
uas gra'ndes 'Festas
! I As festas programadas para domingo, a do colono
C! como a dos motoristas, tiveram êxito total, com grande
:: público a prestigiá-las.
di ,

Mais gente, reuniu a do colono, na localidade do
iii Parado, tudo transcorrendo na mais perfeita harmonia,
numa autêntica e legítima confraternização da classe, ter
minando com animado baile na 'nQ!te de domingo. 'O

� Prefeito J;lunicipal, sr. Alcides Schumscher- e o Deputado
: Benedito Th. de" Carvalho Netto, ali estiveram prestigiando
II o grande acontecimento, como outras autoridades. Na
i oportunidade, entre vários brindes sorteados numa promo-
ção de revendedores de máquinas agrícolas, o sr. Prefeito

Municipal, Alcides Schumacher fêz entrega de medalhas
6 de honra ao mérito aos 'colonos mais idosos, ali presentes,
li srs. João Wiese, 84 anos; Eduardo Monteiro, 82; Benedito
II Pscheídt, 81; Luiz Kístehal, "7'1; Alfredo "Sehramm, 76;
:: Irineu José de Souza, 76; Antonio Kohler, 75; José Silva,
73; Walter Schultz, 71; Esfanislau Stokarski, 72 e Fran
cisco' Artner Filho, com 72 aIlOS de idade, numa cerimô-
nia que comoveu a todos os presentes.

,

Também a festà dos motoristas, realizada no bairro
da Xarqueada, contou com grande público, com grande
número de veículos participando da tradicional procissão
de São Cristóvão. Nossos cumprimentos' aos responsáveis
e organizadores das duas' notáveis promoções.

.

REUNIAO DA A'MPLA' HOJE
EM NOSSA CIDADE
A Associação dos Municípios do Planalto Norte

Catarinense, AMPLA,' se reunirá hoje mais uma vez em

nossa cidade, com a partícípação de tôdas as comunas

integrantes e o Dr. Paulo ",de Freitas Melro, Presidente
da Superintendência de Desenvolvimento da' Região Sul,
SUDESUL. A aludida reunião se reveste de grande im

portância e importantes assuntos de alto ínterêsses dos

Municípios serão debatidos no conclave, que terá seu início
às 9 horas no recinto de nossa ColendaCâmara de Vereadores.

Dr. Kenshi, segunda feira

em nossa cidade
, Estará em nossa cídade, segunda feira, dia 2, o técnico
japonê�, Dr. Kenshi Ushirozawa, contratado pela Secretaria da
Agricultura do Estado e prestando sarviços na cidade de Videira,
atendendo a região do meio oeste catertnense.

Dr. Kenshí vem a convite do Prefeito Municipal, sr. Alei
des Schumacher, afim de proferir palestra de sua especialidade
aos interessados no ramo.

'

Visa o Prefeito, com isso, diversificar a nossa produção,
num ramo dos mais rendáv-eis e que goza, igualmente, de íncen-
tivos fiscais.

'

Participarão da reunião, todos os agrônomos, membros da
colônia japonêsa aqui instalada, representante do Banco do Brasil
e os demais interessados.

'

A reunião será realizada por volta do meio dia na chá
cara do advogado Dr. Saulo Carvalho.

PreFeitura
Manutenção
pamento

pode instituir Taxa
e Conservação
Retransmissã

de

Equi
T. V.

de
de

Conceiç as Alagoas - Ma (CM Prot. 0.° 1.048/71.
Tendo aPre

.

ra instalado um ôrre de televisão com

finalidade de assegurar anutenção ampliação dos serviços
de retransmissão de TV, crio ma ue obriga os possuidores
de aparelhos receptores a pagar taxa anual correspondente.
Consulta sôbre a legalidade da co nçe dessa taxa.

A Lei n.? 4.117 (Código
que disciplina a matéria, não
respeíto, Nos têrmos do art. 1
vigente, compete à União, aos E adas, ao istrito Federal e aos

Munic1pios instituir taxas, arrec adas em zão do exercício do'
poder de policia ou pela utiliza ão efetiva o potencial dos ser

viços públicos especificas e div iveis, presta os ao contribuinte
.ou postos à sua disposição.

A taxa em questão 'é lega everâ ser arreca-

daqa des munícipes proprietários
tenham à sua díaposíção os referidos ..__
atendidas as demais normas legais.

Extraído do Boletim Informativo do Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo (Ministério' do Interior), n.? 38 de maio
de 1971.
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.Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Banco de Paris- oferece .de
o Banco Nacional de Paris,;,

através do seu representan}e
para a região do Extremo-SUl,
manteve contato com a Secr.e
taria do Desenvolvimento'; ofe
recendo linhas de crédi�ô tanto
para a importação dá equipa-

. '

mentos que - serão apresent�dos
na Mostra Fra.Dcesalq�.}ó'dÚ8-
tria, a se realizar em São Paulo
no' próximo mês de setembro,
como operações de investimen
tos que possam ser feitas em

se. por empreendimentos de

Operação ICM na

Fazenda
O Departamento de Fiscali

zação da Secretaria da Fazenda
iniciará • }.O de agôsto uma

operação fiscal que abrangerá
todo o Estado, a fim de evitar
a sonegação do impôsto de cir

culação de mercadorias - ICM.
A operação será deflagrada,

inicialmente, com 8 participação
de 100 fiscais.

Receita Federal agradece
ao "Correio do Nort�'"

Senhor Diretor:
"

Ao encerramento da longa e

ampla «CAMPANHA DE ORI
ENTAÇÃO FISCAL» levada a

efeito por esta Delegacia da
Receita Federal desde janei
ro últímo.como parte integrante
da «OPERAÇÃO IMPOSTO
DE RENDA-71», com' o alto
objetivo de proporcionar m
contribuintes os esclarecimentos
necessários para o melhor e

mais exato cumprimento de
suas obrigações fiscais, bem
como sensibilizar tôdas as par
celas vivas da comunidade para
o papel do tributo como impor
tante fator do desenvolvimento
sócio-econômico do pais, cum
pre-nos pelo presente expressar
a Vossa Senhoria e a seus

dignos e prestimosos auxiliares
o mais profundo agradecimento
pela inestimável colaboração
prestada na realização da in
tensa e permanente publicidade
que muito concorreu para o

grande êxito da referida pro
gramação.
Servímo-aos do ensêjo, ou

trossim, para renovar 'nossos

protestos de alta estima e ele
vada consideração.

,João' Pessoa Garcia
Delegado da Receita Federal

linha crédito
de investimento ind;ustrial. A
Secretaria do Desenvolvimento
está habílttade a prestar infor
mações aos Interessados neste
sentido.

.

empresários catartnenses-fran
ceses. O Banco Nacional de

�&ris teria condições de ofere
cer "recursos a prazo médio e

etl> prazo longo, para todo tipo

GOVÊRNO" COLOMBO SÁLLES.
ATIVIDADES DE THERÉZIO

É evidente, estamos bem melhor com o nôvo 30vernador,
Engenheiro Colombo Machado Sa11es e um .autêntíco e legítímo
representante nosso na Assembléia Legislativa.

.

