
A partir
médi-co

do dia 10 de outubroI
de plantão

estará Funcion'ando o servico
. -

,
'"

.

.,

HosRital Santa., ,Cruzpermanente no

Número 1146

Mata�ouro Munici�al
Com o anunciado Funcionamento do FrigoríFico Canoinhas S.A.
FRICASA, previsto para novembro próximo, deverá funcionar,
ta.mbém naquelas dependênclss, .

a partir' daquela data, o

Matadouro Municipal.
.

A matéria Foi dlsclpllnede pela Lei n.O 698, de 29 de dezern
bro de 1965, senclcnedé pelo então PreFeito, Dr. João Cclcdel,

Assim, acabará por vez, o triste e deprimente espetáculo do
tran$porte do gado abatido no local da compra para os

açougues, tão' comum em nosso quctedisno, sem as mínimas

condtções de higiene. . '.
.

A reFerid� Lei será aplicada, de lnicio, como do seu texto, epenes
. no distrito da sede, para posterior execução nos demais distritos.

Eis a íntegr� daquele' diploma legal:
d "Cópia fiel da Lei H. 698,,' de 29-12-65'

Autoriza o funcionamento de Matadouro, Municipal
Dr. João Colodel, Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado

de Santa Catarma; faz saber que a Câmara Municipal decretou
e, eu sanciono a seguinte

'

L E I:
Artigo 1.0 - Fica 'criado o Matadouro Municipal, com

sede nesta cidade de Canoínhes, Estado de Santa Catarina.

Artigo 2.° - Fica autorizado o Frigorífico Canoiohas S.A.,
a fazer funclonar va sua s�la de abate de gado, como "Mãtadõuro
Municipal", enquanto não dispuser a Prefeitura de prédio e ins

talações próprias, destinadas a êste fim, ou até o momento que
julgar conveniente aos ínterêsses desta municipalidade.

Parágrafo .1.0 - As determinações desta Lei; se circuns
crevem ao Distrito da Sede, ficando os demais distritos para
futura regulamentação,

.

. Parágrafo 2.° - Fica determinantemente proibido no

Distrito da Sede, (J abate de gado suino, caprino e ovino, em
matadouro .particulares; após o Frigorífico receber a aprovação do
SIP :\·MA, para funcionamentó desuas instalações de abate de gado.

Artigo 3.� - O Frígoríftco Canoinhas S. A., durante o

tempo desta concessão, sujeitar-se-á à� exigênCias do SIPAMA
(Serviço de Inspeção de Produtos "de Orígem Animal do Minis
tério da Agrícultura), cabendo ao mesmo Frtgorífíco a cobrança
da Taxa de Abate de gado a ser fixada pela Prefeitura Municipal.
','., .

, ,Artigo 4,° - Os -infratores da presente Lei, fica,rão sujertos
a multa de 10% sôbre o valor do produto que será apreendído
pelo Matadouro \ Municipal. ,

'

Artigo�5.0 - Esta Lei entrará em vigor ,na data de sua

publíceçâo, revogadas as disposições _em contrário, e também na

data em que o Frigorífico receber a aprovação do SIPAMA, para
o

/ funcionamento de suas instalações de abate de gado.
'

Canoinhas, 29 de dezembro de 1965.
.

Ass, Joio (Joledel - Prefeito Municipal" (

ORDENAÇÃO
GUENTH'ER,

DO PASTO'R'
AMANHÃ

,

Deverá ocorrer amanhã, na Igreja Evangélica Lu-

.terana de Canoínhas, a ordgaação do Pastor, Guenther
Rueckert, ato a 'ser presídíde'pelo Pastor Regional, Her
mann Stoer, de .Rio do '''Sul e assistido pelos Pastores
Roberto Roiko e Helmut Burger, de RÍo Negro, Pr. e

Joínvílle, respectivamente. ;,Q Pastor Guenther nasceu a

10 de fevereiro de 1941, em-Itoupava Centra, Blumenau,
cursando o primârío e gínasíalnessa cidade e a_ Faculda
de de Teologiá em São Leopoldo, RS., na Igreja Evan
gélica de, Confissão Luterana do Brasil, Desde 1966 exerce

as funções, de Pastor, de 1966 'a 1970, em Lontras; neste
Estado e a partir de março do ano passado em nossa

cidade" aqui muito estimado em tôdas as comunidades.
O Culto Festivo da ordenação está previsto para, às 9

'horas, e a Comunidade agradece pelo comparecimento de
todos. ' .�

:.:\

Correío, do Norte," 'pelp evento, cumprimenta o

Pastor e demais membros :dj;' sua comunidade.
• I �,!;9 _-----

4 de outubro' - 'Dia de Sãô Franéisco
Jamais Canoinhas deveu tanto a tão poucos abne

gados da Família Franciscana\ que hã mais de 50

anos vem trabalhando para li paz, harmonia e

progresso de, sua gente.
As Irmãs � Padres Franciscanos de Canoinhas, a

nossa homenagem
�

no dia de seu patrono.
Circulo'de Pais e Mestres do Grupo Escolar Sagrado Coracão de Jesus
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CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeito
FONE, 1.28

Silva
CIRCULA' AOS SABADOS

da

MAIS UM
Foi fundado. na comunidade

de Sereia, com mais de 50 8�
socíados, sendo eleita a seguinte
Diretoria:

.

Presidente: Eduardo Gudas
Suplente :' Nivaldo Padilha
Secretárió: LourençoMatosRibas
Suplente : Josqulm Padilha
Tesoureiro: Eugênio da Silva

Suplente : Pedro da Silva
'

Delegados: Francisco Steilein e

José Gabriel.
Em seguida o representante

"de Jaraguâ do Sul· em râpídas -

palavras disse o significado e

ás vantagens destes agremieções
e parabenizando os lavradores
canolnhenses pela iniciativa.

Ainda o sr. Jango convidou
os componentes dos núcleos para
uma visita em Jaraguá do Sul,
para a 'fundação da Sociedade
25 de Julho-daquela cidade, o·

que foi aceito e, desde já pro
gramado para meados de no

vembro. Foi também sugerido
que se faça estudo no sentido
de se fazer exposição de pro
dutos locais na próxima. Festa
do Colono.

Também aproveitamos esta
ocasião Para agradecer 8 Asso

ciação da Juventude de Sereia
pela bonita recepção e almôço
com o qual honraram os visi
tantes. São. ainda merecedores
de elogios os nucleos de Salto
da Agua Verde e do Rio Parado

que se fizeram representar por

Convite
O Colégio Normal e Ginásio

e Grupo Escolar «Sagrado Co
ração de Jesus, sente-se suma

mente honrado em convidar:
v

,

alunos 'e ex- alunos,
país, mestres e amigos
de hoje e ontem,
autoridades eclesiásticas,
civis e militares, e todo o

nobre povo de Cenoiahas,
para prestigiarem; com sua pre
sença.as comemorações relativas
ao 50.° aniversário de sua fun-

, dação,encerramento dos festejos:
Dia 9/10
As 18,30 horas: Missa cones

lebrada em Ação de Graças, na

Matriz Cristo Rei, presidida por
D. Orlando Dotti.

