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1 MODA E A LEI
Enéas Athanázio

Algumas modas têm ensej ado, em todos os

tempos, problemas cuja solução. é pedida ao Judi
ciário. Ainda recentemente uma senhorita do Rio de
Janeiro impetrou habeas-corpus perante o Supre
mo Tribunal Federal pleiteando o direito de filiar-se
a uma corrente da «moda», o chamado topless.

X

Ocorreu que o Delegado Edgard Façanha, da
Divisão de Censura e Diversões da Guanabara, bai
xou ordens e deu a público 'pelos jornais que mete
ria na cadeia, depois de processar no art. 233, do
Código Penal (ato obsceno), todas as mulheres que
fossem às praias cariocas SE'm a parte superior do
maiô, isto é, praticando o topless.

Inconformada com tal decisão, uma certa Helena,
através de advogado, foi bater no STF com pedido
de habeas-corpus preventivo que lhe garantisse o

. direito de ir à praia, naquelas condições, st'm a

possibilidade de ver o sol nascer quadrado.
X

Alpgando que os usos e costumes variam com

os tempos, considerando moral o que ontem não o

era, aceitando naturalmente hoje o que ontem era

obsceno, sustentava a impetrante que estavam

ultrapassados os conceitos de moral do aludido De

legado, razão pela qual acorria ao Judiciário para
pleitear a sua proteção naquilo que entendia ser o

exercício de um direito.

Depois de discutir longamente a situação, o

mais alto órgão da nossa Justiça assim se manifes
tou: "O que a lei tutela, no crime definido no art.

233, do Código Penal, é o pudor coletivo, objetiva
mente considerado, 'pouco importando a concepção

.

pessoal do agente a respeito da obscenidade da ação
que praticou ou pretende praticar. Compete à auto

ridade pública aferir o sentimento médio de pudor
coletivo e fa·zê-Io respeitado através do seu poder
de polícia." (RTJ, 65/97). -

X

E assim a Helena, modelo e desenhista de mo

das, teve o' seu pedido denegado.

Deputado Tberézio Netto
apresenta IndiEa�ão beBe

.

fiEiando o setor escolar
SENHOR PRES'IDENTE, .

O Deputado abaixo assinado, na forma regimental e

tenda em vista as razões a seguir arroladas, requer a Vossa
Excelência que se digne de determinar o encaminhamento

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a presente
INDICAÇÃO no sentido de que o_órgão est�d.ual competente
promova a imediata reconstrução do prédio da ESCOLA
ISOLADA 'DO PINHO, no município de Canoinhas.

JUSTIFICATIVA .

1.. Ao Poder Público cabe, não somente a tarefa de instalar

novas escolas como também oferecer aos usuários

professores e al�nos - as necessárias e indispensáveis
condições mínimas de conforto e de segurança, que possam
atender às mais rudimentares normas pedagógícas.
2. O prédio em que funciona. atualmente a Escola Isolada

do Pinho, apresenta precárias condições e suas. instala
ções não permitem a contmutdade do seu aproveitamento
para as finalidades a que se propoe, estando mesmo amea

çada de ruir,.o que seria deplorável.
3. Tal fato exige uma imediata providência do Governo do

Estado reclamada e -solicitada através da presente
,

proposição. -

Sala das Sessões, em setembro de 1973.

Deputado 'Iherézlo de Oarvalho Netto

falou sobre o acontecimento o Prefeito

Municipal, sr. Alfredo de Oliveira Garcindo,
congratulando-se pela conquista e dizendo
do grande avanço agrícola de nosso mu

nicípio, o que vem contando com o seu

decidido apoio. As 13 horas, foi servido
um gostoso churrasco a todos os presentes.
Este é o terceiro Depósito Regional em

Santa Catarina, depois de'Herval do Oeste

e Tubarão. A referida companhia possue
suas fábricas nas cidades de Porto Alegre,
Rio Grande e Passo Fundo, no Rio Grande
do Sul e Ponta Grossa, no

.

Paraná, jã
havendo prcjeto da instalação de outra

em São Francisco do Sul, a primeira em

nosso Estado.
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CIRCULA AOS SABADOS
------��--------------.-----------------------

/

Rubens Ribeiro da Silva

DepósitoRegional daCompa
nhiaRiograndense deAdubos

A Companhia Riograndense de Adu

bos, das mais conceituadas do Rio Grande
do Sul, vem de instalar em nossa cidade
um depósito para a distribuição de seus

produtos.
\

O grande acontecimento ocorreu sá
bado último, na sede do Tiro ao Alvo,
no bairro do Campo da Agua Verde, ali

presentes, autoridades, agrônomos, geren
tes de bancos e destacados agricultores
de nossa região. O Depósito' Regional
ficou a cargo do sr. João Wendt, gerente
do Posto Esso, funcionando anexo do
mesmo posto. Após a apresentação de

slíd, com esplanação de seu agrónomo e

Inspetor Regional de Inspetor de Vendas,

NOVOS
OLEODUTOS
A Petrobrás assinou con

trato com a associação das fir
mas Spie BatignoHes (França)
e Brasília Obras Públicas,
para os serviços de constru-:

ção e montagem de oleodutos
terrestres em Santa Catarina
e no Paraná, em 330 dias
corridos.

O oleoduto, que ligará o

Terminal de São Francisco
do Sul à Refinaria do Paraná,
terá 1 i 7 km de extensão e

tubos com diâmetro de 30
polegadas. Já a sua parte
terrestre, destinada à descar-

I ga de petroleiros, será cons

tituida de -duas- linhas para
lelas de 34 polegadas, com

3,a km cada.

Serão empregados na obra
um mínimo de 112 máquinas
entre "drag-lines", pás mecâ
nicas, "bull-dozers", "síde
booms", caminhões diversos,
tratores, fundidores, curvado
res e mandris, jipes e muitos.
outros.

CALOURO DE

PSICOLOGIA
Em vestibular promovido

pela Faculdade Tuiutí, de

Curitiba, logrou aprovação o

[ovem-canoínhense FRANCIS
CO VITAL PEREIRA, que,
desta forma, vai para os ban
cos universitários, com o fito
de se formar em Psloulogia..
Ao jovem conterrâneo, os

nossos votos de felicidades.

Campanha dos

25.000 Eleitores
O Juiz Eleitoral da 8a. Zona, Dr. José Geraldo Batista,

em colaboração com o Prefeito, sr. Alfredo de Oliveira Gar
cindo, vai desencadear uma grande campanha visando
aumentar o nosso colégio eleitoral para _25.000.

Nesse sentido a Prefeitura colaborará com as despe
sas de fotografias aos mais necessitados e várias reuniões estão
programadas para todo- o interior, em datas a serem previa
mente marcadas, onde comparecerão funcionários da Justiça
Eleitoral, acompanhados de fotógrafos, para a confecção
dos títulos.

.

Assim, concitamos a todos a também colaborarem na

campanha, objetivando seu maior e completo êxito.

Dr. Geraldo pretende um grande colégio eleitoral,
porém realista, que. exista mesmo, não só no papel.

A respeito, promoveu já uma completa revisão no

Cartório Eleitoral, excluindo todos os inscritos que não
exerceram o direito de votos nos últimos três pleitos,

Também em estudos a criação de novas secções elei
torais em regiões de maior densidade populacional.

Canoinhas que cresceu e se desenvolveu em todos
os setores, deve também aumentar, é evidente, o seu eleito
rado, para que tenhamos maior prestigio e evidência juntos
aos altos escalões do Governo.

Então, todos os maiores de . l8 anos, alfabetizados,
devem procurar o Cartório Eleitoral afim de requerer o seu

titulo e aqueles que para aqui vieram, de outras plagas,
afim de aqui conviverem e ajudar o nosso desenvolvimento,
para que, se já eleitores, transferirem o seu título. Para
tanto, basta se dirigir ao Cartório Eleítoral . da 8a. Zona,
Edifício do Forum, no horário de expediente, munidos de

quatro fotografias.

. 1J.....���it�(f_t--a�_.-tÍtt-rqiá
multa

oportrinT<fade- ê -cliance� pag:md'(')�ells_in:mostos
até o 'dia 31 de DEZEMBRO. próximo,

-

correçao,sem e
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CORREIO 1.)0 NORTE

Compra-se' um telefon��-
......-"��

Os ínteressgdos-rpoderãc dirigir-se ao Supermer-
cado Cere_al�aça Lauro Müller.

r
'

Telefone Compra-se
-

�

-

• 150 mOdelos\�r�oCê escolher

G 50 moldes' para\tocê fazer: '

36 moldes práticbs de ,

Roberto Marques e 14 Superrnoldes
� Roupas-leves, práticas�

.,

e econômicas,.na última oda, "-

para todas as Idades
,

e Modelos para crianças, sh \, rts,
vestidinhos, saias longas,
jeans, blusas frente-única
• E mais:
BElEZA (várias tipos de penteá os);
TRABALHOS MANUAIS (xale e tap te);

II' I
•

"

CULlN'AR1Alreceltas de panque s)

I

pegue o I�eu exemplar nas bancas

I �
,�

manequim
L

.

.. de novembro.�L, ..
-

<'

r rb u t c a o exclusiva:

Juizo de Direitõ da Comarca de
Canoinbas .: .Santa Catarina

,Edital

�e
(itacão com o

prazo d trint�'(30) dias
o Douto JOSE GERAllDo
BATISTA Juiz de Direita' da
Ccmarce e Caooinhas, E4tado
de Santa atarine, oa fot'a da

Lei, etc.

FAZ SA R a todos 'quaot09

I o presente ditaI virerJ ou dele

conhecimento tiverem, Aue, por

parte de OLI DINA BEZERRA
DA SILVA, b asileiral viúva, do

lar, residente em Guritibanos,
neste Estado, oi rec{uericio nos

autos da Ação e USUCAPIÃO
autuado sob n. 5'163, que se

processe por e c uiso e pelo
Cartório do Ci I, domiuio de
um terreno urb nO,\ sito nesta

cidade, na Rua Jritibsno!J. me

dindo, 20 m lio 8' es de frente,
por 40 m lineares e fundos, con
frontando: pela fr, te com a Rua

Curitibanos: d':.! u lado cem

terras de joio Silve 8; de outro

lado com ditas Ide hni.lau Z,·
dorack c peloe/filados com terras

de Julio

f3UdBt,Ui
Juoior, erfaz eudo

a área de 80 m2. Feit a jU8ti
ficação os osse, foi mesma

homOlog8d�
ar sentenç de fls.

