
Semana da ComuniçJade
A SEMANA DA COMUNIDADE foi instituida pelo De

creto n.? 60.081, de 17 de- janeiro de 1967. :€ comemorada

anualmente, em todo o território nacional, de 18 a 23 de setem9ro:
O que é Comunidade?

�

_

Diz o dicionário escolar que comunidade é: grupo, sociedade,
associação de pessoas que tem OM mesmos objetivos, coletividade.

Mas não se trata de definir comunidade, mas simples
mente de conceituá-la para a compreensão de pessoas que não

.

pessuam conhecimento sociológico sôbre o assunto. .

A Comunidade é uma totalidade complexa, composta de
elementos materiais, históricos, culturais, institucionais, psicológicos,
afetivoS.;" e é uma realidade concreta que deve estar presente no

pensar, no agir dos cidadãos, dos administradores, dos dirígentes
das "instituições, dos membros das assocleções .e dos partidos po
lítico•. ,. pois q!le todos fazem pa-rte da comunidade. Tôda pessoa
sente que, de 'certa maneira, «faz parte» do lugar onde vive, de
vez que tudo quanto ali se passa tem influência maior ou menor

em sua vída- pessoal, familiar e social. A vida de cada pessoa, de
cada família, de cada gtupo, está relativamente «vinculada» e

·

«condicionada» à vída do lugar.
Considerada apenas para efeito de trabalho comunitário,

de caráter local, a comunidade tanto pode ser a vizinhança, o

bairro, a cidade, cada Iócalidade, o municipio todo ... e ... ainda mais.
Todos os membros de uma comunidade devem conhecer

a sua área geográfica, seus habitantes, sua história, seu estilo de

vida, seus recursos naturais, sua economia, suas .mstttutções, seus
problema!!, suas necessidades, .

suas possibilidades, a região a que
Ipertence ... e isto, porque ela é a sua comunidade e você também
é responsável pôr ela. O desenvolvimento de sua comunidade

depende também de você, da sua inteligência, do seu coração,
das suas habüidades, do seu esfôrço cooperativo.,. Conhecendo
sua, comunidade, v?cê pode agir com conhecímento de causa,
corrigir o que estiver errado, melhor aproveítar .o que já existe,
desenvo,lver o que fôr possível, aperfeiçoar o que fôr de bom e

criar o nec.sário onde faltar... ,

Assim sendo; haverá em sua comunidade alimentação mais
abundante e melhor, mais saúde,'melhores moradias, mais' edu
cação, mais instrução, mais bem-estar, mais «bem-viveu, mais

Ordem, mais Justíçe, rriais Lil;>erdrfdê, 'mais Paz ... '

Procure eonhecervsua Comunidade reunindo-se com seus

vizinhos, trocando i_déiàS com êles; interessando os pais de fami
lia, os homens de comércio, da. indú,stria e da agricultura, também,
os protíssíonsts liberais, o pároco e outros lideres religiosos, as

autoridades I públicas, OI! dirigentes 'd� instituições e representantes
da Imprensa e Rádio locais, enfiar,·t&nto as pessoas influentes na

comunidade; como ós mais modestos moradores locais... Procure,
ainda, organizar sgrupos» de interessados, levar DS problemas

. 'locais a debate, fazer «inventário» da situação 'local, mobilizar os
·

«recursos» existentes, estudar mais a fundo os problemas' e ne

, cessidades locais, recorrer a «auxilios externos» se necessário.
Se você, membro de' uma comunidade, cidadão esclarecido

e empreendedor, está inconformádo cO,m os problemas sociais que
-, podém ter solução, é capaz 'de tomar a si tarefas de responsabi
lidade, está disposto a cooperar para, o desenvolvimento"econô
mico-social de sua comunidade e 'do seu pais e decidido a não

parer em meio a caminhada ... , reaja, participe,' colabore, saia do
seu «acomodamento», tome conscíêncía da sua responsabilidade,
'de seus dev.eres morais para consigo mesmo, para com sua fami
lia, para com seu próximo, para com sua comunidade, para com

· sua Pâtrta, para com todos os povos do mundo ... e, de o primeiro
passo ... V�rá como é apaixonante trabalhar na comunidade... na
sua comunidade. Você se sentirá feliz fazendo alguma coisa em

beneficio de todos.
Setor Regi?nal da CNAE de Canoinhes

.
Ó PREFEITO NA. (APITÁL
.Acompanhado do Presidente da- Câmara; Vereador

Dr. Paulo E. Rocha Faria e Diretor da Fazenda, Reinaldo
Crestani, seguiu 3a. feira à tarde para Florianópolis. o

Prefeito sr. Alcides Schumacher.
'

.

Em nossa Capital, participou de um'Congresso
Munícípalísta de Prefeitos é Vereadores de todo o Estado
de Santa Catarina.

'Aproveitou' a oportunidade para vários contatos

· administrativos, nos setores água, eletrificação rural, fru
ticultura e Um convite ao Secretário dos Transportes, Dr.
Cezar Amin a visitar a nossa cidade. Seu retôrno está
previsto para hoje, No

-

próximo número daremos maiores
detalhes

.

a respeito.

Instálada. em Curitiba a «CER.MATE»
Com a presença do presidente do I.B.O.F., Dr. João Msu-.

rício de Mello Franco Nabuco, do diretor da.'CA·CEX, 'Dr. Benedito,
Fonseca Moreira, autoridades estaduais do Paraná ti! exportodores .

de er·ya mate, instalou-se no dia 2 do corrente, em Curitiba, a

Comissão CQordenadora das Exportações de Erva Mat.e - CERMATE.
Esta comíssão foi criada pela Resolução nO. 69 do Conse

lho do Comercio Exterior - CONCEX, e é fruto. dos anseios
dos ervateiros dos i,3 .Estados sulinos, irmanados no sadio objetivo
de superar

.

a crise que tem atingido êste setor tmporjante da
aconom·ia .regtonal. .

Tem por objetivo a CERMATE coordenar e desenvolver
\

a comercialização' da erva mate nos mercados tradicionais.
Uruguai e Chile. - e estudar e propor medida'; que induzam a

recuperação e' desenvolvimento ,da economia ervateira" atnvés
de novas formas {ie industrialização e aproveitamento do produto,
com vistas à 'conquista de novos mercados.