As '20,30 horas: Sessão de
Folclore Português, na SBO, e

apresentação da R a i n h a do
cINQÜENTENARIO.
Dia 10/10
As 9 horas: De&file de carros

:alegóricos com representação
das diversas Escolas.

As 14 horas: Tarde esportiva.
Local:EstádioMunicipal «Benedi

>' to Therézio de Carvalho Júnior».
A partir do dia ªjID, visita à

Exp.osição artística, no Colégio
«Sagrado Coração de Jesus»..
Pelo comparecimento, agradece
a Comunidade das Irmãs do Colé
gio «Sagrado Córação'de Jesus».

NUGLEO,
muitos elementos.
Também se falou que já -está

.

em tempo de se fundar a 80-

.

eísdade 25 de Julho matriz, e

que deve ser feito nos primeiros

meses de 72;
A próxima reunião''''erá rea

lizada na comunidade de Serra
das Mortes dia 24 de outubro,
às 1 0,00 horas.

.

Inovação e Comunicação
Por: Alfredo de Oliveira

.

Garcindo

Sustado o EX,ame' Ps�cotécnipo para Amadores
O Conselho Estadual de Trânsito votou unanimemente pela, sus

tação do «Exame Psicotécnico», 'para a -categoría de motoristas amadores,
tanto na Habilitação como ria renovação, com .íundamento na Besoíução
434/71, de [unho do corrente ano do Conselho Nacional do Trânsito. O
único Estado no qual ainda se realizava o Psicotécnico para Amadores,
era Santa Catarina. .

Olêlrias pagam Taxas de ICM:
. A primeira decisão proferida em Mandato de Segurança vem

agora da Comarca de· Tubarão proferida pelo Juiz de Direito, dr. Tycho
Fernandes Netto.' A impetrante, Pozza & Cia, fabricantes de tijolos e

Telhas, através do acórdão do Juiz, teve a segurança negada e a Iímínar
cassada. A tese da firma era a de que a exigência TIO ICM por parte do
Estado tornava-se inconstitucional, em presença do estabelecido no artigo
21, da Constituição Federal, combinado com a redação dada pele emenda
Oonstitucional n." 1, aduzindo ainda os Décretos-Leís 1.083 e o decreto
n." 66.694. A pretensão contida no mandato se resumíã em que, sendo
compulsoriamente contribuinte dolinpôsto Único Sôbre Míneraís por fôrça
dêsse .eleneo legislativo, cabia ao requerente, o direito de não mais reco-
lher o I CM. '.'

,/ Na decisão. o Juiz de Tubarão considera tijolos e telhas como

produto industrializado: «e por isso, sujeitos, quando colocados em circu
lação (venda a consumidor), à incidência do 10M exigido pelo fisco'
estadual». Êste entendimento vem baseado no que dispõe o art. 4.°, 'do
Regulameno do Impôsto Unico, segundo o qual a incidência dêsse tribu
to abrange apenas a fase anterior à industrialização substância mineral.

A decisão do dr. Tycho Fernandes teve ampla repercussão em
todo o Estado, pois em outros, segurança foi concedida. ,

Estatuto Municipal
Estatuto Municipal, um conjunto de leis que' regulará a criação

- de Municípios e áreas metropolitanas e atribuirá competência à Justiça
Federal para julgar prefeitos, entre outras, foi encaminhada ao Presidente
da República pelo Ministro· da Justiça. As leis que compõem o Estatuto
são: remuneração de vereadores, condições para criação de municípios e
áreas metropolitanas, regulamentação do Fundo de Participação dos Es
tados e Municipiot;! e condições para loteamento e uso do solo. Dentro
dêsse Estatuto, alguns, um deputado quer incluir à extinção das Câmaras
Municipais nos Municípios de menos de 200 mil hábitantes. Justificando
sua idéia, o deputado Rafael' Almeida que é o autor da idéia, diz que em
muitos municípios pequenos, é comum um projeto, que demora muito
tempo para ser elaborado por técnicos, ser recusado pela Gãmara em

apenas algumas horas de debates, jogando por terra um trabalho muitas
vêzes Importante para a comunidade.

.' ,

Correção: somos 93.215.301
Os resultados definitivos do Denso Demográfico do ano passado,

indicam que a atual população brasileira é de 93.215.301 habitantes. Man
tendo êsse nível de expansão demográfica, o Brasil terá cem mílhões de
habitantes em 1973, ficando a sétima nação mais populosa do mundo, com
uma população que, em mais da metade, é constituida de pessoas de
menos de 20 anos de idade.

NOTA-
A Comissão encarregada de angariar fundos para a .vinda

dé Irmã M. Carolina GfOSS, da Austria, nos festejos do Cinqüen
temário do Colégio Sagrado' Coração de Jesus, informa aos

colaboradores o resultado dos contemplados pela Loteria Federal
de 29 de setembro.

.1.0 Prêmio
N.o 671'

2:° Prêmio
N.o :i04

1 Televisor Phílíps portátil
pera o sr. Rubens Zscko

Ferro elétrico automático
para a srta. Regina Celi Ferreira

1 faqueiro c/24 peças
para a.Casa da Críanea

- 1 relógio despertador
pára o. sr. Luiz F� Freitas
1 jôgo de copos para wisky
para o sr. Adyr Lott

3.° Prêmio
N.o 400

4.° Prêmio
N.o 212

5�0 Prêmio
N.o 727
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'<, 02.10.1971
"

Edital. de 'Praç� com o

prazo
+

de vinte (20) dias

CORREIO DO NORTE

o Doutor Nícsuor Alexandre Hamos, Jui1' SUbltituto,
em exe ício na Comllrca de Caucinhes, Estado de
Santa tarioa, Da forma da Lei. etc.

