
Ictavio Xavier Rauen
Com os lábios em preces t' os Coraço-e h' d d'

.
s c elOS e or

e saudades, ass�na18mos o triste passamento de um dos
homens de rnator . deshque político-social e �,

d amíso d C
.

h economico,
gran e. I!.'O e anorn 8S e de marcante persO'nalid d •

OCTAVIO XAVIER RAUEN. Um nome h'onrad ba e.

, 'I b o. uma an-
deírs. um ;xemp o, se retudo para a desorientada juventude
contemporanea, EXtmplar na vida privada com

. �

,. T \. , o na vrua

publica. om �IOU o grande bataJ,hador aos oitenta' t
b

'

id "
e qua ro

ano!!, em VIVI os, s,pos um Iebor intensissimo, com lutai
trem_end��, coragem Invulgar, retidão e firmeza de caráter
admiráveiS, acendrado amor ao próximo que semp iud

d D Ih
,. re BJU ou,

dizeD o que eus u "! dava para que acudisse aos necessr-
tado"'. MUltos o chemsvsm de "pai dos pobres" qu h',

t
.

, e o]e
tambem sen em sua grande falta, com à família enlutada e
inconsoláve.l. Homem de luta, s .fredor mas alegre e otimíst
vencia tôdas as dificuldades, Com grande espírrto de sacr��
fício, muíta confiança e� Deus, caracterizado por ser grande
devoto, da Virgem �arIA, sobretudo sob a invocação de'
Nossa. Senhora do Rosário, cujo têrço rezava ciiàriamente.
Indu _lve ae Nossa Serh Ira do Perpétuo Socorro cujo
Sautuário em Currnba sjuucu a fundar.'

'

I ,.-

Despedindo-se da família em prantos, de SEUS filhos
queridos, de sua espôss amantíssima _;_ a Professôra Julieta
Carvalho Bauen - flfol comp8nh�ira de sessenta anos

recomendou-a ao constante CUIdados dos filhos e falou no�'
pobres, lem�ranJo expressamente a Obra do Cotolengo,
asilo dos mais desamparados em Curitiba. Unidos num só
coração e numa s6 alma, êle e a espôsa pareciam E'terno'i
namorados. Pouco antes da mOI te trocaram os três beijtnhos
costumeiros. Exemplo de amor e de união cristã, as quatro
gerações que hoje o pranteiam, resignados com a vontade
de Deus. Espôso amantíssimo, pai extremoso, avô carinhoso,
bisavô fscetro, deixou nove .(9) f lhos, quarenta e quatro (44)
netos e d-zesseís (16) bisnetos.

Parece incrível que um homem com apenas o curso

primário pudesse fazer tanto, deixando uma grande obra,
que seria longo enumerar. Falava três línguas, inteligência
lúcida até a u tima hora, soube educar b em os filhos, crts
tãmente, e sendo de curso primário, tendo sido Chefe Escolar

por um lustro. comprendeu 8 necessidade de forros r os filhos,
num .centro cultural, adiantado. E, esaím como foi pioneiro

.

de Senta Cruz de Canoinhas, também o foi iniciando os

filhos no curso secundário e superior' em Curitiba, onde os

formou a todos. E isto com tremendos sscrtfícíos e dedicaCão
ímpar. Seus filhos" agradecidos sãos os segutntes. Otavio
Celso Rauen e Rubens Carvalho Rsuen, médicos; Benedito

Felipe Rauen, Procurador da Justiça Milita-r Federal; Ten,

·Cel. Ney Carvalho Rauen, mHitar; Romeu Otávio L_ G Rau-n,
'Advo,gadú e Diretor do Gabinete (lo Presidente do Tribunal
de Justiça do Paraná; Maria da Luz Rsuen, Prcfessôra,
casada com o Sr. Carlos Schramm; Lourdes ,Carvalho Rauen

Doliveira, casada com o Dr. Glaucio Doliveire; Julieta Car

velho Rauen, a "Juhetinhe"; Neusa Raueo VlaD8, cs sada

com Welír.gton Viana. Engenheiro Agrônomo. Dois ftlhos
faleceram em Canotnhas, deixando um talhe incicatrizável

Da alma dos fam'Itares - Haydée de Carvalho Rauen e'

Amir Sebastião Rauen, colega de turma e primo do depu
tado, Aroldo Carvalho.

A br í.hante vida pública merece destaque, mas seria

longo enumerar tudo o que Octávio Rauen, pioneiro, bene

mérito e cidadão honorário de Canoínhas, fêz pela sua

querida terrinhe, que seropre 'viveu em seu grande coração,
Recebeu a Medalha de Bronz- do Mtnístérfo oa Agricultura,
Indústria e Comércio, em 1920. Foi um dos primeiros e

maior,es colonizadores, cultivando a erva-mate e a madeira,
inclusive no período áureo oa antiga cidade de Ouro Verde.

Com muita sensrbibíltdade para com os problemas do povo

sofredor, que sempre socorreu, organizou a célebre Confe

deração do Mate, reunindo todos os pequenos produtores
do região Paraná-Santa Catarina. Desce 1904 vinha lutando

por Canoínhas> Eofr.entou as lutas do Fanatismo, do Con

testado, o movimento de Fabricio' Vieira e a Revolução de

1930, sempre com muita dignidade, espírito de civismo e

notável coragem.
.

.

Foi Prefeito Substituto de Major Vieira, o 1.0 Prefeito,
sendo eleito Pref-íto para o período de 1�19-1922, quando
Governador o Dr. Hercílío Luz que Ih"! dispensava especial

consideração. Gestão profícua, honrada e de acendrado es

pirita público, construiu estradas e pontes e dssenvolveu o

ensino. e a comuna de um modo g'!ul
.

Foi o fundador do Município de Monte Castelo, nom:
dado em homenagem ao I:>eu heróico sobrinho o Ten. Arl

'Rsuen, que morreu como um bravo na FEB ,e também da

Colônia Ouro Verde, no distrito
.

de Bela Vista do Toldo,
afora outras.

'Cenoíahes sua terra de eleição, onde sempre aparecia
com o insepará�el cravo à lapela, sor�idente e amigo, da

qual foi' permanente eleitor, beneménto, acompanhou a

grande dor da numercsa família, rendendo-lhe.homen�g.ens,
notadamente através de ato do digno Sr. Prefeito MuniCipal,
que decretou luto por trê,!I diss.

