
::::""'-------------------�--------------������--:;:-�-���-�---=------�-----

SOTELCA incorporada' à ELETROSUL. Ano XXV

Governador agradece ao

da União
Govêrno

«A capacidade geradora da CELESC, o aumento
da participação acionária da ELETROBRÁS na emprêsa
energética catarinense, a integração do sistema energético
de Santa Catarina ao sistema Centro-Sul, o aval da ELE
TROBRÁS para garantir a ampliação de mais duas usinas
já existentes em Santa Catarina e a segunda da ampliação
da Usina Jorge Lacerda - SOTELCA - com mais duas
unidades técnicas de. 125 mil quilowatts, foram solicitàções
do Governador Colombo Salles e agora atendidas pelo
Govêrno Federal». Estas, foram palavras do Ministro
Interino das Minas .e Energia, Engenheiro Benjamin Mário
Batista, proferidas em Tubarão na tarde de 29 de outu
bro, durante a cerimônia .de incorporação da SOTELCA
pela ELETROSUL, realizada no Clube «7 de Julho». O

Governador Colombo Sallés agradeceu, na oportunidade,
as prontas providências das autoridades da União no

setor energético e
- destacou a sua esperança quanto à

instalação de uma refinada de petróleo em nosso Estado.
-

Aproveitou para ressaltar os benefícios que a incorporação
da SOTELCA trará à economia catarinense, permitindo
a ampliação da Usina «Jorge Lacerda» e, com isso, ga
rantindo o consumo do carvão vapor que se avoluma nos

patíos de Tubarão. O Engenheiro Lírio Búrigo, que até
29 de outubro exercia a presidência da SOTELCA, fêz
um relato das atividades da emprêsa ora incorporada,
agradecendo às autoridades estaduais e federais e aos

ampresaríos, pelo atendimento àquela convocação. Também
/
estava presente ao ato, no ,Çlube «7 de Julho», o Secre
tario Geral do Mínístérío, do Interior, Engenheiro Henri

que- Brandão Cavalcanti, que ja exerceu o cargo de Di
retor-Presidente da SOTEL(;A, além de altas autoridades
federais, estaduais e

-

de tôda a .regíão sulina, inclusive
.
empresaf'ios dá área - 'carbonífera.

'

,

.,

Fiscalização da Fazenda alerta
Florianópolis - fOE) _: O Departamento de. Fiscalização

d'a Fazenda distribuiu nota à Imprensa alertando os contribuintes
para' ação inescrupulosa de elementos ainda não' identificados, que
se. fszem passar por agentes fiscais estaduais visitando escritórios

.: de contabilidade, e comerciantes; Informa que as autoridades já
possuem uma pista' para localizar 0& falsos fiscais, que se utilizam
-de um Volkswagen de côr azul para suas visits's aos contribuintes
do Impôsto de Circulação de Mercadoria'J.

Finaliza a nota dizendo que "tornando- público tais fatos,
o Departamento de Fiscalização da Fazenda solicita aos contri
buintes de IeM e escritórios de contabilidade que em seu próprio
interêss.e, exijam sempre a Indentíftcação funcional, quando procu
rados para entrega ou apresentação de livros e documentos fiscais".

AMIGO

Ajuda-me 'agora, para que eu te auxilie depois.
Não me relegues ao esquecimento, ,�n� me

condenes à ignorância ou à crueldade.
Venho ao encontro

-

de tua aspiração, de teu

convívio, de tua obra ...
Em tua companhia estou na condíção da

argila na mão do oleiro.

Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa ...

Amanhã, porém, serei tua própria realização.
Corrige-me com amor, quando a sombra do
êrro envolver-me o caminho para que a

confiança não me abandone.

Protege-me contra o mal.
Ensina-me a descobrir o bem onde estiver.

Não me afaste de Deus e ajuda-me a conser

var o amor e o respeito que devo às pessoa�,
aos animais e às cousas que me cercam.

Não me negues tua boa vontade, teu carinho
e tua paciência:
Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto
a plantinha tenra precisa _ da água para pros

perar e viver.

Dá-me tua bondade e dar-te-ai cooperação.
De ti depende-que eu seja pior oumelhor amanhã.

Setor Regional do CNAE em Canoinhas

Homenagem aoDia da Criança
12 de outubro

O'RAçAO DA C�IANÇII
Cosme de Farias

CanoiAhas - Santa CcJtarina, 09 de outubro de 1971 Número 1147

,-CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULÀ AOS SABADOS

Cinqüentenário' do
Colégio Sagrado.
Cora�ão de Jesus
Prestigie, com a sua presença

e familiares, o encerramento
dos festejos do cinqüentenário
do Colégio Sagrado Coração de.
Jesus, responsável pelaeduceção
de três gerações de canoinhenses.
Hoje, pelas 18,30 horas, Santa
Missa na Màtriz e após grande
show, com a apresentação do
folclore português, no Clube Ca
noinhense. Amanhã, e-partir das
9 horas, o grande desfile escolar
e apres-entação de dois carros

alegóricos e à tarde, no Centro
de 'Educação Física, nôvo Está
dio Municipal, Benedito Th. de
Carvalho Junior, o anunciàdo
festival esportivo, reunindo na

partida de fundo, Ouro Verde
e São Bernardo.

do 'Professor-"
15 de outubro

"A criança se reflete no, espelho que é o Professor".
É marcante é influência do Professor na estrutura bá

sica da personalidade ,da criança, tanto na sala de aula
como na8 atividades extraclasse,

O Professor, consciente do seu importante papel, pro
cura ser um modêle ém atitudes, pois a criança o tem como

exemplo daquilo que ela própria deve ser e fazer.

Quão grande e importante é a missão do Professor;
Instrui, ,educa, prepara 8S gerações para a Pátria de amanhã,
continuando,' Duma missão difícil, a educação do lar.

Neste "Dia do Professor", a todos os professôres,esta mensagem:
MESTRE:
Pela grandeza da missão que te foi confiada; pela tua

-fortaleza moral ao conduzir a humaaídade em flor; pela
tua dedicação Incontestável em pról da edificação de um

povo; pela tenacidade de teu espírito vencendo grandes e

'p�quenos obstáculos que te cruzam o caminho; pela imensi
dão. do amor .que emana do teu ser, na continuação de uma
obra divina; .pelos triunfos que conquistas na labuta de cada
dia; pelos sofrimentos que no mais das vêzes te causa tua

espinhosa tarefa; pela doação completa que - fazes de ti
mesmo, sem restrfções, mas confiante e destemido.