216 dos ref rido!) autos. ,para
que chegue a notícia a to os, in

teressados ncertos e não s bidos
e ninguém Ignorar possa, m ndou
o MM.

Ti'z.
r xpedie apre nte

Edital, q e será publicado e fi
xado no ugar de costume, a im

de

que�dO�' quC!r,endo. c,ontest
m

o pedid no prazo da Lei. Da o

e pRssa, o nesta cidade e Comar a

de Can inhss, Edado de Sao a

C8t8�i
, aos dezeeseis (16) dia

do mê de novembro de mil, no

vecen os e set�Dta e tr�8 (1973�
Eu, i\lDEN E. SELEME, Es
crivã , O subscrevi.

JOS
'

GERALDO BATISTA
Juiz de Direito 2

01.12.1973

Francisco

melhorias
Porto

Sul

de São

ganha

Perdeu-se 09 se
" és doeu·'

mentosr Ca' teire 'e �entidade,
Carteira de ótoriste �Título
de Eleito pertencentes ã-, sra,
Arlete N 8a Luetke Pereira.

Ficam os mesmos sem. efeito por
ter sido requerido 2a. via.. :3

O MinistérilJ dos Transportes, através do Departamento Na

ciooal de Portos e Vias Navegáveip, está providenciando IA dragagem
do canal do acesso ao porto de São Francisco do Sul. em Santa Ca

tarina, a ser realizada em duas etapas: de 9 8 14 metros.

Considerando a tendência do porto catarinense em especieli
zar-Ie 0;8 movimentação de granéis, liquides e sólidos, também serão

construidos um "pier", silos p"ra estocagem de cereais, tanques para

insumos líquidos para fertilizantes e para a exportacão do ôleo de'

soja. Além de novos armazéns projete-se instalações p[óprias para

exportação de madeira.

,
Como São Francisco é o úuico dali quatro portos catorinenses

ligados à malha ferroviária do Estado, além de conectar-se com di

versas rodovias, o Ministério dali Transportes incentiva a instalação
de indústrias de óleo de eoja e fertilizaotes, Dentro de cinco aoos,

espeea-se que o porto de São Francisco do Sul' tenha uma movimen

tação portuária da ordem de três milhões de toneladas anuais.

fi
s

Cada Cr$ 10,00
)'/

Caixa com lO/fitas r$ 80,00
,;/
./

y,{sa Erl
----

cópias?
Em apenas 1 �g��,dos, voc�a-----"""""""
F O T O C Ó P I A S, d�_:'�ttat.€r dO,cumento,jornais ou livro. nó C A R TO"It.J.P O O

R E G I -

,

O C I V I L de N E R E�. C.

RTE, no edifício do FORUM desta cidade.

VE CONHECERA MODA74 NO SÉu REVENDEDOR CHRYSLER.

.

..',
\'

),�: .

. '-'-"._�

�'. .1;2:;,:: ,�/ �.,---
r,,:J� __.>-�� �

..... __

REVENDEDOR AUTORIZADO �� CHRYSLER
.,.,. do aFlASIL

._'-._-_ .

EXIJA ESTA ETIQUETA DE QUALIDADE

MERHY SELEME & C I A .

.. ,.,�" .;.., �,

CnDoinhas-SCRua Pa,ula Pereira, 7j5 - Telefone, 365 e 366 - ex. POSt6J� 220

��----------------�-----------

do
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�ortaria Super I. 44, de 19-) �73
-,
o SUPERINTENDENTE DA' 'SUPERINT NDÊNCIA

NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB� no o dai atri-
íçõel que lhe confere o Artigo 1.° do Decreto' n.O .450, de 13

de março de 1967.

CU�SIDERANDO a. neceaddada de compatibi izar o eetâgio
A De gacíà da Receita Fe

de d senvotvimento da pecuária leiteira à Política Ec uômico Einan- deral e Joinville, divulga
ceira raçada pelo Governo: a segui te nota: '

.' CONSIDE�ANDO que o volume da

=:
é fator decio A

�
h

.

uvo pa a o ebastecimento;
, tenção sen ores

con,
tri.

�ONSIDER N ,buintes ,ue criam, inver-A DO ai peculíerídadse das bapiall leiteira. fero
madae P��o. Estadoe do Paraná, Santa C,at,arina e If.o Grande do Sul; nam, ab tam ou comer-

dpNSIDERANDO a neceuidad'e de le jcompatibilizar ai
cializam : gado bovino,

atuail taxi�l'
de crescimento da 'oferta de leite! com a crescente leiteiro ou de corte:

demanda p lo pr,?duto; I *' /1 A Secre ria da Receita
, CONSIDERANDO que a fixação do prJ,lço mínimo de com- '

pra con.titu�eltímu,lo à, produção. pre,vitto no. �,'rtigo. 2.0, In,cilo IV,
está infor ando às, pessoas Município: ,Canoinhas '

da .Lei Deleg'\da n.O 4, �e 26 de letell!bro de 1,p62. a Alínea "L" do físicas ou, jurídicas que in- � ..�
artigo 11; da �ellma LeI. com a redação dada pelo artigo 5.0 do De. vernarem, cJf�r�m, abaterem. Coordenad�a Regional de Educaçt-

08' ..

ereto n.O 4.22, (\e 20 de janeiro de. 1969; I· ou comeréialízarem, por }": Antonio �uricio Martiohuk 72,00; Alce Olescovicz '?2,00;

�ONSIQERAINDO O' dispoato no D�creto n.O 66.183; de 5 qualquer forma, gado bovino Damazlo wroblews�
.. 72,00; Eloir José da Si 'eira 72,00; EJiseo

de fevereiro de \970; , f
.

leiteiro ou de corte" estão Porte 120,00:

ESilV"
io . bas Batista 72,00;

Ge�ldO
Olescovicz 72,00;

CONS, ID�RANDO decisãõ do. Co ':lI,�!I,:lho Monetário Nacional. b d
\

h
. Jair FI9rt'!I 72,00; José �iz Mendes Schret er 120,00; Luiz Orlei

,
.

o riga as ao lreenc imento
de Souza 72,00; _Marco!! P;�tonio, Pererra 7· ,00; Moacyr ADton?-

.

II R E S O L V li: j e entrega jO formulário vicz 72,00; Orlando Osní Ko*,ocze!chs'k 72,,00; Terciso Trapp 72,�0;
� I

,'�Anexo 3 Pecuária", até 19 Wilson Olescovicz 72,00; Aldetmr Alberfit.f 72,00; Carlos Wilmar
Art. 1.° - O, preço mínimo de comjJla do litro de leite, " '-

r de dezembro nróxímo con Heoke 72.00,' Hercíllo de A,ssis "Derel'ra 2 •.00,' Ivaníldo de Paula
entregue pelo produtor 1111 plataforma d� U.ina Regional, lerá de ". X1 ,.

- '"

C $ ° 73(A f
'

d t
.

inad I PSd, ilha 72.0,o; Jair Antonio CUba'��72,qb,; Jouberth F,:paminondas
r "

aeteota e t,el oentavo.)." L
' orme e e enrmna o pe o

�v r S M' i:.l F' d Cabral n,oo; Luiz Roberto Sabatke C IiIta 72,00; Mariu Luiz Cubas
Art. 2.° -!- OI", preço mínimo de co prli do litro de leite, eu- r. mistro na azen a, 7 M b b V'l

� 1 ! 2,00; arcos Antonio Cu as 72,00; .
o erto Plleti 72.00; I mar

tregue pelo produtor ná plataforma dai i'/au,'ttria. e.pecífical de leite através d,··a Portaria n.? 3 í. 3, J k 72 A d PI' k' 129 � AI 'F
.

M h
fi í iure ,,00;. ma eu o oms 1 ,',00, ceu errerrs un oz

em pó de consumo humeno e industrial, queijo, meuteiga e demais de13rlenovembro.de1973. 72 Daníl C t
.

72 E 12' W iii M tt 72 J
-

Produ\to.1 I,ácteol, ler.á d'e. no mínimo 90. c*o �ooventa por cento) de
-,

\
,,00; a01 o res aDI ,ao; ra o 1 �).aD8' a, ge ,00; 080

(l � \ Carlos Schipanski 72,00; João Va,J, ljir Enge� 72,00; Juarez Carpins-
preço fixado no artigo V delta Portarl,B· ,

,
. Os forrnulâribs �stão à kí 72,00; Luíz Iremar Chàiboki/72,oo; LUiz,:\Rogério da Silveira

. .Art.·3 0. - Sempre quelo l�t�9'� de leite adq?irido do produ. disposição dos r'nteressados 72,on; Mario, Gravi Gonçalves /72,00; Mari� \Roberto Hudzínskt

tor conuvee índice de gOl\�ura \mateq,. 'gordB� superror a 3.1% (t.rê., ,72,00; Nelson Ivan Cubas 72,op; Norberto Schr'seder 72.00; Olízlá-

vírgula um por cento). �eu. preço mínimo de compra lerá acreacido nas repartições ,da Receita rio Frgueredo 72.00; Osmar IBueno de Oliveir'a_ 72,oc; Osvaldo'

de. no míoimo 0,7% (zero vírgula sete por ceoto) de Cr$ 0,73 (.e- Federal, bem :como nas Martinhuk 72.00; Paulo RE'go,dzioski 72,00; Valmar Augustin 72,00;
tenta e trê. ceutavoe). [ , agências bancárias e Naof's. Walfrid-o Cardoso 72,oú; Aptonio Olizio Munhoz f�,oo; Emanoel

. Art. 4.° ..:._ Fica prdibida, pai prl1çOI míoimol de compra do'
\ Pereir6 120,00; Josá Pilati/72,oo; Luiz Eraldo,Tomcz� 72',00; Ma-

leite fixado. nOI artigo. 1.° e' 2°, P dedução de impo,tol, taxai. e O nao cumprimento das
rio Rogério Calikoski 7tr"o;

Paulo SérgIo Beckert 72,Qo; RO,gériOler,vipo. que paliem incidir .�bre/' a comer,cializ!l."ão .do produto. . " Fogaça de Almeida 72,0 ; Sebastião Novak 120,00; V�1mor José
� ,\

� 'determinações contidas ná
Art. 5,° - O CUltO do. t,aDlporte do leite "10 natura" ent.re �olf '72,00; Venicio Fr,n,cisco da Silveira 72,00; Wilmar ,Moreira

a u.ina ,e o entrepodo ou conjuqto indultrial, poderá ler' deduzido
referida Portada Ministerial, 72,00; Wilson Roberto/Dias 72,00 e José Carlos Wagne'z.: 72,00.

dOI precol mínimo I de compra fAXado. para o produtor. acarretará aos contribuintes. TOTAL GERAL cro/4.464,OO, .