Todos temos a certeza de que êste grande amante de

Canoinhas, que viveu e morreu como um justo, con�ortado
Çom todos os sacramt'ntos da Igreja e como ,d�votisslmo de

Nossa Senhora do Rosário, conquistou a feltcldade. eterna,
na celeste Pátria. �Ie deixou-nos uma mensagem digna de

meditação.
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o tráfego do Paraná já transfe-
riu-se para. a rodovia do xisto

o tráfego do sudoeste do Paraná

que por aqui transitava em decorrência
do asfaltamento da rodovia do xisto, trecho
União da Virória e São Mateus do Sul,
transferiu-se para aquela arteria, a partir
do dia primeiro, quando o aludido trecho
foi 'liberado.

Em consequência, é óbvio, findou

aquele movimento intenso e desusado,
em nossa cidade, um movimento fict-ício
e até prejudicial, em suas linhas gerais,
Pouco trazia,' apenas um pequeno lucro
para alguns, CQm prejuízos de monta para
a Munícípalidade que viu a totalidade do

calçamento de várias ruas todo atingido,
agora em reparos.

'

O que temos agora e o que vemos

é nosso mesmo. É a nossa produção de

madeira, mate e cereais, circulando por
aí, movimento que só tende a aumentar
e bastante pelas estruturas que estão
sendo assentadas.

'

É o Frigorífico prestes a funcionar,
são as .anunciadas ampliações de varros

parques industriais e. a implantação de
novos e, ainda,' o início da construção da

grande fábrica da "Rigesa.
Não há o que desanimar e o negócio

é tocar o barco pra frente, confiando

plenamente no esplendoroso futuro de
Canóinhas.

O que está sendo feito o foi baseado
em nossas próprias condições de desen
volvimento. O proprietário da Borracharia
3 Estrêlas, conforme' expressão sua" ali
se instalou em caracter definitivo, fixado
no movimento local que sempre tende a

extender-se, estando ali às ordens de todos,
do I movimento local � . também dos
forasteiros.

Sempre tivemos .vída própria e vive
mos com os nossos própríos recursos e

também vamos contar com estradas' as

faltadas, melhoria anunciada oficialmente

pelo Secretário dos Transportes, Dr. Cezar
Amin, quando de sua visita em nossa cidade,

E falando em asfalto, a Municipalidade
já deu início a esta melhoria, iniciando
na Rua Paula Pereira, devendo inaugurar
o primeiro trecho ainda no corrente ano,
salvo contra,tempos.

A liderança que alcançamos na região
norte foi conseguida peles esforços con

[ugados de povo e govêrno e devemos

(mante-Ia a qualquer custo.

AGRADECIMENTO
Agradece cordialmente pelos
votos

_

de feliz passagem de

quatro (4) de novembro, dia
. de São Carlos, a canoinhense
e ex-mestra do' Colégio
"Sagrado Coração de Jesus",
Irmã Maria Carolina Gross,
recentemente entre nós, apre
ciando o progresso, a hospi
talidade e dedicação do povo
da cidade, chamada com

razão "PRINCESA DO
PL AN ALTO".

Cen rais Elétricas dá
San

Catarinta
/A.

Avis aos no sos
(00 mido s

Avisamos a nu/sos consu

midores que, dimingo,' dia
14 do corre e, irá faltar
energia .elétrí em tôda área
de [urísdíçã ,

d sta Agência,
no horárí 'das 00 às 12,00
horas, po' motivo e reparos
�que ir.' mos pro der em

nossa inha de tra smissão
Mafr �Canoinhas.

'

noinhas, 9/11/71
Onorio Lauri SchaFer

Administrador

Cooperativas querem reducão
.

�

de financiamentonos
•

jures
Florianópolis (29-10-71) - A Secretaria da Agricultura,

1itt'ndendo' spêlo das ccoperatívas agropecuárias de Santa Catarina,
solicitou à direção do Banco do Brasil que os juros incidentes

sÔ�)f_e os f.nencíamentos para a compra de máquinas agrícolas,
sejam reduzidos de 17% para 10%, no caso de .empréstímos feitos
através das cooperativas. Segundo informou o Secretário Glauco
Olinger o financiamento feito individualmente pelo agricultor, até
um montante de 50 vezes O maior salário nacíonal, com juros
de apenas 10%, Isso não ocorre, entretanto, quando o financia
mento é realizado por um conjunto de egrícultores, através de
sua ccoperativs, subindo os juros a 17%.

Em vista disso fol solicitado ao Banco do Brasil que
enviasse esforços junto ao Banco Central, para que <1 tratamento
dado aos fínancíamentos feitos pelas cooperatívaa fôssé' o mesmo

do que 08 individuais.

.

O Sr. Walter Berachi Barcellos, Diretor do Banco do'
Brasil. prometeu apoiar a reivindicação de Santa Catarina, junto
ao estabelecimento creditício, em Brasília ..

AsFalto na cidade
O Prefeito Sr. Alcides Schu
macher, autorizou o início
do asfaltamento da cidade,
na ,Rua Paula Pereira, es

quina com a Getúlio Vargas,
até alcançar a Praça Lauro
Müller. O serviço de remoção

-

de terras iniciou segunda feira

e o primeiro trecho deverá
ser inaugurado aié o natal,
prosseguindo-se, após, nas

demais arterias ainda não

calçadas.
A melhoria, por certo, irá
dar um nôvo' aspecto à
nossa cidade.
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AGRALE Documento

dido
motor nunca

(
II O único, mo[CJIIl�

I
.

,i Motores e

em Cano·
Casa .Agro

Rua. Paula Pereira, 787

a

Fotocópias em um minuto
o Car' REGISTRO CIVIL,
C. CORTE,

PLASTIFICA e

um minut todo e qualquer
que V. Sal desejar.

P�ra seus impressos'

PROCURE

lmpressore Ouro Verde

A casa dos bons serviços

Qu rsaberd uma coisa?

E vá hoje mesmo, a ra mesmo. mais convencido d�.que 6 seu carro

.
Aproveite nossa ca panha "Dirija sem precisa ser

VOlksw�:gen., '.
?

compromisso". Nós I damos o modelo de' Para que v. e sua ',p.mília passeiem o

Volkswagen que v. resto da .vida tranqüi '2;imente.
E v. se manda p aí. Teste em ladeira, Venha buscar o seu. Volkswagen para

em reta, teste frei ,torque, estabilidade, experimentar. Oualquer um dêles.
maneabilidade, 'c fôrto.· �- O resto, depois a gente conversa.
É o melhor pas io. A melhor viagem. Vai ser fácil ficar com o Volkswagen
Quando volt 'v. estará ainda que v. dirigiu.

MALlON & elA.
Rua Vidal Rarnos, 1195 Canoinhas -se

REVENDEDOR
AUTORIZADO

..

Salapara --- gar

!tua 799 -

Os interessa s, para maiores e arecimentos,
deverão procurar Presidente da. Socie ade.