,

Congrega a CERMATE todos os exportadores sulinos de
·erva mate e é, constituída por; além de representantes do LB.D.F.
e da CACEX, representantes da produção e da indústria do ma

te dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Su);
Para presldir o órgão recem criado, foi escolhido o industrial
Sr. Felinto Jordan, representante da indústria de ,Santa Catarina,
que na' ocasião foi empossado DO cargo.
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Diretor: Rubens
I

Ribeiro da Si,lva
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Inaulura�ão �o ·nõyo e�ifício �o 88
Possiyelmente _.J?!!a'>';:OJ:!.tu.bro'··-'::'·'""'··�"·'

O sr, Fernando Rocha, ativo Gerente O. povs. ,de Canoinhas espera contar,'
d? BB. em nossa cidade, conforme comu- naquela opor'taQj.dade, com as presenças
DlCOU,' rece�e,u. as chaves do impone?te e honrosas do texfno. Senhor Governador
suntuoso edifício do Banco, 5a. feira, dia 16. C I b 'M h d S 11 E S

.

h
,.

o om o ac a o a es, xmov e en or

. Se�undo éO mesmo,· cabe, agora, a alta
Presíd t O N t t J t D' t d

Direção do Banco marcar- a data para as'
resi en e, r. eS.9 os - e, Ire or a

solenidades de sua inauguração. Região, Gal. Berechl Barcellos.

A criança brasileira representa
a nossa Pátria de amanhã. Prote
gendo-a e alimentando-á condig
namente, faremos dela um pais
nôvo, poderoso e' forte. Conheça
sua Oomunidade e participe dós
Programas Alimentares da, In-
fância.·· .

Semana da Comunidade

no, Norte
. Estado

·Uchôa.
do

-

o Secretário da Fazenda;
.Sérgto Uchôa de Rezeade rece

beu ontem a visita de cortesia
do .ax-Secretárto da Fazenda
do Rio Grande do Sul, Nicanor
Kremer da Luz. Ainda no dia
de . ontem o titular da Pasta da
Fazenda seguiu para o norte do

'Estado, afim de cumprir progra
ma

,

de visitas aos municípios de
Rio Negrinho, Oxford, São Bento
dó Sul; Mafl;8 e Canoinhas.
Nesta última cidade, o econo

mista Sérgio Uchôs Rezende
manterá contato com' os direto
res ,da "Rígesa, Celulose Papel
e Embalegens Ltda." para en

eamínhamento de entendimen
tos relacionados com a pasta da
Fazenda e o FUNDESC. Visitou
também, o local onde será cons

truída nova fábrica de papel
"Kraft," com capacidade de

produção de 250 toneladas diá.

rias, compreendendo um inves
timento da 'ordem de Cr$
100.000,00. Ainda em Canoinhas
() Secretário manteve encontro
com industriais locais, do Rio de
Janeiro e de Curitiba,' 'abrindo
perspectiva, com pleno apoio do
govêrno ca�arinênse, para a

Instalação de novos, empreen
dimentos empresariais no Este
do., estimulando, ínclusíve o

retôrno de' industriais que aa-'
teríormente . se mudaram 'do
território' catarinense para o

Estado do Paraná. O Secretário
da -Fazenda - afirmou - que o

Governador Colombo Machado
Salles tratará de conceder tôdas
a8 fecilidades possíveis para que
se efetive o retôrno de teis em

prêsas para o nosso Estado.

CERP - nO. 702 - 13/09/71.

Convite
F-ILM-ES CULTURAIS
Salão da 'ComODidade li:v. Luterana
segunda feira, dia 20 - às 20 horas

Programa: filmes documentários
a) Passeando pela floresta �colorido
b) Tradi�ões' alemãs durante a
colheita * colorido

c) Atletismo � .l Corrida
d) Albrecht DDrer � colorido

Única apresentação

Inovà�ão e Comunica�ão
Por: Alfredo de Oliveira Garciado

Reforma
Mudando tôdas as instalações, reformando' todo o prédio

e dando nova dimensão à' estrutura dos serviços de correspon
dêncía, a Emprêsa dos Correios e Telégrafos, Agência de Csnoí
nhas, iniciou um trabalho de fôlego visando corresponder as

exigências do desenvolvimento de Canoínhas no que diz respeito
a manipulação de correios e telégrafos propriamente dito.

A reforma eptá orçada em 80 milhões .de cruzeiros e

provâvelmente após sua .conclusão, será instalado um TELETIPO,
já em funcionamento" em outras cidades de Santa Catarina. :€
uma excelente [ustífícatiye perante o último aumento das tarifas
postais telegráficas. Mais' um prédio completamente renovado que
oferecerá mais confôrto e poderá prestar maior assistência ao

povo, porque as condições serão mais amplas e melhores.

De parabéns O Diretor do ECT, a Sra. Iíca S. Rodrigues
e funcionárics da Agência local pela magníftoa iniciativa. É o

retôrno do dinheiro público em forma de .obras públicas.
.'

BNH com Juros menores e prazo maior
../ ' ..

Juros mais baixos e prazos de
-

quitação mais longos, são
as medidas enuncíades recentemente pelo Govêrno Federal pará
aquêles que adquiriram ou adquirirão a casa própria através de
financiamento do BNH- Banco Nacional da Habitação. Isso foi
possível reduzindo os' juros das contas do Fundo de Garantia
por Tempo de' Serviço - é com a receita dele que o BNH fi
nancia todo Q sistema de aquisição da casa própria - que, variam
hoje de 3 8 6%,' ficarão reduzidos. segundo o projeto, a 3% de
finitivamente. CQm isso os juros do BNH que variavam entre 4
e, 10%. variarão entre 1 e 10%, e os prazos de quitação, que
variavam entre·8 e 20 anos, pasaarão a variar· entre 15 e 25 'anos.
Os grandes beneficiados,com, � medida serão as clãsses populares .

IPI - Parcelamento de Débitos será eliminado .

-

A Secretaria da Receita Federal não mais concederá a

partir de 31 de outubro, parcelamento de débitos físcaís relativos
a atrasos do recolhimento do Impôsto sôbre Produtos Industria ..

Iízados e do Impôsto de Renda retido na fonte, decorrentes .de

proces"sos fiscais confessados expontâaeamente."Os débitos resul- /

tantes do processo ftsca! poderão ser objeto de parcelamento,
desde quê o devedor requeira até 31 de outubro' os de iinpôsto
de. renda, os vencídos. anteriormente a 1.° de julho de 1971. .

Festa
Visando an'gariar fundos para a conclusão do prédio, O

Lar de Jesus realizará uma monumental festa dia 31 de outubro'
no Pavilhão «Frei Cristovão» de propriedade da [greja Matriz..
Informa-nos a, Direção daquela entidade assistencial que o prédio
construido é dotado dos mais altos requisitos de confôrto. O se

tor . de assistência à criança, após loaugúrado, será entregue a

.pessoa devidamente capacitada para' a formação' educacional que
a evolução requer, Atuelmente o Lar de Jesus abriga 30 crian
ças, de O 8 7 anos de idade.

