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, FLORIANÓPOLIS - A Secretaria do Desenvolvimento
Econômico, línerada pelo Professor Alcides' Abreu, deve incrementar
no decurso desta' semana," um conjunto de medidas pertinentes á
implantação do esquema de produtividade industrial, assistência
técnica às mícro-regíões, consubstaneísndo-se estas medidas na

regionalização dêste sistema de assistência técnica.

O Projeto Catarinense de Desenvolvimento consigna a

existência de um sistema de suporte à expansão íudustrtal e à
melhoria do desempenho administrativo mícro-regtonaís. Para
êste efeito o Governador Colombo Machado Salles determinou
que o Projeto Catarinense de Desenvolvimento fôsse incremen
tado. Neste sentido, o Secretário de Desenvolvimento. Econômico
levou na manhã de' ontem ao Governador do Estado os atos que
correspondem à implantação. do processo de assistência, técnica
à indústria, através do Centro Regional de Produtividade e às

municipalidades, através dos escritórios de assistência técnica.
O projeto prevê a, intertortzação 'de técnicos de nível superior
em cada uma das 12 micro-regiões. Para 8 assistência técnica à
indústria e para a assistência técnica às muníctpelídades se pre
tende mobilizar cêrca de 100 profissionais. Esses profissionais se

constituem em núcleos de planejamento e de assistência técnica,
e, símultâneamente desempenharão funções docentes nas universi
dades ou sístemes de formação de nível superior no interior.

Em Brusque
o Secretário do Desenvolvimento destinará parte, do

'dia de' hoje ao atendimento à cidade de Brusque a fim de se

eompor junto com a comunidade, um esquema! de promoção do
desenvolvimento comunitário que deverá deflagar um conjunto de

pequenos projetos de ocupação de pessoas. Esses projetos são
definidos como atividades industriais 'ou terciárias suportadas por
um mecanismo de coordenação' e assistência técnica local. Por
outro lado, também o dia de hoje, o mesmo Secretário déverá
se� deslocar para 8 cidade de Criciúma ondé com os industriais
'do carvão, se tratará em definitivo da implantação da emprêsa
pilôto o que deverá cuidar do tema da mini-siderurgia de
Santa Catarina.

Homenage'm póstuma
, ANTONIO

ao Deputado
H E IL

A Assembléia Legislativa dedicou todo 'o tempo
de sua Sessão Ordinária de hoje às homenagens póstu
mas ao Deputado Antônio Heil, falecido na última sexta
feira. Estiveram presentes, além dos parlamentares, o

prefeito de Brusque, Juiz de Direito da Comarca, verea
dores, jornalistas e familiares do extinto, assim como ex

deputados e amigos.
Foram oradores o Vice-lider da Arena, Deputado

Benedito Therézio de Carvalho Netto; o Líder do MOB,
Deputado Dejandir Dalpasquale; o Líder do Govêrno,
Deputado Evaldo Amaral e o Presidente da Assembléia,
Deputado Nelson Pedrini, enquanto que o vereador Nelson
José Pehnk agradeceu a homenagem em nome da família
enlutada.

i

A Assembléia Legislativa aprovou Projeto de Lei
de autoria do ex-deputado Antonio Pichette que denomina
«Deputado Antonio Heíl» a rodovia Brusque-Itajaí, maté
ria que foi incluída na «Ordem do Dia» pela Mesa como

homenagem 80 ex-Líder da ARENA.

Dívid as do Estado 'dificultam o Ciovêrno'
, ,

de Colombo, e reduzem, investimentos
FLORIANÓPOLIS (AJB) - Fazendo um pronunciamento

público através de cadeia de emissoras de quase todo o Estado
pelo transcursc dos seus primeiros cem dias de Govêrno, o Go
vernador Colombo Machado Salles pela primeira vez referiu-se

, à administração anterior do s-,' Ivo Silveira em tom de crítica,
ao snuncíar que a totalidade dos compromíssoa venctdose a vencer,
corresponde a 80% de orçamento atualmente em execução.

, <lmpõe-se portanto, afirmou - nestes cem dias, o asnea
mento de' contratos e convênios firmados anteriormente sem

cobertura orçamentária, a legitimação de outros, a reformulação
de algumas ações para ajustá-las ao programa do Govêrno. 134
milhões de cruzeiros debitados dificultam a ação do Govêrno que,
para honrar os compromissos existentes, tem reduzida a sua

capacidade para investiu.
'

-

Disse o Governador que o fato mais marcante no decur
so dêsses cem dias em Santa Catarina tem sido a presença do
Presidente Médici, que estimulou o Govêrno a tra'nsformar o'

Projeto Càtarinense de Desenvolvimento no compromisso público
que êle agora é.

para financeiro.

levantamentos de dados.procederem
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Adm inistração
Municipal

Inova�ão e ComDnica�ão
Por: Alfredo de, Oliv.eira Garcindo -,

Ainda o problema das estradas
As últimas chuvas que não foram longas, mostraram a face núa .

das nossas estradas. A falta de eequematízacão é o. resultado da justifi
cativa governamental para o estado de calamidade ,Idas rodovias catarí
nenses. Viu-se novamente .em automóveís de viajantes com faixas e o

«slogan»: sou mais uma das vítimas das estradas de Santa Catarina. A
ausência da ação do Govêrno iniciada há 4 anos, prossegue intensa,
morosa como que querendo consolidar o abandono, o desinterêsse. Nós
que acreditamos numa fundamental reformulação de todo o sistema rodo
viário, ao revermos que o «mar de lama» ressurge, impedindo o desen
volvímento, dêste pedaço de Santa Catarina, falamos ao. Governador
Colombo. Salles que fatôres adversos como êsses são responsávets pelo
desequilíbrio orçamentário, provocando atrazos .e prejudicando o ritmo
normal dos investimentos de todos os setores que carreiam recursos para
os cofres públicos, diminuindo. alitomàticamente, a intensidade do

, desenvolvimento. .

' .

Não nos baseamos,. porém, em dados indiretos e em inferências
para afirmar que está ocorrendo um processo de concentração de desín
terêsse de novos investimentos em Santa Catarina e isso devido ao

péssimo 'estado' das rodovias. Em momento em que as indústrias se

tornam cada vez mais' automatizadas e capital intensivas, a tendência
natural é, a transferência para outros estados onde as condições de
transportes são melhores. Sofre, portanto, .

a economia catarinense com
o decréscimo da produção. O problema, portanto, está colocado nas mãos
do Governador Colombo SaIles.

Não obstante o mau tempo.
remante,

.

com duas enchentes
no primeiro semestre, a Muni

'cipalidade, dentro do possível,

vem. �ev��do.· a bom têrmo �
sua mlssao\
'O mau kmpo, ,é claro, não
só atrapalh�\ls atividadeljl' nor
mais da

Vid:� adminis;{rativa,
como t.ambém a partilular, a

quem 8 Prefeit

�,.
tarqhém tem

auxiliado,

s.eaípr q.u.e/solicitad8e dentro de sua

ni!\nas.Podemos anun ia que o po
puloso bairro do ossêgo vem

tendo a sua ur anização na

fase final.