FAZ SABER I que o preleDte edital virem ou dele conhe.
cimento tiverem que. o dia 18 de outubro, p. vindouro, às
10,00 horas, Da lede te Juizo, na .ala do Juri, DO Forum, Delta
cidade de Canoinhas, o teiro doi auditôrice, levará em praça 'OI
bens penhorado. na exec ão de sentenca movida pOI.' Arno Coun
Hoffmann, contra João amargo e Joana P. Camargo, qUe
se processe neste Juizo, nstante dOI .eguintel: 1. A área de
266,72 m2 �duzento. e .euen e lei. metro. e setenta e doi. centí.
metro. quadradce), 'de um ter no rural, com ,a área 'total de 800 m2,
.ituado, no lugar deo(lminado arqueada, municÍpi' de Trê. Barra.
delta comarca, íendo que o, r erido terreno- med ,I vinte (20) metro;
lineare. de frente por quarent (40), dito. de f �do., Iasendõ frente
para a antigà estrade Dona Fra isca, trecho �. oinhes-Trêe- Barrai,
extremando de um lado com Ped Paulo Port • por outro lado' com
mail te,ual do espôlio ora invent iado e pelo Iundoa com quem de
direito; avaliada em Cr,$ 1500.00 (hum.mil i quinhentoa cruseires),
2. A área de 533,32 m2 (quinhen .• e trin e trê. metro. e trinta
e doi. centímetro. quadradoe), de u terren' rural, com a área total

,

de 1.600 m�, aituado no lugar deno inado arqueada, município de
Três Barrai, deita comarca, Iasendo nte ara a eltrada geral Dona

Francisca, (velha), trec C oinl;la.' T,êl Barrai, extre.
mando por um lado Estefauo Wrublevlki, por
outro lado com mail teu • do espólio ora inventariado
e pelo. Iunâos com quem e direito; avaliada em' Cr$
3.000,00 �trê. mil cruzeiro. 3. 1/3 parte, de uma caiai
oonetruida ,de madeira.

.

nte de tijolol, coberta de
telhai, envidraçada, medi d' 7 metro. de frente por 18
metro. de fundos, em gu r estado de UIO e comer.

veção, edífieade aôbre o t reno descrlto sob n.O 2;
avaliada em Cr$ 2.000 O �d • mil cruseiroe): 4. 1/3
parte. de uma CRIa, c Dltrui de madeira, coberta de
telhai. envidraçada.

.

edindo metro. de frente por 8
metro. de fundos, edif ada sôb

.

o terreno descrito sob
n.O I, em mau e.tad de uro 'conlervação; avaliada
em Or$ 800,00 (oit entoa cru iros); 5. 1/3 parte, d�

"uma cala (dormitô o), constru a de madeira, coberta
de telhae, lanelal vidro, medi do 6 metro. de frente
por 15 metro.

.

d fundos, em mau estado de UIO' e
coneervsção, edifica a sôbre o terr no descrito sob 0.° 2;
avaliada em Cr$ 8 0,06 �(iitocent cru�eiro.�; e 6. 1/3

, parte.. de um ran 0, consteuldo e madeira, coberto de
telhes, medindo metro. de f nte por 8 metro. de

fundos, em mau todo de UIO e, oneervação, edificado
sôbre o terreno scrito n,O' 1; a liado em Cr$ '100,00
(cem cruseíros). omam o. ben acima deecritos, a

quantia de Cr$ 200,00 (oito mil dusentoa cruzeiro.',
preço por quant lerá levado à açe, para lerem arre»

matado. por que maior oferta fiz r acima 'da avaliação,
lendo 8 venda feita a dinheir à vida, ou mediante
fiador idôneo po três diaa, Em irtude do que, expedi
'êlte e "cutrca ig ail, que, lerã publicado. e afixado.
D8 forma da Lei' Q QUE CU PRA. Dado e paliado
nerta cida-de de ancinhas, tado de Santa Catarina,
aOI quinze (15) I do roê. e setembro de mil, novê-

( l�. Eu, Zaideo E. Seleme,

Proibição
é

seus terreno

Agua Verd
sabilizando

es.

2

na
Vende-se Lotes

c A P r

no bairro
loteamento
Schultz.

-dá

�tM,..._UJJLtJLJI:WlIJ�ia Bazar Canoinbense
Consertos de Rádios

e

nalevenha
® '

Imantar
les,

_'

'4'
Estamos oferecendo, grátis, a camp inda mais certo de' que o seu,

"Dirija sem compromisso". V. escolhe que ser Volkswagen.
Ç> modelo Volkswagen dos seus sonhos, no

.

nós estamos. certos de que ele
lhe' entregamos o carro .e v. sai por aí para ............�seu. ,. .",

comprovar tudo o que se diz sôbre VW.
, Porque temos todos os 'tipos de

'

Vamos, largue êste jornal já e venha financiamento, só faltando um: aquêleaté nossa loja.' ,

'.

que y. su.gerir. ,

Depois de dirigir sem compromisso; Que é que v. está esperando?
-. - ':�" , , "_ � .

& elA.
C,ftnoin:has -se REVENDED9R

AUTORIZADO
'J

-',

Nicanor Alexandre Ramos

Juiz Sub.ti tu to. -em exercício 2

CASA LANGER

Pinc
..

Gol, A a, Barba zzano e

Tintura Bigode Su
,
'01. I

=======;===;========i; I
i

Sementés de batata, "impottadas
,

.f
. ,

., �� 4'" ..._.-�.
A' CASA AGRO PECUARIA isa que
está aceita o pedidos
de batata pa 'pia

\�}Agro} I,' j

"Rua PaulJ; Pereira'�, �8�

'.
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AMP-LA reuniu-se dia 25 p p, em Itaiópolis
Dia 25{9;71, a AMPLA teve a sua reunião na cidade de Itaíópolís

a exemplo das reuniões anteriores. Diversas reivindicações foram apre:
sentadas durante a reunião. Papanduva esteve representada pelo Senhor
Claudio Atanasio, digno Secretário da Prefeitura, visto S.R sr. Prefeito
Municipal deixar de comparecer por motivo de' fôrça maior. A principal
reivindicação de nosso município foi de solicitar junto a Direção do Banco
do Brasil S.A. a instalação de uma Agência em Papanduva, dêsse pedido
foi encaminhado cópia ao Exmo. Sr. Peracles Barcelo, mui digno Diretor
do Banco do- Brasil S.A. Zona Sul. Em reunião anterior da AMPLA tal

pedido já foi formulado, considerando a necessidade de um estabelecimento
de crédito oficial em nosso munícípío, inclusive para os munícípíos de
Monte Castelo e Major Vieira que muito se beneficiarão com tal medida .:
A próxima reunião da AMPLA ficou marcada para dia 30 de outubro na

cidade de Pôrto União

«ACARESC:t realiza reunião
Realizou-se dia 29 do mês de setembro p.p. a primeira reunião

da «ACARESC» cuja fínalídade tinha por escopo escolher a Comissão de
Saúde de Papanduva, que irá concentrar o esfôrço das fôrças vivas do

município em favor do interêsse comum: A Saúde. Esta tarefa é simples.
mas necessita da atenção e participação de todos. Segundo informações_
foi constatado no município casos de Poliomielite, motivo que bem [ustí
fica o ínterêsse da mencionada reunião. O resultado da mesma foi bené
fica e muito em breve já se receberá os primeiros benifícios. Para Co
ordenador recaiu a escolha na pessoa do Dr. 'Rubens A. Jazar, melhor
não poderia ser, como médico abalizado que é, Dr. Rubens muito contri
buirá para a conservação da saúde e bem estar de tôda a comunidade

papanduvense. A srta. Helena Plfanger foi escolhida para Redatora. A
aludida reunião foi realizada na sede da Câmara Municipal onde notou-se
a presença das autoridades locais, inclusive de pessoas ligadas a vida do

município. '.
.