A nossa profunda admiração, a nossa fé inabalável
em tf, 8 nOSS8 gratidão eterna e todo o nosso amor.

Setor Regional da CNAE em. Canoinhas

Governador do Lions
/'
em nossa. cidade
o Lions Clube de Canoinhas

deverá hospedar hoje o seu

Governador, sr, Francisco Evan--',
gelísta, com um> almoço festivo,
no Clube Canoinhense, 80 meio

dia, ali devendo comparecer,
autoridades e convidados espe
ciais, _com as exmas. espôsss.

,M ais Escolas
Municipais "

Com recursos do Ministério
de Educação e Cultura, conse

guidos pelo Deputado .

Aroldo
Carvalho, o Prefeito sr. Alcides
Schumacher, iniciou a constru
ção de duas novas escolas mu

nicipais, uma na localidade de

Veada, divisa com O Município
de Major Vieira e _ outra 'na
localidade de Neves. Ambas as

unidades, construidas pela Fir
ma Scultetus, vencedora da
concorrência, deverão estar
concluídas no fim do mês.

r

Nova
Cabos

Turma,. de
Cómbatentes

Ani versário
Aniversariou-se dia 14 último,

em Curitiba, o prestante cida
dão, Cé!. Octavio Xavier Rauen,
completando 133 anos de idade.
O ilustre aniversariante é mui
tíssimo conhecido em nossa
região, tendo sido o 2.0 Prefeito
de nossa comuna. Aos muitos
cumprimentos que recebeu, jun
tamos os nossos votos de saúde
e felicidades, junto aos seus.

A VISO

O Batalhão Jsnuário Côrte aqui sediado, formou uma nova

turma de cabos combatentes. ,As soleuídades foram realizadas
quinta feira, dia 7, com a presença do patrono, Comandante Ge
ral da Policia Militar de Santa Catarina, Coronél Fábio de Moura
Lins, paranínfada pelo Prefeito Municipal, sr, Alcides Schumacher.
Foram os seguintes os formandos: Ivo Ferreira dos Santos, Ovi
dio Bueno da Rocha, Darcy Leites Mendes, Gumercindo Flôres
da Cunha, João Franco de Oliveira, Francisco Mello, Esmaldo de
Lima, Alceu Litvinski, Romeu Litvinski, João' Maria Ferreira,
Diogenes Cavalheiro Cordeiro, João Mar!a de Augustinho, José
Odorico de Morais, Paulo Francisco da Silva, Anizio Domingos
de Almeida, Rivail de Carvalho Pacheco, Nelson Albino Lopes,
Décio' Durval Kíslíng, Waldir José Maes e Albino Dreweck.
Turma denominada Major Edson Corrêa. As solenidades culmi
naram com um j.antar no Restaurante Apolo. Nossos melhores
cumprimentos para os formandos e familiares.

O Diretor do Campo de Ins
trução Marechal Hermes aviSJa
a população em geral que, a

partir do dia 10 a 18 de outu-
, bro, haverá a realização de. tiro
real, diurno e noturno, nos

terrenos pertencentes ao Campo
de Instrução Marechal Hermes:
Em conseqüência, de 10 a- 18

de outubro, fica proibida a en

trada e permanênota de qualquer
elemento estranho à referida
,áréa do Campo de Instrução
Marechal Hermes.
ARY'FALCÃO MACE90

Tenent.�CoronelDiretordQ CIMH

-

futuro
. �romissor

Escreveu: Vinicius Collaço de Oliveira

As reívíndícações em geral formuladas pelo Gover
nador Colombo Salles ao Presidente da República, bem
como as' providências

.

e
_ realizações de seu Govêrno,

alícerçadas no Projeto Catarinense de Desenvolvimento,
estão sendo hoje prestigiadas e intensamente conhecidas
por todos os veículos de divulgação do Estado.

, "E até mesmo são agora defendidas, com precisão
e severidade, as censuras levianas e impertinentes que
se irrogam, às vêzes, contra sua administração.

,

Não assiste motivo, portanto, ao preclaro Governa
dor Colombo Salles, quando afirma e deplora "que tem
ouvido críticas ao .seu Projeto e que as críticas estão nas

ruas e muita gente estranha' que êle não se defénda". E
também ainda lamenta, como o fêz recentemente em

Xanxerê, "que não tem [ornaís, televisões ou rádios". n

A verdade, porém, é que os nossos' conterrâneos
conhecem de sobra sua operosidade, competência e dig
nidade. E nos altos propósitos de seu Govêrno continuam
deposítando, com entusiasmo e firmeza, suas' esperanças
no futuro promissor de 'Santa Catarina.
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CORREIO DO NORTE 09.10.1971

Aniversariantes da Semens
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: a sra. dona Marta

esposa do sr. José Kuroli; .o
sr. Edison Kuroli; a senhorita
Silvia Lenz; o menino João
Ricardo filho do senhor [ulio
José Andrade.

/' AMANHÃ: as stss. donas:
Si/via esposa do sr. Ladislau

-

Stascovian, Gliquéria esposa
do sr. Silvestre Kogee Gieeia
esposa do sr. Eroino Funka;
os senhores: Waldemar Carlos
Stange, Sebastião GreinCosta,
Escrivão, em Majo_r Vieira,
Jayr Lessak e AntonioMaron
Becil; a srta. Euani Novak;
.a menina Clarice de Fátima
filha do Sr. Alberto Wardenski.

DIA 11: as meninas: Maria
Terezinha filha do sr. Moises
Borges de Souza e Rosalva
filha do sr. Pedro Alves Vieira.

DIA 12: oS srs.: Alexandre
Novak e Maximilhano Watz!;o;
a srta, Anete Tomporoski; a

menina Ana AParecida filha
do sr, Celso Scheffmacher.
DIA 13: as sras. donas:

Emília esposa do sr� Oswaldo
Voigt e Geni Ma1la esposa
do sr. Amauri Isphair; os

senhores: 'Oldemar Mussi,
João Reinert e [osé A. Pereira
Sobrinho,' '0 jovem Arilton
Coloco.
DIA 14: as sras. donas:

Regina Celi esposa do sr,

Wilson Seleme e f'ermina
esposa do senhor Waldemiro
Hening; o sr. Afonso Knop;
as srtas.: Dolores Hoffmann,
residente em loinville, lngridt
Siems e Lindamir Werena;
a menina Janete filha do sr.
Alfredo Sorg.

I

DIA 15: a sra. dona Linda
esposa do sr. Nilton Ziemann;
o sr. Celso Kohler Pereira; o [o
vem luosio LuizAnâmczeoecz.