'

, .

,

. �rt. 6.� - O. ,d�ltribui�àrel de leite, qtia�do pretenderem faltosos sever�s penalidades. , ,

As referid"s .bolsas foram pegas pelo SASE em\(i,uas
co�erClahzar tipO' de lelte,ou ,.,�balagen. nilo preVI.tol nelta Por- parceles .sendo 5ü?!0 em setembro de 1lt73 e cs 50% restan'tes

taria, deverão lolicital prévia aut�riz'ção do Superintendente da SUNAB. em novembro de' 1973.
, /, ,

Art. '1.0 ;_ Os preços!. má:il;im08 de vend!l dó litro de leit6

tipo i,C", eom o minimo de!' 3% (�rês por cento) de gordura, 80

consumidor, serão os seguiq:tes: \ '

a� 'Considerando o ,Iuxn: Produtor - U"in& RE'gio�8i -
_
Entreposto - distribuidor finei - �atejista - CODsumidor:

I - Leite envasado mecan;camente, \ em embalagens inviLláveis

de material plá'iticC', �arton8do o,u similares Cr$ l,CO
II, - Leite engarrafado megenicamente\ com fecho. inviolável '1> 0.95

b) Considerando /0 fluxo: Pro�utor - Usina Regiooal ou
e'ntreposto dit'ltribuidor �lnel - Vareji,ta - C�n8umidor:
I - Leite env8sado meQanicamente, em embalagens invioléveis

de material plástiCp, carton!i!dJ ou �imi1arc:!s Cr'$ 0.95
II - Leite engarrsfado Ipeeanicemente e c�m fecho inviolévl'l » 0,90

Art. 8.° - A�lica-�e O disposto 'I�esta, Portaria' aos Esta-

dos do Paraná, Sents;' Catarina e Rio Gr�nde do Sul. '

Art. 9,0 � ��ta Portaria t'ntrará �m vigor em 15 de ou

tubro,de i.973, revo�ada a Portaria SUPE� n,o 26, de '16 de ju
nho de 1973, � deOZ'ais disposições em con\rário.

I asso 8Iauco Carvalho \
,l Sup'erintendeote \, ,

•

'

Copiada e conferida por: a8-8. Jorge de Carvalho Baptista
,

, ,I
.

AUxiliar SE:{DG
VISTO: ass: OctpJIS8 de Luna Bertrand' FernaQdes

. " C��fe Substituta Oa Assessorie \
Portaria S,�per N. 45 de 19 de ootQbro de 1973

, / ""

, o SUPERINTENDENTE' DA SUPEIUNTENDENCIA.
, NACIONAL PO ABASTECIMENTO (SONAB). \no UIO dai etri.

buicõe• que Ipe confere o Art. 1.° do Dectllto n.O (iG.450, de 1,3 de

marco de 19p7. . ',. _ ,\
.

eONSIDERANDO 8 necelGidade ie e.tebel�cer um .i.tema
,

de informavtio .obre produção e com�r�ialização d.e �a�o .b��ioo,
CONSIDERANDO que a SUNAB patim atrlbUlçao de a.·

lim proce�er, face ao di,polto no art. 3.° II, da Lei

\elegada
n.o 5,

de 26 de ;Ietembro de 1962;

'/ R E S O L. V E:"
-

jArt. 1.° - O. mata:lourol e abatedourol em fteral, frigorífi.
COI e iuai1quer eltabelecimentol fI,ue abatam, ga�o �O,ViD'p ficam. obri·

ga,dol/a informar, .,emaDa�me�te, .al �e�unda.,f�lfa., ai DelegaCia. da
,

SUN�B, 0. Dú.m�ro :le aOlmal. adqUirido., para abate,\ Da _lemana,

an7e
ior, dllCtlmlDando: ,1,

'. a) pelo médio do lote adquirido de cada ve�dedor;,
b� preço médio do lote de cada vendedor; 1

... c� nome, CPF ou CGC, identidade e domicílio�o vendedor;
, d� local de providência do gado.

'

'/ Art:
.

2.° - Elta Portaria entral:á em vigor na ata de lua

fublicacão. au. Glauco Carvalho
.

Superintendente

/ Copiada e conferida por: a••. Catarina Augusta da Silva

r
Auxiliar SE/DG

VISTO: 811. OctaJIs8 de Luna Bertrand Fern.ndes
,

Relp. pela Chefia da Auenoria DIRGER

RECEITA

·EDEH AL-

A 'V I SoO
O

.

C efe do Posto da Re
ceih, deral de Canoinhas,
pede ao omércio, e indústria

Canoinhas; Major Vieira e

Três Barra" - para que éom

provem junt� ao Posto,' o

recolhimento ��o PIS, código
8002 ,'-; Pessoa�Jurídica, feito
através da Cai� Econômica
Ji'ederal, afim de\\>oder fazer
as anotações n:as1��chas respectivlis de cada �stabeleci-.
mento. '\,

'\
Canoinhas, 29 de novem-

bro de 1973. \

Fr�ncisco Zaziski
Chefe do PRF

"X�NDE-SE
. V��àe\.s.e UIY./ cozinha

americana, d�'np(�eira, nov:a,
, / ""'- '

por preço de JOcasla,o,.
. / �

Os iqt�f�ssados dev�rão
dirigi.r.-s'e à· Tr'avessa Sete
de '�Setembro n.o 325.

D�umento
. e�aviado

\"
Francisco\Ferraz Afonso.

declara para &: devidos fins
, '

,

que foi extravi "�a sua Car-
teira Nacional de " abilitação
- Amador. �\

'

\., '

fica se efeito.
requerid 2a.

\3
,

, ,

\\

A mesma

por haver
Via.

Relação dos alunos contemplados comi Bolsas
Escolares concedidas pelo Governo do Estado
através da, Secretaria de I::ducação (Se viço de
Assistência Social Escolar).

Ano: 1973
Estabelecimento: Ginásio Moderno I Ramos"

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
1.

ANIVERSARIAM-SE
Hoie: as senhoras donas:

Hilda.._esposa do sr. Rubens
R. da Silva e Suzana esposa
do sr. João Sczygiel; o senhor
Waldemar Brandes; a senho
,ita U,sula Scheuer.

. _Amanhã: a exma. viúva
sra. dona Anita Búss; as Sii

nhora$ donas: Noemia esposa
do sr. Agen01' V. Co, te e·

Leoni Natalia esposa 'do sr.

Heriberto
.
H. Schulz; os me-

'

ninos: Edson filho do senhor
ETvino Priedmann e Gersof1.
José filho do senhor João
Di1'schnabel.

Dia 03: o menino Marcas
Cesar filho do senhor Afonso

Gros�koPt.
Di� 04 '; o senhor Paulo

Dehner; os meninos: Claudio
Rogério filho do sr. Oscar
Werka e llson Carlos filho
do sr. Miguel And,eczevecz.

Dia 06: os senhores:Moacir
de Paula e Silva e Erotides
Pacheco Pratés, residente em ,

Papanduva; o iovem U d o
Winter; o menino Henrique
filho do s": Ia1'o'slaw Dolizny.

'

Dia 01: os senhores: Orlando
Nascimento e Moises Bo,.ges
de Souza, residente em Salto
d'Agua Verde.

, Aos aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.

I

t
Nota.�e agradecimento.

FILHOS,· NORA�ETOS de sempre lembrado

,S'eZefretl� Voigt'
falecido dia 25 de novembro "ft�;?lo, vem por meio

deste. semanârio, agradecer ao ""�dico Dr. Mário
MUSSl, ao, Pastor Guenther Rueckê-rt, aos demais

parentes, vizinhos e a todos que aco��haram o

extinto até sua última morada.
'

"�"". ,

",.,
'''.A todos um Deus lhe pague.

Canoinhas, 30 de novembro de 1973.
,
"

----------------------------- "",
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Publicação ,Oficial da ' Prefeitura M u niei pai
CODIGOS

Balanceta da R E C E I T A re�erenta ao mês de O U T U B R O de 1973

Geral 1 Local DESIGNAÇÃO
I

DA RECE.ITA Prevista

1.0.U.00
1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10 01
1.1.1.11 C2
1.1.1.30 03
1.1.200 '

1.1.2.10

1.1.2.20

'1.1.3.00,

1.2.0.00
1.23.00

1.4.0.00
1.4.1.00
1,4.1.20
1.4.2.UO
1.4.'4.00
1.4.4.10

1.50.00
1.5.1.00
1.5.2.00

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
2.3.001
2.5.0.00
2.5.1:00
2.5.1.20
2,51.30
2.';.1.40
2.5.1.50
25.3.00
2.5.3.90

2.000,00
400,00
200,00

4.000,00
100,00, '

50,00

1.400,00
500,00
50,00,

100,00

100,00

200,00

75.000,00
24.000.00

ARRECADA,DA
Até o mês 'I Do mês 1 TO T A L •

Cr$ Cr$ Cr$

2.221,27
915,21
22,54

4.998,74
88,32
141,62

1.089,80
786,10 .

