
Fantasma
'\ .

,

EDITAL DE CON,VOCAÇÃO

,�ssembléia Ge�1 Extraordinária Edital para venda
JI Sr. Prestdente do CIuJe de Bolão Fantasma, usando das' em, leilão com o prazo
atribuíções que l�onferemtos Estatutos Sociais, resolve: 'de vinte (20) dias

, ''",,-C o} v o C A R o Doutor Tycho Brahe Fer-
a Assembléia Geral E�t� Idinária dos sócios, 8 realizar-se no nandes Neto. Juiz de Direito
dia 29 de sgôsto de 19 , às vinte' (20) horas em primeira da Comarca de Canoinhaa 'E.-
convocação, s trinta

,�3
mrs tos após, 8 segunda e última, tedo de Santa Catarina, na forma

c?nvOcaCão, ns 'sOded,8. Tiro & Ivo ('anoin,has, eita,'
no Bairro, da Lei, etc.

.

,d Agu@ Verde, nesta ci ade, tendo a uinte ORDEM DO DIA: 'FAZ SABER 801 que o pre-
"

1. - Reforma parcial, dos Estatu os Sociais;' "

lente Editei virem ou dêle co-

2. - Outros assuntos de ínterêsse da 'Socíédade, ." nhecimento 'tiverem que, no dia
8 de setembro, às 15 horas,
D8 sede dêste .Juizo, no Edifício
da Prefeitura Municipal de' Ca,
noínhes, Santa Catarina, o Porteiro
dOI auditôrjes, levará a' leilão,
OI bene penhorado. 'ma execução
dasentença movida por Bonato
S. A. Ind. e Com. contra
Leoni T. Sauchuk, que se pro
cena' nêate Juizo, conltante de
um terreno urbano com 8 área
de 324,00m2. litu!Ído na Avenida
B08 Vi,ta, lote n. 1 dI) blocÓ «C»
confrontando de um lado com Il

rua Santa Catarina, de outro
I!ldo com a viúva de Alberto
Federmann, de outro lado com
tims rua lem Dome e mais oma

cala de' madeira, coberta de telha.
e demais dependência. edificada
no terreno acima del\lrito; imóvel
ê.te devidawelilte regietrado no

Cartório Imobiliário lob n. 35141,'
fi •. 272, do livro 3 A.I; avaliado
em NC$ 2.500,00 (doi., mil e

\ quinhento. cruzeiro. novo.). A
.

'v'enda lerá feita, por quem maior
�!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'i!!!!!!!!!o!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� oferta fizer, lendo' o pagamento

feito a dinheiro à vi.tll ou fiador
idôneo por tlê, dia•• Em virtude
do que, exped.í ê.te e outro. iguai.
que lerão' publicado. e afixado.
na forma da lei. O QUE CUM.

. PRA. Dado e pai.ado nelta
cidada de Canoinhal. E.tado de
Santa Catarina, aOI doze (12)
diaI do mê•. de agôlto de mil,
DOyeCentol ,e lellenta' e nove

(1969). Eu, Saiden E.. Seleme'
,Escrivão. o lub.creví. 2v

TychfJ Brahe Fernandes Neto
Juiz de Direito

Em 1970 Prefeituras
50°/0 .para

" ,

apenas

terão

pessoal
O III Congresso de Contadores Municipais, cujos trabs-

.

lhos foram concluídos em São Leopoldo, aprovou moção, a ser

dirigida ao Govêrno Federal, Da qual solicita definiçãÇl sôbre ii
natureza das despesas com Inativos, A moção' se fundamenta
nas díspesíções da Lei. 4320, de 17 de março, de· 1964, que
considera dita despesa como transferêncía corrente e em. !!rtigo
publicado pelo sr. Manoel Braga Gastal no «.correio do Povo»,
quando defendeu' li mesma orientação. Sucede que, ao finalizar
o exercício de 1970, nos têrmos da atual Constttuíção, a Uníâo
Os Estados e OI! Municípios não mais poderão' gastar além de

50% de sua Receita em despesas com- pessoal, assítn considerado
o pessoal civrí e rnlHtar.' Afirmam os setores t'esponsáveis, que:
há teudêucía do Ministério do Planejamento em «considerar as

despesas com ínatívos como de pessoal». o que tornaria impossível
o ,cumprimento daquela disposição constitucional (art. 66, parágráfo
4.°). Como está -em eleboração, 'projete de Lei para alterar 8

Lei 4320/64, que .díscípltnou- o orçamento e sua fiscalização,
entendeu o referido' c.ong�es'so de pleitear o esclarecimento, que
é, bastante oportuno. Para 08 Estados e Municípios, a penalidade
será a suspenção do Fundo. de Partícípeção e 'de" quaísqúer
auxílios e empréatímos.

'

Clube "Bolão

Canoínhas, ,17 de agôsto de 1969.

Üldemar Mussi - Presidente

José Ouiz ,- Secretário

Câmara Municipal' de Major Vieira
Resolução N. 94, 5·8-69
.

'

ment ia da Prefeitura MUflieipal
de aio" V,ieirÍl, referente ao
I de maio do con,ente ano.

Art. 2. ..,... Eeta relolução entra
em vigor na data de lua publi·
cação, revogadal a. dilpoliçõe.
em contrário.

'

Sala dai .ellõel da Câmara Mu
nicipal de Maior Vieira, 5· de
àgôlto de 1969. '

'

.

'udio OadoUi - Pre.'idente
Lindolto Cordeiro ./

L ii Secletário
Eurico Tremi
2.° Secretário

.Aprova Balancete mensal da
,R.eceita e De'$pesa orpamen.

tária..
'

O cidadão eláudio Gadotti
preli.Jente da Câmara Municip
de Maior Vial, tado de Sa a

Catarinall faz laber
mera Municipal aprovou
pr9mu1go a uguinte'

RESOLUÇÃ
Art. 1. - Fica apr

e.ta Câ�ara MUilicip
cete da Receita e De

J. ,6ARZO SOBRINHO & CI4.' tTDA.
Rua Major Vieira, '590 - Ci\NOINHAS

Vócê' �gora não. terá mais

problem'tiJ' Com esquadria de ferro
Procure hoje mesmo a nossa fábrica no e�derêço
acima. Anexo oficina com, tôrno A •

mecanlCO.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAJOR, VIEIRA

�Por,taria da 14-8-1969
Sebastião Greio Costa, Peefeito

"Muoiciplll de Major Vieira, usan

do de sUas atribuições resolve:
: Nomear Banca Exam» adora.

, Major V eira. 14 de agôsto de 1969.
, Sebastião Grein Costa

Prefêito, Múnicipal
Jair Di,schnabel • Secretário

lx

Ano XXIII

Atividades
,Municip-al de

da Câmara'
Canolnhas

'Reunião do dia 5 de agasto -de 1969. Presidencià:' Vereador
Tufi Nader: 1.° Secretário': VereadOr Michel N; Selem, 2 ° 'Secre
,tário: Vefflador Adh'emar Schumecberç. e mais o -comp, ecimento dos
seguintes Edís: Sra. Brsulio Ribas da Cruz, Alfredo ,

eileio,.Gilberto
'Ritzmann, Carias Wagner' Junior, Gü;Ú�erlne Pr' ( e' Pedro doa
Santos Corrêa. Havendo número legal para délib �r,':o Sr. Presi
dente. ,dár6u âberta a" presente ré,l,u:iião. E pe'diimte: - Dficio
N.o 125/6 do Sr. Prefeito . Municipal, ,encami endo : à Casa para
apreciação 'é provação, o projeto 'de Lei

'

e' retifica e ratifica
escritura de c1 'ção; Idem, que !lá denominaç o sIogradoure público';
Idem que dispõe sabre, nomericlat1;Írá' de r 8"; Idem que autoriza
convênio com a A pciação de' Crédito e sistêncie Social de Santa
Catarina (ACARES para ampliar' os" ervíços de': Extenção' Rural
em' n0890 Muqícípio;, em que dá deno inação à Via, Pública; Idem
encaminhando os balance es da Receit e Despesa i'Orçamentárias,
referentes 80S rnleae!l de ia e junho do" corrente ano. Às niatéttil:ls
supra, 'foram encaminhadas 's .respec lvall comissões,' para exararem

parectires. Ofício do Sr. Pres ente (1 'Hospitàl Santa' Cruz, comuni
cando' à Casá que' em Assemo 'ia' eral Extraordinária, ,realizada die

,

24/5/69 foi eleita e empcsasda ova Diretoria daquele nosocêmio;
Idem do Vereador Abílio Heisa cretário ad hoc da Câmara; Muni.
cipal. de .Pêrêo União. remeteu .