Aos aniversariantes, nossos
cumprimentos.

frilorífico Canoin�as S.A.
C. G. C. 8�.188.110

Reunião da Diretoria e Co Fiscal
DIRETORIA - Aos vinte e elnco di do mêS de setem-

e 'social, em Canoí
onentés da Diretoria

nos têrmos facultados
eí 4728/65, por necessí
os sociais, considerando

al Autorizado, efetuar' a

440.000,00 "(quatroceutos e

O (quatrocentos @ quarenta
pelo valor de Cr$ 1,00 (um

8S_ açõe .. sofrerá 8 sanção do
o êste, ficam aos acíonístes
ia. peta prazo de trinta dias a

ada mais havendo 8 tratar,
'e(vai devidamente esstnade.
ilmar Friedrich - João Pe-

bro de mil, novecentos e setenta e um, na
nhas, Santa C
do Frigorífico cs
em seu estatuto e

dada premente, tend
-a existência de dísponí
emissão de ações no mo

quarentá mil), representado
mil) ações ordinárias norm

cruzeíroj cada uma. A emiss
Conselho Fiscal e em concor

resguardado o direito de prefer
contar da primeire publícaçã
encerrou-se 8 presente reunião
(Ass.) Alcidio Zaníolo - Fran

'

drasuni. CONSELHO FISC'
mês de set!!mbro de mil; óvéce
sOda"l, em Canoinbas, Senta

A

atarin8,
do Conselho-Fiscal do Frig fico Can
rem sôbre uma proposta a Diretor
(quatroeentos e' quarenta. il) ações·
Cr$ 1,00 Curo cruzeiro) ,ca

.

(q.uatrocentos e quarenta
social. Deliberaram os m.

acôrdo com a-lei, consulta,
unsnimidade. Nada meis h
a qual vai devidamente ass ade. (An.D
Trevisani Filho - Saulo Csr lho.

os vinte e cinco dias do
s e setenta e um, na sede
euniram-se os membrós
ahas S.A., t:>8n delibera

na emissão d� 440.000
inárias nominativas de
eote de Cr$ 440.000,00
do Capital Autorizado
emissão acha-se em

clais e a aprovam por
se a pre_sente reunião,
ácio Pereira - Vergllio

Certifico que as Atas aCima, foram transcritas dos livros
próprios, em poder da�$9,ciedade.

Canoinhas, 25 de setembro de 1971.

Alcldlo Zanlolo .. Diretor Presidente

r Os PNEUS comprados
duram

•

mais porque

MERHY

Edital
.

de Citação com o prazo de trinta (30)' dial
nado "Rio Verm�lho", do município
'de Major Vieira, nesta comarca,
conatituido

. por três glebas distin
tas a saber: a prim.eira, de caívas.
com 8 área de 4. (quetro alquei
res. ou 96.800m2 (noventa e seis
mil e oitocentos metros quadrados],
mail! ou menos, de forma ret

gular,' confrontando por dois I
m terras de Miguel

�� ..._'�.. or outro lado c

de C� Biliski e

lado co� de J08
8 segunde g
cultura, com à
alqueires, ou sej
tenta e. dois
troa quadrsd ,também de
retangular. onfrontaudo., por u

lado com t ras de Dioniaio Biliski
e, pelos emais lados com ditas
de Art Silveira e, finalmente,
a tercei . gleba, também de cul-
tura. c a área de 72.600m2
�setenta 'scentos
metros quadrados), de forma
angular, dividindo por um lado
CO.D José Smentkoski e Malloel
Pereira. de outro lado com Fran.

cisco Rogozins,lsi e por outro la�
com a est a da Serra Preta'
a que v ..

'

ao Toldo, perfazeno:
desta brma. a área total �
24 . OOm2 (duzentos e quareul

oia mil metros quadrados�'d;
vidamente transcrita no Regiat�
de Imóveis desta comarca, 101
n," 19245, em nome de ARTUI
DA SILVEIRA; feita a justifiCt
Cã{:) da posse, foi a m�sma julgaa
procedente, por sentençe. E, par
que chegue ao couhecimento o
todos, mandou o MM. Juiz o
Direito, que se expedisse o pr,
sente Edital, que será publica0
nQ forma da Lei e afixado I

lugar de costume. Dado e paall
nesta cidade de CaDoinha

de Santa Catarina, ai

quinze
.

as do -. mês de setembl
de mil, vecentos e setenta
um. Eu, en Emiliano Selem

o Doutor NICANOR ALE
XANDRE RAMOS. Juiz Subs.·
tituto, em exercícto, na Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei. etc.

FAZ SABER aos que o presente
EDITAL DE CITAÇÃO virem,
ou conhecimento dele tivere e,

por parte de' Estanislau No,z ,

residente em Rio Novo. município
de Major Vieira. nesta comarca,
cite os interessados incertos ê não
sabidos pare, contestar, querendo,'
dentro do prazo legal, e presente
açlIo de Usucapião n." 4.363, com

o prazo de trinta (30) dias, a

contar da primeira publicação.
referente a um terreno rurai, com
a área do dez (lO) alqueires. ou

sejam 242.000 m2 �duzento9 e
.

quarenta e dois mil metros que
drados], situado no lugar denomi- -

Bazar' Canoinbense
RADIOS Nicanor Alexandre Ramos

Juiz Substituto. em exercício

CivilRegistro MINI RlJRA.L SUZUKI N.

r

Andrade, Escr ente
Juramentada o CartQrio do R gistro
Civil do Muni fpio de Três arras,
Comarca de anoínhae.: Es do de
Santa Catario

Faz saber q e pretende casar:
João Maria R drigues e ozalina
GritteD8 d08 Sa tOs. �Ie, tural do
Estado do Para ,nascido m Pôrto
.Ríbeíro, São Mil eus .do I, no dia
25 de setembr de 195

. lavrador.:
solteiro, domic iado residente
neste Munlcipio; ilho d David Ro
drigues e de don Jose Rodrigues,
domiciliados e re iden s neste Mu
nícípío, Ela, nat aI o Estado do
Paraná, nascida almlto, São
Mateus do--Sul, n 22 de junho
de 19ô3; doméstíc lteíra, domici-
liada �,residente ste Muuícípío,
filha de José CoI o dos Santos e

d,e dona Antonia rnesta Grittens,
domiellíados e Identes neste
Municipio.

arroz. Alj
manho redi

Sistelll
5 HP.

Casa
Rua Paula Pereira, 787

I

C AN-·OIN HA

r------I---------------�

Atençã
DONA CHIQUINH

. encoinenda de corôas, f
velas para F I N AD O S.

aceitando
vazos e

2

Continua atendendo su

local, Rua Paula
Trevisani.