548,27

254.39 ,2.475,66'
74,31 989,52

31:9,56 342,10

"
'

158,00 /5.156,74

If
80,32
141,62

,
'

88,5S' 1.17838

53,;0
. 839,60

I
J
(

·d

, d

548,2'2

67.812,861( 7.138,19 74.951,05
6.944,92 4,623,91 11.568,83

l;1
I;,

98.000,00 111.593,07 13.353,02 124.946,09
\ 2.400,00 1.565,04 301,76 1.866.80

1.000,00
100,00

2.400,00

3.000,00
10v,ao
500,00

215.600,00

\
100,00

,

100,00

l
I

1.117;18
21.S71,72
1.348,21

4.150,19
173,60
924.26

228012,92

73,29

320,54

261,17

84.9,78

150,00

1.437.72
21571,72
1.609,38

4.999,97
173.60

1.074,2,6
255.959,63

73.29

28.000,00 28.000.00'
113'950.00 7.138,20 121 088,20

::141.962,92 35.U!l�,91 377.047,83

7.&95.02
19.761,92
10.573,21
30.775,27
2.182,30
39580,88
�6.l54.M
. '{i.458,83'
26,.920,72
109\199,19
279.�02,�4

\

: \
, 50.506.,14
330.008, 8

1203,54
5.664,80
1.105,54
4210,45
267,60
166,80

7.814,20
1.32J,60
246,30

15.115,94
37.11(1,77

J3.116,1'4
9.994,82

9.098,56
25.426,72
11 678,81
34.,985,72
2.U9.90

39.747,68
33,968,84

.

/ 7.780,4.3
27.167,02
124.315,13
316.618.81

74�,60 51.247,74
:37.858.37 367.86ó,55

3.000.00 13 J92.56

10.192,5 3.000.00 13.192,56

340.200,74 \40.858,37 381.059,11

I
'

8.103,99

9.856,1')

I
.

,

400.158,79

RECEITAS' CORRENTES
. Receitá Tri.butária .

:pOSTOS J'f

Impost 'Predial Urbeno
Impoato erritorial Urbano
Imposto li re, Serviçal, de Qualquee Natureza

TAX�
'Ja:lo p lo eaercício do poder de polícia

04 Texa de Licenç e FiRcalização I/O Comércio e a Indúetri»
05 Taxa �e L!cen � e .Fi!cali�llIçã�o _/'1 Comércio Ambulante

-

06 TaX,8 de Llcençl\�, Fucahzaçao eobee obra.
.

TalEa pela J?reatoção de lerviçol
07 Taxa de' Expedien�e
08· Texa .de Se,rviçol U(bsDoiJ
09 Taxa de Abate \

Contribuiçõe. 'de Melhoria
10 Taxa de Conservação �e E.trada,l

Receito Patrimonial
1'1 Participaçõee e Dividendo.

Receita Indu.bial'.
12 Divena. Heceitas IOdultri'i.

, Transferências Co{rentes
Participação em Tributo. Federai. ,

13 Cota-parte do Fundo de Particibação dOI Muuíoípios . 50%
14 Retorno do Imposto Territoria� Rural

.

Participação em' TributQ8 Eataduai.
15 Participação no Imposto sobre Ci�cu18ção de Meecadoeiae
16 Ts.XR· Rodoviária Unica \,

Receita. Diverlal
.

17 Multa.
18 Indenisações e Reetituiçõel
19 Cobran"çll da Dívida Ativa

Outra. Receitai Diverla.
20 Contribuições Compuhóriae de Previdência Social
21 Receitai de Cemitério. •

\
22 Outra. Receitas

.,

I

Total dai Heceitàe Correntes
,RECEITAS OE CAPITAL
Operaçõel de Crédito

23
I Emprêatimce .

Alienação de Bens Móvei. e

ImÓVei\24 Alienação de B,�nl �óveil e Im�veil
'

".
.

.

Transferênclas de CapItal .

Participação em Tributo. Federais

�
,

25 Cota-parte do Fundo de Pertícipsção dOI Muuicíni 1.50% 75.000,0'0 67812,92 7.138,20, 74.951,12
26 Cota· parte do Imposto Unico ./CombuItÍv. e Lubri icautee 29.000;�o 18.063,79 18.063,79
27 Cota-parte do Imposte jUnico sobre Energia Elétrica 1O�,oo .

28 Cota-parte do Imposto Unico sobre MiUerai.

dO, \í," 1.9°,00
Coatribuiçõe.. i

.

39 Contribuiçõea DivenBI'
. 1.000.00

.' Total dai R�ceital de

caPita'�
105.200,00

-TOTAL DAS RECEITAS 3:.l1.UUU,oo
Saldai do exercício anterior"

. /
Em Caixa

-

\',

Em Bancos 1
Em .poder de relpoDlá-veil "/

)

T O T A L G Ê R A E \ 400� 158,79

----M-a-io-r-V-ie-ir-a-,-3-1-d-e-o-u-t-ti-br-o-'-d-e-l-g"'73-.--- -/ \ODILON DAVET .; Prefeito Municipal

Balancete da' O E S P E S A referente ao /mês d� O U T U B
-

R O de 1973

Discriminação da Despesa por or-I_ A U T o R I Z/A\D A \ ,L R E A L I Z A O A

aãos do Governo e, Administravão Dotação SUPle�eut.1 ��UISÇão 1 T O T AVJ � AtéC�$mês 1 D���êS 1 T 0C� A L

Orçamentária !

1 - Câmara de Vereadorea 13.450.00 .1 '

2 • Gabinete do Prefeito 32.174,40
� 3 • Secretaria Geral . 15.580,96 I4. • Setor de Contabilidade 43.211,04

'

5 - Setor de Segurança Pública 2.646,40 I

6 • Setor de Saúde Pública 23.100,00
7 • Setor de Educação e Cultura 4l.350,OO
8 • Setor do Fomento Agropec. 10.327,2G.
9 • Serviçol Urbano. 12.400,00
10· Servo de Obrae.e Vi8lção,DMER 126.760,00 .

Total da - Deepesa Orçamentária 321.000,00 lI>Extraordinária .;
.

Crêditos Adiciooail 't '

Crédito. Eepeciaie 'I .'
,

'

Sub-tetel 1
'/

RESTOS A PAGAR f
Do exercício de 1972 v'
Total da Deepesa Extraordinária /"

TOTAL DAS DESPESAS j
Fundos DlsponiVels ,yf.EM CAIXA .

.

.

/.Na TeNouraria /
EM B�NCOS

'

,

Banco 'do Braeil S.A, • c/Fundoi
de Participação doi Município.?
Bit'DCO do Brolil S.A .. c/Movime�to
Banco do E.tado de Santa Ctrta.
rioa .' c/Movimento '.

) /
Banco Bralileiro de DellJPO,DtOIS.A.• c/Movimento ,_ ,

Beoco Naciooal

df-"
umércio

S.A•• c/Movimento
.

Em Poder de, Res 'oRsávels
.

,

TOTAL /GERAL
'

ÓDILON DAVET - Prefeito Municipal

de Major, Vieira
-

I

Lei N. 307 de 9 de outubro de 1973

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR)
o ILON

-

DAVET, Prefeito Municipal de'Maio"
Vieira, atado de Sante Catorins, faz .aber que a Câ

mara M u ieipal decretou; e, e� .��nciono a r.eguinte

L E I: .,l

. Art. ll,o - Fica aberto um créditoy' suplemente»
por conta ,\0 exceno de arrecadação ve'rificado até o

mê. de agolt'\ do corrente exercício de �4C::$ 15.115,27
(quinze mil, c�nto e quinze cruzeiro•.1 e vinte e lete

centavos], para \fazer face ;à IIqplemeDt�.ção dai seguin-
te. verba. do OI!�ameDto vIgente: 4'

.'
. SECRETA{\IA GERAL I
'\

'

1101·025 - Adicio�al j 82,80
2305·036 - SoJário\família ao peno,l em' exere. 202,32.

. CONTABILID�DE· , :
,1124..0�2 - Subetitulções �', 100,00
1104.040 - Gratificação por quebra de caixa 496,80
2305.056 - SaJário·fa�ília 80 pealloal em exerc. 56,64

\ '

, SAUDE PUBLICAI' ij
t "�I:

1310.068 - Passegene e � bagagens 150,00
,

EDUCAÇÃO E CUhTU:RA \ .

. -

1101.074 - Adicional .� i' ,150,00
1119.079 - Re.tituiçõal por\áiJl8I winiltrBda. 200,00
1124.080 - S�bltituicõel .\ _

208,71
1310· 0'87 - �!in8geli. e. bS'g,\genl, 3.000,00
2305-094 - Salário. família ao\ penoal em exerc. 780,00

. ,

FOMENTO AGROPEdUARIO
;

.

\
�
'.

1111.102 - Encarregado Ido INCRA 288,00
, '. I.. �

DEPARTAMENTO MUN'lCIPAL DE
ESTRADAS DE, 'RODAGEM

1116.112 - Pessoal de Obrae \ 5.600,00
1130·115 - Outra. tetribuiçõel ou gratificaçõe. 200,00
1208· 116 - Combtiítivei. e lubrificante. ,

I

2.500,00
'1310:"123 - Pa..,genl e bagageô'• _ 400,00
2305.126 - Salário. família ao pena0 I em exerc .. '700.00

. t
' ,I

TotaÍ da Suplementação 15.115,27
/ .

, ! E L·
,1 '.

d dArt. 2.°; - Ita el entrara .em vigor na at9 e'

auá public�ção. _ revogada. ai dilpoliçõel em contrário.
I

'

.

Pref'eitura' Municipal de Maior Vieira,. 09 de

. outubro/(ie 1973.
_ '"

. e] ODILON DAVET
Prefeito Municipal

Regietrade e publicada a presente Lei na Secretaria

Municipal na mel!!:a data.
.

a) JAIR DIRSCHNABEL
Secretário

Câma� Municipal

. M�or Vieira

Decreto L�islativo N. 5t.
Concede Títul?s\Honorífico

.

Maj, r Vieira

ALFONSO SOBCZA K, da Câ-
mara Municipal de Ma,'or

FAÇO SABER que a C�mara Municipal
aprovou e, eu promulgo guinte

�Iativo:
'. Art. 1.0 - Fica, es e Poder Legislativo,

, por seu Presidente, aut rízado a conceder aos

senhores PEDRO "��' AGE\ FILHO, JOÃO

_

WALTER GRABOV.'K,I. AN,\ONIO -MARON

BECIL, SEBASTIÃ GREI�\(;OSTA e MI

GUEL MARÃO ECIL, ',ex-'Rfefeitos deste

município, títulos de, "Cidadão Honorífico de

. Major Vieira".
.,

.

títulos de qu trata o ar

tigo anterior', erão entregues em 'i':essão· sole
ne da Câma a Municipal, que opd tunamente
será convoc da.