Est:Íltuto da AMPLA; Cartiio-
convite da Fundação Int!rm, rlicip I' para o Desenvoivimento de
SlilDta Catarina cFIDESC». d Tôinvi ; Ofício da Cimar:a Municipal
de Pôrto União. agradecend comunic ão desta Casa, referente �a

composição da' Mesa Diret. a desta Cu . Ofício da FIDESC, con
vida�do aos SUl. Vereador para particip -em do curso de"c�ntabi.

.

lidada pública' a ser re izado em Joinvil . Ofício circular IBRA
CR.FL,N N." 3l/69, de loriaoópolis, comu 'canda' que foi cientifi
cado ao Sr. Prefeito t1nic'ipaI de Ganoiôhas, o valor do 1. :T. 'R.,
referente ao exercício de ] 968", creditada a I!ll't' Prefeitura- átravés
do ofício circular IB A·OR,FLN N,o 52((j9. e uja copia ácbB,sa
em poder dessa Ca@ ; Oficib circular lN,o 001/69 o ,Sr. Jsmar Tei
xeira Cabral, coloc udo a disposição desta. CAma a,' livro de sua

autoria, referente' Legrslação . Rural; Ofício N, ° 25 69 da R,evista
Catarinense dos

.

uoicípios comunicando· que tra feriraQ:! seus,
'escritórios para Rua Mal: Deodoro N.O 19 5.° Aóda ,. Conjunto 5
em Fiorianópoli; Car�a da Fundação Coopercotia de São, Paulo,
solicitando..,par que a Câmara seja sua a8�illante (Reviste Coopero
cotia); Cartão de agradecimento de condolêo.cilis da família Antünio
Bertão; Ofíc' N.o 965/69 dàtado de 18/7/69 da Associação Brasilei
ra ,dos Muo cÍpios, C�niunicando que Canoinhasí 'foi incluída: na Y a

,etapa do progr,ama de Ação Concentrada do Ministério do Interior,
Ofício da Câmara Municipal de São Bonifácio," comunicando 'eleição
e posl!e da nova Mesa Diretora daquela Câmara; llevista cO Diri
gente Municipal». Quarta Mensagem:io Governador Dr. Ivo Silveira
à· Assembléis Legislativa. prestando contas de ,sua administraçãó DO'

exercício de 1968; JClrn'!l Correio -Tupy de. Joinvile; Revista do
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento; Rev:is,ta o Rigeseaoo
edit6do na cidade de"Valinhos São Paulo; Comunicado N.o 24159
do SENAM; 'Ofício do Colégio Comercial' de Canóinhas, comunican· ,

do a eleição, de sua nova Diretoria.

'Canoinhas, 20 de agasto de 1969 ' !

Alt.a/m.iro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara Municipal

Filmes Culturais
, Salão da Comunidade Evaagélica Luterana

Segunda feira, dia' 25, às 20,08 'horas
Única apresentação - FROGRAMA:

.

Nos' Bastldorés' da 'Astr�Dáutlca (colorido)
(excelente documeilt(irio sôbre construção e transporte de' foguetes

espaciais, - treinamento, de astronautas)
Polarl" (conheça um submarino. nuclear por dentro - veja o

lançamento dos terríveis foguetes Polaris. Um filme da niNAVY)

VI6geID ao Pacifico (colorido)
'(Presidente Johnson e Sra., quando de sua viagem, a diversos ;

países do Pacifico)
,

FI.NANCIAMENTOS:
E'ncon,tram-se abertas, à população em geral, as inscrições

Automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas
PRAZO DE PAGAMENTO:

Sem Correçã'o
Fundo de .Economia (onjugáda

NCr$ 30.000,00
de

-triais,
50

para aquisição de bens duráveis, tais como:'

terre. 7S, material de constru�ão, gabinetes odontolósicos, etc.
, .

- Sem reajusteJuros
sorteio

/
I •

Bancários de Santa Catarina
ÓRGÃO CRIADO E SUi"ERVISIONADO PELA·« EDERAÇÃO ,DOS

Informações. no Escritório. de 5 Y D NEY C Ô RTE, Rua Getúlio Vargas, 527 • Fone, 187

S DE SANTA CATARINA� Ix

• Vaixa Postal, 2Ó4 '- Cun'oinbas· Jlanta Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-: CORREIO DO NORTE 23.08·1969

.Municipal de M·A·J O R,.
,

\

Demonstrativo do Balancete referente ao mês de I M A I O· de 1969

CODIGOS 'IILocal I Geral Designação da Receita
Do mês
Neri

'�Até o mês II� Ner'
TOTAL
Neri

7

1.4.0;00

1.4.1.00
1.4.1.20,

1.0.0.00

1.1.0.00

1.1.1.00

1 1.1.1.22
,2 1.1.U�6

1.1.2.00
1.1.2.10

3
4
5
, 1.1.2.20
6

1.1.3.00

1.4.2.00

1.44.00
1.4.4.10

11.5.0.00
1.5.1 00
1.5.2,00
1.5.3.00
1.5.900
1.59.10
1.5.9.-30
1.5.9.90

8

9

10

14
15
16

20.0.00

2.2.0.00

17
l

• 2.5.000

25.UH>

18 2.5.1.20

1_9 2.5.1.30 .

20 2.5.1.40
21 2;5.1.50

2.5.3.00

22 2.5.3.16

404,93 464,00

695,86 737,16

379,96 496,02
4,56 6,08
10,00 -' 10,00II-��--·II---��-I

38.967,76 52.520,99

5.732,60

30,30

(

2,12

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 31 de maio de 1969.

Receitas Correntes

RECEI'l'AS TRIBUTARIAS

Impostos
Impôsto Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Serviços de Qualquer Natureza

Taxa.
Taxas pelo exercicio do Poder de Polícia
Taxa de Fi!lcalizaçAo e Licenças de Veiculas
Taxa 'de Fiscalização e Licenças si o Com. e Ind.
Taxa de Fisc. e Licençàs si o Com. Ambulante
'raxas pela prestação de serviços
Taxa!l de'Expediente
Taxa de Serviços Urbanos
Taxa de Abate

Contribuições da Malho a

Taxa tie Conservação e Pavimsnt ção - Me!hori$_

50,80
91,06

64,00

R1!:CEITAS DE TRANSF. CORRENTES

Participação 'am Trib ,tos Federais
Cota-parte do Fundo de Partio .pação dos

M nícípíos (50%)", � .

Rétôrno Impôsto Territoria
�
Rural -, l.T.R.

Participa
-

am Trib; tos Estaduais

Participação no Imp. s [rculsç lo de Merc.- I.C.M.
.

"

RECE!TAS D IVERS
Multas
Indenizações e Restituições
Cobrança da Divida Ativa

Outras Receitas Diversas I "

Contribuições,compulsórias d 'Previdência
Receitas dE' Cemitérios I

Outras receitas - Eventuais',
Total das" Rec "tas Correntes

6.063,71
1.302,79

59,07

41,30

116,06
1,52

, .

