
Tberézio em Florianópolis
Em reunião, previamente marcada, com a presença

do Gov. Ivo Silveira, do futuro Gov. Eng. Colombo Ma
chado SaUes, do Dr. Renato R. da Silva, Presidente do
Diretório da ARENA/SC e dos 26 deputados aleitas da
bancada da ARENA, procedeu-se dia 14 'a escolha da
mesa diretora da Assembléia, que regerá aquela casa no

período de dois anos.

O Dep. B. Therézio de Carvalho Netto esteve pre
sente a reunião, cuja mesa ficou assim constituída: Pre
sidente: Nelson Pedrini; 1.0 Vice Pres.: Aldo de Andrade;
2.0 Vice: Telmo de Arruda Ramos; 1.0 Secretário: Ange
lina Rosa; 2.0 Secretário: Ademar Garcia Filho; 3.0 Secre
tário: Nílton de Oliveira e 4. Secretário: Homero de Miranda
Gomes.

Depois da escolha, falaram o Dr. Ivo Silveira, Dr.
Colombo SaIles, Dep. Nelson Pedrini e Dr. Renato Ramos
da Silva, todos J

apelando para o bom entendimento e para
o Iortalecímento da ARENA em Santa Catarina.

Aproveitando a viagem o Dep. Therézio Netto.
manteve contacto com o Gov. Ivo Silveira, Colombo Ma
chado Salles, órgãos Governamentais e na ocasião solicitou
auxílio do Governador do Estado para os flagelados das
enchentes, sendo informado pelo Gov. que uma comissão
de alto nível tinha seguido para a região. Abordou tam
bém o assunto do leM, moratória, sendo informado pelo
Gov. que o assunto tinha sido encaminhado ao Secretário
da Fazenda, conseguindo também a liberação para o

funcionamento do Curso de Madureza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

'Aviso aos contribuintes d
CAMOIHHAS

xa de TV

panhado do sr. Ivílâsío Coelho,
Curitiba e ai foram informa- .

o referido Canal não tem
-

o a longa distância, não

rêgião, como nos campos

2.0 - em e a possibilidade da

substituição pela iro. ovisóriamente;
3.0 ...:..... a Municipa i a e está envídando todos os esforços

no sentido da imediata normalização do problema e espera me

recer a compreensão devida de todos os contribuintes.
..

Canoinhas, 22 de janeiro de 1971.

Alcides Scbomacber - Prefeito Municipal
Carlos Mendes - Técnico responsável pela repetido de Bela Vista

'fvilásio Coelbo
Erico Ernesto S�bneldevind - Técnico \

Curs,o· MOBRIL·
.

diploma a primeira turma
No Salão Nobre. do Ginásio Santa Cruz, foram realizadas

4.a feira a noite as solenidades de entrega de diplomas para a

primeira turma, mais de 150, do· Movi[nento Brasileiro de Alfa

betização de Adultos.
.

Como é notório, o Mobral é maís um esfôrço do Govêrno

Brasileiro, visando banir o analfabetismo no Brasil .e a campanha
tem cunho nacional.

Em nos&a cidade o Sr. Prefeito Municipal instituiu a Co

r:riissão do Mobral, assi� constituída: Presidente: Mário Meyer.
Tes.: José Bonifácio Furtado e Membros: Fidelis Louvàtel e Eloi

Bona.
-

Os cursos funcionaram de início na cidade, no Ginásio

Santa Cruz no bairro da Cohab e Campo da Agua Verde, deven-
,

.

do estender-se também para o interior.

A Prefeitura participou ativamente,. inclusive co� reêur
sos financeirõs. Na oportunidade das solenidades- o PrefeIto �u
nícípal, Sr. Alcides Schumacher se fêz �resente, f�land� na ocasião,
dizendo do alto significado do aconteCImento e mcentívando para
os próximos cometimentos.

Destacado· acontecimento social
-

Destacado acontecimento social ocorrerá hoje em nossa

cidade com o enlace matrimonial dos jovens Romeu Drpweck e

Ana Rita C. de Oliveira, êle filho da viúva dona Eroa Dreweck e ela

prendáda filha do casal, dr. Osvaldo Segundo �e Oliv�jra e dona

Haydée Carvalho de Oliveirà, tradicional famíh� canoIDhen�e. Os

convidados serão recepcionados no Clube CanolDhense. O lavem

par, após a lua de mel, vai fixar-se em Ponta Grossa, Paraná!

Aos noivos e familiares, os cumprimentos dêste semanário.

Ano XXIV Canoinhu - S.n�a Catarina, 23 de janeiro de 1971
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NÚlTIero 1110

Diretor: Rubens Ribeiro' da Silva·
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS· SABADOS

Por uma
Levantemos, é hora de aplau

dirmos ealoramente um fâto. de
real importância.
Canoinhas cresce e nem todos

notam êsse crescimento, e, por
tanto, passam como desperce
bidos os mais bravos arrancos

I

do nosso progresso.

I
'..

c·
...

É estupenda a vitória conse-

nova�a"'o e omunlca�aoguida pelo grupo de canoínhenses

,

que prestaratn vestibular em.
diversos r�m(\s. da Faculdade
de Filosofia de União da VItória,
com a aprovaçi\,o .geral dos 29

, candidatos.Todo�.labutar8m por
êste ideal, e aqui está a prova
de que seus esforços não foram
em vão; 25 dos �Q' conseguirem
colocação abaixo do lO.!> lugar,
trazendo para Canoínhes, com

grande galhardia e satisfação, 3
primeiros lugares. A �ra, Norma
Seleme Wiese conseguiu o 1.0

lugar no curse de letras. entre
91 concorrentes às vaga!!', Irmã

Olge Peruzolo. trouxe-Dos o 1.0

lugar no curso de pedagogíe
que conseguiu 'entre 6Q candf
datas e o sr.: Gerson Koeller, o
,.1.9. luger .de geografia entre 47

disputantes. S6 perdemcs , co

locação máxima em histór�,.
Os candidatos aprovados con

forme os respectivos cursos 1l�0: .'

Em Letras: Deize Seleme, Haidê
Lemos, Mar,li Lemos, Nair Cô4�
tinho, Norma Seleme Wiese e

Paulo práta..
Em 3eografia: Dezézts For

nalskl, Gerson.Koeller, Leny de

Carvailho Leandro, Mar'la Tereza
I. Kovalchuk e Terezinha Seleme.

Em HístôrterJudíte Krz'!zinski,
Leonina Alves daSilva e Salete
Barbosa.

Em Pedagogia: Arfinda Souza,
Ana Marchinichem, Dsgmar
Fillies, Ed@lzira Lezan, Ennm8-
noel Bittencourt, Edelioa Scho
erber, Fermíne Pacheco, Fléride
BíjtencouerJucíre Reínert, Laila
Selem e, Marina Soares,

'

Olga
Peruzolo, Tereza Favaretto,
Terezinha de Lucas, e Vanda
Ribero.

O que se conseguiu nâovserá
conséqüência de formalidades
preenchidas como muitos pro
palaram e outros possam ter

acreditado; mas sim; uma pas
sagem por uma etapa que é um

estrangulamento do ensino; càl
çado de espinhos a todo estu
dante brasileiro até conseguir'
se introduzir no ensino superior,
podendo ser até motivo de
frustração de muitas esperanças
e ideais. Ma!!, assim sendo, fêz-se
justiça a tantos esforços e pre
ocupações e a felicidade da
vitória foi maior porque o sabor :

é da justiça.
Suprimiu-se a necessidade de

provar que Canoinhas tem tudo

para ser cada vez melhor. Hoje
comprovamos tudo isso pelo"
grau cultural que· se destaca
em nosso m1,Jnicipio, pela alegria
que vemo!! estampada no rosto
de pais e familiares de jovens
que aqui Dasceram, que aqui
vivem e que tiveram e têm

esperanças de �er Canoinhas
no mais alto nivel cultural do
Estado.