Em poucos meses da' nova gestão e alguns resultados já
estão ai.

Construção do nôvo Grupo Escolar no Alto das Palmeiras,
Escritório Regional da ACARESC e um médico veterinário aqui

I já fixado para atender o nosso Município e O de Três Barras,
instalado no Edificio João Seleme, em sala cedida pela Prefeitura
Municipal.

'

Therézio, o nosso Deputado, operoso é trabalhador, na

Vice-liderança da ARENA, tem se distinguido, como esperávamos,
Em contato quase que semanal com a região, já tem

carreado inúmeras conquistas para sua terra e região que o elegeu.
Ainda agora está comunicando, ,ter conseguido, jupto 80

órgão competente, numerários na -scma de Cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros) para reparos e ampliação no Grupo Escolar Manuel da
Silva Quadros, na próspera vila de Marcilio Dias e Cr$ 714,00
também para reparos ns Escola Isolada de Ribeirão Raso, no

distrito de Bela Vista do Toldo e ainda as somas de Cr$ 21.000,00
e Cr$ 16.000,00 para reparos nos Grupos Escolares. Almirante
Barroso e Dr. João José de Souza Cabral, desta cidade. Outras
unidades escolares, também carentes da mesma medida, serão
atendidas no próximo exercício, conforme Informou.

Inovação e Comunicação
Por: 'Alfredo de Oliveira Garclndo

Cresce a Economia Brasileira.
Revela o Ministério d� Planejamento que o, comporte

mento da economia brasileira durante o corrente ano, indica um

rítmo de crescimento do produto interno bruto, segundo resulta
.dos alcançados em 1969 e 1970, -Na agricultura e na indústria
há a perspectiva de que a taxa de cresCimento supere as de àno
passado. As 'estimativas preliminares para a produção industrial,
no período, indicam taxa de crescimento de 12 por cento, quan
do em todo o ano passado o crescimento observou a margem de
11 por cento. Os setores que são responsáveis por êsse aumento,
destaca-se o aço em lingotes com crescimento de 9,1 por cento;
automóveís com 22 por cento e tratores, com 46 por cento. Tôda8
essas taxas são superiores às do ano passado.

'

Para o aumento da produção o Banco Nacional do De
senvolvimento Econômico aprovou até agora, 972,6 milhões de

cruzeíros,' contra 564,5 milhões no primeiro semestre de 1970.
-

As emissões de capital no período de janeiro a abril tiveram
crescimento superior a 35 por .cento, com relação ao mesmo
quadrimestre do ano anterior. O crédito ae setor privado, pelo
sistema bancário, cresceu 9,3 por cento. No comércio externo, a8
estimativas preliminares indicam um nível de exportação da
ordem de 1.020 milhões de dólares em periodo idêntico de 1970.

É o crescimento da economia nacional. É a afirmação de
que Ilgora o brasileiro confia no desenvolvimento dn seu País.
Os planos de trabalho que conduzem ao progresso, estão sendo
copiados por outros Países' da América Latins, e isso é bom por
que confirma a certeza de nossos atos.

IDADE LIMITE
Está no Congresso um projeto de Lei aumentando a idade limite

para empregos, O que atualmente está prevalecendo para a'admissão em
qualquer cargo público ou mesmo em qualquer estabelecimento comercial
e industrial é a idade limite de 35 anos. Essa idade seria limitada em 45,
ampliando a faixa de oportunidades para todos quantos queiram começar
a trabalhar ond-e deseíam.. Há Um grande movimento nacional em tôrno
da aprovação do projeto. É considerado uma necessidade' - .vaí diminuir
o número de desempregados no País além de receber o trabalho de
homens q�e prãtícamente se achavam' inutilizapos -. São novos braços
que voltarao a movímentae-se produzindo riquezas o ajudando o desen
volvimento.

Patrimônio do Servidor Público
Com uma rêde de 700 Agências distribuidas em todo o País, o

�anco do Brasil começa a movimentar o PASEP. As Agêncilt!s estão capa
cítadas. para instruir as fontes contribuintes li ganhar os elementos esta
tísticos solicitados pela admínístração do Banco.demensíonando os recursos
da PASEP. Também as linhas de aplícacão dos recursos do PASEP, para
garantia' e rentabilidade, que incluem financiamentos a empreiteiros de
ob!,as públicas. quer do govêrno estadual ou municipal. bem como as em

presas que revendem veículos automotores e bens duráveis. O Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor, que teve sua vígeneía iniciada
no dia 1.0 de julho. desta mesma data ficou estabelecido para, o Início dos
recolhimentos. O Govêrno deu partida a um dos inais sonhados instru-
mentos de justiça social. '
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Fundação Educacional
Ginásio' Moderno "Vidal
De ordem do Exmo, Senhor

Diretor Executivo da Fundação
Educacional de Santa Catarina
- FESC - e, de acôrdo com O"
têrmos do Decreto n.? GE
15-12-69/8 755, comunico 80S

interessados, que em data de
4 de agôsto de 1971, às 10 (dez)
horas, na sede dêste Ginásio,
sito em Marcilio Dias - anoí
nhas Santa Catarina, ser o re
cebidas examinadas pro
postas pa a as obras de a plíação
desta Un ade de E 100 com
uma áre de 503, de
aeôrdo co o proje

.

ficações f necida
Ginásio.

4. Apresentar um conograma
de execução dos servíços e um

cronogra a de pagamentos, que
contudo ão deverá contér eta

pas reter ntes 8 inst8t�dio, ini
cio de' 00 a ou quatsquer outras
de serviço não re81�8dos.

5. O pr zo de �nclusão do
serviço não poder If ultrapassar
a trêe (3) ses.

6) A fir a encedoro da
presente Tom d de Preços, de
verá apresent �ntes da lavra
tura do cont to, os projetos
hidràulícos.sa ârio e estrutural,
para SUa apr ção,

'

7. Os co' o rentes deverão
apresentar

.

nt com a proposta
uma decla ção de completa
aceitação d s têr os do presente
Edital. .

8. Os

Maiores detalhes poderão ser

obtidos na sede deata Unidade
no horário das 08,00 às 12,00
horas, todos os dias úteíe exceto
808 sábados. i Ú'

'

GINASIO MODERNO "VIDAL
RAMOS"

Cauoinhas (Se), 29 de junho
de 1971.

! • I .•

EOD.4gr. Panlo Ednardo Rocha Faria
DIRETOR 1

de 1.0 encontro das Cooperativas doVale do Ri� do Pai
A Coordenação da Orga- dade de Joaçaba, um enco

nização da Produção e tro das cooperativas 'daque
Abastecimento COPA e a. região, com o objetivo
Cooperativa Tritícola Rio do debater e equacionar os se
Peixe, promoverão no dia 8 mais urgentes problemas,
de agôsto vindouro, na cí- Florianópolis, 19/07/71.