Semana da Comunidade

,O dever moral por excelência é' estender a mão aos

nossos' irmãos. ComQ posso ter sono sossegado, se,

no dia que passou, os meus braços eu cruzei. Como

posso ser feliz se ao pobre meu irn;tão e� fechei o

coração, meu amor eu recus,ei.
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CORREIO DO NORTE 18.09.1971

•Receita Fe,deral:

Socie�a e [s�. Pai

1.0 - Eleição da no Diretoria;
2.0 _ Assuntos d interêsse do Clube.

A Asselllloria de Relações Públi
cas da Delegacia da Receita. Fe
deral de Joinville divilgou nota
com a seguinte informação:

apresentando suas Declarações
Mensaill de Informações do Impôs
to sôbre Produtos Industrializados.
Dentro dos pr6ximos dias . será

desenvolvida rigorosa campanha
contra os omissos dessa obrigação.
que estarão sujeitos à. multas de
Cr$ 150,00 e Cr$ 300,00 por de
claração não entregue, além das,
penalidades regúlamentares pela
faltá de pagamento do tributo
devido.
Neste sentido, torna a alertar

aos produtores industriais e demais
estabelecimentos equiparados a pro-

dutores, contribuintes daquêle im

pôsto e, que' ainda então em falta
com a Receita Federal, que regu
larizem sua situação com urgêocia, .

antes que sejam visitados pela
Fiscalização.

Receita federal
agirá· com rigor
A Delegacia da Receita Federal

de Joinville informa que, de ecôe
do com o levantamento efetuado.
aproximadamemte 50% dos contei
buintes do lP.I. cadastrados em

lua jurisdição, ainda nlo vem

Lembra, outrossim, que men

salmente. as Declarações deverão
ser entregues até o dia 15 do mêa

subsequente 80 período do fate

gerador d.a obrigação, conforme
escalonamento fixado nas depen
dências dos 6rgãos da Receita
Federal, onde, inclusive, poderão
ser solicitados todos os

' esclareci
mentos necessários eôbre O assunto.

Bazar Canôinbense
Langery

Com
Depósito e

MN;J\Pt��ando dá
Casa Agro Pecuária
- CANOINHAS

- .;-'1
Estamos oferecendo, grátis, a

"Dirija sem compromisso". V. esc Ihe-
o modêlo Volkswagen dos seus son os, nós
lhe entregamos o carro e v,, sai por "para
comprovar tudo o que se diz sóbre V
Vamos, largue êste jornal já e venha

até nossa loja•.
�. Depois de dirigir sem compromisso,

V. estar ainda mais certo de' que o seu
carro te que ser Volkswagen.
Com 'nós estamos certos de que êle

será s

Po ue temos todos os tipos de
..............i.IiiIiiI!'!"'!.ciamento, só faltando um: aquele

quô�� n��r�. est� esperando? "A�
,

.�
,�

elA. '�MALLON
Rua Vidal Ramos, 1195 REVENDEDOR

AUTORIZADO'-. Canoinhas -·se

,

;

CASA ER
Rua Paula Pereira, 799

Dream

Esmalte$
Face.

Cutex e Peggy Sage.
I

Quentes.

REGISTRO

Se stião Grein Costa, Escriv; o de Paz e Oficial
do/ istro Civil de Major íeíra, Comarca de
Canoi s, Estado de Sant Catarina

eélio Maia e Estefao. Jant • Ítle, natural dêste Esta·
do, nascido em Rio Claro, nes unícípío, no dia 18 de
abril ]950; lavrador, solteiro, mi Uado e residente neste
município; ,filho de Jorge Mai e d dona Mônica Kohler,
domiciliados e residentes nest mun ípío. Ela, natural dêste
Estado, nascida em Serra Pre a, nest

.

município, no dia 27
de junho de. H!48; doméstica solteira domiciliada e resí
dente neste município; filha Casemir Jantara e de dona
Vanda Neípsuí Jantara, tal ida, domi iado e residente
neste município.

.

Jorge Fernaodlls 'da M ia e Mônica K hler. tle, natu
ral dêste Estado, nascido Rio Claro, ste município,
no dia 2 de agôsto de. 1925; lavrador, soltei , domiciliado
e residente neste municíp ; filho de Salva or Fernandes
da Maia, falecido e de don Vitalina da Silva, falecida. Ela,
natural dêste Estado, nascíd em Rio Claro, ne te município,
no dia J5 de maio de 1931; oméstica, solteira domiciliada
e residente neste muníeípí ; filha de Frsncl o Carvalho
Koêhler, falecido e de dona Catharina Hack Ko hler, domi·
ciliada e residente neste m ícípío. .

Apresentaram 08 doe entos exigidos elo Código
Civil art. 180. Se alguém tiv conhecimento de existir
algum impedimento legal, acuse- fins direito.

Major Vieira, 11 de setembro de .

Eunice Machado da Costa - Escrevente Juramentada'

Casa

Sementes de batata importadas
A CASA AGRO PECUARIA avisa que
está aceitando pedidos sementes
de batata o pla
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Publ.of. da Prefeitura' IUD. de Três Barras
Lei N. 188, .de 6 de setembro" de 1971
Autoriza o Chete do. Poder Executivo Municipal a firmar

contratos de sertnços e dá outras providências
Dorival Bueno, Prefeito Municipal de Três Bar: 8, Estado

de Santa Catarin • uso de só",s atribuições. faz ber que a

Camara Municipal vot • e eu sanciono a seguinte
L E I: ,

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Execut
autorizado- a firmar contrato om a Firma Nobara S.
serviço de terraplanagem co a Motoniveladora Hu

,

Art. 2.° - Os serviços everão ser conclui s no prazo de
90 dia I a contar da \data da pu icação desta Lei.

Art. 3.0 - Esta Lei entr á em vigor na

caçlo, revogadas as disposiçõel em càotrário.
Prefeitura Muniéipal de _Tr Barral.6 d

Diirival Bueno
Prefeito Municipal

a de sua publi-

eteÍnbro de 1971.
Euzebio Parian
Secretário

'

Lei N. 189, dá 6 de 1971
Autoriza o

�

Chefe do Poder Ex utioo unicipal a receber
por doação uma á a d terra

Dorival Bueno, Prefeito Munic ai e Três Barras, Estado
de Santa'Catarina, no U80 de suas atri es, faz saber que a Câ-
mara Municipal aprcvcu, guinte

L E I:
A:.-t. 1.I! - Fica

autorizado a receber por doação, um

de Dona Judith Fiar do Brasil, desti
de ruas da cidade. com " ártJa de

Art. 2.0 - A doadora rec

a mão de obra da demolição de
e cõnstrução da mesma em out
Lei N. 26. art. 142, Par'grafo 20

,Art. 3.° -- Esta Lei t rá em vigor n8" data de sua publi-
cação. r!:lvogadas ai diaposiçõ ,m contrário.