01 - Empréstimos' a curto

TRANSFER�NCIAS

Participação em ributos Federais

Cote-parte do Fundo de

Municípios (50%)
Cota-parte doImpôsto Üní

'

s/Combust. e Lubrif.
Cota-parte do Impôsto Ú 'co �I Energia Elétrica

Cota-parte do Impôsto Úo o si Minerais do Pais
" '

Auxílios elou Con ibulções
Auxilias elou Contrtbuíçô s da União

,Total das de Capital
TOTAL DAS RECEITAS

/

•.063,72
2.l!H,26

308,73 309,7,3
68,10 98,40

(

1.515,90 1566,70
834,70 925,78
60,48 60,48

448,54 5l2,5�

105,11 105,li

.�

1€;.585,46 22.649,17'
L30i,79

17.545,43 23.278,03

16.58547
, 3.933,48

, 873,07
12,46

22649,19
6.124,74
873,07
14,58

8.257,lQ 21.40448

21.!UO,33

'"',

ISHS61,58

8%.182,5760.372,24

�ebastião Grein Costa
Prefeito M,�nicipal

Reinaldo Cresta"i
Contador

. :)

I "

' :

Edital para venda em leilão com ,0 p azo de vintê(20) dias
o Doutor Ticho Brahe Fernan
-des Neto, Juiz de Direito da
Comarca de' Caooiohdll,' Estado
'de Santa Catarina; na forma

,

da Lei. etc.

FAi SABER aOI que o' pre
I ente Edital vi,rem ou dêle co.

uhecimento tiverem que no die
8 de setembro, às 16 horas,
Da .ed� dêste Juizo. no Edifício

.

da Prefeitura 'Municip9í de Ca-
ucinhae, Sante C8tari�a, o Porteiro
dOI! auditôrios, levará a leilão.
OI bena peehoradoe Da execução
de le'ctença movida por Walde
mar Knüppel contra Leoni
T. Sauchuk, que .e proceese
...êGte Juizo, cooltante de' um

,
'

,

terreno urbano com 8 ár de meato feito 8 dinheiro à vif6ta ou

324,00.m2,' aituado Da A enida fiador idôneo .por trê. diae. Em
B09 Vil ta, lote n. 1 do blo o cC»
confroot&odo de uÍn lado

virtude do que, expedi. êste e

rua Santa Catarina,' de outros-iguais que lerão publioadoa
lado, com a de e afixado. os forma d" lei. O
Fedsrmann, de outro lln1""""oQ4\lIL-LOUE CUMPRA. Dado e paliado
6ma rua 113m nome email uma neste CIdade de Canclnhae, Estado
ca.a de madeira, coberta te1hal
e dama i, dependênoiaa e ificada de SÍlota Catarina, aOI, doze U2)

DO terreno acima descrito, imóvel d;o. do mê. de agôsto de mil.
ê.te devidamente ragiltr 'do no novecentos e •.ellent8 li nove

Cartório Imobiliário lO o D. (1969�. Eu Zaiden E. Seleme
35141, fiI. 2n, do livro 3:A.I;'
avaliado em NCr$ 2500, O (doi. Esorlvão Ó eubecreví, 2v

mil e quinhentos cruzeiro I .OVOI).
A veoda leIS feita, por quem

maior oferta fizer, lendo o . paga-

T:vcho Brabe Fernandes Neto
JDiz de Direito

Demonstrativo do Balancete da DESPESA
referente ao mês de, m�io de 1969

Díscrímínação da Despesa por ,,�, Do mês II Até o més II,T O T A L
Órgãos do Govêrno e Administração II Neri Ner$ NGr'

Orçamentária
1 - Câmara dos Vereadores'
2 � Gabinete do Prefeito
3 - Secretaria Geral
4 - Setor de Contabilidade
5 .. Setor de Saúde Pública
6 '- Setor de Educação e Cultura
7.- etor: do Fomento Agrop.
8 - Se

.

os Urbanos
'

9 - Servo de ras e Viação - DMER

Totál da Despe

Restos a pagar
Do exercício de 1967
Do exercício de 1968

,

Total da Despesa Extrao dínárta

TOTAL'DAS DESPE

EM CAIXA
Na Tesouraria

\ '

prazo,

Banco do Brasil A. - e] Fundo
de Parttcípacãos os Municípios

Banco do Brasil .A. -c/ Movim.
"

Banco Nacional d Comércio S.A.
- e] Moviment

Banco Brasileiro de Desconto
S.A. ..; c] Movimento

Banco de Desenvolvimento do
Estado S.A. - Canoínhas

Banco Mercantil - Mafra

TOTAL GERAL

VIEIRA
\

1.349,90
3.653,06
1.271,90
2551,27
251,50

2,130,97
94,34

1.494.34
�8 931.49

1.349,90
4,297,52
1466,82 '

2.988,28
309,88

2.71867
124,34

1.566,18
49538,52

644,46
194,92
437,01

. 58,38
587:70
30,00
71,84

10607.03

12.631,34 51.728,77 64,360,11

9732,29

9.732,29

74.092,40

1.021,70

10.565,93
2.885,46

65,97

1.304,15

4.360.64
43,26 20.247,11

-----II

94.339,51

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 31 de maio de 1969.

\

Sebastião Grein Costa
Prefeito Municipal

Reinaldo Crestani
\

Contador

Edital
Jl.qJ

Citação"
'oe' 30

de corri

di,as
o

'\

(Citação dOI denucladoas Santinor Ferreira. Laurino Palhano
e JOllé Lauro Removicz)

o Doutor Tycho Brahe Fer
nahdes Neto Juiz de Direito
.da Comarca de Canoinhas, Es-
,t,ado de Santa Catarina. na

forma da Lei. etc.

FAZ -SABER 8 todos quantos
o presente virem, ou dêle coube
cimento .tiverem que por êste
Juizo e Cartório do "Crime, correm
os têrmos do processo Crime em

que é AutO,"B aJustiça Pública
e,

' réus- Santinor, Ferreira,
Lourino Psi" e Jose
Laurc Removicz, todos brasi
leiros, áolteiros, os dois, primeiros
maiores, e o último menor, ex

militares. residentes e domicilia
dos nesta cidade. -- denunciedos
incursos nas penas do .art, 217
o primeiro e OI! demais n8S 'p:m9s'
do art. 218 do Código Penal.
E, constando dos autos que ae

encontram em lugar incerto e

não sabido, por meio deste cita.,
08 para, comparecerem perante
êste l.u;zo. no diá 29 de agasto,

Saldos do Exercício anterior
Em Caixa 132,34
Em Bancos 12.024,60 12.156,94
TO T A L G E R A L 94.339,51

.

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

às 10 oras, afim de serem in·
terrog dos e se verem processar,
até f �I, pena de r:evelis, podeo
do ogo após/'\ou 'DO 'praz" de
três I (3) dias aprê'8entarém defesa
pré, ia, bem 'como rol de teste-

,

m has que tiverem, tudo na

fo ma e sob as penas da lei.
P fa que não aleguem ignorância,
sndou passar o. presente, com

� prazo de, lfiota -dies, o qual
rá afixado O_O local do coatume
publicado Da imprensa local .

a usado Desta cidade de
anoinhas, It de' julho de

1969. Eu. Zeno Benedito Ribeiro
da Silve, esceivâo o dat,ilegrafei'
e subacreví. 1v

Fernando Luiz Soares .de Varvalbo
Juiz de Direito Substituto' em

exercício.

Confere e dou fé.
Data supra
O Esceivão

Zeno Bened'to Ribeiro da Silvai.