.0 � Este Dê'creto Legislati
em vigo na data de s�a. publicação,
as disp si�ões em contrário.

de
das' Sessões da Câmara unicipal
Vieira, em 20 de novembro e 1973.

as) Alfonso Sobcza'ck
Presídente "i'

!

as) Vilson Gr'anemann Costa - 1.0 Se retário �

as) Augusto Papes - 2.° Secretário
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO .JO NORTE

Notícias de

,Bandeira Municipal
já tremule nos mastros

Dia 19 de novembro, consagrado ao. Dia da
Bandeira Nacional, Ioí também data sígníãcatíva
para o. município. papanduvense. Também tre
mulou no. mastro. ao. lado. do. Pavilhão. N!icio.nal
e Estadual a nossa Bandeira Municipal. As so
lenidades, alusivas à inauguração. contou com a

presença das autoridades munlcípaís, civis, mi
litares e Eclesiásticas. Falando. de ímprovíso na
ocasião, disse o. Sr. Prefeito. 'Municipal: "Depoís
de multes anos de estudos, trabalhos e sacrítí-:
'cios, hoje estamos elevando. 110. alto. o. noaso

pavilhão. municipal. o. qual será também obriga
tório. em todas as Escoías do. munícípío; dlsse
mais S. Sa. de acordo eorn o. parágrafo üníco
do.' art. 9. esta Bandeira não. será incinerada
quando. velha. mas sim. ficará deposítada 'numa:
urna para que> os noseos filhos. netos e 1:1. co
munidade vindoura venha conhecer a Sua prl
meíra Bandeira �unicipal". Foi padrinho.' da
Bandeira o. sr Esmeraldino. M. "de Almeida na

qualidade de primeiro. Prefeito. do. Muníeípío. Em
livro. competente Iol lavrada ata que assinada
pelos presentes consta da solenídade..

Contorme notíeíamos em nossa edição. anterior,
faleceu, vítima de 'desastre de automóvel, o. [o
vem Valmor Gloník, que se encontrava em

tratamento. na Casa de Saúde >Santa Cruz em

Curitiba. Depois de 16 dias de soírimento em

estado. de coma, não. resistindo. (JS Ierlmentos
faleceu. Seu passamento. consternou 'a cidade
toda; o. extinto. desfmtava de grande amizade.
moço. perito. Contador, responsável pela conta
bilidade de inúmeras firmas. com sua morte
velo criar uma lacuna irreparável. tanto. na vida
proãssíonaí, rellgíosa como social, Era Presí
dente da JULIPA - "Juventude Livre Papandu- "

vense", A coluna apresenta sentidos pêsames
à família do. Ialecído.

VALMOR, GLONIK

Você já sabia?.,.,
Que a represa de Itaipu (Brasil/Paraguai) será a'

maio.r do. mundo. no gênero., com uma produção.
de 11.000.000 de quilo.wats? Que fi. répresa terá
'1.400 metro.s de co.mprimento. co.m uma altura
de 225 metro.s e um VDlume de 6.tlOO.OllO metro.s
cúbico.s de co.ncreto.? Que o. Brasi:. a partir de
30-11-72. está contando. lUO.OOO.OLJO de habitantes?
E que no.ssa áreá é de 8.513.844 km2. cabendo.
em média 12 habitanteS po.r km2, ao. passo. que
a Ho.landa. com seus 34.174 km2, e li milhões
de habitantes, conta 356 -,habitantes po.r km2?

(Livro. da FamfUa)

Festd do dia 18 e resultadó
I:. festa realizada dia 18 último. em nossa Paró

quia•. em 'honra a No.ssa Senho.ra Aparecida,
esteve bastante animada e co.nto.u co.m a pre
sença de Do.m Orlando. Do.tti; Bispo. da Dio.cese
de Caçado.r. Fo.i realizada Crismas e ministrada
3 primeira Eucaristia a mais de cem crianças.
O tempo. não. favo.receu visto. amanhecer cho.-,
veado melho.rllndo. no. final. A renda assim
mesm� fDi satisfatór.ia. aprese'Qtando' um resul
tado. líquido. de Cr$ 4.500.UO. 'que serão. dplicado.s
nas 'o.bras do. salão. paroqujal em construção., A

Co.mlssãó da Igreja e Pe. Vigário agradecem a

colabo.ração. de to.do.s que co.ntribuiram para o.

maio.r brilhantismo. da mesma.

,Dep. Therézio presente na festa
o batalhado.r Deputado. Benedito. 'l'herézio. de
Carvalho. Netto.. esteve em Papanduva a co.nvite
da Comissão. da Igreja. para to.mar parte .na
festa de dia 18. Aqui esteve festandú co.m seus

amigo.s e aproveitando. para co.lo.car-se a inteira

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

dísposíção daqueles que desejassem de seus
.préetímos .na Capital do Estado. Elogíável a sua
atitude que eorroborsda pela' sua habitual mo
déstia e ·simpatia vem se' comunícando com
toda a eomunídade que já tantos e vaíloeos
serviços prestou. E' bom notar que este Depu
tado. seguidamente visita seus' amígos e eorrelí
gtonáríos fo.r!1 de época das campanhas eleitorais

.

h'otícias de Papanduva na

Ge.zeta do Povo
Em no.SS8 edição. do. dia 27 de outubro p.p. sob
o título. "Um pé de Ipê e lima saudade". publi
cado. em, minha coluna, a qual tecia referências
a uma

: árvore plantada na entrada do. Grupo.
Escolar Alínor V. Côrte. desta cidade. Acontece
que o. artigo. toí parar nas mãos do. eolunísta
social DiDO Almeida da Gazeta do. Povo de
Curitiba.' ele leu e julgou por bem transcrever
o. artigo. na sua famosa coluna, Por um lapso.
no. linal diz: (Artigo. escrito. pelo. meu pai. ES7
meraldíno de Almeida. em sua coluna no. [ornal
Barriga Verde de Ganoínhaa), Aqui fica o de
vído escíarecímento. poís o. artigo. foi publicado.
no. [ornal "OORREIO DO NORTE" em sua edição.
do. �ia 27/10/73 na cidade de, Canoinhas-SC.

Neva rodovia cortará a Amazônia
A Amazônia está perdendo. o. seu mistério de
2.956.i2ô km2 desde que 5.0.0.0. homens davam
início, em agosto de } 970, à Rodovia mais arro

jada do. mundo: ,a _ Transamazôníca.; Agora,
dando contínuídade � seu gigantesco. Pro.grama
de Integração.. o. Brasil está dando. mais um

passo. de gigante; implantando. o.utro. pro.jeto.
,ro.do.viário, desta vez ao. no.rte do. Rio. Amazo.
nas. visando. a o.cup'açâo e o. desenvo.lvimento.
da imensa região. Eletentrio.nal do. País. também
chamada, Setentrião.. Esta no.va o.bra leva o.

no.me de Perimetral No.rte que ,ligará M,acapá,
no. Atlântico.. a Cruzeiro. do. Sul. no. Acre, numa.
extensão. de '4.215 km. (Livro da Família)

Passarela da Sodedade
Dia 8 do._co.rrente estará festejando. idade no.va"
o. sr. JOAO ,LEMOS DE SOUZA. residente nesta
cid,ade. Ho.mem siinpleEl e de co.ração. sensível,
na data festi:va de seu aniversário. receberá os

cumprim@nto.s de seus amigo.s em especial qe
slla distinta família.

'

x x x v

Também no. mesmo. dia, co.mpleta mais um ano.
de sua precio.sa existência, a senhora viúva
SEBASTIANA .SOUZA BREY, viúva do. falecido
Leo.riardo. Brey. A aniversariante atualmente

-

residindo. em Cano.inhas muito. felicitada serã.
no. dia' 8 quando. mais um ano cDmpleta de �ida.

x x x

Dia 8, dia da Imaculada Go.nceição.. ê também
festivo. para a sra. GONCEiÇ'ÃOF. DK ALMEIQI\,
atualmente residindo. em Santo.s-SP. estará es

perimentando. idlj.de no.va. üs cumprimento.s
estarão.' circulando. 'em alta ro.tação. para a linda

/ cidade praiana o.nde reside a aniversariante.
A coluna felicita o.s aniversariantes fazendo.,

vo.to.s para que a data se repita por muito.s anos.

UM POR SEMANA - PERDOAR: A 'verdadeira
clemência co.nsiste. não.

em perdoar. mas esquecer; há perdões que
o.fendem; gravam a injúria em vez de apagá-la
e matam o reco.nhecimento. exigido. ...

(Co.ndessa de Ségur)

,
,
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R e 9 i s t ro C i v i I
'EDITAIS .}

Pereira, Oficial do Registro Civil de Bela VistJdO Toldo�'
.

, I
az saber que pretendem cesar: Augusto P 8S Neto e

Oionéia enilda Goertler, brasileiros, sQlteiros, naturais deste
Estado, ele otorista, nascido aos 15' de dezembro de 1942, filho de

Olímpio

8at�aF.ra,?co
e Zezubina Pepes, Ela prof 8S0ra, nascida

em Rio das Anta.," aos 04 de outubro de 1954, filha de Carlos
Goertler e Ma 'a Goertle.r.

8enjamim Franco da Silva e' Ma oela Alves de
Jesus, bra8ilejro� solteiros" ele ns.tural deste E�. ado: nascido em

CII�P� Alr:gre. ao� �ia e mês' DIi� declarado 1t a�o �e I�03, de

profissão lavrador, rl)81dente em ArrOIO Fundo, n�te distrito, filho. de
Manoel Franco da Sll.va e Clara' BOI'ge8, flllecla08. Ela doméstica"
nescide em São José d�s Pinhaes, Paraná, aos 2-2 de agosto de 1899,
filha de Deoliads Tber�a de Jesus, falecida. I

Se

algUém,SOube�d�
algum impePiZ'

nto legal, oponha-o na

fo.rma da, Lei •

Bela Vista do Tolo, 16 de novem ro de 1973.

Leopoldo Pêreir,\ -,' Oficial di Registro Civil
.

Maria Uba de Andrade. Escre\ente JuraJ,entada do Cart6rio do' Re;
gisteo Civil do Município de Três Barrfos, Comarca de Cenoiches,
Estado de Santa Catarina I.

.