Após muita lut . sfôrço, mar
cha e centre-m rc es, corres
pondências, tele ra as, radio

gramas e tele nem s, indo e

vindo para rasilio' Rio de Aumento de Capital
Janeiro, J08ça a e FIo ianópoUs, O Oapítal do Banco do. Estado ,de Santa Catarina S.A. (BDE) foi
finalmente.a BRAZ llberou elevado para Cr. 30 milhões e será coberto por uma operação. de
o imóvel do lia das «Underwriting» através do Banco Halles de Investimentos. As ações
e ali será c nstruído, pelo Es- de valor nominal de Cr. 1,00 serão lançadas no Mercado com um ágio. de

.

Cr. 1,80. Serão lançadas' vinte milhões de ações preferenciais, sendotado, de im diato, um moderno
, quinze milhões sem direito a voto. Inúmeros grupos financeiros apresen-

3rupo Esc lar, para, funciona- taram propostas para comercialização, em mercado, do papel do Banco
mente no

rÓXimo].,
Ofieial do Gnvêrno do Estado de Santa Catarina.

,

NO des onte dos s los metá- Carros vão cu.star mais'
licos, a ca go de. um nclonárío

A partir do dia 1.0 de julho próximo os carros nacionais custarãoda CIBRA É:M, vin o de Cha- mais, cujo aumento será o seguinte: 5% para a Fábrica Nacional de Mo
pecó, a. efeitu�ac.

alocou à. tores (FriM), 4% para a General Mo.tors (GM) e a Volkswagen, 4% 'para a

disposição eís ope árros. a Crysler, em média, e de 3 a 4,2% para-a Forde
.

Também os óleos comes-

Também , , M nícípeltdade, . tíveís foram aumentados - o percentual está sendo estudado e prová-

solicitada, auxi iou, como nos
velmente também em julho será ajustado.

'

anos antedares, com o trans- Juros vão continuar os mesmos
porte do 'ttigo semente, já en- O Conselho .de Administr�ção do BNH informaque por enquanto,
trl!gue à Cooperativa Agro- .não haverá. qualquer redução da taxe de juros dos empréstimos imobiliá
Pecuária Canoinhas Ltda. rios, concedidos dentro do sistema financeiro de habitação, nem a

concessão da moratória aos mutuários em atraso no pagamento de' suas
prestações. Diz o nôvo presidente do BNH que o assunto envolve multa
complexidade e é impraticável reduzir uma taxa que varia entre 10 e 11%
ao ano. Não há mais o que baixar. O que o BNH tem que fazer é aumen
tar o número de construções, ampliando a faixa de assistência habitacional.
É o seu nôvo programa de trabalho' na direção do BancoNacional de
Habitação. Espera dar ao Banco a capacidade de construir mil casas
por dia.

.

,

A V I S O
O Dr. Harley Aveí dos Santos,
Delegado de Policia do Munici- -,

pio de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuiçÕes lpgais, etc.

AVISA aos interessados que
a COMISSÃO EXAMINADORA
para caadídatos à motorista,
estará nesta cidade, no dia
09/07/71.

Os .íateressados poderão pro
curar 8 Delegacia de Policia',
para, obterem informações sôbre
a decumentação exigida.

. Canoinhas, 22 de junho de 1971.

Harley Avaí, dos Santos
Bel. Delegado de Policia

lic!tado, o sr, Prefeito Alcides

Schumacher, providenciou a

convocação .de todos os parti
cipantes.

"

,

Reunião da classe agrícola segunda feira
A nossa classe agrícola, Co- segunda feira, dia 28, pelas 16 Agricultura. "Nesse sentido, so

operativa Agro-pecuária, Síndí- horas na sede do Sindicato
'catos. Rurais, representante da Rural" para uma importanteCarteira Agrícola do Banco do (

,

; Brasil, AC.:\RESC� engenheiros reunião, com. a presença de

agrônomos, estarão reunidos, um' técnico do Ministério da

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MEC - Campanha Nacional de Alimentação 'Escoler Sindicato dos Trabl.lhadores Rurais �� CAMOINHAS
,

.

, E 11al
de 5 A N TA C A T A R I N A o Presidente do Sindicato s Tc, 'ador:es Rurais de Canot-

nhas pelo presente Edital fez b quantos êsse virem ou dele
, O I N H A 5 conhecimento tiverem, que pera s eleições a se realizarem neste

Sindicato, 'no dia 04 de ju de 1971, a mesa de votos está
assim distribuída:

Representação
Setor Regional

Federal

de

TERMO DE A] STE, para execução do programa de Educação e

Assistência Ali

da Campanha
ntar ao Escolar, a ser cumprido pelo órgão local
cional de Alimentação Escolar (CNAE), do Minis
e Cultura e PrefeituraMunicipal de Major Vieira.

Cláusula Primeira - Caberá à mp8ohQ!�W disposto no Decreto n.? 57.662, de 24 de jeneiro
Nacional d Alimen- :�,t�:; de 1966, da Presidência da República; .

tsção Escolar (CNAE" do Ministério da" ducação
'

h) facilitar o trabalho de supervisão, 'orientação
e ,Cultura, através do órgão local, ;elo seu e contrôle, a ser exeoutado pela CNAE no
representante devidamente .autorizado, Município, Inclustve custeando ai! despegas de
a) fornecer alimentos díspouíveís e i seus es- , combustível, @ hospedagem do pessoal creden-

toques, doados por agências na onais e ciado pela CNAE, quando a serviço do Programa;
ínternacionais de auxilio à alimentaçã: escolar, i} aplicar, durante o exercido, 6 totalidade OS
em quantidades suficientes para at nder aoa verba inaicada, oficialmente, para a execu-
escolares mntr ículados em estabeleci sntos de ção do presente Têrmo de Ajuste, não permí-ensino pré-primário, primário, secu dário e lindo que a mesma seja desviada de sua fina-
supletivo, de acôrdo com a relação lidade ou sofra redução em planos de economia;
parte integrante do presente Têrmo a Ajuste i) fornecer a relação das escolas do Município,'e observadas as condições do Prog :ama de onde constarão: nome e enderêço da Escola,

,I Educação e Assistência AUmentar, provado subordinação e nível de ensino, nome da Dire-

Ir pera os respectivos intervenientes; es onsável e o número dó: aluno!'
b) fornecer, dentro de SUBS possíbtll existentes, co

.

e !ormulário em anexo.
çamentárias, mátertals gráficos

'I
de horta escolar e outros, des

.

os 8 dessa-. Cláusula Terceira .A CNAE fornecerá os

l,�1 volvímento e controle do B grama,ol) decidas bed c d alimendtl,opSe mt eri�Dis, partcela�am50e5n4t4e,li as normas técnicas e ad nistrativas e vigor;
o e en o ao s os o ecre o n, . ,

1/ de 4 de maio de 1961,' d Presidência da Re-.c) exercer supervisão, orientação e ntrôle pública, os quais destina se exclusivamente
em tôdas as f88SS do Programa, p 8 que &0 Programa de assistência ímentar ao escolar,o mesmo se desenvolva de acôrdo não se permitindo sua ut izaçâo para fins

normas e tnstrucões da CNAE; ,\ diversos dêste, sendo vedada e nulas eutorrza-

Iii d) promover Cl�rsos e estégi?s �e tre:Ofl
'

