
Deputa�o l�erézio
reiyin�ica para a fet)ião
o Deputado Be'ned�t� Therézio de Carvalho Netto, epresen
teu' duas indicações na Assembtéia Legislativa, reivindicando

para os Municípios de Major Vieira e Porto União_
São as segui�tes as Indicações:

Indicação n.o /71
Solicita '!l construção 4a 'rede de energia elétrica para as
localidades de Rio Novo de Baixo, de Cima e do Meio,
no Município de -

Major Vieira.

Senhor, Presidente:
J '

,
"

Considerando que as localidades acíme mencíonadas, ainda
possuem os beneficios da eletrificação .rural; ,

"

\

Considerandó que dado ao grande, nú�ero de habitantes
as 'mesmas apresentam;

não

que

Considerapdo ainda, o potencíal agrícola da região que
para se desenvolver, necessita aquele benefício.

,O Deputado abaixo assinado, dentro do que lhe faculta
o Regimento Interno, em seu artigo 150, requer, após a tramita
ção legal, seja encaminhado ao Chefe do' Poder Executivo, a

indi�!1ção nos seguintes term,os:
.I N D I C A ç Ã 'O

,

"0 Poder, Legislativo do Estado' de Santa Catarina,' cor

roborandc iniciativa do Senhor Deputado B�nedito Therézlo de
Carvalho Netto, -INOICA a Vossa Excelência que, dentro do 'pla- ,

nejamento do PCD. seja íncluitío em caracter prioritário, a cons

trução das linhas de eletrificação acima mencionadas".
/

Sala das Sessões, em'28 de dezembro de 1971.

Deputado, Benedi,�d 'Therézio de Carvalho Netto
/

Indicação n.o ./71
Pede rsformes no 8rupo Escolar' Antônio Go-õzaga e

no Ginásio Industrial.

Senhor Presidente: '>__

O Deputado infra, firmado, com fundamento no artigo 150
\ (dô Regimento Interno, apreaenta a alt� consideração de Vossa
Excelência e dos Nobres Senhores IDeputados, a Indicação que
pase,a a expor e considerar:

CODsiderarido, 'que os' prédios onde funciona'in o, Grupo
Escolar Antônio Gonzaga no bairro de Santá Rosa .e' o Ginásio
Industrial de Porto União, estão em péssimo 'estado de conserva

ção, não oferecendo as mínimas condições materiais para o ensino;'
,/ '

I

,Consid�l'ando� o alto interesse dos órgãos Governamentats
para com a Educação .públic. e a consequente ccnservação dos
Estabelecimentos Escolares;,. )

I N Ó {'C A MOS ,

"Ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que .

determine através 8 Secretaria de Transportes 'e Obras, as refor-
mas' necessárias e urgentes dI) Grupo Escolar Antônio Gonzaga '

e Ginásio\}ndustri�l de Porto União".
.

Sala das Sessões, em 22 de dezembro de 19'71.

Deputado Benedito Therézio de Carvalho Netto

• Aviso
•

(
+

•

que O alUDO é

pagar Imposto de R

de óbito ()u di oma. de guerra! quando for o

�ente (ver Lei Federal 5507
I,

- atestad
caso de Órfão'
de 100°/68);

_ �co provante da renda mens .

F& ndo Bnexar um destês docum ,tos exigidos o formu�
lério pe�derá sua vslid'ade.'·

_

,/

Obs.: O- formulários de-verão ser pre!!nchi'dos até 31 do corrente.
.

Canoinhas 07 de' janeiro de',1972.
-

'

. " .

FLÉRIDE I. B. BITTENCOURT --- CLE. 08

, \

Santa Catarina, 15 de janeiro de 1972 Número 1159

C�IXA POSTAL,. 2

Diretor: Rubens / Ribeiro da Silva
...: . FONE, 128 ÇIRÇULA AOS SAB�DOS

Eleições de D ir ,e t ó r i os'
am a n h âMu n i c i p ais;

Obedecendo o calendãrio elei· Ewaldo Kreiss
toral, diante d� nova Lei '.Elei- , . Galdino Fuck
toraI, serão renovados amanhã, Henrique 'Kreszioski
'em todo o país os diretórios Inocente Tokarski
dos" partidos políticos, Attanca Jair Lessack
Renovadora 'Nacional e. Movi- Mt1uríci'(� Nascimento.
mento Democrático Brssileírc.
Aqui em Canolnhas, mercê

de ..atendimentos que chegaram
a bom termo, foi consntuída
pela Aliança Renovadora Nacío
Dal, ARENA; chapa únícs, Chapa
'de Integração, assim constituída:

r

Chãpa de Integração
Para M,embros do, DI'retórJtr

Municipal da Aliança Renovadora
Nacional - AREU

Alcides Schumacher
Agenor Côrte
Antonio Weinfurter
Alfredo Franco _

Alfredo .Ivo Paul
Adhemar Schumacher .)
Braulio Ribas. da Cruz
Estéfanu Wrublevski
Edmundo Bittencourt
Francisco -Bueno de Siqueira
Guilherme Prust
Luiz Fetnando Freitas
Michel. Seleme

M08cy,r Lemos �

Nivaldo Roeder
Paulo Edúardo Rocha "- Feria
Pedro dos Sant'os �orrêa
Saulo Carvalho
Wíegando Wiese
Saiden Einiliàno Seleme.

Para Suplentes do Diretório -

,Municipal
Alfred'o de Oliveira Gsrcíndo

Fe�teje a, d,ata grata de seu
ente querido.

Diariamente às 14 horas:

Ge\ntilezi)S.'
CANOINBAS,

, força total em comunicação

oordenadoria Local de 'EducaçiÍo 08, avisa &OS, ínteres- ,

. sados que o formulárêos �ara conce�s,ão_

de Bolsas de. Estudo, O Prefeito sr. Alcides Schu-

para 1972 já encontram com a- Direção dos Estab�leClmeDtos meéher, após entregar 8 primeira
ue Ensíno parti lar ou s�j 8: Colégio Comercil,l.l de Canoínhas; Colé- quaora 8�falt8da;' prossegue,
gio "Sagrado Cor ão de Jt!�U!l"; Ginásio �óderno "Vidal Ramos"� agora, o asfaltamento nas demais

,
", /' ruas, devendo abranger todos

O formulán' deverá ser preenc Ido totalmente e se fbzer
os vazios do centro.

acompanhar da doc éntação com· obatória exigida" qual seja: I'"
Iniciou também, com todo o

_ atestado, fo ecido 'pe Coordenador Local, que com- vigor, os serviços" necessários

prove .. inexistência d. esta elecimento oficial congênere no de alargamento da Avenida da

local da residência 'do req e nte ou vaga no mesmo, (este ates- COHAB, no bairro \ das Casas
tacto deverá receber o vist postl'ri,or do Côo�denador Regionel); Populares, ,com duas pi�ta!! de

iluminação no çeDtro e futura
arborizsção. A àhfclida avenida
tem seu inicio nas imediações
da Casa Comercial do sr. Alinor
e vai até' o Frigorífico, o1)ra a

ser concluída a cur_to prazo.
'Pronta, igualmente, à" extensão
da Avenida dos Expedicionários,
faltando apenas a legalização de .

/ uma casa no seu CUrlO, afim de
ser ,entugue BO} público. 'A
Avenida dos Expedicion�rl08, é
a maior da cidade e será: o pri
meiro ecesso à SC-21, po"bairro
-do Campo d'Agua Verde.

, \

Avenida
(OH,AB'.·

Assim, todos os eleitores ins
critos, nos livros de filíação
partidãria, deverão comparecer,
amanhã, a partir das'-9 horas,
no recinto da Câmara Municipal,
Pavimento Superior da Prefeí-
tura Municipal, ef'irrl de exerce- -

rem
.

o dírejto do voto, cuja
presença, para ter validade e a

eleição, será de .eprcsfmade
mente 200 votantes inscritos. O

representante da ARENA junto
ao Juizo Eleitoral será o jovem
advogado �r� Osvaldo Rogério
de Olíveíra..

Para Delegados li
Convenção Regional

'Ba&ilio Humenhuk
Francisco ,Wilmar Friedrich
WaÍtHaíiro Bubniak.

.

c, (

Para Suplentes de Delegados
Benedito Th. de Carvalho Netto
Arno José dos Santos

-

Julio Budant Juaíor.

Re8ul��ento do' leM' alterado
Fpolis. - 06/01/72 - O Governo de Santa eatarina,

através do decrete 1491, atendeu ao disposto em convênios cele
brados com 011 demais E�tados da Federação, em que forem
introduzidas vári'as elteraçõea .Jlo regulamento do Imposto de
Círculeção de Mercadorias (ICM), e que são as seguintes:

a _. ampliação da isenção para as rações animais, incluin
do-se na faixa de isenções a,. remessa de matérias primas neces-:

sárias a produção de rações,' coucentrades e suplementos, desti
nadas ao produtor sgropecuárto ou a cooperativa de produtores;

b - 'isenção para pescados e concessão de créditos presu
midos na saída deste produto 'para fora do Estado, concedendo-se'
esse � critério na base de 50% quando nas op�r'ações interestaduais '

çom o produto Industr íalízado e 70% quando cin na�r8»;
,

c -,isenção do imposto de
.

saídas de açucar cristal 'e
demerara, para o ,-IAA- e destinado à exportação; /.

d - redução DO crédito presumldo "concedido .na prfmeíra
operação com leite crú, de 100% do valor da operação para 70%
desse valor; \ '/

.�

.

\ e - díspensa da eutentíceção (perfuração) das notas fiscais
emitidas através do sistema de processamento de dados e disci
'plinada a escrituração das entradas de g;linerQis .do pais, quandp
ccnfertrem ao destinatário crédito -daqusle tributo com' base na'

Constituição, Federal;.

f - suspensãó do �ecolhime'nto :do imposto devido pelo
varejista, pelo industrial ou comercíaate atacadista Das saídas de
cimento, trigo 1D0id<? e sub-produtos, bebidas e açucar, tendo
sido mantida á exigência quanto às· operações com leite pasteu
rizado e café torrado ou' moido e substitui o regime e�peciàl
concedido a comissão de financiamento da Produção e suas agências.

ATE,NÇAO 'LAVRAD,ORES
Prefeito

oficio,
o Municipal

de interessa
t

recebeu, o
da

seguinte
lavoura

( .

