ws; a srte.
Asta Bayerl; res. em Blume
nau; a menina Véra Lúcia
filha do sr. Orlando Gatz. ,

DIA 18: os srs.: D1:. Zaiden
,Selem'e e 'loão Polomani;
as ' senhoritas: 'Angelin;a.

Documentos' extraviádos

Os mesmos .ftcam sem eféito
por haver reque-rido 28,3 viu.

3
'\

ão!

na Rua

"

,
, '.i

ATÉ 8 ICiUA1S

mi W

LOJaI
('i

Instituto " Brasileiro de ,Si"dicató" dos, trabalhadores Rurais de CANOINHAS
,Desen�olvimento Florestal
Delegacia Estadual
em

- Santa Catarina
,

De scôrdo com a alínea «b» do artigo 13.° da Portaria Ministerial
n. 40 de :H de jan aos que êste Edital
virem ou dele tomare conhecim , que 8, única chapa' 'regis-
trada e apresentada con rrente leíção a ser realízeds no dia
04 de ,julho de '1971, neste índ] to, e a seguinte: 1

Diretoria: Efetívos: Edmar o alves Padílha, Lourenço Matos
I I' , Ribas, V ando Voigt. '

/ Suplentes: Bruno Schroe Alceu Artner, Eugênio da Silva.

Con.elho Fi.�al: Efetiv�s: dro Artner Gonçalves, José Kuhn,
, adi;'" sé Vossgrau.

Suplentes: José Max hmítb g, Lauro Engel, Adolfo. Wi'tt,
; Para Delegado.' Represenf nh. n Conselho da Federação:

Efetivos:' Edmar Gonç ves Padí a, Pedro Artner Gonçalves.
Suplentes: Bruno Schr der. Alc Artner.'

,

Fica aberto o prezo e 5 (cin ) dias para o' oferecimento

.� , .
'de ímpugaação .

contra que I uer ,das ndídatos acima.
íârnetro de ,As mesas coletoras f ncionsr Inlnterruptamente das 8

1?8 de 16 a'· às 18 horas na, sede do SI dicat ,sita nesta cidade, na Rua

outrem-se
' Paulo Rítzmann, n.? 2�. , �',

de onde Canuínhas, 07 de junho de, f97L
" Edmar Gonçalve. Padil4a

Presidente, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canoinhas

EDITAL'

SEDE N� RUA PAULO RITZM�NN N.o 20

Edita).,''''

, o Delegado Estadual do .IBD
em Santa Catarina, torna p'
blíco que até 80data de '28 e

junho de 1.971 fica aba á a

CONCORRENCIA PLICA
,

para a venda de 'pính
sileíros nativos n'a

cio�al, dêste stit,

cípif de Três ,8
Estádo. Os pinhe

, , , I

de 735 medind

ate 15 polegada
30 polegadas,

. abatidos ao n

de

que, apreseut:
mediante pa
sem quslque
IBDF.

Os intere

.poste de.
Brasileiro
Florestal

C A N' ()' I N li A 's
.

'

PA(jAMENTOS SE'MPRE
"

em envelo
e contend
POSTA P
PINHEIR

r Os eriv
às 15 hcr
de 1971,
designada
Juinyílle-

de 1971.

Mauro Pinho Gomes
'

Delegado Estadual

w

ville.SC,
.

no fêcho
o: PRO
RA DE I

r
'

7

. Sindicato' dos Irebalhaderes Rurais
,E<tltal

de' CAHOINHAS

maio

O Presidente do Sindicato' dos 'I'rabalhadores Rur'ais de Canal.'
nhas pelo presente Edital faz saber, quan�9<�»êsse virem ou dele
conhecimento tiverem; que para as elei "_ 9 se> realizarem neste

Sindicato, DO d.ia, 04 !i julho <d "'11, a mesa de votos está
assim distribuída: \"

'

,Mellia Coletora: Presidente: cílío Mário Kurolí.
1.0 Secretário: Sr, é Theodoro Kohler.
2.° Secretário: Sr. lo Adolar Wagner.