:nto ções nesse sentido, dadas p ,qu!>lquer autori-

I para supervrscras mumcipats, profe 'oras dada estadual, municipal ou a CNAE, devendo
e merendeiras, objetivando a preparaçã de os alímentos não aplicados o Programa ser
pessoal técnico ou auxiliar, necessário à e cu- devolvidos à, CNAE.
ção do programa. eláusula Quarta - Para custear as depesasCláusula Segunda - Caberá à Prefeitura

,

decorrentes do esente Têrmo de
nicípal, por seus órgãos competen Ajuste, os recursos serão a Iícados:

a) manter o Setor Municípal ,
de Alimentsç a) pela CNAE em queEscolar, equipando-o e dctando-o com pes

'

para satisfazer àssoal, móveis e recursos orçamentários, observadas neste instrumento;as necessidades
_ do Programa (a ser desenvol-

I vido no Município, de acôrdofcom as normas b) pelo Municipio, os quantí-
I
e instruções da CNAE; �

" tativos informados oficialmente, cuja aplí-
# 'cação obedecerá a PI o previamente elaboradob) indicar e manter o Sup�rvisor Municipal

•
lo Setor Municlpa de .Alímentação , Escolar,do Progama, que deve serj pessoa conhece- as" tido por ór

-

rssponsáve l da CNAE- P.dera dos problemas educscí
�
nais e possuir .

, ' epr(l' c pelo&' etários dêste Têrmo de AJuste.condições de dirigir os trolfalhos do Setor
Municipal de Alimentação Et�colar, mediante Cláusula Quinta - Os casos omissos, relativos
treinamento aplicado pela CN!'àE; e o desenvolvtmento do Programa,
c) encaminhar o Têrmo de Apste à aprovação serão submetidos à apreciação das partes ajus-

da Câmara Municipal; tantes, pera solução em �omum. v

d) providenciar' o transport de todos os ali- Cláusula Sexta - O presente Têrmo de Ajuste
mentos e materiais, forne idos pela eNA E, entra em vigor na data de sua a�'si-

dos armazéns desta at� às 'scolas,' cuidll'ndo natura, devendo cobrir todo o corrente ano
I
para que 8 Entrega dos mesm IS aO(;l destinstá- letivo, expirando sua vigência em 31 de dezem-
rios, sej� feita através do Sup visor Municipal, bro do corrente ano, podéndo, entretanto, ser

dentro dos prazos e condiçõ' recor:ceodedss ampliado, renovado ou modificado 8 qualquer
, pela CNAE; tempot:e prorrogado, mediante Têrmo Aditivo,
e) adqUirir outros alimentos, e ecialmente 08 quando ,do 'interês�e das partes e respeitados

.

de prod'ução regional, rJestio 'os ã' variação' os recursos orçamentários disponíveis.
doe cardápios e os condimentos ndispensáveis E, por assim terem ajustado as partes ln-à preparação das r�feições e rem servidas teressadas, fói lavrado o presente Têrmo de
nas Escoles (açúcar, 1.i�!!tI!!'!!'!'-1�--........__ Ajuste, que vai assinado pelos titulares devida-
t) fornecer, às E3çolss atendidas; e' autorizados.

vel (gás, querozene, carvão, oinhas, 11 de março d� 1971.
necessário à preparaçãu dos ali
scôrdo com os fogões existentetl; Miguel Marão Becil

refeito Municipalg) aparelhar; devidamente, as Escola'
atendidas com 8S instalações necés Bea

'

'z f't>rreira Budant,
preparo e distribuição dos _ aUmentos ( Chefe S, - CNAE - Canoinhas

equipamentos, etc.), atendendo, illclusi Vicior Borges AZoacir Veiga

necessários
assumidas

Cláusula Aditiva -- A Prefeitura unicipal de Major Viei contribuirá, no pre&ente
exercício, com a importância de Cr$ 2,000,00 mil cruzeiros) para manutenção do S. R. da
CNAE de Canoinhas, sendo 50% pagável em t ,parcelas, sendo a p meira em 1.0 de marco, a

ségunda em 03 de maio e á terceira er;n 30 de ju 50%, alimentos para aplicação
no Município de Major Vieira. Os slimentos de que 'esta ver

' somenh, I)oderão ser adqui-
ridos mediante autorização por escrito da chefia do Setor Reg o a e de acôrdo com as instruções
que, serão fornecidas pela mesms.,'

Miguel Marão Becil
Prefeito Municipal

Beatriz f'erreira Budant
Chefi:! S. R, - CNAE - Canoinha8

Certificado
extraviado.

Landoaldo Voigt torna públi
�o que extraviou o Certificado
da' Camionete Willy�, aDo 1970,
130 H P, motor n.o BO 81160,
placa n.o 54986 ..

Este CertificadJ fica sem efeito
por ter sido requerido 2a. vis.

3

Fotocó

um minuto,

arcUio Mário Kuroli.
sé Theodoro .Kohler.

em cumprtmento ao

teria1 n, 40, de 21 d

Canoínhas, 07
Edmar Gonçal"e. Pedflha - Presidente

f

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de CANOIHH AS
SEDE NA RUA PAULO RITZMANN N.o 20

Edital
De scôrdo com Q alínea «b» do artigo 13.0 da Portaria Mi,nisterial
n. 40 de 21 de janeiro de 1965, faço /sber aos que êste Edital
virem ou dele toma conhecimeot que a única chapa regis-
trada e apresentada con rente li e 'Ição a ser realizada no dia
04 de julho de 1971, neste 'ndicat, é a seguinte:
.Diretceie: Efetivos: Edmar G al es Padílhs, Lourenço Matos

Ribas, Viga Voigt.
Suplentes: Bruno Schroeder, ceu Artner, Eugênio da Silva.

Conlelho Filesl: Efetivos: Pedr tner Gonçalves, José Kuhn,
Sad Jos Vossgrau,

Suplentes: José Max Sch ítber Lauro Enge), Adolfo Witt,
Para Delegadoa : Repreeerrtan I no onselho . da Federação:

Efetivos: Edmar Gonçalv s Pedi} , Pedro Artner Gonçalves.
Suplentes: Bruno Schroe r, Alceu Artner.

Fica aberto o prazo d 5 (cinco dias pars o oferecimento
de impugnação cqntra qualqu r dos ca didatos acima. .,

As mesas coletoras fu
,às 1 a horas na sede do Si
Paulo Rttzmann, n.? 20,

Canoínhas, 07 de junho de 1971.

Edmar Gonçalvel Padilha
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rursis de Csnolnhes

Edital de Praca como prazo de vi'nte (20) dias
o Doutor Joeê Roberge, Juiz de Direito d Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina. Da Ior a da Lei, etc.

