
Em mensagem de Ano Nôvo que dirigiu ao povo. brasileiro, o presidente Garrastazu Médici externou a sua confiança em

que "a Revolução, totalmente empenhada em empreender, no
I

plano federal, transformações econômicas e sodaisas

indispensáveis ,ao desenvolvimento, chegará, afinal,' em 1971, a todas as unidades

"(i'l
®®�-�������-�

federativas" •
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO' PÀRADOS

fnc�ente e �reiufzos
Mais uma grande enchente tomou conta de tôda a baí

xada dos bairros do Campo da Agua Verde e Xarqueada. A
população e moradores da' região, geralmente pessoas humildes
e sem outros recursos, vem sendo atendida pelos Poderes Públi
cos, Prefeitura, Délegacia,. Centro de Saúde e Batalhão de Polícia
,Militar, alem da cooperação particular.'

'

O Prefeito sr. Alcides Schumacher e o Delegado Especial
de Polícia, dr. Harley Avai dos Santos, a respeito, tiverem'
reunidos na Associação Industrial e Comercial, 3a feira última,
para acertarem medidas no atendimento dos flagelados, todos já
transferidos d@ suas residencias e abrigados em outros ·locais.

Telegramas foram expedidos às autoridades estaduais e um .plano
de vacioação, a cargo do Centro de Saúde, está sendo executado.

Tambem 8 nossa lavoura foi duramente atingida, sendo

a do arroz � mais castigada, com prejuízos totais, fato já levado
ao conhecimento da Secretaria da Agricultura e Delegacia do

Ministério, em Floríanópolís, para as medidas cabíveis.

O setor rodoviário, igualmente, em decorrência, está em

condições das mais precárias, cqm o trânsito interrompido nas

estradas de São Mateus e Mafrs, contando apenas com uma saí

da, Canoinhas-Pôrto União e Canoínhas a BR., 116.

Esta, é a atual sítuacão e panorama do momento, na ci

dade e no interior, como de resto em tôda a região norte do

Estado e sul do Paraná, sem perspectivas de melhoras.
A indústrta e o comércio e outras atividades, em decor

rência, estão inativas.
-, \ ,

-

Como a situação não melhorasse, já na manhã de 5,a fei-

re, nova reunião foi realizada, desta feita no Gabinete do sr.

Prefeito Municipal" ocasião em fO·fam expedidos os seguintes
radiogramas aos Exmos, Governador Ivo Silveira e dr. Ivan Luiz

.de Mattos, Secretário da Fazenda: «Urgentissimo. Virtude estado
calamidade encontra-se região Canoinhas vg decorrente grande '

enchente e meu, tenipo reinante vg sem' perspectiva melhora

situação vg índústría e comércio alem ou�ras atividades comple
tamente paralízadas e sem mínimas condições atendimento obri

gações impostos vgmotivo que nos leva apelar V. Excia. concessão

rríoratóría vg caráter urgente vg pagamento ICM vg prazo
mínimo sessenta dias vg inclusive primeira quinzena corrente vg
com pagamento parcelado pleiteda moratória' em seis prestaç�es
quinzenais pt Contamos alto espirita patrrôtíco V. Excia. sentido

aeferir de imediato nossa solicitação pelos reais motivos expostos pt

Respeitosas Saudações (as.') Alcides, Schumacher-Prefeito MU!li�i
pal. Nivaldo Roeder-Vice Prefeito. Dr. Paulo E. Rocha Ferie,
Presidente Câmara Municipal. Pedro Merhy Seleme, Presidente

Associação Comercial e Industrial. Dr, Antonio M�rhy Seleme,
Preso Lions Clube. Oscar Augustinho Werka, Preso Rotsry Clube.

Saul Aleluia Flôres, Preso Clube Sigilo e Osny MU!lhoz de Paula,

Pres, «Grêmio XV de Julho>.» \

Certa a atitude de nossas: autoridades, eis que para

grandes males, grandes remédios.

Deputados eleitos só

os trabalhos em 31

• •• fIIIW

mrcrarao

de março

Aroldo e 1 herêzlo diplomados 5a. feira, dia 7

Conforme preceitua a Constituição, a próxima legislatura
só terá inicio em 31 de março" do corrente ano.

Dia sete último realizou-se em Flodanópolis, no "I'eatro

Alvaro de Carvalho, a solemdade de diplomação dos eleitos '.Para

êsse ato os Deputados canoinhenses estiver&:m present�s. Dia 31

de janeiro do corrente encerra-se' a atual legislatura, se mstal�ndo
a nova a primeiro de fevereiro, ocasião em que os, n,ovos legisla
dores se reunirão para a eleição da Mes� qu_e presl�lrá os traba

lbos nos próximos dois anos. 'Após ali sessoes serao suspensas
, ,

.

díné '5 de março para as sole-
para uma convocação extraor marra a �

'.

.

nidades de posse do nôvo Governador, Engenheiro Dr. Colombo

Machado Salles e somente voltará a funcionar normalmente a

.31 de março.
'

, O 'nosso Deputado Estadual, Benedito Th. de Carvalho

Netto já matriculou' seus filhos na capital e agora está. arrumando
uma residência pois conforme' anunciou em sua vit�rlosa campa

.nbs, se eleito iria residir na eapíts] afím 'de se dedicar d� corpo

inteiro às nossas justas e reais' reivindicações, cumprIDdo o

lXlandato em tôda a sua plenitude.
d Th é io em Florianó-

'rAo logo tenhamos o enderêço e er z

pOlis, publicaremos pata conhecimento de todos.

Ano XXIV
,
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Diretór: Rubens Ribeiro da Silva
FONE. 128

- ,CIRCULA AOS SABADO�

'o, Presidente do.
Diretório,Region'al
da "ARENA
egredece

Prefeito sr.

des Schumacher

o

Alei- '

,

Destaque .Scciel
Na Capela da Escola de En.Fermagem Madre Leoni,

em Curitibá, receberão hoje as bênçãos nupciais, a jovem
canoinhense Catarina Seleme, filha do casal, sr, Ithass e

sre, Rosa S. Seleme, tradicionel tronco de nossa terra

com o jovem Fausto, Filho da casal paulista José Corrêa
da Silva � sra.) Orisi� G. Silva.

Nossos melhores cumprimentos.

'O Presidente do Diretório

Regional' da ARENA, Renato
Ramos da Silva', envtnu o se

guinte expeài�Dte ao Prefeito,
sr. Alcides 'Schumacher, egra

decendo.a participação do nosso

Chefe do Poder Executivo no

.

último pleito:
"Senhor Prefeito:

Tenho 'o prazer de interpretar
os sentimentos de todo o Dire
tório Regtonal da ARENA,
�Dviando-Ihe aqui as expressões
do nosso reconhecízcente à ma

neira digna, elevada e eficiente
cerno o distinto correligionário
-parttcípou da recente campanha
eleitoral.

Os resultados obtidos no plei
to não escondem a pujança 'da

agretmçao partidaria' que se

mantém em maioria no Legis
lativo Federal e no Legislativo
Estadual.

Apraz-me transmitir-lhe, assim,
com os agradecimentos da dire

ção 'arenista em Santa Catarina,
a reafirmação da confrançe em

que o estimado correligionário
tudo continuaré fazendo para
cada vez mais fortalecer e digni
ficar os nossos ideais partídártos.
Aproveito a oportunidade para

transmitrr-Ihê, também em no

me do Diretório Regional da

ARENA, votos de Boas Festas
e Feliz Ano- Nôvo, extensivos a

excelentíssima familia.

Cordialmente,
Renato Ramo. da Silva
Presidente em exercício"

Terreno
a venda
Vende-se um' terreno com

2 lotes situado na rua Dr.

Almejda 'Cardoso, em Canoí
nhas. Ótimo lugar para uma

residência.
'

Os' interessados poderão
obter melhores informações
neste Jornal.

Innva�ão e Comunica�ão
Por: Alfredo de Oliveira Gareindó

,

.

'.' .

. .' '< �
Otimismo na mensagem do Pl"es.fdente
Afirmando que no ano de 1970 terminou para, o Brasil.com a

menor taxa ínllacíonáría dos últimos doze anos, a maior receita de expor
tação de tôda a história brasileira e um dos maís elevados índices de
crescimento econômico do mundo, o presidente Médici anunciou em sua

mensagem de fim de ano, as metas a serem atingidas em 1971, nos diver
sos setores da vida nacional. «Oreío que será um ano de. marcante expansão
índustríal. Será continuarla a revolução no campo, para que possa suprir
as necessidades do nosso imenso contigente humano, AS reformas básícas
no campo da educação, frutificarão em 1971, principalmente a profissiona
lização do magistério público, a reforma do ensino � o funcionamento, a

partir de julho, de trezentos ginásios ortentades para o trabalho. Pretende
ainda o presidente, estimular no máximo, a juventude, fazendo-a partící
par na vida do País».

Disse ainda o presidente que tôdas as Intcíatívas tomadas em
prõl da continuidade do desenvolvimento nacional, chegarão também a

todos os Estados da Federação. Os governadores a serem empossados
dia 15 de março não terão

/

outros compromissos senão aquêles do bem
público e os de sua consciência. Reunião havida entre os Governadores
eleitos e o Presidente, nedíu a retormulação de todos os setores estaduais
príncípalmente os não ãinda pesquizados e que estão causando prejuízos
ao desenvolvimento e aos anseios das populações. .' .

Orientação a novos Governadores
Na mensagem dirigida aos novos governadores que serão empos

sado dia 15 de março, o presidente recomendou .que recrutem seus auxí
Iíares, quando possível" entre arenístas competentes, mas que não se

constrajam de buscar fora dos quadros partidários os elementos técnicos
que vão compor as equipes de assessores nos Estado,!. A interferência
política e partidária na escolha de auxiliares, em qualquer nível, será
intolerável para os governadores, de aeõrdo 'com a recomendação do
presidente da República explicou, destacando, entretanto, «que isto não
impedirá que as reivindicações de arenístas sejam atendidas, desde que
ajustadas aos programas regionais de desenvolvimento que serão elabo
radas e cujas linhas básicas. estão traçadas nas metas do govêrno Iederal.»

Censura P�évla
O Ministro da Justiça baixou portaria que' disciplina o cumpri

mentos das normas da censura prévia. Determina que ti. verificação de
periódicos, prevista no decreto lei 1087 seja feita em exemplar já impres
so contendo as características da publicação a ser exposta a venda
pública. 'Ressalva que a verificação prévia de livros poderá ser feita em

original datilografado.
, Aí está um retrocesso na vida democrática nacional. A Revolução

que tanta coisa boa tem trazido a êste País, fortalecendo até a solídaríe
dade contínentâl, criando bases de sistemas invejadas por outros Países,
permite a censura prévia" o mesmo que dizer, amordaça à liberdade de
imprensa, e nos compromete, 'abalando. o nosso prestígio lá fora. países
como a Hungria, Chile e outros, genuinamente soctalístas-eemuntstas, abo
liram a censura prévia _' o Brasil, democrático. desenvolvendo-se através
de um plano revolucíonárío dos melhores, com um decreto-lei agora em

vigor, dá um passo atraz. O Ministro Buzaide talvez não tenha interpre
tado o ef�ito que êste decreto causará no seio das Dações livres e demo
cráticas. E o que deploramos.