-"

Florianópolis, 6, de janeiro. de 1972.
Prezado Senhor: I

Tendo em viste prováveis problemas que possam surgir. em
virtude das prolongadas estiagens que vem, ocorrendp em todo Estado.
as quais poderão trazer dificuldades aos agricultores e cooperativas que
receberam financiamentos bancários, solicitamos' seu esp�cial obséquio de
divulgar as medidas preventiva_s seguintes:

-
'

)
1 - Os agricultores ou cooperativas que possuem financiamentos

e que não poderão saldá-los em virtude das secas. ,deverão 60 (sessenta)
. dias antes do vencimen�o. solicitar a presença do técnico da Acaresc. Se
cretaria da Agricultura ou Escritório Técnico que elaborou o plano. para
constatarem os prejuizoS havidos e remeterem relatório ao Banco, solici
tando novo prazo para pagamento.

2 - Uma via do _relatorio deverá ficar cOJO o agricultor ou
cooperativa, para comprovaç.!io. .

.

.

,

3 - A'pós vencido o financiamento não é mais possível cóneeder
prorrogacão. Portanto 08 agricultores e cooperativas financiados deverão
pro'videnciar com a máxima urgência a vinda do técnico à sua propriedade.
,

'

Atenciosamente,'
"

Eng. IAgr. BRICO GEBLER - Chefe de Gabinete \la Secretaria da Agricultura
, \ '

.... I -
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.

CORREIO DO NORTE
15.01.1972

" Diretório r�uniclpal da Aliança Renovadora NaCional

(A NA) de" Major Vieira " ende-se
.

/""
otocicleta J?,:)S'Í'ca."

a, aoo,.<954, 9,

Rua

Inseticidas: Li

.Das atam s marcas: Neocid Floral, Raid�
.

Rhodiasol, Detefo� 8' Orval.
Ta�bém .

Esp1rais "Durmabem".
Da Convenção Municipal a Aliança Renovad a Nacío

nal,(ARENA), Ido Munícípí de Major Vieir

O Presidente da' Com' são Execuf do Diretório

Munícipal da Aliança Renova'
.

a Nacíozâ (AREN A), na M Ih
.

f
'_

y, _ .: e or
""
In

orma���",esco.
m

forma da Lei. convoca
. ás senh es ,;,ti' ados ao Partido D A R C Y 8 ILV E I ",,, no

' ==:b======================'=il
até o dia

\
,16 de novembro de' I 'r, ,para à Convenção

, Municipal, a realizar-se no 'dia' 1 janeiro do corrente Armazém'Ouro Verde." tocÓP/Ias em minuto
ano de 1972. na -;sede .da 80·,: dade Hípica Recreativa,

�itr�rl�QJbSJ�����;-.:r:��REIDAEsportiva "28 de Junho" q ta cidade, às 9 horas. para v

deliberação da seguinte ,,;} Q -maior desfile'musical

ORO DO DIA: j de todos' os tempos.
f

e dos I Suplentes Diretório Diariamente às 13 "horas:
Canoinhas 72

,

Semsacio,nal
Rádio Csnoinhas

HP. em
\

funcionament

at� outubr: ao

,

Eleição, dos
,Municipal; ,

2 - Escolhe do D egado e Suplente, à Convençã
Major" eira,' 4 de janeiro de 1972. j

Tremei - Presidente

, faz'

de todo e qualquer
que ,V" Sa� desejar.

"

1

/ '

•

a,COI
, I

u'ersab' r"d

,.

·l \

I ; "\", •

, '

�
. "

mais convencido oe que o seu carro

precisa serVolksW�gen. '

Para que v. e sua \família passeiem o

resto daivida tranqüil�l1énle.
Venha buscar o seu \iolksvvagen,para,

experimentar. Qualquer um deles, .

'

, o resto, depois a gentE\cónversa. '

Vai ser fácil ficar com õ�Yolkswagen
que v. di�igiu. \ '

. ,

\
,& (I,A. (

I I'

M'ALLON I i
, i

�
1

I 1

R,Ev'ENDEDOR, !'
AUT:ORIZADO

.

,.,Rua Vidal Ramos, 1195 !Canoinhas - Se,-.

,/

L ,

/

r
,

J

IM·· I 'daConvenção ('
umerpa

\

Município 'de Três

ARENA.

Barras

9, Eleição. dos mbros e dos su

tório Muni pel;
,

.'

I '. (

b) Escolhe s Delegados e dos respectiv supleo-:
tes, à .' nvenção Regional'."

I'

Trê' arras, em 02 de' janeiro de 1972.
_ I

José Felício de Souza
Prestdsnte 'do' Diretório de ARENA 1

Edital
'-

.

Da Con ão Municipal da Aliança Renovadora
Nacionà! �AREN do Ml!nicipio de CaDoinhas.

I.

'\OR DEM
,h"':': Ele íção dos memb

.

s e dos: s lentes do Díre-
, tório MuniCipal';' ,

:,
\ ,

2 - Escolha dos legados e dos sup ntes, à Con-
venção Re onal.

I

• 20,de dezembro de 19·71.
,

' .

Fernando ,Freitas
Pre�Úiente

'

"-.", 1

M/úsica Sertaneja? ,'Para seus

impressos
P�RO'CURE
Imp. Ouro Verde

,
'.

Rádio Canoinhas.
./

(

As 06:00 horas da manhã e

<, às 05:30 horas da ta'rde.
.'

'

J

Ajude o
! progresso de, seu

/ comprando 'nas'

COMERCIAIS

/município,
CASAS

aqui, estabelecidas.
_;
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Suspense?
Assim Aconteceu.

As 12,30 horas.

Canoinhas, fôrça nova'em 'rádio

convi�am parentes e amigos para assistirem a Missa
de 1. Ano de Falecimento, que mandam celebrar
pela alma do saudoso extinto, no dia 6 de fevereiro

.1
de

1972A, às

.7,3dO hs da manhã, na Matriz Cristo Rei.

ntecípa amente agradecem,
\

* O que torna uma pessoa digna de sua sabedoria,
não é o que ela tenta realizar perante uma cultura
sofisticada. Mas o que ela efetua mediante palavras
de. um gabarito intelectual elevado. Uma agreção
deve ser-respondida com agreção, quando a pessoa
ofendida é de um calão inferior ao ofensor.. .

Pessoas de trunfo, qualidades sublimes, do mais alto

r felltura Mun IIc II� a1 I �e M aJI r VII�e IIra :���i�; c�::�f!�nt�:rr;:S!���m:n�����er:;�!a e e�
.

,

formação moral. Colocando em parênteses um atacan-

te desprovido de qualquer mérito' da faculdade de

julgar, demos a ele o desprezo, pois demonstra um

R F' d b
'predicado muito inferior ao nosso.

.

eceita re erente
\
ao' mês de . zem ro ,de 1911 *

......._..,,_ __,,___�__________ Tuta, Junior Fischer, Gil. Um abraço via telex

D R'ECEIT' II I R R E,C A D A D À pra vocês aí do exterior.
A A Prevista

=====:!��d!dlF=====�========
AI' mês Cr�_II Do mês CrSl1 TOTAL Cr$ ,I

* .

Dia quinze a Maria Helena Voigt vai fazer mais
um 'aninho. Muitas felicidades Chica.

Convite

de

Missa de 1.0 'Ano

Falecimento
Familiares do inesquecível
Gervásio' Prnbe,

1,0,0,00
1.1.0.00
1.1.1.00
1'.1.1.10 OJ
U.1.30 02

1.1·.�,00
1.1.2.10

1.1.2.20

1,1.3.00

1.2.0.00
1.2.3.00

1.4.0.00
1.4.1,00
1.4.1 20
1.4.2.00
1.4.4:(10
1.4.4.10

1.5.0.00
1,5.1.00
1.5.2.00

,1.5.3.00
1.5.9.00
1.5.9.10
1.5.9,20
1.5.9.90

2.0.0.00
2,2.0.00

2,2.0.01

2.3.0.00
2.3.0.01
2.3.0.02

2.5.0.00
2,5.1.00
2 ..5.1.20
2.5.1.30
2.5.1.40
25.1.50
2.5.1.90
2.5.3.00
2.5.3.90

/

3.166,80
93.60

3.166,80
93,60

ECEITAS CORRENTES
R

Imp tos
Imposto Pr ial e Territorial Urbano
Imposto sobe Serviçal de Qualquer Natureza

Taxas
'

.

1.889,69
75,45

70,04

1
1959.73

75,45

Exercíció do Poder de Políci
03 isoelização. sobre o Com. e a ln .

04 Taxa de Licença e
.

Icalização sobre o Com. Am I.
05 Taxa de Licença e FI aliseção scbee Obra.

,

Taxa. pela Prest ão de Seniço•
.

06 Taxa de Expediente,
07 Tsxa de Serviçoe Urban'
08 Taxa de Abate

Contribuições de Me oria
09 Taxa de CODlervação de E.tra •

Receita Patrlmoni I

10 Participaçõe. e Dividendo.
Tránsferêncles Cor

Par:ticipação em Tributos
11 Cota-parte do Fundo de Participa o dOI
12 'Retomo do Imposto Territorial ral

Partiéipação em Trib os Esta ais

13 Participação no Impoeto I/Circ ação de Merc

Receitas' Dlver s

14 Multai
15 Iudenisaçõee e Restituiçõee '

16 Cobeance d� Dívida Ativa '

Outras Receitas iversas
17 Contribuiçõe. Compuleôri de Previdência Social

18 Reoeitas de Cemitério.
19 Outral Receita.

Total da,

2.500,00
5f1,00

" 50,00

\'503,60
326,65,

3560
10,70

539,20
337,35

fioo.oo
.500,00
50,00

, 50,00

50,00 162.10 162,10

derais
un .• 50% 64.000,00

15,000,00
6�,353,73 6.781.47 72.135,20

989,28 658,71 1.647,99

7,0.510,.50 7.529,60 78.040.10

971',62
.

72,73 1.044.40

860,13 37,75 897,88

2.330,48 460,81 2.791,29
47,44 47,44
30,00 30,00

15657,46 162,968,53Corrente.

DE CAPI·TAL
, Operações d Crédito

Financiamento junt a ,e.tabelecimento bancário e

20 Governo Federal

Alienação e Bens Móve,is e Imóveis
�-

100,00

50,00
50,0021 Móvei.