(anoinhas melhor
Parabéns, sinceros parabéns

entusiastas caleurosl. Que esta

realização frutifique na alina de
todo canoinhense, Que a von-

tade de vencer que guiou vosso

objetivo seja a tônica de todo
êste querido povo que 'luta por
uma Canoinhas e por um Brasil
melhor.

Prof. Nivaldo Oleskooicz

Por: Alfredo de Oliveira GarcÍndo

Dificuldades para Instalação de novas Linhas
Telefônlclt.s

�s perspectivas que se abrem no alvorecer do Ano Nôvo,
neste Instaate, para Canoínhas, segundo o que se propala, tudo
faz crer que ainda passaremos um longo ,período sem desfrutar
mos das maravilhas. das comunicações, principalmente lia caso

da discagem direta. São diversos os fatôres que impedem a inte
gração de Canoinhas no grupo du cidades beneficiadas pela
EMBRATEL. São tantas as dificuldades que õ povo já não sabe
mais se os responsáveis por essa inovação são da EMBRATEL,
COTESC .ou INTELSALT. Nem os responsáveis pelos postos tele
fônicos sabem informar, a quem devem dirigir-se os prejudicados.
Canoinhas continua isolada e na dependência de Mafra ou Blu
menau, para falar' com Curitiba e outras. cidades. A «velha hístó
ria. se repate: quando estivemos integrados no sistema da discagem
direta, já outras cidades se comunicarão com 'o país inteiro pela
televisão. É o mesmo caso da energia elétrica. A moroaídade
trouxe tanto prejuízo para Canoínhss que ainda hoje ela ressente-
se e o seu desenvolvimento ainda é inseguro.

'

As classes conservadoras de Canoinhas, responsáveis pelo
desenvolvimento se confiarem no telefone, terão que. tomarem
outras medidas - que recorrerem' a outros meios para 'O inter
câmbio coin outras cidades. Uma única «linh9» para Mafra, super
lotada sempre. Não temos ligação direta com Pôrto União. Durante
o dia, quando a Iínha está com defeito, outras vezes está ocupada.
E assim Canoinhas vai se distanciando de outras cidades servídas
pela evolução das telecomunicações. Há comunicação telefônica
sem interrupção à noite,. mas infelizmeote a noite, indústria é

c�mércio, paralizam suas atividades,

Urge que providências sejam tomadas para que possamos
sa�er o que realmente ocorre. Que não aconteça com o' telefone
o mesmo que aconteceu com a energia elétrica.

Colombo Salles liderará ARENA
. Membros da Assessoríe do futuro Governador Colombo

Salles declaram que êle\ pretende aseumír pessoalmente a lideran
ça partidária da ARENA, visando com isto terminar rivalidades
entre -ex-udenístas e ex-pessedistas dentro da agremiação. O fu
turo secretariado, cuidará exclusivamente. dos problemas admtnís
trattves, enquanto que o sr. Colombo Salles coordenará a admi
nístração, tomando para si, dentro do Govêrno, a responsabilidade
de conduzir o Partido.

,

i'rofessôres leigos serão formados
Dentro de um plano a longo prazo para acabar com os

professôres leigos, o Ministério da Educação e Cultura anunciou
que serão firmados Convênios com tôdas as Universidades Fede
rais Para a realização de cursos de verão com o objetivo de
formar professôres ginasiais. Nos cursos,

. chamados de clicellcia
tura parcelada», o professor leigo poderá formar-se em três anos
utilizando apenas os períodos das férias escolares e recebendo
diploma idêntico ao dos formandos em filosofia.

Correç60 Monetária - Nôvo CoefiCiente
O Ministro João Paulo dos Reis fixou em 1,108 o coefí

ciente de correção monetária aplicável aos saldos devedores e às
prestsçõee relativas a contrato que tenha por objetivo a venda
ou a construção de habítàções com pagamento

.

a prazo. Portaria
do ministro determina que o coeficiente se aplique sôbre o valor
da prestação contratada e da divida contraída para fins da pri
meira correção e o sôbre o valor atualizado da prestação e o
saldo devedor para as correções subsequentes. O reajustamento,
ao segundo caso,. entrará em vigor a partir dêste mês.

Em Rio do Sul, deverá consorciar-se em deta
de hoje, Guenther Rueckert, Pastor Evangélico em . nossa cidade

I

com a senhorita Evelin8 Schoroeder, a quem cumprimentamos :
aós seus familiares, com votos de muitas �elicid8des.
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CORREIO DO NORTE 23.01.1971

PUBLICAÇAO OFICIAL DA

PREFlElrlJRA MUNIC
D'E

i ,

CANOINHA'

'4viso aos Contri
AL. boiotes do IDlPOsto

de, Renda
Relação de Bens. de Capital, incorpor ao Patri<.
mônio Municipal, em cumpriment às exigências
estabelecidas pelo Tribunal de 'ntas da União

I
ESPECIFIC

Bens Imóveis

Importâncias,
C r $ _I C r $

18.438,89

3250.00

21.688,89

Schumacher·
Diretor de Finanças e Orçam. Prefeito Municipal.

.Ginásio Estadual Santa Cruz
CANOINHAS --:- Santa Catarina

Relação das despesas de capital realizadas à conta

da subvenção municipal, oriunda do Fundo de Participa
ção dos Municípios.

Pago a Divulgadora de livros "Elomar" Ltda.

Aquisição de 32 volumes da Enciclopédia de Fábulas.

Nota Fiscal' n.? 20iS3, c-s 640,00.
Canoínhas, 19 de janeiro de 1971.

Prof. Eloi Bona .- Diretor

O PÔ3tO da' Receita Federal'
em Canoiohas, avíse que a par
tir desta data, os recolhimentos
de Impôsto de Renda, Pessoa
Jurídíca e � Retenção Da Fonte,
devem ser obrrgatôríamente
feitfS em recibos modêlo nuA,
ficando abohdos os modêlos
anteriores. :Esses recibos serão
gratuitamente fornecidoa pelo
Posto da Receita Federal, nesta

cidade, em caráter excepcional,
até que sejam postos à venda
nas Livrarias e Tipografias.
,PRF. em Canolnhas, 13 de

janeiro' de .1971.

Franci'lco Zazilki
Che·fe( do PRF � Matr. 1621.148

. '

I
�----�----�-----------------

Prefeitura
. .

Municipal

Grupo, Escolar no Núcleo Habí
da Cohab/SC - parcial
Escola Municipal de Serra B

Bens Móv'ei'
Uma moto-serra Domar- od. ecos - total 2.2
Um caminhão Ford- ano 1 68 - parcial

OTAL

Cenoinhes, 18 de janeiro 971.

Reinaldo Crestani Alcides

Balancete da
,

Receita referente ao mês 'de dezembro de 1970

CÓDIGOSIIGeral I Local
DESIGNAÇÃO DA RECElT.,A

1.0.0.00

1.1.0.00
1.1 -.1.00
1.1.1.22
1.1.1.36

1.1.200
1.1.2.10

1.1,2,20
"

1.1.3.00

1.2.0.00
1.2.3.00

I 1.4.0.00
I 1.4.1.00

1.4.1 20 11
1.4.2.00 '12

1.4.'.00
1.4.4.10 13

1.5.0.00'
1.5.1.00 14
1.5.2.00 15
153.00 16
1.5.9.10 17

r5,9.20 18
1.5.9.90 19

20.0.00

2.5.0.00
2.5.100
2.5.1.20 20
'2.5.1.30 21
2.5.1.40 22
2.5.1.5U 23

.2.5.3.00
2,5.3.10 24
2.5.3.20 ' 25

IIRECEITA REALIZADA
Até o mês Cr$ll_!o mês c1$ '11 TOTAL os

RECEITAS CORRENTES

01
O.,',.

o:::
04
05

Receita Tributá.ria
.Impcstcs

Impôato Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbee Serviço. de Qualquer Natureza

Taxas
Taxa. pelo Exercício do Poder de Polícia

01 - Taxa de Fiecalisecão e Licença de Veículo.
02 - Taxa de Fiscalização e Licença do Com. e Iod.
03 -- Taxa de Fieoaliseção e .Lic, do Com. Ambulante

Tazal pela Preeteção de Serviço.
01 • Taxa de Expediente j
02 • Tsxs de ServiçoI Urbano.
03 • Taxa de,Fiscaliaeção e Obra.