Santa Catarina
Ramos" de Canoinhas

ento

Fotocópias em um minuto
REGISTRO CIV ,de NEREIDA Com d

�����=uár
O Cartório do

I. CORTE,
PLASTIFIC4

FORUM,
em apenas
documento Ruaum minuto, de

que

1 F JOÃO

Aluga-::::::::::m::::::::=:::::c:::==::::::::::::::::::. -:: :::::::::::::=::::=:::::::::::::::::::::::::::
� g.

ii Dra� Zoé Walkyria tividade Seleme II
ii Cirurgiã iEii.
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..
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..

i! Odontopediatria. :;-
:: Hora marcada ii
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Rua- Vidal Ramos..

-
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e�creveu: Esmeraldino M. de Almeida
d

Censo Agropecuário encerra coleta ,

Foi encerrado no íínal da semana passada em Papanduva, os

• abalhos de coleta do Censo Agropecuário. cujos trabalhos estão sendo

• preciados pela Supervisão do Censo no 'referido município. Atualmente,

�tão sendo visitados pelos resencíadores, os estabelecimentos industrIais,

nnercíaís e de prestação de serviços, cuja finalidade' é a coleta de dados

lira, o Censo EMnômico, em andamento em todo o Brasil; como última
I
b XVIII Resenseamento Geral de 1970, Os resenciadores estão observando

ue, uma mínoría (na parte comercia!), ainda não estão bem esclarecidos

sem referência a função específica dos reseneíadores. Terminado o Censo

IlgropecUárlO, teve inicio o Censo I,ndustrial, Comercial e de Prestação de

erviços, ambos de finalidades distintas. '

. ,Visita ilustre em' Papanduva
"" Dia 25 do corrente esteve em nossa cidade o MM. Juiz de Direito

li Comarca de Itaíópolís, Dr. José Geraldo Batista, acompanhado pela
xma, senhora, dona Franca e familiares. O ilustre magistrado visitou

oatos diversos, da cidade, rumando depois para o Restaurant Farroupilha,

ode almoçou em companhia dêste colunista. Ao Dr. Geraldo, que é grande

migo de Papanduva, aqui fica os nossos agradecimentos pela deferência.

,

Nem todos gostaram das vaias
Nem todos gostaram das vaias à seleção canarinho, no Maracanã.

.final, estamos preparando o selecionado e não disputando uma Copa do

tundo. Vamos ter um pouco de paciência, nossa seleção encontra-se em

armaeão para futuros compromissos em gramados extrangeiros. Devere

lOS, estimular nossos jogadores, Já na semana que estamos encerrando

srão os 11 de enfrentar a Argentina em disputa da Taça Roca, vamos

orcer para que o caneco venha para cá.
'

Passarela da Sociedade
..

Com involuntário atraso, registramo. a passagem de niver da sra.

laria das Graças Hírth, virtuosa consorte do sr. Waldémiro Hírth, Foi

estivamente comemorada a data, ocasião em que os cumprimentos pon-

lííearam em alto estilo para a aníversarlãnte.
' -

x x x v

Hoje é dia muito importante para a família Tabalípa, é que está

:omemorando mais um feliz aniversário a veneranda e bondosa sra. Ana

�abalip.a, virtuosa espõsa do sr, Jovino Tabalipa. Senhora possuidora de

'aras virtudes, mãe extremosa, hoje no convívio de sua numerosa famflia

eceberá por certo os mais merecidos cumprimentos pela passagem de

leu natalicio.
x x x-

Amanhã quem estará trocando de idade é a srta. Cirene Maria

dorais, filha, do casal Albaro (Donida) Morais. Os cumprimentos estarão

mi pauta para a aniversariante que em sua apraaível residência recepcio
iará a todos seus coleguinhas.

�x x x

Dia 3 do mês de agôsto entrante, estará festej'ando niver em

�uritiba, a sra, Teresa Almeida Camargo, espôsa do Dr. Paulo T. Camargo,
Jiretor Comercial do Canal 12. A data terá seu significado todo especial,
lois os cumprimentos estarão em pauta para a aniversariante.

x x x

Também, dia 3, quem completará mais um ano de sua feliz,exis

:ência,é o sr, Narciso Guerbert.homem dotado de um coração de bondade

� humildade, muito estimado por todos. receberá por certo .naquele dia os-<
naís justos e merecidos cumprimentos por parte de amigos e admíradores.

x x x -

Quarta feira, dia 4, estréia idade nova o jovem estudante Edilson

,�chadeck, filho' do casal João (Edith) Schadeck. Será dia movimentado

�ara a jovem guarda, onde as felicitações estarão em pauta para o Edilson.

x, x x

Também, dia (,festejará niver o sr. 'Hamilton T. de Almeida, alto

funcionário da Prefeitura Municipal. A data terá seu significado todo es

pecial onde as felicitações estarão na pauta para o aniversàriante que

desfruta de reol estima por, todos quantos o conhecem;
"x x x' ,

Dia 5 próximo será data marcante para a srta. Fátima Regina
Sonaglio, prendada filha do casal sr. João (Leonor) Sonaglio, estará com

pletando mais um ano de sua preciosa existência. Será um dia de muitos

cumprimentos e alegria para a grande família Sonaglio, inclusive seus

admiradores.
'

_
x, x x

Dia 6 próximo nossa agenda social registra a passagem de niver

da elegante srta. Rita de Oálsia Ciola, filha do casal Adyr (Juracy) Ciola.
Grande' será o movimento social naquela data, multas as felicitações e

cumprimentos que pontificarão em-alto estilo para a aniversariante.

A coluna se associa às manifestações de amizade, almejando
perenes teíícídades a todos os aniversariantes.

de

Memória Póstuma

ADÉLIA DE

à Senhora

LIMA
,

..
I'"

De nossos olhos, ldgr
Denunciando partida,
Em nossos corações mu

Em nossa impotê12cia par

sêr que voou

���� o de gratidão,
nho despertou!
CêJotaErre

LEVA A PRISÃO '

relativo à prisãõ administrativa .lu
ao sequestro dos bens ,será enca

minhado pelo coordenador do Sis
tema de Arrecadação ao Secretário'

da Receita Federal, que o submeterá

à decisão do ministro da Fazenda.
O sequestro poderá ser ,de bens da

emprêsa ou dos bens particulares
do responsável pelo dano à Fazenda
Nacional. Poderá ser decretada a

prisão do titular da firma individual,
dos diretores. gerentes ou adminis
tradores de pessoas juridicas, bem
como dos sócios sem função de

direção ou gerência e dos prepostos
que se hajam locupletado com o

produto da arrecadação do tributo.

RETER IMPOSTO
, Por instrução normativa do Secre
tário da Receita Federal, Luiz Gon
zaga Furtado' de Andrade, são
passiveis de prisão administrativa
e sequestro dos bens as pessoas
que deixarem de recolher no prazo
legal, ao órgão arrecadador compe
tente: a) - o montante do Impôsto
de Renda retido na fonte; b) - o

montante do Impôsto sôbre Produtos
Industrializados lançado em notas
fiscais e efetivamente recebidos dos
adquirentes dos produtos'; c) - o

montante de outros impostos admi
nistrados pela Secretaria da Re
,ceita re<Íeral,recebidosde terceiros.