22 Alienação de Be Imóveis

Transf, rênclas de, Capital
Particip çâo ern Tributos Federais

23 Cota.parte do undo de Participação dOI Mun .• 50% 64.000,00 '

24 Cota.parte do Imposto Unico .fCombultívei. e Lubrif. 10.000,00

25 Cota.parte d Imposto �Unico sobre �nergi.a Elétri�a 400,00

26 Cota·parte .
Imposto Uoico sobre M,ineral' do PaI' 50,00

27 Cota·parte a Taxa Rodoviária Uníoe 1.600,00

Co ribuições. .

28 ContribuO õe. Divenal • Impoato de Consumo e Renda 200,00 22.501.15
. ,

Total dai Receitai de' Capital 76.450,00 106.63134

TOTAL DAS RECEITAS 24�.200,oo 2�3.942,41
aldoS do exercício anterior

65.353,78
16.894,51

..781,48 72.135,26

.��6,55
21.681,06

'� 83 27,85
60, 6 1.917,24.

.

\\�22,501.15
11.6si221'%,262.56
27.288,68 281. . 1,09

25,02
1.856,88

.. 21· 1
10.347, ,

3.006.8 "

294.800,73

ancoe

poder de relponláveil - "CELESC"

TO T A L <i,E R A L

MAJOR VIEIRA, 31 DE DEZEMBRU DE 1971.

O, CRESTANI - Contado� MIGUEL MARAO BE€lIL - Prefeito Muoicipal

Clic ... O Trinko entra no ar.

TRINKOo JEFF \

* Camiseta, bermuda e bem descalça. Lá
.

vai o boy
a busca duma piscina. O sol queimando o coro e a

juba toda louca à espera dum ventinho. Isso dai é

pra quem curte um verão tranquílo.
* Patota, manja esses gurizinhos: Ari, Jaime, Beto,
Egon, Salvio, Cláudio, Balíla. Eles são o Metrop'ol
Foot Ball Club. 'I'ão deixando muita gente de cuca louca.
Já jogaram em Porto União (Tulio de França), Pa

panduva, Mafra, São Mateus. E estão esperando
visita do Colégio Estadual do Paraná de Curitiba.
Há, saca, o técnico é o Lucas.

* A Lapa recebeu muitos gurízínhos daqui: Beto,
Tuca, Maister, Chico. Cabelinho rapado, fardona
verde. Muito �em, o Brasil precisa disso, cara.

* Quem fez mais um aninho, de malandragens, dia

9, foi o Carlinhos: Tudo de bom pra você bicho.
* IClic... cortaram a ligação, tchau, tchau, Até.

Um Hospital Infantil para Canoinbas
A "Casa da Criança d� Canoinhas", pretendendo

dotar esta cidade de um Hospital Infantil, adquiriu
para este fim, o imóvel sito na Rua Felipe Schmidt,
ex-Escola Profissional Feminina Santa Inez.

.

Toda a Diretoria, não envida esforços para ver

concretizado este sonho, que só poderá. transformar-se
em realidade, se você" meu caro leitor, integrar-se
nesta meritória campanha.

-,

A,' comissão pró-construção do Hospital Infantil,
presidida. pelo Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira,
conta com '0 apoio de toda a classe médica local.

Uni grupo de senhoras que integram a comissão,
'visitará sua residência," dê o seu apoio, colabore

generosamente.

Integrar-se nest�\ campanha meritória é demons
. trar amor aos pequenos, doentes, é ajuda-los a

recuperar a saúde.

Auxilie a "Casa da Criança de Canoinhas" a

construir o Hospital Infantil. ,

Prag ama de Forma�ão do Patrimônio
d Servidor' Público - PASEP,

,arquias, Empresas
e Fundações vtncu

. icipais.

mo medida prelímínsr é, odavis, absolutamente
nec sário que a Prefeitura e as entid es de administração
i ireta e fundações vinculadas aos g ernos estaduais e

unícipaís, que ainda não se cadastrara no PASEP, ou

que, não obstante o tenham feito, deíxaran» de informar o

número de servidores passíveis de inscrição no Programa,
procurem, com a possível urgência, estabelecer contacto com

a Agência do Banco do local de sua sede ou a mais prõ-.
xima.

' 2v

-'\..".
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Colégio Comercial deCanoinhas
,

E D I T A L 01/72
De ordem o senhor, Diretor; torno públíco que a Secre
taria do C égio Comercial de Canoinhas, estará atendendo
os alunos bem como as partes interessadas, a partir do
dia ,20 de janeiro -até o dia 31 de janeiro, desde as 19

horas, pa ,o séguinte:'
Cu, o Técnicó de Contabilidade

I

l Para ingr so no curso acima referido o aluno 'deverá
.snbmeter-s a exame de seleção, a ser, realizado nos dias

16,' 17 e 1, de, fevereiro de 1972,; cujo programa será

baseado no que segue: f

Port gues .I
Redação co tema a ser escolhido

Artigo - A 'jetivos e .suas. flex�E}S (gênero, e número)
Pronomes _, pessoais, possessivo , demonstrativos, rellilti--
vos, indefintpos "

, Verbos. auxilitres, regulares e i' egulares
Sinônimos e tntônimos

/
1 -,

Análise, morfCfógica e análise

,Mate ática
Frações ordiná ias e decimais
problemas)
Razão e propor ..

ão (problema )
Medias: aritmét' a, ponderadaf e geométrica
Porcentagem ...;,. Juros simpl s _, Regra de três simples
e composta
Câmbio ..... Poteni iação - R diciação - Equação do 1.0

grau com uma v riável.

J I

conhecim'\tos
G ais .

A. pátria brasileir�, (assunt1 atuais)
A era espacial
A' década das Icom nicaçõe
A evolução da mecl'lCina
A �eonomia munici�'�

aI.

Pára o exame acima- o c didato deverá apresentar na

Secretaria do Colé io é o dia
.

31 de janeiro, os

seguintes documentosá .

�.
,

Certifica.do
de conClU�S'o . vida esc.olar do: curso\'Funda-

mental em duas vias (,. i asíal ou equivalente)'
.

Certidão de 'nascimento 'ara ser 'fotocopiada
Atestado de sanidade fí Ico-mental
Certidão de vacinação a

Prova dê quitação milit
Prova de qUitáção eleitr
Prova do pagamento dt
para o exame. I

Canoinhas, 08 lide ianeíro de 1972.

Vinicius MJrcos �AlIage - Secretário "

Visto: Zaid�ó E.� Seleme - Diretor

fundamentais e

para maiores de 19 anos
/

1 para maiores de. 18 anos

scrição (no valor de Cr$ 15,00)

,/

E O I A

L�'
- 02/72 ,.

De ordem do senho Direto, torno público que a Secrê-

,taria do Colégio Co ereial de' anoinhas, estará atendendo
os alunos, bem co o as par, es interessadas, a partir do

dia 20 de janeirq at' o dia 31 d. janeiro,desde as 19 hóras,
para o seguinte:
Exames de se unda épo'a e segúnda chamada

Os exames de se nda época bem como os de s�gunda
,chamapa, serão re lizados a par, ir do dia 07 de fevereiro

de 1972, às 19 raso

NOTA: os 'alun s que necessit� em prestar estps exames'
deverão apresentar-se a Secretaria ,do' Colégio,

no má�imo até o dia 31 de Jan iro, afim de preenche
rem os requeri entos e recolher taxa de inscrição
que será de (;r 5,00 por matéri

MatrÍc as
As matrículas para o

dia 20 de jan ira e encerrarão

11;0 dia 31 de 'aneiro de '1972.
Aouid de' , I

A anuidade erá de Cr$ 600,00 . eis�entos cruzeiros),
assim dividi a: Cr$ 120,00 de inscr ão à matrícula e

Cr$ 60,00 d mensalidade letiva.
Bois 8 de Estudo'

O aluno ca ente de re:!urso, poderá
para preen himento o qual deverá�ser ntreguE! nB Secre

taria do légio Comerciàl, juntamente com' a matrícula.

Ao· letivo
O ano le vo iniciar-se-á no dia ' 1.0 de arço próximo
às 19 h as, e o horário de aulas será afi iido em Edital

nas dep ndências do Colégio oportunamente.
anoinhas, 08 de janeiro de 1972.

Vinicius Marcos AlIage Secretário

Visto: Zaiden. Emiliano 'seleme � Diretor 3

e 1972 terão InICIO no

PRETERIVELMENTE

)

de ,1971, para a Convenção
Municipal, a realizar-se dia

16 de janeiro de 1972,
E O I T A L N.O 3/ no

\ Clube local, sito na Rua

Ten. Ari Bauen, às 9 horas
Convenção

.

Municipal da
Arena

. Município de � da manhã, nesta cidade

Papanduva. <. para as delibera
- da

,

O Presidente da Comis-' seguinte Esmeraldino 'Maia

são Executiva do Diretório rdem do Dia: Presidente do

Municipal da ARENA, dos Membros Mrlnicj,pal
forma da Lei, co a os I

...:... •
_;. --:-.....:.----...:....-----

senhores fili ao Partido

até o Ô .

de novembro

·Aliança
Muniéípj'o de Papanduva

1 Santa Catarina _

Diariamente às 15:00 ti:

Sucesso Nota 1350

Vunoinbas

Êdital
�

de (itacão
,

(O o' prazo de
,

,'tri ta (30) dias
o 'Dou r -Nicanor Alexandre

Ramos, J iz Substttuto é,m exer

cício, na omarca de Csnoi has,
Estado de Santa Catarina, na

Iorm da Lei, E\tc.
.

etros qua
alqueires e

'ocalidade de

nícípío e co-

ontantes, por
seus diversos la os são: Jair

Campos Côrte e J me Zaguiní,
Sezefredo Corrê e Silvestre
Adarncheski, faze d frente para
a Estrlida Geral, a oinhas-Ma

jor Vieira, adqui ida or compra
de Milton Beye od. em data
de 27 de maio e 1 58, confor
me ajuste com o I:IWsmo, qut',
por sua VE"Z a oUVe! a de RJtà
da, Rocha Mor Ira e' Maria da
Rocha Filha, h rdeira. de Maria
Thomazia Mo eira,

�
u Mllria

Thom&zia da Rocha, em cujo
Dome acha-se

tl&DSCt�tó
o ter.reDU ('m obj o no R j€tro de

Imóveis. so íl),o 1 450, fls.
224/225, livr '3-0, Fei a a jus
tíficsção da osse, foi mesma
julgada por sentE'nça. E para
que chegue ao conhecirpeoto de

tndos, mso ou o !VIM. lJuiz de

Direito, qu. se se expe ie"e o

presente' E ítal, que ser, publi
cado na fo ma da Lei e fixado
no lugar de costume. ado e

passado esta cidade de' Clllno:�
nhas, Es üdo de' Santa C tariea,
aos dez nove dias do m s de
novem ro de mil, Dovece t08 e

setent e um. Eu. Zaid
I'

E.
Séle ,Escrivão, o subscrevi.

r Alexandre Ramos 2

Substituto, em exercício

!
STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21:00horas.