.Suplente: J rcondes.

i Mesa Apur�dora: Presidente' Idemíro Noernberg.
r ,Suplente Em ia Henntng. \

A Mesa Coletora' íns lsda na ede do Sindicato, na Rua.,
Paulo Rítzmann, n.? 20, fuoc nerá, i nterruptamente, das 8 às,
18 horas. Para conhecimento GS inter sados, mandou o presente,

I em cumprimento ao determi· do no a tgo 17 da Portaria Minis- '

teríal n.' 4Ú, d,e 21 de janeiro de 196

Canoinhas, 07 de junH de

Edmal!' Gonçalve. Pa1 3

'� /' ' ,I' ,

Ed'ltalde Praç\a com o prazo de"inte(20) dias
o Doutol' José Roberge" Juiz de 'Direito da Comarca ·de

,I ,CaMinha0, Estado de Santa C8tari�8, Da f?rma da \ Lei, etc.FAZ SABER ao. que o presente edlt"l VIrem ou �êle co-

,nhecimento tiverem que, no dia 27 de jnlho p, vindouro, às 10 horas,
Da lede dêlite ' Juba, ·oa liala do Júri, ·00 Fórum, oe�ta 'cidade de,
CSDoiohslJ, o Portei.ro 1ll)fI auditório.. I�vará em prlllça 09 beoll pe
nhorado. nR execução de i'leqtença movida por A.Í'uo Court HoffmaUD,
contra João Camargo e Joana P. Camargo, que, ue procsml oêlte
Juizo, comt8otea dOI oeguinteu: -_1. A área e 266.72 m2. fjduzen.
to.!' ,e .enenta 'e lIeim metro. e _atenta e doi 'c6DtÍ.inetroll quadrado'D.
de um terre o 1, com a área total de ,ÚO mZ., lIitu'8do no Juga.,
denominado Xafqu ,a, muoiéípio, de' êli Barralll, d'eeta comarca,
lendo que o referid ,terreno' mede inte' (20� metrolli lioearelll de
frente por quarenta (40) itol de fu o, fazendo frente para a anti-
ga e!!trl.1da Donm Frsociace, ,rêcho' oiohall-Trê. Bairal, extrem8ndo
de um lado com Pedro Pau' �., P 'el, poiÍ outro lado com mais 'ter.
ra. do ellpólio' ore inveo,tariad \, 'pelol fuodoll cdm quem de diraito;
avaliado em' Cr$" 1,500,00 (h

.. mil e quinheotol cruzeirol�; 2. A
área �e 533;3� m'2. (quíohent ,'\ rinta, e três metroe 'a trinta e doi.
centÍroétroa! ,quadradolD),' de m 'FrenO" rural, cOIQ '8 área total de
},600 m2., 9itu8d� no ' luga de�o, �nado, Xarqueada, municípió' de
Três Bau81, delta COmllrCB azendo' ente (lara a estrada geral Dona
FJi'aJlcilcG" (velha�, \trêcho aoinhal- �e BarraI, extremando por un.
lado com 'Eatefa.Qo W:u nki, por tro lado com mail terra., do
elpólio Oll!l invent.ariado pelol fundol ,m quem !Ie direito; avalia
do em' Cr$ 3.QOO,00 �trê mil cruzeiro.O; ," 1/3 parte, de uma calB,
construida de madeira, f nte' de tijolo., coberta de telhslÍ, envidra- ,

ç8�e. medindo 7 matr de freate po., '8 :le fundol, em regulall
és todo de UIO e comer ção, edifipâda l '

reuO' terreno de"crito mob
0.0 2, 8VRliadtl em Cr ,2.000,00 �dóiD

'

,

� crU:'z!liroa�; 4. 1/3 parte,
fle uma CAlIa, ccnstruída de madeira. cobe l,O de telham, envidraçada,
medindo 6 metroa de fr . te paI) 8 metrora e fundol, edificada 8ôbre
o terreno' deBcritQ Dr. 1;, '�Q1 map. egtg� 'Ide uao e con�erv!}ção; a

qual avalia em I Gr$ 8 ,00 :(Qitocentol C �zeiro&); 5. 1/3 parte, de
,

uma cOla (dormitóricD c' .,tmida ,de m�ad 118, coberta de telhau, ia.
nela9 de vidro, medindó \6 'JII��rol �� ilte;por 15 de fundol, �m
meu estado de UMa 'e c,onu veçao, adlh a

.
Dobre o terreno demctlto

n.O ,2; avaliada em Cr$ 8
'