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail côre')
Serviço rápido e perfeito

"Impressora,' Ouro
\

.Verde Ltda.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREJO DO NORTÉ

Municipal·.
do Balancete referente

\
Demonstrativo
CODIGOS II
Local I Geral �

\

Desígnação' da Receita

7
i.i.s.eo

j

1.0.0.00

1.1.0.00

1.1.1.00

1 1.1.1.22
2 I. L 1.:i6

1.1.2.00;,
1.1.2.10

3
4
5

1.1.2.20
6

8,

1.4.0.00

1.4.1.00
1.4.1'.20 "

1.4.2.00

1.4.4,00

1.4.4.10

1,5.0':00
1.5.1.60
1.5.2.00
1.5.3.@(;)
1.5.900
1.5,9.10
1.i�9.30
1.5.9.90

,

9

2,0.0.00

2,2.0.00 '

10

11
12
13

14
15
16

17

18

19
20
21

t
2.5.0,00

25,1.00

2,5.1.20

2.5.1.30
2.5.1.40
2.5.1.50

2.5.3.00

2.5.3.1022

/
,

Receitas Correntes

RECEITAS tRIBUTÁRIAS

Impostos
Impôsto Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Serviços de Qualquer Natureza

Taxas,
Taxas pelo exercicio do Poder de Polícia
Taxa, de Ffscalízação e Licenças de Veiculas
Taxl:l de Fiscalização e Licenças s/ o Com. e Ind.
Taxa de Fisc. e Licenças si o Com. Ambulante
Taxas pela prestação de serviços
Taxas de Expediente
Taxa de Serviços Urbanos

>Taxa de Abate

308,7iJ
'

'58,10 10,00

,

I
,

395,54

>

Contribuições de Melhoria
"

Taxa de Conservação e Pavimentação - Me. '105,11

,\R�CEITAS DE TRANSF. CORRENT

Participaç�o em
.
Tributos Federais

Cote-parte do Fundo de Participação dos
Municípios (50%)

Retôrno do Impôsto Territorial, Rural - l.T,R

Par,ticipação em Tributos Estaduai
Participação no Imp. s/Circulação deMerc.-I.C.

16.585,46\ '

11.549,64

RECEITAS DIVE115AS
Multas ,

Indenizações e Pteliltituições
Cobrança da Divida Ativa
Outras Receitas Diversas
Contrrbuíções óompulsóríea de Previdência
Receitas de Cemitérios

'

.: Outras receitas - Eventuais

-, 7.188,53

135,06
'

93,06" ,

.

Total das Receitas

Receitas da, Capital
OPERACOES, DE CR�DITO

01 - Empréstimos a curto prazo

132;34"
12.024,60

Em Caixa
x

:

Em Bancos

TOTAL GERAL

Prefeitura Municipal 'de Major Vieira, "30 de abril de 1969.

,,,

Reina,ldo Crestani
Contador

.'

, '

308,73
68,10

1;5ol5�90
834,70

"

60,48

448,54

'105,Ú.

'ao mês de ABRIL de' �1;9Q9 Demonstrativo do Balancete da DESPESJ\

'� Do mês � Até o mês II' TO T'A L <

<) �efêrante ao mês de abril de 1969 '

Ner' Ner'" NCrS '",
,

.

� � II'. , ;; Discriminação da Despesa por, Do mês
,

Até o mês T O.T A L

�\ � 'Órgã?s do Govêrno e Administração NerS NCrl NGrS

16.585,46,

17.545,,43

404,98/

695,86

379,96
/4,56
'10.00

38.967,76

,

12.15,6,94
72.529,18

y' ''',

1.034,90
8.006,85
977,43

2,161,27
,

224,0
8,06 4
fi ,34
7,59

2 703,67

36,576,79

j 315,00
646,21
294,47
390,00
27,50

1.324,23

-: 1\- Câmara: dos' Vereadorés
,

2 • 'Gabinete do Prefeito
I, /' -. '

3 - Secretaria'Geral
4 -. Setor de Contabilidade
,5 - Setor de Saúde' Pública
6 - Setor de Educação e Cultura
7 - Setor do Fomento Agrop.
8 - Serviços Urbanos
,9-Serv.deObraseViaçã'o-

:.;

Extraordjnári�\.\
Créditos Adicionais

,

,
.

Restos ,a pagar
, Do exercício de 1967
Dó exercício de '1968
Tota: 9a Despesa Extraordiná a

TOTAL DAs, DESPESAS

8740,73

, 1.349,90
3,653,06
};271,90
2,551,27
251,50

2.130,97
94,34:

1,494.34
38931.49 ,

5J..728,77-

9.192,63

60.921,40

,

1,36
3.635,44

'43,26__
. H_1_1._60_7_,7_8_

72.529,18

8.740,73

45.317,52
. ,(:

\ r

EM CAIXA
Na TesQuraria

',EM IlANCOS
Baneo do ,Erasil i.A - cj Fundo
ae Paeticípação dos Municípios

Banco do Brasil S.A. -cf Movim.
Banco Nacional do Comércio S.A.

- e]. Movimento
'

Banco Brasileiro de Desconto
.
S.A.:- cl'Movimento

Banco de Desenvolv. do Estado
Banco Mercantil e Industrial de
Santa Catarina

TOTAL GERAL

5.500,50
l.08Z,37

65,9�

9.192;63

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 30 de abrii� de 1969.
-
I

Sebastião Grein Costa
Prefeito Municipal

,Reinaldo Crestani
Contador

"�, Compre-os agora �e pague-os

suavemente até o �atál .
GJlA·Nl>E SO,RTIMENTO

TRANSFER�NCIAS DE CAPITA

Participação em Tributos darais

'Cote-parte do Fundo de Participação
Municípios (.50%) ,

' 16.585,47 .16.585,47
Cota-parte doImpôsto Único s/C@mbust. e Lubrif. 3.933,48 3,933,48
Cota-parte do Impôsto Único si Energia Elétrica 873,07 873,07'

ICota-perte do Im�ôsto Único s/ Minerais do País

11===\=8,=1=°=11===4=,=36= 11===1=2=,4=6=' 'U'.' J R" 1,1N' Q'',,' D, E I 'O '"O", S�uxílios elou C�ntribuições
Auxílios e/ou Contribuições da União

Total das Receitas de Capital 8,10 21-.396,38 21.404.48

TOTAL, DAS JlECEÍTAS 7.196,63 .53.175,61 6o.372,2·P·'_I:, Ri I O' N:
.

'I "T", I LSaldos do Exercício anterior 11

"

,
'
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Ano XXIII Cauoiahas (Se). 23 de agasto de 1969 - N. 1040
-------�---------------�Notas'

Esp'arsas
SemanaAniversariantes da'

.
I

ANIVERSARIAM.SE

HOJE: as sras. donas:
Miriam Aquino esb, do sr.

I, Luiz Hamilton O. Corrêa e

I· Ercilia esp. do sr, Cláudio
'I' Gadotti; o jovem Sergio Luiz
Koehler; a menina Martnete
filha 'do sr. Paulo Olsen; os

, meninos: Marcelino Frederico
filho do sr. Bernardino Fe-
dalto é Glaucio João filho
do sr. Nelson Ferreira das
Chagas.
AMANHÃ: as sras. donas:

Anita
.

estr. do sr, Sergio
Gapski, Olea Maria esp, do
S1. Mario Ferraresi e Nanci
esp. do sr. Carlos R. Schmidt
residente em Araguari M. G;
o jovem Anatar Bialeski; as I

! meninas: Eliane filha do sr.

j José Schmidt e Lélia , de.
I Lourdes filha do sr. Benedito
r t». de Carvalho Netto.

�Ii
..

19ia 25: os srs.: Jacob
I� Seleme e Rodolfo Frantz:

l� a stta. Célia Maria Kotlevski;
j os jovens: Vilson' Knop e

'I'i' Janil Cador ; as meninas:
I R.egina filha do -sr. Pedro
t Paulo Koller e Neusa filha

II do sr. Paulo Senczuck; o
II menino Luiz Murillo filho do
sr, Silvino de Luca.

Dia 26: as .sras. donas:

I
Erna eep. do sr, Willy Gor
selte, Genoveva esp. do sr,

Estetano Miretzki. é Paula
esp, do sr. Waldemire Pospor;
o jovem Ovandi Alberti; o

I menino José Adilson filho do
sr. João SczygieJ.