'

D

ICM tem alíquotas O�5% mais bal:x;as
Desde o dia 1.° as alíquotas do Impôsto sôbre Circulação de

Mercadorias (ICM) estão reduzidas de o,e; por cento. A redução das alí
quotas do mencionado tributo, foi estabelecíuapelo artigo 3.° da Resolução
D.o 5, de 19 de agôsto de 1970, do Senado Federal, através do qual o
GovêrDO Federal preteDde atingir, no espaço de três anos, uma redução
de 1,5%. Assim é que aEl alíquotas atuais estão fixadas em 16,5 por cento
para as op'erações internas e 14,5%, para as Qperações interestaduais e
de exportação.

'
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CORREIO DO NORTE

•

PreFeitura unicipal
Balancete da Receita mês de julho de 1970

CÓDIGOSII.

Geral I Local DESIGNAÇÃO IIRECEITA REALIZADA
Até u mês Cr$" Do mês Cr$ II TOTAL Cr$

1.0.0.00

1.1.0.00

1.�'.1.00
1.1.1.22 01
1.1.1.36 0:>-

1�1.2.00 .

1.1.2.10
03
04 -

05

1.1.2.20
06
07
08

1.1.3.00
09

1.2.0.00
1.2.3.00

10
I

i ' 1.4.0.00

I·
li

1.4.1.00,
1.4.1 20 11
1.4.2.00· 12

1.4.4.00
1.4.4.10

1.5.0.00
1.5.1.00
1.5.2.00
153.00
1.5.9.10
1.5.9.20
1.5.9.90

RECEITAS
•

4.031,01
613,86

'2.604.53 .

141,04
6.635.54
754,90

Impostos
Impa,to Predial e Territcei Urbano
Impôsto sôbre Serviço. d Qualquer Natureza

Taxas
v Taxa. pelo Exe ício do Poder de Polícia

01 _ Taxa de Fisealis ão e Licença de Veículo.
02 _ Taxa de Fiecalia ão e Licença do Com. e Iod.
03 - Taxa de Fiscali cão e Lic. do Com. Ambulante

Taxai pela PI! .dação de Seniçol
01 • Taxa de Expe' ente
02 • Taxa de Ser ço. Urbano.
03 • Taxa de Ab' e

. -

Contribui as de Melhoria
Eetradae

1.919,28
2.194,56

49,90

1.328,58 .

1.212,60

14.114,90
540,17

144,72
113,04

2064.00
2.307,60

49,90

01 •

Receit 5 Pctrlmoniais

Partici� çõas e Dividendos
01 _ Participa e. e Dividendo.

,

1.451,00

erências Correntes

ações em Tributos Federais
Fundo de Participação do� Mun .• 50%
pô-to Territorial Rural'

.,-"PifRld._�-uo em Tributos Estaduais

122,42

09.01.1971

de Três Barras
Balancete eferenta ao mês

1970

Discriminação da Des sa por Ór�
gãos do 6ovêrno e 4 .. inistração

ESA' REALIZADA
Do mês Er$ 'II TO TAt os

. Orçamentária \:
1 - Câmara de Veread)el
2 - Gabinete do Prefeito
3 _ Secretariá Geral
4 - Setor de Contabilidade
5 • Setor .de Segurança Púl:)' ,a
6 - Setor de Saúde Pública
7 _ Setor de Educação e Cultura
8 - Setor do Fomento Agropecuário
9 - Servíços Urbano.

.

10 • Serviços de Obrai e

Vieção • DMER

Total da Deepeea Orcamentê

".

9,75 529,75
422,67 1.916,22
86,48 1.310.20
20.61 5 886,50
100,00 400.00
78,00 532,01
100,00 3.696,99
120,00 455.00

406,56

2.453.81 15.827,58

30.960,81
--'

.2.754,49 16929,39
5iO,l7

13 39.068,92 7442,23 46,5ll.15

Rec.
14 Mul·ta. 116,80 28,34' 145,14
15

I

Indeniseçõee Restituicõea 2,00 2,00
16 Cobrança da ívida Ativa 505,70 19295· 698,65
17 Contribuiçõee Compul,órial de Previd
18 Receita de C itêrioe 47600 189,43 665,'43
19 Outras Receit 235767 1.90 �5,9,�

63.589.95 13.737,09 82327,04

20.0.00
•

2.5 ..0.00
2.5.1.00

.

· 2.5.1.20 20

2�5.1.3U 21
2.5.1.40 22

· 2.5.1 .50 23

2.5.3.00 "
2.5.3.10 24
2.5.3.20 25

A

DE

,

-

nclàs de Capi
. Participaçã em Tributos Feder

Cota-parte do Fundo e Participação dOI M .. 50%
Cota.parte do Impôsto Ico ./Combu�tívei e Lubrií,
Cota-parte do Impôsto U

'

.•ôbre Ener a Elétrica
Cota-parte do�mpô.to Único rail do Paíl

Auxílios e/ou' Contribuições
AuxíliQ' e/ou Conteibuicõee da União
Auxílio. e/ou Contribuicõe. do Estado

Total dai Receitai de Capital
TOT.AL DAS RECEITAS

Saldos do exercício anterior
Em Caixa
Em Baneos

TOTAL GERAL

14.174,92
7.332,27

25,33

2.754,'48 16.929,40
4.079,36 11.411.63

5,5� ,
30,85

21.532,52

90.122,47

6.839.36 ·28371.88

20 576,4�
.

l�0.698,92
25.86
147,70 17356

UO.872,48f

<rrês Barras, 31 de. julho de 1970.

Dorival Bueno - Prefeito Municipal Reinaldo Crestani - Contador

Extraordinária
Créditos Adicionais

Amortização emprêstimo do. anco

Ertado de Santa Cata" a S.A;
ei n.O 158

E,crl urârio - Decret n." 160
I

16220,74 16.220,74
300.00 3UO,00 600,00

44.085,23 3.696,32 47.781,55

26.257;75 26:257,75
14.928,09 144,00 15072,09

41.185.84 I 14400 413.29.84

85.271,07 3.840,32 89.111,39

13.452,25 21.761.09

Illo 872,48

8.308,84

Bancos
Ba," o do Brasil S.A. _. C/ Fundo·
d

'

Participação doa Mu� cípiol -
bculado 7.718,82

'aoco do Bresil S.A.. Mcvim,
�

37,08
anoo Nacional do Comê cio S.A.
C. 'Movimento 1,68
an�o Brasileiro de Descé 8,to S.A.
c; Movimento 6,23

Banco do E.tado de Se t Cata.
.

rina S.A. - cf Movim. 5.680,93
\ Banco do Brasil S.A. - i 7,51

TOTAL GE

rras, 31 de julho de 1970.

Reinaldo Crestani
Contador

::::::::::I::::::::!:::::::::=I:::;::::::C::::::::::::::::::::::;:::==::::1::::::::==:::::::::::::5
R �

ii Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme II
" "

5! Clrul'glã Dentista ii
.. ..

i5 c I C OOS589159/DEP ii
" "

ii "Clfnica dentâría de -senhcras e crianças. ii
.. 00

H Especialização ,em Odontopedíatríe. ii
i5 Hora marcada

. ii
:: Praça Lauro Müllell", 494. - Fone, 369 ::
:: , ::
.. '

'

..

:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::m::::::::::::=:::::::::::::::::

Sinaicato dos Oficiais
Indústrias de Serrarias e

Impôsto Sindical

· comunica a08 senhores industriais estabe ,cidos nos
muntcíptos de Canoinhas, Três Barras, Ma r Vieira,
Monte Castelo, Papanduvs, Itai6polis e _ fra que

�

está procedendo a entrega em seus escrt ios e

expedindo pelo correio 8S "Guiea de Recolhi

do Impõsto Sindical relativo &0 exercício de 1971, e

chama a atenção dos senhores contribuintes para

Marceneiros
de Móveis. de

e Trabalhadores
Madeira de

nas

Canolnhas
_��,���-,_._ 1971

a Caixa Econômica Federal ar 'quitação
do Imp to na primeira, e. segunda via, devendo esta

pel contribuinte, remetida a êste Sindicato.
I

: ,O Impôsto Sindical é devido por todos OS

que' participam da categoria econômica oU

profissional representada por êste Sindicato.
.

Caooinhas, 10 de dezembro de 1970.

Benedito Silva - Presídente : 1

lOte:

�.o _ a partir de 1.° de janeiro de 1-97l, os

recolhimentos relativos à contribuição síndtcsl que
se efetuavam diretamente nas Agências do Banco

o 3rasil S. A., deverão ser depositados 'la CAIXA

E OMOMICA }4'EDERAL S A, JJDform6 Pqrt�ria
MI isterial n.? 3.618, de 1,:q1.7G;

2.0 - as gulas de recolhimento, 'depois de

eeochidas pelo contribuinte, deverão ser levadas

àquele estabelecímento de crédito para pa"gamento;

3.0 - o prazo para pegamento.. é durante todo.
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Comissão de Saúde
Durante ao ano de 1970, a Comissão de Saúde

de .Ca��lOinhas, e� trabalho juntamente com professôres
mais hderes rurais e ACARESC, obteve bons resultados
e melhoramentos em Saneamento Básico e $ducação
Alimentar.

'

Assim, foram feitas: 346 privadas com fossa; 163
proteções de água; 87 esgotos de cozinha; 68 fossas para
lixo; 40 escolas fizeram horta e 1.500 escolares fizeram
hortas em suas casas.

Conforme levantamento realizado' no mês de de
zembro de 1970 obtivemos um total de: 2.102 famílias,
sendo que: 1.958 famílias possue privadas com fossa;
1.859 famílias tem proteção de água.

A Comissão deixa aqui um agradecimento especial
a todos que' de uma forma ou outra colaboraram com a

Comissão de Saúde e ;deseja-Ihes um FFLIZ e PROS
PERO 1971.

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM.SE

I

BO IE: I a sra. dona Denize
esp. do sr. Celso C. Peluso;
os srs.: Sadi Seleme e Fran
cisco Szczvgiel; as senhoritas:

" Magali Fiedler e Isolete Te.
rezinha de Souza; a menina

, WalderesJuracy· filha do Sr.

Antonio Soares.

AMANHÃ: a exma. viúva
sra.' dona Marichen Gomes;
as sras. donas: Maria Candida
esp. do sr. Teôtilo Prates e

Marciana esp. do sr. Ladislau
Dombroski; os si«: Antonio
Borek, Vitor Borges res. em

Maior Vidra e Eneri Iuo
Prates, as sttas.: Terezinha
Lis e Lisete Marilda Cubas;
o jovem Reinoldo Franz; o

menino Gilberto filho do sr.