00 (oi�oc 68' tfruieirolD; e 6. 1/3 parte,
de um rancho, conltruido "d a�d', 'conérto de telhaI, medindo 3
metroll de frent9 paIO. 8 metrolil e fundol, em' mau eotado de UIlO e

coaierv'ação. edificado I!IÔbre o teireoo deacrito_lob me.o 1; avaliado
ell! Cr$ 100,00 (cem cruzeiro I). SOQ1am OI benl descritol, o quantia
de .Cr$ 8,200,00 Coito mil e duzeotol. cruzeiro.), prêço pór quanto
lerâ leyedo à praça, pera le,rem �r�emata�Qllc,por quem maior oferta
,fizer acima de av�li8ção, lend,0, a vendadej,t�:' ii dinheiro à vieta ou

- mediante fiado., idôneo pOll trê. diga; Em virtude do que, expedi
êlte r e outro I iguaill que lerão p,ublicadol e afixadol fia form� de lei.
O QUE CUMPRA.' Dado e paliado nelta cidade de Csnoinhal,
'E,tado de Santa eatarioa, aOIil qU8tro' �4t'dia. do ,mê. de junbo, de

.

mil, noveceotol, e letenta e um (l97l�.'EIÍ, Zaiden E. Saleme; Eliclli-
vã.o, o lub.cr�ví. ,

,

JOlé Roberge - Jlliz� de' Direita 3v
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Clube Ca'noi hense
Os senhores a ciad

I

com filhas que irão debuta e

mado para setembro, queír
mesmas, na sede social, nos

às 19 horas e das 20 h
junho de 1971.

,

A

CI�be Carioinhense,
197,1, .no baile progra
fazer as inscrições das

guintes horários: J6 horas
.

às 22 horas, até 30 de

,

nA LICENÇA! Já,.; possuimos três' estações:
Rodoviária, � Ferroviária e do

. Inverno. Façamos
� s uma ... das Malhas, Lãs

1111_· J' �Jetros e novelos dos
--- ais.triodernos lançamentos.

I
I

con

de pura
es.

SEMPRE NA chreiber

,-,--.-----------------------,
t

Cruz
(O (L A N c A o o R b E -5 U C e; S5 o 5)
Gi ne V e r a':

..:- -:-

•úra 14 anoI e

• _ eenaura livre
HOJE. em ae••ão a. 20,15 hOraI -

DOMINGO, 'em matinê, ai l4,00 ho

PISTOLEIRO 'DUELO
Um super" Far-west america O todo colorido..

DOMINGO, em ' �. se••õe...
'

I 17,03 h - cena. livre
ai 20, horal _.::. .en.ura 14 anol

,DIA 14, 2a. feira, em 20,15 h - cena, 14 anal

Um espetacular
Cínemascope

A Sinai

DIAS

DIAS 17 e 18, 58. e 6a.

Um super filme de miet

o
I' DIA '1;>; .ábado • 81 20, hora. - c

DIA 20, domingo. ai 1 00 horal -

'Mais uma vez o imp ável MAZZA
,

comédia do

lura 14 ano. e

n.ura line

As
.

Aventuras

. Um dos melhores Far-west ttalíano,

TEPEPA

na

Com . ,Ind.
• 1

Oferta para

Poder Judiciário
eomarca de Canoinhàs - Estado de Santa Cátarina

, O Dr. José R�berge. Juiz de Direito da Comarca de Canoi.
nhas, Estado de Santa. Catarina, de scôedo com

.

a legislação vigente
e. no UIO de suas atribuições, determin8 que se observem

t._ Não será permitido:
aD ,ingresso de' meqores de 18 (de;i:oito' ános em casaa de

dancing ou bailes ,púbJicol, qualquer que aeja o �ítulo ou denomina.
ção que adotem. Por bailes públicos entendem-se também, aqueles
promovidos em eoeiedades, desde que o .ingresso não seja privativo
aos associado,,;

,

b) ingresso e parmanência de menores de 21 (vinte e um)
anos em bares noturnos e congêneres. �

c) � Só os maiores de 14 equatorze) 8n09, se acompanhados
dos pai. ou responsáveis 'poderão participar dos bailes para adultos
em clubes com entrada limitada a sôcioa.

.

d) Ê vedado aos meno'res de 14 {quatcrze] anos' o .acesso
'.

a espetáculos que terminem· depois das 20 (vinte� hora'à.
.

e)' Aa cr-iancas'menore. de' 5, (cineo' 8noa não poderão. em
caso algum ser levadas às' representações.

.