Contribuições de elhoria
01 • Pavimentação e Con ervação de Estradae

06
07
08 "

09

10
Participações er, Dividendos

01 - Perticipaçõee e Div dendoa

Participaçoes '

m Tributos Federais

Cota-parte do Fundo Participação dó. Muo .• 50%
Hetôrno do Impôsto erritorial Rural

Participação m Tributos Estaduais

Participação no Impô o .íCirculação de �ercadori81
ReceUa,s ' Iversas

Multai I

Jndeniaeçõee e Restitt õel
Cobrança da Oívi tlva

Contribuiçõee Compu] •

ria Social
Receita de Cemitério.1
Outra. Receita.

Total

s de' CapltaJ.
Participação em, Tributos Federais

Cota-parte do Fundo de rticipação dOI Muo .. 50%
Cota.parte do Impôsto Uníõ I/Combuatíveil e Lubrif.
Cota-parte do Impôsto �Unic .•ôbre Energia Elétrica
Cota-parte do Impôsto Uoico à

re Minerai. do Paíe

Auxílios e/ou Contribll õas
Auxílio. e/ou Contribuiçõee da Uni
Alienação de Bens

.

Total d�. Receite. de Ca

TOTAL DAS RECEITAS

Saldos do exerci�io anterior
Em Caixa
Em Bancos

TOTAL 'GERAL

Major Vieira, 31 de dezembro .de 1970.

Miguel Marão Secil - Prefeito Municipal

:5::::::::1:::::::==::::::::::1::::::::=:=::::::::::::::::::::1::::=:::::1::::::::::::::::::::::::
- =

� Dra. Zoé Walkyria Natividàde Seleme n
iS Cirurgiã Dentista 55
-

p

55 c I C OOS5891S9/DEP 5:
-

"

ee CU.nica dentária de senhoras e crianças. se
-

"

-
"

!! Especialização em Odontopediatria. 55
:: Hora marcada I:

Reinaldo Crestanl - aoutador
. ii Praça Lauro MüUell', 494 - Fene;' 369 55

/ ::::::::::::::::::::H::::::::::::::::::==:::::::::::::U::::I::::::::=!=::::::::::::::::==:::::5

1.85692
77,00.

45,00
5,00

1.747.10
2,432;35

i4,88 '

I320
- 49,92

1.760.,30
2.482,27

74,88

,

43,75

'26,95

553,70

63.70

50.9.95

36,75

47.927,26
5.943,94

5.055.52
944,29

52.982,78
6,8 8,23

76.'062;75
"

. 7.600,76
'(' (

83.663,51
- '-

549.01' 98,74 , 647.81

55982
2.0.90;63

,70.,82

153.772,37

52.982,85
13.0.17,30
3·006,85

34,67

5.055.53

3.0.06,85
3,57

7.600.,00
6,OQo.,o.o.

8.065.95 82.641,67

22.196,73 236.414,04
J.,

858,73
358,16 1 !l6,89

237.630.,93

de

Fotocópias. em. um minuto
o Cartó�io do REGISTRO CIVIL, de NEREIDA

e. CORT E, funcionando no FORUM,
PLASTIFICA e faz FOTOCOPIAS, em apenas

um '-:ninufo, de todo e qualquer documento

que V. Sa. desejar. 'I
\

Major Vieira
referente
de 1970

ao mêsBalancete da Despesa
'de dezembro

II DESPESA REALIZADA
Até o mês Cr$ Ii Do mês os II TO TA L os

Discriminação da Despesa por Ór
gãos do' 6ovêrno e Administração

Orçamentária
1 - Câmara de Vereadores
2 - Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria Gerei
4 - Setor de Contabilidade
5 - Setor. de Segurança Pública
6 - Setor de Ssúde Pública
7 - Setor de Edncação e Cultura
8 - Setor do Fomento Agropecuârio
9 - Serviço. Urhenos
lO. • Serviços de Obrai e

Viação. DMER
Total da Despesa Orçemeetârla

5532,46
14359.76
8.559.96
16.683,39
1.944,34
2.702,12
36379,34
2.092.75
3.171,15

4.356.16
12.160..66
7.373,41
13,902,29
160.359
2,051,12
32062 C2
1.720..75
2.885,35:

I-

103.J!J�,31

1.176,30
2.199,10.
1.186,55
2.781,10.
340.75.
651,0.0.

4317,32
372,00
285,80

15.260,16 118.444,47

lStt299,66 28.570,08 209.869,74

Extraordinária
Créditos Adicionais

de 18,3.70
:t 0.2.6.70

2.450.,00.
í'l2.000,Oo.

2450;00
1.600,00 360.0.0.0

30..170,08 215.919,74185.149,66

Total da Despeea Extraoré nân

TOTAL DAS DESP' AS
I

188.45 188,45
7.953.10 7.953,10
8,141:.55 8.141,55

�11=3o.=.1=7=O'=0=8
=11'2=%=4.=.0=61==,2=9=

2I5,1l
Em Caixa

Na Teecurarie

Em Bancos \

Banco do Brasil S.A.· 'I Fundo
de Participeção dOI Muni pio.
Banco do Bralil S.A.. Cf cvim,
Banco Nacional do Comér o S.A.
C:Movimeoto "

Banco Braeileiro de Deecon S.A.
Ci Movimento

Banco do Estado de Santa Ca
rina S.A.· C! Movim.

-

Reaponsâveie
Centrai. Elétrica, de Santa Ca
tarina :tCELESC:t

TO T A L G E R A·L
3006.85 13,569,64

237.630,93

9.000,56
92,54

I

Major Vieira, '31 de dezembro de 1970.

Miguél Miuão Secil
Prefeito Municipal

Reinaldo Crestani.
Contador

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Colégio Comercial de
EDITAL

Canoinhas

De ordem do senhor' Diretor, tor�o pú
blico que a Secretaria do COLEGIO COMERCIAL
DE CANOINHAS, estará atendendo os alunos

.

,

bem como as partes interessadas, a partir de
1.° de fevereiro próximo, ',desde 19 horas, pata,
O seguinte:

nhenntos cruzeiros) assim dividida: Cr$ 100,00 de
inscrição à matricula e Cr$' 50;0,0 de mensali-
dade letiva.

'
.

Encerramento: - As matriculas se encerram,
impreterivelmente a 15 de fevereiro.

.

r

I Ano letivo: - o ano letivo ínícísr-se-â no àia
1.0 de março próximo, .em horário que, opor
tunamente será afixado na pedra do Colégio
Comercial, devendo, a primeira aula ter inicio
às 19 horas.

Z.a, Épeea: - Serão' realizadas, 'a partir do dia
15 de fevereiro e inclusive, conforme horârlo

que será afixado na pedra do Colégio Comer

cial; sendo a inscrição por matéria de Cr$ 5.00
e requerimento ate 15.02.71.