Canoínha , 09 de novembro de 19 1.

José Almeida Pereira Sobrinho

Presidente

CASA LANGER

,

aness, Mistral, Avanço, Cashrnere

Bouquet e Rexona.

.IK

. Sementes de batata imp nades
avisa que

e sementes

de janeiro.

e muitos outros artigos você encontrará na

IMPRESSORA OURO VERDE LIDA.
A lOja dos preços baixos e de melhor atenttimento .

Grande sortimento dos mais lindos

CA�TÕES DE NATAL

ISOPOR é (em' diversas espessuras)
BROCAL '(diversas côres)

AI�anaque do Pensamento (para 72)
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Falecimentos
Com relativo atraso noticiamos com pesar o

falecimento ocorrido na cidade, de Rio de Janeiro, do
nosso grande amigo e conterrâneo, Dr. Arthur Juvên-

-----------------------------

Notícias de
A notícia .das notícias

Esta coluna não apareceu no último número de
nosso jornal, a razão foi motivo de fôrça maior, ra
zão pela qual, daremos algumas notícias com relativo
atraso, em especial na parte: PASSARELA DA 80-
CIED_ADB, pel? que apresentamos nosaas escusas
pelo lllvoluntárlO atraso.

Reunião da «AMPLA)) foi
dia 30 pp.

Dia 30 do mês.de outubro p.p. teve reunião da
. Ampla na vizinha. Cidade d� Pôrto União. Nossa co
muna esteve rep�es�ntada pelo Prefeito Dr. Rubens
A. Jazar que reívlndícou para Papanduva uma Escola
Técnic'l de Comércio, cujo processo foi encaminhado
para os cauaís competentes. O Exmo. Sr. Secretário'
da. Fazenda, Dr, �érgio Uchôa de Rezende, em palestra
com nosso prefeito, mostrou-se bastante interessado
pela idéia e prometeu seu v!lU�so apôio para concre
tização de uma Escola Técnica de Comércio em
nossa cidade, a qu_al virá beneficiar algumas dezenas
de jovens que estão no aguardo de uma possibilida
de. para. ampliar seus conhecimentos técnicos.

TSE divulga o calendário às

convenções partidárias
o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o calen

dário para as convenções partidárias que serão rea
lizadas a 16 de' janeiro (rnunícípaísj 26 de março
(regionais) e 22 de abril de 197!. (nacionais). Termi
nará dia 16 de novembro o prazo de' filiação partidária
na ARENA e no MDB a fim de poder o eleitor inscrito
participar das convenções. A filiação será feita
através de fichas especiais confecçionadas e dístrí
buícas pela Justiça eleitoral. As principais datas do
calendário são as seguintes: 16 de novembro - prazo
para filiações partídárías; 2 de dezembro - fixação
do número de membros dos diretórios municipais; 17
de dezembro - registro de chapas ele candidatos ao

Diretório Municipal e· de Delegados à convenção
regional; 16 de janeiro - convenções municipais (das
9 às 18 horas); 21 de janeiro - eleição das comissões
executivas municipais; 26 de janeiro - fixação do
número de membros dos diretórios nacionais; 25 de
fevereiro - registro de chapas de candidatos ao

Diretório Regional; 26 de março - convenções regio
nais; 31 de marco - eleição das comissões executivas
regionais; 3 de abril - encerramento do prazo para
registro de candidatos ao Diretório Nacional; 23 de
abril - convenções regionais; e, 28 de abril - encer

ramento do prazo para eleição de comissões execu

tivas nacionais. As comissões executivas são eleitas
pelos respectivos diretórios. (Gazeta do Povo)

Diploma de Honra ao Mérito
Em nossa edição do dia 16110/71, sob o número

1.148, esta coluna noticiou o tato de ter o n08S0
.

prefeito se colocado entre os melhores dos dezmelhores
administradores municipais. Agora dia 26 do mês p.p.
foi conferido {liploma de honra ao mérito, pela comís
são U C A P E, em colaboração com a Tribuna do
Interior de São Paulo. ao exmo. sr. Prefeito Municipal,
Dr. Rubens Alberto Jazar, por ter ocupado o 2.0 lugar
entre os dez melhores administradores municipais 110
ano de 1971, no Estado de Santa Catarina. Essa pro
moção engloba os Estados de Minas Gerais, São
Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. O
mencionado diploma já se encontra em poder do sr,

Prefeito Municipal. Para nós papan�?v:enbes, é sem

dúvida alguma. motivo de grande [úbílo a honrose
menção conferida ao nosso Prefeito de nosso muníeípío.

•

..
Papanduva

Escreveu: Esmeraldino Maia de Almeida

cio Mendes de Souza, de tradicional família de Papan
duva e irmão 'do sr, Julio Mendes de Souza. O extinto
foi um dos grandes tribunos nas bancas .de Atlvogacia,
onde sempre brilhou com suas defesas nos grandes
Tribunais no Estado do Paraná, Guanabara e Rio.

*. Também faleceu
.

dia 30 do mês p.p., na. vizinha
Cidade de ltaiópolis, onde residia, o restativo e esti
mado médico Dr. Ladislau Buba. Cidadão simples e

humilde, dotado de um coração boníssimo, grande
facultativo perdeu não só ltaíôpolís, mas também Pa
penduva, um grande amigo. Que a paz do Senhor
esteja com sua alma.

Passarela da Sociedade
. A nossa simpática Sociedade Hípica está em

grandes preparativos para o grandioso e tradicional
«Baile do Chopp», que será realizado dia 27 do cor

rente, abrilhantado pela famosa bandinha «Tureck».
O resto, depois eu conto .•

.* Dia 31 do mês p.p., quem festejou seu natalício
foi o senhorita Marinez, filha do distinto casal Ter
cílio (Josefina) Sonaglio; muito cumprimentada a

natalícíante, em destaque a jovem guarda.

* Dia primeiro dêste, quem colheu mais uma flor
no alegre jardim de sua existência, foi a elegante
senhorita Beatriz, filha do casal Albaro (Donída) Costa
de Moráis; muito movimentado foi o dia, os cumpri
mentos pontificaram em alto estilo para sua residência.

.

* Dia 4 do andante foi um dia muito importante para
a numerosa família Sonaglio, pois a data registrava
a passagem de niver da bondosa senhora Da, Leonor
Sonaglio, virtuosa consorte do sr. João Sonaglío;
muito cumprimentada. foi a aniversariante que des
fruta de grande amizade.

"-
* Dia 8. agenda movimentada pará a jovem guarda.
comemorava idade nova o galante jovem José
Nivaldo M. Almeida; muito linda esteve a elegante
reunião em homenagem a passagem de níver. do
Nivaldinho.