.

Dia 27: a sra. dona· Alda
est: do sr. Theodoro Schroe
der; o sr, franciscoRodrigues;
a srta. (ilotilae Preisler, os

jovens: Albino Luiz Tokerski
.

ii Silvestre Kuminek; '(Js me,

ninas: Zilma tilna do sr.

Nivaldo O. Padilha, Margareth
e. Marilene (gemeas) filhas de
sr. Henrique Bâra; os meni- .

A nO'83a representação em
nos: Wiegimdo filho do sr..

·

bolão, feminino e masculino,
Bruno Schroeder . e 'Cezar estevf! domingo último em
Duarte filho do sr. Orlando Joinvile para um rigoroso treí
Nascimento. no nas díversas canchas dos

próximos JOg08 Abertos.

SENAM promove conclave em Lages
No período de 26 a 28 do corrente,

o Serviço Nacional dos Municípios
(SENAM) estará promovendo à e

xemplo do que já fêz em outras
regiões do país, um Semínárlo de,

.

Administração Municipal, na cidade
.de Lages.
Ao local escolhido para os debates

Lages, acorrerão inúmeros técnicos
credenciados pelo SENAM, de di
versas regiões do Brasil. E êste, o

primeiro seminário, no gênero, pro
movido pelo SENAM, em Santa
Catarina.

. Os temas a serem abordados ver-

sarão sôbre as normas básicas para
elaboração, implantação e execução
de orçamento-programa normas para
prestação de contas em geral, e

especialmente, do fundo de partici
pação dos municípios, e sôbre le
gislação e adrr'tinistração municipal.

.,
.

Os senhores, Dr. Raul Armando
Mendes, Diretor Geral do SENAM e
Prof. Ibírê Gilson, Vice-Presidente
do Tribunal de' Contas da União,
serão alguns dos conferencistas.

Para o conclave, o SENAM convi
da Prefeitos, vereadores e funcio
nários de prefeituras dêste Estado.

Dia 28: as sras. donas:
Hilda esi». do sr. Rodoldo
Frank, Cecilia esp. do sr,
Miguel Veiga Genooeoa esp,
do sr. Luiz Pàcker e Marize
Elisebet esp, do sr. Mario WiBse;
os srs.: Oady Nader, Oswaldo
Pietrowski, Boleslau Wardens.
ki, João Taporâsêi, Afonso.
Linzmever, Raimundo Preisler
e Altamiro Léski; as srtas.:
Marilde . Bernardete Cordeiro
e Maria de Lourdes Grane.'
mann; .os jovens: Eniridt
Mohr e Heriberto Plothow;
a menina Nildi Mari filha
do sr. Osorio Bueno; os

meninos: Marcos Daniel filho
do sr, Miguel Markiv, f:elipe
filho do sr, Ladislau Dam
broski e Herbert filho do sr,

Herbert Grosspt.
. Dia 29: as sras. donas:
Valesca e�p. do sr. Constan
tino de Paula Buen.p, 4na
Dorothéa e .vp. do sr, Julio
Wendt e Ermenilda esp. do
sr. Evaldo Plothoto; o sr.

Gustavo Priebe; as srtas.:
Nelty. Greinert e Terezinho
de Souza Caldas; o menino
Pedro filho do sr. Henrique
Waldmann. .

x x x

o sr, João Wendt, gerente
do Pôsto Esso, seguiu para o

. Rio de Janeiro afim de tratar
de diversos assuntos atinentes
as suas atividades.

X x x

A Sociedade Beneficente
Operária vai, programar li Soi
rêe da Independência, atei

lugar na, noite do dia 6, em

seus amplos salões.

x x x

Segundo informes, o Ir.

Fernando Rocha, gerente do
.Banco do Brasil, participendo
'de um curso de especíalízação
DO Rio de Janelrc, entrará em

férias, seguindo diretamente

para 9 súa terra natal, no Es
tado de Sergipe.

x x x

O sr. João Camargo vai

ampliar a sua indústria de

chocolate, associado. agora cem

o sr. Luiz Romais.
x x x

A familla Meyer reuniu-se
sábado para festejar. mais um

aniversário de dona Maria

Mayer. A ilustre dama, também
os I)OSSOS respeitosos cumpri
mentos..

x x, x

Tôda a cidade está se movi
mentando' para os festejos
cívicos da Semana da Pátria,
que no' corrente, ano terão
maior amplitude.

x x x
.

Ceotrnua )
reunida a Doss'a

Colenda Câmara Municipal na

apreciação de inúmeros e im

portantes projetos de· leis,
oriundos do Poder. Executivo,
entre êles o que disciplina os

pontos' de carros de aluguél
x x x

O . .ioriustrial sr. EstefaDo
Wrublevski encontra-se nv Es
tado,da Bahia, oÇlde venceu con

corrência pare a aquis'ição de
várias celdeiras. :>

x x x

Nossa cidade também foi
visitada pela Operação Bandei

rantes, com palestras �scl&rece
doras por parte de &ltos fun-
cionários' do Ministério da

Faz�nda. ""-

x' x x.�.

Muito fraco o índice técnico
do nOSiO· fut�b61. Ainda domin

go último o Ferr&viário de
União da Vitória passou fácil ,

pelo São 'Bernardo, em Marei
Iio Dias, pelo marcador de 3
a O, enquanto que o 30tafogo
venceu apenas por 2 a 1 a
frágil 'equipe do Hermácia,'de
Curitiba.

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
,

Decreto N. 311, de 20 "de agôsto de 1969
Declara de Utilidade Pública uma éred de terrã do sr.

.

Albano Voigt
.

Benedito Th. de arvalho Nétt , Prefeito Municipal de
Canoínhss, Estado de San Catarin no uso de suas atribuições
� 1e conformidade com o d os no art. 5 letras «m» e «p» e

art. 6,° do Decreto-Lei n. 3.3 com as alterações introduzidas

.

pela Lei n. 2.786, de 21/12/, E C R E T.A:
. .

Art. 1. - Fica d larado @ utilidade Pública, para fim
de- desapropriação, na ma da Le [slsção vigente, um terreno
cem a área de 12.200 2 (doze mil e uzentos metros quadrados)
pertencente ao sr. .' BANO VOIGT, re abertura do prolon-
gamento da Rua éxico -.

Art. 2 - �ste decreto entra e

publicação, revogadas as dísposícões em contrário.

Benedito 'Th, de Carvalho Nétto - Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa - Dír. de Exp. e Pessoal

'M. MS

Cine
A;,W_,

Cruz I
Aos aniversariantes, nossos

votos de perenes telicidades. Teatro VeIÇl
.;:- A P R E S E N T A -

�:.

I Publicação O,fid�1 da
., '_

;� Prefeitura Mun. 'de (anoinhas
HO'} E { 8. 20,00 hor". - ceneura 14 ano.

DOMINGO aa 14,00 horall - cenmrà livre
\ .

.

. ,

No Paraíso do Ha.wai
c/Elvis Presléy,. Suzanna.Leigb, James Shigeta e Donna Butterworth.
Uma coleção de lindas garotas e um punhado de formidáveis
canções concorrem para o sucesso dêste nôvo. HIme de Elvis.

DOMINGO. a. 17.00 e 20.00 hora. � cenlura 14 anoll
I v ortaria de 4-8-1969

B;oedito' Th. de Carvalho

I
Né�to, Prefeito Muni' . dI'! Ca-
noiDha., nO UIO de laaa 'bui-
çõel, ro.olve:

. I

ELEVAR PENSÃO
,

Fica' elevada a pemão dOI

,
depeDdente. do ex.profanor João
M8rtiDI de Carvalho, de NCr$
iO,OO, para NCr$ 70,00, para
finl de cálculo;· a partir de/í.o

.

de laneiro de' 19�. .