Curso técnico de Administração
e Secretariado

No período, ficam abertas as inscrições
para os cursos Técnicos de Administração .�

Técnico de Secreta[isdO, com duração de um

período letivo, somente. para 08 alunos que
concluírem o CUrso T�cDico de< Contabilídade,
devendo os Interessados se apresentarem na

Secretaria do Colégio Comercial, para se enteí
rarem das condições de funcíonamento ou dos
cursos.

Canoillhas, 6 de janeiro de 1971.

Zaiden E. Seleme -

.

Secretário

Visto: Aeácio Pereira - Diretor 417

Curso Técnico de Cont6bllldade:
Matricolas: - Para à primeira série do curso,
a matricula será tnstrutds cem o requerimento
fornecido pela Secretaria e mais 0& seguintes
documentos:

1 - Certtficado de conclusão e vida escolar
do curso Fundamental em duas vias \ginasi�l
ou .equívalente];
.2 - Certidão de nascltnento, para anotação;
3 - Atestado de sanidad» Físico-mental; .

4 - Certidão de vacinação entt-vartôlíca:
5 - Prova de quitação militar, para maíoree
de 19 anos;

.

6 '- Prova de quttsção eleitoral, para maiores
de 18, anos;
7 - Prova de pagamento

.

da inscrição à
matricula.

Nota: - NBS demais séries, comprovante da
habíliteção na'l séries anteriores, requerimento
e prova do pagamento da inscrição à' matriculá
além da prova

.

de. quitação militar e eleitoral,
'se fôr: o

.

caso.

ADOldade - A· anuidade é de Cr$ 500,00 (Qui-

. PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

Prefeitura Munici�al �e Canoin�as
Despesas realizadas COI1l os recursos

Municípios", de acôrdo com o artigo
Tribunal de \ Contas

do "Fundo de Participação dCDS
3.0, da Resolução n.O 1°9/70 do
da Uraião

389,61
233.124,58

Saldo do ex .. rcício de 1969
..
'

Importância recebida no exercící ,

Importância aplicada no exerci o
.

,222.746,75
Importância não aplicada em pósíto no Banco do Brasil S.A. - C/Fundo
de Participação dos Munící s, destinada à Educação e Cultura

233.51:4,19
DESPESA
Investimentos

Obras Públicas
Construção do

Construção da po
Construção da po
Saldo construção 18.438,89

Convênio com

da rêde de a

Equipamftntos
Moto serra - modo CC-S
Saldo aquisição caminhão Ford - ano 1968

Instalação elétrica no Grupo Escolar. da Cohab/SC.
Transferências de Capital

Amortização da Divida Fundada Interna -- Lei Federal

n.? 1770 e Lei Municipal n.� 693
.

Contribuições Diversas .

Convênio com a Associação de Crédito '-e Assistência Rural dod!:stado

de Santa Catarina (A.C.A.R.E.S.C.) - Lei Municip�l n.? 892

Total das IDe,spesas de Capital

D E S, P E S A S C O R R E N T � S

I�O.OOO,OO

3.537,50

14.300,00

17.144.00

193.420,39

Despesas de Custeio
I

Pessoal
Professôres de escolas

Material de Consumo

,
�.

16.107,30municipais
,

Peças e Acessórios de máquinas, viaturas e

Encargos Diversos

Colégio C9mercial de Canoinhas - sal:do de'

Colégio Sagrado Coração de Jesus - Idem

Subvenções Sociais .

Colégio' Comercial de Canoínhas - su�v nção do

Colégio Sagrado Coração de Jesus - I m

Ginágio Santa C_ruz - iàem
,

Total das D s p e s a s

TOTAL GERAL

Can.oinhas, 18 de' janeiro de 1971.

Reinaldo Crestani
Diretor de Finanças e Orçamento

'< "

5.419,06 .

/ )
; .

�

t.��O,OO .

2'::210,00
""'�
�t;·;�

3.000,00'
,

600,00
606,00

3600,00

4.200,00
29.326,36

222.746,75

Alcides Schumacher
Prefeito Municipal

N. 1110

Comunidade
Evangélica Luterana

CONVOCAÇAO
Como responsável pelo atendimento às Comuni

dades Evangélicas Luteranas de Canoinhas, Marcílio
Dias e Irineópolis, convoco a todos os membros das
diretorias das Comunidades acima referidas para a

Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
7 dê março de 1971, às 15 horas, no salão da
Comunidade Evange-lica Luterana de Canoínhas, com
a seguinte ordem do dís:

a)
.

Aprovação dos Estatutos e criação da Paró
quia Evangélica Lutera na de Canoinhas.

b) Escolha da diretoria.

c) Diversos.

Guentber Rueckert .:_ Pastor 3

PELOS LARES
e D<D�e§ �

A"niversariantes da Semana
.

ANIVERSARIAM-SÉ Prust e Adolto: Voigt; o [o
vem Edemar Guilherme Prust;
os meninos: Vitor filho do sr,

Vitor Tomaschiiz e Ro.gério
José filho do .

sr. Osw-aldo
Rengel.

'

DIA 28: a S1'a. dona Neusa
esp; do sr. Flávio Haensch;
os srs.: Adilson 'Zaniolo e

Ostouldo F. Soares,' as sitas.:
Lourdes Maria 7.rapt> e Lin
dacir Judith Silveira; as me

ninas: �na Liete filha do sr.
Gildo Ziemann e Ana Maria
filha do sr, Francisco Krisan.

DIA. '29: a sre. dona Yvone
esp, do sr. Róberto Olsen: as
srtas.: Marion Luzi Koepp e

Tereza Maria Costa, resident«
em Xanxerê.

I
.

Nossos cumprimentos aos

aniversariantes, com votos
de muitas felicidades.

\

HOJE: as srtas.: Estefânia
Zapp e Elvira (lreffin; os

,

iooens: Nivaldo Zopp, Eloir
Carlos Stescovian, Basilio
Senczuck e Noel Ildefonso
Co laço.
AMANHÃ: a sra, da.Otilia

esp. do sr, Antonio de Luca;
o sr. Antonio Cordeiro Maciel;
a srta. Maria Blandina Bis
leski; o jovem Paulo' War..
denski; o menino Hélcio
Heron filho do senhJr Pedro .

,Veiga' Sobrinho.
DIA 25: as sras. donas:

Alcidália eso. do sr, Otávio
G. Costa e Francisca esp. do .

sr. Saloador Vouk; O jovem
Arnoldo a. de Oliveira; a

srta, Irene Knop.
DIA 26: ii sra. dona Daloa

esp. do senhor Waldomiro
Schiitzler, res. em [oinoille;
os srs.: Basilio Humenhuk,
Nicolau Furtado e Gabriel
Niedzielski; os' jovens: César Consorciou-se no dia 2 de.
Boleut eReimundo Hartmann; [aneiro de 1971, MARCIO A.
a menina Silvana filha do RODRIGUES com ROSELI
Sr. Pedro Linkoski; os meni-\. HAUFfE.
nos: Marcos Léo filho do sr,

Dagoberto Schramm, res. em O jovem casal oferece pra
São Paulo e José filho do sr, zeirosamente sua residéncia
Gabriel Niedzielski. em Santa Maria : RS., Rua

Pinheiro Machado, 2880-
DIA 27: os srs: Guilherme Bloco 7 - Apartamento 202

CASA.MENTO

Relação das Despesas de Capital
realizada à conta da Subvenção
Municipal, oriunda do Fundo
Ide Participação dos Municípios:
COMPRA DE. MOVEIS ESCOLARES: '

CARTEIRAS E ARMARIOS - Cr$ 600,00.