* Dia 9 do corrente festejou mais um ano de sua

feliz existência. na .íntímídade de sua numerosa famí
lia, a sra, dona Joana Koehler, vírtuosa espôsa do
sr. Paulíno Furtado de Mello. Dona Joana. na símplí
eídade de sua bondade, mais rejuvenecida e alegre
estava naquele grande dia.

* Dia 11 do andante nossa agenda social registrava
a passagem de niver do sr. Albaro Dias de Morais,
pessoa que desfruta de sólida amizade -nos meios
comerciais e sociais, razão pela qual recebeu os mais
acalorados cumprimentos pelo seu aniversário.

* Hoje é dia muito importante para a senhorita
Marilene Schadeck, fina flor de nossa sociedade e

dileta filha do casal sr. João (Edite) Schadeck. Logo
mais à tarde a aníversaríaute estará recebendo em

sua lidda residência as pessoas amigas, inclusive a

jovem guarda.

* Também hoje os cumprimentos pontíücarão para
a sra, Maria Luíza Grabovskí, que está aniversariando;
a nstalíciante é genttora do sr, Evaldo Grabovskí,
@ontador da Prefeitura Municipal (e amigo particular
da coluna). Os cumprimentos estarão em pauta logo
mais para a distinta, dama. v

* Amanhã. os cumprimentos serão para o garõto
Mauricio, filho do distinto casal sr, Aloisio (Maria)
Partala (êle ex-Prefeito). A mirim guarda na pauta
das comemorações para logo mais.

A coluna se associa às manifestações de ami

zade, almejando aos aniversariantes muitas felicida

des, paz e saúde.

ANlfiERSARIAM.Sr..

HOJE: as sres. das.: Luisa
espôsa do sr, Raimundo
Preisster, Aurora esp õsa do
sr. Rodollo [eblonski e Elvira
espôsa do sr, Sezetredo Voigt,
os senhores; Pedro da Cruz
Sobrinho, residente em Divi
sa, Waldomiro B. Silva e

Nicolau Burgardt; a senhorita
Ma'1I!a1:ida Greffin; a menina
Lia Esther filha do sr. João
Taporoski.

Mmta esposa do sr. Alfredo
Trapp,' os senhvr�s:' Germano
Bayerstorjf e AlOls�o Partala�
a senhorita M a r t a I v a 11 t

Cordeiro; os jovens: Edson e

Adilson Fontana (gêmeos).

. DIA 16: as senhoras donas:
Elza espôsa do sr. Altreao
Grosscopt e Eredi,,:a �spôsf!'
do sr, Ludovico Ktchteleskl;
o senhor Valéria

. Situa; a

senhorita W Uma Ztemann.

DIA 17: as senhoritas:

Sônia Mada e Solange Maria

friedrich (gêmeas).

DIA 18: os senhores: W�l
mor Furtado e Esmeraldtno
Maia de Almeida, residen;le
em Papanduva; a senhortt.a
Irma Roesler; os jO'!Jens: LUlZ
José Borges, resldente em

Maio" Vieira e Clércio Ttemel;
o menino [erry filho do sr,

João Dirschnabel.

AMANHÃ: os senhores:
L�ôncio Rourigues e' feliks
Blaleski; as senhoritas; Leda
Se1eme, Elizabet Grosskap] e
Carmen Lúcia C. Carvalho,
residente em Brasilia; o me

nino Mauricio filho do sr.

Aloisio Partala.

DIA is: a senhora dona

DIA 19: o senhor Bruno
Schroeder; o menino Mário
Eloy filho do sr. Iaroslasu
Sidorak.

Aos aniversariantes, nossos
cumprimentos.

Impressos em geral
(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e perfeito

Imp.Ouro Verde Ltda.

Convite
o GR:E:MIO xv DE JULHO em conjunto com a

SOCiEDADE BENEFICENTE OPERARIA, tem a subida
honra em convidar V. Sa. e Exma. Família para a grande
5.a FESTA DO eHOPp (Brahrna) a ser realizada dia 04
de dezembro próximo, nos salões da S.B.O., abrilhantada
pelo conjunto SELECTUS QUARTE'Í' e BANDINHA
VITORIA de São Bento do Sul.

A aquisição dos canecos e mesas poderão ser feitas
através dos componentes das Diretorias Administrativas
do GR:E:MIO XV DE JULHO e SOCIEDADE BENEFI
CENTE OPERARIA,. aos preços de' Cr$ 20,00 o caneco

e Cr$ 5,00 a mesa. 4n

Filmes Culturais
CONVITE_-_

-,
_-_
-

Salão da Comunidade Evangélica Luterana
Dia 14, domingo, ás 20 horas

PROGRA�A:

a) Nós, Surlnameses' - technícolor

(Guiana Holandesa, excelente, documentário)

. b) Moinbos em ação - colorido

(os famosos Moínhos de vento Holandeses)

c) Circo Ellebog
(um circo onde os' artistas são crianças de 5 - 14 anos)
e ainda "Sempre Firme para Diante", filme colorído sôbre
rebocadores de alto mar; Nato Taptoe, apresentando um des
file com bandas militares dos países que compõem a OTAN.

Receita . Federal:
A Assessoria de Relsções Públicas da Delegacia da -Receits Federal

de Joinvilie divulgou nota com a seguinte informação:

Tem início a Fiscalizacão Integrada
A Cempanhs Nacional de Promoção dos Impostos que está,

sendo tlfetivadjt pela Secretaria da Receita Federal, integradamente
com as Secreteries de Fazenda de todos os Estado!! do País, entra,
egora, em sua segunda fase.

.

No dis 3 de. novembro foi iniciada em Saata Gatarin� a

fi�calização conjunta abrangendo as atividades de 80 Agente. do Fisco
Estadual e 10 Agentes Fiscais Federais, com programação prêviem ente
determinada entre os' dois 6rgãos.

O trsbalho fiecal nesta Campanha objetiva uma integração
plens dos Agentes Fiscais de Tributos Federais e do ICM e, como

tal. 8 empeêss será orientada e fisca�izada, ao mesmo tempo, por
todos os tributos federais e estaduais objetivando-se. assim, através
de UM trabalho coordenado afingie um resultado mais 'efetivo �,
sobretudo, procurando levou' o contribuinte a um cempoetamento
tributário espontâneo através de uma eonscientieeção de suas respon
sabilidades, de' um aprimoramento técnico de SU!l esceite contábil
filcal e da melhor compreensão das leis tributárias. A8sim, a Campanha
Neciooel•. iniciada em outubro 15m sua fase educativa e promocional,
prosseguem agora, também em fase repressiva sem, contudo, suspender
aquela, procurendo-se, dessa forma. conjugar todos os objetivos para
que '8 Campanha realmente consiga atingir tôdas as suas metas.