Faça desde já sua

l..
DONA CHIQUINHA

-

a

mesmo

Irmãos

f A •

pre erenCla.

minuto
de 'NEREIDA

-FORUM�
O Cartório do

'

�. CO'�TE,
PLASTIFICA
um minuto, e qualque

V. Sa. desejar.

em apenaI
documento

nas Lojas M·E R'H V SELEME

endemos� PNEUS linha.de 1a •

& elA.
e

Rua Paula Pereira� 735 - Fone, 366 has - Santa Catarina
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Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

o

Santas _Missões tiverám seu encerramento dia 3
. Dia 3 do corrente a Santa Missão encerrou seus trabalhos em
todo nosso município. Foi realmente um dia maravilhoso, onde a fé
em Cristo foi publicamente manifestada pela imensa multidão de
fiéis que se fizeram presentes. Um magestoso Cruzeiro foi erguido
em frente a Matriz, simbolizando a passagem por Papanduva da
Santa Missão, ocasião em que muitos católicos foram reavivados

.

pela fé, pelo amor e pela misericórdia, muita reconciliação foi con
seguida na família papanduvense pela Santa Missão, que em boa
hora veio à nossa cidade. Agora só nos resta agradecer ao Senhor
pelas graças alcançadas e fazermos o firme propósito de conservar
'viva em nossa mente a chama do amor, da paz e da humildade, só
assim continuaremos a merecer a graça que tanto desejamos para
a felicidade de tôda a Comunidade de Pepanduva,

Viajante do "Disco Voador" está temeroso
Paulo Caetano da Silva, 'o viajante comercial que, no último

sábado, no município de Itaperuna deu um' passeio em um «Disco
Voador» do tamanho de um Volks com pequenos sêres de outro
planeta, já não mais quer se aventurar em viagens longas e notur
nas, com mêdo de que novamente venha a ser Importunado pelas
estranhas criaturas. O caixeiro-viajante disse que os sêrea lembram
anões das histórias infantis, eram em número de cinco dentro do
«Disco», todos êles muito tranquilos, do tamanho de uma criança
de oíto anos. (Cazeta do Povo)

I'nstalacão oficial da Comissão de Saúde dias 16 e 17
, -

.

Dias 16 e 17 do corrente, será oficialmente instalada em nosso
, munícípío, a Oomissão de Saúde da AcARESC, ocasião em que a
; Comissão de Saúde do município de Canoinhas, da qual Papanduva

I está jurisdicionada, estará presente, representada pelo seu Diretor
Dr. Haroldo Ferreira e Dr. Osvaldo 8. de Oliveira. Na oportunidade
iniciarão a vacinação em massa contra' a Poliomielite, Coqueluche,
Tetano, Difteria e Varíola (Vacina Triple). O município será dividido
em nucleo os que serão visitados. pelos vacinadores e sua equipe.
O esquema dos trabalhos estão sendo elaborados pelo Dr. Rubens
Alberto Jazar, de conformidade com entendimentos mantidos com o
médico chefe do Pôsto de Saúde de Oanoínhas, Dr. Haroldo Ferreira..
Todos os nucleos do interior do município receberão a visita dos
vecinadores, inclusive da Comissão Médica. Evidentemente será um

trabalho que reais benefícios trarão a tôda comunidade papanduvense.·

Pass�rela da Sociedade
Dia 14 do corrente estará comemorando seu antversérío,' o

inteligente garoto Jairo José Sídorak, filho do distinto casal, sr.
Eugênio (Alzira) Sidorak. A presença da mirim-guarda é ponto
obrigatório para as felicitações de praxe ao aniversariante.

X � X

Hoje, quem está festejando idade nova é o Dr. Paulo de Tarso
Camargo, Diretor Comercial do Canal 12 de Curitiba e genro dêste
colunista. A data terá o seu significado todo especial, ocasião em

que os cumprimentos pontificarão em alto estilo para o aniversariante.

A eoluna felicita os aniversariantes almejando a todos
perenes 'felicidades.

PUBLICAÇÃO OFJCIAL DA

PREFEITU R A M UN [CIP r.......

DE' TRÊS BAR

SUPLEMENTA TAÇÕES
lpal de Três Barrai, Estado

de luaa atribuiçõea

.c.s 500,00
cons-

Cr$ 500,00

)ORIVAL BUENO
Prefeito Municipal

Dr ..

Correção
Horário:

BorraEbaria 13 Es- ,Venda "\:Ie- Pneus,
Câmaras 'e Protetores

1

Citacão com o
.

� .

.prazo' Jde
trinta(30)dias

.

.

�t���:!E.!�����!!t!=�� Curso de Corte
de Cenoinbas, Estado de Santa
Catarina. na forma da Lei, etc. ATENÇÃO SENHORAS
FAZ SABER aos que o eãé�te c b I C' d C CEDITAL DE CITAÇA virem, ra u oso urso e orte e ostúra mágico estará

ou dele conhecimento tiverem. _

sendo ministrãda nesta cidade, a cargo da Emprêsa Renois
que por parte de .Av. Iino 'dos do Brasil. Você aprende calça, camisa, vestido, eslaque, etc.,
San

'

Pacbeco, residen e domi- diretamente no tecido. Você recebe livro, esquadro e Diploma
cilis o em Arrôio Fu o, distrito Oficial; dá direito a participar do INPS. t o único que garantede I Vipta do TIdo, dêste

aprendizagem. Local: Clube Canoinhense. Início diá 14, dascite os in-
teressad incertos não ssbidos 8 às 1"0 horas, das 14,30 às 16,30 horas, das 19 às 21 horas.
pará, caD star, que endo,

.

dentro Torne reãlidade o seu sonho de costureira. Não percam,
do prazo gal, a relente ação participem. e comprovem;
de Usuce o E aordioário 0.°

5.495. com praz' de trinta '(30)
dias, a cont d primeira publi-
cação, tefer t

.

a um terreno

rúral, situado . uger denominado
"Arraia Fund "distrito de Bels
Vista do Told dêste município

.

re!l de 84 700m2

Edital de

e Costura
E SENHORITAS

/

. com as seguiu
,

"pela frente;
uoicipal Bela
rrôio Fundo •

do com terra�

110; por outro
Arraio Fundo
maso da Sil
s ainda com

da Silveira,
.

ue mandou
tra a planta
ita ,a justifi
mesma jul

'sentença. E,
onhecimeoto
MM. Juiz

expedisse' o

será públi
ei e afixado

Ni«:anor Aleiandre Ramos
Juiz Substituto. em exercício

Vende�se.