A Dire�lo do (oléglo 'Sagrado (ora�ão de Jesus2n
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CORREIO DO NORTE

Ja�ó, JoãoCararo&ma.SI.
Ficam convidados os srs. Acionistas da firma có,

João Cararo & Cia. S/A., inscrita no Cadastro G ' I de
Contribuintes do Ministério da Fazenda ob nO.

83.187.690/001� situada na rua ronel Albu ; erque, 936,
em Canoínhas, Santa Catarina" par assís 'rem a Assem-
bléia Geral Ordinária a realizar-se ma 31 de março
de 1971, às. 10 horas, com a segui dem do dia:

Vo�ê' deseja �oncorrer!
"-

A Direção do Colégio Sagrado Coração de Jesus,
através dêste jornal, está abrindo concurso para o

Hino do seu Cinqüentenário - letra e música.
Pede-se a todos os que desejarem concorrer,

enviem sua colaboraçã_o a esta Redação ou direta
mente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus.

A todos agradecemos antecipadamente.
A DlkEÇAO

Registro Civil - EDITAL
Metia Uba de Andrade, Escreveu.
te Juramentada do Hegistrn Civil
do Município de Três Barres,

Eetado de Santa Catrina
Faz saber Q06 preteãdem calar:

ALFREDO FROEHNER e TE
REZA MORAES. Ele, natural
dê. te Estado, nascido' em Rio
Negrinho, no dia 25 de outubro
de 1926, operário, viúvo. domici
liado e residente neste Município,
filho de Max Froehner, falecido,
e de dona Filomena Froehner,
reaideate em Rio Negrinho. Ela,
natural dêste Estado, uaecida em

Heaidêucia Fuok, se., 00 dia 23
de janeiro de 1950, domêetica,
aoltelre domiciliada e rei. n/Mu
nicípio. filha de Sebaetião Morseí
e de dona Maria Lorena Morsee,
domiciliado. e reeidentes em Sta.
Cecília, se. '

Apreseotaeam OI documentos
exigidos pelo .Côdigo Civ-il art.
180 Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento le
gai. scuse-o para finl de direito.
Trê. Barrai. l6 de [sneiro de 1971.
MARIA UBA DE ANDRADE

Escrevent

Vende-se
Um caminhão FORD 64, em perfeito estado.
Preço de ocasião.

Uma chácara; com casa

corrente no meio do terreno.

Informações neste jornal
A. Schrnidt.

de madeira e água

e com o senhor José
2

,\ VENHA VER COMO O NÔVO ; 300 FICOU VAIDO!SO�
.

.

·1
Todo mundo vai distinguir

.

o nôvo 1300 dos modelos
anteriores.'

.

A Volkswagen fêz uma série
de alterações estéticas,
daquelas que se nota à

primeira vista.
De muito bom gôsto, aliás.
Êle ganhou nôvo pára-

côres, Ficou mais' simpático
do que nunca. Nós também
somos simpáticos. Facilitamos
tudo para v. comprar.

E sair por aí, vaidoso com .:

seu nôvo Fusca 1300.

choques de lâmina Ú I ca, mais
bonito e resistente.
A tampa do motor! a

tampa do porta-málan
dianteiro foram

redes�nhadas.O 1300 ganhou ta hbém ,

trava de segurança' porta..,

malas dianteiro. .....

E um nõvo painel.

\
m duas

.

NOYO VW1300

MALLON & I IA.
\

'-::,{\ I OI N H AS-SC�

\
Rua Vidal Ramos, 1095

REvENDEDOR
AUTORIZADO

o

23-01-1971

Assembléia
EDITAL .DE

Geral Ordinária'
C O N V O C A ç A o-

para

4.0 - Outros assuntos de 1 social.

Canoinhas, 5 de janeiro de 1971.

João Cararo I Diretor 2

VfJcê tem empregados?
Não fêz ainda o seg1. o contra acidentes

de trabalho, como man a lei?

Então faça� maior urgência, para
que o seguro se onsabilize pelos acidentes
de seus emprega você ficará livre destà
obrigação.

.

cumprir com'a lei,
CANOINHAS. se

o contra acidentes

reço de Cr$ 87,50 ao ano,
r do <ii'a 1/1/7l a 1/1/72 ..

AVISO IMPORTANT � avrador, não deixe
de fazer- o seu seguro,

pois a sua responsabilidade -é muito grande
.

.

para com seu empregado, e você pode sofrer
sérios prejuízos.

.' ,

O

Para que
SINDICATO

::=::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::a::::::::::::::::::::::::==::::::::::::=::::=::
u p

= =
_ d
- "
n "

g Trator . de Esteira �
-

"

" "

H =

55 Fiat ou Caterpilar, executa serviço de: i!
"

-

ii TERRAPLAN.L\GEM - ESTRADAS - DESTO- ii
-

"

:: CAGEM e ARROZEIRAS. =!
- "
u "
- "

" "

� Detalhes e informações com HANS BEYER. ii
-

"

55 Jaraguá do Sul 0'.1 na Redação "dêste jornal. I!
- "
u "
- "

..
. ..

::::==::::c:::::::::::::::::::::::::::::=::::::==:::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::

.y I
para
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CORREIO DO NORTE 23.01.1971

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e'Oficial do Registro Civil
de Major Víeíra, Comarca de Oanot
nhas, listado de Santa Catarina
Faz saber que pretendem

.

casar:
OSVALDO .RODECZ e MARIA

LlCZKOV8Kl. . Ele, natural dêste
Estado, nascido neste Município, no
dia 10 de abril de 1946. lavrador,
solteiro, domiciliado e residente em

Pulador, neste município, filho de
Teodoro Rodycz e de dona Julia
Kauva, domícãíados e residente em
Pulador, neste município. Ela, natu
ral dêste Estado, nascida em Agudos,
neste município, no dia 12 de no.
vembro .de 1949, doméstica, solteira,
domiciliada e residente em Rio Nôvo,
neste município, filha de Boleslau
Liczkovski e de dona Ursolina
Lic_zkovski, domiciliados e residentes
em Pulador, neste município.

CLÁUDIO SIMÕES DE FRANÇA e

ADÉLIA TÉLES DE CAMPOS. J!;le,
natural dêste Estado. nascido neste

Comercial CancinhasE D I, T A I.S
município, no dia 30 de março de
1946, lavrador, solteiro, domiciliado
e residente em Rio Claro, neste mu
nicípio, filho de Gregorio Simões de
França e de dona Josefa Emogênia
de França, domiciliados e residentes
em Rio Claro, neste município. Ela,
natural dêste Estado, nascida em
Serra do Lucindo, neste município.
no dia lU de julho de 1955, domés
tica, solteira,domiciliada e residente
em Rio Claro, neste muatcípío, filha
de Alfredo Téles de Campos e de
dona Natália Téles de Oampos, do-
mícíllodos e residentes em Rio Claro,
neste município.

Apresentaram os documentos exí
.gldos pelo Código Civil art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de exis
tir algum ímpedímento legal, acuse-o
para fins de direito.

Major Vieira, 19 de janeiro de 1971.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

Colégio
Relação das Despesas de Capital, realizadas à conta

trarisferidos por subvenções da Prefeitura Municipal,
Fundo de Participação dos Municípios

dos recursos

oriundo do

I

Construtora Canoínhas Ltda. -
3.000,00Subvenção recebida

Pago Duplicata n.? 66 da
material de construção
Pago Nota Fiscal .n.? 5590 da Impressora Parànaense S.A.

reimpressão dê diplomas ,

\

Importância que corre por conta dos cofres do Colégio Comercial 27,29

T O T A I S 3.027,29

2.677,29

350,00

3.027,29

-Canoínhas, 30 de dezembro de 1970.