IR de P. Física pago a mais, será restituido
Os contribuintes do impôsto de renda - Pessce Física -

•

da 9a. Região Fiscal, do Parani e Santa Catarina. que haviam pago
a mail impôsto de renda no ano base de 1970 {exercício de 1971�
começarão a receber a devolução do impôsto D09 pr6ximos dias.

_.
A Superintendência Regional da Receita Federal já iniciou Il

distribuição dos cheques para, os' estabelecimentos bancários que pro
videnciarão a entrega aos beneficiários.

De ác8rdo com as informações, o contribuinte receberá em

.

seu pr6prio enderêço os cheques de restituição e os cheques de pou
paoça. Os cheques de. restituição são resgatáveis em qualquer agência
do Banco do Brasil S.A. e os cheques de poupança servirão para
inve.tir em Fundos Mútuos, de livre escolha dos contribuintes.
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I. INCRA promove levantamento

Cooperati vas em

Catarina

CIVIL

Cr$
Art. 4,° - A ap cação dos recursos íscrtmíaados no

artigo anteríor, Isr-se- á e acôrdo com os prog mes analítícos
estsbelecídos ntdades Orçamentárias, constantes do

anexa IV, aprovado e Iteráveis por decreto do P ríe r Executivo,
ArL 5.° - F em parte da presente Le í, os nexos I a IV,

que Il hlt"'gnO\ITl, Nipe iflcsndo a rece ita por fontes e rscrfmínendo

a de€ipesll por coneí nações,
I Art. 6.0 -.- Fica O Poder Executivo eutcriz: o a tomar
m�oídas necessár i s

�

para ajustar os dispêndios �o e ltivo com

p ,rt"H1>·nto de T c .. ít':l.
Par ágrs o único - Durante iii execuçao orç entáris,

fica o Poder ecuttvo sutortzsdo a res lrzar opereçõ"'3 crédito,
p:"J[ lliJt,",cipe o da receita, r.té o· limite previsto na Con�títuiçãD
F�(h'l8Jl em eu artigo n.? 67 (até a quarts- parte da receita total
estirnfida pare o eX(,ircicio finlwc ..... Iro).

'

Art. 7.° - Fica o Pods r Executivo autor izado a sbrlr
créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da
fl'!ceita orçamentarta estimada, utilizando-se de recursos disponíveis,
conforme o que estab .. le ce o artigo n.? 43 da Lei n.? 4320 de/17·3·64.

10,00 horas ..... Corte da fita simbólioa pelo patrono do clube, sr. Wíeganrio Ohen.·· Art. 8.0 - Revogam-se as díspostções em contrário, esta

Hastearnento dos pavilhões nacional,' do estado e do clube, pelos Lei entrará em vigor li partir de 1.° de janeiro de 1972.

srs. Prefeito, Presidente da Câmara e Presidente da Liga Esportiva
.

Prefeitura Municipal de Major Vieira. 28 de setembro de 1971.

Canoinhense, respectivamente�'
} ,

as.) MIGUEL MARÃO BECIL _;_ Prefeito Municipal
Descerramento da placa comemorativa pelo Presidente do clube. Rl'gistreda e publicada a 'presente Lei na Secretaria Mu·

nicips l na m<!i"ma detlll.·
.

Benção das 'instalações pelo Revdo. Frei Henrique, Vigário da Paróquia. 8S.) JA'IR DIRSCHNAB,EL _ Secretário

cadastral das
i Santa,[

Para diagnosticar as condições
em que S� encontre o movimento
cooperativista brasileiro, o IN
CRA, através do Departamento
de Desenvolvimento Rural está
efetu!mdo um levantamento ca

dastral de tôdas as cooperativas
I legalmente constituídas no país.

o levantamento em Santa
Cater ina, já iniciado em Floria

nópolis, está sendo coordenado
pela Divisão Técnica' da Coor

denadoria 'R�gion91 do INCRA
dês te Estado.

N� pi óxima semana o levan-

temento terá inicio no interior
do Estado, onde' ceda cODper,a
tiva preencherá, na presença de
um técnico, importante questi
onário.

Após a conclusão, o INCRA,
na qualidade de órgão normati

vo, terá' bases sólidas para

traçar uma adequada política
de desenvolvimento no sistema

cooperativista b�asil",iro.
'

Florianópolis, 04 de novem-

bro de 1971. .n

residente ueat
.

de da. Maria
domiciliada e

GERALEMIMPRESSOS (em uma ou maia côees)

Serviço rápido e perfeito

OuioImpressora Verde Ltda� Escrevente Jurnmentade

.._�-------------------------------

o imponente Estádio" Wiegando. Olsen", a ser

inaugurado amanhã, com o seg-uinte programa:
, .

'

\

13,30 horas

14,30 horas

Almôço no Stand de Tiro.

Partida de futebol preliminar reunindo as equipes do Ouro Verde
E. C. e Rigesa E. C.

,
'

.

16,30 horas Partida principal entre as equipes da S. E. São Bernardo e S. E. R.

Tigre, de Joinvílle.

publicação / Otici�1 da

PreFeitura., Municipal de Major Vieira
Lei N0"5 de 28 de setembro de 1971

Estima a· Re;ita .e fixa 8 ,DeS.Pesa �o.Municlpio de Maior Vieira,
pa' o exerciclO fmanceIrO d�)97Z. . .

MIGUEL MARAO BECIL, Prefeito MuniCipal de �8JOr, Vieira,
Faço saber tudos os habitantes dêste .Munlcipio qUe.a

Câmara Municipal de eta e, eu sanciono a ssguíute �("E I:

Art. 1.0 _ O çsmento do Muoicipio, parai o �xercicio

financeiro de 1972, esti a receita e� Cr$ 278.201Y,oo (duzentos
e setenta e oito mil e d entes cruzeiros) e fixa /a despesa em

igual rmportâncía. ,

Art. 2.0 _ A receit', será realizada medo nte a arrecada.

ção de tributos, rendas e o tras receitas co�r tes e de capital,
na forma da legislação em vi

.

r, com o segui e desdobramento:

1 - ReceUas C,orrente
'

.

Receita Tributária
I

Rec�ita Patrimonial
Re�eita Industrial
'I'ransferêocias Correntes
Receitas Díversas .