Prefeitura Municipal íJ�f Trê9
Derivai Bueno
Prefeito Mu�icipal

Lei N. 190,

o er Executivo Municipal.
e terras, de propriedade
bertura e prolongamento

de .1971

de setembro de 1971.
Euzebio Farian

Secretário

de sete

VENDE-SE
_

Vende- se uma Máquina de fazer Sorvete, Picolé, etc., em
perfeito estado de conservação, da afamada marca ELETRO- FRIO.
Modêlo 4 x 4, equipada com 4 bÔC8S.

Para maiores' esclarecimentos, os interessados poderão
dirigir-se ao Bar Rodoviário na Rua Tte. ,Ary Rauen 0.° 867, na

cidade de Papanduva.
CARLOS ADAM

Dr. Carlos Heinz Sachweh

Especi8lidad� :

Cirurgião Dentista
c P F 069201109·97

Odon.opedlatrlâ - Correção
Horário: Das 13;30 às 18,00 horas

Consultório: Rua, Vidal Ramos, 921 4,

Sindicato Rural de (anoinhas
/

SEDE: Ruà Paulo Ritzmann, n" 20

Edital
'Pelo presente Edital, faço

saber que no dia 03 de
novembro de 1971, será
realizada neste Sindicato a

-

Eleição para' a 'composição
da Diretoria, Conselho Fiscal

egados representantes
selho da Federação

a que está filiado êste
Sindica , bem como seus

respecti s Suplentes, fican
do aber o ,prazo. de 15

(quinze) d s para o registro
de chapa na secretaria, que
correrá a artir da data da

publicação êste Edital

Orgão' Ofi I do Es
tudo de' ac

.

do com

11 e seu § da
Ministerial n

.
21 de janeiro
As chapas,'

registradas
sendo u

datos à

verão ser

separado,
os candí
Conselho

Autoriza o Chefe do ode, Executivo M nicipal a expedir
_-

Cal' s de Aforamento ,

Dorival Bueno. P efeiio Municipal de rê. Barras. Estado
de Santa Catarioa. no us de suas atribuições. !faz saber que a Ca·
mara 'Municipal aprovou e eu sanciono a segúiofe _

L E I: '

,
Art: 1.0 - Fica Chefe do Poder Executivo Municipal.

autorizado a expedir Carta de Aforamento ou documento hábil. aos

compradores de lotes deste refeitura Municipa situado no perímetro
urbano desta cidade, vendid s pela administra o anterior, Maria Góss \

Art.-2.0 - As de8pe s decorrentes essa legalização. corre-
.

'gistro Civil ".
rilo por conta dos interessado Pereira, Mun

,

Canoin
Art. 3.° - Esta Lei en Santa

éação, revogada/" Lei N. 99 de

Prefeitura.Municipál de Três Barras.' 6 de setembro de 1971.
Dorioat Bueno Euzebio Farian
Prefeito Municipal Secretário

m os se respec-
lentes, e o tra para

os gados repre ntantes
ao nselho da F
e s suplentes. O
rimentos para
das chapas ser

apresentados na se

em 3 (três) vias, a ínado
por todos os cand atos,
,pe�soalmente, não endo

permitida para' tal re istro
a outorga de
devendo ser apresentados
todos os requisitos no § 1.0
do art. 11 da Portaria cita-

3

Ceni Tel'ezinha Glin8ki
Escrevente Juramentada

Bazar VonoiobeuS8
FIOS E RENDAS

de Convocaçã.o
da. O requeríme
panhad� de todos o

e documentos exigidos ara

o registro, será dirigido o
. Presidente do Sindicat
podendo êsse requerimento
ser assinado por qualquer

.
dos candidatos componenteg,
da chapa.". A secretaria

Entidad�.r no ex nte
norma

..L# fornecerá aiores

deta�és aos
.

ressados,
a '

.

indo-sé af do na sede
Sindicato relação do

que é obrigatório para' o
citado

.

registro. Caso não
. haja' quorum em primeira

convocação, as eleições
-

segunda convocação
no período de 10 de
oro de 1971 e.-,
guindo a

ém teza e última convo-

no dia 17 de novembro
,1971 para o que ficam
vocados, desde já. todos
saciados da entidade.'
eições serão realizadas
(oito) às 14 (quatorze)

cada dia.
Canoi . as, 03 de setem

bro de 1 71.

Ewal Zipperer
Presidente 2

. Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Santas Missões já em Papanduva
Desde o dia 13 do corrente se encontra em Papanduva as Santas

Missões. Dia 14, pela manhã, as Comissões de Missionários se deslocaram,
para o interior" para dar início às pregações nas diversas capelas, onde
permanecerão até o dia 25 do mês. Dia 26,' às 15 horas, terão a abertura
da Missão e Santa Missa concelebrada, cutos trabalhos se prolongarão até
o dia 3 de outubro, dia de seu encerramento. A Comissão dos Missionários
está assim constítuída: Pe. Hermógenes João Scopel (Chefe), Pe. Bernardo
Maria Canale, Pe, Artur Somensi, Pe. Gabriel Paulo Gasparín, Pe. Pedro
Lain e Pe. Ari José Soga. Reina invulgar íntusíasmo, muita fé e esperança
na vinda das Santas Missões que vieram para pregar Cristo Crucifi'cado,
tôda a Comunidade da Paróquia receberá, por certo, as mais virtuosas
bênçãos, luz e graças dos mensageiros e ministros de Orísto, Papanduva
curva-se humildemente rendendo a mais justa e merecida homenagem
aos queridos Missionários.

Toni Magazine e AUaiataria "

A conhecida casa «Toni Magazine», que veste os elegantes de
nossa cidade, acaba de passar por radicais melhoramentos em sua espe
cialidade, ampliou o seu variado estoque, também' sua transferência para
nôvo prédio, trata-se de um edifício moderno O' que bem j'ustifica o apri
morado gôsto do seu proprietário em não medir esforços no' sentido de
bem servir sua vasta clientela. Estão assim de parabéns todos aquêles
que desejam se atualizar com os últimos modelos e artigos do .sexo más
culino. Por outro lado, nossa cidade ganha uma casa que na �ua especia
lidade está competindo com as dos grandes centros da atualidade.

,

.