«Sinal dos Tempos>
ASSALTO AO CORPO DE SANTO ANTONIO; Ladrões roubaram

da Igreja de São Marcos, de Florença, jóias do corpo embalsamado de
Santo Antonio. Quebraram o vidro do sarcófago que contém os restos de

Santo Antonio. Despojando-os de um anel, uma eruz e um bâculo pastoral
de ouro. O roubo faz parte de uma série que vem se sucedendo Das Dorival B
últimas semanas em Igrejas italianas, repletas de tesouro,' artísticos. de Trê.
(Gazeta do Povo) C

.

Entrelinhas
atanne,

FÁBRICAS DE AUTOMÓVEIS, que lançaram seus modelos 72 ,- DECR
com seis meses de antecedência, estão causando problemas aos proprie- Art. 1
táríos dos novos carros e ao Departamento de Trânsito. Um grupo de seguinte
poeeuídoreadêsses automóveis está pensando, até, em entrar com manda

to de segurança contra a altarquta, pois esta se nega a registrar no (ia
Certificado o ano de fabricação como sendo 1972, alegando que um veí- 3 1 200/
culo não Pode ser fabricado no futuro e licenciado no presente. Por seu Luhr'l'fl'c

'

turno, seus donos não aceitam a colocação do ano como 71, poís, inevi
tavelmente, os automóveis sofreriam a natural deprecíação, causando-lhes Total d
sérios prejuizoB., (Gazeta do povo)

Gazeta de Canoinhas
Com involuntário atraso, agradeço a Direção do jornal a remes-

.

sa do exemplar n." 11 dêsse bem organizado noticiário. Realmente trata

se de um jornal que preenche todos os requisitos a êle atribuidos. Ao orçamen
caçula noticioso da progressista cidade de Canolnhas, meus votos de Gab
felicidades e progressiva atívldade na jornada de bem servir a comuni-

dade de nossa terra. 3.1.300/
.

dí Bagagens'
,

/

Santas Missões continuam concorri Issirnas
Uma verdadeira apoteóse de fé, amor 'e esperança é o que está Total da

vivendo a comunidade de Papanduva, inclusive de municípios vizinhos. A Art. 3.°
chegada triunfal dos Missionários na cidade, cortejada por uma procissão em vigor
motorísada com a participação de mais de cem veículos bem justifica que;
«Cristo cruxiHcado» abíta no coração de nossa gente. A presença de Dom

Orlando Dotti, nosso, querido Pastor das Almas veio dar I!lsior brilhantis
mo e muita fé nas solenidades do dia 26 p.p .. Nestes dias tumultuados,
cheios de incompreensão humana.. uma luz resplandesoe nos céus de

,Papanduva, é a palavra de Deus que se 'faz houvír por intermédio de
seus Ministros. No interior do município também toí uma verdadeira de

monstração de fé e humildade, onde a palavra do Senhor foi tão bem

compreendida pelos seus 'seguidores, palav.ras que jamais se .ap�garã� do

coração daqueles que aproveitaram a vinda das Santas Míssões, Dia 3

(amanhã) será o encerramento,' dia que o povo de Papanduva receberá
as últimas mensagens dos Missionários, inclusive a Bênção Papal.

1971 N. 1146

deNotícias
'Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Passàrela da Sociedade
Dia 30 do mês p.p. foi dia muito importante para a família So

naglío, pois nosse agenda social registrava com prazer a passagem de

niver do estimado e prestativo cidadão sr. João Sonagllo; foi grande o

movimento naquele dia, quando a vasta relação de.amigos lá comparece
ram para Ieltcltá-lo pela auspiciosa data do seu aníversérlo.

X X X X

Amanhã estará estreando idade nova a Sra. Ida Teresa Woycíe
kovlski, virtuosa consorte do sr. Ernani Woyciekosviski; a data será

rememorada. com a presença de seus familiares, i.nclusive das pessoas de
sua relação social da qual a aniversariante é mm merecedc.ra.

X X X X

Dia 6 festejará mais um feliz .aninho de existência .a.elegant�
garotinha Simone, filha do distinto casal Dr. Rubens Alberto (NIVla.) J�zar,
a presença da inirim-guarda fará as felicitações de praxe à aniversariante

que em sua residência receberá os cumprimentos.
X X X X

Também em Curitiba, na mesma data, festeja niver o iuteligente
garôto Dino José, filho do casal Dr. Dino (Nadiege) de Almeida; �aque!a
data as atenções de seus coleguinhas estarão voltados para a resldenCla
do Dininho, para. aS felicitações de praxe.

.

A coluna almeja felicidades a todos, fazendo votos ��a que a

data se reproduza por muitas outras.

* No 4 o Baile do Chopp a ser realizado em" 4 de dezembro.
vai ter chopp da Brahma.
* Pra quem não sabe, a Rádio Canoínhas é filiada à Rádio
Santa Catar.ina, uma das melhores de' Florianópolis.
* Lançamento internacional da FERMATA, com sucesso garan
tido: conjunto Sounds of Sunshine. Música: Linda, the Intouchable
de Werner Wilder. Uma musiquinha simples, mas agradável.

lementa D tacões
-

* Uma bela mocinha é um acidente. da natureza. Uma bela

o, Prefeito M nicipal mulher de idade. é uma obra de arte.

ral, Estado d Santa * Com respeito à Repetidora do. CaneI 3 de Blumeaau, podemos
UIO de lúal atr uiçõel / afirmar com tôda a certeza: um dia ela sai.

da
* Já faz uns quatro dias que um gato está morto; numa da� calça.

a das da Rua Major Vieira, nas imediações do Clube CaDoinhense.
Qustro dias estirado, lá está o felidio, atraindo môscas e derivados
exalando um cheiro insuportável. E ninguém toma providências.

Publicação oficial

refeitur
icipal
Barr

Dorival Buen
de Três Barra
Catarioa, no UI

DECRETA:
Art. 1.0 -

artigo 1.0 'do D
15 de iunho de
a ter a seguint r

anulada parcialm
dotação orçsment
Setor de Estrada

4.1.3.00/3313 - M
pementos p/obrae

etificado o

N. 195 de

DIA lO, domingo, em tr�a grandioaal I lõe•• ai 16,45,
18,45 e 20,45 hóral cenlura livre

O maior sucesso de Walt Disney. tàd colorido.
,

Se meu "Fusca" falasse

I
AGUARDEM PARA BREVE:

Bonga, o vagabundo - Maria Izabel, a mulher que
sabia amar - O Fantasma do Barba Negra

Nunca é tarde, para amar - Ulisses

'-I.....-. �.

a lncremenfacão
�

ZÉKE
O piá.
OI! contadorandos-71, vão promover hoje na SBO, o Baile

«Uma noite no Oeste», com 8 animação do quarteto Selectus.