2 - Receitas de Caplial
Operações de Crédito

Aheusção de Bens . M6�eis e

Transferência·s de Capital
TOTAL

Cr$ 6.90U,00
100,00
200.00

174.400,00
5.200,00 186 60U,OO

100,00
» 100.00
» 91.200,00. 91.400.00'

Cr$ 278.200,00
Art. 3.° - A despesa distribui -

nístraüvss, da seguinte maneira:

1 - Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

2 - Poder ExecutiVo
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
Setor de �ontabiljdade
Setor de Segurança Públi
Setor de Saúde Pública
Setor de Educação e Cu .ura

Setor do Fomento Agr ecuárto
Setor de Estrades de dagem
Se tor dto .Serviços Ur

Unidades Admi-

11.700,00

2.922,80
"3.550,00
�.669,60

» .272,00
» 2 � 500,00
» 3. 00.00
» 9. 92,00
» 116." 3,60
» 8. ,O,CO 266.500.00

278.200,00

. Faça ou renove sua

�ssinatúl.'a do

Co;reio do Norte
·SOCIAL
o Elite TênisClube, sociedade

de destaque em nossa cidade,
resstruturou 8 sua diretoria,
pre eochen do os c(-Irgo>l vageF,
afim de num e-sfôrço cor.juote
de seus associados, terminal

definitívsmsnte (8 8.Ua sede
social, presenteando Csnoínhss
com maís um ambiente social
esportivo.
Eis 3 sua Díretoris:

Prestdente: LuizFernando Freitas
1.0 Vice: Dr. Osvaldo' Segundo

de Oliveira
2,° Vic.e: Dr. Sylvio Mayer
1.0 Secretário: Jair Côrte
2.° idem: Wigando' Fischer
1.0 Tesoureiro: Edgard Mayer
2.° idem: Olímpio Murara
Orador: João Seleme
Diretor Social: Dr. Reneau Cub8s

Diretor. de Esportes: Nereid8
C. Côrte

Diretor de Relações púbJica8:
Jayme Zaguini
Cons. Fiscal: Oldernar Mussi,
Dr. Rivedavia R. Corrêa e

Fernando Rucha
Cone. de Sindicância: Harry
Schreiber, Darçy Wieile e Zaiden
Seleme.

ATIVIDADES CAMPANHA. DA FEBRE A�TO�A

Mumcípios Vaclnados .

pe la CAFASC Vecin;�dos pelo Propri .. tárro Totel eje Número <le Número de Vacin&dores Número de

atendidos Proprte ds oes S ....vínos pi .

d -I I Bovínos -Bov ínos Vpterinários S. Agricultura CAFASC Veículosroprte s nes
-

Papanduv. 535 2.479. 236 5.393 8� 11,5 1 1 '7 1
-

1

1M. Castelo. 204 864 183 j 5.176 6.319 - 5
,

M. Vieira 301 1.345 249 , 5.914 7.480 - - 6 -

- ;i
--

I
-

TOTAL 1.140 4.688 66� 16.483 21.914 1 ' 2 18 -1

I
Número de ANIMA�S atendidos 22.043

'.

PRO�Números de �IETARI03 atendidos 1.805

DA
'Setor Papanduva Setembrode

ANIMAIS mortos - Número - 203

ANIMAIS mortos - Valor Cr$ 21.200,00

PapaDduvl:i, 09 de .novembro de 1971. Dorneles Gerloff Médico Veterinário. CRMV· 2/0102

de 1971.
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astelo
(Concorrê . Pública)--

ANtBAL GIAc o DE LUCA, Prefeito
Municipal de Monte Ca lo, Estado de Santa
Catarins, de cbnformída com o Decreto-Lei
Federal n.? 200, de 25/02/19 e Lei Municipal
n.o 159 de 29 d� outubro de 71, torna públi-
co que fará realizar concorr.ênc pública dia
16 de novembro do ano em curso,

.

s 14 horas
00 recinto da Câmara Municipal, no rédio d�
Preft'itura, para aqute íção do seguinte:

I - Objeto da concorrência
A concorrência pública de que t

presente Edit'll, destinar-se-á à.compra e u

TRATOR. pA CARREGADEIRA, pê entre

4.500 8 7200 quilos, potência de 3 a 90 HP,
de fabricação nacional.

II - Das propostas
As propostas serão rece

8 de novembro de 1971, d

das 14,00 às 16,00 horas, e horário de expe
diente de segunda & sext feira e aos sábados
das 8,00 às 11,00 horas, a Secretaria Munici

pal por todos os fun onáríos, um dos quais
ossinará o comprov te do recebimento das
mesmas.

·111 - As propost ser dirigidas' à
Prefeitura Munici aI em dois envelopes fecha
dos "e devidam te lacrados. A e B trszeudo
externamente desigoação de seu conteúdo fi

nome da fiem proponente, constando preço
para psg8me o a vista, cujo fin.anciamento a

PrefeitU17a nlcipal já obteve do Patrtmônío
do Servidor úblico (PASEP), através da Agência
do Banco o' Brasil da cidade de Mafra.

IV - O primeiro envelope d ..verá conter os

�ocumentos t'xigidos, abaixo relacionados.

Monte Castelo, 30 de outubro de 1971.

Inibal 6jác!)mo de Luca � Prefe íto

gundo envelope B, deverá conter a

propos bem como o enderêço do proponente
e c�lter _'em 'lugar bem visível os dizeres:
"C NCORRENCIA PúBLICA".

Documentos que deverão vir no envelope A:
1.0 - Certidão de Regulartdade de Situa

ção perante o INPS;
2.° - Prova de estar quites 'com a Fazen-

da Federal, Estadual e Municipal;
3° - Quitação do Irnpôsto Sindical,
4.° - Lroneidade financeira;
5.° - Idoneidade técnica.

- Condições' de participaçã.o

-- Da abertura das propostas
A abertura das propostas dar-se-á às 14,00

horas o dia 16 de novembro de 1971, por urna
comíssã [ulgadora a ser previamente desigoada
para êsse im, no recinto da Câmara de Ve·
readores, n resença do sr. Prefeito Municipal
e demais pre's teso

As propostas s o julgadas no mesmo

dia, por urna comtssãd pelo senhor
Preferto Muntcípat.
VIU - A Prefeitura de Monte
Castelo, se reserva. o 8c8it�r ou

rejeitar as propostes apresentadas e ainda
anular 8 concorrência no todo ou em parte.
motivadamente e com justa causs, sem que
caiba nenhuma indenização ao proponente.