Gildo Siemann.
'

DIA 11: a sra. dona Laura
esp. do sr. Waldómiro Schul
kaç a srta. Marcia Plothotu.

DIA. 12: os srs.: Oswaldo
Werka, João Fontana [unior,
Jorge Stoeberl, Zeno Ribeiro
da Silva e Haroldo Prust; o

jovem Guido Orlando Uhlig.

Sérgio ,Carvalho, Vivaldo
Crestam e leão Sebastião
Perene: á menina Maria filha
do sr, Ladislau Dombroski.

DIA 14: a sra dona Vitoria
esp. do sr. Ma,tim Franz; a

menina Neusa filha do senhor
Eloy Súdotoski; �s meninos:
Waldemiro filho do sr. Hen
rique Waldmann, Rafael filho
do sr. Waldomiro Schulka,
Antonio Seleme Netto filho do
sr. Rachid Seleme e Renato
filho do sr. Vigand» . Prust.

DIA 15: as sras. donas:
Paula esp, do sr. Afonso Spi
tzner, Maria de Lourdes esp..
do sr, Rachid Seleme. Ma,.lene
esp, do sr. Eurico Wagn(!r,,�
Olinda esp do sr, L9u·rival
do Btugardt; os srs.: Herbert
Ritzmann e João Amaro da

Silva; as srtas.: Jucelma de

Fatima, Szczygiel e Aracy
Tarcheski; os meninos: Silvio
filho do sr. lgnacio Ignaches
ki, Gustavo Eduardo filho do
sr. Beno Brandes e Jovani

José fillzo do sr. [utio José

de Andrade; a menina Sueli

Cecilia Lessak.

o Solo ·e· as 'Influências 8ioló�icas
A composição química do solo

influi sôbre os animais tanto
direta como 'indiretamente de
vido a alimentação. Os ceracôís
terrestres quê possuem conches
ealcáreas abundam principal
mente nos terrenos calcáreos.

A quantidade de matéria

orgânica contida nasalo é fonte
de alimento para uma infinidade
de sêres.

O solo oferece abrigo a08
.

seus povosdorés que o escavam,
o revolvem, o adaptam às suas

, neceestdades.

Todo solo é composto de duas

partes: os minerais, derivados
'da rocha mater da zona onde

aquêle se originou; e ,as maté
rias orgânicas, de origem local
é substâncías . incorporadas por
diversos a�eDtes.
A natureza fisica do solo de

pende da sua textura e .estru..{ura.

A textura é determinada pelo
tamanho das ,partículas consti

tuintes, como areia, argila, etc.
A estrutura depende do grau
de agregação dessas partículas
nas

.

BU!lS partes inalteradas,
onde aparecem forma'nd,o grãos,
torrões, camadas, etc. O tipo de

estrutura, segundo a qual as

partículas estão dispostas afeta
profundamente a pcrosídade do
solo.

A metade do volume de um

solo deve corresponder a espa
ços quase todos cheios de sr e

água, e seu material sólido deve
ser 95% mineral e 5% orgânico.
A natureza química do solo

é complexa e variável. A desin

tegração da rocha mater faz
com que tôda uma série. de
minerais que .a compõe passem
a íneorporar-ae ao solo. A êle
se incorpora ainda uma grande
variedade de substâncías orgâ
nicas, procedentes dos animais
e vegetais., Em consequência
disto os solos variám sua COm

posição química, seu 'conteúdo
orgânico', sua salinidade; sua

acidez e seu potencial de oxí

rredução.
O 'solo é constituído pela ação

conjunta de vários agentes.
Em primeiro lugar dá-se o

processo da fragmentação ou

\de!!agregação mecânica em frr.g
mentes cada vez menores. �,8e
processo é devido principalmente
a ação dos agentes geológicos:

.

frio, calor, vento, chuvas', etc.
'O segundo passo na formação

do solo é chamado corrosão e

engloba 08 processos químicos
de oxidação. redução, hidratação,
carbonatação, etc;

A incorporação dt' -matérte

orgânica é o tt'rçeiro fator que
intervém na formação' do

J

solo.
Tanto os vegetais como os·�ni
mais contribuem para esta for
mação, fornecéndo suas partes
caducas e l!Oas excreções. A

quantidades de substâneles or

gânicas incorporadas ao solo,
graças asatívídades doa vegetais,
é maior que a que extraem do
mesmo.

Os solos não são apenas um,

simples amontoado' de materiais

procedentes das rochas e do
mundo orgânico. A matéria or

gânica que particularmente de

composta, é incorporada ao solo
recebe o nome de húmus e esta '

matéria
.

se, conrbína com as

partículas minerais mais peque
naa para constituírem o com

plexo coloidal. �ste complexo
atua como fonte de substâncias

alímentícías para os sêres vivos
desde que sejam por êles reti

das, de forma que podem, ser
absorvidas pelas raizes das

plantas.
O .perfil do solo tem muita

importância tanto para a vege
tação uatural : como � para a ex

ploração agricola, por isso antes
de cultivar deve-se estudar sua
estratificação.
O solo é constituído por ca

madas ou horizontes e a pro
funrJidade e composição de cada

horizonte varia muito.
.

O, horizon'teClA" é geralmente
PBCUro e de textura sôlta: O
horizonte "8" se caracteri,za por,
sua atividade biológica: as par
tículas Infimas be OI!! saís mine
rais tendem a se concentrar
nêle; êsse horizonte é claro e

compacto. No horizonte "C"
existe uma débil atividade bio
lógica..
O verdadeiro perfil de um

solo depende da conjunção. do
clima, dos agentes biológicos,
da superfície do terreno e da
natureza

I

da rocha mater da

�régião.
Rochas diferentes podem for

mar solos idênticos quando su

jeitas ao mesmo ambiente clí
mático de intemoerismo. O
salmourão é um ;010 argiloso

que contém um alto teor de
'arreia grosse, origina-se príncí
palmente da decomposição de

g�anitos e· gnaísses claros de

granulação grossa. O massapé
é um solo argíloso.; com pouco
quartzo. A terra roxa é um 8010

cuja rocha mater é o díabâsío:
quando virgens, são <solos óti
mos para a agricultura pelo alto
conteúdo de matéria orgãníce.

'

As plantaa
'

e os animais de

sempenhsm papel importante
na formação dos solos. Certos

microorganismos como bactérias,
algas, protozoários, etc., são
causas da putrefação dos restos
animais e vegetais, contríbutndo
assim para & transformaçãd em

humus.
_,

:€stes microorganismos vivem
e morrem em número tio gran
de que os seus corpos ajudam

, consideràvelmente na qusntída
de 'de matéria orgânica contida
nos solos.

!

As raizes das plantas mais
altas, como ervas e árvores,
penetram no solo tornando-o

poroso; quando' morrem cedem
sua matéria orgânica à êle. As

plantas de raizes profundas
absorvem aolucões minerais do
subsolo e as transformam em

tecidos que, ao morrer, agregarn
seus minerais oa parte superfi
cial do solo. Os trabalhos dos

gusamos é importante para
misturar os restos orgânicos
com os componentes minerais
do solo e transportar . os mine
rais do subsolo para a superfície.
Todos os animais que habitam

a superfície da terra, com os

produtos vegetais que passêm
por seus aparelhos digestivos e

são devolvidos, em outra forma,
para posterior transformação,
embora indiretamente, estãu
contribuindo para a formação
do=solo.

Eni Ribas Bueno

"';'

CASA ERLITA
DIA 13: a sra. dona Adair

esp. do sr. Ladislau Knorek;. Aos aniversariantes nossos

os srs.: dr. Sylvio Mayer, cumprimentos.
.;...

INFORMAÇ-OES DA ·RECEITA F E D E R A L:
A Delegacia da, Receita Federal de

Pe�da ou extravio do ....cle"

Em 'CaSO de perda ou extravIo de seu Cartão

de Identificação _ ClC, o contribuinte poderá �eque-,
rer ao Delegado da Receita Federal de Joinvl11e a

Certidão de seu Número de Inscrição no Cadastro de

Pessoas Físicas _ CPF e de via-suplementar do C�r
tão de Identificação do Contribuinte, segundo modelo

de requerimento à disposição dos interessa�o8 no

Núcleo . de Informações Econômico FiscaiS (NIEF)
localizado no 1.0 andar do Edifício «Pedro SIlHes»

nesta cidade e nas Agências e Postos da �ec?ita
, Federal no interior da jurisdição da DRF de JOlDvllle.

De acôrdo com a Norma de Execução n ..
o 10-�o .

po

Coordenad�r de Centro de Informações Economlco

Fiscais, a Certidão de InscriQ'ão no CPF valerá por

90 dias.

Jóin,ville, .
.por sua Assessoria . de

....

Carimbo correto do CGC
A Delegacia da Receita Federal de Joinville

solicita às Pessoas Jurídicas, cadastradas no CGC.
que apliquem com correção nas «guias de recolhi
mento'} de tributos federais o CARIMBO PADRONI
ZADO do CGC, evitando erros no Número de Inscrição,
especialmente no caso de filiais. Para tanto, a Seção
de Arrecadação e 6S Agências e Postos da Receita '

Federal estão à disposição dos interessados para
esclarecimentos.

Pague meno� em jãneiro
Quem quizer pagar o impôsto de Renda lnte

gralmentfil, no mês de janeiro gozará o desconto de 11%.
\

Os contribuintes interessados, que por ventura
não receberem em suas residências os for!1luIários,
poderão procurá·los. nos Bancos autorizados e nas

repartições da Receita Federal.

Nas localidades desprovidas de órgãos fazendá
rios, os impressos poderão ser obtidos nos «Núcleos
de Assistência e Orientação Fiscais NAOFs e nas
Prefeituras MU,nicipais.» '.

/
'

Novos prazos para entrega das
Declàrações de Pessoas Físicas

Conforme recente determinação do Ministro da
Fazenda, deverão entregar s.ua «declaração}} até 15
de abril de 1971 as «Pessoas Físicas,} que tiveram em
1970 rendimentos brutos iguais ou superiores a Cr$
10.000.00.. .

.

Até 30 de abril .de 1971 é o prazo para aqueles
cujos rendimentos brutos foram entre Cr$ 5.041,00 e Cr$
9.999,00, ou que se' enquadrem em quaisquer dos
itens que obriguem à apresentação da «declaração»',
conforme esclarece a nota divulgada pera Delegacia
da Receita Federal de Joinville.

'

lo

Relações Públicas, informa
,.<'

seguinte:o
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Em tempos psssadoa predo-'
.mínava 8 idéia de que a abelha
existi" apenas para produzir
mel e cêra.

Hoje 'slibemos que as abelhas
desempenhem papel importan
tíssimo na polinização das f1ôres
e de diversas plantas, influindo
sssím diretamente na produção
.de frutos e sementes.