O ato dispõe que o expediente
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de hoje,
to Oficial
e 28), em
iplllt
o entrará
SUB publi-'
di'posições

r: José Becker e Maria Olivia -tIve.
nascido neste município, no dia 7 de

, domiciliado e residente neste munící
e de dona Dalús Alves de Lima Becker,

munícípío. Bla, natural dêste Estado, nas
de [aneíro de 1938; doméstica, solteira,

mu cípío; filha de Vicente Alves de Lima
Massa: eiro, falecida, domiciliado e residente

Reinaldo dos
nascido em Toldo de
lavrador, solteiro, do
eípío; filho de dona
município. Ela, natu

Em 1970 li indústria nacional

de veículos pagou salárío» nó

montante de aproximadamente
800 milhões dé cruzeiros. Con

siderando o número total dos

empregados - aproxímademente
6.5 mil - e a média mensal

paga - mais de 61 milhões de
cruzeiros - verifica-se qu� é

compensadora a remuneração
dêsse setor da indústria nacional.

• ., •

Major Vieira, 24. de julho de 1971.

Eunice Machado da Costa - Escrevente -Iuramentadé

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: os senhores: Ignácio

lmianovski, residente em Di
visa e Estetano Miretzki,' a
srta. Maria Dinord Bisleski,
o menino Laércio Evaldo filho
do sr. Evaldo (lonchoromski;
a menina Odiscélia Clarice

filha do sr.Tosé O. Wrublewski.

AMANHÃ: • senhorite Inez
Lucachinski; o iouem Paulo
Roberto, Plothoto; o menino

[oão Reginaldo filho do sr.

10ãQ Grosskop] Segundo.
DIA 2: a sra. dona 7ecla

esp. do sr. Evaldo Gonchoro

wski; o sr. Alfredo Moebius;
a srta. Maria Zilda Artin; o

jovem lair Sconheteki; a

I garotinha
Tânia Siovane filha

I do sr. Nivaldo Damaso.
DIA 3: a s,a. dona Olédis

esp. do ,sr. Zenon Pieczarka;
o sr. Orlando Gatz.

DIA 4: o senhor Ercidio
G. de Oliveira.

DIA,5: as sras. das.: Dirce
Maria esp. do sr. Niualde
Roeder, Anita Luiza esp. do
sr, Erwin« I.Vews e, Julieta

esp. do sr, Ubaldo R,. da Silva;
os srs.: Evaldo Plothow �

Oswaldo W rublewski; o jovem
Sérgio Wrublewski; a menina
Zilaa filha do sr, Alexandre

,

Novak.
DIA 6: a sra. dona Lia

esp. do sr Orlando Tremi; os
srs.: Dr. ,Mário .i1ussi, Alfredo
Roesler e João. O. de Oliveira;
o jovem Carlos (Ireffin, resi
dente em Rio Claro; os meni
nos: Gustavo AParecido filho
do sr. Gustavo Bueno e Carlos
Cezar filho do sr, Waldomiro
schulka.

Aos aniversa,ianies, os

cumprimentos dêste semanário.

,

De janeiro a maio do ano em

curso, J valor total das expor
tacões brasileiras foi de 1,051
bilhão de dólares, contra 9gB
milhões, em igual período do
ano passado, o que representa
um aumento de, 5,3%,

• • •

Segundo consta em relatório
encarníuhado 80 Ministro dos

Transportes, o Brasil está cons

truindo, atualmente, 27614 qui
lômetros de rodovias pen-arne
rrcanas em 8eU próprio territórío,
que já unem, ou unirão, em

breve, as emas fronteiras à Ve

nezuela, Colômbia, Peru, Bolívia,
Paraguai, Argentina e T:Jruguai.

• *

Prefeitura Municipal de
(anoinhas S'ta. (, tarina'

*

Vários técnicos do MinistériO
das Minas e Energia seguiram
para li cidade de Lages (Santa
Catarina), a fim de tnspecíone
rem extensa área onde se veri

ficou a descoberta de um lençol
de baíxíta (minério de alumínio).

(Trans. do Noticiário do Exército)

Publicação oficial da

Prefeitora Municipal
de Três Barras

. . #

DECR�!O N.o 197, (é 26·
de ,ulho de 19 '

Estabelec
't

Feriado M' Icipal a

data de b i.e Luto O
(três) ia's em

Territór Muni
DORIVAL UE

Municipal de
de Santa Catarin
'atribuições. faz
babitantes dêste:
em virtude. do

E�ILIANO J
ro Prefeito
Barras, ocorrid
dum da Câm'
OECR
,Art. 1.0·

Fel'íado MUD
26 de julho
por trêe (3) d
todo o Terri
Art, 2.0-

ém vigor Da

cação, 'revogm
em contrário.

Prefeitura Municipaí de Três
Barras. 26 de julbo de 1971.

Dorival Bueno - Prefeito Municipal
Euzebie Farian - Secretário

O. Prefeito
arras, Estado

o uso de SUBS

er a todos os

unicipio que
,e imento do sr,'
Ê BA. primei

I de Três
d-Referen-

Nota de falecimento
Faleceu dia 23 último, ein

Curitibs, ond� resid:a, a sra.

Helena Hahberth Kohler, com

a idade de 73 'an08, d�i�ando 5

filhos; 18 netos e 6 bisnetos.
A recomendação do corpo da
extinta fúi feita n8 Matriz Cristo

'Rei, pelo Vigário, Frei Henrique
Müller. -

Seu sepultamento deu-se no

,m,esmo dia para o Cemitério

Municipel, com grande acom

panhamento.

Leia 1 Assine! Divulguel

CORREIO 'DO
, NORTE

da linha intermunicipal Rio
já vinha fazendo ponto

aI, a qU31 poderá continuar a

umprir as exigências da Lei

tda., que tem rodoviária e

erm6necer naquele local.

ionsda Lei 969, fica eXpres';'
samente proiqi:d'a, ra tôda e q. lquer liDhs de ônibus, quer
municipal "ou intêr nicip&l, p�r e apanhllr passageiros na

cidade" fora dI! sua \. oviária, o gando-se einda, tÔda8, a eum-

prir as exigências da �
.

ei.

Canoiohu, 29 de julho de 1971.

Alcides Sckumacber - Prefeito Municipal
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Constitui ii COlnissãoMunicipal doMOBRAL de Major Vieir�(

Prefeitura
D,ECRETO

o Prefeito Municipal de Maior Vieira, Estado de
Sante Catarina, usando de IUribuiçõe. legais, conside
rando que a Fundação MOBRAL estâ iniciando um progra
ma de impacto em, todo o paÍl para alfabetização de ado
lescentee e adulto. e lemiqiloHficação da mão-de-obre,

Considerando que ê••e mhvimento é orient'do de
forma a que a lua execução leia '" a nível municipal;" "I

�oD.idllrando que a Adminiltração Municipal eltá
em condições de convocar OI grupo. comubitário. pius
participar dêlle programa; l/

Coneiderando, finalmente, a neceuidade de ioatruir
um órgão local com a estruture li�,plel e 'flexível para
atender a enalÍ atribuiçõel.