-FIL,MES CULTURAIS'
-:- ,c O N V I T E -:-

.Salão da Comunidade Ev. Luterana - dia 10, domingo, 20 boras
PROGRAMA ESPECIAL, falado em língua alemã

1.0) Ao Longo do Rio Isar - colorido (na Bavaria)
2.°) Heidelbarg - colorido (8 cidade Universitária)
3.°) Costumes de Caçadas· colorido (região de Hessen)
4.°) Costumes na Suábia e Franconia - colorido

e ainda diversos desenhos animados

Clube de Bolao Ouro \7erde
Nova Diretoria

Em data de 24 de setembro do corrente, foi eleita
.

e empossada a nova Diretoria que regerá os destinos de
nosso Clube no período de setembro de 71 a setembro
de 72, a qual ficou assim constituída:

Presidente Eliete Faria
Vice-Presidente: Haydée C. Oliveira
l.a Secretáría Ancíla Maria S. Zattar
2.a Secretária Elizabeth Gondim
Tesoureira Gladis M. Sussembach
Oradora " Neiva Woícíechowskí

Vende-se na Cidade
-Canoinhas, uma lind
de moradia,' tôda
naria, contendo:
empregado (f ,garagem,
pátio, jardi , etc .. Medindo
8.193,54 2. A referida
propriedade fica ao lado do

melhores esclareci
m tos os interessados
dev ão procurar o,senhor
Alois Partala, na Farmácia
São S astíão, na cidade de

Papanduva, SC. :iv

Lanchonete

Bazar Cunoinbense
Bijot�rias

Café, . Aperitivos e

Refeiç�es Rápidas

Declaração
.

João de Lima declara para
os efeitos legais, haver extra
viado o certificado de proprie
dade n.? 0218365, do caminhão
Ford, ano 1955, côr verde, placa
55-57-60, 145 H P, 8 cilindros.

O mesmo fica sem efeito por'
haver requerido 28, via. 3
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,-- ,i, Elite' Tênis Clube

\

Aguardém para domingo,

BONGA O VAGÀ
colorido - com Renato

Dia 31/101 O AMOR EM,._i4 TEMPO
fl:,_ ...�� _

.

_

r
- .

colorido � cofil Paulo Sérgio. é Wanderley Cardoso

Cine V eI a Cruz
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

-:- A' P R E S E N T 4 -:-

HOJE. em leilão única ai 20,15 hora. - ceneura 14 ano.

DOMINGO, em mafinê .. a. 14 hora. - cenlura livre

es de guerra dos últimos tempos
36 NO/ INFERNO

colorido.

A maior: produção Walt Disney, tôda colcrídar->
SE MEU "F SCA" FALASSE
\

DIAS 11 e 12, 2a. e 3a. f, ra � a. 20,1 ó hora. - cene, livre,
u·

meu
� usca'' falasseSe

DI 4a. feira - ai 20, 5 hoeas '" ceneuea 18 anoI

Sessão s. e srtas.entrad� grátis)
apreseD:ta o filme:

- cens, 14 Ano.

o

DIA 16, .ábado • a. 20,15
DIA 17, domin'go • ai 13,4

Walt Dísney apresenta
últimos tempos,

'

Este Mundo

'. melhor comédia
da colorida:'

Circo
DIA 17, domingo, em trêl'gra iOlu aellõe. - ai 16,30,

'19,00 e 21,00.

A . soberba �rodução d em

Cínemascope -

A Defesa do
com Burt Lancaster. -',

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

Receita Federal:
\

.

A Assessoria de Relações Públicas da "Delegacia da Re-
ceita Federal de Joinville divulgou nota com a seguinte informação:

- I.

COFIE � Já ins:t.alada sua/;"representação'h..� .

,;

Foi instlada em Curitiba a representação da COFIE -

Comissão de Fusão e Incorporsçãç-" de Emprêsss, destinada a

atender aos contribuintes do Paraná e Santa Catarina, interes
sados na fusão ou incorporação de firmas, com os incentivos
fiscais previstos pelo Decreto-Lei n.? l.í82/71.

A representação fqnclona'rá na Superintendência Regional
'da Receita Federal, em sua Divisão de Arrecadação, na rua Mal.

.

Deodoro, 450 _,.. 3.° andàT - 8al� 306.

Ao prestar as informações, o Superintendente Regional
da Receita reafirmou o propósito do Govêrno no sentido de
oferecer condições e incentivos visando a acelerar o desenvolvi ...
mento brasileiro. Por outro lado, disse também que com respeito
à COFIE, os contribuintes poderão encontrar as orientações pre
liminares em tôdas as Delegacias da Receita Federal.

r •

Nova Sistemática para Escrita Fiscal
Os contribuintes do IPI terão o prazo de :'W dias para

ajustarem sua escrita fiscal à nova sistemática prevista no Siste
ma Nacional Integrado de Informações Ecouômíco-Físcats.,

Neste sentido foi assinada dia 30 de setembro p.p., pelo
Ministro da Fazenda II Portaria GB-3.l9, cujo inteiro teor será

publicado pela Imprensa Nacional nos próximos dias.

A Superintendência Regional da Receita Federal d� .9.a

,
Cooperativismo Escolar

.

'Encerrou-se no' dla 2 p.p, o

Curso de Cooperativismo 'Esco
lar, realizado em Concórdia,
promovido pela Coordenação da

Organ!z8'ção da Produção e

Absstectmento. �,

,

Partíeíparem do referido cur-

so 29 professoras dac)utla região, rein Costa, Escrivão de
8 alunos do. colégio agrícola, Registro Civil de
Coordenador do Ensino do Vale de Canoínhas,
do Rio do Peixe. tarína

As aulas foram ministradas Faz saber que preteh
. casar:

pelos técnicos da COPA. Pro- Darci Veiga e lIaria Antonia za.

fessor Nelvino Zanehín, Doutor l!:ré, natural dêste Estado, nasci

N I J ã
..

B 11 E
.

t em Cochos; n.muníeíplo, no dia 10
e ter c o ro o, conorms &

de outubro .de 1951; lavrador; 801-
Donatilio Aguiar. A Coordena- 'teíro, domiciliado' e residente neste
ção do Curso coube a Profes-· município; filho de Francisco Veiga
IiÔF8 Núbía Dei Svaldi Rosetto. Neto e de dona Izabél Gonçalves

. Veiga, domiciliados. e residentes
FlorianÓpolis, 5 de outubro neste município, Ela, natural dêste

da 1971. Estado, nascida em .Oampína dos"

Pelo presente, co unicamos
os senhores aci istas' do
ELlT TtNIS ci E, para a

Asse liia Geral xtraordiná
ria, a eallzer-se o dia 09
de nove bro próxi o vindouro,
às 19,3 . horas m primeira

0,00 horas
em segun'
sede da
'se9�inte Or

a) - Prestaçã
Diretoria

b) - Elimina
'do Q

-c)
. de outubro

COPA promove treina

mento para Cons�lheiros
Fiscais' de Cooperativas
de EIE"trificação. Rural
A Coordenação da Organiza.