. \

AMpLA teve reunião em Mafra
'

Dia 11 dêste, esteve reunida na cidade de Mafra, os integrantes
da AMPLA; nosso Munícípío esteve representado na pessoa do sr. Prefeito
Municipal. Na ocasião foram ventilados díversos assuntos de interêsse
dos respectivos Municípios. Dentre outroa.va nossa Comuna reivindicou
juntamente com as demais Comunàs: Alteração na Lei Orgânica dos Mu
nicípios; Taxa Rodoviária e ICM, cujas relvíndíeaçães serão levados . ao

Congresso posteriormente para estudos e parecer sôbre a matéria. v

Congresso dos Municípios & Prefeitos
Dia 14 do corrente, seguiram _a Florianópolis o sr. Prefeito e

Vice-Prefeito, Dr. Rubens A. Jazar e Olimpio R. Schadeck, respectivamente.
A finalidade da presença dos representantes do Município na Capital, foi
de partícípar do Congresso dos Muniéípios, realizado nos dtas 15, 16 e !7
dêste. Na mesma oportunidade visitarão a COTESO, Tribunal de Contas,

'

inclusive o INCRA onde serão abordados assuntos ligados a sua jurisdição.
Em nosso próximo número daremos melhores detalhes sôbre

.

a viagem
dos representantes do Município de Papanduva ao referido certame, onde
participaram a maioria dos Prefeitos da Região.

Passarela da Sociedade',
Hoje quem está festejando idade nova é o sr, Walmir Senna,

MD. Coordenador local de Educação, pessoa que desfruta de grande ami
zade, certamente receberá dos amigos e admiradores as mais justas
demonstrações de amizade pela sua passagem de niver.

x-x x-x

Amanhã, dia muito importante para a Iamílía e amigoI do Dr.
Rubens Alberto Jazar, é que estará completando mais um feliz aniversá
rio. Médico humanitário, dotado de uma bondade excessiva, sempre pronto
a amenisar um sofrimento. Receberá dos amigos, parentes, inclusive dos
que lhes são agradecidos, as mais justas e merecidas demonstrações de
amizade e gratidão.

A coluna se congratula com as manifestações de amizade alme
jando aos aniversariantes muitas. felicidades.

Maria Uf)a de Andrade, Escrevente I Fãz saber que pretendem casar:
Jurame�tada do ca�t?rio do Regi!- ,JóãoAgostinho Kraus e JosefaEuelides.tro Oívíl do MUDlClpio de "I'res' '" A

Barras, Comarca de Õanoínhas, Es- Ele, ural deste 'Estado, nascido
tado de Santa Catarina .

em Mu de Papanduvai no dia 28
,

' de deze ro de 1951; operário, sol
teiro, dom ílíado e residente neste
Município; ho de .Jósé Kraus So-
brinho e de .:Mapia (zaura Kraus,
domiciliados esídentes neste 'Mu-
nicípio. Ela, n . ral dêste Estado,
nascida em Tr Barras, no dia 2
de junho de 195, 'méstica, solteira.
domiciliada e r si te neste Muni
cípio; filha de óvin Euclides' e de
da. Palmiria lvado Euclides, do
miciliados e sidente n/Município.

Registro Civil EDITAL

entos exí-

Maria Uba de Andrade
Escrevente Juramentada. n
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CORREIO DO NORTE
,
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PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

Prefeitura. - Municipal de Major Vieira
N.' ,180,

ANULA, SUPLEMENTA ,DOTAÇÕES,'
MIGUEL MARÃO BECIL, Prefeito Municipe!

de Major Vieira, E.tl!.do de Santa Catarina, no UIO de
lual atríbuiçõee e tendo em vieta o artigo 7.° da Lei
n.O 2�5, de 3 de novembro de 1910

Decreto

DECRETA:
Art. l.O ....... Fica anulada na importância de 'Cr$

19.073;00 �dezenove mil e setenta e trêi Cf zeiroe), ai
'.eguintel -dotaçõea orcementâriae:

Gabinete, do Prereito
1208·- CombultÍveil .e Lubrificante.

Secretaria Geral
1109 - Diáriaí
3315 - Máquina., Motores é Aparelhoa
3411 - Material para Eeoritôrio e Gabinete

c Ó DIGOSII',

'Geral I Local DESIGNAÇAo DA'

1.0.0.00 R'ECEITAS CORREN
Receita Tribu'ária
Impostos

IÍDp8.to� Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Serviço. de Qualquer Natureza

Taxas
Taxa. 'pelo Exercício do Poder de P.

líei'"03 Taxa de Licença e Fiacaliaeçãc a/o Com. e Ind.
'

04 Taxa de Licença e Filcslização I/O Com. Ambul.' "

05 Taxa de Licença e Filcalização _/Obral '

,

, �

Taxa. pela Pre.tação. de Seniço.
'

Taxa de Expediente
Tsxa de Serviçol Urbano.
Taxa de Abate

Contribuições de Melhoria
09 Taxa, de Gonlervacão de E.tradal

1.1.0.00
1.1.1.00
).1.1.10 01
1 :1.1.30 02

1.1.�.ÓO
1.1.2.10

2.40c.oo
150,00

2.500,00
-

50,00
'

50,00

1.1.2.20·
06
07
08-
(,

l.t.3.0e-
'

600.00
500,00
59.00

50,00

1.2.0.00
1.2.3.00

'

10 Partlcipaçõee- I! Dividendo.

� Transferências

Participação em Tri
1.4.1 20 11 Cote-parte do Fundo de Parti ipação dOI Mun .• 50%
1.4.2.00 12 "Hetôrno do Impôrto Territor t' Rural .'

1.4.4;00 Participação em ributos Estaduais
1.4.4.10 13 Participação no Impôsto . IA 'irculação de Mercadoria.

Receitas Dlv rsas
14 �Multa.
15' Indenizsçõel e RetUtoiç- •.
16 Cobrança da Dívida At' a

1.5.9.00 Oütras Receita Diversas
1.5.9.10 ,17 Contribuiçõe. Compule ria. de Previdência Social

'

1.5.9.20 18 Receitai de Cemitério.
t.5.9.90 ,19- Outra. Receita.

Total

50.00_
,-

1;4.0.00
1.4.1.00

64. 00,00
15. 0,00

1.5.0.00
1.5.1.00

, ,1.5.2.00
1.5.3.00

2.0.0.00

2.2.0.00
2.2.0.01 20

2.3.0.00
2.3.0.01 21
2.3.0.02 ,22

2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20 23
2.5.1.30 24
2.5.1.40 25
2.5.1.50 26
2.5.1.90 27

2.5.3.00
2.5.3.90 28,

RECEIT

'Receita. Corrente.

DE - CAPITA�
Operações Crédi,to

Ftnãncíamentu iunt a estabeleolmeato bancário e

Govêrno Federal

Aliénação d Bens Móveis e Imóveis
Alienação de Bens ôvei.
Alienação de Bens . I óveil

l'ransferê clas _de Capital
ParticipaçãQ m Tr'ibutos Federai's

Cota.parte do Fundo e Participação dOI Mun .. 50%
Cota.parte do Imp8.to nico ./Combultívei. e Lubrif.
Ccta-perte do Impôsto nico sôbre Energia Elétrica
Cota.parte do Impôsto J] o lôbr� MiQ!lrail d� PaÍi
CEota-parte na Taxa Rodo 'ária Unica

Contribuições
Contribuiçõe.' Divenal

'rotai da. Receita. dé-".....__....