'

DEeRETA:
Art. 1. - Fica criada e Çomillão" Municipal do

MOBRAL de Maior Vieira COJO o objetivo de'; Alfabe
tização Funcional da faixa etária de 12 .a 35 aDoI, sob
B orientação e lUpervilão do Movimento Braaileiro de
Alfabetização - MOBRAL _;: Central e em, harmoniá
com OI Orgão. Federai. ê E;taduail. ,<

'

Patâgrsfo único - A. f�nçõ,e�,.,de Me OI dai.
Comia.õel Muuioipais lerão exercida. gratuita
ooneideradea lerviçol relevantee 80 poder público.

Art. 2. - A ComilllÍo Municipal do MOBRA:
de Maior Vieira lerá conetituída, pelo menoe, dai
seguintee Membron

I - Couselhõ Comunitário:
II - Peesidente:
III - Secretário Executivo;
I V � Coordenador Geral;
V - Encarregsdoe de Alluntol Fieanoeiroa;

V I - Encarregado da Propaganda e Divulgação.
§ 1.0 - AI atribuiçõel dOI Membro. da tlomiuão

lerão fixadol pelo Regulamento.
\ § 2.0 _ NOI caiai de renúncia, impedimento ou

licença, o Prefeito deelguarâ o subetituto.
Art. 3. -'- AI de.pelal com êste Decreto correrão

-Por conta dai dotaçõee orçamentárial consignadae no

Ensino Primário Munic�p�:I. ,

Art. 4. - Fica criado o Fundo Eapecíal para
Alfabetização, de natureza contábil, com li finalidade
de centralizar o movimento financeiro da Comi�.ão
Municipal do - MOBRAL dêste Município.

'

, Art. 5. - Fica aprovado o Regulamento da Co
minão Municipal que com êste Decreto é baixado.

Art. 6. - Ê.te Decreto entrará ,em vigor na data
de lua pubfioeçãn,

Art. 7-. - Bevogam-ee ai dilpoliçõel em contrário.
Prefeitura Municipal de Maior Vieira, 20 de

iulho de 1971.
'

<'

. Miguel Marão Becil Jair Dirschnabel
Prefeito Municipal Secletário

Resulamento da Comissão Muni
'dpal do' MOBRAL de Major Vieira

Capitulo I
Da estrutura

Art. l_ ".. A Comillão Municipal do MOBRAL
com o objetivo de ,', Alfabetização Funcionál da f9ixa
etária de 12 a 3,5 anOl, lob a orientação e lupervi.ão '

do Movimento Bralileiro de Alfabetização - MOBRAL
, Central e em harmonia com OI órgãol Federai. e E.ta1uai•.

Parágrafo único":"" No deumpenho de IU8111 atri
buiçõe. a Comilião Municipal lançará mãol de todol
Ól meiol e inatrumentol legai. para a perfeitá coa.ecu-

ção de leUI obietivol em ilmbito Municipal.
'

Art. 2. - A Cominão Municipal do MOBR
...
AL

de Maior Vieira é con.�ituída dOI leguintel me��ro.:
I • Prelidente:· Jair Dincbnabel. Funcionário Público;
II . Secretário Executivo: Adir Fr.ncilco "Veiga •

Funcionário Público;
, " .

111 - Coordenador Geral: Villóq Granemano COita -

Funcionário Público;"
,

I V - Encarregado de Alluntol 'Financeirol: Pedro
Veiga Sobrinho - Funcionário pú.blioo;

,V - Encarregado de. Propaganda e, Divulgação: Fran-,

d_co Kri_an - Lavrador;
VI • Conselho Comunitário: VicÚlr Borges, Aleixo Za.

budovski, Aloacir Veiga,João Francieco de Araujo
e Antonio Maron Beci!.,

§ 1.0 :- O Coordenador Geral lerá o Supervilor
da CNAE do Município.•

I

§ 2.0 - AI atribuicõee aOI membroe da Comillão
lerão fixado. neste Regulamento.

§ '3.0 - No. caiai de renúncia, impedimento ou

licença, o Prefeito deeiguarâ o suhàtituto.
Art. 3.0 - AI funçõel de membros dai Comiuõe.

Municipeis lerão exercidae gratuitamente e coneideredae
lerviçol relevaatee ao poder público.

Capitulo I I '

Das atribuições
Art. 4. - Ao Presidente compete:
I - Aprovar a. diretrizes gerai. da Cominão Mu

nicipal rio MOBRAL dirigindo OI .euI trebalhoe;
,

II . Hepreaentsr a 60mi..ão Municipal peraote
qualquer órgão ou entidade, do Govêroo ou partioulerj

,III • Convocar e prelidir ai reuniõea dOI Mem
bros da Comiseão;

IV • Orientar e dirigir e fazer executar OI lerviç
etos à Comi..ão;

V - Allinar a eorreepondênoia
órgão perioree;

VI - elignar, o Secretário .Exeoutivo
i..ão para represeutâ-Io

ou

eç60 II
tdrio Executivo.

Art. 5. - Ão Sec
I - AllellOra., o

programas;
II • Executar

:loi,
com

IV • Organizar o arquiv
de interêese do MOBRAL;

dOI

e papéil

V • Elaborar OI relat' io. trimeltrail e uals da.
atividade. do ac ôrgãos
Eetsduai•.

31.07.1971

Miísjor
JULHO DE

III - Autorizar OI pagamento. e elaborar fôl
de pagamento do pelloal;

IV • Elaborar measalmente,
mento e o balanço anual,

V • Manter sob sua' guard o acerv da C�D1ii
Mllnicipal do MOBRAJ.;

VI • Assinar, juntam
e demais documentos
financeiras.

,

ção V
Do Encarregad de Propoganâ

Art. 8. - Ao Encarregado d.
Divulgaçílo co petes

I· Distr.· uir todo o material de pr
II- aote� permanente intercâ

ridadea e ensino e com o MOBRA
região'

II - Utilizar a imprensa, rád ,'e outros DlI :

de ivulgação. no sentido de motiv a comunidadl
I V • Divuigar todo.

/

elecionsdoe COI .

OBRAL;

� 1
o do DlI

, (

Divulgai
Propaganda .

RI.!Ja�v • Exercer tadas a8 incumb
Pública. 'do MOBRAL.

Capitulo II
,

Das reuniões
Art. 9. - A Comissão Muni ipal reúnie-se-â,

dinàriamente, no primeiro dia útil cada mês, e 811
ordinàriemente, sempre que eonvo ada pelo Preside

, ou por indicação de um têrço de leus membros, dI
que se trate de matéria de ur ncia e incluída
ordem do dia.

Art. 10. As reuniões da
serllo realizadas com a presença
de seus membros par� discutir e' a rovar:

I • Plenoa de trabalho ou pr postas, sabre o a,
feiçoamento do curso ou ampliaçi ;

,

II - Heeoluções sabre medidas de
! ráter admitJiátrati

.

.
�

Capitulo I
'

Dos Recursos rinan: eiros
Art. u. _' Os encargos do OBRAL Munld

serão atendidos com ai receites- q 'e lhe forem COOI

nadaa no Setor de Educação e Cu urlo ou por, crédi
especiais ou suplementares, os qua : conaistem em:

I - Recursos orçamentários que I II! forem consigDa�
II . Recursos da comunidade;

.