Renovadora· Nacional
e dos,Suplentes dó Di
retório Muni�ipal;

2 - Escolha dos Deleltaj�l""""''''''1
e dos Suple , Con-
ve egional.

'. )

apanduva, 04 de janeiro
1972.

'

de Almeida
Diritório

n

eitura' Municipal de Três 8arr<as
T DE PREÇOS,- N. 01/72
o refeito Municipal de Trêe Berres, Estado de Santa €a.

tarine, iOl;rta úblioo que .e achs aberta pelo prazo de quinze (

diae, Tómadíf e Preço. para aqui.ição do leguinte. equipamen :

1 • Doi, (2) Ca inhões Besoulantee. marca "Chevrolet", �co ,caçam·

ba), capacida, 40 me/3, cinco �5) marchal, ferramenta e aoeesô

rio, noemeis:
'., ,

2 - Um (l� Tratoe 'p 9 Agricultúra, equipado com

marca "Mauey F', gueon", 65X;
3 - Uma fábrica de tul) , de concreto, e] betoneira Qdoi.� vibre.

doeee e todo. OI. • pertence. e eceseôrioa, ara tubos de 30

e 50 cm diâmetro•.

Pr

A. propoetas para . presente Tomada

entregue.�na· Prefeitura Mun] ipal, até a.

janeiro de 1972, em envelopei; fechado•.

Serão con,ideradal é [u ada. 10m te a. propcstae cuia eqní
pamento elteja perfeitamente eo ", adrado nal exigêoci81 �e'te Edital.

O, proponente. deverão \ pr entar ainda OI documentoa

exigidos pela Lei E.todual 4oA21, � envelopei também feohadoa é
etn sepaeado da. propostae.

A. propostae deverão

.('gaiote. Íteou
1) Indicêção clera dai' ca cterísticâ do equipamento oferecido

2) Prazo de entrega do quipamentÓ
3) Preço total à vida;

,

4) Local e lede do p ponente no elt, do ou onde mantenha

oficina para fl'lparaçõ e de onde partir o- atendimento técnico

quando neceseârio.
'

rão aberta' e [ulgadaa I U bora, do dia 18

dt'J janeiro de 1972, r uma Co�inão previa nte nomeada pelo I

er, Prefeito Muni paI e a escolha recairá não beigatorismeute Da

proposta do meno preço, ma. naquela que me or le enquadrar
dentro dOI inter le, do Município, coueiderando-se mo Importantes '

OI Iateres, preç e condições, e pre,teza na a'lIi,teocia t cníoo.mecânica.

,
Ore. tado final, bem' como a homologação, d presente de-

penderá do recer do Prefeito Municipal e eíte fica elervado o

direito de ulscão de toda. ou de uma da. propo,ta, re.entadal,
sem que c iba aOI participante. ó direito de interpelação iudícial ou

extra-jud] ial, ou Iodenizaçõee de qualquer naturese,
'

refeitura Munioipe] de Três Barrai, 03 de janeir de 1972.

DORIVAL BUENO - Prefeito Municipal Iv

Pa�elas·

sa (

e
I

,

Jogos

�======�==�=====�
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CORREIO 00 NORTE

Publicação oficial' da
I

- Decreto N. 183, de 2-12-1971
PR EFEITlJll A M (J NICIPAL

)

partir de I.D de [aueirc de 1912, Da forma estsbelecida
DO artigo 3.° .da- preaente Lei.

'

Art. 2. - O cargo isoledo de provimento .em

'c�miuão de Secretário Municipal de Adminimtração
Gerat, criado pela Lei 0.° 228, de 16 de isneiro de
1970, palia a fazer parte integra�te do quadro único
do, município, com o padrão cG:t.

Art. 3. ..... A 1llcala.padrão de veucimentoa adota
da pela Lei 0.° 12, de 7 de fevereiro de 1962 e repre
lentada pela. letra. de A à i, paliará a vigorar de
acordo com OI velo�el especificadce na tabela seguinte:

Escala-padrão de vencimentos dos Funciondrios
Públiais Municipais

'

Escala-padrão Vencimento mensal Vencimento anual
A Cr$ 250,00 Cr$ 3.000,00
B :t ,,327,00 :t 4.024,00]
C » 400,00 » 4,800,00
D »462,50 - »5.550,00
E » 525,00 »6.30u,co
'F »550,00) lt 6.'600,00
G »600,00 »7.200,(\0
H »625,00 »7.500,00
I »650,00 »7.800,00
J »675,00 »8.100,00

'�{ Prefeitura L\1,uni,:ipal de Major Vieira, 17 de

431.31 \'., dezembro. de 1971.1_ • '. • •

400.00 \"asD Mtgu731 Marao Becil - Prefeito Municipal,
831,31 : 'rgos Isolados de Provimento Efetivo

Cr$ 3.792,50 "" Quadro, Unico do MunicíPio
SITUAÇÃO ATUAL

I.o de câlà�� �

Cargos ou.funções Padrão
1 'l Tesoureiro H
1 ��,SecretÁrio II
1 ��crit. DMER D
1 ��al (vago) D

srr\�çÂo PROP STA

CargOS\J!funçõeS adrão Venclm. meDiaI
Tescuref H Cr$ 625.00
Secretário � H »625,00
E�crit. DM.'ii D »462,50
Fiscal (va ) '\!� D »462.50

'.� (

Cargo ]solad; de P,.ovi�:ento, em Comissão
di) Quadro Unico dÔ'�!Jlunicípio

'

1.° de cargos Carg .

ou funções

Plldrã,\venCim.
mensal

.

1 Seceetâ o Municipal de /

Admi stração Geral C . Cr$ 400,00
Art. 4. - Està, Lei entrará 'em vigor 11, dab•. de

sua public ão, revogadas a8 disposições em
'-l, trÁ.rio.

Prefeitura Municipal de Major Vieira,
dezemb o ,de 1971.

'

,

fll:Z e Stcplementa Dotações Orpamentdrias
..

�lUl�1 Marão Becil, Prefeito Municipal de Maior
Vl�l�a, ElfIf'i9 de Santa Catarina, DO UIO de I.ual àtri.
bUlçoe. e ten� .em vida o art. 7.0 da Lei D.a 245, de
3 de novembro 1970

D E C R

E_�-
A:

" /

Art. 1. � Fica '.oulada Da import�ncia de Cr$
3;792,50 GTrêl mil, aetec ��'. e noventa e doi. cruzeiro. e
cmquenta celitavo.�, a••e�ntel dctaçõee orçamentária.:

.

Secretaria OeAJ,
1206 - Artigo. de upediente'.

.

403,35
J.3�7, - Servíçoe de impreuão 548,75

952,10
Contabilidade

\120'6 - Artigo. de expediente 307,25
1310 • Pallegenl e begagens .

'

2U,84
,

'�\ 549.09

!!�ucação e C,:,�tU1'a . ",
1119 - Restituiç. por aulal minieteada••pro(ellorel\i210,00
1l�3 - Subetitutos ",,�.oo1.4611"00

1305 -

1235 -

Depar tomento Municipal de
Estradas de Rodagem

Conlervação, reparoe, etc.

Peças e aceu6riol

Total dai &nu}açõe.
Art. 2. - Ficam suplementadee por conta dai

anulacõee do artigo aoterior na importância de Cr$
3.792,50 (tr&. mil, setecentoe e noventa e doi. cruzei
rOI e cinquenbí centavos), ai I�guintel:lotaçõe.:

Contabilidade

3414.
,

Veocimentól

Serviços Urbanos
Materiail,para inltalaçõel elétrica.

Departamento Municipal de
Estradas de Rodagem

VantageDl trabalhilta.
Combultíveil, e lubrificante,

Educação e Cultura
Material Didático em geral
Outra. reÚibuiçÕl;l1

Secretaria Geral ,

120,00
600,00

1129 - 250,00

1128 -

1208 -

560,00
2.000.00

1227 '-
1130 •

1310, - PSllagenl e bagagen.
Total dai luplementaçõe.

130,00

Cr$ 3.792,50

Art. 3. - Este decreto éotrará em vigor na data
de lua publicação, revogada I a. di,poliçôel em contrário.

I

Prefeitura Muuicípal de Maior Vieira, 2 de
dezembro de 1971.

ai) Miguel Marão Becil
Peeíeieo Municipal

al� Jair Dirschnabel
Secretário

Lei N. 2'59, de 17 de dezembro de 1971
Abre Crédito Especial,

Miguel Marão Becil, Prefeito Municipal de M Jor
Vieira. Eltado de Santa Catarina, faz 8aber que Câ-
mara Municipal decreton e� eu lanciono 8 leg nte

L E I:
Art. 1. - Fica aberto o crédito elpeci Da im-

portância de Cr$ 2,4�4,00 (doil. mil quatro�e, to. a cin·

quenta e quatro cruzeiro.), para fazer face a. dellpelBI
, abajxo:
Repre.entação do Vice- Prefeito

Qualificação
- Eleitoral

Total

1.704,00
750,00

Cr$ 2.454,00

Art. 2. - A. delpel1u �OD.t8 te. do artigo pri
meiro, correrão por conte do prov vlSl excello de arre

cadação do pre.ente exercício.

Art. 3. - Eeta Lei entr á em vigor na. data de

lua, publicação, revogada. ai llpoliçõel e�' contrário. "-

Prefeitura' Municipal e Major Vieira, 11' de

dezembro de 1971.

•• ) Miguel Marãó
,

- Prefeito Municipal

Regi.trada e publicada a prelente Lei na Secretaria I

Municipal aOI deze.. e�. dia. do corrente mêl.