'Fez saber que pretendem cas'r: Ildefonso Rocrrigues e

Terezinha dos Santos Guimarái:ts. Ele, natural do Estado do

Paraná, nascido em São. Mateus do �ul, DO dia 22 de julho de 1951;
operador. solteiro, domiciliado e re�(d�nte neste Município; filho de

Adbur Rodrigues e de dona Vivilia R�m08, domiciliadna e residentes
em São MeteulI do Sul. Ela, niftral de�te Estado. nascida em Três
Bs.rra!l, no dia 19 de janeiro de 195'5; d�mélltica, solteira, domiciliadae residente DE�8te Município.; fil, a de

Fra�cisco
Pacheco Guimarães

e de doca Maria Rosa PBchecJ Guimarães, domiciliado. e residentes,
ele em Curitiba, ela neste MJnicípiD.

, Alcides prado�/OdrigUeS e Enideta Massaneiro
Lourenço. Ele, natural d ste Eatsdo, nascido em Três Barras, 'no

dia 15 de [ulho de 1951; encanador, solteiro, domiciliado e residente
neste MUOIcipio; filho deJDsé Pedro Rodrigues e de DOM Cezira
Pas88rini Prado, domicilil�oll .e residsntes em A-meripana. São Paulo�
Ela, natural deste

�8
ado., nascida em Três n8rr�s. no di9 04 de

agosto de 1956; domést ca, llo1teira. domiciliada

e" r,eSid, Itnte
ne:dc M,U·nicÍpio; filha de Aoto io Hacke Lourenço e de DaDa 'Msil'ia Massa-

Deiro LDurenço., dom' iliad08 e residentes ,nelite Municípll�. "

Três, Barra& 24 de, novemblo de 1973. r
I

José Sil ,ia Gomes de S\ouza e Alda Olsen. �Ie. nd·

tural de.te Eltad • n�.cido em Mafra. DO dia 21 de maio d� 1948;
iodmtriãrio, .olt ro, domiciliado e relidente em T,ê. Barrai; fi hd de
Jo.é Gomei de ouza e d� Dooa Silvia Nuoe. de Souza, domicilia.
do.. e re.ideote' elll\ Curitiba- Pr. Ela, natural deite E,tado, nalcidaem Trê. B8rr I, DO dia 1.0 de outubro dei 1952; profellora, 'o.lt�ira,do.miciliada e relidente em Trê. Barrai; filha> de Artur Ollen, fala0'do
6. de' DDoa

'

nlutácia Ollleo, domiciliada e, re.idente nelta cida.Je.'

A elentaram o. documento.. exigido. pelo/Có1igo Civil ar

180. Se 8 uém tive.r conhe�i�eoto de exietir algum impediment\l1'gal, ac le·o para flnl de direito. .

,
,

Trêl Barrei, 26 de no.vembro de 1973.

Maria Uba de Andrade - Elcrevente Juramentada

-
_, CON VITE·

A PIA UNIÃO DE SANTO ANTONIO convida a

todos para a tarde beneficente que farã realizar no Clube
Canoinhense, no dia 16 de dezembro às 15 horas, com a

-apresentação de u,m "DESFILE DE MODAS INFANTIS",
a cargo ,de Modas Soulin e sort�io de valiosQs premias.'

Esta promoção' será em benefíciQ da "Casa Dr.
Rolando L. M.alluceUi."

. A'DIRETORIA 2
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A .

arma contra a· fome
Eng. Agr. EDER LUIZ BOLSON

Certamente quando Deus criou a soja já previa que
as fontes de proteína de origem animal não conseguiriam
suprir as necessidades altmeutsres de um número cada

vez maior de habitantes do planeta.

Da soja pode-se extrair mais de 2UI!/� de óleo e SU8

composição bromatolôgíoa apresenta um teor de mais de

40%' de proteínas.
.

,

Na safra de \972 o preço médio por tonelada para
exportação era de 130 dólares mas já �m junho ele atingia
a CU& dQS 520 dôlares FOB Brasil. Dentre as razões a

apontadas, 'para justificar a alta estão:
\

8) A chuva e neve ocorridos no periodo de colheita
n08 estados produtores do sul dos EUA causaram subs
taneial redução 'Da produção esperada naquele pais que
é o maior pródutor , mundial.

b) A corrente' marítima dp. Hurnboldt traz para' a
costa do Peru imensos cardumes de an�hovetas.' A pesca
desses cardumes é básica para a fabricação de farinha de

peixe, a qual é largamente utilizada como fonte de pro
teíoa para rações de aves e ,suín08. No periodo 72/73
houve uma alteração no curso da corrente de Hu'mboldt

que provocou um desvio dos cardumes. Eotão o breIo
de soja e mais alguns amtncâcídcs sintéticos foram usados

para suprir a falta de farinha de peixe.
"

c) A redução da colheita de girassol na Rússta fez
com qu� esta importasse um milhão de toneladas de soja
dos Estados Unidos.

d) O aumebto populacional e const'quE'nte aumen�o'
do CODSUIDQ de protetnas veg .. tais depois dé transforma
das por aves e suínos.

e) A entrada de países ortentaís como :!o:nprad�re8
, no mundo' ocidental.

, A produção brasileira:
Em 1968 produzíamos apenas 654.000 toneladas. em

1972 a produção já era de 3.200.tlOO toneladas e na safra

passada estima-se que tenha sido. de 4.700,000 toue ls das.
Huve por tanto na safra passada aumento de mais dé

45% em relação à de 1972. O consumo ínr-rno não au

mentou tanto assim liberando um grande volume para

exportsçâo.
,

O Brasil é o segundo maior f:xpnrtador mundIal· e
dispõe de condições, para conseguir um aumento de pro

dução por hectare com a apltcação das modernas técnicas

culturais e também aumentar em milhares de hectares a

éréa cultivada com soja.
'

.

<'

Rela<ão dos alunos ,contemplados com Bolsas Esco�
lares concedidas pelo· Governo do Estado através da

Secretaria da Educação. (Ser'i<o de Assistência
Sodal

.

Escolar)
Ano:
Estabelecimento: COLÉGIO

PAPAHDUVA

1973
COMERCIAL

MuniCípio:
Coordenadoria ,Regional de' Educação:

PAPAN'DUVA

II GRAull.VjÁLOR TOTAL

'.'
DA BOLS'\

Ana Maria Gelinski
Astrit da Silveira Kriec
Beatriz Paulina Saskoski
Cirlene Chimanski
Eunice, das Dores Santo.
Inês Reva
Lourdes Prestes Medeiros'
Luiza Gerardi
Paulioa Plinkoski
Luiz Carlos Oczkovski 1(·
Romaldo Cielinski /

'

Roselis Furtado Bueno !/
Tereza Popadiuk .f
Terezinha Wiliczinski I
Zelia Maria B088i I
Vitor Pereira dos SantoslElizabeth T. Lisb0a ;
Mária Zilda Grainert I

Nfcolau Kluska /

2.�
�:� \
2.°
2.°,

I 2.0
,2.°
2.°
2.°

A
l TOTAL Cr$,11

!J "

Papanduva, 2,
I.
de novembro. de

, ,

Walmir Lúcio Senna

1973.
'

Diretor

/

200,00
200,00
206,00

. 200,00 '

200,00
200,00
200,00
200;00
200,00

,

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

) 00,00

Novos
do 'São Bernardo

Diretores ,CENTRO DE TREINAMEN-
, '

TO DE BATATAS

t
cam anuladas 8S seguintes do Bções do orça-

m'ento vigente, na i portância de Cr$ 5.230,98

(fi
co' mil, duzen

tos e

tri.nta
cruzeiros e �.oventa e oito cent.vos)'f como se�ue:

Gabin €'e' do Prefeito 9
3.1.200-1235-019 - PI" s e .acessórios I.�

.

430,98

4.1.4.00-3409-0.23
- Li';

�
e publicações técnicei 200,00

Seeretar a Geral !
3.1.4.00-1412-035 - Desp _as de pronto pagam'wnto , 200,00

Setor de ducação e CulturJ
3.1.1,10·1130-081 -. Outras retribuições ou grátificações 900,00
3.1.3,00-1307-086 - Fretes carretos

'I.
200,00

3.1.4.00-H07-090 - Bolsas e estágio, 300,00
1430-092 .., Merenda Escolar

I

I 400,00
4,1.3.00-3309-099 - Equipam nto escolar didático 300,00 J

4.2.1.00-4102-101 - Terrenos

I: 300,Oq
Setor de Edrflda. de Ro legem

Registro'Civil 3.14.00-1412-124 - Despesas, cf, pronto
,
sgamento 3,00,00

4.1.1.00-3106-128 - Estudos e 'f.rojetos J ,300,00

E D I TA L Setor de Servi�. UrbaJ.o.
" . 3.1..1.1,0-1116-134 - 'Pessoal de oras

'

500,00
Maria óss Glinski, Oflial do 3.1.3.00-1307-138 - Fretes e carr tos 200,00

�:�::trp r?il;�: r:�ni���i�O C�� ::�t��:�;�,���:! _ ��i:��CS8Ç:: p ��l��iÇ��rte ���:��
marca de Canornhas, F}stado de .

" Total ati Anulações, 5.230,98
Santa· Ce: rína, etc. �/

.

p

FAZ 'SA ER que �rete[ldem' . Art. 2.0 - Ficam

SUPlem�tajas
por conta das anulações-

C88ar: João Maria ':'erreira e constantes.
do artigo pri.'meiro, as .se..

íntes dotacões orçamentárias:

Jorema WOS' rao. Ele, natural Secretaria Geral
.

deste Estado, nasciao em Paula 3,1.3.00-1317-032 - Serviços de i ,pr:\são e encadernação 1;450�00
Pereira, no di 23' de janeiro· , Setor, de Cont8Jilid�de,de. 1953, operá i(),/ solteiro, do- 3,.1.3,00-1317-050 - Serviços det.Jmpre

são e encadernação 330,00
mtcíttado e resi ehte neste dis- 3 1400 1400 051 D' I

-

li f
. . 1{)098

trito, filho de ,iJpsé Joaquim
...

- - - IVU gaçao e

ato,.o .iClaIS,
,

Ferreira e de d,,\na Olga Rude Setor de Saú e Púb��ca
..