;III� Recursos oriundos do M
mediante convênio e liberado por

IV . Auxílios, subvenções, doaç s e l,:gados que I
forem concedidos por enti,dades P,Úb[C,

as ou particulal
V •. Recursos de' outras fonte

,

Art. 12. - Nenhum recurs' da Cómissão
MOBRAL será aplicado. seja qu8' car o título, lei

em prol das finalidades da instituiçã .•
Art. 13. -- Oa recuraos da Co�i8são do MOBR!

rão obrigatoriamente depositadas e,. estabelecime�
créditos, oficiais ou particulares. t

Capitulo V 1
'Do Pessoal I _

Art. 14. - Os serviços do MO'iBRAL Munieil
e acardó com 08 planós "provados pela Coorden&
stadual, serão executados:

'

I - Por Servidores, requesita,doa a quaisql
órgãos que. possa cedê-los, sem prejufzo de 81

vencimentos e vantagens;
II - Por pes!ioai que des9mpenhe atividal

técnicas e especializadas.
Capitulo, VI

Das Disposições Oerais
Art. 15. - Os CasoS omi!lsos nêste. Regulamel

serão 'resolvidos pela Comissão Municipal.
Art. 16. - Este Regulamento entrará em vii

D8 data', de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Major Viei'rs, 20

julho rge 1971.
Mi�uel Marão Becil Prefeito Municipal

Sef;, o III
Do Coar enador Geral

Art. 6. - Ao Co rdenador Geral compete:
I • Alleuorar o Pre.idente Da formulação

progl'amal e ativi:la
11 - CODltilu;r uipe. com elementol, capacitado.

para atuarem na faix etária ,de 12 a' 35 anal, trabalho
êue que requer téc ca didática, pedâgógica e e.pecífical;

IH . Efetuar o le aolamento de dado., "ompreendendo:
8� - Dividir a cidade em zona.;
b) - Númer de analfabeto.;
c) - Locai. que lerão utilizadol para o CUflO;
d) Núme. de CUrlOI que já .e encontram em

funeio amento, e..taduai" muoicipai., .ervi
ÇOIl • iai. e pÍlrticu)arel:

e)
.

- Entid' él locai. 'que pOliam atuar
Movime to.�'-'''''"

IV • Executar lôda_ ai medidsl paro:
8� - lo.talaçã e funcionamento dOI cunol;
b) - Recrutame "do. profeuôrel e orei;
c) - Supervilão e trôle eat

.

d� '- Avaliação.
Seç60 IV

Do Encar1égado de Assuntos Financeiros
Art. 7. - Ao Encarregado de Alluntol Finan.

ceirol compete:
.

I - Organizar e manter rigorolamente atualizado
li contabilidade do MOBRAL Municipal;

II • Delenvolver junto à comunidade campanhi!1 para
a arrecadação de recunol complementarei ao movimento;

.,_.
• • DIA

8
PRESENTES

PAI ._ .
• • Mudas de Rosas

Mudas de Rosas enxértadas, 14 variedades.
Viveiro no Alto, das Palmeir,as., em frente áO

Campo de Futebol do Palmeiras E. C. e pôsto de
'venda na Cooperativa Agro-Pécuãria de Canoi
nhas. - FONE 232.

·
. Deltino Kóch 2
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.
/

o número ooperativa é de 747.

E para qu ecimento de todos os

interessados, passou Edítal que será afixado

i na sede da Coope va e seus postos e armazéns,

i bem como em locais p __

.

habituais, dentro de sua,
'

I área de ação e remetidos aos associados por processos' O Promotor 'Público na Relação Jurídica (II)
que comprovam" a remessa e receoímento na medida,

,

do possível.
'

Escreveu: Dr. Joel Rogério Furtado - Promotor Público.

A lei. como tal. já o disse Lauro Guardiãe. da Lei e da Justiça, no Processo Penal Brasileiro".
I Canoinhas, 15 de julho de 1971. Nelson Fornari Thomé, Promotor um tratamento excepcional para

Julio Budant Junior - Presidente Gaúcho: é um corpo sem alma. O li. Nilo procuram êles caminhar à Os menos ergutos, os profanee

Promotor Público a anima II frente do "Coiêgio dos Advogados",
da ciência jurídica, os jejunos do

movimenta.�; mesmo, a máquina como n08 corteios cívicos da eatudo das leis, poderão pensar

a movimentar a justiça. França, os Procuradores do Rei, que a mialão do Ministério Pú-

T b Ih
) .

d d com as suas robes escarlates, de blico é fácil. é de somenos impor.
,

ra a ar por uma 80Cle a e tâneia.

juata e equânime. ludo fazendo cauda roçagante, nem pretendem.

'pela consagração da justiça. não segundo usanças vetustas, falar Haveremos' "'de demonstrar, nos

quer dizer. necessàriemente, pedir nas eudiêncías, de cspêlo na cabeça �p'I''6ximos 9rtigos, epreeiendo . as

a condenação. 'Pode e deve o e mãoa enluvadas. O que desejam várias atividades legais que exer

Ministério Público impetrar habeas. é que se lhe dê o que é, séu - cita, a gravidàde e a profundidade '

corpus ou pleitear a absolvição, "SECUM GUIQUE TRIBUERE" de sua missão social.

quando alguém sofra persecução - para valer-nos dai'ministrações
penal injusta ou, desde que não de Laure Nelson Fornari Thomé�
hajam provas convincentes da I.'" "A t \".., t
culpabilidade.

"

� ln spec os �OQ roversos

Não é e nem deve parecer o

Promotor Público o acusadoe
sistemático - o' homem frio e

calculista, que quer o mal dos

outroe - o soldado mau � cruel.
que se realiza�infernjzaQdo os que
'tiveram a infelicidade de cair n08

tentáculos da lei. Pele contrário

seu ttaba!ho é grave e profundo,
pais, se o advogado defende um,

o Promotor Público propugna,

pela sociedade inteira.

A lide. na palavra esclarecida

de Moacir do Amar"l Ssntoa, per
'turb�" a paz Racial. É preciso que
a jutí:tiça a recomponha. NêBse
trabalbo

,

ingente, às, ivêzes demo

radu, o' Promotor '''Público tem

enorme' parqela, '(:le participação,
princip�;lment,$--" no Juí�o Criminal
e no de M,e'nores, muIto embora
se mova êle em quase todos os

domínios" do 'direito. na quase
totalidade das proví�ciaa da lei.
Sua açio se desenvolve.·",lla tutela

jurisdici�nal de eonhecimênto, até
8S faseã�de decisão e de e'xecução.

No d:senvo!ver deíta missão,
nada mail pretende o Ministério

Público, que a sàtisfação e paz

da consciência. Não pretendem, os

ooperativa de Produtores
e . Mate . Canoinbas Ltda.

Convocação, da Assembléia Geral Ordinária

o Presidente da Cooperativa de Produtores de

Mate Canoinhas Ltda., usando das atribuições que lhe

conferem os Estatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR

a Assembléia Geral Ordinária dos Associados, a

realizar-se errt sua Sede Social no dia 8 de agô�to
ximo, às' 7 bor em Primeira Convocação, im de

tratar dos constantes da seguinte

DO DIA

anço Geral, Rela rio do Conselho
IÍselho Fiscal' e

e perdas.