'

/i Benedito Th. Carvalho Nétto
I Prefeito MUDicipal
i Antonio Souza Costa

Oiro de Exp. e Peuool

importação par uma retro-e.ca

vadeira, marca cBeD�ni Fralca.
'oli:.. por ha r .imilar DacioDol.
compra eu I a ler efetuada da
Firam No ri S,A. de Curitiba; ° ··ÓPIO TAMBÉrVl É UMA FLOR

com Senta Berguer. 8tephen Boyd, Yul Brynner, Angie Dickinson,
George Geret" Hugh GriHitb, Jack Hawkins, Ri,ta Hayworth,
Trevor Howard,. Trini Lopes, E. G, Marsball, Gilbert, Roland,
Harold Sakat, Marcelo Mastroianni, Amedéo Na'lzari, Jean Claude
Pascal, Omar Sharif, Anthony Quayle, Lays Raki, Barry .Sulivan,

,

Nadia Tiller e EH WaIlach.
:Êste é mais um extraordinário filmel'produzido por IAN FLEMING,

que é o criador de James Bond, o agente 007.

Dia 25, legunda.feir�\ • aa 20,00 hor�1 • cenoura 14 anol

° Ópio Também é uma Flor

onlÍderan�, e exilte uma
p opolta da MÜDCk ,A., firma
diada na cid&de de Paulo,

e que fobríco fi dita m uioa,
fica anulada àquela tomada de
prêçoi e em cODlonância com o

decreto Federal n.O ,200, e� 'Ieli
artigo' 126; parágrafo 2.0, letra
cd:., rOIQlve adquirir dito empie-

.

mento.
'

Canoinha., 14 de agôlto de 1969.

Benedito Th. Carvalho Nétto
Prefeito- MUDicipal

Antonio Souza Costa
Dir. de Exp. -e Peu'oal

Dia. 26.e 27, 3a. e 40. feira - ai 20 horaa - cenlura 14 an08

I Decreto
O �r. Prefeito Municipal

CaDoiohal, Benedito Tb/ de
valhó Nétto; no UIO de ai

II
Btribuiçõel, e, tendo em vi. a

I uer.enidade de lerviçol e:
.

,t.i:omideraDdo, que o Baoco do
Bra.iI S/A., deDegou o pedido de \

Os Carrascos
com Darry Cowl, Francis Branche, Maria Facome - produzido
por Jean Girault. Uma comédia biruta onde tudo pode acontecer.

Dia. 28 e 29 • a. 20,00 horaa -, cenlura 14\811oa

la·..O_.H.o_m_8_m_Q.u_8_C_o_m_·.pryO_U!íI\DIIIlI0_M_u_ndoMais uma sensacional eo'produção brasileira·frane,esa.

M "iMI
, '#

I .

' ,

\
�. .

.'
'

'mmlilllll.II�.mB••••llmll••�I!�EIfUllm.B.lltllmm.EBIlIiEfllII.II••E••III1B

,II ,QUER COMP�RAB AR�IGOS DE Q9ALIDAÓE
.

-

Im FOGÕES MARUMBY � RÁDIOS A PILHA SEMP - BICICLETAS MONARK

I A�ORC?EÕES
I

!\ODESCHINE -' PNEUS FIRESTONE_ E GÇ>ODYEAR

II ProcurJ sem demora a loj� .de MERHY SElEME, .q�e lhe venderá pelos
menores

..

preços \� pelas melhores
J condlçoes

..

&
Rua Paula Pereira, 7.35 .. CANOINHAS

, , ,

,.mB1•••••II1EBIIII.BBt1I••BmI.IIH••rlH!I1••m••II••II•••mll.BII.!lII..IIm�.EiI••
.
','

' .' . ,
. '

'
,
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Programa ... da Semana
da Pátria

Palestras a'usivas, e grande desfile dia, 7'
Tôda a nação, com o maior civismo, irá comemo- .

rar, condignamente, a Semana da Pátria '. e a Data .magna
de nossa Independência, 7 de setembro.

As comemorações do corrente ano terão maior
amplitude e cuidadoso' programa foi elaparado, nêsse
sentido.

Autoridades e povo Irao às ruas, irmanados na

quela data, afim. de enaltecer os vultos de nossa história.
,

, ,

Todos os estabelecimentos de ensino estão a .se

preparar, com o maior entusiasmo, para o maior êxito
dos festejos. Já se vive o clima da Semana da Pátria e

todos os dias é um constante o rufar dós tambores para
o grande acontecimento.

. Aguarda-se unia grande concentração popular,
.

n�
Praça Lauro Müller, onde será armado o Palanque Ofi

cial, dia, 7 próximo, afim de assistir ao grande desfile
cívico-militar precedido de Culto religioso.

Dia 6, a noite, pela primeira vez I em nossa cidade,
assistiremos a corrida do facho, a' cargo de atletas' que
irão nos representar nos próximos "Jogos Abertos, no

percurso Três Barras a Canoinhas, com chegada na Praça
Latira Müller, ao som de retreta da Banda Wiegando Olsen,

,

O 'Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto,
juntamente com altas autoridades locais, organizou o

seguinte programa:
.'

, Palestras alusivas, pela' iÚdio Canoinhas Ltda:

DIAS,:
.'

}.o 12 hs. C. r. M. H., 18 hs. Prefeitura Municipal
2 13 hs. Câmara Municipal; 18,30 Ginásio Santa Cruz
3 13 hs. Cal Sag. Coração Jesus, 18,30

G; E. João J. S. Cabral' ,

4 13 hs. G. E. Almirante Barroso, 18,30 Colégio Comercial
p 13 hs. Ginásio Agr. Vidal Ramos, 18,30 Inspetor Escolar
6 13 hs. MM. Juiz de Direito, 18,30 B. P. M..

-

,

As 20 horas: Retreta da Banda Wísgando Olsen
e,chegada da Chama Simbólica da Pátria, ,com palestra
alusiva. ,

/

DIA 7: .

As 6 hs.: Alvorada.,
As 8 hs. Hasteamento do Pavilhão Nacional pelo Diretor

do Campo de' Instrução Marechal Hermes.
As 8,15 hs. Culto de Ação de Graças - Frei Henrique

Müller, no Palanque a ser armado na Praça
Lauro Müller. \_'

As 9 hs. Desfile: C. I. M. H., Polícia Militar - Curso de
Sargentos, Colégio Comercial de Canoinhas, Co

légiÇl Sagrado Coração' de Jesus, Ginásio Santa Cruz,
Grupo Escolar Almirante Barroso, Ginásio Agrícola Vid�l
Ramos. Grupo Escolar João José de Souza 'Cabral, Rigesa,
Participantes dos Jogos Abertos, Clubes Esportivos, Sin
dicato Industrial de'Canoínhas e Prefeitura Municipal.
As 18 hs. arreamento do 'Pavilhão Nacional pelo Cmte.

do B. P. M. ,\
.

As 18,30 Palestra de. agradecimento, pela Rádio Canoi:'
nhas, a cargo do Tte. Osvaldo Narloch,

Reuniu=se I o Diretório
da' 'A RE N Ã

I

Na noite de 3a. feira, dia 26, no recinto da Câmara
Municipal reuniu-se pela primeira vez, especialmente
.convocado pelo 'seu. Presidente, sr. 'Luiz Fernando Freitas,
o Diretório Municipal da Aliança Renovadora Nacional.'

Compareceram todos os membros, a excepção dós
srs. Benedito, Th. de Carvalho' Netto e dr. Antonio
Weínfurter, o primeiro. em Curitiba atendendo o faleci-
,menta dp.- um parente e, êste em Blumenau, a serviço da
Comissão Municipal de

I Esporte. Transcorreu a reunião
em ambiente de, grande harmonia, com identidade de
pontos' de 'vistas, unidade e coesão. O problema sucessó
tio mti�icipal não foi, abordado, esperando o assunto após
a renovação do Diretório Regional, ponto' pacífico e aceito
por todos os presentes.

.