FAZ SABER aOI que o presente edital vir ou dêle co-"
nhecimeuto tiverem que, no dia 27 de jnlbo p, viodon ,às 10 boras,
Da 'ede dêste Juizo, na laIa do Júri, DO Fórum nelta ci�ade da

Lanoinhal, o Porte�ro dOI auditório., levará em açll OI benl pe-'"
nhorado. Da execução de lentença movida por Aro Conrt Hoffmaoo,
contra João Camargo e Joaoa P. Camargo, qu .a prOC81B8 Dê.te
'Juizo, conltante. doa teguinte.: - 1. A área de 66.72 m2. Cduzen.
tal e .ellenta e lei. metro. letenta e doi. ce metro. quadrado.&,
de um terreno' rural, com a á total de 800 ,2., lituado no lugar
denomiDado Xarqueada, munieí ._ ,de Trêl rral, delta, comarca,
lendo que o referido terreno de vinte O) metro. Iineare. de
frente por quareota (40) ditol de f do, faze o freote para a anti
ga eltrada Dona Franci.ca, trêcho Ca iDhal- rê. Barrlll, extremando
de um' lado com Pedro Paulo Porte.,'

'

tro lado com mail ter.
ral do elpólio ora inventariado e pelol n I com quem de direito;
avaliado em Cr$ 1.500,00 (hum mil e inhentol cruzeiro.�; 2. A

. área �e 533,32 m2. (quínhento. e trinta e Aj metro. e trinta e doi.
centímetro I quadrado.), de um terrenO ru I, com a área total de
1.600 m2., .j�uado DO lugar denomiôa X' gueada, município de
Trê. BII'rral, delta comarca, fazendo fre e par 8 eltrada geral DODa
FrancilcB, (velha', trêcho Caooinhas-T � Barra., extremando por um
lado, com E.tefaDo W:ublevtki, por utro lado om mai. terra I do
e.pólio ora invent.ariado e pelo. fund com quem. �e direito; avalia
do em Cr$ 3.000,00 GtrêJ mil cnízeir I�; 3. 1/3 'pI te, de uma COla,
cODltrliida de madeira, freote de f 0101, coberta telho" eovidra
çada, medindo 7 metro. de freot por 18 :le lu dOI, em regular
eltt'do �e UIO e cODlervação, edi CAda .ôbre o ter no delcrito lob
0.° 2, avaliada em Cr$ 2,000,00 �doil mil cruzeiro.; 4. 1/3 parte,
de uma C81a, ccoltruida de made· a" 'coberta de teih I" envidraçada,

.

medindo 6 metro. de frente por metrol de fundol,: difica!ia .ôbre
o terre�o delcrito or.· 1, em 9U eltlldo de UIO e onlervaçãoj' a
qual avalia ero Cr$ 800,00 (oit centol cruzeiro.); 1/3 pa�te, de ,

uma Ctl5a (dormitórioD cooltruid
.

de wadei ..a, cobert de telhai; ia.
nela. de :vidlo, medindb () met OI de frente por 15 de fundol, em

mau, eetado' de UIO e con.ervação edificada .,ôbre o rreno de.crito
0,° 2; avaliada em Cr$ 800,00 ( o�entol cruzeiroiD; 6. 1/3 parte,
de um rancho, con.truido de mad ·ra, coberto de tel ai, medindo 3
metro. de frent!J pOI) 8 metro. de OdOl, em mau, atado de UIO e

conlervação, EÍdificado lôbre o· terre o delcrito lob Df.O 1; avaliado
em Cr$ 106,00 �cem cruzeirolD. Som o. benl de rito I, o quantia
de Cr$ 8,200,00 (oito mil e duzentoi cruzeirol), rêço por quanto
lerá levado à praça, para lerem arrema quem maior oferta
fizer acima de avaliação, leodo 8 venda feita a dinheit:o à vi.ta ou

mediante fiador idôneo por trê., dia.. Em virtude do que, expedi
ê.te e outro. iguai, que lerão publicado. e afixado. Da forma de lei.
Q QUE CUMPRA.' Dado e psuado .oe.ta cidade de CaDJJiDhal,
E.tado de Santa Catarina, aOI quatro (4) diall do mê. de junho de
mil, ooveceotol e .etenta fi um (1911). Eu, Zaideo E. Saleme, Elcri-
vão, o lublcrevÍ.

,

Jo.é Roberge - Juiz de Direito
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'Sociedade
Comemorou avançªdâ' dia 23 p.p., a srta. Rosélis

M. Friedrich. INCREMENTAÇAo cumprimenta,
desejando à Rosélis, tudo de bom.

* No dia 18 de julho próximo, haverá no Clube

Canoinhense, uma' tarde dançante, promoção do

Grêmio XV de Julho. Para tanto, já foi contratado
o conjunto INCRESOM, que agora possui uma

aparelhagem «monstruosa».

,* Hoje à noite, a srta. Ana Sylvía Mayer estará
recebendo seus' amigos, para festejar sua avan

çada que ocorreu têrça feira passada.
Reiteramos nossos cumprimentos.

* Nos dias 3 e 6 p. passados, dois lares se enga-'
lanaram com o nascimento de" seús primeiros

filhos. Dia 3, o casal Jenny e Amaury Tsphair, que
agora são pais. do bebê-menina Janey. E dia 6, o

casal Miriam e dr. Harley Avai dos Santos, do qual
nasceu um belo garôtd. Ambos os bebês vieram ao

mundo no Hospital Santa Cruz. Cumprimentos.
Dicas
STONES • um conjunto de Joinville, que é sim

plesmente genial.' Senhores diretores de clubes,
liguem-se nele, que vale à 'pena.

_

-t 'I

* Uma dica para os interessados em montar uma

,
indústria de cerâmica: aproveitem os dias' que

se sucedem à, uma chuva e construam sua cerâmica
na tua lá de casa. Matéria-prima não .vaí faltar. (Z 1·)

-:A arüiâica
. Para aquêles que ainda soltam foguetes, bombi

nhas e derivados'. :ffisse negócio está completamente
'«por fora». E além disso, é, perigoso e irritante, Está

,

na hora dessa gente sair dessa e entrar' noutra mais

legal; mais «por dentro'» e menos perigosa.

Utiias &: Outras
O intenso frio, que tem assolado Canoinhas,

contribuiu para mostrar que a maioria das nossas

garôtas se veste muito bem. E isto é ótimo. 'Faz
bem aos olhos da gente.

* Outro 'dia, esta. coluna recebeu uma - carta anô

nima, que se fôsse publicada, iria dar um «bode»
tremendo. Mas como a autora (lêtra feminina é in-

,

I

confundível) não assinou, a carta só teve um destino:

cestinha de papéis. '. . !!."'�
. '\\

,* Sábado que vem.rc Grêmio XV de Julho reunir-

se-á no Clube:' Canoínhense, com um ,objetivo
especial: eleição da" noyá 'diretoria, para a gestão
julhof71 a julho/72>"PtHo fato, todos os gremístas e

néo-gremístas estão convocados a' comparecer no

Clube Canoínhense, sábado próximo,' dia 3 de julho,
às 17 horas.

Anote paro o detal{)e
.

E�pres'ário 'do INÓRESO�: Jair.1. Keller.