TOTAL DAS RECEITAS
Saldos do exercicio an'erior

Em Gaixa
Em Banco'-
Em poder ,de relpoDlávei. COELESC�

TOTAL GERAL

200,00

76.450,00

249.200,00

8 de

'Seto, de Educação e Cultura

MAJOR VIEIRA, 31 ·DE AGÔSTO DE, 1971.

tembro de ,1971
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR'

200,00
lei 745,00

,

300,00

250,00

300,00
2.000,00
400,00
500,00
400,00
400,00

1 50Q,oo '

8' 800,00

" TOT4.L Cr$

1.450,08
75,45.

3.065.40
31,20

425,20
233,35

,

41.M2,fil
901,�0

�.672,80 47.315,56
4,58 _ . 906,38

Rtinaldo c,restani - Contado., Miguel Marão Becil ....... Prefeito Municipal
I

S

ORÇAMENTARIAS
Setor de Conta-bilidade i

2102 - Subvenções Sociaia ao H.B.,A;: .

2204::� B Escritéric do. Municípiol'C arin
:3411 - Material pa!a Escritôrio el abíne

Setor de Segurança p"" lica
, 1130 - B Ao Delegado de Polí�i

Setor de Saúde Pú ica
1109 - Diádal .

1125 - A Médico
1125

-

- B Dentista
1208 - Combueríveis e L
1235 - Peça. e Aceuór' I
1310 - Pallagenl e Ba gen'.
1314 - Serviçó. Clíoi I e 'de Hospitallssç
2106 .. Ao Hospital anta ,Cruz de Canei:

1.375,19
43,73

�74, 9
'31,

3.065,40
31,20

394,80
,232,45

30,4
5,9

41.27:4,55 5876,74

7!�3,21
,,;...'

�

798,16

15,38

.� '.

1.'395,76 ".

230,26
"'

3l,16

11.973,839J:.,889,0 1
y.",

41.642,79
12.711.07

5.672.81

15.38
1.071,24

'

5,37
136,80

47.151,29
.,

748,59

798,\6

1.626,02
-

31,16

03.862,84

47.315,60
12.711,07

- /

1238 - Outro. material de consume 400,01
-

1405 - A..htêncía Social
�

400,0'
1434 - Recepçõel e HOlpe«tagenl 400,0

,

3! 11 - Peoaseguimento de obrai 1.000,�
3309 - Equipamento Eseclae Didático 500,01
,3406 -

Li.vrol
e púb!icaçõe. Técnica.

1.100,)Setor do Fomento Agro-Pecuário
Prouegtliment,o de obrae 300,0
Máquina. e Equipamento. Agrícola. 200,�
Auimail 200,0,1

, . Setor de Serviços Urbanos
310

. Adju:licação dê Seevíços 1.000,0
3135 Mâquinae, Motoree e Aparelhol 500,0)
3414 - Material para inltalaçõel elétric�, 500,

I!
.

eportamentoMunicipal de/Estradas
.

e Rodagem g
1238 - troe materiaii de cODlumlf 500,01
3108 - lo io de obra. 1.000,0'
3109 � Inl laçõel e equipamento para obra. 2.000,0

Total dai "19.073�

.

3313 - Máql1inal e eq amentos para obrai
1208 - Gombustíve] Lubrificantel

14.090,01
5.073,Qt

-

,Total ai Soplementeçõel
'

19.073,01

Art. 3.0 - Fi! bertÓ o crédito luplementar pm
coota do prováve 'exc o de àrrecadação do exercicil
na importância 1

Cr$ . 4.M�0,00, (quatorze'mil leilceo
to. e quarenta uzeirol para fazer face ,à lopleme
tação du segui e. dotaç el orçamentária.:

Setor. de Educ ção e Cultura
1124 -. Subi uiçõe.· -', .'

'

1430 - Mer da E.colar
1310 - Pai gene e bagageo

S Tetaria Geral \
1404 - A

.in.8,
tura ,e pUblicaç\•.letor
de Contabilid de

1129 - Contador . "
,

1129 • Filcal Lençadoe '

,

-t 206 - rtigo. de Expediente '

,1409 -', Divulgàçõel de AtOl Ofi ai.
3315 Máquina., Motorel e Apa lhoa

'Setor de Saúde Pâbli

300,�
1.400,J
1.800,O!

1405 Alli.tência Social

Seruicos Urbanos
Gonclulão de obra. 2.000,013103

.Depsrtamento Municipal e Estradas
de Rodagem �

Peça. e Ace..6rio. 2.500,01
Conlel'Vação e reparoll de m qoina. e I
viatura. . 2.500,or
a..agen. e bagagen. ,

300,01
.

"Total dai Supleme tacõe. 14.640,01

Ad. ti. - Êste decreto trará em vigQI' na deU
dé .oa poblic o, revogad a. dilpoliçõe. em contrári�
,Prefeitura

. .

de Maio" Vieira, 08, di
setembro de 1971.

Miguel Marão Becil - Prefeito

1235
1306

1310 -

, Hegistredo e publicado o pre.ente decreto n8 Secretaril
20.75 Municipal na melma data. '

. '

.

1.208,04
Jair Dirschnabel - Seoretário

55.440,48 "
5.814,98 61.255�46

147.329.49' 17.788,81 165.118,30

215,]1
10.347,68
3.006,85

, 178.687,94

, Leia!
A.ssine!

Divulgue!
do Norte""Correio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--

CORREIO DO NORTE
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I. CO

'de NEREIDA

c

Fotocópias em um- minuto

um minuto, no e

V. Sa. desejar.

18.09.1971

._ .
• •

.
_
.

• •

em apenas

documento Compr��os agora

A G O R A!

Adubos MANA
Casa Agro pecuôãrJr����
RUA PAULA 787 I Consertos de Rádios

HAS

o NATAL

IT A

Informações sôbre a

Militar' -. das Agulhas
Academia

Negras

Publicação oficial da

Bazar_ CanoinbeDse

Pref�itura . Municipal
...

de Vieira
BALANCETE DA DESPESA REFERENTE ,AO ME:S D

I AUT ..ORIZADA

AGÔSTO DE 1971

Diicrimin'a�ão da Despesa por Ór
gãos do Govêrno e 4dministra�ão

Orçamentária
Dotação II Suplement.11 Anulaçio II T O T A Até o mês Cr$ Ii Do mês Cr$ II TO T A:L os

1 • Câmara de Vereadorel
2 • Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria Geral
4 • Setor de 'Contabilidade
5 • Setor de Segurança Pública
6 • Setor de Saúde Pública '

7 • Setor de Educação e Cultuee
8 - Setor do Fomento Agropecuário'
9·· Serviçol Urbenoa
10. Servo de Obrai e Viaç.• DMER
Total da Detpeta Orçamel!tária
Extraordinária
Créditos Adicionais

Decreto N.· 172 de 2.2.71
» f 173 de 2.2.11
:& 176 de 20.5.71

Sub-tõte]

Restos a Pagar
Do exercício de 1970

Total da De.pela Extraordinária

TOTAL DAS D�SPESAS

Fundos Disponivei$
Em Caixa

. Na Te.ouraria
.