Zaiden E. Seleme
Secretário Reg. DEC. n.? 103

Visto: Acácio Pereira
Diretor Reg. DEC. n.? 271'

Publicacã·o ofiei'al' da
�

Lei N. 176, de 7- de dezembro de 1970
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS

(Modifica o art. 169 do Impôsto Sôbre Servi ..

ços de Qualquer Natureza. (Da incidência e

da� isenções)
Dorival Bueno, Prefeito Municipal de Três Barrai,

F;ltado de Santa Catarina,' no UIO de lUal atribuiçõel,
etc., faz sabee que a Câmera Municipal votoo, e eu

lanciono .. legointe 'LEI:
Art. 1. _:_ Fica adotado o Decreto Federal n.

° 406
e n." 8301 de 8/9/69, cuio art. 169 da Lei Municipal n.O

104, de 15/12/66, 'palia � ter a seguinte redação: Art.
169: O impô.to; de competência dOI Municipioe, sôbre
lerviçol de qualquer natureza; - tem como fato gerador,
III preltação. por emprêaa ou prefisaional autônomo, co�'
�u aem eetabelecimeuto fixo, de .er�iço conltZnte.

a

hlta anexa. -

.

I
'

I
.

§ 1. - O. .erviçú. incluido. .na lilta fi m su-

jeitol a.penal
ao impôsto . .previsto neste

ar�i
b, ainda

que lua preltação e alva for,necimento de m cadorias.
,

§ 2.' - O for imento de mercllíJ ria. 'com

prestação de lerviço., 'e.pecificado. nf_li.ta, fica

sujeite ao impôsto sôbre ulação de m�rcadorial. A
bale do cálculo do impôeto o preço1:' lervico.§ 3 ..

_ Quando .e trat de prs tsção de servi-
COI lob 8 forma de trabalho pe o I d' pr6prÍo contri-

." buinte. o impô.to lerã calculado p eio. de alíquotai
finl ou variávei. em flJoção da na :/la do .erviço 00

de outroI fatôrel pertinente., .nelte compréendida
• Á. t't I 1 da Importaocla para o 1 u o e o

pr6pri,0 trabalho.

,§ 4. - Na pre.tação dOI. viço. a qpe .e referem
OI ítenl 19 e 20 da li.ta anen, Q impôdo I rá calculado
lôbre o preço deduzido da. par elal correlPQndentel:

aD
-.

80 valor do� materi,il fornecido.� lo _pre.-
tador dOI lerviçol.

.

U_
h) ...::. ao válor �9' lube I reitadà. iá

pelo impô.to.
§ 5. _ Quando OI leni ÇOI e' que ',e refe'�: m OI

íteDl I, 2, 3, 5, �, U, 12 e 17 da liota anexa forem pre.·
tadol pOr locie1ade, eltal

fic�l�O
lujeital 8n ifl\] Ôlto

na forma do § 1., calculado e·. relação a cede
_

profil
lioDal habilitado, .6r.io,

empre\'
do ou não, que,' Pd'.·�

elte

lerviço em nome da· lociedad embora au.,mulr0 a

relponl8bilidade penoal, nOI têr OI da lei aplicáuI.

§ 6. - Contribuinte, é 0- P eltador do .erv;· o.
.

§ 7. - Não Ião contribuiu el Ól que, p' Item

leniçol, em relação de émprêgo. OI ,rabalhador�1 avul-

101, diretorel e membro. de conlem con.uItl OI ou

filcaI de ,Iociedade•.

§ 8; - Fica ilento do impôsto, �a, e ecução pOI.'

adminiltração 00 empreitade, de obrai b!dráulical 'ou
de conltrução civil contratadal' com li Umão, E.tadol,
Di.tritõ� Federal e Municípiol, autarquia I e emprêlal
concellionári81 de lerviçol públicol, auim como ai

lubempreitadal. .

§ 9. - Conlidere-Ie local de pl"eltação de lerviçol:
a) _ o do eltabelecimento preltadúr ou Da falta

de eltabeleci�ento, o do domicílio do preltador.
b) _ no caio lie conltrução civil e local onde te

efetuar 8 pre.tação.
Li.ta de lerviçol que le refere o Art. 8.°, elterado

pelo Art. 3.°, ítem VII, do Decreto 406 e 834. que
pana a vigorar com a leguinte redação:

Serviço I de: 1 - a:ilédicol, den�i.tal e veterinário•.
,

2 - EofermeiJol, protéticol �pr6tele dentária),
obliltretail, ortopédicol, fonoaudiólogol, p�ic61ogol.

3 - Laborat6riol de anãli.e clínica e. eletricidade
médica.

4 _ Ho.pitai., .anatóriol, ambul�tório., pronto
10corrOl bancol de langue, caiai dg laude, caiai de

recuper�cão ou repomo lob orientação médic�.
;

5 -
-

Advogadol ou provilionado•.
6 - Agente� de propriedade ind.ultrial. . •

7 _ Agente. de propriedade artíltlca ou bterárlll.

8 _ Perito. e avaliador.el.
9 - Tradutorel e intérprete •.

1'0 Deapachantee, clusive guarda de m6veis e lerviços coeeelatcs,
11 _ Eeonomistaa,

'

.37 - Depésito de qualquer oatureza (exceto de-
12 - Contadores, euditores, gusrde-livroe e têcni- p6sitos feitos em bancos ou outras instituições financeiras).

COI .em contabilidade. .

38 _ Guarda e estacionamento de veículos.
13' - Organização, programação, planejamento, 39 _, Hospedagem em hotéis. péDsões, e' congê-

allenoria. proce••amento de dados, eoneultoria técnica, neres (o v910r da. alimentação, quando incluido no preço
financeira ou adminiatrativa, �exceto OI lervicol de al- da diária ou mensalidsde, fica sujeito ao impa.to sabre
liltêllcia técnica praltadol a terceiroI e eoueementea a serviçoe�.·
remos de indústria - 00 comércio explorado. pelo prea- -lO - Lubrificação, limpeza e revisão de máquiDas,
tador de lerviço). ' aparelhos e equipamentoa (quando a revisão implicar

14 ,_- Datilogr. ia, estenegrefie, _

aeceetârla e em consêrto ou substituição de peças, eplics-se "o dis.
expediente. , ( posto no -ít.em 41).

.

15 - A(hDini.traç�o de bens ou negôoios, iacln-: 41 :- Consêrto e restauração de quaisquee objetai
aive comôecioe 00 fundo'

.
mútuo. para aquilição de �exclusive, em qualquer caso, o fornecimento de peças e

.

bene não ebrangidoe OI í '

viçol' executadõI, por inlti- partle de mâquinss e aparelhos. cujo valor fica sujeito
tuiçõel financeira..

" .

.

ao irnpt,sto de circulação de jnercedceies),
16 -- Recrutamento, çolo,cação ou fornecimento de . i2' --,

.

ecoedícicnsmeato de mototes eo valor das
mão de obra, inclusive por em��f!glldo. do peestedcr de pe aí'"forneci I! pelo preetadoe do lerviço fica sujeito
lerviçol co por trsbelhsdoree aV�iol por êle coutratados. impôsto de eirculação de merca-dorias).

17 Eagenheiros, arquitetol, urbanietae. . 43 _ Pi )u�a �ex,ceto os serviços relscionadoa COm
18 - Prójetiltal, calculilta.r"elenbilta. e têcnieoe. im6veis); de c1:ietos não .destinedoe a comercialização
19 _ Execução, por admiDi.t�!Jção, empreitada . ou industl'ializaçlo..

eubempeeitada, de crioltrução. civil,."!e obr!ll bidrán:I'-cal, 44 - Enstbo de qualquer grau ou natureza_
.

e putra. obrai semelhantee, IOclullvl,leulçol aU»«larel (j'I'i;
ou complementarei, (exceto o forneClliDento de afércado. 45 - Alfa.lles. modista, costureiros prestados ao

ria. produaidae 'p�lo"-pre.ta·dor' dOI .I@.içol, f do local. "
usqário final, quaa\1o o material,. salvo o de aviamento,

da preltação dOI feniçol, que ficam "i,pjeit !Y
80 ICM).. 's'eJa fornecidõ' pel, 1�u8üário.··' ":-

.� -

"

.