* Pessoal�' até de repente. �

Volks exibe medelos
'Três das novidades: a Variant, o TL 'de 2 portas e o TL de 4 portas

Freios a dlsco
Os 'freios são a disco, nas ro

das dianteiras e a �tambor nas

rodas traseiras. A suspensão é

independente Das quatro rodas,
por barras de torção. Conta,
ainda, com estabilizador dían
teíro e' barra compensadora na'

.tresslra, para assegurar maior,
estabilidade e aderência ao solo.

SHá vendido em 6 côres:
(Transcrito de. (CO Estado de 110

Paulo» de 22/06171).

O Volkswagen 1600 'TL, 4

portas, apresentado oficialmente
na manhã de ontem, no Santa
Paula Yacqt Club, já nos pró.
xímos .díes deverá estar no

mercado. Embora seu preço
'�inda não esteja fixado, o pre
sídente da Vclkswe gen Verner
Schmídt, anunciou que ficará
em torno.:ie 3% acima do TL
,de 2. portas, que está a Cr,$
18.872,00 ua tabela.

'
.

Junto com' o nôvo carro da
Volkswage:n 'também foram
apre seatedos os novos modêlos
da Variant e do TL. de 2 portas
agora com uma nova frente,
mais dinâmica. Na parte mecâ
nica, não houve nenhuma
alteraçãp.
No encontro com a imprensa,

realizado pela manhã, Verner
Schmidt . explicou que' foi o

êxito alcançado com o VW-1600
de 2 portas que determinou
..maior rapidez na execução do,

projeto de um nôvo TL, n'a
versão de 4. portas. Estudos de
estilo e aprímoremento técnicos
foram realizados em prezo re

lativamente curto, para o' que
muito contribuiu o elevado

estágio de desenvolvimento em

que se encontram, atualmente,
as indústrias fornecedoras de
autopeças».

.Como -o modêlo de 2 portas,
o nôvo carro também tem a

traseira em «fast- back» ..A tam

ps do porta-malas é Iísa, ape
nas com uma nova nervura
central. Os faróis duplos são'
embutidos em molduras de
fundo prateado, complementsn
dó o estilo o emblema VW DO
centro, seccionando um friso
horizontal.

.

A única critica da imprensa
especializada. foi com relação à
localização dos :taróis' de sínalí
zação, agora, embutíuoa no pára
choques.

,Espaço enk� os bancos
O espaço entre os bancos

dianteiro e traseiro é o mesmo

�o TL 2 portas. Os bancos da

frente, individuais, mantêm o

confôrto dos últimos modêlos
da linha, sendo reguláveis em

21 posições d!ferentes. O reves

timento interno é confeccionado
em material acústico anü-ruído.
O painel, revestido em material
sintético imitando jãcarandá, é
acolchoado para oferecer maior
segurança. Nas lanternas trasei
ras, acima dg pára-choques, há
faróis de ré.

Motór
O motor do VW-1600 TL de
quatro portas é de construção
plana e EStá montado horizon
talmente na parte traseira, como
na Variant. É fundido em liga
leve de magnésio e alumínio e

i refrígerado a ar, com 2 carbu
radores. O consumo, em média"
é de 11 quilômetros per litro

I
de gasolina. Com 65. HP (SAE)

..
e 1.584 cm3 de cilindrada) o

nôvo carro chega a 'desenvolver
======,================"====;===!b

140 km/h de velocidade.'
'

Sertanejos.
2,00

branco-lótus, vermelho-cereja,
bege-claro, verde-fôlna, azul
diamante e azul-pavão. '

A noite, no Esporte Clube
Pínheíros, osnovos carros foram
apresentados aos revendedores,
'na sua Convenção Nacional,
promovida pela Volkswagen.

CA'NOINHAS TEM MAIS
,UMA CANC,HA DE BOCHA

Domingo último, foi inaugurada mais uma cancha de Bocha
construída dentro do padrão técnico oficializedo para afíccíorrados
dêsse esporte. A mesma é de propriedade do sr.' Miguel Erhardt,
fica no bai,rro C8n.pO da Agua Verde.

Depois do ato ioaugural foi rulizado um' Torneio de Bocha
com .a psrtícípacão de 6 equipes: Olaria Prust, Sonda, Maremo'
Dias, Campo d'Agua Verde, 'I'rícolín e Sabão Vítoríoso,

1.0 jôgo: Campo d'Agua Verde x Ma:cilio Dia8 -.'Venceu o primeiro,
2.° » Sonda x Olaria Prust - Venceu' o segundo
3.° :t T,ricolin x Sabãó Vitorioso - Venceu o segundo

\

Fase final
�.o jôgo: Campo'd'Agua Verde x -Olerta Prust- Venceu o primeiro
5,° li> Sabão Vitorioso x Campo d'Agua Verde - Venceu o segundo
6.° li> Sabão Vitorioso x Olaria Prust - Decidíndc o segundo

colocado e terceiro, venceu a Olaria Prust.

'Resultado do Torneio
Campeã 8 equipe dn Campo d'Agua Verde;
Vtce-cempsã: Olaria Prust;
Terceiro lugar: Sabão Vitorioso.

Equipe campeã: Miguel Erhardt, Heinz, Nori, Waldemar, Alceu
e Willy; depois, Nunes e Beínaldo.

Vice-campeã : Osvaldo, Nagib, Lourenço, Sadí, Xavier e Ger
vásio; depois, Guilherme Prust,

Terceira colocada: Melado, Morais, Gilberto, Rei, Laír e Gaúcho;
depois, Otacílto; Argemiro e Gibi.

Demais' equipes -- Marcilio Díaa com: José, Geraldo, Mina, Ilde-
í fonso e Boliche.

,

Tricolin com: Darcy,.Orlando, Raul, Borges, Eumar e Carvalho.

Sonda: Francisco, Wslter, Bockor, Sérgio, Beker e Vitor.
. . .,

Falaram no ato inaugural o's membros da Comissão Ma-.
ntcípal de Esportes de Canotnhas, o sr. Guilherme Prust e Dr.
Paulo Rocha Faria. O corte da fita simbólica fói pelo proprietário
sr. Miguel Erhardt e o sr.. Guilherme Prust, convidado especial.

BALANÇO GERAL da Festa
de Santa Cruz de 1971 e

respecti vas
realizadas dé

Trezenas
1.0 a 13/06/71

-

Histórico: Receitas: Despesas: Resultado:

Cr$ e-s Cr$
Cartões de colaboração ,20.540,00 20.540,00
Aviãozinho 5.523,42 1.978,35 3.545,07
Bebidas 3.496,35 2.702,37 793,98,
Quentão 3.0�2,50 686,35 2.396,15
Coletas 760,34 760,34
Tiro ao alvo (espingarda) 612,50 329,00 283,50
Ti.(o ao alvo (arco e flecha) 169,40 70jOO 99,40
Almoços 690,00 } 1.627,30 2.993.25Doces e salgados '3.930,55
Roleta 1.708,10 880,20 827,90
Leilão 70,00 70,00
Churrasco 1.792,70 845,20 947,50
Contribuição de barracas 218,50 218,50
Rendas diversas 38;48 38,48
Decoração propeganda -

e

relações públicas 898,50 898,50
Renda bruta 42.632,84
Despesas 10.017,27
LUCro liquido 32.615,57

Canoinhas, 25 de' [unho de 1971.