á,) Jair D' �thnabel - Secretário,

17 d�- dt'zembro d.e 1971
Eleva os valor da escal;j"padrão de vencimen-'

tos dos {un onários 'do Quadro Unico do

Munid o e dá outras providêncig.s
Miguel arão Becil, Prefeito Municipal de Major

Vieira Elt o de, Saota - Catarina, faz) sabe.: que a

Gâma;a M icipal decretou e, eu lanoioDo a leguinte
L E : , 'd N

Art 1. - Fica elevado OI valorel da e'9ala-pa rao

de vence eatol dOI funcionário. público. municipail, de
confor dade com a e.cala-padrão anexa a elta Lei, a

JU!ZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS

Citdção

»

500,00
500,00
370,00
37.0,00li>

1.° de cargos
1
1
1
1

as) Miguel Marão Becil - Prefeito Municipal
Re Isteada e publicada ,na Secretaria Municipal
d zessete dias do corrente mês.

. ,

aos

as) Jair Dirschnabel - Secretário
,

LEI N. �61, de 17 de dezembro de.1971
Eleva os valores da escala-padrão de vencimen

t�s dos Professores do Quadro' Uniéo do

Magistério Municipal
Miguel Marão B�cil. Prefeito Mupicipal de Major

Vieira. Estado de Santa Catarioa, faz saber que a C�
mara Municipal decretou e, eu sanciono 8 seguinte

L E I: _

Art. 1. -- Os vencimentos .d09 Professores do

Quadro UQico do Magistério Municipal, a partir de 1.0
de janeiro' de 1972, flcim reajustados na formá, estabe-
lecida no artigo 2 o desta Lei,

I

Art. '2. - A escala-pedrão de Vl!ncimentos adota-.

com

Fernandes, Juiz de
1.::0 C8 de Mafra, em exer-

cício nesta comarca' Canoiohas, E'starjo
de Santa Catarina, na

.

a .da Lei, etc.-

FAZ SABER 60S que o presente Edits e Ci,.

tàção virem, ou conhecimento dele tiverem que,
parte de José de Oliveira Franco, r.esidente @ domici

liado nesta cidade, cite os interessados incertoe e

não sabidos para, contestar, quer4!!Odo. .. o

'Iprazo legal, a presenté ação de· ,APIÃO, n.o

5.481, com o prazo de tri ) dias, a contar da

primeira 'public ,referente a duas (2). glebas d�
terras a área aproximada de 363.580m2, sendo,

- a primeir�, com a área aproximada de 207.'790m2

confrontando em seu perímetro com terra!! de Otavio

Franco de Oliveira, Francisco Muchalovs'ki, Arroio

Tamanduá, João Tchaika, situada em Major Vieira,

/

\
,

15.01.1972

DE .M_AJOR
da pela Lei n,? 6,' de 13 de dezembro de 1961, é

representada pelas letras de cA à Q:t e passará a vigo-
'

rar de acordo com 08 valor�s especificados Da tabela
seguinte:
n.
° de cargos Cargos

Prcfessor Normalista
Prof. Re. Ens. Primário
Prof. Complementaristà
Professor Habilitado

Padrlo
Q
L
F
A

'Vencim. mensal
Cr$ 200,00
» 175,00
» 162,50
» 160.0"

-

Art. 3. - Esta Lei entrará em vigor Da data de
sua publicação, revog_adas as disposiçõ em contrário.

Prefeitura Municipal de ajor Vieira, 17 de
dezembro de 1971.

asD Miguel Marão Bet»
,.

Prefeito Municipal
Registrada e publicada presente Lei na Secretaria
Municipal aOI, dezesse dias do corrente mês.

irschnabel - Secretário

LEI N. 2 2, de 17 de dezembro de 1971
,

, Ca ela parte da Dívida' Ativa e dá
I

outras p,ovidências
iguel Marão Becil, Prefeito Mu�i�ipal de Major,

a, Estado de, Santa Catarina. faz saber a todos os
.

itautes deste município que a C�mara Municipal
decretou II. eu sanciono 8 seguinte

L E 1:
Art. 1. - Fica cancelada as Taxas e I�pE!stol,

lançados em Dívida Ativa, que Dão atingiram a impor
tância de Cr$ 10,00 Cdez cruzeiros) de exercicios anteriores.

I .,

,Parágrafo Unico - O cancelamento far-ee·á no

, minai, expedindo. se uma relação da· importância total
inscrita.

Art. 2. - Os contribuintes não beneficiados. de
verlo recolherem os impostos e taxas sem mults,' jurolt
e correção monetária, dentro de 30 dias ap6s a publi
cação desta, mel�os os lançados fim Divida Ativa.

Art. 3. - Esta Lei entrarÁ em vigor Da data de
,

aua publicação, revogadas as disposições em contrério.
/

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 17 de
dezembro de 1971.

.

'_s� Miguel },{arão Becil - Prefeito Municipa'
I

Registrada e publicada e presente Lei na Secretaria
Municipal' 80S deaessete dias do corrente mês.

asD Jair Dirschnabel - Secretário

LEI N. 263, de 17 de dezembro de 1971
Autoriza o Chefe do Poder Executivo vender

,

tubos de concreto

Miguel Marão Becil, P,refeito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina, fa,z saber que a Cá·

,;. mara Municiflsl decretou e, eu sanciouo 8 seguinte"

'LEI:.
.

. 4,�;, Art. I. - Fica o Chefe do Poder Executivo·

auFb��zQdo a ven.der tubos'. de concreto conforme diâme-
tro ê�t�ll!la abaIxo:

.

ar',tubos de 50 cmts, preço ún�t�r!o e-s 14,50
b) - t�bos de 50 cmts, preço uDltariO Cr$ 7,70

Parágra�Unico - A tabela cons�ante do artige
anter�or, pOderi��erreajustáveÍ

dt! acordo C(lm a ele

vação do custo de�, aterial e mão de obra.

. Art. 2. - Esta" �,ei entrará· em vigor na data de
sua publicação, revogadif�s, disposiçpéS em contrário.

Prefei�ura M,unici� de Major Vieira, 17 de
- dezembro de 1971.

as) Miguel Marão! Reci , Prefeito Municipal
) ,

,Regi�t�ad8 e publicada a
. present"�, Lei n8" Secretaria

MuniCipal aos d�ze!ls�te dias do

cor��nte me�.
'

8S) Jazr Dzrschnabél - se .retárlO
, ,

.

'<\

,Santa Catarina

o pra_z,;o de trinta (30) jdías
desta comarca; e' b) - a segunda, com a área apro
ximada de l55.790m2 confrontando em seu perime
tro com terr's pertencentes a Otavio Franco de
Oliveira, Davi Granzs, Otavio Franco de Oliveira e

Antonio Franco de Oliveira, situada no município de
Major Vieira, desta comar

.

a,-justificação da

poslle" foi a Julgada por sentença, E para
__...,.- ,---egue ao conhecimento de �odos, mandou o

MM. 'l:li,,-de �ireito; qUf!' lie expedisse o presente
\ Edital, q.ue� publicado Da forma da Lei e afixa-
do no lugar �costume. Dado e pa�sado Desta

<

c�dade de CanOinh�8.t!.dO de SaDta Catarina: IlOS

Vinte ,e três (23) dias- do m"'ê-s--4t dezembro de mil,
novecentos e setenta e um (l97�uJ Z9iden Emi
liano S�leme, Escrivão, o subscrevi. ,

EDWARD D�AS FERNANDES
"

Juiz de Direito, em exercicio 2
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CORMEIO DO NORTE 15.01.1972

Notícias de
Escreveu� Esmeraldino M. de Almeida

18 anos depois
1 - REVIST,A «Paraná em Páginas» página 6. «Díno,

18 anos de colunismo social». A revista" dirigida por Can
dido Gomes Chagas, que' não elogia com facilidade, dedica
uma página inteira a minha formatura na Faculdade de
Direito de Curitiba. A tônica da notícia, um elogio que
recebo humildemente. «Enfrentando as dificuldades de uma

cidade difícil para quem se lança a realizar coisas nóvas.
Dino foi conseguindo seu lugar ao sol» 2, - 25 de dezem
bro de 1971. Canal 12. - Programa Maxi Show. Mari9
Wendramel pede a Seus telespectadores: tragam uma colu
na de Dino Almeida, na Gazeta do povo, e receberão uma

revista ,Quatro Estações e um poster de Curitiba» 30 minu
tos depois. Cinquenta revistas dlstríbuídas, cinquenta revts- '

tas em mãos de Mario. Audiência do programa e prestigio
do colunista. É o presente de Natal que recebo, dos meus

leitores. (Gazeta do Povo)

Serraria Industrial Brasil�irà 'Ltda.
Possivelmente ainda no corrente mês será inaugura-,

da, uma grande indústria em nosso município, trata-se de
uma firma que dará um impulso de grande valia pará toda
a região norte, eatarlrrense. Trata-se da «Serraria Industrial
Brasileira Ltda.s Sua sede é em São Paulo onde já vem

desenvolvendo suas 'atividades. Aqui o seu faturamento
-médío mensal será aproximadamente de Cr$ 30[1.000,00
(trezentos mil cruzeiros), 'o consumo de energia elétrica
previsto será de aproximadamente Cr$ 3.000,00 mensal. A
bracatinga, vassourão, copa de pinheiro e outras madeiras
ainda não aproveitadas na sua industrialização, agora serão
aproveitadas. Após a inauguração da Indústria, esta coluna
dará amplos detalhes da mesma aos nossos preza{!os leitores.

Fábrica de Calcário
. Outra Indústria que também brevemente entrará em

funcionamento em nossa cidade é uma Fábrica de Calcário,
a mesma será instalada no quadro urbano na Avenida
Papa João XXIII. A jazida do precioso fertilizl}nte .é.uma
das melhores existentes em toda a Região, virá abastecer
não somente.a Região como também exportar Para outros,
estados da Federaçãn.

'

Amanhã, eleições nos Municípios Brasileiros
Amanhã, haverá eleições na maioria dos munícípíos

brasileiros, para eleger 08 membros dos DiretórJos Muni-
'

cípaís, de conformidade com 0< calendário baixado pelo
i.T.E. «Superior Tribunal Eleitoral». Em Papanduvs será
eleição pacifica, uma vez que foi, apresentada uma só cha
pa o que vem justificar a boa vontade dos filiados a paeí
Iíear a família Arenista em nosso Município.