As plantas das famílias "Le
guminosss" como a alf8fa e

"Cucurbítaceae" como abobrin
ha, pepino, melancia, melão', etc,
dependem grandemente �dela8
para uma produção sa tisfatória.
Visitando as flôres para 8 coleta
do .nêctar, 8S abelhas e outros
insetos polinizadores prestam
sua valiosa aju__,da ao homem e

a economia nacional.

,Um pé de' melancia, por
exemplo, apresenta em, seus

I ramcs .flôres mascultnas e Iemí
� ninas. Para que a políntzeção

8e realize, é preciso que o ele
mento fecundantemasculino das
anteras s!"ja transferido 80 estig-
ma da flor feminina.

.

.Devído .a certas peculiaridades
dos grãos do pólen da melancia,
principalmente seu pêso, os

únicos agentes de polinízeção
dessa planta são os insetos,
principalmente as abelhas.

,

Nos Estados Unidos foi reali
zado um trabalho de pesquisa
sôbre a políníze ção da melancia.
Nêle, demonstrou-se que o nú
mero de -vtsítas da s abelhas teve

grande influência na produção
e no pêso das frutas. Observou
se que uma única visita ou

mesmo duas geralmente não
bastam para que hlljs uma boa
conformação da fruta.

Em relação ao melão, embora
esta planta tenha flôres herma
froditas, com 'órgãos masculinos
e femininos ao mesmo tempo,"
é necessário que ,um agente
externo faça a transferência
dos grãos do pólen das enteras

pare o estigma para que haja
produção de fruto.

O vento desempenha papel
insignificante no caso, ficando

esta, tarefã entregue exclusiva-
'

mente 80S insetos, sobretudo às
abelhas.

Sôbre a polinização do melão
também foi' realizada uma expe
riência, nos Estados Unidos, que
consísttu em quatro trata
mentos:

8) canteiros protegidos com

tela contendo. abelhas desde o

início do flo rescímeuto;

b) canteiros fechados por teia
sem abelhas;

I

c) canteiros telados até o

deseparecimentodes corolas das
flôres e ern seguida povoado'
por colôuias de abelhas;

d) canteiros totalmente aber
tos, com possibHidade de visitas
de abelhas e de outnos insetos.

Cada um dos

o maravilhoso trabalho das abelhas na agricultura,

(

o trabalho diz que as abelhas
desenvolvem melhor ação poli
nízadora pela manhã, ou seja,
quando há uma intensa movi
mentação dos insetos na cultura.

tratamentos
flbrangeu quatro ceate iros com

igual número de plantes,' num
totJlJ de 160 pés de melão. Os
resultados. expressos .. rn núme
ros de melões cctnerciaís obtidos,
forem: canteiro 8) 180; b) 4; c)
184; d) 145. Notamos assim qUE'

foi ,baixíssima a produção de
frutas na ausência de abelhas
em comparação com RS plantas
que receberam visitas de inse
tos. Talvez a produção dos que
tro melões se deva à presença
de Insetos menores que tenham
conseguido passar pelas malhes
da tela.

Foi constatado que 8 ativida
de dEIS abelhas começa logo que
9 flor se abre, chega 80 auge
antes do meio-dia, 'e se reduz
à tarde.

Na cultura do pepino, a poli
ntz sção deficiente resulta em

frutos deformados e de menor

pêso. Experiências foram feitas'
e verificou-se que quando uma'
flor recebe de duas a oito visi
t88 de abelhas produzem-se
nove frutas por planta, com

pêso ,médio de 220 gramas.
QUindo houve 50 visitas, o nú
mero de fruta� não aumentou,
mas em compensação seu pêso
médio foi dto 550 grames. Isto
indica que não só deve h�ver,
insetos poliaízedores no campo
de cultura como também pre
cisam' ser em grande número.

Publicacão
.

oficial c' da
.,

Lei N. 172, de 4 de dezembro de 1970

Conhecendo, a necessidade de
iusetos polinizadores Das cultuo'
ras de melancia, melão, pepino,
etc., é importante que os cultí
vadores dessas plantas saibam
proteger os insetos que traba
lhem nas flôres, principalmente
em relação aos inseticidas. As

abelhas, durante a coleta do

'néctar, podem entrar em con

tato com êsses produtos tóxicos

aplicados nss culturas pera
proteção contra as pregas, vindo
8 morrer, às vêzes, em enormes

quantidades. Por isso, 8S ínse-

(Isenta Indústrias de Impostos Predial,
Territorial e 7lixas).

Dorival Bueno, Prefeito Municipal de Três Bar
ra., EstRdo de Santa Ceterina, no uso de Inai atribuiçõee,
etc., faz aaber que a Câmara Municipal votou, e eu

saneiouo 8 seguínte LEI:
Art. }.O - Ficam ilente. d� pagament�'" tio. Im

POltOI Predial. Territorial, bem como da. demais tsxs.

Municipaie, tôdas 81 Iudúetrise estebelecides DO' Muni
cípio de Três Barres. desde que apresentem um

recolhimento aoual do I.C.M. superícr a 32l laláriol
mínimo. da região.

'

Parágrafo Único - A Indústria para efeito dêste
benefício, deverá epresentsr DO mê. de janeiro, uma
declaração de movimento do aDO adlll(ft!.........

Art. 2.° - A. firmai exietentee no UOlC

Trêa Barrai, beneficisdas pela preseute : Lei, dever

requerer ao Sr. Prefeito Municipal, até o mês de mar

ço de cada ano.
Art. 3,0 - O. lançamento. lerão feito. anualmen

te e OI hnpostoe e Taxai deverão .er pago. durante o

mê. de fevereiro do ano leguinte, acrelcidoi da re.pec
tiva multa, caiO não tenha a requerente atingido limitei
de recolhimento previlto: no Art. 1.°.

Art. 4.° - Não haverá reltituição dOI impolto.
iá recebidol durente, OI trime.trel vencidol.

Art. 5,° - E�ta Lei entrerá em vigor na data de
loa publicação, revogadal ai di,poliçõe. em contrário,
permanecendo em vigor "81 Lei. N •. 68 e 149 de 2/9/64-
e 7/10/69 re.pectivamente.

Prefeitura Mvnicipal de Trêl Barrai, 4, de de·
zembro de ,1970.

Dorival Bueno - Prefeito Monicipal
Sezinando de Andrade - Secretário Subltituto

(

,Lei N. 173. de 4 de dezembro de 1970
(Autoriza o Chefe do Poder executivo Mu

nicipal a firmar Convlnio com a Secretaria da
Receita Federal, para a instalação d6 um N.A.D.P.
nê�te Município, e dá outras providências).

D"rival Bueoo, Prefeito Municipal :te Trê. Bllr
ral, E.tado de 81nta Oatarina, no 010 de lual atribuiçõel,

..

09.01-1971

tícídas só devem ser aplícadss
em caso de necessidade e mes
mo assim a partir das, 17 horas.

No caso de 5Q. haver pequeno
número de insetos nativos nes

sas culturas, é conveniente

provldenciar .colccação de col
meia e nos campos, cujas abelhas
assegurarão ótim& pcllnização,
com alta produção e excelente

conformação de frutas,

Eni Riba'$ Bueno

Terreno -Vende-se
Vende-se um terreno de

2 (dois) alqueires, com tan

que de água, moinho de

benfeitorias, em SERRA DO
LUCINDO.

Melhores informações com

o Sr. Nelson Zipperer no

Bazar Canoinhense ' 1coconialcereais, e

Fotocópi �. minuto
o Cartório do

c. CORTE,
FOTOCOPIAS,
e qualquer

FORUM,. faz

nrirruto, -de' todo
V. Sa. desejar.

no

GERALIMPRESSOS EM (em uma ou mail c�re.)

perfeitoServiço e

Ver.d�Ouro Ltda.Impressora

de Três BarrasPrefeitura Municipal

EDITAL 02/70

faz saber que II Câmara Municipal votou, e eu saucio
no a seguinte LEI:

Art. }o - Fica o Senhor Prefeito Municipal
autorizado a firmar proposta de Convêoio com a Secre
taria da Receita Federal, pera a instalação nêrte Mu

nicípio, de um Núcleo de Aui.tência aOI contribuinte.
.locai •• 'DOI onuntol filcai. tributário •.

Art 2.° - Para cumprimento do
allumido, de scôrdo com o dieposto no Art.
fico o Senhor Prefeito Municipel autorizado er

funcionário de leu quadro pessoel, local' para funcioil
meato do reíed Núcleo e o' material necessârio.

Art.. .ta Lei entrará em vigor na data de
sua pub "c ão, revcgadaa a. di.po.içõe. em contrário.

,

eitura Municipal de Três Barrae, " de
la de 1970.

Dorival Bueno - Prefeito Municipal
ezinanâo de Andrade - Secretário Subetitàto

(Concorrência Públicá)
Ijval Bueno, Prefeit" Municipal de Três Bar-

ras, ado de Santa Catarina, torna público que fará
a izar dia 20,(vinte) de janeiro de 1971, à8 14 horas,

a Concorrência Pública para adquirir o seguinte:
Objeto de Conco,rência
A Concorrência Pública de que trata o pre.e e

Edital, destinar.se.á á compra de um (l� trator

esteiras, equipado com lâmina frontal e pá carre

com pêso de 3.000 a 3.500 kg., potência de
HP. d., fabricação Nacional.

Das propostas
a� - As propostas de,verão ser aprelen

duas (2) vias, na Tesouraria Municipal, onde
a Taxa de Expediente;

b) A!l propostas' deverão copter obrigat6rismente:
I - Nome e endereço do proponente, com firma

reconbecida; ,

II - Prazo de cinco (5) dias de validade, para
estudos é solução. contadoa da data da realização da
CODcorrência;

Condições de pa, ticipação
I - As propoatas deverão I se.; . entrrgues na

Tesouraria Municipal até as 14 horas do dia vinte (20)
de janeiro de 19í 1. mediante o recibo em que constará
d9ta e bora do recebimento, essinedo pelo fuocionário
da referida repartição. '

"

,

,

II - Prova de quitação com o Impôsto de Renda;
III - Apresentação de um documento de Iden

tificação do proponente;
IV - A entrega da proposta deverá ser feita em

envelope :Iacrado. rubricado no ' ho, e, contendo em

lugar bem visivel os dizeres: oncorrêacie Pública
Edital N. 02/70».

licitação
ativa. a presente Ccncorr,êocia

8S pelos funcionário. municipais
sede da Prefeitura Municipal de

dias e em horário de expediente, (9
ora9�. sendo o expediente aos sábados

lo abertas no dia vinte (20) de
heras, no G8bioet� do Sr. Pre·

do 8S mesmas serem rubricadas
representantes que se fizerem

Ag pr-o
janeiro de'
feit., Munic
pelos propo
prelfentes.

Do julgamento das propostas
I - O julgamento das propostas será efetuado

por Comislão préviamente designada pela Chefia, de
Encutivo Municipal;

.

II - Os critérios a serem adotados para O julga
mento das propostas. serão os seguintes: prêço a vista;
financiado. em condições de pagamento.