, Antônio Oliskovicz Célio Kcnlinha- Kohler
Tesoureiros

N O T A: Os premios sorteados aos compradores dos

cartões de colaboração ·foram doados por firmas.
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Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - S. c.

Edital de ,Citação com o prazo
de vinte (20) dias

,
.

o Doutor JOSE ROBERGE', Juiz de Direito da Comarca
de GaDoinhss, Estado de.Senta Catarina, na forma da Lei. etc.

FAZ SABER aos que o presente Edital de Citação virem, ou
dele conhecimento tiverem que, por êste Juízo II Caetéeio, se preces
ssm os têrmos de Inventário.' dos bens deixados por falecimento de
Izabel Hrauss Back, no qual figura como inventariante seu genro, sr.

Antenor Heck, ficando citado o herdeiro - José Francisco Hack -
brasileiro, solteiro, lavrador, cem 63 anos de idade, residente em

lugar incerto e não sabido.' com o prazo de vinte (20) diae, 8 contar
da primeira publicação para, dentro de cinco (5) dias, dizer sôbre 98

declarações de herdeiros. bens e valor atribuido e seguir até decisão
fi091. o referido inventário. sob pena de revelia. Para os devidos fins,
mandou o MM. Tuiz de Direito, expedir o peeseute Edital que, Da

forme da Lei. s�rá afixado no lugar de costume fi publicado uma VfiZ

DO "Diário Oficial do Esbdo" e duas vêzes no no joenal local "Ccr.
reio do Norte". O QUE CUMPRA. Dado e passado Desta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa Catarioa, aos, dez esse is dias do mês de
fevereiro de mil. novecentos e setenta 2! um. Eu Zaiden E. Seleme,
1:!;scrivão; o subscrevi

José Roberge - Juiz de Direito

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - S. c.

Edital de
de

Citação com

vinte (20)
o Doutor JOSÉ ROBER8E. Juiz de Dileito da Comarca
de Canoiobee, Estado de Santa Catarioa, Da forma da L�i. etc.

FAZ SABER a09 que o presente Edital de Vitação virem, ou
dele conhecimento tiverem que, por êste Juízo e Cartório, se preces
sam ps têrmos de inventário, doe bens deixados por falecimento de
Thomaz Mikus, no qual figura como Inventariante a viúva meeira. srs,
Maria Mikus, ficando citado o herdeiro - Geronimo Míkus, brasi
leiro, maior, residente em lugar inoerto e não sabido, com o prazo
de vinte �20) dias, a contar da primeira publicação para, dentro de
cinco (5) dias, dizer sôbre as declarações de herdeiros, bens e va!ôres
atribuidos e seguir até decisão final. o referido inventário, sob pena
de revelia. Para os devidos fms, mandou o MM. Juiz de Direito,
expedir o presente Edital que, na forma da Lei, s3rá afixado no lugar
de costume

I
e publicado uma vez no "DiárIo Ofieie] do Estado" e

duas vêze. no jorna! local "Correio do Norte". O OUE CUMPRA.
Dado e passado nesta cidade de Canoinhas. E�t'ado--:de Santa Cate
rina, 80S vinte e dois �22) diu do mês de junho de mil, novecentos
e setenta e um (1.97O. Eu. Zaiden E e

. Seleme, Escrivão, o subscrevi.
losé Roberue - Juiz de Direito 2

prazo

o Promotor Público na Relação Jurídica (I)
Pretendemos. com uma série de

artigos, levar ao conhecimento
dos leitores dêste conceituado
hebdomanário. alguna esclsrecimen
tos e algumas ioformações acêrca
da nobre, difícil e dignificante
missão dêste homem. tão útil ao

meio social. mas também, tão in
justiçado: quase sempre, que é o

Promotor Público.
_

O conhecimento do assunt» in
teressa ..;_ tanto a09 jovena estu
dantes. gue podem seguir. amanhã,
a trilha do Ministério Público, o

caminho do direito - quanto aos

adultos. que, de quando em vez.
trazem ao conhecimento e solução
da justiça, suas demandas.
A origem do Ministério Público

evola.se na noite dos anos. con

funde-se no borborioho dos séculos.
Na França surgiu o gérmen que
frutificou, Duma longa gestação. o
órgão que sempre prestou rele.
ventes serviçlls à justiça pública,
consequentemente, ao meio social.

Surgiu o Ministério Público,
i imidsmente, DO tempo da dinas
tia francesa, da realeza. Foram,
finalmente. as famosas ordenanças
de LUIZ XIV, que acabaram ios
titucioDalízimdo. realmente. o Mi
nistério Público. Paulatinamente,
foram os Promotores se trensfor
mando em advogados de interêsse

público, com 8 perda de interêsee
da realeza, embota. Da dinastia, a
realeaa, na verrioa de mestre
FREDERICO MARQUES, encar
nasse o interêsse público.
Hoje, no Brasil. particularmente

em Santa Catarina, segundo a

nova ordem cCDstituciooal vigente,
o Ministério Público está ligado
ao Poder Executivo, embora conf�
com a maior dose de independência
de todos 011 ramos' do poder que
executa e orienta a atividade

f

Quer ver como um VW 1600 T

pode tornar a sua vida mais bonita.

entre.logo num' dêles. Mas antes, d
uma espiada nas suas linhas, Na cari caria
-"fastback", Nos faróis duplos da frent

Agora, entre. Por qualquer Lima

das duas portas. E prepare-se. Bancos
anatômicos que acomodam 5 pessoas
confortàvelmente. Com bagagem e tudo.
Graças aos 2 amplos porta-malas.

Isso tudo, sem falar nas suas

oôres fascinantes e seu luxo interior.

Viu agora por que o TL po
a sua vida mais bonita? Mas pere
um pouco. Com tanta beleza gente
ia esquecendo o mais imp ante:
a mecânica VW. O TL t um

potente motor de 65 (SAE) com 2
carburadores, pra n passe de
a idez levar v- os IUgjlres
ma" o oêste mundo.

E por falar nisso, v. já marcou

o dia em que vai passar em nossa loja
pra levar esta beleza embora?

MALLON

"
··i,

& elA.
Rua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS-SC.

REVENDED<m
AUT9RlZADO J

./

Por: Dr. Joel Rogério Furtado. Promotor Público e. ex,

politico-governamental (vide: Seção
VII. arts. 94 usque 96 da Ccns.

tituição Federal - Seção V, arts.
99 usque 106 da Constituição do

Estado e Lei Orgâoica da Minis.
tério Público do Estado (Lei n.'
4.557, de 7 de janeiro de 1971),
(Continua no rrõximo número)

Clube de Bolão Misto União Alegria
Nova

e empossada a nova
osso Clube. no período de

fi
_

m constttuídar

Vice- residente: Julio José ds

; 2.0 Se cre tárto: Raphael
a; 2.° 'I'escureiro: Ary
apitão ala mesculino:

Olga 'I'revísaoí.