Menção honrosa para Maria Neuza �

Borges Karlsson
A aluna do Ginásio local vem de se destacar com a

biografia que escreveu sobre um personagem ilustre do
'

munícípío que já passou para a posteridade. Eis o ofício
enviado pelo Diretor do Departamento de Cultura «SEG»
ao sr. Diretor da Escola Básica «AUnor Vieira Côrte».
Florianópolis, 9 de dezembro de 197J. Temos a satisfação
de comunicar a V.Sa. que a aluna Maria Neuza Borges
Karlsson do curso ginasial desse estabelecimento de ensino,
pela biografia que escreveu sobre Alfredo Lopes de Olivei
ra, recebeu Menção Honrosa, no Concurso Estadual de
Biografias Personagem Ilustre de Meu Município. Em anexo,
estamos enviando o certificado e o premio conferido por
este Departamento de Cultura, pedindo a essa Direção o

especial obséquio de fazê-los chegar às mãos do aluno
premiado. Atenciosamente.' Carlos Humberto T. Corrêa.
Diretor 'do Departamento de Cultura - SEG.

E O juramento? •••
TODOS os companheiros da Imprensa estão revolta

dos com o que aconteceu, recentemente: um colega" se

esvaínco em _ sangue: vítima de acidente na estrada das
praias, foi levado as pressas para Paranaguá. Lá um mé
dico simplesmente se recusou a atendê-lo. Não havia ne

nhum lugar onde ele pudesse ser socorrido. Houve então
o seu transporte (sempre perdendo sangue) a €Juritiba onde
ele acabou morrendo. Nós vamos saber o nome deste mé
dico: não apenas .nós, mas todos que lutam na Imprensa
do Paraná. E a sua posição de indiferença diante de uma

vida humana não ficará impune. (Coluna de Díno Almeida,
Gazeta do POVO)

Passarela da Sociedade
,

Dia 17 do corrente quem estará festejando Idade nova
é Sra. Donida -Costa de Morais, virtuosa espôsa do Senhor
Albaro Dias de Morais, industrial .aquí residen,te. A data

(

Prefeitura Munici�al �e Major Vieira
\

Despesa
�--�------------------------�----------------------------------��----------.----------------

II ,AÜTORIZADA II' REI LIZADA

Dotação II Suplement. II !nulação II T o T A L Até o mês ÇP(JI Do mês Cr$ II TO T A Ir Cr$
�����================�====�==�======�

1 - Câmara de 9.000,00 6499,79
.

1.668,66 8.168,45
2 - Gabinete do refeito 22.504.00 135.19,09 936,0.0 )4,455,09
3,- Secretaria Gera' 12.101,60 130,00 952,10 9.053,14 1.887,20 10.940,34-
4 - Setor de -Contabi

•

ade 22.192,40' 250,00 549.09' , 19.987,23 3.726,44 23,713,67
5 • Setor de Seguranç Pública 3012,00 ' :'W43,77 412,00 \ 2.455,77
6 - Setor de Saúde Públic ' 13900,00 f' 2.306,10 637.0q:' 2.943,10
7 - Setor de Educação e C • ura 36400,00 720.00 27:271.75 ·6.804,51 34076,26
8 - Setor do Fomento Agropecua

.

o 10.700.00 2173,50 2.432,00 4605,50
9 -, Serviço. Urbanos ,9,530.00

.

132,50 8.226,66 468.33
, 8.694,99

10. Servo de Obrae e Visç.• DMER p9.8oo,oo 2.560,00 128604,81 14.163,61 142.768,-12

Total da Despesa Orçamentária 2�00,00 '3.792,50 219.685.84 83.135,75 252.821,59
�

Extraordinária

referente

Créditos Adicionais
,Lei n.O 259, de 17 1'2.71
Decreto n.O 177. da 25.6.71
Decreto n.O 172� de 02.2.71
Decreto D.O 173, de 02.2.71
Decreto 0.° 176, de fO.5.7l
Lei n.O %58, da 28.9.71

Sub total

Restos a Pagar
Do exercício de 1970

Total da Deapesa Extraordinária

TOTAL DAS DESPESAS
, '

Fundos Disponi
Em Caixa

Na Tesouraria
Em Bancos·

Banco do Bra,iI S.A.
de Participação do Muníeípioe
Banco do Braail S .

- CfMovim.
Banco do Estado e Santa Cata-
rina S.A. - CI vimentc
Baoco BraliJeir de Delconto S.A.
- CiMóvimen
Banco Naci a1 do Comércio
S.A. - C: ovimento
Em po ef de responsável.

G�RAL,

de 13 de janeiro d" 1972
orival Bueno, �refeito Municip I de' Trê.
arfai. Eatado de Santa Catarina, etc.

LVE. delignaf OI lenhor!!1 Adhe aI! Schu
mecher. Itor Mendel. Sezinaodo de Andrade. Jorge de
Souza e ineu Pac�eco. para comporem a Co iilão de
Abertur e Julgamento dai Propo�t81. objeto o Edital

" de To ada de Preçol 0.° 01/72, delta Prefeit ra.

�refe'
.

ra Municipal de Trêl Barrai, 13 de, iineir de 1972.

.' D J'%Val Bueno Euzebio Farian
MunIcipal Pra' o Municipal Secr. E cutivo

A

ao .rnes de 1971

2454.00
3.006.85

6.000,00 15.000,00
3.600.00.
,6.IJoo.00

,
.

\
1 fi5o,oo

'Ç 6

6.00i!)�"
31. 10,85 11,820,00

'.," 10256.66
,"- 22076,66

"'24l.76�.50

�"

1,374.00 1.374�0'3006.85 3.006, 5
10,0.00 1.320,00

3.432,00
6,000.00

37440 1542.40

4.855,25 16675.25

10.256.66
485525 26931,91

37.9'91,00 27�.753.50
ii

324.85

14.027,60
57,03

80.64

57.11

1.220,00
3432,00
6.000.00
1.168,00

,
'

DEMAJOR VIEIRA, 31

REINALDO CRF;STANI - Contadoll

DEZEMBRO DE 1971.

MIGUEL MARÃO BECIL - Prefeito

será comemorada festivamente quando. 08 cumprimentos'
pontificarãO em alto estilo para II: aníversarlante que é

pessoa muito estimada em nosso meio social.

X ,X X X

Dia 28 deste nossa agenda social .regístra com prazer

o aniversário natalícío do S�" Severíano S. de Almeida,
filho do saudoso Ooronél Severo de Almeida, um dOI fun

dadores de Papanduva. N�quela data 0,8 cumprimentos
estarão em pauta para o (BI18no.) que g?za de real) estima \

por parte de sua vasta relação de,amizade. A coluna se

associa as felecitações almejando a todos perenes felicida

des a todos.

UMA POR SEMANA «Podemos Iacílmente perdoar. uma
criança que tem medo do escuro: a verdadeira tragédia aa

vida é quando 6S homens tem medo da luz» (Platão)

Publ'icaçao -ofictal da

efeitura Municipal de
iBARRAS

192) de 15 de outubro de 19
Receita e fixa a Despesa do Munici io

Barras para o exercício de 1 72
Doriv Bueno, PrefeitO Municipal.de Três B rral.

Fllço ii ber a todos OI habitante. .deste Mu cípio
que a Câmar' Municipal decreta e eu genCiODo a

seguinte L I :

Art. 1.
.

O Orçamento do Município, para o

exercício finan iro de 1972, estima a receita em Cr$
280.000,0.0 (du otoa e oitenta mil cruzeiro. e fixa a

deipela em igua importância.
Art 2. - receita lerá

arrecadação de tr' UtOI, rendas e outra. rec

te. e de capital. forma da -Legielação e vigor, com
o seguinte deedobr

1 - Re itas Correntes
Receita Tributária 46.50
Receita Patrimonial' lo
Traneferêncíae Corre ) 157.4
Receito. Divenal 12:8 0.00 216:800,00

.

2 • Receitas de Capital
Operações de Crédito
Traneferêaciaa d!l 'Capi I

TOTAL

63,200,00

Art. 3 - A despe a dietribui

Orcament�r1a., da seguin e maneira'
'I - Poder Leg latioo

€âmara de Veeeadoree
2 - poder Exec

Gabinete do Prefeito
Secretaria Gerei
Setor de Contabilidade
Setor de Saúde Pública
Setor de Educação e Cultura
Setor do Fomento Agropecuá

•

Setor de Eetradas de Rodege
Setor de Serviçol Urbano.

TO:rAL

280.00Q,00
por Unidades

lf.500,oo

30.824,00
10.124,00
25.010.00
11.900,00
36.·UO,00'
15.442,00
120.700,00
26.060.00 276.500.00

,

280.000,60
Art. 4, - A aplicação diecriminedoe

no artigo anterior. Iar-se.â d ao rdo com OI programai
analiticoe 'eltabelecido. para. idedé. Oecamentêrlae,
constantee do anexo V, apr vedo e alterâveie por De
creto do Poder Executivo.

Art. 5. - Fazem pa e da esente Lei OI anexos

I a V, que a integram, e. eciíicen o a receita' poe foo
te. e diecrimíneudo a dei e.a por onlignaçõel.

Art. 6. - Fica o

.

oder Exe utivo autorizado a

to�ar medidas neceuár OI para aj' .tall OI diepêndios
ao efetivo comportamen o da recelt .:

Parágrafo Unico Durante a execuçãe orçamen-
tária. fica o Poder xecutivo 8U orizado a realizar,
operaçõel de crédito. por' IiDteCil)8cãt,

da receita, até o
-

limite previsto Da Co Itituição Federl (Art. 67).
Art. 7. - Fica o Poder Execut\vo autorizado a

auplementar dotssõe que 8predentar�m deficiência.
orçamentária no dec rrer do exercí,Cio, �ta

forma estabe
lecida no, a?:tigo 91 do Decreto-Lei n.' 201f. de 25 de
fevereiro de 1967. om redação dada lo Decreto-Lei
n 9(lO de 29 de I lembro de 1969 e c nforme o que
estabeleoe o 8rti n, 43 da Lei n. 4 20. de 17 de
março de 1964. /

Art. 8. - evogBndo.íe ai dilPO.wõel em con

trário, e.ta Lei trará em vigor 16m I de i neieo de 1972.
Prefeitura Municipal de Três Barrai, 15 de outu-

bro de 1971. ,

Dorioal B eno Euz rbio Farian
Prefeito Muo' iplr� ecretário
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SOCI' desde de T·to
-, J ' \ '

ao

de . C�oinhas
I'

_

de Con�cação
Assemblé�a Gera1 Ordinária

De ordem do, S �_Presideole e" de 8có'rdo com' os Estatu
tos Socia.is, f�carn co�vitf. dos g1; ;Ócios da Sociedade, para a

assembléie geral ordínárte, a rfalizar-se no dia 26 de. janeiro do
corrente ano, às 20,30 horas em prímerrs convocação, e ao mi
nutos após, em segunda e ú t\p_a convocação, tendo a seguinte

ORDEi

Di�!
DI-A:

1 - Eleição d� D!t�t<;>:ia xecutiva para o bíênío 1972/74;
2 - Prestação de" contas;
3 - Outros 'asslntos de int, esse da Sociedade.