III - A Prefeitura Municipal de Três Barral9, s8
reserva o direito de aceitar ou rejeitar parcial ou total
mente. as propostas apresentadas, desde que as mesmaS
nJo correspondam a(l que preceitua' o presente Edital,
e aOI interesses, dI) Municipio.

Prefeitura Municipal
dezembro de 1970.

,

Barrai, 22 dede Três

Dorival Bueno
Prefeito Municipal

S6zinando de Andrade
Secretário Substituto
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.

prazo Cooperativa de Pro utores
de Mate Canoi as Ltda.

A Diretor' de Produtores de Mate
Canoinhas Ltda., avis n res Associados, os que não

operam com a Cooperativ de 1963, contrariando o

Estatuto Social, Artigo etra (a) que trata das

obrigações do Associad o entregar á' produção à Coope-.
rativa, realizando aind com ela as erações que constí-

tuern seus objetivos nômico-sociats. Diretoria resolveu
dar um prazo de 6 dias a contar d,e ta data, para os

faltosos procurarem .

ustificar o não cumprimento das

obrigações de Assoe . do,'
.

sob pena serem eliminados,
de acôrdo com o Art o 11.°, - Letra ti) do Estatuto Social.

Canoínhas, 12 o de 1970.

Julio Budant - Presidente 1

'Edital de Citacão
,

trinta (30)

J

cem

de
o Doutor JOSÉ ROBERGE,
Juiz de Direito da Comarca de
Canoinhss, Estado de Santa
Catarina, na forma da 'Lei, '

etc.

FAZ SABER a08 que o pre-
sente EDITAL DE CITAÇÃO
virem. ou conhecimento dele tive
rem que. por p-arte de Francisco
Bueno .de Oliveira, residente
nesta cidade! de Canoinhas, Estado
de Santa Catariaa, cite cs in teres.
Ilados incerto!' e não sabidos para,
contestar, querendo, dentro do
prazo legal, a presente ação de
Usucapião n, 5.342, com o prazo
de trinta (30) dias, a contar da

primeira publicação, referente a

um terreno situado no lugar de
nominado cRio d'Areia de Cima>,

no Município de
ne8ta comarca, com

1.225.394,51 m2
duzentos e vinte
zen tos e noven

e cinquenta e

deados), devi
dentro das se

de um lado
pertencentes
Fuck e Mau
lado com ter

desta Comarca, em nome de An
tonio Gonçalves. Feire a justifi
cação da pósse; foi a mesme

julguda procedente por sentença.
E. para que chegue 80 conheci
mento de todos, mandou o MM.
uiz. de Direito, que se expedisse
presente Edital, que se�á publi

ado ne forma da lei �e afixado
o lugar de costume. Dado e pas·

sado nesta cidade de Canoiuhes,
E,tado de' Santa Cstarine. a08

nove dias do mês de dezembro
de mil, novecentos e sebmta. Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi.
.

2
.

José Roberge - Juiz de Direito

Macbado, presumindo que parte
do terreno esteja transcrito DO

Cartório do Registro Imobiliário,

IZER"OHH!"EM NOSSAlOJ
. I

Ohhl Novas linhas
avançadas, traseira em

"fast-back", uma delícia para'
os olhos. Ohh! El3tofamento

.

superluxuoso, como
exige qualquer dono de carro

esporte que SE::) preza.
Ohh! Motor plano de 2

carburadores e 65 HP (SAE),
:(

te . Agora, pare de dizer "ohh!"
� conheça nossos planos de
pagamento. São .tão
camaradas que v. vai ter seu

Karmann Ghia TC muito
.

antes do que pen�a. Ohh!

bravo é forte, 'qu� vai até
145 Dor hora, num instante •.
E v�lta a O na hora, graças
aos freios a disco. Ohhl
4 luqares, 2 à frente e 2 atrás.
Ohh! V. pode experimentá-lo

em nossa revenda. sentir.
o imenso prazer de ter um

Karmann Ghia TC, KARMANNCHIA TC

.�
r

REVENDEDOR
AUR>RIZADO

& elA.MALLON
Rua Vidal Ramos, 1095

\ CANOI NHAS-SC.
�

/'

Agricultor
Você tem empregados?

. Não fêz ainda o seguro c.?rW;in;a!p!'acidentes
de trabalho, como manda r�

, Então faça c !I: r
. urgência, para

que o seguro .se re ons ilize pelos. acidentes
de seus empregados," ocê ficará livre desta

obrigação.
Para que voe

o SINDICATO R

prontífíca a faze
de trabalho, a

que passa a

cumprir com a leí,
E CANOINHAS,' se
ro contra acidentes
Cr$ 87,50 ao ano,
ia 1/1/7}. a 1/1/72.

avrador, não' deixe'
fazer o seu seguro,

pois a sua espons idade é muito . grande
para com se e gado, e você pode sofrer
sérios prejuízos. 3

Certificado extra viado
NELSON DROSDOSKI comunica que foi

extraviada sua Carteira de Motorista (profis
sional) de n.? 78.962. A mesma fica declarada

sem \ efeito por ter requerido' a 2a. via. .1
. I

.!

::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::=:::=:::::::=;::=:=:::=:::;::=:�;:=II:'
=:

' -
. .

G
=: <, •
H· �

g Trator de Esteira g
� =

II Fiat ou Caterpilar, executa serviço de: ii
i! TERRAPLANAGEM - ESTRADAS -DESTO- ::
9 =
3: CAGEM e ARROZEIRAS. 3m :5
H =
"

-

p. Detalhes e informações com HANS BEYER. ii
it Jaraguá do Sul 0".1 na-Redação dêste jornal. II
"

-

= . !
::::::::UC:I::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::111:1:::=:=:::::==::::0:::1:1::::

Vende-se
Um camínhã

Preço de

Uma chá
corrente � no I

Informaç
A. Schmidt.

casa de madeira e água
ena.

ornaI e com .0 senhor José
! 4
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'CORREIO DO NORTE, 09.01.1971

Prefeitura !ooieiDal de, Três
, Orlenta�ões
AL

Barras
>

'

\ .\

Fiscais'Núcleo de, Asslstlnda

E D I
Pelo presente Edital, esta Prefeitura Municipal,

tem a satisfação de levar
'.

o conhecimento do público
,em geral, o início das atividgdes do :-T.A.O.F. nêste mu

nicípio, em decorrência do 91onvênio firmado em data de
I

08/10/7o,.
entre esta

prefeI'
t
ra Municipal e a Secretaria

da Receita Federal.
'. '

, .'

'
,

O N.A.O.F. fundo, ará junto a esta Prefeitura
.

Municipal, durante o expe ãíente normal, das 9 às 12 e

das 13,30 às 17 horas, 'stá apto a prestar orientação
e informações sôbre slação fiscal federal, bem como

receber requerimentos, de ações de - rendimentos e de-
mais documentos, para nca' ínhamento às repartições
fazendárias, através do Pôsto Receita Federal em

Canoinhas.

Por Decreto N.o 1,7, de � agôsto de 1970,
desta Prefeitura Municipal, foi' designa o o Sr. ELMO
FRANCISCO BUENO, Assistente d serviços afe
tos ao 'N.A.O.F.

Assim, pois, ao de tão importa te ato para
a vida municipal, 'esta Pref tura se cõngr, ula com os

seus munícipes e lhes dá ciê

Prefeitura
zembro de 1970.

Dorival Bueno _;: Prefeito Municipal

C'ontribuição
o Secretário-Executivo de

Seguros Sociais do INPS baixou
instrução de serviço determí-.
nando que, pare os efeitos de,
aposentadoria com base em tem

po de serviço, sejam computados,
como se fossem de serviço efe
tivo, os meses em que tenham

REGISTRO CIVIL

EDITAL
Maria Uba de Andrade, Bserevente
Juramentada do Registro Cívíl do
Municipio de Três Barras, Estado

de Santa Catarina
Faz saber que pretendem casar:

TEÓFILO JOSÉ e LUCIA ALVES.
Ele, natural dêste Estado, nascido
em Três Barras, no dia 22 de julho
de 1951, operário, solteiro, domici
liado e residente neste munícípío,
filho de Joaquim José. e de dona
Maria Alves, domiciliados e residen
tes :neste municipio. Ela, natural
dêste Estado, nascida em, Três
Barras, no dia 24 de julho de 1951,
doméstica, solteira, domiciliada e
residente neste muníoípío, filha de
Antonio Alves e de dona Jovina
Heíden, domiciliados e residentes
neste municipio.
Apresentaram os documentos exi

gidos pelo Código Civil art. 180. Se
.

alguém tiver conhecimento de existir
algum impedimento legal, acuse-o

para fins' de direito.
.

.
Três Barras, 6 de janeiro de 1971.
MARIÀ UBA DE ANDRADE
Escrevente Juramentada

I,
\

PUBLICACAO OFICIAL DA
.

.

,

·Municipal
N. 960, de 29-12-70 Art. 3.° - Ficam suplementsdas, na importância de Cr$

21.000,00 (vinte e hum mil cruzeiros), por conta do provável excesso

de arrecadação. as seguintes dotaçõls:
073·36 - Ser�iços de im�relsão. �divu'gação e encadernação 2000,00
300·24 - Combustíveis e lubrifican.tes 19.00.00

T O T A L �1.UUU,OO
Art. 4.° - Eata Lei entrará em vigor na data de sua puhli

cação, revogadas as disposições em contrário.
Canoiohas; 29 de dezembro de 1970.
Alcides Sch macher - Prefeito �unicipal

A presente Lei oi registrada e publicada na Die. Adm; Exp,
e Pelsoal Da data 8U

Antonio Sou

Lei
Anula e suplementa dotações orçementdtias
Alcides Schumacber, Prefeito Municipal de Canoinhas, Esta·

do de .santa Catarina. faz saber que a Câmara Municipal decreta e

eu sancionQ a seguinte LEI:
Att; 1.° - Ficam anuladss, na importância de Cr$ 42.500.00

(quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), as seguintes dlltações
do orçamento vigente. como legue:
003-14 - Porteir� contínuo da Câmara 212,00
007-22 - Impressos e artigos de expediente I 1.000,00
010-3:1 - ASlinatura de. orgãos oficiais. revistai, etc.•

' :I 00,00
016-77 - Màquinas. motores e aparelhos 993,65
019·88 - Mobiliário em geral 328,24
()24-25 - Matei'iai. e acess6rios de viaturas, máquinas

'

3CO,00
027-31 - Passagens, transportes de pessoas e ./bagagen� 500,00
028.32 - Assinaturas de í)rgãos oficiais e jornais 82,33
029-35 - Reparos. adaptaçõe. e conservação de bens m6veis 200,00'
075.41 - Aluguel e arrendamento de i�6veil!

.