Publicação oticial da

PREFEITURA
TRÊS

DECRETO N.
..... ,

DORIVAL B

DEMUNICIPAL
BARRAS

Art. 1.0 � Fica anulada parcia e. te a seguinte dotação orçamentârjat
Setor de Estradas d

_ odagem
4.1.1.00/3111 � Prosse i ento de obras Cr$ 1.700,00

Art. 2.0 - Fica suplementade r c nta das anulações constantes do
'att. 1.0 88 seguintes dotsçõea

;

çame tári8!!:

Setor de Fomento Agro ecudrio
3.1.2.00/1235 - Peça e ace ôrios Cr$ 1.700,00

de Bua publicação,Art. 3.0 - Êste Decreto entrarÁ em _gor na date
revogadas as disposições em co

Prefeitura Municipal de Três

Doriual Bueno
Prefeito Municipal

Barras, 15 de junho de 1971.

Euzebio Farian
Secretário

Vende-se
Vende-se uma OLARIA (a mais velha de Papan

duva), trata-se da Olaria que pertenceu ao falecido CeI.
Severo de Almeida. A mesma dispõe de 4 barracões
para telhas, tijolos e maquinárío, com ótimo barreiro. Sua

produção é vendida antes da queima, razão plausível de
sua ótima qualidade.

Para melhores esclarecimentos os interessados
deverão procurar lO proprietário em Papanduva, senhor
Severiano Sebastião de IAlmeida. 2

EM ESTOQ

ArDlazém

de Batatinha,
Suinos.
o SEU

�"karski_

floresArame
Tintas
Tintas \ a

,.
.

,.··TE·LAS

para
para estampar

óleo
___ '

..

para. teJas
PINCÉIS

PROCUREM

IMPRESSORA OURO
NA,

VERDE LTDA.
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t Agradecimento e Convite
para Missa de Sétim9 Dia

'FÀ'MILIARES do saudoso

Frederico - Wendl,
falecido dia 19 de junho de 1971, agradecem penho
radamente ao Frei' Hermenegildo e ao Frei Henrique
Müller pelas palavras" de coníôrto espiritual; ao

abnegado médico Dr. Haroldo Ferreira pelo atendí-.
menta prestado; aos vizinhos e demais amigos que
enviaram flôres, participaram' do doloroso transe e

acompanharam o' féretro até a sua eterna morada.
" 'Também, convidam a todos para, assistirem a

Missa de Sétimo Dia, que será celebrada pela alma
do saudoso extinto, dia. 27, amanhã, às 10 horas,
na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por êste ato' de fé e caridade cristã, agradece
eternamente a

.

família .' enlutada.

t Agradecimento e

Convite ,Missa
A FAMtLIA do inesquecível

Joã.o Ziemann"
vem através dêste semanário agradecer ao médico

Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira, ao Frei Hermene

gildo e· a Direção e Equipe de Enfermeiras do

Hospital Santa Cruz, bem' como aos parentes e

amigos que a confortaram no doloroso transe.

Outrossim, convida para assistirem a Missa
, de Sétimo Dia, a ser celebrada dia 26, boje, às 19

horas, na Igreja Matriz
/

Cristo Rei.
J

A todos, sua ímorredoura gratidão..

Registro Civil
EDITAIS

Publicação oficial da

Prefeitura ,MlI

nicipal de
.T és Barra

Maria Góss Glinski, Oficial do.
Registro Civil do Distrito de
Paula' Pereira, Município e

Comarca de Oanoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

, Prefeito
, acuse-o suai, Eatado

"

no UIO de

Alceu de
J'tle, natun
nascido e

DO dia 14
solteiro,
neste Ois
de Paula
de Paula,
nascida e
29 de o

solteira, fi
domícílía

Apresen ra os documentos exi
gidos pelo ó go ('jlvil art.' 1S0, Se
alguém tiv. c nhecimento de existír
algum imp ento legal. acuse- o

para fins direito.
'

Paula Pereira, 21 de junho de 1971.
Mària" Cóss GIiDSki

.

Oficial do Registro ü!vil

Hegistro Ci Vu
EDITAL

Dori,val Roeo • refeito Municipal
,Enzébio Fariao • Secretário

Documentos,
'extra viados

Registro Civil
ED'ITAL

Osvaldo Lopes de Souza co
munica que foram f'xtraviados
011' seguintes documentos! Certi
dão de Nascimento, Certidão de

Casamento, .Cartetra de Moto
riste, Carteira Profissional de
Trabalho e Ceriifiéado da 1,;a
Categoria Militer.

'

Os mesmos ficam sem efeito
por haver requerido 2.a8 vias.

"

retendem casar:

dos Santos Neto
a Pedro Sampaio.
ajor Vieira-S C, '

agôsto de 1949; 1

m el h O

res C'O

e

. ,.
,

I C o e s
, pagàmento
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.GUARDEM PARA DIA 11/7:
SimplesmenteMaria. A novelaque empolga oBrasil
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ADO XXV - Caooinb88 (sq, 26 de junho de 1971. - N. 1132
I

Da Comissão Municipal de. Saúde
Resultado do levantamento dos bairros da cidade.

Para esta semana ,. Levantamento Sanitário do Centro da Cidade.

Das. 1192 casas ísítadss nos
�. da cidade temos o

seguinte resultado:

50% situação remediável; 3 recárias; 20% situação boa.

Neste resultado estã incluí �� as situações de privada com

fossa, utilização da água,.limp B e arredores, depósitos de lixos.

Resultados com por ores com ;" Coordenação da
Comissão Municipal de Saú :

Para a semana de 1 a foi levado a efeito o levanta-
mento do centro da cida

"
Este evantamento foi efetuado com

a colaboração de alunos o Ginási Santa Cruz e Colégio Sagra
do Coração de Jesus.

OS
.

COLABO .t\DORES:
Marcos Zagui

.

Alfredo Wendt, Paulo . É.
Carvalho, Aldo Tibér Gassenferth ho, Sérgio Adalberto Oli�-
kovicz, Jgor Scholze

'

aíxoto, Gerson L iz Ribeiro da Silva, Miriam
Kochbe, Janete de Li a, Ana Ester Soa s, ,Maria Terezinha Engel,
Sueli Ma. Togllmi,,,,A a Ma. Motta, Ju ia Nunes, Eloá R.B. Fuck,
Maria Letícia Steilei

,
Queremos aq i deixar um agra ecímento especial a todos

os que de uma form ou outra colabo ram para o levantamento,
sanitário de nossa ci de.

O objetivo qu queremos che r com êste levantamento
f!. conhecer a reslidad para que a im possamos realizar algo
em beneficio de tôda a tilação da idade no que se refere ao

fator saúde.