NO T A: A9 Usta.8 -tu chapas deve"rão ser registradas c-otn o

Secre tárt e com

aQtecedêDÕ�'8
mínima de cito (8) dias

antes das eleições , , deverão constar o e-acordo" dos candidatos.
,

Canoinhj s, 11 de janeiro dé 197 ,

"
,

�rno Jolé dOI Santo. -

V·fto: Guilherme Prud ,- Presí] ente

A 'y I S O

/A Diretoria da Sociedade de Tiro ao Alvo C'8no(nha�,
avis seus' ASSOCIADOS que 88 festividades do TIRO REI e

NHA, será realizada somente no día 08 de abril do corrente ano.
,

Esperando receber" a compreensão de todos associados;
entecipadamente apresenta se';1s agradecimentos.

"

A Diretoria da' Sociedade de Tiro 80 Alvo de' Canoinha. 2

Para 'seus impressos
PROCURE

Impressora Ouro Vereie
A casa ::lps bons serviços

Para avisos e anúncios:

U t i I í-d a d e P ú b I i c a.

Diariamente às \2:10'.

Rádio é VIlDoinblls

Leía I Assine! Divulgue!"

CORREIO DO

Aniversariantes da Semens

/ ANIVERSARIAM-SE

H ° JE: a senhora dona

_O/inda -esposa do sr. Louri
valdo Burgardt; o senhor
Herbert Iêitsmann; as meni
nas: [ucelma de Fátima filha
do' sr. João Szczygiel e Sue/i
Cecilia Lessack.

"
.

r

AMANHÃ: a senhora dons
Edna esposa do S'. Irineu
Oliveira; os' senhores: Paulo;
Fischer, residente em Cembo-:
rui e Waldomiro Nouack; as
senhoritas: Zélia, Brauhatdt
e Dorazelia �aron Becü.

DIA 17: o senhor Antonio
Seleme.

o Ir. Edmundó Bitt
senbora, :V'iI!m de público
as peseoe abaixo relacio adas que
c<?_làbofara com dona IVOS para
a realízaçã do Natal 'os Pobres
de � 971, o quail tor ram; poso
sível atende 1.500 c nças com

brinquedos, b as e b • cbas e 15
famílias com mant'

rntos
....DOS

dias 23 e 24 I\P. .' e ano que
se inicia nOBsas\ pre c' erguemos
ao alto e rogamos a1 Mestre dei

N�zaré que abe c 'r todos que'
..
com compreensê]

'

filantropia
ajudaram.nos a p op"brcion4r aos

menos favorecidc jmo�entos de

Ubaldo F. Silv
Alcyr Woitexe
Nivaldo Roede
Odilon Davet'
E�mer8lda Ma
JORO de SllUZ
Anônimo
'Liriz Meyee
Irmãos Tbeoi orowiaki
Relojoaria L co

Ca8�aoa
Walfrido L ger
Pedro Ferr i a

Adéli� Do ehtop
Dr. José Rjo erge
Posto Eseo
Casa Natal
Stefano Sterpen
Ac�cio' Peeeiea
Sebastião �R. Cordeiro
Pedro Merby Seleme
Fuád Seleme,

Caooiõbas: 6 de janeiro de 1972.

EDMUNDO BlTTENCOURT

,

DIA 18: os .senhores: João
,Linzmeier e Osvaldo Sorg; ii

f

I sen�olit� Katia Re,gina Cres
tam; o [ouem Jose Dreher.

.

DIA 19: a senhorita Iuanil
Damaso da Silveira.

DIA 20: a senhora dona
Alzira esposa do sr, Paulo
Soares.

"

Registro

DIA 21: o senhor Engelbert
Zierhut; a senhorita Eunice
(irein Costa.

«Çor,eio do Norte- cump�i- .

mento os aniuersariantes,
desejando perene felicidades.

Novos
formulários de

, ,

Pess'oas Jurídicas
Novos "formulárfes" para a

,apresentação das "declsreções
de rendimentos" de "Pessoas
Jurídicas", no corrente ano 'de
1972, foram aprovados pela Ins
trução Normativa n, 43, baixada
pelo Secretário da Receita Fe-

'

deral a 20 ds novembro passado
e publicada no "Diário Oficial"
da União de 29-12-71.'

-

Na jurisdição da DRF de
Jotnvílle foram fornecidos mo

delos às grAficas príncípsds.sendo
certo, até o momento, que a

Impressora Ipiraoga de Jonville
colocará à venda os novos f'or
mulártos, nos próximos días, nas

];>apelartas locaís e do interior.

Civil - EDITAt
Maria Uba de 'Andrade, Escreve,ate Jurameotada dià, 24 de setembro de 1943;, doméstica, solteira,
do Cor 'tio do Registro Civil do: Município de . domiciliada e residente neste Município; filha de
Trê�

Bar;:r�'���;�d:��c:a�n�0�i�nb�!!�8�'iEiS�t�8�d�0�d�e�.::::�p�aU�I�O�O�I�se�n�,;d;o�m�iC�il�i8�
-r�ífeíite neste Muni-

Souto Cat,arin8 rlá Gonçalves de Oliveira, falecida.

Fez saber que pretendem casar: ARNO LUIZ aram,

",GUADAGNIN e ANA MARIA OLSE
'

digo Civil art.
ne tural deste Estado. nascido em or, .00 dia \ de, existir algum
05 de fe,vereiro de 1947· OICO, so lteiro, domi- fins de direito.
ciliado e 'residente Caçador-Se.; filho de Ar. ,
., Três Barras, 07 de janeiro de 1972.

mando Guadagnin e de dona Dorvalin8 Gonçalves,
domiciliados e residentes em Ç"çadol·-SC. Ela, MARIA UBA DE ANDRADE
oatural deste Estado, nascida em Três Barres, no Escrevente Juramebtada

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE' CANOINHAS - Santa Catarina

EDITAL -DE
PRA-ZO

,

,

Edward Dias Fernandel!, JÚiz de

Díretto Comarca de Mafra.
I;
em exer

cicio nes�a omarca de Canoinhas, Estado
de Santa Cat,

-

a; n8 forma da Lei, etc.

FAZ SABER, -aos que' resente Edit&l virem,

ou conhecim ..nto dele tive're', '"que, por parte de

franc:isco 4buda, nos autos de "VOGACÃO' DE
PROCURAÇAO, ficam notificados "",interessados
inc@rtos e !'lão sabidos, com o prazo, '·trinta (30)
vias, que se contará da primeira publicaç' da re�
pogação da causa, de acordo com a petição).e .

dectivo despacho que se transcreve sob o Intelr

teor: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da comar e

Ce:noinhas -, DIZ FranCisco 'Abuda, brasileir aS'ldo,
comerciantF!, residente nesta cidade, por 'bastante

pro�uràdor infra a8sinado, advogado
-

crito na Ord.

dos Advogados do Brasil, Sec
-

deste\ Estado sob
,

n.o U:i2 e- com escritório na !:l Paula Pt'reira n.o

209, que -por instrumen partic':lla�, datado dto 29

de novembro próximo ndo, co�stltUIU su� baystante
procuradora a su esposa Da., TEREZINHA BUR-

GARDT ABU brasileira, fU,acionária pública,
residente ne cidade, pau o fifn especial de ven-

der- a qu
.

se propuz'!!r comprar e: pelo preço que

ajus,tar os bens imóveis, de propriedade do ca�al,
sito esta cidade como tudo se vê do respectivo

rumento junto' a esta petição por fotócópia devi-
.

. damente autenticada. Não convindo, porém, ao s�pU
cante que a suplicada, sua procur�dora, cont!nue ,no

exercício de semelhante mandato, eis que deseJa-reas
sumir em toda a sua plenitude seus direitos de

cabeça do casal, quer. perante V. Excia;, de, a�ordo
/

Re istro Civil-Edital
o Maria Góss ski, Oficial do Registro Givil do Dis o de

Paula Pereira,
.

cípio e Comarca de Clllloinha, Estado
. de Santa Catarina, e

.,

Faz saber que pretende 9.!jar: JUVENj;l' VICTCR: DE
LARA e GLAZlETE DE CAS VILLiUl6vA. Ele, natural
deste Estado, nasctdo em Paula 'fã, no dia 15 de [ulho
de 1947; solteíro, domícllíado e e' nte neste Distrito;
filhO' de João R. de Lara e aona Ma J. de Lara, do-'
miciliadO's 'e residentes nes Distrito. ,Bla, na aI· do Pará
ná, nascida em União d, itória, no dia'19 de f reiro de
1954; doméstica, solte a, domiciliada e residente, ne
tritO'; filha ,de Laur 'ilIanova e de dona Zild& C. VUla
domiciliadO's e . sidentes neste Distrito.

�,

� Apresent am O'S documentos exigidos pelo Código Civil
art. lbO. Se alguém ti�er conhecimento de existir algum
impedimento legal, acuse-o para nns �e direUo.