Ano XXIII - "CanoiAhas - Santa Catarina, 30 de agôsto de 1969 Número 1041

CAIXA POSTAL, 2 -

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
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Semana.
da Pátria
É o alvorecer da Semana

da Pátria.
Em todos os'quadrantes

do Brasil, aguarda-se com

ansiedade, as, comemorações
do aniversário de nossa

Independência.,É a festa do
. povo,' brasileiro. Festa de
um povo que se rejubila e'
se', alegra, que aplaude e se

emociona por tudo o que
diz respeito � sua Terra. É
a demonstração pura e .sín

cera, que brota do coração
brasileiro, com aquela expon
taneidade que lhe é natural.
É a [uctânica de um patrio
tismo fecundo, .que traduz
'a 'felicidade de um povo
livre; .

de um povo sem
.

opressão e sem angústias;
de um povo que quer tão
somente, a paz e a segu
rança de sua Pátria,' e que
por querer segurança e

tranquilidade, procura Da

perseverança ::de seu traba
lho, no respeito a ordem e

a moral, o progresso sempre
crescente de seu país. I Na

exaltação dêste espírito pa
triótico, e irmanados na

brasilidade de nossos, cora

ções, pedimos a Deus, que
preserve a nossa Pátria, e

permita que êste povo, unido
em tôrno do interêsse co

mum, saiba manter a fide
lidade nacional, e que do
respeito mútuo entre povo

e, govêrno,
,.

floreça o espírito
do progresso; que do traba
lho laborioso desta gente,
venha a. .garantía da felici
dade de todos quantos vivam

�

sob.êste céu de nossa Pátria.

"SALVE A INDEPENo:mN-
CIA DO BRASIL".

Canoinhas, 28-8 -1969.

Paulo Adao Frank

CANOINHAS, .TEM
NÔVP DELEGADO
Dr. Harl.,y AVlilhl dos Santos,
'Nomeado, conforme o Diário
Oficial do Estadó do dia. 12 do
corrente, pelo Exmo. Senhor
Governador IvoSilveira, assumíu
4e. feira última, o exercício do
.seu cargo, o nôvo Delegado do

Município .de Cenoínhas, becha
reI Dr. Arley Freítas dos Santos.

Tão logo assumiu, Dr. 'Arley,
,acompanhado do Delegado Re
gional de Mafra, Dr. Vilela, Ttes.
Domingues e Nelson e Escrivão
sr, Osmario Davet, fêz uma

visita ao Prefeito Benedito Th.
de Carvalho Netto, mantendo
com o mesmo, cordial palestra.

Ao nôvo titular de nossa.

.Delegacts, os nossos votos' de
boa vinda, com. êxito de profí-
qua e feliz gestão.

' ,,',

Dr. Paulo Konder Bornhausen
em nossa cidade

Fm trânsito para a vizinha cidade de União da Vitória,
onde foi. receber o, título de Cídadão Honorário, que lhe foi
conferido pelo Legislativo daquele município, esteve sábado, em

no.ss, cidade,.o Dr.. Paulo Konder Bornhe.usen, Diretor da Car-
tetra de Crédito Geral do Banco do Brasil.

'

O ilustre homem pública, prestando serviço na alta esfera
federal, pretendia aq,_ui avistar-se comia Prefeito Benedito Therézio de
Carvalho Netto, o que não ocorreu por estar o nosso edil- em

Florianópolis, tratando de problemas referente ao abastecimento
de água em nossa cidade;

,

Assim, apôs uma rápida visita na agência local do Banco
do Brasil, Dr. Paulo e sua comitiva, foram recepcionados com

um almôço no restaurante Pínguin, pelo industrial sr. Luiz
Fernando Freitas, Presidente da Aliança Renovadora Nácional e

da Associação Comercial e Industrial de Canoínhas, ali também
comparecendo o gerente sr, Alfredo Guilherme Knüpel. Na opor
tunidade, Dr. Paulo anuncíou que está envidando todos os esforços
para o início, ainda no corrente ano, do imponente edifício pró
prio da agência local, a ser levantado na esquina das ruas Felipe
Schmídt e Vidal Ramos, ex-imóvel da . firma Stein, autorizando
também nôvo aumento operacional, afim de facilitar 8S atividades
de nossas classes empresariais, junto ao. principal estabelecimento
de crédito do país, Em seguida, Dr. Paulo- e comitiva, seguiram
para União da Vitória.

'

Cobran'ça de pedágio: DNER.
entrega estudo a Andreazza

O J9iretor-Geral do DNER, Eng. Eliseu Resende fêi

entrega ao Ministro Mário Andreazza do projeto para a Instituição
da cobrança de pedágio nas rodovias Presidente Outra e

Rio-Petrópolis.
. Os estudos, que estão contidos em' seis volumes, foram

elaborados por' um Grupo de 'I'rabalhó presidido pelo Eng. Helio
de Sá Earp e concluidos DO .prazo de 120 dias, devendo se trsns

formar.em livro para ser remetido à
.

Congresso no exterlor, tal
o seu ineditismo.

Dependendo ainda .da aprovação do Titular dos Trens- '

portes, à instituição de pedágío será iniciada em 1.0. d� janeiro
de 1970, sendo que os 'boxes de cobrança serão colocados em

,locais que evitem o corigestionamento do tráfego. A renda será
destinada. não só à conservação das duas estradas, como para
dotá-las de serviços de telefones, rádio, radares e assistência
médico-hospitalar, inclusive com carros-socorro.

o custo 'do pedágio será de NCr$ 1,00 para carros de

passeio �e �Cr$ 2,00 para ônibus e caminhões, em, cada pôsto.' A
.estrada Rio-São Paul. conterá 4 postos, enquanto que a

.

Rio
Petrópolis, apenas 1 pôsto.

, Ainda de acôrdo com o projeto, o DNER informou que
a eobranca 'de pedágto s'erá adotada em tôdas âs estradas brasí-

, leiras, cujo tráfego seja superior a - 5.000' veículos por dia. Durante
a solenidade o Ministro Mário Andreazza disse que "as estradas
não são do Govêrno; e sim do usuário, cabendo a êle também'
participar da sua conservação. As rodovias devem ser humaniza
das e pata isto devem ter renda própria - e concluiu - em

1971 o DNER será auto-sufíciente, sem nenhuma dotação orça
mentária" como já

.

acontece com ,a, APRJ e deverá acontecer

com as demais autarquias da Ministério dos Transportes".

T y s z k a�Adão
'Não resistindo a uma melindrosa operação a que

.
SI! submeteu, faleceu ontem pela manhã, em Curitiba,' o

prestante cidadão sr. Adão Tyszka, altó comérciante no
\ (..

,.

distrito "de Bela.Vista do Toldo, deixando viúva, filhos' e

genros. O seu passamento consternou a todos, devendo ser

sepultado hoje no semítérío pa vila de Bela Vista.
,

. -

A família enlutada, as condolências dêste semanário.
/
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.Escapar�m em

LocomotiveJ. 8ABZO SOBRINHO &. elA. 1TDi�
'Rua Major Vieira. 590 , CANOINHAS

Alemanha Ocidental- AFP-'
Duas famílias com um total
de 'nove membros - entre os

quais cinco crianças de um

ano e meio a doze .- fugi-
. ram da Alemanha Oriental,
transpondo a fronteira numa

locomotiva. A fuga foi. ar
quitetada pelo engenheiro
de uma usina elétrica perto
da linha divisória entre as

duas Alemanhas. O enge
nheiro fêz subir, pouco depois
da meia-noite, sua família e

a do irmão, numa locomitiva
da usina, passando .assím
sem inconvenientes a linha
da fronteira.

Você ,agora nao terá mais

problema com esquadria de ferro
Procure hoje mesmo a nossa fábrica no enderêço

illl
acima. Anexo oficina com tôrno mecâni,co.

!1'1
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:1. ii Dra. ZO.é Walkyria Natividade Seleme ij'
� , :1 Cirurgiã Dentista ' Ii
lU G
.. , ..