� I 46 _ Tintur\ria e lavanderia.
20 -- Demolição, conlervação e ,eg Tação de edi- \\I

fícipI, (incluli've elevadore. nelel inlt' 'áOI), e.tradal, 47 _ Benefici�QJelito.lavagem.l$,ecagem. tiogimen-
pontel e congênere. (exceto o forneci 'to de mercado- to; galvaollplastia. aJóndicionamento e cperaçõesl!limilares.
ria. produzida. peio preltador dOI I vi�o., fora do local de objetos, não dest1Dado8 à/comercialização ou indus:"

f I· •
.

ICM) trialização. .

' '. ,

da preltação dOI lerviçol, que ica lo�eltol ao '. ,

48 _ InstalaçlD,. e montagem de aparelhos, má-21 - Limpeza de im6vei.. t�" . �
22 - Ra.pagem e

lUltt
ao de a!lloalhol� quina8 e equipamentQs prestados ao usuário fioal do

23 - Delinfecção e big' ização.�' "

serviço, exclusivamente com materla, k�por êle fornecido
24 - LUltlação ,de be I móvei., t(qlJa'ndo o ler.. (excetua-se a prestação de serviço o poder público, a

viço fôr pre.tado a uluári1:0mal do ob{êtivó lUltrado)., autarquias, a emprêi"s conceslion5rias de produçíio de
W energia elétrica�.25 - Barbeir08' cabei Ireir09, manicures, pedicures.

-

tratamento de pele e (!utr� serviços de -s�lões de beleza. 49 _,;. Colocação 1âe tap es e cortinas com mate-

26 B h 'd fi �. .,
t-

ria! fornecido pelo usu�rio ,lia I no serviço.
- an 08, uC s, masst'lgens. glOas IC� e .

;coogêneres. ,,� . 50 _' E@túdios fd� (, ·'fic08 e cinematográficõl, iDo
W clusive revelação. ampr o, c6pia e reprodução. estúdios

';t,;tafs'Dt, E:::::i�lÕ��·�;caçl
a. Dot."..

!��;���o:,�:.t ..:!..�, �;:: ::I:\::�: ;:��!::
aD ..,.. Teatro, cio, as, circos, 8u�it6rios, parques' 51 _ CópiJide làocumentos fi outros papéis,de diversões. taxiodancióg8 e congênere� plll�tas e d,esenhlj)s por Jlualquer processo não incluido
b) _ exposições c'm cobrança d,/ ingresso; no ítem anterio:P.:' .

c) - bilhare!!, bolb:hes e outros· 'ogos permitidos; 52 - 1j bação <,J
i
ben8 móveis.,

.

_d) - bailes Ihows'. festivais, reci,í8is e congêneres; 53 -- ®bmposiCão gráfica. clicheria, zincografia,
eD - competições �portivas ou de destrezlll física' .litogr!lfia e �tolitografia,. .

'

ou intelectual, com ou sim p'articip ão do espectador,
,

54 _ SUBrda,;trat�ento e amestramento de animais.
!nclusive as realizadas em uditó:io' e estação·, de- rádio 55 FI'orestameQto e reflorestamento.
ou de televisão; ,-' 56 Paisagismo"'�'e 'decoração (exceto o material

f _ execução de mús}�a, fornecido 'para execução, que fica suj�ito ao .ICM). .

conjunto�; \ 57;fi Recau�hutagJÍD ou regeneração de. pneum'!icos.g - fornecimento' de. música mediante transmis. 58f Agenclameofp. corretagem ou IDtermedlação
são. por qualquer processo. de câmH o e de segurdâ. '�29 -- Organização' de festas, buffet (exceto o for-' 59. A

.

'.
.

-. genclluo,�nto, cQrretagem ou IDtermediação
necimeoto de alimeritol e bebidas, que ficam sujeitos de títul quaisq��r lexceto 08 serviços executados por �ao lCM). instituiç, es financeira!!, sociedades distribuidorss'de títulos-�30 _ Agência de turismo, passeios e elltcurlões. I

.

d d" d 1
gUIO"s de tUfl·smo.

,e va ore"fl e I!BCle alf.,es r e corretores, regu armente
,. autorizactaa a funci Dar�.

.

31 - Intermediação, inclusive corretagem. de 60 Encad nação de Ilivros e revist�s.
bens m6ve'i. e' iin6veis, exceto os lIerviços mencionados 61 Aerof ogl'ametria.
nos ítenl 58 e 59. ., 62 Cobr nça, inclusive ,de direitos autorais.

32 - 1\genciamento e repre�entação de qualq�er 63 Dis Ibnição de filmes cinematográficos e

natureza; nã� incluidol no ítem anterior e nos ítens 58 59. de vídeo· tal> •

-

33 - Análises técnicas. 64 Distribuição e venda de bilhete. de loterias.
34 - Organizaçãóf(ie f�iras de amostras, cODgrel!- 65 Emprêsas funerárias.

sos e congêneres. 66 Taxidermistas.
'

35 � Pr�paganda e pubHcid_ade, inc1uaiv� plane- Art. 2. - Esta Lei entrará em vigo� na data de
jamento de campanhas ou sistema �e publicidade, ela· sua publicllÇão, revogsdas as disposições em contrário.
boraçíio d� desénhos, t�:dos e demeis materiais publici. Prefeitura MUDicipal de Trêl .Barral. '7 de dazem.tários. divulgação de te:dós, desenhos e outros materiai.
d bl' 'ddI'

• bro de 1970;
e pu ICI a.e por qua quer meio.

36 - :Armlzéns gerais, armazéns frigoríficos e Dor,ival Bueno
silos, carga, descarga. arrumação e guarda de bens, in- Prefeito Municipal

Sezinando d. Andrade
Secretário Subltituto
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Exames de Madureza
(ARTIGO 99)

Estão abertas na Secretaria do Ginásio Estadual Santa
Cruz, 8IJ inscrições para os Exames· de Madureza CArtigo 99).

H o' r á r i o:
Dia 3/2/71 - 17,00 horas Ciências
Dia 3/2/71 - 19,30 horaa - Geografia Geral e do Braaíl
Dia 4/2/71 - 17,00 horas - História Geral e do Brasil
Dia 4/2/71 19,30 horas - Educação Moral @ Civica
Dia 5/2/71 17,00 horas Português Escrito
Dia 5/2/71 19,30 horas - Português Oral
Dia 6/2/71 9,00. horas - Matemática.

Horârto.da Secretaria: Das 8 às 11 horas; das 13,30 ài! 16,30 horas.
CaDoinha8, 3 de janeiro de 1971.

Eloi Bona - Diretor

'1 ,

Cine Teatro Cruz
-:- A P R E S E N T A -:-

HOJE. aa 19,00 hora. - censure 14 ano.

�REDUTO DE MERCENARIOS
com George Hilton, Thomas Moore e Mért

Heróis? Valentes? Apenas Mercenârí
Em 'Cinemascope e Technícolo .

HOJE • a8 21,00 hora. -

ardovan.

MOTORISTA LIMITES
com TEIXEIRINHA, W er d'Avila,
Mary 'I'erezlnha e Ji my Pipíolo,

Faça uma 'viage muito engra ada com êste elenco mi-

lionário. Um ce ·nhão argalhedas.: -- Colorido.

ERCENÁRIOS

LIMITES
DIAS 26 e 27, 3a.