Ferreira, domiciÜ,\dos e resíden-
3.1.3.00-1310-068 -

passagets
e

bagag�S
100,00

te s neste dl.strj,�'o. 1 �la, natural Setor de Se urança P blica
deste Estado, Q,a,.d\1a em Mstão, 31.1.10-1130-061 - Encarre ado da J. S\ M. 750,00
no dia 23 de sfotem .o de 1953, Setor de v.tradu de Rqdegem
domésti,c8, sO,lteira, omlCiliatja

3.1.3.00-1310,-123 '_ Passsg ns e bl!gagen,'e resideL te n�ste dis ItO, filha i

dp. Artur Wp.grau e de dona Setor de Serviçal!

urbanl.Eulália Taboroa R o�grau,
3,1.2.00-1225-136· Mate ,ia1 elétrico' 1.200,00

dlJmiCililldo,f e resident s neste 3.1.3.00-13Q2-137 - Coo ervação e adapta Ião de imóveis 800.00

Distrito. .
, d � I

� -
.

5 230 98
.1

a � up eme�taçao
.,

Apte�eo"raram os docu �ntor. A t 3 o F
exigidos p�elo Código Clv'l "art. \

r... -

i�D ab�rto um crédito suplementar por conta

180. Se jÍllguém tiver co heci- ��rr::�:8:;er��ci:,r�re r!�coar�ân:�:<f�:a-�r$np 4�4��4d(Oi�:tQ:?r�u�:·
m"mto d�· t-xh tir algum i pe-

'

.)trocentos e viote e q� ,tro cruz;iros e nov oh e quatro centavos,

diment9 leg!tl, acuse-o para ias
para fhzer' face ar !llUplementação das seg intes verbas do orça-

de dir�'ito.. menta "igente: � ,
"

Pa·Aa Pereira, 5, de no,veml) o
. .

,t dE'" d d R' d
"

)"" .. ar . e' .",ra a. e o 8 em
.

,

de ,l"973.

3.1.1..10_1130-ill
l' -

outras. ret.
ribuiçõe!l ou g ,atificações

Maria Góss Glin'ski 3.1.2.00-1208-11 - Combustíveis. e lubrifica tell

OfIcial do Registro Civil 1222·J 8 - Matéria prima-madeira, c mento, etc.

1235- 19 - Peças ti acessórios
3.1.3.00-1306-1 21 - Conservação e reparos d

.,_,- l .

máquinas e' viaturas 600,00

.iff Total do Ctédito Suplemen ar 8 424,94
,

4.0 - Esta Lei entrará em vig r n8 data de sua

publicaç , evogada'!ls disposições em. co trário.

, Jrefeiture Municipal de Major Vieira, 31 e novembro de 1973.

a) Odilon Devet - Prefeito M icipal
Re 'strada e publicada a presentli' Lei na Secretaria Municipal
08 mesma data.

'

a) Jair Direchnabel

Canoinhas, 29/novembro/1973.
'

. Ao Diretor do Jornal

"CORREIO DO NORTE"

-NESTA\
'

Prezado Se�hor:' i

.

comuníc�m0s
a V. Sa8.,1 que

em virtude
í d� eleições ��aliz8-

da� em. nos a !?ede Soclpl, em'

25 de novembro de 1973, ficou
assim constfjuída a Diretoria da

SOCIEDADE; RECR.,EATIVA
"SÃO BER�ARDO",:I para o

exercício de � 974/197/5:
Patrono: Martos J, Olsen

.

Pres, de Honrai Dorcel H. Plzzatto .

Presidente: o��ndo, S. Gàtz
1.0 Vice- Pres.: omário Martins
2,° Vtce-Pres.: Irrneu Froehner
Secreto Geral: Frederico Kchler

\ "

1.0 Secretário: M�uti A. Kaminski
2.° Secretário: Wlgando MI'tzger

, Tesour. Geral: Cs:J:Jos A. Wagner
l° Tesoureiro: Smas M. Sunm
2.° TesGur:. Anto�i? Wíchínewski
Dir. Esportivo: �os,é Chíchowícz
Diretor Social: yenlttelin Metzger
CON�ELHO PEL{i�ERATIVO:
Geraldo Sch�.hkat, \ Fraucísco
Pazds, Heinz fReese, Eugênio d?
Nascimento, I Orlando . Galloti,
Wsndo Skud18rek, G�"tavo Re
ese, Nelson Humenhuk e Erbert
A. ,J8rBch .. l'; ,

..
.

/'
SUPLl!:N;l'ES DO CONSELHO

DELI�ERATIVO: .José.·Pangrat�
Filho, Gpido Jsntsch, Alfredo
E. Lepper, Miguel Barabacha e

Ildefonso Finta.
ij .

i

Send� 'o que aos oferece para o'

mome7Y\0, subscrevemo-nos mui
. Y atencíosemente

Orlando S •. Gatz
Presidente

Frederico Kohler
Secretário Geral

,

V�.DE-SE· .

MotocicI a Yamàha-125cc.'
Estado de oVá ,_ Preço
de ocasião - ;.facilita-se até

/

,60 meses. /
Tratar 90m Orlindo TremI, /
Rua Vidal Ramos, 1107. .'

Afim de ultimar detalhes para .drs, Carlos Vechi, agrônomo ea-

o inicio das obras do Centro de. tarinense, agora Coordenador

Treinamento de Batatas Semen- Central do AGIPLAN, com sede

,tes Certificadas, a ser construído em Bresílía e dr. Gilberto Scha

em nossa. cidade, em imóvel fer, Coordenador Estadual do

doado pela Municipalidade, no aludido órgão. Segundo consta,

.baírro do Campo da Agua Ver- uma firma também de Brasília, '

de, com recursos financelros em ganhou' a concorrência para a

convênio Brasil-Alemanha, de- construção do grande 'empre-
"

verá chegar segunda feira os endimeato.

Publicação Oficial .da

MAJOR

PREFEITURA MUNICIP

l

Lei N. de 13 dei novembro
,

Anula, Suple ente Dot&çõe. do Orçamento Vigen e Abre

Crédito Suple entar· por conta do E�ce••o dé, 'I'rrecadação
ODILON DAVET, Prefeito. Municipal de r)ajor Vieira,

Estado de Santa .atarina, fez saber que a Câm;l� Municipal
decretou e, eu a leguinte

L E I:

500,00

50,00 .

958,75
2.200,00
4.fH6,19

Secrf'tário
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rfJRREIO DO NORTE

JUrZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS

Edital de Praça com o prazo de vinte (2Q)__dias
�R...._ JOS� GERALDO BA- quente e oito metros, e sessenta será lev�.....<praç6, para �er
TISTA, '"'ju.i.�e Direito da Co- centímetros quadrados), lote D.I) arrematadó por quem melar

marca de CaDó'ibha.!!!... Estado de 7, situado em Agua Verde, desta �effi fizer ecima das avelieções,

S�nta CI>hrina, n� -lor-ma da cidade, parte de maior. á�l' sendo ti venda feita a dinheiro
lei, . etc. ��'�onfrontando em sua total_utade: à vista ou mediante fiador ídô-

FAZ SA BER, aos que o pre- freD>t na estrada de CaiÍoinhss neo por três dias. Em virtude

sente edital virem ou dele co- à Major Vieira, poi" um lado do que, expedi este e outros

nhecimento tiverem que, no por uma rua �aie.tada, pelos iguais, que serão publicados @

dia 05 de dezembro de fundos COl!l-..íd�t8 n.ChW,.e por afixados na forma da lei. O

1973 às 15 horas na sede outro la-dó com a data n:o ,9; QUE CUMPRA. Dado e pss
deste' Juizo, na sal; do Juri, adq_utftda por herança .do espó-�'8ado nesta cidade de canotnhee,
no Fórum, nesta cidade de Ca- )i-ó de Emilia Pilaty Schelbauer, Estado" de Santa Catarina 80S

notnhss, o Porteiro dos audit(>.<'/ conforme formal de partilhe, ". .' --�
,

o

rios, levará em praça o�bífns extraído dos autos de inventário cinco dias do D:_l�s de setembr ,

penhorados na eXt'SJlção da respectivo, em, data de. 25 de do ano de mil no...vecentos e

sentença movida po:r/Socieda- mala de 1971, transcrito no setenta e três. '.

de ,1ndustria� Comercial Registro de Imóveis de�ta Co

SICOL S. ycontra Alfredó marca, as fi!!. 98, do hvro n.?

Schelb�é"", que se processa ·3 - A - N, sob n.? 39899, em vão, o subscreví.
neste . .Jti'íZD, constantes de: um data de 21 de JUDho de !971,
t ..-r-r� urbano, com a área de avaliado em Cr$ 2.000,00 (dois Jose Geraldo Batista

8�,60'm2 (oitocentos e cín- mil cr uzeiros), preço por quanto Juiz de Direito 1

FOTOCÓPIAS XEROX
�viço Inetantâneo e :erfeito. ,.� Instalaçao _Inedeflllsslmll,

...._____.- -,..-
-

.

Procure �escri(óriQ de Derby Carlos
Ulbmaott;

-

na Praça Lauro Müller, 251

�NOJNHAS - Santa Catarina

::==:11:===::::::::::::::::::;1::;::::1::::::::::::::::::::::::::::::r::::::�::::===:::::::::::::::::
" "

� Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme 1
55 ��___ Cirurgiã Dentlsfa

__ 55
55

� ---.,..._--E I c 0055891S9/DEP -� ii
.. � ..

ii Cltnica dentária de senhoras e crianças. ii
-.. �

- ,_ ::

ii .,

- �
=-

-

Especialização' eDl�Odontopediatria. ::
•• Ho-« marcada "-.:1
.. �- � ..

i: _/� Praça Lauro Müller, 494 - FODe, 369" ::
" �

-

::..... ".............................................. -

. ::
••••"'H:: ::::.==::�::=:::::;:=;;;=:::::=:::::::::=:

Aexperiência leva à prática.

o revestimento interno também O 1300 e o Fuscãõ têm agora
é novo. Mais um detalhe de novo sistema de ventilação,
.born gosto e bom acabamento. antiembacante Tomada de ar

na frente do oára-bnsa.

Saídas de na traseira.
permitindo "i.novação de ar

;

//
H.

•
". fae��f��ai���,om

as

Vel1l1a conferiresta ver\dade. .