55 Clínica dentâría de senhoras e crianças. Ei
" "

55 Especialização em Odontopedíatrís. ii
55 Hora marcada li
ii Praça Lauro Müller, 494 - Fone, 369 ::
G 3
::::::::::1:::==:====:11::::::::::==:;::::1=::::::::::::=n::::a::=:=::::::::::u==::::::=::==

J

fi>

eis
n sse I ja
enboni

•

•
.

,.

>
.

,

.

:�

Ele acabou de Chegar, mas Dela
jeito �/ai embora logo.

.

E cue as pessoas olham as coisas
bonitas que o V'N 1.600 tem,
e saem querendo levar um

para -casa,
O Q40 é muito compreensível, �'

pois seu desenho é muito bonito.
Na frente, tem grandes faróis

retangulares.
Na frente e atrás, pára-choques

a aproveitar tudo isso durante
bastante tempo.
O VW 1.600 ainda tem outras

coisas bonitas, mas que não se vê:
um motor de 60 HP, que permite
chegar até 135 km por hora.
Mecânica 100% Volkswaqen, e

por isso, 100% pão-dura.
Igual à do "Fusca".
Se v. já gosta dessa mecânica,

aproveite.

que além de bonitos, são duplos.
Nos lados, 4 portas.
E atrás delas, outras coisas

bonitas: um painel tipo jacarandá,
acabamento luxuoso, sistema de
ventilação interna, uma alavanca de
câmbio mais curta e esportiva
para reduzir o tempo de troca
"de marchas, um volante de
desenho funcional ... e bancos tão
macios que convidam a gente �

MALLON· & (�l A.
"

REVENDEDOR
Auror-tIZADORua Vidal Ramos

·CANO_NUAS -:-

• Esquina Ru_ Barão do Rio Branco

SANT.', CATàlUNA

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Energia Elétrica Rural
Com uma verba: de tNcr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos)

destinada ao??sso município para a extensão de sua rêde elétrica na zona rural:
�erao beneíícíadas as localidades de Rodeiozinho e Iracema; para melhor
íntormar nossos leitores, transcrevemos abaixo, ofício enviado ao Exmo.
Sr. Dr. Antonio Leite Dias Junior - 00. Ministro do Estado das' Minas
e Energia: A Prefeitura Muníclpal de Papanduva, no Estado de Santa
Catarina, por seu Prefeito Municipal. abaixo assinado vem com o devido
r�sp�ito solicitar a V. Exc�a., .�e digne determinar o pagamento da impor
tanoía de Ncrs 50.000,00,' (cmquenta mil cruzeiros novos), do destaque: -

�.M.E. - Adendo .«A» - C P CtN- 09.05.14.1.020 - Item 11 - Construção da'
Línha de Tranemíssão a cargo da Prefeitura 'Municipal de Papanduva se
- Papanduva - Rodeiozinho - Iracema - Assim sendo brevemente teremos
a e�tensão da línhIJ- elétrica a Rodeíoztnho - Iracema, isto no prazo de
�O dias de conformidade com o devido Instrumento Procuratório. Enquanto
Isto, a CELE8C está distribuindo postes ao longo, de tôdas as ruas dentro

. do perímetro urbano afim de terminar corri os trabalhos de iluminação
dentro da sede urbana.

Estrada construida em 90 dias
.

Foi entregue ontem ao tráfego uma estrada de 86 quilômetros,
construída em 90 dias, para levar até Brasília a produção agrícola de
zon�s �ituadas no Vale de São Francisco, atravessando Minas, Goiás e
o Dls!r�to Federal.. A pf. 6 Ioí construída pela Prefeitura de Brasília e

benefICta�á, M.ontalvama e Januárla em Minas. N. R. Eis aí urna prova
mlil?flsmá,v�1 do Govêrno Federal em dar ao povo brasileiro
meios Iáceís de locomoção, construindo em tempo recorde urna
estrada com 86 quilômetros em apenas 90 dias. Realmente os
tempos mudaram.

Notícias de

Ponte .Inter-Municjpal
De a muito tempo que se vinha debatendo os habitantes

da localidade de Rio da Ponte, com a falta de urna ponte sôbre
o rio Papanduva que fllz limite CO!!! o vizinho município de Três
Barras. No intuito de bem servir seus munícipes vem de ser
firmado um. convênio entre ° Prefeito do município de Três
Barras e Papanríuva para a construção da mencionada ponte, os
trabalhos já estão bastante adiantados, e a sua inauguração
está prevista para breve. O valor das obras estão orçados em
Ncr$ 5.801',00 (cinco mil e .oítocentos cruzeiros novos), sendo a

contribuição de parcelas iguais para ambos OI'! municípios. Estão
.assim de parabéns as populações ribeirinhas dos municípios de
Papanduva e Três Barras com êsre grande empreendimento que
muito beneficiará a todos em especial os habitantes de Rio da
Ponte.

Grandiosas cor�idas amanhã em Papanduva
Amanhã serão realizadas 8S' tão esperadas corridas que

serão disputadas em PENCA entre os animais: PORQUINHO, de
propriedade do sr, Guido Davet, de Major 'Vieira e TOSTADO,
�e propriedade do sr, �e.onardo Cellnka, também de_Major Vieira
Iínatízando, com a pertícípaçêo também da égua SAINA de pro
priedade do sr. Alfredo Simões, de Papanduva. Reina grande
animação para a grande atração turfístíca de amanhã, levando
em conslderação que são animais de alto gabarito que medirão
suas fôrças aa aprasível pista da Hípica de Papanduva. Não
faltará um bem sortido botequim de bebidas e o suculento ohur
msco. Tudo faz crer que a afluência de pessoas afeiçoadas 'ao

simpático esporte do turfe seja bastante grande.

Eleições para Prefeito dia 30 de novembro
Em observância ao A to Intítucíonal n. 11, ficou estabelecido

que no dia 30 .de novembro do corrente ano, se realizarão
eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. Em seguida
o Marechal Costa e Silva, baixou o A. C. n. 61 o qual diciplina
as eleições. O Art. 13 do A. C, ,61 diz que o Tribunal Superior
Eleitoral. dentro do-prazo de 30 dias contados da publicação dêste
Ato, baixará as necessárias instruções para sua fiél execução.
Em nosso município serão realizadas eleições somente para
Prefeito e Vice, visto os mandatos de Vereadores ainda estão
'com suas validades em vigor. A exemplo do que aconteceu com
a composíção do atual Diretório da ARENA, na mais perfeita
harmonia, espera-se que o mesmo venha a suceder com a eleição
pare. Prefeito em. nosso município, ou seja: Patriotismo, com

preensão e colaboração de todos para sua perfeita pacificação
territorial,

Falecimento
Feleceu dia 21 do corrente, o estimado e benquisto cida

dão senhor Basilio Pereira, era' chéfe de numerosa família aqui
radicada', seu passamento consternou a todos' quantos mantinham
relação de amizade com ° extinto. A coluna envia sentidas
condolências à família enlutada.

Passarela da Sociedade
Quem festejou niver dia 21 do corrente foi o senhor

Antonio Silvio Schadeck, sócio da firma Com. Ind. Schadeck
Ltda .. Naquela data as felicitações rumaram' e pontificaram em

larga' escala, para o aniversariante, ocasião em que seus inúme
ros amíges torambríndados com um apetitoso coquetel ofereeido
pelo sénhor Silvio·Schadeck. anfitrião do aconteeíde.

x xx

•

Amanhã, quem estará marcando idade nova ê o garoto
Sildemar Schadeck; filho do sr, Antonio Silvio Schadeek e exma.

senhora; certamente a turma mirim lá estará para levar seus

cumprimentos ao Sildemar que naturalmente aguarda com satis

fação li presença de seus inúmeros coleguinhas na data de seu

aniversário.

Parabéns da coluna aos aníversaríentes.
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