* Também hoje, no Clube Canoinhense,· às 20,30 horas, Desfile
de Modas, comandado por Da. Romilda Marzall, com a participa
ção especial de Miss Curitiba e Miss P!lraná·71. AI! debutantes
dêste ano também estarão dando presença. desfilando com seus

vesttdos do Baile das Debs, Vale à pena ir ao Clube Canoinhense

hoje, e são só cinco «cabraiu.
* Exercer cargo público, é como dançar numa pista de dançe lotada:
não importa o que se faça, sempre se pisa nos calos de alguém.
* Não há dúvidas: os edificios do Banco do Brasil· e INPS, na

Vidal Ramos, ficaram demais! E Canoinhas, maís bonita!
* Dia' 10 de outubro, domingo próximo, te�éÍ:ncis o encerramento
das festividades alusivas ao cinqüentenário do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, com. desfile de carros' alegóricos. As fanfarras
do Colégio Comercial e do Colégio Sagrado Coração de Jesus,
unidas, estarão fazendo o som.

* Quartil f"lira passada, tivemos o prazer de reencontrar o nosso

amigo João de Souza que está no Rio de Janeiro curtindo um

verde-oliva. O João veio a Canoínhas visitar seus familiares, sua

. menina e seus amigos. Tudo de bom, amizade!
* Faz anos amanhã, a srs. Líria Schumacher, exma. espôss do sr. Pre
feito Municipal, Alcides Schumacher. Incrementação cumprimenta.
* Uma das glórias de nossa' terra vai voltar às atividades: CORAL
CANOINHENSE. Já recomeçaram os ensaios.
* Gente inteligente que viu o filme Love Story,' disse que' a

única conclusão moral viável da película é que amar demsis dá ... ,
leucemia. Em cima essa!

-

Mas, escuta aqui, ô Zé: não será uma de suas -gatas?

,----------�---,

Art. 2.0 _ Ê.te
em vigor na da
cação, revogadae a

em contrário.

Prefeitura M
Barrai, 9 de aet

Dorioe
Prefeito

Euzebi
Se

Cine V e r a Cruz

DECRET I de
1971'

(O LANÇADOR DE SUCESSO\S).
-:- A P R E s'E N TA' -:-

Fica aDU

otação orçamen

nete do Preteit
08 - Combuetí

Cr$

nulsção Cr$
- Fica suplem
de anulação CCl

0; a seguinte

800,00
-

uplement. C
Êtte Oecre
data de'
ada. ai ilpoliçõel

HOJE. em leilão única aa 20,15 horal - censura 14 anol

DOMINGO, e matinê .. ai 14 horaI - cenlura livre

ng- bang italiano, scope techoicolor:

ATÉ·O
DOMINGO. em dual
DIA 04, 2a. feíre • a

Tar císo

- cenl.14 anol
.

censura 14 anoI

árias novelas, agora
slumbrante:

800,00
entrará

a publi-
cação, rev

em oontrâri

Prefeitura'
Barrai, 2l de

Dorio ueno

Prefeito Municipal
.

Euzebio Farian
Secret.ário

MlSSA
A famllia de

.

EUDORICO BUENO"
convida parentes e amigos para
assistirem a Missa -,de 1.0 ano

de falecimeoto, que fará celebrar
dia 3 de outubro, amanhã, às
8 horas, na Igreja de São joão
Batista, em Três Barras.

Antecipadamente agradece.

Declaração
Henrique Goestemeyer, decla

ra para os efeitos legais, haver
extraviado o 'Certificado de pro·
priedade do veiculo marca

Toyota, tipo jeep, ano 1763, côr
verde, placa 55·5'1-90, 4 cilindros,
'68 HP, motor n.o 0800360, fican
do o mesmo sem efeito em

virtude da expedição de 2a. via.

HENRIQUE GOESTEMEYER

Bazar Canoinhense
FIOS E RENDAS

DIAS 05 e 06, 3a .e 4a. fe·

A Columbia um espetacular filme sexy,

A 'Corrupção
Todo co rido.

• e 6a. feira •

yn Maeyr apre
cinemascope tôda

DIAS 07

A Metro

- cena. 14 Anoli

nta uma super produção
�echnicolor:

o de Espiões
, _ábado • ai 20,15 hora_
0, domingo. a. 14,00 �oral
Um espetacular filme de gu

cinemascope �echnico

cenlura 14 ano. e

censura livre
em

36 Horas' no

Falamos.
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,
,"

,
'F

Municipal.;
/

Balancete da RECEITA' referente ao mês de MAIO de
--�------�------------ '

CÓDIGOSII IRECEITA REÁLIZADADESIGNAÇÃO DA RECEITA ' "

=G==er==l:i=l==!1,=L=o=c6=llb_=====:,================L:A::,:lé o mês Cr$ Ii Do mês Cr$ i" TOT!L Cr$

RECEITAS CORRENTES
Orçamentária
Receita

-

Trlbufárla�
postos

Impôsto radial e Territorial Urbano
Impôato I re Serviço, de' Qualquer Naturezs,

Taxas
Taxa. o Exercício do Poder de Polícia

01 - Taxa de eliaação e. Licença do Com. e Ind,
02 - Taxa de Fi. ização e Líoença do Com. AmbuI.
03 - Taxa de Fisce ação e Licença de Obrai

Talla. pela Pre ção de Serviço.
06 01 - Taxa de Expedien

'

07, 02 • Tsxa de Serviçal
08 03 - Taxa de Televísão -Ó,

Contribuiçpes de Me oria
09 .01 - Calçamento e Pavimenteça
10 0'2 - Conlervacão de Ettradal

ReceUas Patrlmoni
'\
S

Participações e Dividendo
11 01 - Pertioipeções e Dividendos

Tr6nsferênclas' Correri
Participação em Tributos Fed ais

Cota- parte do Fundo de participação dOI M
Retôrno do Impôsto Territorial Rural '

Texa Rodovlâria Única '

'1.4.4.&0 Participação em Tributos Estaduai'
1.4.4.10 15 Participação nó 'Impêeto líCirculação de Mercador

Receitas Diversas
16 Multai
17 ' Indenizaçõel e Restitulçõee
18 Cobrança da" Dívida Ativa
19 Contribuiçõel Compul16rial de Previdência
20 Receitai de Gemitériol
21

-

Outres Receitai

- Total dai

Prefeitura Barral
1971

1.0.0.00

1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.22 01
1.1.1.36 02

1.1.2.00
-

1.1.2.10

4.639,01
591,57

1.098,5,5
419.,54

03
04-
05

51,45 .r-

12.15/ },26.40
232,90

�!