Em Bancos
Banco do Bra,iI S.A. - C/ Fundo
de- Participação dOI Município.
Banco do Brasil S.A.• CjMovim.
Banco do E.tado de Santa Cata.
rina • C/Movimento- �

Banco Bra.ileiro de Desconte S.A.
- CiMovimento
Banco Nac. do Com. S.A�. C:Mov.
Em poder de responsáveis
CELESG (Centrai. Elétrica. de

Santa Catarioa)

TOTAL GERAL

9.000,00
22.504.00
12.101,60
22.192,40
3.072.00
13.900,00
36.400,0
10.700,60
9.530,00

109.800,00

249200.00

3.907,47
6494.49
5931.81
10.254,89
1.031,00
1.383.60

16.510,20
1.369,50
2.708.19

49.517,31

99.108,46

1.22U,OO
1.560,00
500,00

3.280,00

10.256,66
13.536,66

112.645,12

'\.
,

)

REALIZADA

553,08 4.460,55
40,00 6534.49

904,44 6.836.25
1.896,ó6 12.151,45
206.00 1.237,00.
110,50 1. 494,10
465,70 16.975,90
216,00- 1.585,50
317,59 3,025,78

36.780,52 86.297.83

41.490,39.. 140.598,85

5.500,00
5.500,00

1.220,00 .

1.560,00
6.000,00

8.780,00

10.256,66

5500,00 19.036,66

46.990,39 159.635,51

7.072,49

7.899,52
299,44

758,63

15,50

3.006,85

19.052,43

178.687,94

MAJOR VIEIRA, 31 DE AGÔSTO DE 1971.

Reinaldo Crestam _ Coptado., Miguel Marão Becil ""':' Prefeito Municipal I

Requisit�s de Inscrição
o candidato ao Concurse de Admillão deverá

preencher OI aeguintea requlaitos:
1. ler breaileíeo Dato, Da forma

.

do Ítem I do
Art. 145 da Conltituição do Brasil,

\.
2. ,ler solteirot >.'\-,

.

3. pertencer à ela..e"'�ue completa, no mínimo,
17 (dez8uete' e, DO máximo, 23 (vinte e três) anoe, no

ano da matrícula. É,te limite é acrescido de 2 Cdoi.) enos
le o candidato é praça �al Fôrç.al Armada., Oficial ou
Alpirante-a.Oficial da Relerva de Segurança �la..�;

4. peseutr antecedente. e predlcadoe morail qUI
. o recomendem aO oficial ato do Exército;

5. ter concluido o ciclo colegial em estabeleci
mento de eolino recoohecido, de acôrdo com' a legillação
federal vigente;

6, encontrar- te em dia com lua. obrigaçõel militarei;
7. ter coountimento do pai ou relpon.ável para

verificar praça 00 Exército, le menor de 18 Gdezoito) anol;
8. ter sido vacinado contra varíola no prazo de 6

(.ei.) melei aotel da data fixada para o Exame Médico,
ccnstante do Calendário (Anexo) 1;

9. poaeu ir condiçõee de ambiência aocial e domês
tica, devidameote síndloedes, que facilitem o cumpri
mento .dos deverei e obrigaçõea militarei e constituam
fator de perfeito e apurado sentlmento patri6tico;

10. ter pago a taxa de inícrição de Cr$ 15,00
(quinze cruselroa).

O B S : Inltruçõel para o Concureo de Admillão
lerão diltribuidal a tôdas ai Unidades e Guarniçõ I do_
Exército, • para orientação dOI iotereiladol.

Coordenador do FGTS
,

ACICrealiza palestra
.

na

Atendendo a convite do INPS e Associa.

ção Comercial e Industrial desta cidade, esteve
em Canoinhas no dia lOdo mês em curso, o

Dr. Danilo Vieira Rupp, Coordenador Geral
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
na 8.a Região, com jurisdição nos Estados' do
Paraná e Santa Catarina.

Aquela autoridade veio a Canoinhas, es

pecíalmente para proferir palestra no Curso
de Interpretação da Previdência Social, que
estã sendo realizado nesta cidade.

O Dr. Danilo Vieira Rupp discorreu lon
gamente sôbre a movimentação das contas

vinculadas, alertando as emprêsas em débito

para com o FGTS, .que poderão solicitar o

parcelamento do débito até o día 24 de outubro.

IW•

a

•

I
PS I U U ... olhe que

MERHY vendendo

Cr$ 70,00 entrada,
z

Não esta

•

op o r run I d ade I
----_.------._----------�_.-----------------------------.
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Muito impressionado o Secre
tário da Fazenda, Sérgio Uchôa
Rezende, quando de sua visita
a nossa cidade, conforme afir
mou, pelas reais possibilidades, a
curto prazo, do nosso desenvol
vlmento, numa grande explosão
de progresso.

.

x x x

. O problema FltrCASAj afir
mou, será resolvido também a

curto prazo e pera isso o Gover
no Estadual não faltará com sua

valiosa. e decísíva contribuição.'
x x x

Manteve S.. Excia. um contato

•

ESPARSAS
franco com os principais indus
triais da cidade, no Gsbtuete
do sr. Prefeito Municipal e no'
churrasco na chácara- do advo
gado dr. Saulo Carvalho, após
saudado pelo Deputado Benedl
o Th. de Carvalho Netto;' disse
da disposição do, Governador

. Colombo Salles de' tudo fazer
pelas emprêsas, meta principal
do Projeto Catarínense de De-
"senvolvtmento.

x x x

Seu retôrno, via Curitiba, foi
em companhia do Diretor da
Rigesa, dr. Fernando Ribeiro

de Abreu, que aqut veio espe
cialmente para recepcioná-lo, em
svíão da poderosa emprêsa.

x' x x

O Tte. Osvaldo Conrado Nar
loch, esteve' 3a;o feira em Curi
tiba, participando de uma reu

- níão de Delegados de Juntas
Militares

x x x

Novamente transferido, slne-.
díe, devido o mau tempo- rei
nanté, o Festival Esportivo, pro
moção do Colégio Sagrado Co
cação de Jesus, no aDO de seu

cínquentenárío,
x x x

O ,M.M. Juiz de Díreíto.> dr.
José Roberge, seguiu 48• fe1ra
t:>ara assumir 8 sua nova comar-

ca, Palhoça.
"

x x x

O pfóxi�o Secretário do Es
tado IS visitar a' nossa cidade,
sará o dos 'I'ransportes, dr. Ce
sar Amínn, nosso velho conhe-
cido e amigo. ':

�. X X x

A nossa -representação de bo
lão nos Jogos Abertos, masculi
no e feminino, esteve sábado
último em Rio do Sul para um

proveitoso treinamento.'
x x x

sr. Antonio Sconhetzki e Q.,edificio do Banco 40 Bra
Paulo Süas.tüko do sr.. João sil,,' já entregue, será inauguraTaporowski.