Frigorífico Canoinhas S.A.
FRICASA

c. G. C. D.O 81Ü88.110

ASSEMB ÉIA reme

. dades

Vende-se por
"

,

motivo de encer-

o das ativi�G ERA.L ORDINARIA
cação

Na conformi e dos Estatutos Sociais ,de ordem do senhor

Diretor-Presidente, pell) res�nte editeI convo
.

os senhores acionistas
do Frigorífico Caooinhas .A. - FRICASA ara, leunirem·se em As
sembléia Geral Ordinária. ,no dià 22 d novembro corrente, às 15

(quinze) hora., 'na sede so
-

I na Estr a da Fartura '- Km 2, d�li-
.

b:rarem sôbre a ,eguinte
quilos;
Uma Balanç

prato e jôgo
Uma

pêso;
Centimal

.

apacidade

D I A:
eliberação sôbre o Balanço Geral,
latório da Diretoria e parecer do
xercício so.ci!!1 encerrado em 31

1.0 • Leitura, exame, discussão
conta de Lucros e Perdas
CODselho Fi�cal relat;vo

. de outubro de 1971;
2.· - Eleição da Diretoria

A.G.E. de 0-1 de j
3.° - Eleição dos me ros efetivos e sup tes psra o CODselho Fisc&l;
4.° - Outros

./

assunto de inter&sse geral pa' a' Sociedadrl.
NOTA: Acham s à disposição dos senhores cionista8, DOS escritó·

, rios d RICASA, os documentos d'
'. que trata o Decreto.

Lei 2.627 de 26 d� setembro de 1940.

2a Convocàção .'

N conformidade dos E�tatutos Sociais e, na. falta de quurum
para funcionamento da Assembléia Geral Ordinária em""' la. Convocação,
ficam convidados os senhores acionistas para' se' reunirem em 2a.

Convocação no dia 27 de novembro de 1971, à. 15 horas, no m!,smo

local, para discutirem os assuntos da Ordem do' Dia da la. Convocação.

maf/Canoiohas �sq, 01 de novembro de 1971.
.

F. WILMAR FRIEDRICH - Diretor·Vice Presidente

marca Padrão.

Tudo por preço de ocasião.

Ver e tratar com

ADOLFO VOIGT.

mandato de acôrdo com a

a bobinas

2

comprados nas LojasPNEUSOs
•

mais

Rua Paula P'ereira, 735 - 'Fone,,366

..

j

13.11.1971

Edital de
,

de
o

dias
Leilão com

vinte (20)prazo
o DOUTOR NICANuR ALEXANDRE' RAMQS,
Juiz Substituto, em exercício. na ComíÍrca de Canoi
nhae, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ ABER a todo. que ê.te edital virem, ou dele notícia
liverem, que o Iicial da Justiça dêste Juizo e que eltiver servíudo
de porteiro dOI a itôrios, levará 8 público pregão de. venda e erre-

mataçãc, a quem m i. der e maior Ianço oferecer, o 03 de dezem-
bro, do corrente an às 10.00 boras, à porta edifício do Forom
tocai, OI seguiutee DI, penhorados 8 João, amargo e Joana P.
Camargo, Da execução d senteuça que lhe move rno Court Hoffmann:
1. A área ,de 266.72m (dusentoe e lellenta

'

lei. metro. e setenta
e !loi. centímetro. quadr dOlO, de um terreno rural, com a área. total
de 800m2, aitnado DO I

.

ar denominado arqueada, monicípio de
T,ê. Barrai,' delta comere lendo que o r erido terreno mede vinte
(20) metro. Iinearee de fr nte, por qu nta (4H) dito. de fundai,
fazendo frente para a antiga estrada Do Francisca, trecho (Saooi-
nhas- Três Barras, extremando e um Ia com Pedro Paulo Portes,
por outro lado com maia terra do esp io ora inventariado e pelo.
Iundos com quem de direito; lValia .

em Cr$ 1.500,00 (hum mil e

quiohentca oruseiroe): 2. A âre d 33,32m2 (quiuhentce e trinta
e trê. metro. e trinta e doia ceot 'traI quadradoe), de um terreno
rural. com a área total de 1.600. , situado 00 lugar denominado
Xerqueeda, município de Três ,'r ai, delta comarca, fazendo frente
pera a estrade geral Dooa Fr 'ci. (velha), trecho Cenoiehae-Trêe
Berrae, extremando por um 1,"0 com Eetefanc Wrublevski, por outro
lado com �8i_. terra•.do e'r io 018 ventaria�o e �elo. Iundos com

quem de .direito;

dvahad�.
m Cr$ 3.0 G,OO (trel mil crueeiroa), 3.

1/3 parte. de oma ca,a:i onetruida � madeira, frente de tijoloe,
coberta de

. telhes, en!!' raçade, medi o 7 metro. de frente por 18
metrce de fundos, e. egutsr estado d mo e conservaçâo, edificada
aôbre o terreno de �

rito sob D." 2; av liada em Cr$ 2.00000 Gdoi.
mil crueeiros): ,4. ,/3 parte, de uma ca a, conetruida de 'madeira,
coberta de telha" envidraçada. medind 6' metro. de frente por 8
metros de

fon�d�
edificada sôbre o terr o desorito eob 0.° 1, em,

maU .estado de ,A,O e ccnservação; svaliada em €r$ 800,00 (oitooentoe
.

orueeieos): 5." /3 perte, de oma cala ormitório), construída de
madeira, cabe' a de telhas, l3neial de vi o, medindo 6 metro. de
frente por 1�' metro I de fundos, em mau ei do de UIO e conserve

cão, edificad sôbre o terreno descrito sob ° 2; avaliada em Cr$
800,00 (oito entoe ceuseiros); e 6. 1/3 parte d um rancho, oonatruido

.

de 'madeira coberto de telhas, medindo 3 atrai de frente por 8
metro. de Iundoe, em mau estado de UIO conlervação, édificado
sôbre o terreno descrito lob 0.° 1; avaliado e Cr$ 100,00 (cem cru-

aeiroa), tudo DO total de Cr$' 8.200,00 (oito mi e duaeutos cruaeiros).
E, para que chegue a notícia ao conhecimento e todo. a quem pOlia
intereesar, .a paliou o presente edital, que ler' afixado DO lugar pú-

,

lico de costume, Delta cidade, e publicado na imprense local. Da

forma da Lei. Dedo e paliado neste cidade de Cenoinhas Estado de
Santa Catarina, aOI vinte e sete (27) dia. do mês de' outubro de
mil, noveceutos e letenta e um H97n Eu, ZA.IDEN EMILIANO'
SE"LEME, E.crivão, c· lublcrevi. . .

1
S ,NICANOR ALEXANDRE RA.MOS - Juiz Subotituto, em e:x:ercícia '

1

:::::::::::::::::::!:::.:::::::=::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::0=:'-::::::::::::::::::::::::::
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ii �ra. Zoé Walkyria Natividade Seleme fi
i5 rurglã Dentista ii
..

..

i! C 91S9/DEP ii .