ção da Produção e Abasteci
mento, fará realizar nos dias

.

10 e 11 de novembro, um

'"l1reinamento para Conselheiros
Fiscais de Cooperativas de
Eletrrflcaçâo Rural, que terá

- lugar no Cetra - Itacorobi,
Florianópolis.
_çonstam do programa, escla

recimentos sôbre: Legtsleção
cooperativista, contebilidsde,
Legislação Tributária e Regío
nelização das cooperativas de
Eletrificação Rural de Santa
Catarina.

Florianópolis, 5 de outubro
de 1971.

3

Você sabia?
AS VENDAS de aparelhos eletrodomésticos, no País, nOI'

primeiros sete meses dêste ano, apresentaram elevação da orde�
de 21,2%, em relação a igual periodo do ano passado. A infor.
msçãu consta de relatório recebido pelo Secretário-Geral d�
Ministério da Fazende.

EM SÃO 'PAULO, o Ministro da Educação afirmou qu,
antes da Revolução de Março havia 132 alunos brasileiros matrl.
euladcs em faculdades por 100,000 habítantes. Hoje, 'na mesllll
proporção, temos 530 alunos matriculados nos 'cursos superiorel
do Pais. � o mesmo índice de metrículs existentes nas eSCalai
universitárias francesas.

'

O IBGE, com base no censo demográfico de 1970, revelou
a percentagem de mão-de-obra industrial brasileira, percebendo
rendimentos monetários iguais ou superiores ao salârto, cresceu
entre 44 _e 75 por cento de 1960 a 1970. N& agricultura, êSRe
percentual aumentou de 12 para 20 por cento.

O MINISTl1:RIO da Educação estuda a viabilidade, atra.
vés de Planos Integrados,. de levar a educação até a Transallla.
zôníea, As escolas serão preferencialmente voltadas para o

desenvolvimento da agricultura e da pecuária, verdadeiras necss

sídades da região. A atuação do Ministério da Educação abr"'Dgeri
tôda a extensão da estrada, num total de 2.391 qui�ômeti'osJ
compreendendo ainda suas ramíftcsçõea.

"

FOI iniciado, pelo Fundo de Recursos Naturais doNor,
deste, juotamente com a Companhia de Pesquises de Recursos
Minerais, o estudo de um projeto de pesquisa para o tungstênt,
do Ri.> Grande do Norte. O projeto foi apresentadó por um grupo
que pretende explorar uma área de 889 hectares, no Município
de Lages. O grupo solicita 2 milhões e 92 mil cruzeiros dos re

cursos destínados ao fomento da pesquisa mineral.

,A SUDENE revelou' que os projetos de investimet)lo
aprovados pela sua área de atuação abrangem, prtncípalmente, a

indústria, a agropecuária, a pesea, o turismo, as telecomunicacões,
o açúcar to a energia elétiic8.� Os pnojetos aprovados -dentro do
sistema de' íúcenttvos. fiscais totalizam 3 -bílhões e 746 milhões
de cruzeiros .

(Tr'snscrito _do Noticiário' do Exército)

�------------"�----------------------"'I
-

'CARTOES opara
D1a do Professor

na

fMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Registro Civil

EDITAIS
Santos, n/munteípío, no
outubro de 1954; doméstlc ,solteira,
domiciliada e residente n ste muní
eípío; filha' de Otacilio de Souza

. Prestes e de Dona Laudí Inaeia dos
'Santos, domiciliados residentes
neste município.
ajor Vieira, 30 de sete'· bro de 1971,

Região Fiscal fornecerá detalhes aos contribuintes '·lnteressados
tão logo receba cópia da citada Portaria .

<, Iniciada a entrega das'Notificações
• •

Informa o DRF de, Joínville que já foi entregue à Rêde
Bancária _a maioria das notificações" do Impôsto de Renda -

'Pessoas Físicas - do exercício de,...1971.
São 8S& seguintes agênc.j'.�' bancárias que farão 8 entrega

das no�ific8ções: BANLAVQURA - MERCAPAULO - BANES
TADO - INDUSCOMIO - BANCIAL - BAMER!NDUS
BRADESCO.

, Apresentarám o documentos exi
gidos pelo Códig Civil art. 180. Se
alguém, tiver con eoímento de exis
tir algum impedi fito legal, acuae-é
para fins de direi .

Major Vieira, 06 outubro de 1971.

Nos municipios não 'servidos por agências de um dos
Bancos acima referidos, a8 uotifícações serão distribuldas pelos
Núcleos dâ"Àssistência e Orientação Fiscais (NAQ,i"s).

Outrossim, esclarece que a data de vencimento da pri
meira cota e da ceta única é o dia 25 de outubro do corrente. n

Bazar Canoinh8Dse
ROUPAS ·FEITAS
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L I N' G E R I E

TA

na

Com

De'pôsit
Rua Paul� Pereira, 787

dá
Agro Pecuária
CANOINHAS

MALLON &

Edital de

prazo de
o Doutor Nica r Alexandrs Ramal, Juiz Substituto,
em exercício na omarca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, forma da Lei, etc.