1.0 - Deliberar sôbre
de Administração,
demonstrativo da

2.0 • Destinação das sobra

3.o - Eleição de novos mem,:' ros
tração e respectivos s!l nt .

4.0 - Eleição de" novos mem

raspectívos suplentes.
'5.0 .. Eleição dos Delegados

Federação das Coope
Santa Catarina Ltda.

Conselho de Adminis-

do Conselho Fiscal e

junto a

Produtores de Mate

Coope'rativa.
para instalação, da
esde [á feita a

I Se ainda
Terceira e últi
seja, uma hora ap

para as 8

houver núme

Convocação,
a segunda.

mesmo dia.

fica feita a

9 horas, ou

Instituto
"

Agência

Nacional "de PreYldência

em Canoinhas - S.C.

sos

li do

Importância
Cr$ 31,44
r$ 140,92

Cr$ 47,72
Cr$ 11,87

Nome

Serraria Santa Cruz Ltda 58.939
58.940
58.941
58.942 �

de '197

-,..__--: oão S. de-Almeida
Enc. do _SAF

»

li>

»

li>

»

»

»

li>

»

Canoinhas, ,22

Moacyr J. Lemos
�gente

Simples ou granulados

--n!'r.tHHIU.I-�(.!l=J.""",",1'Qvr,exclusivo)
II RUA PAULA PEREIRA. 787

I
CANOINHAS

vir
tem

ar, alímen-'

Basilio Bumeobuk & Cia. Ltda.,
representado por seu sócio-gerente, revendedor
Ford-Willys nesta- cidade, regressou de São

Paulo, onde participou do lançamento da nova

linha 72 de caminhões Ford.

Cinco modelos totalmente novos foram apres

tados, destacando-se o caminhão pesado' F 50,
a Píck-up F-lOO e o caminhão leve F·3 .

Dois F-600 (Diesel e gasolina" com etam a

linha de produtos, que oferece l6

plementares - veiculas equipados m 3.° eixo,
carroçarias de alumínio, base otes, cavalos

mecânicos, carros- fortes, furgõ isotérmicos, etc.

Á nova linha

Cum grandes modificaçõe de estilo e m-ecânica,
!l nova linha de veiculo comerciais Ford vem

atender às necessidades do mercado brasileiro.

São características com ns nOS diversos mode

los; cabinas mais ampl s e confortáveis; isola
mento têrmo-acústíco; istema de refrigeração
HD, adaptado às condíç s climátícae brasileiras

e novos valores de ear alimentação
Diesel.

Isoladamente, os novos caml1Ul_.IiI�_n.
as seguíntes características:

,

* Ford F-750 - motor Diesel de camisas do

bloco' removíveis, com torque elevado. Câmbio

de 5 mar caas sincronizadas e dupla redução

* F rd F-350 - único caminhão nacional com

susp silo dianteira independente; Twln-I-Beem.
Moto de 161 HP, escapamento silencioso, freios

hidro Acuo. câmbio de 4 marchas e diferencial

de re ção simples.
F-lOO - área maior na caçamba, pua

brisa d dimensões atr.plíadas,motor de 168 HP e

suspe Ao dianteira independente (Twin-I· Beam],
dois e os ao invés de um, sistema idêntico ao

dos" íck-ups" fabricados n08 Eatados Unidos.

Rev dadores de todo o pais, representando
um rêde de 369 agências, foram a São Paulo,
a8

.

�tlr ao lançamento Ford-Willys. Visitaram
- a fábricas do Ipíranga, Silo Bernardo do Cam

o e o Centro de Pesquisas e assísnram sessões

áudio-visuais, que demonstravam a situação
atual do mercado brssíleíro de caminhões.

As espôsas dos revendedores estiveram presen
tes e partíctperam da programação "soeíal,

�encerrada com um churrasco, oferecido na

chácara da Ford em São Bernardo.

São Joaquim, em 14 de julho'
de 1971.

Continua �

Novena Poderosa ao

MENINO JESUS DE PRACiA
�

Oh! Jesus que dissêstes: peça e receberás, procura e

acharás; bata a porta 'se abrirá': -Por intermédio de Maria,
vossa Sagrada, ãe, eu:' bato, procurç e vos rogo que minha

prece sej� ate ida. (Menciona-se:' o pedido).
Oh! Jesus q dissestJtS'( tudo que pedires ao Pai em

meu nom .. , �le ate , er. Por tntermédío de Maria, vossa

Sagrada Mãe, eu, hu emente rogo ao Vo!!SO Pai, em vosso no

me, para que min ora o seja ouvida. �Menciona-8e o pedido).
,

Oh! Jesus que dis stes: 'o céu e a terra psssarão, mas

minha palav não pass
I'

rá. Por intermédio de Mllria, vossa

Sagrada e, eu conf que mínhs oraçãn seja ouvida.

(Mendon o pedido]
Re r três Aves arias e uma Salve Rstnhá. Em casos

urgentes essa' nOV a deverá ser feita em 9 horas e man-

dada pUD r tA tenha alcançado uma graça.
D. P. U_

VENDE-SE
Um descascador de arroz marca LUCATO, tipo 2 G

com classificador, em perfeito estado, para produção de

50 sacos diários. Um cofre marca Padrão. Preço de ocasião.

Tratar com a firma SICOL, na Rua Frei Menandro

Kamps 606, nesta cidade.
' 2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ano XXV Cenoinhas (SC�.' 31 de julho de 1971. - N. 1137

I N C R EM E'N T A G A O
o PLÁ
OS departamentos Social e Esportivo do Grêmio XV de

Julho bolaram uma promoção para o dia 14 de agôsto próximo,
À tarde, jogos na cancha da S.B.O., com a participação das equipes
de Volley-Ball feminino e de futebol de salão da' cidade de Castro.
A noite, na S.B.O., «Baile da Pesada», com o conjuto STONES,
de Joinville. �sse conjunto, é demais!

* Comemora avançada hoje, Frederico Gassenfertdth Neto. O
, Fredy fl_?i passar o evento em Joinville, sua cidade Datal. As

bebemorações ficam para sua volta. Um abração, bicho!

* Um grupo paranaense estará epresentando hoje, no Colégio
Sagrado Coração de Jesus, a peça: "POEMA DO SOLDADO

LOUCO";' Queremos crer que vale à pena assistir.Teatro é cultura.

* Entre nós, de férias, Benedito Therézio de Carvalho e sua

mana Leíla. O Bêne e a Lsíle residem atualmente, em Florianópolis.
* Duas promoções que levam o sêlo do Grêmio, serão realiza-

,

das êste ano: em outubro, «Uma Noite no Havaí», que talvez
seja tocada pelo melhor conjunto do Brasil: cOs Incríveíss. li: em
dezembro, «O Baile do Chopp». As duas promoções são 1ã tradi
cionalmente realizadas pelo Grêmio XV de Julho.

'.