Ilha nova linh�VW74,
Tudo começou cOJ.l:1 uma chegado à perfeição. E tê� uma mecânica que.

idéia - simples e inteligente. O resultado disso tudo já deu serto 2 milhões
-

Essa idéia foi sendo está em cada um destes de vezes.

aperfeiçoada ano/após ano. carros novos da linha VW 74. Compro' e esta verdade
E assim a Vol-l<swagen Eles são simples e dentro de

chegou aos 2 -JiíÍilhões intelig_entes. fortes e bem um VW 74.
de carros no Brasil. acabados.robustos e

.

. Com a certeza de ter valorizados na revenda.
�

As rodas têm novas calotas. de
aspecto moderno e esportivo.

& C IA.
RAMOS, 1195,RUA VIDAL

ANOINHAS - Santa Catarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO

II

agro.flore/tal olren 1.0.

EscrUórlo de Planejamento Agrícola

Elaboração, Supervisão e Orientação
Técnica de PROJETOS: '

FLO�'
AGRICOLAS (F;'urroultura, soja, trigo, etc.)

PECUARIOS (Suinocultura) .

_

Comercializa Mudas de: KIRI

AltAUCARIA < 'ÂNGUSTJFOLIA (pinheiro brasileiro)
,,/

.1/ .

PINUS SPP (pinheiro americano)

// EUCALIPTUS SPP

Cl)m,;Escritóri� em CANOINHAS

?' Coronel Albuquerque, 460 - Fone, 19'2

J�

Motores elétricos Arno e Weg - Chaves elétri.
ca s Alcace, Primelétrica e Lombardi - Trans
formadores trifásicos e' monotâsfcos Trafo, ltel e

J:ts.e.a__. - Material elétrico para alta e baixa
. tensão�Q!itrumentos de registro, medição e

controle - Fios,�abos isolados e nús em cobre
e alumínio :- l_!1st�"Çõ�elétr��_él-s ..--hic:lüutfc�s e

combate a Incêndio,
_ �:::.�,

<,.r <,

.>: '-......�

-JR TE, Caoà �Pe8ca
�

Fone, 12�Pr ça Lauro Müller,
CANOINHAS

646

Santa Catarina

F�ana
.

praç�8uro Müller, D.O 49�

CANOINHAS�:-
Senla Calarlna

Revende 00' damado "MC)"EÍ� '�IMO'" DO
/'

melhor preço da reg.ijo. A
r

desconto, -ou se /prebrir,
/'

em 11 mes,':-

Móveis

vista com 20% de
I

oderá pagar tudo

verifique os . ossos preços,

e nj , �s vantagens. E mais bara Q.. comprar
os 'il'MOVEIS .cIMO", aqui em C�oinhas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



®�e.®®�.®s®e®®��®®*®®s®®®®®®®®@®®®®®®®ss@®s®®e®®®®®®®®�®®®®®®.®®@ee®®®®®®®®�

e
"

.

•

I -
..
CONVITE - i

I o Grupo de Trabalho do Grêmio XV de Juli).o, '�
! Id

�
® í er -em promoções canolnhense, tem a grata satisfação ,de' convi- ti

I dãrV:Sa. e -Exmi; Família para participarem -déf 7.'0 Baile do (hopp I
I Dia:' 01 de dezembro d.e-�;1913 ::: I '

I local: SOciedade Beneficente Op�lâria I
• /.': Início: 23 horas," fi)
® //�

®

I // Música: Banda TURECK '!
i I' ,

.

"

Chopp : Antártica' .;
.e.®ss.8.®®®®®��®®s®.®®®®®®®®®®®®®$S®®®®.*.®®®®®®®®.®®®®®®®®®s®�®®®®®®®®.®es

..

NOTAS
Cine Ilex, novo e moderno

cinema construido Da Praça Dr.

Osvaldo Oliveira, já tem data

marcada para a sua inauguração
, oficial, dia 7, sexta-feira próxi
ma, num grande filme de estréía

para uma grande e justificada
festa.

Será lançado DO corrente mê!',
'em nossa cidade, com a hon
rosa presença de vários escri

tores e intelectuais, o Livro de

Contos, já editado em São

restaurante do sr, Romeu Ta

bslípa, muito bem servido, aliás.

x x x

Na Operação Sul vai ao Nor

te, do corrente ano, promoção
. do Banco da �mazônia, três
canoinhenses participaram da

meema, Dr. Hilton Rítzmann e

srs, Alberto Casamajour e Joa

quim Fernandes Filho, nOSEiOS

amigos Tito e Quinco.

x x x

O tradicional colega, semaná
rio Barriga Verde, deixou de

circular por uma temporada
segundo dízem os seus respon
sáveis. Contudo, voltou à circu

lação a Gazeta, de Canoinhas.

x x x

Na anunciada reunião da

AMPLA, realizada no vizinho

município de Monte CastelD, dia
22 de novembro último, o al

moço eos participantes do con

clave, foi oferecido psla firma
ESQUADRIAS MONTE CAS
TELO LTDA., tendo por local o

x x x

O Legislativo de Major Vieira
vai conceder títulos de honra

ria e ao ,mérito II todos seus

ex-Prefeitos.

x x x

,
.

;

Paulo, de autoría do Dr. En:é"as
A thanázio, Promotor. Público da
comarca e nosso destacado
colaborador.

à. 16 horaa - ce-\.uralivre - formidavel Ve.peral

Uma Wi�chester entre Mi,1
Em dual ,euõe. aa

l�e
21,15' hora, - cenaura 14 enol

A Pam FIlmes apresenta o melhor, cômico do cinema nacional

na sua mais recente produ \0. MAZZAROPPI
ein

U M (!� !e1!Ci�S�c�é�ia�o mo�e�o�i�e�?n�ci�n�
toda colorida. - Não percal\ll
ATENÇÃO: Este filme para qu� todos possam assistir permane

cerá em cartaz �a. f{ 3a. feira, -às 20,15 horas.

DIA 05, 48. feíra » àa 20,15\horaa - eenaur .. 14 ano,

"Sellão da,? Moça,,' - Programa duplo
(Senhoras e $'enhoritas entrada grátis)

J .

1," filme: um espetacular' drama de uspense e terror - colorido

'.' !lime: a progr..::'r' f E L I �OS.
DIA 06, 5.a feira ,t a, 20,15 horaI - censura 14 ano,

Uma formidável a:(!resentação da Filmd enter toda colorida:

ÂRVORES

Uma nova imagem na cidade,
saindo do seu quotidiano, com

cargas de madeire e mate , agora.
com o transporte diário de bois,
vindos para o FRICASA.

x x x

Drs, Geraldo e Antonínho,
Tonico e Abilio, preparando
para uma longa viagem de tu

rismo em janeiro próximo, 80

norte e nordeste, com escala
em, São Paulo, Rio, Salvador e

Recife e depois nordeste, acom
panhados de suae exmas. esposas,

x x x

E o nOMiO futebol esteve mo

vimentado domingo último. No

Municipal torneio com a parti
cipação de vários clubes, reu
nindo na principal, Santa Cruz
e São Bernardo, jogo tumultua

�do, com vária!> expulsões de
atletas do Santa Cruz e vitória
do São Bernardo, por 4' 8 1.
Também houve torneio no bairro

Aparecida, com principal, cem
um clube de Santa Felíctdede.

x x x

E emanhã, também DO Muni

cipal, grande torneio promovido
pelo Botéfogo e 8 principal com
o Vila Nova, tAmbém de Santa

Felicidede,2a. Dívlsão deCuritiba

Certificado

Ci n e V er a Cruz

extraviado
"-

Foi extraviado o certifi-.
cado de propriedade da ca

mionete Kombi Volkswageo,
ano 1966, motor n.o ..'.

B-40 1.871, 36 HP, chassis

B6-105�082. pertencente a
'

Agenor Cubá. O mesmo fica

sem efeito por ter. sido

requerido 2a. Via. 1

(O CINEMA DO POVO)
20,15 h • cena. 14 ano. - programa duplo

"

I
J'

Trafle OU as venturas de Mr. Hulot no tráfego louco
,

j:
2.° filme: Peter L e Lawrence no super Far-�est ,C'olorido:

1.° filme: um deliciosa comédia toda colorida:

'Uma Winchester entre Mil Não percam!

AMANHÃ, à. 13, hora. - eensura livre - em matinê

Traflc OU as aven ras de Nr. Hulot no tráfego louco

UMA CASA SOB AS

promoçãO/dOS estudantes e Canolnhas

sABADO S/li: 811 20,15 h - cena. 14 ao ,- prog, duplo
1.° filme: um su'per Far-west colorido:

Rin�o O Cavaleiro Soli 'rio
2�O filme: mai' uma espetacular aventura do Vigio nte Rodoviário

agira em Desafio à

AventurJIí .

DOMINOU 9/12 à,19 e 21,15 boras - eensu a 14 8DO,

Um supel Far-west italiano todo colorido: '

I O Reverendo do Colt 4

II o VjÍlema ainda é o melhor e omais acessivel divertimento! I���� V�á��se=m=p=re�e�l�ev�e�s=e=os=,=fi=lb=o�s�! �

, 1

Bodas de ·Ouro
Hoje é dia de Júbilo e festa da famílía FRANCIS

CO ARTNER FILHO e esposa' sra. CECILIA SELNER

ARTNE� e demais familiares e amigos, pelo transcurso

do seu Jubileu de Ouro de' feliz consórcio. Possui o co

nhecido casai, 15 filhos, 60 netos e um bisneto. Sua re

sidência, em Fartura, por certo será hoje bastante visitada

para os cumprimentos e abraços devidos.

Nossos melhores cumprimentos.

- ' OCASIAo
Vende-se uma data com 20 x 40, situada na Rua

Pastor Jorge Wegger, 142, próxima a Igreja Luterana.

Tratar no local com o sr. Lauro Müller, das 12 às
13 e das 18 às 20 horas, ou sábados à tarde e domingos
o dia todo.

.

, "

�����Q���Q�������Q�gg�gQ��DQQ�Q���Q�gQQ�g�QQQQQ��Q�M��Q��Q�Q�P��

a Um peru prontinho para ir ao forno para sua ceia· de
.

Natal m

I na coinpra_ de: Televisor - Refrigerador - Fogão á Gás I
� Brãsternp - Conjuntos em FórrnTca - ConT�Es-t9fados m
m m
Em

:f: mais' uma promoçâo da
,

m

� LOJA MERHY SELEME m
m .

. _
m

m���������a���a�������B���B�B�������aB�B��BaB���BB��BaB��BBa�B�m
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