34,00
1.1.2.20

1.1.3.00

1..2.0.00
1.2.�OO

1.4;0.00
1.4.1.00 :
1.4.1 20 12
1.4.2.00 13
1.4.1.90 14

3.047.93
. J7632.76

323.13
112.08 1.518.69

8.793,44 _, 38.083,80

'135,67 49,91 185,58

\80,62 641.83

674,12
50.70 67,10

13.813.17· 66.232,58

1.5.0.00
1.5.1.00
1.5.2.00
1.5.3.00
1.5.9.10
1.5.9.20
1.5.9.90

2.0.0'.00

2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20
'2.5.1.30
2.5.1.40
2:5.1.50

. ,

RECEITAS DE
Transferências de'

Participação em Tribut
22 Cota.parte do. Fundo de Participa
23 Cota-parte do Impôsto Uníco I/C
24 Cote-parte do Impôsto Unico IÔ
25 Cota-parte do Impôsto Único ,6b

Auxílios elou Contribu
, Avxílio, e/ou Contribuíçõee

Total dei Receita
, ,�

TOTAL DA REC�ITA ,ORÇ

Extra-Orçamentária
- Saldo do exercÍcl

,
Em Caixa
Em Bancoe

, apitai
,

Federais
o dOI Mun .• 50%
'bultíveie e Lubrif,

e Energia. Elétrica
Minerai. do Paíl

3,047.92 17.632,75
9.686,23

5,17 15,52
2.5'.3.00

'

2.5.3.10 26 t'

,3.053.09 ,�27.334 50

16.866,26 '93;567.08

4,30
97,93
::

102,23

93.669,.31 -'T O T A L ',G E Fi A L

149,O�
1.812,71
1023,2i
1.318,81

75,00 385,Sij
3.240.63

_

5.237,9!

da ,DESPESA referente

de MAIO de 1971

pesa por ór-.�DESPESA RE

ministração "AI' �" sll o �
,

e o mes ...r, o mel

Orçamenfári
Câmua de Vereado I

Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

,

4 - Setor de Contabilidad
5 - Setor ,de Segurança
6 - Setor de Saúde Pública
7 - Setor de Educação e Cu. ura
8 - Setor do Fomento Agropeéu
9 • Serviçoe Urbano.
10· Servo de Obrai e Visç. � DM

219.36
2.381,80

469.5ij
17.00{3�

Crédi.tos Adicionais '

7.3�O,28 27.401,H

Extra.Orçamentár··
Restos a Pagar,

Do exercício de 1968
Do exercício de 1969
Do exercício de' 1970
Total da O'e.pela Extra,

TOTAL DAS DESP

7.368.00
,187.50
1.8ó880

9.41-4.30.

16.744,58

TRÊS BARRAS, 31 DE MAIO DE 1971. Reinaldo Crestani
\ )

Reinaldo Crestani ;;"'",Contador .' \ Dorival Bueno - �refeito ,Municipal Contador

/'

271, 26,26

Em'Caixa
Na Tesouraria

Em Bane

S4:794,2ó
187,5ij

29.277.5ó

64;259,31

91.660,4�

0.00

Benco do Bra,i1
de Participação
Banco do Braail,
Banco' NácionA
S.A.• C 'Movi
Banco Br�liJeir

, - CiMovimeot.

Banco do E.ta
rina SA.• Cf
SáDCO do Bràl'
Não retida
Banco do Edil
rina S.A. - C/

A. - cf Fundo
b. Municípiol
.A.• CíMcvim.
do Comércio
entp
de Desconte S.A.

de Santa Cata�
ovimento
S.A.'· C/F.P.M.

1.008,83 2.008,83

93.669,31

Dorioal Bueno.
Prefeito Municipal

VENDE-SE Edital de, Citaçã� com o' prazo' de trínte (30)' díd�

Dr. Carlos Sachweh
I

"

Especialidade: - Correção
Horário: Das 13,30 às

2

A G O R A!

Adubos������lm�p�le�so:u�g�ralnUladosCasa Agro Pecoária (r endedor,ex'
.

ivo)
RUA 787 CANOINHAS

Bazar Canoinbense
Langery

GERAL

TRÊS BARRAS,' 31 DE. MAIO DE' 1971.

cisco Rogozinski e por outro lado
com - a estrada da Serra Preta e

ao' Toldo, ,perfazendo,
ma, a área total de
2 (duzentoe e quarenta

mil .metrce quadrados]: de·
eóte trensceita no Registro

Imóveis desta comarca, sob
•

o 19 245. em nome de ARTUR
DA SILVEIRA; feita a justifica'
ção da posse, foi a mesma julgada
procedente. por sentença. E. para
que chegue ao conhecimento de
todos. mandou o MM. Juiz de

Direito. que se expedisse o pre'
te Edital. que será publicado

na ma da Lei e afixado nO

lugar costume. Dado e, passa'
do nesta

Es�rrdo
.

de

de mil, novecent e s!!'teóta e

um. Eu, Zaiden Emiliano Séled1e,
Escrivão. o subscrevi. 3

Nicanor Alexandre Ramos
Juiz Substituto, em exercício
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Edital de r ,

DIA 4: os srs.: Francisco
Zaziski e Eltrido Qre(fin; o

menino Cláudio filho' do sr.

Horst W inter, residente em

Pô,to União.
DIA 5: os jovens: Hat'oido

Grosskept, Abel Maron Becil
e Sdlvio Nouak; (J garotinha
Solange Maria filha do sr.

Antonio Vailate; o gerotinho
Adib Sakr Jor, filho do sr.

Adib Sakr.

DIA 6: a

\Aniversarianles da Semana
ANIVERSARIAM-SE de Lourdes esposa do senhor
HOJE: a exma. viúva sra. Waltrido Langer; os senhores:

dona Hilda Cubas; às srtas.: Derbv Fontana; Adir. Veiga,
Tereza Tyszl:a e Cerise Rosa; José Damaso da Siloeira e

os meninos: Pedro Fernando Adolfo Hedter; a srta. Helena.

filho do sr, Pedro Alves Vieira, Leandro; o jovem Gilberto
Márcio José filho do sr. FeliPe Seleme.

Krull e Angelo Marcelo filho DIA 7: a sra, dona Erna
do sr. Alcides Pires; a meni- esposa do sr. Carlos Mülbauer;
Tia Márcia AParecida (ilha do as. srtas.: Ivone Tereeinha
sr. Bernardino Schupp'eZ. Paulo e Francisca da Costa

AMANHÃ: a exma. viava Gomes; os meninos: Reinaldo
sra. dona Helena Buba; o sr.