,
"

Paula. Pereira, 5 de j�neiro de 1972.
.,;

MARIA GÚSS GLINSK! - Oficial do Registro �ivil

um

NOTIFIC,AÇAO COM
D'EI T)�IN:TA (30)' DIAS

,
'" ,

com a legíslação em vigor, revogsr-Ihe expressamente
todos 08 poderes outorgados no r_eferido instrumento,
p,!!lo que respeitosamente requer que

_

autuada esta,
se digne V. Excia. de mandar __J.onf&r por termo a

revogação, s'eódo dele it;l�a 8 suplicada para
tod!>s os efeitos legais publlcado 'pela imprensa
pera conhecimen e ciência, de terceiros, a quem
interessar , feito o -qu€',r pede lhe sefam 0$ autos

entreg ,independente de ficar' trasla'.1o, para deles

US. ,cO'mo e q�ando convier; depois de pagas as

,usta's devidas... Nestes! termos e dando ao feito o

alor de Cr$ 300,00, para os' efeitos Ji8cais, cujo
ta . de pagamento da Taxa Judiciária junta, bem

assim devido à Caixa de. Assistência- IIOS

Advogados.
dezembro de • (a�.) pp. Rivadávia R. Corrês.
Está devidamente se do. DESPACHO: R. hoje. R. A.
Tome-se' por termo o 'dido de revQgaçllO'; 'dele se

intimandó a lienhora Terezi a Burgarç,ft Abuda. Pu·

blique. se- edital para ciência terceiros, no Diário

da Justiça, dEI/preferência, e n8' prensa local, se

houver, álém d.e fixa-lo, no lugat' de !!tume. Mafra

p/ C8noimhas, 2Q.'l2.71. Ces.) Edward Dia
Juiz de Direito, em exercício. O �UE MPRA. '

Dado e passa,do nesta cidade, de Canoinhas, Estado

de Santa Catarina, aos vinte e quatro (24) dias do

mes de dezembro de mil, novecentos � setenta e

'um (1971). Eu, Zaiden Emiliano Seleme, Escrivão,.
o 8ubscrévi.

Em

EDWARD DIAS FERNAND�S
Juiz de Direito, em exercício:

sido nomeada repre
s produtos Manah.

; 'Ádubos e. 'Inseticidas'
<

da ,fábrica

Rua Paula Pereira, 787 '

1
I '
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InFormativo
\ J

O' Grêmio XV de Julhc, lídimo representante da,
'Juventude Canoinhense, empreende a construção do

,G!NÁSIO DE ESPORTES� o' qual é, de grande importân
'cía, pois Canoínhas há muito que o necessita 'para um
melhor ap�rfeiçoam�nto no que diz -respeito ao esporte
canoínhense. Mas, para isso amigo leitor, será necessário
sua colaboração, pois a tarefa será árdua, mas em cola
boração mútua haveremos de vencer.

'Assim amigo leitor, colabore nas campanhas que
o Grêmio H-ã promoyer para tal, e, acreditamos que
canoinhense algum se negará, pois queremos crer que o

GINÁSIO DE 'ESPORTES é anseio de todos; �m sonho
antigo que -todos querem ver realidade.

, I '

Bem, por 'hoje é só. Em edições próximas estare
mos novamente com vocês \ informando-os do decorrer

, I
'

das calApan,has.
GRf:MIO' XV DE JULHO

'/

Duas data� com casa de

I'
Tratar na Cerâmica Alvíno

madeira e garagem�., ' Voigt, com \0 sr. OSMAR.

,

NOT;AS

-, 'Hoje, em nossa cídade, os

Deputados Arolde Carvalho e'

Benedito Th. de Carvalho Netto.

,x ;X x-.

X X X
A firma Irmãos Procopiak

O engenheiro Dr. João AI- confraternizou-se; quarta I feira,
i'

berto Nicolazzt, em féri�8, se ,com uma galetada, na sede so-

encontre Ois praia de Camboriú.
1 .. I11III-------------,

,x X .x o',

Esteve' em nossa' cidade, -2a.
feira última, o .novo titular ds

Promotoria Públíca, Dr.' Enéas
Athanezlo, promovido da Ca

pínzal para !l, nesse comarca.

Solucionou o
- problema de .casa

e deverá assumir dia primeiro
de ..févereiro.

x x x

A firma Mussi, sempre em ex

pansão, instalando um movo com

plexo no bairro da Xerquesda.
x x X

Passou alguns, dia! em nossa

cidade o industrial sr; Herbert
Rítzmann.

\ I

.lIiI••Bllm•••II.llmBlt.II••II••BIIBHII.tI1••••lIlm.
• II
mm A popularissima C A S A - p'A R A TO Q O 5 lança a 'maior e mais II
li; brilhante campanha em' favor da economia popular gol" d�is meses tlI,

-I consecutivos. Em janeiro ,e fevereiro do corrente continua a !�;�ta� I
II da sua Casa 'Para Todos. Os artigos cujos preços relacionamos II
II' 8'baixó

.

serão mantidos atê, a ; datá d� 29 de fevereiro. II
_, .-

, II preço tabelado preço atual
I

mm

:.11 Las Charmant, Mousmé (Dralb'n) 3,82 3,50 II
'II' Lãs ,'Orvalho 3,19' 2,8d I
II Lãs Platina

-, I' 3,51 3,20- II

I fio de Verão Surpresa I 9,25 ' ,6,00 I
II Linha 'Ane e eleía - preço, normal- 5,00 4,20 II
• •
• 'Roupas m
II C . d' I" h' d 7 50

,... 50" II
II "

ermsa 'e ny 0.11 para
' ornem; manga curta e- ,. por 0, II

II! ' ». » » » » longa' de 12;50; por 8,50 ,II
• » 'colegial pa'ra crlancas, manga' longa de 7 ,50 'por 6,50 ,II
I Ca'ça nycron àbl�gial e em cores, crianças e adultos, 20,Od 'por 17,00 I
I T e c i d O'S I
II Luizinss "

, de 1,50 por 1,20. IS

,I ' Chitas estampadas "de 1,50 por 1.30 ri
R

'

Brim Catarinense ' de, 3,20 por .2,80, III
II Brim colegial cor firme Ide 3,50' por 3,20 II

I, Xadrez Cats'rinense\, '

I

de 2,20 \ por �,oo I
II Flanela lisa 2,00.

I Flanela estampada 2,20' I
I Não' percam essas sensaCionais ofertas da po'p�larissima (asa "Para I
'. Todos, indiscutivelmente I mais barateira da (apitai do Mate.' li
II ' -", ,,"' ,/ II

I CASA�yARÀ TODOS i
II 'I '

"
4'

"

_/F'
'

III
:. Fone, 255

,I
- Rua Paula Pereira" 501 na pr�ça da Ma!riz. 111

II "

\", . II
'!
III '

C A N O I 1\1' H A 5 - -:- Santa Catarina,

Im•••��B••••••B.��••••••�R.�.�••a.

\

v
,

o Vereador sr. Henrique
Kr"eSílinskl, eufórico e, muito
satisfeito com o nascimento Ido
seu primeiro filho.'

X l_x x

,Por lamentével1ap'so foi omi
tido .. o nome do senhor Darcy
Wiese, o conhecido e popular
Cíce, na relação dos benefiéusdos
pelo asfalto na Rua, Paula Pe-

Novela é com 8" Cancínhas

As 09:00 e as 09:30, horas
\

) "

o Egípcio e Drama de Cada Um
/ CANOINBAS.

, muito mais rádio
, ,

reira, justamente o articulador
da promoção da choupada no

dia da 'f!ntrega da grande obra.:
I

x � X

O advogado Dr. Saulo Car

valho, convidado, aceitóu e de

verá ser o próximo Presidente
do Diretório Municipal da Ali

ança Renovadora Nacional,
ARENA, � ser eleíto na próxima

"I

elaI do Sextão, ali comparecendo
seus principais auxiliares, dire
ção e funcionários do Banco do
Braaíl e 'outros convidados.

x x x

O ja�tar do Rotary Clube' de
quarta feira contou com a pre-,
sença de uma dt;legê,çilo do vi

zinho município de São Mateus.

x x x

E amanhã, além das eleições
part!dárias,; teremos' um bom
futebol. No MU!licipal, no DitA0,
p't-ogramado o jogo, reunindo

Santa Cruz e o campeão da

Liga, tapeana. Grêmio Rodovíá
'rio de Rio Negro e ,em M,arcilio
Dias, São Bernardo e Contmental,
de Rio Negrínho,

'

,

Vamos todos cooperar, com

parecendo aos estádios.

semana.

XIX X

C i ne V e-I a C r u Z-
.

� -

' ;

(O LA, ÇADOR ,DE SUCESSOS)
A P R É S E N T A -:- /

única a. 20,15 hora. - ceDfmra 14 anol

spetaculee Far-west italiano todo colorido:

J, ,A C/ ,'O N E G R O
_-----1

DOMINGU, em Dl inê - pi l3,45 h - eensure livre

'J A"C K 'ó ,N/E G R O
f

.

DOMINGO, em três leI -es ./al 16 e 19 boral - cen

lura livre. - �II 21,15, h 'al;- c�n.ura 14 anol'

Um super espetáculo de milhõe /ara mtlhões! Um elenco fabuloso"
que .sõ Disney poderia re

"

ir! Uma estória sensacional!
,

Quando o. ,Corà�á não Envelhece-
Filmado em 'I'eehnícolor cO�Fred MácMurray, Tommy Steele e
Greer Garson. Tão grundiO, ol., T vibrante!... Tão alegre que

;' �ific!lmente ,ocê ver outro igual
/

\ I
':7

DIA 17, 2a. feira - a. 20,15 hor ai - censura 14 anos

Quando: o' C 'ração n o Envelhece
c-

DIA 18, 13a.,' feir�I
a. 20,15 hora - eensura 14 anol

-JAC�' O -N E RO
'

íI -

l)iÀ '19, 48. feirai. ali 20,15 borae
,
censura 14 6nol

�8E��ÃO DÁS MÔCAS)
,

(Senhorr. e lenhor��a. entr8d gráti5)
, A Metro apresenta George Hilton no s' er filme em '

.

panav;n
- Metrocolor. - Uníca e ibição! -c

,

O. lt::.ãlete de uro

DIAS 20'e 211' 5B.:� 68. feira';' a. 20.15 h;-.c lura 18 anos
A Rank Filme(l apresenta um fUme diferente t o" filmado em

'\..... '; Techniscope e Technicolor:

,

,

, ftnérica 'Adeu
"

DI..4'-22,IJíábado - aa 20,15 hora. - censura 4 anoI

DIA 23 domingo .. 8a 13,45 horal - oenaura ·vre,
'_'_ "Mais um super Far-west italiano todo colorid .

'ua Lei" era Vinga
CÃO: Aguardem pare. o domingo dia: ,23/ em

grandiose••e..õec: a. 16 hoeaa - eeneura li re e
ai 0,30 horee - cenaura 14 �,no.

"

C maior espetáculo bíblico de jodos os tempos!

BE'N-HUR'
em Cinemascope - 'I'echnleolor,

Inteiramente em cópia nova. Não' percam!
, ,

.*5W! WU@lt'iiAAMM4& ,MI'-

.----...---------;0-.•

i4

de todos:' os

e bol'achas
\

pelos

'\ \

IN -.
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