FAZ SABER aOI que relente edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que, nO dia de outubro p. vindouro, às
10,00 horas, Da lede dêste Jui na laia do Juri, DO Forum, nelta
cidade de Cenoínhas, o Porteiro auditôrioe, levará em prfç1 OI
beus penhorados na execução de tença movida por Arno {' ourt
Hoffman«, contra João Camar e Joana P. Camar o, que
le proeeeaa Deite Juizo, comtent dOI seguintee: 1. A rea de
266,72 m2 �duzento. e sellenta e lei eteos .e setenta e
metro. quadrsdoe), de um terreno ru , com a área total
sítuedo DO lugar denominado Xarquea , município de
desta comarca,

.

lendo que o referido t reno mede vinte O) metros
linearea de freote por quarenta (40) d OI de fundos, f endo frente
para a antiga estrade 1)0Da Francisca, cho Caooioha . rês Barrai,
extremando' de um lado com Pedro Paul Porte ••

po�.,
'tro lado com

meia terra. do espôlío ora inventariado 'elol fund 'com quem de
direito; avaliada em Cr$ 1.5�0.00 (hum il e quin k ,-hto. oruzeirea);
2. A área de 533,32 m2 (quinheutos e tr ta e trey . metro. e trinta
e doi c centímetros quedeados), de um terre rura!,JI -Com a área total
de 1.6GO m2, aituado no lugar denominado da, município de
Três Berra., de. ta comerca, fazendo frente p a trads geral Dona

Franchca, (velha), trecho Cano h .T,ês 'Barrai, extre-
mando por um lado com Eí no Wrubleveki, por
outro lado com mail terra I do ôlio ora inventariado
e pelos fundos com quem de o; avaliada em Cr$
3.000,00 (trê. mil cmseiros); 11 parte, de uma, case,
construida de madeira, Ire d tijolos, coberta de
telhas, envidraçada, medind , de frente por 18
metro. de fundai, em reg, de UIIO e conser-
vação, edificada rôbre o erreno scrito sob 0.° 2;
aveliada em CI$,2.000,00 dois mil useleos): 4. 1/3
parte. de unia cala, con uida de m eira, coberta de
telhes, envidraçada, me hdo 6 metro de frente por 8
metro. de Iundos, edific a sôbre o ter no descrito sob
n.O I. em mau eltado' UIO e come ação; avaliada
em 6r$ 800,00 (oitoc tal cruzeiroí); . 1/3 parte, da
uma cala (dormitóri construida de deira, coberta'
de telhai, [aneles de idro, medindo 6 troa de frente
por 15 metro. de UOdOIl, em mau ado de UIO' e

couserveção, edifica rôbre o terreno dei ito sob n.
° 2;

avaliada em Cr$ 8 ,00 (citocentos cruz o.�; e 6. 1/3
parte. de um ran , construido de mad 8, coberto de
telhas, medindo metros de frente p 8 metro. de
fundos, em mau tado de' UIO e. conser ão, edificado
sôbre o terreno scrito n,O 1; avaliado Cr$ 100,00
(cem cruseiroa). ornam OI bens aci descrítoe, 8

quantia de Cr$ .200,00 (oito mil e duz tOI oruseiroe),
preço por quan será levado à praça,
matado. por qu maior oferta fizer aci da avaliação,
lendo 8 vend feita a dinheiro à vi 8, ou mediante
fiador idôneo. r três diae. Em' virt do que, expedi'
êste e outro. ais, que lerão pu codo. e afixado.
na forma da L Q QUE CUMPR Dado e palladô

anoinhae, E,ta ide Santa Catarina,
de embro de mil, nove-

���111"""1' Eu, Zaiden E. Seleme,

'Proibição
Jovino Roesler avisa que

é terminantemente proibida
a entrada de pessoas em

seus terrenos em Salto da
Agua Verde, não se respon
sabilizando pelo que possa
acontecer aos infra tores.
Jovino Roesler 1

Vende-se Lotes
A partir de Cr$ 1.600,00,

no bairro do Sossêgo, . no

loteamento de' Waldorniro
Schultz.

Tratar com o senhor
ARY HAUFFE. 3

'Bazar'Vanoinbense
TECIDOS

elA. ....REVENDEDOR
AUTORIZADO

Rua· Vidal Ramos, 1195 Çanoinhas -se

Praça com o

(20) dias

Escrivão, o subaorevi,

Nicanor Alexandre Ramos

Juiz Subatituto, em exercício 1

CASA LANGER
CANOINHAS

e

e

/

Sementes de batata importadas
avisa que

e sementes

Ca Agro
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(
Estivemos vendo o Selectus Quartet, sábado passado.
Eles não estão mal. O baterista é muito bom, mas

falta-lhes úma vocal e um repertório melhor. E, por
favor, não toquem mais aquela música: Toast and
marmelada for tea, tá?

* . Será sexta feira .próxima, no, Clube Canoínhense,
o "Baile das Flôres",· promovido pela A. A. B. B.., O
acontecimento contará com a presença do conjunto
Cry Baby's Show, do Ri-o de Janeiro. Sucesso garantido.
* Quinta feira passada, Cláudio Ribeiro da Silva·
comemorou avançada lá em Mafra, onde está estu-
dando atualmente. Tudo de bom.

'

* Tudo se torna mais fácil, com a prática, - menos
levantar de manhã.
* Festeja Bodas ide Ouro dia 15 próximo, o casal
Helena e Eugênio Soares, que residem em Corupá.
Os cumprimentos desta coluna, e especialmente do
neto aqui. (SK)
* Kathleen E. Gassenferdth fêz anos dia 6 p. p.
Cumprimentos. A Katy está hoje na cidade de Timbó
onde vai ser apresentada à sociedade de lá, junta
mente com' Vera Roberge.
* Dia 4 p.p. quem amadureceu foi Rosane Wisnié
wskí. Cumprimentos incrementados.
* Um negócio nada edificante, são êsses boys que
só ficam valentes de cara cheia.- Cortem que essa
'á

.

d ,J era, armza es.
;;-

* Um grande paradoxo de nossos tempos é o apa
recimento do beatník e da lâmina de' aço inoxidável.
* O nosso amigo Ary. Kohler _fest�ja avançada
hoje. Um abração, ô Ary!
* O INCRESOM fêz sua derradeira apresentação,
quarta feira' passada, fio Colégio S. C. de Jesus.
Responsabilídedes mais importantes do que a música,

, obrigam o conjunto' a desfazer-se. Durante o curto
período em que esteve em atividades, o INCRESOM
apresentou-se quatorze vêzes: uma vez na SBO, uma
vez no 'Apolo, oito vêzes no Clube Canoinhense, uma
vez em Três Barras e três vêzes no Colégio Sagrado

.

Coração d-e Jesus. ,.""
* Gente há, que está usando clichês do Grêmio
XV de Julho, sem a devida autorização. Lute com

armas próprias, irmão!'
*. Foi realizada têrça feira p. p., a apuração dó
concurso "Rainha do Cínqüentenárío", saindo-se ven
cedora a senhorita Marguít Kellner. Cumprimentos.
,* A semana que passou, foi a "Semana do 'Estu
dante". Durante a mesma, vários encontros entre
jovens, aconteceram no Colégio S. C. de Jesus.
* IN'T É.