Crestam Filho, filho do sr.

Orlando .Froehner; o' menino liein.aldo Crestani e Saul

Jânio Sérgio filho do senhor
Davia filho do sr. Antonio
Va ilate.

João Sczygiel.
DIA 8: a sra. dona Elisa

esposa do sr, OUo Wagner;
os srs.: Oswaldo Trevisani,
Leopoldo Buba e Sigfried
Thiem; a srta. Siglinde Thiem;
os meninos: Paulo Anisio
filho do sr. Paulo Neuburger
e. Sérgio filho do sr. Alexandre
Novak; a menina Reni Clsrisse
filha dó sr. liendolin Metzger.

Citação com o.

prazo de
trinta (30)dias

Doutor NICANOR ALE
NDRE RAMOS. Juiz Suba
to, em exercícic Da Comarca

de
'

aDoinbÍis, Estado de Santa
Cata "na. na forma da Lei, etc.

.

-

FAZ BER aos que o presente
EDITAL' DE CITAÇAO virem.
'ou dele 'oobecimento tiverem.
que por .

rte de Avelino dos
Suntos Pacll co, residente e domi
ciliado em rêio Fundo. di. tI' o
de Bela Vil' do Toldo, d te

município e c marca, cite o in
teressados inc ,tos e não sido!
para, ,contestar

"

querendo, entro
do pesao le�a', '!l prese 'e açãó
de Usucapião xtraord ário n.?
5.495,coDÍ o pra de inta (30)
dias, a contar da pri eira publi-
cação, referente m terreno
rural, situado no lu denominado
"Arrôio Fundo", rito de Bela
Vista do Toldo.

. ' \

uesra no mesmo

do dos Irmãos

-preferência._J

Aos aniuersar iantes, nossos
sta. dona Maria 'sinceros cotos de felicidades.

-

PUBLICAÇAO OFICIAL DA

PreFeitura Municipal deMajorVieira
1971

,

Portaria de 09 de setembro d
Miguel Marão Becil, Prefeito Municipal , Major Vieira.

Estado de Saóta Cata" a, no uso de suas atribuiç s, resolve

CONCEDER ENÇ� . I
De acôrdo com Lei n." 194. de 29·0 ·1968. art. 97.°, e

têrmo de ióspeção de saúde que se submeteu professôra Matilde
A. de Lima Castro, constata pela Junta dica do Centro de
Saúde de Caooinbas, fica coo' dido a lice a pelo el!lpaço de 90
(novente) dias, a partir desta dat

. Prefeitura Municipal de M
MIGU�L MARÃO BECIL

Prefeito Municipal

Portaria de 09

, 09 de setembro de 1971,
JAIR DIRSCHNABEL

Secretário

..

na

Miguel Marão Becil,"
Estado de Santa Catarina, n

DESIGNA

unicipal de Major Vieira,
atribuições, r"solve

Arm

astro, para na ola Municipal de Cam·
pina do Cedro" subst] r a profeS6ôra Mat e A. de Lima Castro,
enquanto perdurar' ençe da ,titular.

Prefeitur 9nicipal de Majo� Vieira,
MIGUEL MA O BECIL J

Prefeito'

de setembro de 1971.
R DIRSGHNABEL
Secretário

.'

TE L E'V 1_5O,R ES
. '

a

rsti
ria de 09 de setembr de 1971
LICENÇA POR TEMPO DE SE VIÇO A FUN;CIO-

NARIA QUE INDICA' -_' ,

ai de Major VifJira,
Estado Santa Catarina, no uso de & atribuições legais e DOS

têrmos art. 83,0 da Lei n," 194, de 2 01-1968, cencede 'licença
prêmio espaço de 'ireis mea". à p. fessôra Catarina M. Pereira,
lotada na . de Paiol Velbo;a cónt da data de 28 de julbo de 1971.

Prefe Muniéipal de }or Vieir;i09 de setembro de 1971.
MIGUEL MAR JAIR DIRSCHNABEL

Prefeito Municipal Secretário

,Bazar Canoinbense
Malhas

r----------------------------'--------------------I-----.
PS lU U... lhe c �Ferta" quente

Cr$ '70,00 sem
<_ _ t.
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Agricultores não" devem 'pagar por
Requerimento de �posentadoril'

.

'

Indivíduos inescrupulosos estão agindo ,no interior de
vários Estados, preparando crequerir:qentos» de aposentadoria para
trabalhadores rurais, abusando evidentemente de sua boa f� e

,oatural desconhecimento 'sôbre a forma de proceder para obten-
ção dêsse benefício.

,

-

A informação' foi prestada pelo Conselho Diretor do,

,FUNRURAL à Jrederação
_

dos. Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Santa ,Catarina. Na circular que dirigiu à FETAESC o

órgão federeI diz que «esses pessoas vêm cobrando dos humildes
homens do campo importâncias que variam entre cinco e vinte

cruzeir_?s para preparar os falsos requerimentos, o que constitue '

procedimento reprovável que dev� ser evitado». •

Acrf'scen�a que (I FUNRURAL, oportunamente, designará
pessoas para orientar os trabalhadores rurais, no interior para
receberem a asststêncía social.

De outra- parte; recomenda que os agricultores devem
procurar os seus' sindicatos para obter orientação neste sentido.

Por sua vez 8 FETAESC e<!!tá alertando a todos os Sindicatos
de �rabalh8d�res Rurais, do interior do Estedo pera que façam
sentlr aos agricultores que não devem peger importâncía alguma
a quem quer ique seja, para obter requerimentos desnecessártos.

5-anta (a,_.tarina será, sede do V I ,CONGRESSO,
BRASILEIRO DE CQOPERATfVISMO

Encerrou-se_ no dia 24 próximo passado, em Salvador, na

Bahia o V CONGRESSO, BRASILEIRO DE COOPERATIVISMO.
, Naquela oportunidade foi escolhido o local para a' inata-

Iação do VI CONGRESSO, que deverá ser realizado em 19'13,
recaindo a escolha sôbre �LORIANOPOLIS-SC.

Florianópolis, 24 de setembro de 197t.

Uma
'madeira, com

Rua Curitibano
Tratar om

na firma ICÓI.

__<la a,
'

construida ' de
800 m2" na

C. Hoffrnann,

FILMES CULTURAIS
-:-

-

C O N V I T E -:-

Salão da Comunidade Iv. Luterana - Domin-ge, dia a, às 20 bora,s
Programa: a) Parques NàcioDals - colorido

b) Caminhos pel� Região, do R",hr
c) Tráfego Europeu sem Fronteiras

, e !Dais três filmes do(�_umentários.
UM EXCELENTE PROGRAMA - ÚNICA APRESENTAÇÃO

,
� Você é nOSElO convidado! -

'

NOTAS ESPARSAS
Estiveram em Florianópolis e

Joinville, seguindo na tarde de

domingo -e retornando 3s; feira
à noite, os srs, Dr.: Saulo Car
valho e Luiz Fernando Freitas.