* Segundo Flávio Cavalcanti, Canoínhas fica no Paraná. Uma
. Iíçãozínha de Geografia de vez em quando, não faria mal 80

apresentador da TV Tupi.
'

,

* Circulando por aí com muita simpatia, Beatriz R. da Silva. A
Bata será apresentada à sociedade canoinhense no dia 4 de

setembro;noesperado «Baile das Debutantesx, no Clube Csnoínhense.

* Dia 26, p.p., uma turma reuniu-se no Restaurante Pinguim,
e fundou a «Sociedade Atlética União». A S. A. União é uma

entidade esportiva que tem' por objetivo incrementar o esporte
"canoínhense. Sua diretoria ficou assim constítuídai Presidente:
Sérgio Trevisani. Vice-Presidente: Wilson V. dos Santos. 1.0 Se
cretário: Argemíro Dumke. 2.° Secretário: Walcin Garcia. Tesou
reiro: Arlindo Strapazzon. Muito sucesso à nova iniciativa.

* A semana que vem, estará novamente circulando «O JOR
NALZINHO». Cada vez melhor.

'* As viagens à Lua, estão perdendo o interêsse. Os E.U.A. já
simularam uma «quase-morte» de astronautas para chamar a

stencão mundial. Não adiantou. Que será que vão inventar agora?
* Fim de férias. Acabou-se a moleza. O, negócio agora é malhar

o ferro, Mas vale à pena, podem crer.

* Uma música que está barbarizando a cash-box nacional: �O
Cafona» de Marcoi Valle. �le é um dos melhores composi

tores brasíleíroa,
* A antídíca :aesta vez é para a roúsica de Jerry Ádriani: «Se

o meu pensamento falasse». Vá ter mau gôsto assim lá no

raio que o parta!
* Um' fim de, semana e de férias muito legal pra vocês e até
à semana que vem, com Incrementação fôrça total. E MUQUE.

Missa de 1.0 Ano dá' Falecimento
MIGUEL PROCOPIA

Maria Q iak, Miguel E tes Procoptak, Ane
Helena Prócopiak Tavares,' a de Lurl s Procopiak Rítzmenn
e HUthn Ritzmann, convidam te e amigos, para il Missa
que

.

mandam celebrar em intenção sua boníssima alma, às
18,30 horas do próximo' dia 1.0 (domíngo] .na Igreja
Matriz Cristo Rei desta cidade.

.

Por mais êste ato de fé

Canoínhas, 23 de [ulho d

a agradece.

Convite-Missa

em geral para .a

- residente Sr. Miguel
tenção de sua alma, no dia
Matriz de Canoiohas.
gradece.
A DIRETORIA

- NOTAS.
/

Após gozar merecidas férias,
em viagem para Ponta Grosaa
e Florianópolis, deverá regressar
hoje à nossa cidade, � médico
dr. Osvaldo Segundo de.� Olivei-

.

ra, acompanhado de sua exma.

espôsa sra, Haydêe Carvalho
d@ Oliveira.

x x x

O 3.° Batalhão da Policia
Militar, aqui sediado, foi o legí
timo campeão de recém olim
píada realizada 2m Florianópolis, .

com li participacão de tôdas as

unidades da bríôsa corporação.
x x x

O Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto esteve em nossa

cidade no último fim de ssma

na, vísttando na oportunídade,
o município de Irineópolis e

participando das festas do colo
no e motorista. Domingo, est'eve
em Jaraguá do Sul, juntamente
com o Governador Colombo
Salles � Comitiva, participando
da grande festa do colono:

x x x

O Deputado Arolde Carvalho
está anunciando a sua visita

para 6 de agôsto próximo, à sua
terra natal, devendo ainda êste

- )

ano empreender uma viE.gem
para o exterior, Alemanha e

Japão.
x x x

Estiyersm domingo último em

nossa ; ctdade, procedentes de
São José dos Pinha i!!, os srs,

Améríco Kaminski· e Amilcar
José Ribeiro da Silva. acompa
nhados' de sues espôsas, sras.

Odete Moss Kaminski e Rosân
gela K. Ribeiro.

x � x

Dr. Kenski, agrônomo japo
nês, técnico em fruticultura,
estará segunda feira em nossa

cidade, a convite da Prefeitura
Muoicipal, para uma palestra
sôbre o assunto; já de posse de
dados metereológicos de nossa

região.
x x x

Amanhã, grande festa religi
gtosa Da localidade de Velinhos,
no distrito de Felipe Schmídt,

x x x

Teremos hoje mais uma im

portante reunião da AMPLA em

nossa cidade, desta feita coma

participação do Presidente da
SUDESUL. dr. Paulo M�lrà.

x x X

Reveatíram-se de sucesso

absoluto, com grande público
'presente, 8S duas anunciadas
festas do domingo último, do

colono, na localidade dó Parado
e do motorista, no bairro da

Xarqueada.
\ x x x

A Assocíeção Atlética do Ban
co do 'Brastl, iniciou as obras
de melhoramentos em sua sede
social, na Rua Paula Pereira,
com projeto de construção de
uma moderna piscina.

x x x

Faleceu domingo último em

ESPA.RSAS
Curitiba, onde se encontrava
em tratamento, com avançada
idade, o cidadão Henrique We�
ber, Seu corpo foi transladado
para este cidade, por seus fa
miliares, onde foi sepultado no

Cemitério Munícípal,
'

Amanhã, teremos. futebol
do bom, no Estádio Wieg8n� 1Olsen, reunindo a� equipes �
São Bernardo e Rigesa. I
Vamos todos cooperar.

, Haustochter
Wir suchen eín Maedchen aus ordentlichem Hau,

zwischen 16 und 25.

Wir bieten: Anfangsgehalt 150 Cr:/Reise. mít \in
nach Rio jRueckreise, wenn es nícht gefaelltjKost Uni

Logís in unserer Wohnung am Strand von Copacabana
Arztkosten/ Moeglíchkeít der Abendschule/gute Lehre ii
gepflegten deutschen Haushalt.jJahresurlaub.

,Wir erwarten: Aufsicht unserer beiden Jungen I VOI
7 und . 4/HUfe bei allen Arbeiten im Hause. jSauberkeil
·Ehrlichkeit/Lernbereitschaft.

Rufe,� Sie Tres Bárras 371 (Rigesa) an, damit wi
Sie und Ihre 'Eltern besuchen koennen.:

Roland Langen, Turistikleiter fuer Suedamerík
der Deutschen Lufthansa.,

.

Av. Atlântica, 1186/1004, Rio.
,--

Cine Vel a Cruz
(O LANÇADOR DE S

-:- A P R E S E N T -:-

HOJE,' em le'lão a'l 20,15 horal _: n.ura 14 anol e

DOMINGO, em matiriê, a. 14,00 ho a - eenaura livre

Um espetacular drama tod c lorido:

em ordem
- -cenl.livre

DIA

DIAS

A

DIAS 05 e 06, 51l. e 6a.

Novamente

.

DIA ra 14a

DIA 08, domingo. ai 17, ora cenlura livre e

ai 20,00 ho�al :- cenlúfa 14 anol

Diatirtira�r dos Aídos Rebeldes
com Rosalina Russel.

Um espetacular filme d� Columbía, todo colorida.
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