O sr. Derby Maclía10, resí- '

dente DO vizinho Munidpio de"
"

2· Constitue ccntravensâc penal, punível na fO.rma
da.lel: .' .'Irineópolis. foi o primeiro da �

nOSS8 região a 'ganhar D8 Lote- I - Servir bebidas alc601ic811;
ria Esportívs, tendo acertado o á) a menores de 18 (dezoito) anos;

último teste e ganho aproxims- b) Ia quem se acha. em estado de .embriague!!.
damente Cr$ 13\000,00. II - dirigir, sem' a devida habilitação, veiculo na via pú-

blica, incidindo nas mesm�s penas, Q proprietário do veiculo.
x x x

' . '

3 - A fiséálizaçãc e vigilância dos preceitos �ontidoa na

presente Portaria serão exercidas· pelos comi8!lári�s e funcionários.
'dêste juízo. em 'colaboração Com a. Delegacia de Polícia dos municí
pio. que compõem a comarca e militares do Batalhão Januário Ct>rte.

.

4 - Os proprietários doa bares e responsáveis pelas Socie
dades mencionadas na presente Portaria, serão responsáveis aclidarie..
mente com os infratores.

.

NOTAS
ESP·ARSIS
A cidade d'o Rio de Janeiro

possue, agora, uma Praça com

a denominação de Canoínhas,
recêm-Ineugurade. Fica na zona

sul, -Flamengo.
x x x

2. Após concorridas novenas, te-
.remos amanhã, no Pavilhão São
Cristóvão, a tradíelonal Festa
da Santa Cruz, com o gordo
churrasco e assados de sempre
e outras atrações.'

� Em Florianópolis, a serviço,
os gerentes de 'bancos, srs, "A
Ajour B. Morais e João Gon-

)

calves, respectivamente, do
Banco do Estado e Bradeseo,

x .
x x

o Governador Colombo Sel
les e grande comitiva deverão'
estar hoje na vizinha cidade de
Pôrto União para � inauguração
do serviço de abastecimento de
água nas gêmeas do Iguaçú,

.x -x: x
'

I

\0 médico dr. Mário Mussl,
recém-casâdo, 'que extendeu- a
sua lua de mel ao exteríor,
deverá retornar hoje à nossa

cidade .

1 X X

O prazo da inscrição no con

curso de Comtssárío de Menores
expira no fim do mês, conforme
edital mandado 'p'ublicat pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca.

i: x x
,

E falaudo. na Comarca. o

Tribunal
.
de Justiça, acatando

pedido do MM. Juiz, aqui criou
mais uma vaga de Oficial de

Justiç�.
x x x

Participação brilhante e des
tacada da representação da
agência local do BB. que parti-

,

cipou doe jogos, .sâbado e

domingo' últimos, em Joinville,
réuníndo atletas de tôdas 88

�9g�n,?ias do Banco dó Brasil do
Bstado.

/
. /

X X X

Com uma platêla muito boa,
despertando grande interêsse,
foram realizadas 88 anunciadas

, Conferências sôbre
.

o tema

Psicologia do Amor, nos amplos
salões, da, S90, a' cargo do
P'rofessor Sato, da Faculdade
Federal do Paraná.

Ano XXV N. '1130Canoinhaà (Se). 12 de junho de 1971

5 - Dê-se ampla publicidade. às presentes normas. inclusive.
publicando-se na Imprensa local. comunicando-se o. Exmo. Sr. Coman
dante do 3.° Batalhão .de Polícia Militar; Január,io Côete, Dr. Dele
gado de Polícia, senhores Delegados de' Polícia dos 'municípios,
enviando-se c6pia às diretorias doe clubes locais ou eatabelecimentos ,

que promovam reuniões daÍlçàntes.
.

Cumpre-se,
,

Cenoinhes, 4 de junho de 1971.
José Roberge _', Juiz de Menorea

Clube " As', Mili onárta s'de Bolão,
NOVA DIRETORIA

nova Diretoria do Clube de Bolão "As Milionârias",
está assim constituída:

Presidente : Dirce Maria, de Paula Roeder
Vice-Presido : Helena Curi Mussi
La Secretária: Dolores, Meister
2.a Secretária: Claudete Bueno
Oradora" .: Iracema Dias

para flôresArame
Tintas para estampar _

Tintas a óleo para telas
TELAS _. PINCÉIS'

PROCUREM NA

OURO, VERDE' LTDA.\
'"

, IMPRESSORA

SIN.GER "
em

ORDAN s. A.
dos NAMORADOS'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