Em nossa capital, sempre
.acompenhedos do Deputado Be
nedito 'Th. de Carvalho Netto,
mantiveram impo,-:taotes conta
tos na Secretaria da Fazenda e

Agricultura e em Joinville junto
à Delegacia do Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Flo
restal, IBDF.

x x x

Clube, com desfile de modas tante, num jôgo que agradou
no Clube Canoinhense, apresen- pela movimentação, destua'ndQ
tação das debutantes do corrente apenas a grande demora da
ano e outras atrações. " representação local em aparecer .

no gramado.

MINI R"URAL" S(JZ(JKI N. 1
O maismodeeno e prático 'descascador de arroz. Alta
efleíêncla, perleib�' brunição do arroz, tamanho redu- x x x

r zido, fáci nê'o, acionamento levÍssimo. Sistema
t, roletes rça necessárià,�", 5 HP,. Entre a alagría de familiares

I
e amigos, comemorou Bodas de

II Prata, de feliz consórcio, domin
go último, ,o conhecidó e estí-

Pecuá r'l,a mado casal, farmac�útico, r»,

11<11 Adeuto Nunes Allage e exma.

Rlia Paula C A N O I N H A S espôsa ara,' Cice 'Schroeder AI-
,

c, lage. O casal viajou- segunda

I
feira para um passeio a São
Paulo e Rio de Janeiro.

I d
-

x x x

n, e-s'e Tratando dos serviços do
abastecimento de água, já em

andamento, esteve séxta feira,
dia 24, em nossa cidade, o en
genheíro Dr. José Deladíê, da

Fundação Serviços de Saúde
Pública.

"

Está sendo instslàda na Rua
Vidal Remos" em frente a

CELESC, uma moderna lancho- .

nete, com inauguração prevista-"
para d corrente mês.

x x x ,

A Prefeitura Municipal' em

estudos para r.dquirir uma nova

área industrial, dado o gtSn(ie
interêsse de industÍ'iais em am

pliar os seus empreendimentos.
x x x

As tradícíonaís Casas Pernarn- _

"bucsaas em adiantados enten
dimentos para a aquisição do
imóvel da viúva Spies, notável
ponto comercial Da Praça Os
valdo de Oliveira.

x x x

A Associação dos Municípios
do Planalto Norte Cataeínense
reuniu-se, sábado último, 'Da

cidade de Itaíópolis, com a pre
sença de todos os filiados e o

Deputado Benedito 'I'herézío de
Carvalho Netto. Nova reunião
foi mercade para 0- dia, 30 do
corrente," na vizinha eídade de
Pôrto União.

x x. x

x ,x x

Esteve entre nós" retoraando
1 semana passada, o �e'oronel
'Julio B. -Dutrs, nossq velho co-

'

nhecido, aqui ini�i,âDdo & sua

brilhente carre�tJl�í:ni1itar e hoje
Chefe.do Estádo Meior da Po-
,Hcis MiUtât do Estado:

� �-

,

/' Sábado e' domingo pr6ximo.B.,
o encerramento dos festejos do

,cinqüentenérlo do Colégio Sa

,grado Coração de Jesus, cujo
programa estampamos ,na, pri-
meira página.

.

x x x

Hoje, a festa é do Rotary

x x x

E amanhã, ainda em Ma�cilio
Dias, São Bernardo e Floresta ,

ex-Guarany, de Lages.

Nos esportes, tivemos, domingo
último, .em Marcílio Dias, o São
Bernardo recebendo a Visita do
Ferroviário de União dá Vitória
e ó escore de' 3 a I, pró vísí-

fri�orífico Canorn�as 5.1.
c, G_ c.. 83.188.110

Diretoria e ConselhReunião da Fiscal
DIRETORIA - Aos vinte e cinco dias do s de setem.

bro de 'mil, novecentos e setenta e um, na sede s �í, em Canol.
nhàs, Santa Catarina, reuniram-se os compone es da Dirt:toria
do: Frigorífico Csnoínhes S.1\., resolveram nos �r.mos· facultados
em seu estatuto e na conform ade da Lei 4 8/65, por necessí,
dade pruriente, tendo em vista s objetivos cíaís, considerando
a existência de disponibilidade , Capital torizado, efetuar 8

emissão de ações 'no montante de c.s 440 0,00 (quatrocentos e

quarenta mil), representados por 4 .000 ( atrocentos e quarenta
mil) ações ordínárías nominativa pel valor de Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) cada uma. A emissão .ríes s ões sofrerá 8 sanção do
Conselho Fiscal, e -em concordando te, ficam '80S acionistas
resguardado o direito de' preferência elo prezo de trinta dias a

conter' da primeira publicação. N; mais havendo a tratar,
encerrou-se a presente reunião, a a vai devidamente assinada.
(Ass.) Alcidio Zsuíolo v Francíse W; ar Friedrich - João Pe·
drsssent, CONSELHO FISCAL Ao �vinte e, cinco dias do
mês de setembro de mil, no centos setenta e um, na sede
social, em Canolnhas, Santa C rinâ:-, re' níram-se os membros
do Conselho Fiscal -do Frigor o Canoln s S.A., !)ara delibere-
rem sôbre .uma proposta Diretorie emissão de 440.000

(quatrocentos _e quarenta II) ações ardi rias nominativas de
Cr$ 1,00 (um cruzeiro' cad uma, no montan de Cr$ 440.000,00
(quatrocentos e quarentá ii cruzeiros), d Capital Autorizado
social. Deliberaram os' bros que tal e íssão acha-se em

acôrdo coro a-dei, consult os ínterêsses saci e a aprovam por
unanimidade. Nad,ll mais vendo, encerrou-a presente reunião,
a qual vai devidamente ínsda. (ASli.& Ac o Pereira - Vergilio

. Trevisani Filho - Saulo rvalho.

dos livro�Certifico que as A i

próprios, em poder da soci�ea"':'dalllilltie·.,-P'·
Canoinhas, 26 de setembro de 1971.

,

,

Alcldlo Zanlolo .. Diretor Presidente 3

N
A Caixa Econôm

rína, adverte mais uma

da Loteria Esportiva
infratores sujeitos à

ederal, filial de Santa Cata
ue o recebimento de apostas
é p�tica ilegal, estando o§

.

vístas+em Lei. ,�$!'1,t,tfJ""'.
...

.\,._ .-:
...:i-�.>;�.

de setembr
'

191Jt;f..{\'·
.r -t:�.�. I

"Gerente

.Canoínhas,
Ass.

e qualquer
,V. Sa. desejar.

toum

_.'-
-

Oferta

e ganhe'
N
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