1.020,00
077.43 - Outros serviços contratuaia 292,00
078-44 - Escrituras. translados, certidões e contratos 742,50
147-14 - Encarregada da merenda,'escolar 655,00
164-53 - Serviços educacionais (Jogos Abertos) 3.000,00
184.64 - Salário· família 110 pessoal em' exercício 700�00
197·35 - Reparos, edaptsções e cónservações ,de bens m6veis 330,00
201-01 - Escriturário do IBRA 337,50'
24? 83 - Ferramentaa e uten.mos de oficins e agrícolas 1.000,00
248·29 - Diversoa materiais de consumo 2.271,45
25323 - Material de limpeza, conservação e desinfecção l.QOO,OO
254-29 - Sementes, mudas e pl!lofa6. 1.000.00
255·57 - Eventuais ,00

'

258-83 - Ferr�menta8 e utensílios de oficina '1. ,

260-25 :.._ Lâmpadas incandescentes e fluorescentes 5.000,0
267-76 - Encargos especiais de financiamento �elet. rRural) 9.000,
275·57 - Eventuais 1.000,
296,77 � Máquinas, motores e aparelhos 1..750 O
:297-88 - Mobiliári!> em geral 86 00
314-78 - Tratores e equipamento rodoviários 2:79 ,33
316· 80 - Embarcações (draga) 57 ,00
317-83 - F.erramentas e utensilios de oficina 300 .00

T O T A L 42.50 00

Art. ,2.° - Ficam suplementades, por conta das anulaç es

constantes do artigo anterior. as seguintes dotações orçamentárias.
150-11 - Substituições 388,4
182·62 - Proventos e Aposentadorias 200,00
247.91 - Aquiliéão de bens im6veis em ,geral ' 1.500,00
133-37 - Serviços clinicas e de hospitalização

.

200,00
053-14 � A8se!lsor jurídicó 232,,50
106-20 - Gratificação a (Jiciona I por tempo de serviço 115,57
1l2·01 - Auxiliar da Tesouraria 76,50
302-29 - Gêneros alimentícios para acampàmentos 300,00
274-29 - Diveraos materiais dó consume 1.000,00
1.35·54 - Auxílios a indigentes 2.847.93
069·23 - Artigo. de higiene, desinfecç�o e c()nservaçlo 300,00.
228·25 - Meterial e acess6rios, de m�:quinas e viaturas 6.000,00
013 57 - Eventuais .;,(: 150,(10
301·25 - Materiais e acess6rios. de máquina� e viaturas 5.000,00
298.05 - Salários de men.ali.tas ." 24.020,38
218-01 - Diretor Engenheiro 168,72

,

T OT Á L' 42.500,00

"

Professôra e alunas I da
,I

Casa do Trabalhador de

Canoinhas, vêm por inter

médio dêste semanário, agra-,
/

decer a presença dos srs.

Deputados Arolde Carvalho
. SchulDacher, Prefeito Municipal de, Canoinhas, no

e Benedito Th. de CarvalhoUIO de BU8S ibuiçõe.. resolve:
De cardo com o art. 114. da Lei o. 413, de 24�13·58. ela. Netto e' exm�. espôsa, a.oala de Férias Regulamentares dos Fqncionários do Quadro'

Único d unicípio, organizada pela Díretoeis de Adm. Exp. e Pes-
.

Prefeito sr. Alcides Schuma-
forme tabela abaixai cher e aos demais que eom•.
Escala de Férias para o ano de 1971

pareceram na for�atura do

Nome do Funcionário I Cargo' ·1 Mêa Corte e Costura.

d�

em

CONV'ITE
Salão da Comunidade Ev.· Luterana' ..

Segunda feira, dia 18, às 20 h?ras
Serão apresentados diversos filmes, documentários I

de interêsse geral.
tÓ,

dôbro conta
havido contribuição em dôbro,
O ato é baseado na Lei n. 5.610,
de 22-9-70, que acrescentou" ao
art. 9.° da Lei n, 3.807/60, um

parágrafo naquele sentido.

Consequentemente, para fins
de concessão de abono de per
manência etrl serviço e de apo
sentadoria por tempo de serviço,
ínclustve ex-ccmbatente, reque-

Filmes

Canoinha's

Costa ._. Oiro Adm. Exp, e Pessoal

Almanaque

Da

I
Antonio Souza Cost.
Reinaldo Crestaoi
,Eviláaio Coelho
Clementino E. Piecsarke
J.udomila Bojaraki
1 onífâcio Furtado
Ligia .�hivin.ki
Leny S. i lein
Janete doa. S.
Ilda Banhara
Milton 'Alvel Nune
Francisco B. Siqueira
Rubens Ribeiro da Silv
Leonardo R. Ferreira
José B. Fedalto
Francisco Müller
Orlando Pastel
Hermes Guttervill

D.r. Adm. Exp. e pes'l:t Finanças e Orçam.
Chefe Rendàs e Fiscal.
Chefe Tesouraria
Aux. Contadoria
Insp. Rendas e Fiscal.
Aux. de G.adaltro

Novembro'
Fevereiro
Julho
'Novembro
Março
Fevereiro
Setembro
Setembro
Outubro'
Novembro
Outubro
Junho
Julho
Junho
Junho
Julho
Junho
Fevereiro

:t :t

:t Rendas e Filcal.
:t Tesouraria
Fiscal do Comércio
Secretário

'

Chefe Protocolo
Escriturário.. DOP
Fiscal DUI»
A�x. Oficinas Máq.

: Dellenhi�ta

1970:
Antonio Souza Costa
Dir. Adm, Exp. e Pessoel

para,

.
Impressora Ouro Verde ttda.

de .Pensamento
'1971

para aposentadoria
ridos a contar de!_ 23-9-70, o

INPS incluirá Da contagem do

tempo de serviço os períodos
das contribuições em dôbro.

Tais instruções, contudo, não

se aplicam às aposentedoríes de

aeronauta, de jornalista profis
sional e especial (por ativldade

insalubre, penosas e perigosas).

Culturais

Agradecimento
da Pr�fessôra' -e
e Alunas da Casa

-:

do -Trabalhador
Ca'noihhas

Correio do Norte

AS ALUNAS:
Terezioha Novak, Maria Nilce

Albano de Oliveira, Begail Teo
cheski, Astridt Knüppel; Maria

das Graças Ferreira, \Aldemira
Ilomen, Enestin� da Glória

Grosskopf.Nilce Maria Cordeiro,
Terezinha de 'Almeida, Terezi·
oh .. de Jesus Lima, Laura' Lia

.koskí, Ana Ilda Barbosa, ,',Elena
Catarina Cojei, Irene Neitzel,
Lucia MariB Medeiros, Terezinha
de Souza Frantz, Te�la' D..,neli

.

chen, Maria Trindade Barbosa,
Lourdes Wagner, lida Falq�e
vích, Maria dos Sa,ntos Soares,
Marli Correia, Noemia Molssa,
Margarina Freitas, Maria Baíl
e JOilefina Macaneiro Miguel.

L�ia!. 'Assine! DivulgueI
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CORREIO DO NORTE 09.01.197)

.' PUBLlC�ÇÃG OFIC(�L DA

PREfEITUqA MUNICIPAL DE MIJO'R VIEIRA
Decreto N: 171, de 29 de dezembro de 1970

Anula e supZementa dotações orpamentérias
Miguel Marão. Becil, Prefeito Municipal de Major Vieira,

Ettado de Santa Çatarina, tendo em vi,ta o artigo 4.." da Lei n.O
'

122. de 11 de novembro de 1969 DE€:RETA:
Art. �.o - Fica a�ulada. na importância' de- Cr$ 250,00

(Duzeotol e cínquenta cruaeiroe], a seguinte dotação orçamentária.
3.1.3.00-135 - Acondicionamento e transporte de encomendai - fretea

Cr$ 250,00
Art. 2.0 Fica ,uplementada, por conta da anulação cons-

tliote do artigo anterior, a seguínte deteção do orçamento vigente.
3.13.00-136 - Pa..�geDl, tranaporta de pelloa, e iual bagagenl 250,00

• N

Art. 3.0 -. Êtte. dec�e�o entra em vigor na data de lua pu-
hllcação, revogada. a. dl,pollçoel em contrário.

Pref' ra Municipal de Maior Vieira, 29 de dezembro de 1970.
Mi 1 Marão Becil - Prefeito Municipal

e publicado o presente decreto na Secretaria
ata.

irschnabel - Secretário

Lei N. 246, de
Eleva os valores

protessõre« municipais.
,

Miguel Marão Becil, Pre
Eetado de Santa Catarina, faz sabe
ta e eu lIl.nciono a seguinte LEI:

Art. 1.0 - OI vencimento . feuorel do quadro único
do Magiltério Mnnicipel, ficam re� stado contar de 1.0 de no.

vembro. do corrente ano, na forma é. abeleci no artigo 2.0 delta lei.
Art. 2.0 - A escala-padrã I e venci otOI adotada pela Lei

0.° 6, de 13 de dezembro de 1961, Ge repreaent pelai Letra. "A à
. Q� e paliará a vigorar de acôedo eom e. espeoíficadoe Da

tabela següintet � ,

N.o de cargoe Cargo. Pad
Professor Normefista Q
Proíeseor Reg. Ensino Prim L
Proleesor Complementarista F
Profe..or Habilitado A

novembro de 1970
S padrões rfe vencimentos dos

Municipal de Máior Vieira,
a Câmara Municipal decre-

:Wencimento Meneal
Cr$ 160,00

140.00
130,00
120.o� .

elente lei correrá
uplementadae .e

Art. 3.1) - A de.pela decorrente
por conta dOI doteçõel do orçamento
necenário.

Art. 4,0 - Elta Lei entrará em ·vigor Da data de lua pô.
blícacão, revogadas ai dilpo.içõel em contrário.

Preíeitura Municipal de Major Vieira, 30 de novembro de 1970.

Miguel Marão Becil _. Prefeito Municipal
Hegiatreda e publicada a presente lei na Secretaria Munici

pal na mesma data.

Jair Dirschnabel - Seoretâeio

Lei N. 247, de 16 de dezembro de 1970
Declara de utilidade - pública e autoriza a desapro-

priação de uma faixa �e terr�s. . . . ..

. Miguel Marão Becil, Prefeito Municipal de M810r Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de

cretou
.

e, eu senciouo a seguinte LEI:

Art. 1.0 - Fica o Ghefe do Poder Executivo autorizado a

declarar de utilidade _ pública e deaeproorísr por compra, uma faixa

de terra. perteucentea 80 ·Sr. Evaldo Kucers, Rito na localidade de
I

Colonia Becker nêste município e necenário à construção de uma

variante na elt�ada que anda à locaíidade de Rio Clero.