TFP aplaude
de

repressão
tóxicos

o Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, Presidente, do Conselho
Nacional da Sociedade Brasileira de D�fesa da Tradição, Família c

Propriedade (TFP� énviou ao Deputado Janduhy Caroeiro, Presidente
da Comissão de Saúdl'l, o seguinte telegramá:

"A Sociedade Brasiieira de ,o'efesa da l'radição, Família e

Propriedade, que se assioaloú na vida pública do país pôr sua irre
dutível oposição às desapropriações de terra, feitas mediante preço
inferior 110 corrente e. portanto, marcadas por um caráter socialista ti
confiscat6rio, felicita vi"amente na pessoa de V.Excia. à DD. Comissão
de Saúde da Câmara dos Deputados pela aprovação do confisco de
propriedades rurais como medida punitiva contra o cultivo de plantas
industrializáveis> para entorpecentes.

Esta medida justa e moralizadora constitu! elemento iadis
pensável de uma larga e urgente política de repressã'l ao plantio, indus
trialização, distribuição e consumo de material t6xico em nosso país"•

NOTAS
Tudo praticamente pronto

1
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para os próximos .Jcgos Aber-
tos, . a ter início domingo pró
ximo em Bío do Sul. A nossa

embaixada deverá seguir sexta
feira 'à tarde. A nossa maior'
fôrça,· Bolão Femimno, vai ten
'tar o tri e todos devemos torcer

,

para o esperado acontecimento,

x x-' x

o próximo Secretário de Es
tado a visitar a nossa cidade
será o dos Trans-portes, dr. Cezar
Amin, que, convidado, aqui virá
em data ainda a ser designada.

x x x

Encontra.se em Florianópolis,
em preparativos para concurso

de Juiz, o jovem advogado dr.
Osvaldo Rogério de Oliveira.

x x x

Chegou domingo em nOS8a

cidade, afim de rever familiares
e amigos; o advogado dr. Orty
de Magalhães Machado, procu
rador do Banco Central, ssdíado
no Rio de Janeiro.

x x x,

Esteve domingo último .em
Joinville, acompanhado de sua

exma. espôss, o Prefeito, senhõr
Alcides Schumscher.

ESPARSAS

x x :x

O nosso Promotor" dr. José
Ivan da Costa, aceitou e de-verá
ser promovido para 8 comarca
de Lages, 4.a entrância.

x x' x

Amanhã, grande Festa de São
Francísco, no populoso bairro
do Campo d'Agua Verde, com

vâríos atrativos e o tradicional
e 'gostoao churrasco.

x x x

Afim de ser tratadoe de
importantes assuntos atínentea
a Cooperativa' Agropecuárta de

Canctnhes, reuniram-se, 3.a feira
última, na sede da Associação
Comercial e Industrial, autori
dades e técnicos agrícolas, além
de líderes do comércio, índús- /

tria e agricultura.
x x x

Hoje e amanhã o encerramento
das festívídades do cinqüente
nário do Colégio Sagrado Co
ração de Jesus. Hoje, desfile de
carros alegóricos e à noite show
na Sociedade Beneficente Ope
réria -e amanhã grande festival
esportivo no Centro de Educação
Físíca-Benedíto Th. de Oarvalho
Júnior, com partida de fundo
reunindo 8S equipes· do Ouro
Verde e São Bernardo.

x x x

Domingo último, como anun

ciamos, o São Bernardo recebeu
a visita do Florestal de Lages,
,ex-Guarany, éom a vitória dos
locais, em, partida das mais
fáceis, pelo elástico mercador :

de 5 a O.

x x x

O jovem industrial, Miguel

ensino.Procopiak Filho, o conhecido
Mikei, com um roma.nce
em Curitiba, com uma fIlha
de General.

x x x

Inicia-se amanhã, a Semana
da Criança, com várias progra
mações em nossa cidade, em

todos os estabelecimentos- de

x x x

Amanhã, 'li turma do Chute
Sêco estará em Fartura, para
mais uma tarde esportiva e 'dia
31 em Maior Vieira, uma pro.

moção do industrial sr. Odilon
Davet.

x x,X

Passou uns dias em nossa

cidade, o industrial sr. Herbert
Ritzmann.

Escô-Ia Básic�� «Almirante -Barros,o»
CANOIN'HAS =: S.ANJA CArtRINA '

- ,M A T R 1 C U li A .- 1 972
Avisamos aos senhores pais de alunos em ida de escolllr

que as�matriculas, para tôdas as séries em 1972, estarão a�ertss
de 10 a 25 do corrente. v

Alunos para o> 1.0 grau só serão aceitos com 7 aDOS

completos até 30 de abril de 1,972.
DOCUMENTOS: oara 1.0 grau - Certidão de Nascimento;

para 5.° grau • Certidão de Nascimento e Bo
letim com notas até setembro.

HORARIO: das 8 às 11 hora á e das 13 às 17 horas.

N O TA: dia 15 - Dia do Professor - não haverá expediente.
Canoínhas, 07 de outubro de 1971. 3

A. DIREÇÃO

Coordenadorias Loclis�__"de Educ(lcão 08 e 09·

AV-'ISO'
.

As Coordenadoras Locais de Educação, avisam aos senho
res pais de Major Vieira, Três .. Barras e .dêste município, que 8S

MATRICULAS para o 'ano de 1972 estão abertas nos Estabeleci
mentos de Ensino estaduais, municipais e partlcularee, primário,
}.O e 2.0 ciclos, 8 pedir de 1.0 a 20 de outubro corrente.

Aos pais qu,� deixarem de cumprir a Lei que' estabelece
a obrigatoriedade e,seoI6r, serão aplicadas as penalidades previstas
também em Léi. .-:

.

Avisam aínds que em 1972 não haverâ matricula, por
tanto somente êsje ano..

Canoinhas, 1.0 de outubro de 1971.
Fléride -I. B. Bittencourt Maria Lovatel Pires

:Coordenadores Locais de Educação

A'VISOS
1) Matricúle seu filho entre 1.0 8 20 de outubro no Estabeleci

mente mais próximo à sua case. _

2) Não deixe criança em idade escolar fora da escola.
3) Faça a matricula para 1972 na época marcada,

. Fléiide I. B. Bittencourt . ,Maria Lovatel Pires
Coorôenadorea Locais de Educação

Servico
, ,

Militar
ATENÇÃO JOVEM! A classe de 1953 está con

vocáda para o Serviço Militar. E servir a Pátria, nas

Fôrças Armadas, é o seu mais nobre dever cívico.

.� Evite complicações. Não se torne .refratário. Apre-
sente-se na SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA no

período de 13 8 16 de outubro para ser inspecionado e

'selecionado.

Canoinhas-SC, outubro de 1971. "

Osvaldo Uoorado Narlo�h - 1.0 Ten Del da 13.a Del SM

./
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