Deixamos aqui uma so ação a tôdas as famíhas csnoí-
nhenses no sentido de informarem bem as equipes que farão as

visitas, só com a colaboração das famílias é/que alcançaremos os

objetivos almejados.
Colabore com a Comissão' Municipal de Saúde - Você também
é responsável. A COMISSÃO n

Aniversariantes da Semana
DIA 29: a sra. dona Maria

6S'/>. do Sr. Artur Bauer; o sr.
Pedro Carlos Negromon te,' a
srta. Elisabete' Adelaide Ru»
dolt; o jovem Pedro Paulo
Rosa; o menino Paulo César
filho do sr. Miguel Markiv.
DIA 30: O· sr. Dorualino

Ferreira dos Santos; a garo
tinha Sandra Mara filha do

.

sr. Adauto Allage..

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: os senhores: Pedro

Burgard: e Altosnr Zaniolo,
residente e11J Curitiba; as
meninas: Aarea Juceli filha

, do sr. Altamiro Léski e Enedir
filha do sr. Antonio de Melo,
residente em Paula Pereira.

AMANHÃ;' as sras, donas:
Hercilia esp.. do sr, Emilio
Lemke e Ludouina esp, do
sr. Faustino Galeski; o sr.

Eurides Tremel;.o jovem Luiz
Carlos Costa; o menino Luiz
Eraldo to. do sr. João Tomczvk.
DIA 28:,a sra. da. Paulice

esp. tio sr. JOSé (Ireffin; a

srta Yolanda Treoisani; os

jovens: Alceu Mülbauer e. Aos aniuersariantes, nossos
Luiz Grosskopt,

.

sinceros votos de felicidades.

DIA 1.0 de julho: o senhor
Adernar de Oliveira (Iodir),
residente em Felipe Schmidt,

DIA 2: os srs.: Alcides
Schumacher, Cirilo .',fedeiros
e losé Ferreira Sobrinho.

Ganhe Uln conjunto
·áena sua

Com. Indl

Esparsas
....

A área urbana de nOS8a CIdade

vai além de 200 ha, conforme

recente levantamento.
x x x

O Município de Canoinhas,
dia 12 de setembro próximo,
completará 60 anos

.

de sua

emancipação de Curitibanos.

x x x

Com jantar festivo no Restsu
rante Pinguin, o Líons Clube

empossou a sua nova Díretorta,
quinta feira, dia 24, sob o co

mando de Aujour B. Morais.

x x x

.
Já em nossa cídade, a srta.

Doroty Dutra, uma Exteasícuísta
da ACARESC, que provém de

Ftortanópolís, em substituição
à srta. Roselí Carneiro, que vai
atuar em Jolnville.

x x x

. \
O bar da SBO, com o bom

atendimento do nôvo ecônomo,
sr. Edi Hoffmann, aumenta dia
a dia sue freguezíe.

x x 'x

Acompanhado de sua exma.
espôsa, esteve em nossa cidade,
o industrial sr.Herbert Ritzmann,
quando participou de uma boa
quíbada na residência do sr.

João Seleme.

x x x

Em estudos a. implantação de
uma. grande e moderna indús
tria em nossa cidade. Projetos
neste sentido já em andamento.

x :lLx

Quarta feira próxima, dia 30,
também a posse festiva ds nova

Diretoria do Rotary Clube de
Canoinhas.

x x x

E vem ai mais um aniversá
rio do Grêmio XV de Julho,
como sempre, com grandes
atrações.

x x x

Amoderna Granja de Suínos
do sr. Augusto Hasg possue um

plantel de mais de mil cabeças
e situa-se na localidade do
Matão, tendo anexa um moder
no descascador e instalações
para o arroz amarelão.

.� x X

Inaugurada, domingo último,
no bairro do Campo da Agua
Verde, num concorrido torneio,
mais Uma cancha de boche, nBS
dimensões oficiais e de proprie
dade do sr. Miguel Ehardt.

Quem governará omundo na década de 19701
A conferência com o tema: "Quem governará o

mundo na década de 1970"1 é o ponto culminante d�
uma Assembléia de Cirquito onde aproximadamente 300
Testemunhas de Jeová, de 15 cidades do centro-oeste

catarinense, estarão reunidas. Tal conclave deverá ser

realizado nos dias 9 a 11 de julho, no Ginásio de Espor-
. tes Ivo Silveira, da cidade de MAFRA-Se. A conferência
com o tema acima deverá ser proferida pelo presidente
da Assembléia, sr. Antônio de Almeida Marques, ministro

viajante,' no dia 1l às 15 horas.

Receita Federal:
A Assessoria de Relações Públicas da Delegacia da Receita Federal em

Joinville expediu nota com os seguintes esclarecimentos:

Novos "NAOFS" na Jurisdicão da DRF de Joinville
Conforme já divulgado, a DRF de Joinville encontra-se empe

nhada em instalar Núcleos de Assistência e Orientação Fiscais-NAOFS nos
restantes municípios de sua jurisdição Iíscal, ainda desprovidos dêsse va

lioso órgão, que tão bons serviços vem prestando aos contribuintes do interior.

Assim, efetivando providências preliminar.es, n06 últimos dias,
foram assinados convênios para funcionamento dêsses núcleos nas Prefei
turas dos seguintes municípios: Major Vieira, Ponte Alta do Sul, Santa
Cecilia, Pomerode, Ibirama, Wittmarsum, Corupá, Pôrto União, Atalanta e

Petrolândia, aguardando-se, brevemente, a assinatura do mesmo ato com

as Prefeíturas de: Gaspar, Botuverá, Vidal Ramos, Oanoínhas, Presidente
Nereu e Rio do Campo.

Restituição do I.R. pago a maior pelas Pessoas JUrídicas
o Delegado da Receita Federal em .Joinville, sr. João P. Garcia,

comunica às Pessoas. Jurídicas, com direito à restituição do Impôstó de
Renda pago «a maior» na fonte, que poderão se dírígír diretamente à DRF
de Joinville, munidas de: cópia da «declaração de rendimentos», recibo de
entrega e recibos de pagamento, inclusive de incentivos tísceís, onde terão
audiência especial de Técnico de Tributação para mais rápida solução da
restituição, através da «Guia de Ressarcimento».

,---------------------------,

Cine V e r á Cruz
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

�PRESENT.A -:--:- (

HOJE. em .el.ão a. 20,15 horaa - censura 14 ano. e

DOMINGO, em m8tinê, a. 14,00 horae - censura livre

Um super bang-bang todo colorido; c/Antonio Sabato.

Um Colt para os Filhos do Demônio

DOMIN 'em dual .e.lõe. • ai l7,OU h - cenl.livre
• 20,00 hora. ;_ ce aura 14 anol

a, em lellãe:» a 20,15 h - cens, 14 anolDIA 28, 2a.

Sidney Poitier do ano. Todo colorido.

DIAS 29 e 30, 3a. e 4a•.

O Agente do
Um filme de es

20,15 h - cen•• 18 Anol

elhor desempenho:
é do Caixão

DIA 03,lábado • a 20,15 hora.
DIA 04, domingo'. aa 14,00 horal

MAZZAROPI, o impagável c

uper comédia

CORINTI

censura 14 anOI e

ceneura livre

nacional na

O

DIA 05, domingo II 17,00 hora - cen.ura livre e

�OJOO hora. - cenaura 14 ano.

istoleiro

de TOALHAS -GARCIA

HI

"

AN
, ,

S. AI
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