Art. 2.° - Pera ser .íace à, deepe.a. decorrente. com a

prelente lei, fica o Chefe, Poder Executiv:o 8utoriz�do a pagar 80

Sr. Evaldo Kucau a impo "neia de Cr$ 125,00 �CENTO !' (V�TE
E CINCO CRUZEI!l0S), ue correrá por conta da

dotllL.1
ao fl.l.OO/-

142 do orçamento vIgente:
,

Art: 3.0 _ E.ta Le otrará em vigor na dat ·de lua pu-

blicação, revogada. aI di.pol �5e. em contrário.
, PrefeiÍ:.ufa Municipal � Maior Vieire, 16 de

Miguel Marão B, 'i - Prefeito

Regiatrada e publica1a Le'

cipai na me.ma date.·

Jair Dirschn

Lei N. 248, de 16' e

Autoriza p Chefe do fier !i"(ecutivo � adquirir por
I compra o'u doação, Uma áre

I
e terra",s no per!m;tro u� ba.no

desta' cidade e a construçã um Posto de 5aude Pub!zca

Municipal. .,

I d M' V"
Miguel Marão Becil Pref, 'o MUDlClpa e. 8J�r. lelr!l,

E,tado de Santa Catarinlll, ez Isb.. que a Câmara MmllClpal de

cretou e, eu uociono a. uinte L

Art. l.0 - Fica o Chefe

adquirir pOI compra o

ceotro de. ta cidade, de
,Pública MuoicipÍlI.

Art. 2.° - F�ca
Executivo 8 comtruir
ne,ceuário aol seu fuocid, mento.

Art. 3.° - Fica',.
abrir o nec�..ário crédito
ai _de.pelol oriundlJ. da pre e

•

Art. 4.0 _ Emia Lei entrará em vlg.cr DR data d� lua pu.,

blicação, revogad81 ai dilpoliçõel em c�n�rárJo..
Prefeitura Municipal de Majoll VIeira, 16 de dezembro de 197C.

:t.1i uel Marão Becil - Pref"ai�o Municipal
•

I

'.
" Regi.&ad8 e publicada a prelente LeI na SecretarIa MUDl

cipal na melma data.
IJair Dirschnabe Secretário

de 1970.

de 1970

Poder Executivo autorizado' a
área de terra. loca liz!!,d8 00

ução de úm _
pô.to de Saúde

utorizado o Chefe do Poder

como, 8 adquirir G material
�

/

Pode! 'Executivo autorizado a

época oportuna, parà fazer face

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

!

Dom Orlando,Dotti visitou Papanduva
Dia 30 do mês p,p .• nossa cidade �ecebeu a. honrosa .visita de

Sua Excia. Revma. Dom Orlando Dotti, piedoso BISpo da DIocese de

Caçador. cuja [urisdíeão atinge nossa Paróquia. S. Exçía. presídíu a reu

nião p'ara a escolha da nova Comissão tia Paróquia, a qual fIC�U. assim
constítuída: Presidente: Pe, Antonio Oíntho; Vice-Presidente: AI�ISIO Par

tala; 1.° Tesoureiro: Lucindo Sonagtío: 2.° Tesoureiro: Esmeraldmo Maia
de Almeida; 1.° Secretário: Alois W,erka; 2.° Secretário: Pedro �. de Luecs,
Contador encarregado da Oontabilidade: Nataniel �es_ende Ribas. A colu
na se congratula com os novos integrantes da Oomlssão, fazendo v.oto� de

uma profícua e proveitosa gestão à frente dos ínterêsses da Paróquía e

,
de seuR paroquianos.

Acaba de con

cluir seu curso

de BACHAREL
EM DIREITO,
pela Faculdade
de Direito de

Curitiba, o con

terrâneo e pa
penduvense,
Dino de Almei

de, da brilhante
equipe do, jornal
Gazeta do Povo.
Jornalíste, dire
tor da revista
"4 Estações", ho
mem de Televi·'
são e Rádio.

Dino de Almei
da é filho dêste
colunista e neto'
do saudoso Co
ronel Severo de
Almeida. O DÔVO

.

,
Advogado Ihfoi

eleito logo após sua formatura, pelo jornal "Diário do Paraná»,
como o I'MELHOR JORNALISTA DO ANO", titulo concedído

para três outros jornalistas, nestes últimos anos. O ertigo está
,

na prímeira página do 'jornal do dia 27 e 28, do mês de de

zembro último.

. Esta coluna e "Correio do Norte" ,se congratulam com o

nôvo Advogado almejando um brühsnte futuro na nova csr

\reire que abraçou.'

Dr.DINO DE

ALMEIDA

Esportes
Domingo, dia 4, com todo o mau tempo, os afeiçoadas do espor

te da bola tiveram um dia cheio, com a visita do forte esquadrão «FLA·
MENGUINHO» da vizinha .cídade de Mafra. um quadro côncio de suas
responsabilidades dentro do gramado com um padrão .de jôgo ótimo,
muito deu o que Iazer para os rapazes da casa. que lutaram com fibra

.

e coragem. O jôgo se desenrolava de igual para igual. as fôrças estavam

equilibradas, foi quando numa arrancada para valer a turma da casa inva
diu a defesa dos visitantes abrindo a contagem. logo em seguida veio o

empate. notando-se a cordialidade e cortesia dos visitantes dentro do

gramado. Finalmente. com muita águu e lama, o. apito trilou. registrando
o marcador a vitória para o Papanuuva pelo escore de 4 Ix 2. Deve-sé
lembrar que o Pepanduva já foi derrotado pelo mesmo quadro pela dife
rença de 7 x 3, prova de qu� nosso quadro está melhorando no seu pa·
drão de jôgo. e com a orientação do nôvo Presidente. sr. João Sonaglio,
o quadro só poderá melhorar. Os gols foram marcados por Francisco.
Or;ando, José e Alceu.

Contadorando Décio de Almeida
Acaba de .concluir com brilhantismo,�o curso de Contador Admi-

:listrativo e Bancário, o Sr. Décio de Almeida, filho dêste colunist8,

\. ingressando em SegUi.dá na Faculdad.e de Curit:ba em Direito. Trata,se .de
mais um papanduvense que está representando nossa terra no Paraná, é
irmão de Dino Almeida, já bastante conhecido de nossa gente.

Felicitações recebidas pelo colunista
Agradeço e retribuo, as fqlicitações de boas festas e ano nôv�

das seguintes pessoas: Senador Antonio Carlos Konder Reis, .01'. Paulo
Konder Bornhausen" Deputado Federal Lenoir Vargas. Deputado Federal
Romano Massignan. Vice Governador Dr. Jorge Konder Bornhausen,
Benedito '1'herézio de Carvalho Netto, Deputado eleito, Prefeito Pedro
Giacomo de Lucca. Vice-Prefeito Olimpio R. 8chadeck, Presidente da Câ·
mara. Pedro Giacomo de Lucca, Nicolau Horacz, Vereador e proprietário
do «Pôsto Shell» «Galpão do Tropeiro», Pe. Valério Alberton. Presidente
da Coordenação das Federações Marianas de Santa Catarina, Pe. Reinaldo,
Guimarães da Silva, Ceará·Fortaleza. Irmãs do Colégio Menino Jesus,
Impressora Ourp Verde Ltda. (lindp e sujestivo cartão), Alfredo Franco,
Vereador e Radialista, Evaldo Grabovski. Tony Magazine e Alfaiataria.
Cados Frichembrudrs, Antonio da Cunha Ramos, José A. Corrêa, Eugênio
Sid9rak, Modesto Hirth. No próximo número continuarei. Muito agradecido.,

Passarela da Sociedade
Dia .1.0 do corrente, quem colheu mais uma flor no inocente jar

dim de sua existência, foi a �inda garotinha Maria Carla, filhinha do Sr.
AUnor (Sra. [nez) Eufrasio. A data teve seu significado todo especial. com
o tradicional bolinho.

x x x x

Hoje, quem está festejando idade nova é a Rosi Antoniazzi.
Certamente os cumprimentos rumarão para a Rosi, que 'com sua bimpat!a
receberá a todos !leus coleguinhas para comemorar a festiva data de seu
natalício. \

x x X x

Dia 3 do corrente. o lindo garotinho Aloisio Partala Junior, co.
memorou sua inocente data natalícia; a turminha lá esteve felicitando o
nataliciante .que está muito contente com a presença da turminha mirim.

I.
x x. x x ,

. Hoje também é dia de festa para' o garotinho Regis Schadeck,
filho do Sr: Olimpio (Sra. Tereza) Schadeck; grande é a expectativa para

logo mais. quando o Beglaho, rece
berá ,.8 turma para o cântico de
»Parabéns prá você» e soprar as
velhinhas do seu lindo bolo alusivo
a' data.

x x x

Dia 14 dêste. quem estará feste
jando niver é o jovem" Aristides
Sonaglío, filho do Sr. João (Leonor)
Sonaglio. O «Dutra» como é conhe
cido na intimidade, receberá por
certo uma grande turma de amigos
que irão cumprimentá- lo peJa tão
significativa data.

A coluna se associa às felicitações
almejando a. todos os aníversaríaa
tes felicidades para sempre.

Registro Civil·
Editais

Maria Uba de Andrade, Escrevente
Juramentada do Registro Civil do
Munic.ipio de Três

. Barras. Estado
de Santa Catarina

-

Faz saber que pretendem casar:

AUGUSTINHO KRYCZYK e JOSEFA
KOTARSKI. Ele. natural dêste Bs
tado, nascido em Três Barras, no

dia 13. de janeiro de 1946, balconista,
solteiro. domiciliado e residente
neste Municipio. filho de Thadeo
Kryczyk e de dona Rosa Kryezyk,
domiciliados e residentes neste
Municipio. Ela, natural dêste Estado,
nascida em "I'rês Barras, no dia 16
de dezembro de 1952, doméstica.
solteira. domícílíada e residente
neste Municipio. fi!ha de Ludovico

I
Kotarski e de da. Cecilia Kotarskí,
domiciliados e residentes neste
Municipio.

_ .'

I AROLDO FREDERICO HAUFFE e

CEL!A MARIA KOTLEVSKI. Ele.
natural dêste Estado, nascido em

Canolnhas; rio dia 17 de janeiro de
1947. baneárío, solteiro, domiciliado
e residente em Canoínhas, Iílho de
Frederico Hauífe, falecido, e de da.
Teresa' Weeehter Hautíe, domicilia
da e residente em Canoinhas.

'

Ela.
natural dêste Estado. nascida em

Tr�s Barras, no dia '25 de agôsto
de, 19fil, prof. Norm .• solteira, domi
ciliada e residente em Três Barras,
filha de Pedro Kotlevski e de dona

. María Luíza Kotlevskí, domictltados
e resídentes em Três Barras,

Apresentaram os- documentos exi
gidos pelo Código Civil-art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de existir
algum impedimento legal, acuse-o

para fins de di�eito.
'Três Barra!l,2 de janeiro de 1971.