'

,

do' dentro em pouco. Obra sun-
DIA 24: as senhoras donas: tUOS8, de fino acabamento, deu

Violeta esp. do sr, 'Douglas .. , um nôvo asp'ecto,a nossa urbs.:
Benkendort, residente em, J!: '� x

Çastro-Pr., Wanda esp, do O dr. Carlos Sachweh Filho, o
sr. Zeno B. .Ribeiro- da Silva popular e conhecido Sali, com
e Leonora esp, do sr. Sérgio um ano, de e,sp�iali�8ção 'DO
Carvalho; os srs.: Venceslau Rio, acaba det'_ibstale.r o seu"
Vepech f Euclides Bueno; a Gabinete Dentárto, na Rua Vi
srta. Maria Elizabet tStockler dal Ranroe, Ed, "da viúva Sra.
Pinto; a garôta Gladis filha Izaura Machado de Lima.'
do sr. Eroino Friedmann. x x x

Aos aniuersariantes, nossos Amanhã na vila - de
.

Felipesinceros parabéns.
.

Schmidt, inauguração de um

Regisfro Civil - ,Edita")
Sebastião Grein Gosta, Escrivão de Paz e Oficial do Registro Civil de
Major Vieira, Comarca de Oanoínhas, Estado de Santa Catariná .

Faz saber que pretendem casar: Daniel Seb
.

Muchaloski. :ele,
,

.

êste Estado, nascido em ovo, neste Muni-
cipio, no dia 13 de jane r 49; operário, 80 i ,domiciliado e resi-
dente nesta cidade; filho de Mig ilvestre .. f c o e de dona Izabel'
Morais Silvestre, domiciliada e resí 'nes c ade.. Ela, natural dêste
Estado, nascida, nesta cidade, no d1a 8 r de ,1953; doméstica, sol-

.

teíra.vdomíoüíada e residente neste Munící i
.

ha de Francisco Mucha-
loski e de dona Jul1a Sehuk, domicilia res ,s 'neste Municipio.

Apresentaram os documento Civil art. 180.
Se alguém tiver conheoímento de e I, acuse-o
para fins de direito.

.

'" Major Vieira, 13 de se

Eunice Machado da sta - Escrevente Juramenfada n

Aniversariantes ,da
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: os senhores: Atonso

Grosskopt e .leroslau: Dolienv,
o jovem Waldemar Pospor;
a menina Anita filha do sr.

Oscar Pereira.
AMANHÂ:' ôs" senhores:

Miguel T'okarski ê- Ivan de
Paula e Silva;' as meninas:'
Beatriz Izabel filha do sr:
Antonio Marim Becil e Marli
filha do S1'. Eruino runka.
DIA 20: as senhoras donas:

Julio esp. do sr. Alexandre
de Paula e Silva e Ermelinda
esp, do sr. Pedro Linkoski;
o sr. Wilson Seleme; o jovem
Jorge OrosskoPl.
DIA 21: a senhora dona

Maria Luiza esp. do senhor
Nivaldo 'O. Baailha; os SI'S.:

Pedro Ienzura e Belmiro
Alces, as senhoritas: Amélia
Stascovian, Mitiam Pospor
e Maria Tereza Pereira, o

jovem Zeno Babireski; os
meninos: Luiz filho do sr.
Nivaldo G. Pedilha e Humberto
filho do Sr.. Iaroslato Dolizny.
DIA 22: as senhoras donas:

Olivia ésp, do sr. Eipidio.
Borges da Silva e Joana
Todt; o sr. Dorgelo Cordeiro,
residente em. União da Vitória;
a'senhorita Laura Schieeder;
'os meninos:' Orlando e Os
waldo' (gêmeos) filhos do sr;
Carlos Grosskop], Paulo Cezar
filho do sr. ArnaldoFerreira,

. Saulo: filho do sr. Simão
Maron Becü e Márció filho
(,io sr. Acl Abdala José. '

DIA'23:'as sénhoras doTÍas:
Leoni esp. do senhor SOrkis
Soares e' Cecilia' esp. do sr.

locá Scheuer Jr.; os senhores:
João Dias e Edson Ritzmann;
os meninos: A:ntenor filho do.

Bazar Canol'obense'
Malharia

I� �...:-:-�; �-',':�;' :;:!';���"
:���

Ford ,Willys

nêvo esmoo de futebol, cons

truido pelo industrial' sr. Elias

Isphaír, reunindo' um time local
e a turma dó Chute Sêco, com

l grande churrascade, aperitivo
extranja e choupene.
,

E no amistoso
.

dê domingol'
na baixada, o Santos, do bafrro
.dfs Xerqueada, abateu o Iguatúj
do baírro Boqueirão' de Curitiba

j

pelo escore de 3 8 2.

Revendedores
Rua Vldal Ràmos,

V e r a CruzC'i n e

(O-'LANÇADOR DE SUCESSOS)
.:- A P R E S E N T A .:- .

HOJE. em le.lão únicà ai 20,15 horas - censura 14 a.nol
.

DOMINGO, em mati .. ai 14 horae - cenlura hvre '

Paga
DOMINGO, em dual .el!.

ai 20 hora.
DIA 20, 2a. feira • a. 20,1
A Universal orgulha-se em apr

cinemascope
.

-

S_angue
com MarIo

Terrao
DIAS 23 e 24, 5 • e 6a. feira· a. 20, h - cen•• 14 6no.

o
er filme repleto de muita

enfrentá as . Mulh res Panteras
ensura. 14 anol e

een.u� livre ,

DIA 26, domingo. a. 17,00 lior cen.ura livre e,
'" a. 20,OD bora.1 - censuja 14 ano.

A Vingança do Pistoleiro
Super bang-bang da rtietro.

'
.

Todo' em technicolor - cinemascope./'

. • .1
.

Pois, é Tigrão.Vem buscar O seu
nõvo Avarentão Ford F�350 72,

Q único caminhão que tem
suspensão Twin-I-Beam

um nôvo conceito de
caminhões no Brasil.

Temos planos de
.

financiamento que
ninguém vai conseguir

erar, Prá você, vlu Tigrão?

pr
.

Oferta J AN
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