..
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i! Clínica ie
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ii Hora mar:ca i:
.. ..

ii Praça La1l1'O Müller, 494 - Fone, 369 !!
- .-=:::=:=!!::::::_::::::::::�::::m:::=::::::::=:::::::::::::::::::::::::::11:::::=::::::::::=.:::::
MINI RURA.'L SUZ()KI N.' 1

de

e vendas na

Agro Pecuária
CANOINHAS2 Pa�la ,Pereira, 787

MERHY SELEME

de 1a . linha.

•

Canoinhas - San1a Catarina

(

� ----i�------------·--------I--------�----I----".
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Cine Cruz
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

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

I

única ai 20,15 hora. - censure 14 anol

Um espetacular de nho em longa metr .gem, todo
colorido. Apre entação de Walt isney,

2.0 JUSTICE' O -Ó, VIN
Far-west.

DOMINGO, em matinS •
.

BA
DOMINGO. em' trSI lel.o

cen.ura livre; ai 21,1 horll - cenlura 14 anol

0'far Sharife e Ava Gadi e Ino super espetáculo
todo em deslumbr te colorido:

70
,

ira· ai 20,15 h \ cens, 14 Anol
na super produd
em technícolor:

DIAS 18 e 19, 511. e 6a.

Burt Lancaster
Oolumbía tôd

DEA VIDA
DIA 20, .ábado. 20jl5 hoeas - ceneura 14 anol e

. DIA 21, domingo. ai 13,45 horae - eerisuea livre

Mais uma obr rima de Walt Disney tôda colorida:

O Feitic ire da Floresta Encanta'da
DIA '21, do ngo, em trêl lel.Õel: 16, 19 e. 21,15 h�ral

Ouro de Makena
Aguardem para muito breves,

.Nunca é Tarde para. Amar ,_ Os Mercenários
Ulisses - El Condor.

.

-Jordan
recebeu.

-, duto'S'
linha de

Coma à vontade sem en

_, Notas Esparsas
Faleceu em Curitiba, conster

nando a todos, o prestante
cidadão, sr. Octavio Xavier
'RauE'n, fato ocorrido na tarde
de eábado último em Curitiba,
onde residia.

o saudoso extinto foi o se

gundo Prefeito de nO!jS8 comu

na, bastante relacionado em

nossa região, onde exerceu as

atividades de colonizador.

O Prefeito sr. Alcides Schu
macher, impossibilitado de com

parecer aos funerais, realizados
na manhã de domingo, ali se

fêz representar, t enviando uma

corôa de flôres, justa homena
gem da Municipalidade, baixan
do decreto de luto oficial por
três dias.

.

/

x x x

Visitou a nossa cidade o mé
dico Dr. Ivanildo Albuqu@rque,
Diretor Técnico do Serviço
Pessoal do Departamento Autô
nomo da Secretaria da Saúde
Pública. O ilustre visitante, em

. companhia dos seus colegas,
Drs. Osvaldo Segundo de Oli
veira e Haroldo Ferreira esteve
em contato com o Prefeito Mu-

I. "

nicipal, sr. �lci:esr=:
A Caixa Econômica Federal

em adiantados estudos para a

squíeíção do imóvel da familis

Spíes, na esquina das Ruas Fe

lipe Schmidt e Paula Pereira,
na Praça Dr. Osvaldo Oliveira,
destmado a construção de sua

sede própria.
x x x

Faleceu na semene passada,
na localidade do Parado, onde

resídía, o conhecido velho
Rufino, o homem dos "fandan
gos" em nossa região ..

x x X
\

A turma do .·..chute sêco" es-
tará amanhã em Major Vieira
para mais um encontro t' depois
o gostoso churrasco, desta feits.
a cargo do sr, Odilon Davet e

seu genro Dácia.

x x x

Também amanhã a inaugu
ração oficial do nôvo Estádio

Wiegando Olsen, em Marcilio

Dias, com preliminar reunindo
Ouro Verde e Rigesa e partida
de fundo com São Bernardo e

Tigre, de Joinville.

x ,x x
.

.

Esteve em Florianópolis o

Presidente do Diretório Nacional
da Aliança Renovadora NacioDfil,
ARENA, Deputado João Batista
Ramos.

x x x

Renovada a diretoria do ·Elite
Tê�is Clube, . prometendo a

,
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mesma entregar a nova sede
até março vindouro.

.x: x ::&

Amanhã a equipe profissional

do Iguaçú, de: União da Vitória,
axtreará no campeonato para
naense, enfrentando, em caBS,
o Pinheiros, ex-Ague Verde.

BPM

Polída Militar
Notícia do 3.0

Reforma Administrativa na

Chegará a esta cidade no' próximo dia 16 o sr,

Guida Warker Coordenador Geral do Departamento de, .

Administração ,da Universidade Federal de Ciências Eco�
nômicas, acompanhado de diversos Oficiais do Quartel
General da

.

Polícia Militar.
-

A sua vinda ao Batalhão Januárío de Assis Côrte,
'estã relacionada diretamente .a Reforma Administrativa,
que serã implantada definitivamente a partir do dia 1.0
de janeiro de 1972.

A equipe, responsável pela Reforma, [á deu pro
vas cabais de sua competência ao modificar a estruturação
do Restaurante Universitário de- Florianópolis, com pleno
êxito, além da implantação na Escola Técnica Industrial
de Santa Catarina de um nôvo sistema de Contrôle de
Material.

CanoinhenseLiga. Esportiva
CONVOCAÇA.O
o Presidente da Liga

Esportiva Canoínhense, no

uso de suas atribuições.
convoca todos os clubes
filiados à "LIGA", para uma

. reunião extraordinária a

realizar-se . dia 16 do cor-

r�nte (têrça feira), em sua
sede.

Assunto principal: Eleição
da nova diretoria. \

Canoinhas, 10 de novem

bro .de 1971.

é quanto custa u

Este é um do

Sup'érmercado
Vá lá que ,tem mais.

1••••••••••e.mR�••••••••RB••�••••••••••••••a.R••••••�•••••e••
I casa Para Todos" sempre 'atualizada, agora oferece-lhe 'mais vantagens. I
• . .1II Vendas em 4 prestações mensais, sem acréscimo, sem despesa alguma,' peloI "'. I
I Cartão Bradesco. Utilize seu Cartão Bradesco, comprando' na popularlssima I
I CASA PÁRA TODOS em 1 a 4 prestações mensais. I
II �'

.. \

I&I CA SA PA RA TODO' S Praça da Matriz II
I ...

.

... .Fone 255
. I

••••••�.m.B•••B•••••••Ee••••B••••••••••••••••••�••��•••••••••••1
I _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