Maria ,Uba de Andrade
Escrevente' Juramentada,

Registro' 'Civil
Editais

Sebastião Grein Costa, Escrivão de
Paz e Oficial do Regtstro Civil de
Major Vieira,Comarca de Canoinhas,

Estado de Santa Catarina

Faz saber que pretendem casar:

AIRTON JOSÉ DE Bi\RROS e ILMA.
Ele, natural dêste Estado, nascido
em Colônia Becker, n/mun., DO dia
15 de maio de 1948, lavrador, sol
teiro, domiciliado e 'residente em

Pàiol Velho, n/rimn., filho de Hen
rique de Barros Neto e de da. Rosa
de Barros, domiciliados e re..sidentes
em Paiol Velho, n/muno Ela, natural
dêste Estado, nascida em Rio Claro,
n/mun.,' no dia 27 de 'fevereiro de
195:'1, doméstica, solteira, domiciiiada
e residente .em Rio Claro. n/mun ..
filha de Gregório Simões de França
e. de dona Josefa Eugênia Krauss
França, domiciliad0s e residentes
em Rio Claro. nl ml,lD.
Major Vieira,26 de dezembro de 1970.

VALDEMIRO FERREIRA OH SOUZA
e JUDELIA KIESKf. Ele, natural
dêste Estado, nascido em Serra
Preta. neste municipio, no dia 24 de
fevereiro de 1947, operário, solteiro.
domiciliado e residente neste muni
cipio. filhó de Antonio Ferreira de
Souza, falecido, e de dona Maria de
Espírito Santo Ferreira de Souza,
domiciliada e residente neste muni
cipio. Ela, natural dêste Estado, nas
cida em Rio Nô'VO, neste municipio,
no dia 29 de setembro 'de 1953, do
méstica, sdlteira. domiciliada e resi·
dente neste municipio. filha de
Jerônimo Kieski e de da. (lai'olina
Kieski, domiciliados e resident,es
neste municipio.
Apresentaram. os documentos exi

gidos· pelo Código Civil art� 180. Se
alguém tiver conhecimento de exis
t�r algum impedimento legal,acuse-o
para fins de direito.

Major Vieira,30 de dezembro de 1970.
.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil
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L�ga Espo-rtiva Canoinhense
ccB O L E TIM"

Em reunião hoje realizada, ficou resolvido o seguinte:
1.0 - Em vista do'mau estado em que 'se 'encontra

o Bstádío Munícípal, fica encerrado o atual torneio;
2.° - Proclamar campeão, o OURO VERDE S.C. e

-

vice campeão, a S. E. SÃO·BERNARDO;
_
__

3.° - Ao campeão e vice campeão, a LEC oferecerã
TAÇAS, como prêmio das suas magníficas atuações;

4.° - Aos juízes, laterais e auxiliares, os agradeci
mentos desta Liga, pelos bons serviços prestados.

5.° - Aos Clubes filiados, esta Liga almeja votos
de BOM NATAL e melhores venturas no ANO NOVO;

6.° - Nossos agradecimentos ao sr. Prefeito Muni

cipal, á Imprensa escrita e
_
falada, pela acolhida bondosa

que sempre _ dispensaram a esta Liga; e

7.° - Que o ano de 1971, seja o ano do esporte
canoinhense.

Canoinhas, 23 de dezembro de 1970.

Agenor Côrte - Presidente

Servico
-

� ,

Militar
EdUaldeConvocaçâo
1. - Os conscritos abaixo relacíonadoa devem comparecer nas

JSM dos municípios de restdêncía, por terem a_idos designa
dos para incorporar no Campo de Instrução Marechal
Hermes em Tcªs Barras-SC.

-

2. - Os convocados que deíxsrem de se apresentar ne data abai
xo, serão considerados, "ínsubmíssos",

2.1 - Unidade designada: Campo de Instrução Marechal
Hermes, Três Barras- SC ..

2.2 - Ap,esentação:· Na -JSM: dia 15 jan 71, à� 06,30 horas;
No CIMH; dia �5 jan 71, às 07,30 horas.

2.3 - Convocados designados:
JSM de Canoinhas-S'C.

Antonio Alves Vieira, Antonio A�sis Ferreira, Adido Artner. Assis
- Dias, Basilio Arendartchuk, Carlos Gonçalves de Lima, Djalms
Alves, Edgar Tremei, Alíssu Kreilling, Francisco de Lima, Gilberto
Bohrbacher, Heitor Bonassolí, Ivo Woítexen, Jair Leôncio, Jayme
Fernando Schadek, João Francisco Raimundo, João Horski, José
Astrogildo Pape, Luiz Alceu Wltt, Luiz F:�rnan!:lo Artner, Moreir
Roberto Banhara, Paulo Roberto Kuchnlr, Tadeu Pecharka,

Valdevíno do Amarante e Venlcius Grí en.
l

J5M de Três Barrds-S'C _

Ac�cio Higino Salvador, Albino Novak, �lcel,1 ;

,-

aebose, Antonio
Romualdo Beck-r, Orlando Conrado Ka IzIer,maldemar Ferreira

Coutinho e Waldemiro Pereira _ :f.fÍtinho, .

, J5M de Itaiôôolis-S, .

Pedro Rodrigues, JOEé Fernando de Miguel Gsu-
dêncio e Antonio

JSM de Papanduua ente
Aristides Chagas, Alípio Lisboa Bueno, Aristides Viliczinski,
Olipio Pereira dos Santos, Nilton Mendes da Silva, Nerí dos
Santos. Nivaldo Pinto da Silva e Pedro Moreira de Souza.

2.5 - NOTA IMPORTANTE: Todos os conscritos .actma rela

cionados. deverão apresentar-se munidos da
Certidão de Nacimento e Certificado de Alistamento Militar.

Canoinhas-SC, em 6 de janeiro de 1971.

Osvaldo Conrado Nurloch - 1.0 Ten Del da 13.a Del SM

Notas
Esparsas
Em nossa cidade. passando

suas férias, o advogado dr. Orty
de Magalhães Machado, acom

panhado de sua exma. espôsa,
sra. dona Haydê M. Machado.

-x x x

Também vísítou sua terra

natal, o jornalista limo, Buss,
radicado no Rio de Janeiro.

x x x

A localidade de Felipe' Sch
midt já conta, há algumas se

manas, com os beneficios' da .

luz elétrica.
x x x

O nôvo gerente das Casas
Pernanbucanas em nossa cidade
é o gaúcho Nelío Spessato e

procede de Canelas, RGS.
-

x 1 X

O Cine Teatro Vera Cruz foi
arrendado para uma emprêsa
do ramo, estabelecida em Caso
troo Pr.

x x x

Visitou a nossa cidade. du
rante as festas natalinas, o

advogado dr. Helio Hoesch,
também Vereador da Arena em

Florianópolis.
x x x

Em férias, o M.M. Juiz de,
Direito. da Comarca, dr. José

Roberge.

Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:

Prefeitura M-unicipal de Monte Castelo
Monte Castelo, 2 de janeiro de 1971.

Prezado Senhor
, Pela presente .sollcito a V.Sa. divulg�t' nO)l_:iário. re�erent�

as atividades do Núcleo de Assístêncía e Orlent'çoes Fiscais aqut
instalado.

.

Aos 26 dias do mês de dezembro o ano findo, presente
-o Sr. Victor Lauth, . Chefe

-

do Pôsto de Mafra, acompanhado
de seu auxiliar e do' ístente do .A,O.F. de Itaíôpolts, foi
oficialmente instalado o Nu_ eo local na oportunidade o Sr. Vic

tor Lauth representava o Dele do a Receita Federal de Jonvílle.

O Núcleo recém instalad eva ao conhecimento dos ha-

bitantes dêste Município que e á disposição de todos para

quaisquer informações
\ atinen s- ao ssunto relacionado com o

Impôsto de lienda, obtend do C.I� • indispensável �o at.o do

emplacamento de veiculos
. Registro de Notas Promíssórtas e

demais atos previstos em I i.

x x x
-

No corrente ano aumentou
em muito o número de famílias
canoinhenses a procura de ve

raneio em nosso lindo litoral,
sendo o balneário de Cambo
rú o mais procurado.

x x x

Amanbã, o nosso Deputado,
Benedito Th. de Cerva lho Netto.
já diplomado 5.8• feira em

Florianópolis, deverá ser home

nageado com um churrasco em

Rio dos Poços.
x x x

O industrial csnoinhense, sr.

Altavir Zaníolo, agora radicado
em Curitiba, seguirá na próxí
m� fiiamaná para a .Europa,mais
precisamente para Londres, afim
de tratar eseuntos de real im

portância relacionados com B

exportação da madeira. O sr,

Altavír esteve 4.8 fe!ra em nos

sa cidade.

Formulários

Irthnr Cézar Bnczek

vada stima e consideração.

RE'speitOl!lamente
Assist. do N.A.O.F.

x x x

O campeonato da LEC do
, corrente ano será disputado no

Estádio Benedito' 'Í'h. de Car
valho Junior, Centro de Edu

cação Fisica, dado a situação
do estádio da baíxade, todo

alegado 2 fora de condições.
x x x

E falendo em enchente, mais
uma tomou conta de tôda a

baixeda do Campo da Agua
Verde e Xarques da, inundando

centenas de residênctas, princi
palmente de pesaoes, as mais
humildes. Os poderes Públicos,
do Município e Estado tudo
fizeram e estão fazendo para
amenizar o mal.

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

Cine Teatro Vela Cruz
.:. A P R E S E N TA·:· '

HOJE. a. 20,15 hora. - c:en.ura 14 anol e

DOMINGO. a. 14,00 hora. - censure livre-

A QUALQUER RECO
com Edward G. Robinson. Janet Lei h, Adolfo CeU,

Klaus Kinski e Robert Ho mano

20 minutos sem erros, para levar a ea O· o mais audacioso

e espetacular roubo do século!

Em Techniscope ,e Te nicolor.

DOMINGO. a. 17,00 e 20,15 h ai; dia 11, legunda
a. 20,15 h a. - censura 14 anol

ATÉ SANGUE
com Cralg Hill,

,

Santov

Seus nervos estarão tens s

aventuras de um pistoleir
até Q seu último san

suspense com as_eletrizantes
ue luts contra seus inimigos
- Em Technícolor.

-

DIAS 12 e 13, 3a. e 4a

INCRíVEL
EXT

e] Cyl Farney, Gl ée Rccha, Fábío abag e Sonía Clara:t
ta no sobrenatural, então veja êste
e de terror! - Em Ultrascope.

.

DIAS 14 e 15, 5a. - cen•• 14 ano•

o
Um

UR���e��"8 c e outros.
de espioná'gem cheio de fantasia,

amor, aventuras e suspense,

DIA 16, .6bado • a. 20,15 horai - cenaura 14 Anoi e

DIA 17, domingo - ,à. 14.00 hora. - censure livre

Joselito, Adorável Vagabundo
com Sara

-

Garcia, David Revnoso, Ang el 'Gerase, Miguel
Angel Alvarez, - Mais uma das Inesqueeívets aventu

ras de Joselíto, em seu mundo encantado. Em Eastmancolor.

DIA 17, domingo. a. 17,00 e 20,15h - censure 14 ano.

Umi Colt na mão do Diabo

BREVEl Motorista sem limites
"..... 1

Supermercado
,

J
"

as sua-s o rd e n s, c o m

j

RD N

precinhos
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