Pelo
com Craíg Hill, Sancho e

cara. a cara.

DIAS 28 e 29, 5a. � 6a. feira. a. 20.15 h - cen•• 14 ano.

Muito para viver pOUCO' para morrer
com Cláudio Brook, Daniela Bianchí e Sidney Chsplín.

Um super filme de espionagem.
Em Techniscope e 'I'echnícolor,

DIA 30, lábado • ai 20,15 hora. - censura 14 Ano.

Um Trem para Durango
DIA 31, d�mingo: Voltarei a teus Braços
,,------------------------1

De ordem do senhor Secre
tário da Educação e Cultura,
comunicamos que foifixado para
15 de fevertiro o inicio do ano

letivo de lS71 em todo o Estado
de Santa Catartns, nas rêdes
escolares estadual, municipal e

partícular, devendo os estabele
cimentos de ensino' funcionar
inclusive 80S sábados, em pe
ríodo inh·gnil de aula8,' com

alterâncla de turnos, na parte
da manhã.

Canotnbas, 18 de janeiro de 1971.

Fléride I. B. Bittencoort
Maria' Lovatel Pires
Coordenadores Locais

NOT�S ESPARSAS
O pr. Alberto dos Santos,

Delegado do Ministério da Agri
cultura em nosso Estado, man
dou à nossa região, 2a. feira
última, o engenheíro agrônomo,
Dr. Gilberto Primo Schafer, para
Inteirar-se dos prejuízos de
nossa lavoura ante a enchente.

x x x

Esteve em nossa cidade, pro
cedente de Bernardino doCampo,
São Paulo, o sr. Sebastião Gon
çalves Pinheiro, irmão do sr,

João Gonçalves Netto, ativo

gerente do BRADESCO.
, ,'. '�x x x

Ó médico Dr. Antonio Merhy
Seleme, segundo Informes, ,vai
abrir um moderna loja em

nossa cidade.

x x x

A nossa cidade brilhou nos

vestibulares em União da Vitó
ria para aqui trazendo os três

prtmeiros lugares, Professôra
Norma Seleme Wiese, Gerson
Koe ller e Irmã Olga Peruzolo,
respectivamente nas matérias
de letras, geografia e pedagogia.

AlISO

lCARESC
A Extensíoníste da ACARESC

de Cenotnhes comunica que se

acham abertas as inscrições para
o teste de Seleção para o tra- .

balho em extensão rural.

Requisitos para' inscrição:
- Ter 19 8· 25 anos.

� Idoneidade moral.
-, Curso secundário completo.
- Boa saúde.

..

Fa.cllidade de comuntcaçãc.
Boa conduta.
Ser solterrs.
Estar disposta a desenvol

ver o trabalho de Extensão Ru
ral em qualquer mucícípío do
Estado.
- É 'necessário uma fotogra

fia 3x4 que será' fixada na fôlhe
de inscrição.

"

NOTA: As' inscrições estarão
abertas até ',ó dia 14 de feve·
reiro. Para melhores informações
procure o Escritório da Acaresc,

Roseli Carneiro
Extensionista Doméstica Rural

Continuam as homenagens
aos Deputados Aroldo Carvalho
e Benedito Th. de Carvalho
Nette. Ontem fei um churrasco
em Bela Vista do' Toldo e hoje
acontecerá outro em São Pascoal,

x x x

Oficializados j� em nossa cí

dade os Cursos de Madureza e

Cientifico, numa', grande con

quista para a nossa mocidade
estudiosa.

x x ,x
Esteve 4a. feira em nossa ci

dade, o engenheírç Dr. Mári.o
Marcondes de Matos, titular da

firma construtora dó serviço de

abastecimento de água e Grupo
Escolar no Alto das Palmeiras,

x x x

A sede da Delegacia da

CIBRAZE� em Santa Catarina

foí transferida de Joaç'lba para
Flori8'DÓpolis.

x x x

Entregue 4&. feira última, no

Salão Nobre de Ginásio Santa.

Cruz, em solenidade prestdlda
pelo sr. Prefeito Alcides Schu

macher, mais de cento e cinqüenta
diplomas do· Curso MOBRAL,
Movimento Brasileiro de Alfa

betização de Adultos, meritório
movimento do Gevêrno Federal,
contra 'o analfabetismo no pais.

x x x

O grande acontecimento social
de cidade; no dia de hoje, é,
sem dúvida, o enlace matrimo

nial de Romeu e Ana Rita, de

tradicionais famílias de nossa

terra. Cumprimentos ao jovem
par e seus familiares."

J

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Amanhã, a grandiosa Festa do Padroeiro
Será realizada .amanhã a tr'adicional festa do Padroeiro. de nosso

munícípío, São Sebastião. Sendo fi .princípal festa do ano, por certo terá

o seu j� tradicional brilhantismo, os romeiros de todos os recantos do

município aqui se farão presentes em veneração e respeito ao glorioso
Capitão Romano, que abdicou as honrarias de César para dedíear-se à

causa de nosso Salvador. Teremos a presença de S. Excía. Revma. Dom

Orlando Dottí, para a alegria e contentamento de seus paroquianos.

Bacharél Hercílio Nolli visita Papanduva
Dia 17 do corrente, tivemos a honrosa visita do Delegado de -Po

Iíeía do vizinho município de Mafra, Bél. Rercilio Nolli que se fêz acom

panhar do sr. Célio Mãus, Comissário ·de Polícia da Delegacia de Mafra.
Os ilustres senhores aproveitaram a oportunidade para saborearem um

suculento churrasco da ·famosa «Churrascaria Lá Gaúcha» . do sr, João

SonagUo, que incluiu no cardápio o célebre cabrito, inclusive o inimitável

galeto da casa. Realmente foi um dia alegre e de grande satísíeção para
nós, com a presença das autoridades da cidade de Mafra,

Papa quer eliminar a confissão
Fontes da Santa Sé revelaram que o Papa. Pauld VI pediu aos

bíspcs do mundo o estudo de recomendação tendente a eliminar a confis
são obrigatória. salvo quando os cristãos se encontrem em pecado mortal.
A recomendação é parte de Um documento que tem relação com a eon

fiRSilo e que foi preparado pela congregação para a disciplina dos sacra

mentes, segundo precisaram as fontes, Acrescentaram que os textos foram
enviados recentemente aos 3,199 bispos do mundo para que formulem
seus comentários a respeito. Se os bispos apoiarem a recomendação,
segundo os Informantes seu conteúdo formaria parte 110 Diretório eanô
nico. A recomendação permitiria aos católicos confessar conjuntamente
seus pecados numa prece de confissão geral. (Gazeta do Povo - '9/1/71)

Gente & Praias-
Rumando para Piçarras, o sr, Nataniel Resende Ribas e exma.

família, onde permanecerá por alguns dias, ocasião em que aproveitará
. para fazer o seu Vestibular, possivelmente na. capital ou Itajaí, e se passar,
como desejamos, então poderá aparecer sem 'a sua respeitável cabeleira.
Fatalmente não escapará ao «tróte». "

x x x

Já de regresso das praias as. seguintes Iamílías: Dr. Rubens A.

Jazar, sr. Jahyr Damaso da Silveira. sr. Olimpio R. Schadeck, Cláudio
Atanasio, Leônidas Guerbert, Walmir Lucio Senna e outros.

Passarela da Sociedade
Os jovens AlceuMassaneiro e Aristides Sonaglio, por ocasião de

seus natalícios, comemorado em conjunto, deram um show de alegria e

animação, realizando uma festinha no Clube da «Hípica» onde se notou a

presença para mais de 150 pessoas. Foi uma das melhores organizadas
no gênero, onde a polidez e as atenções dos aniversariantes foi ponto
alto das festividades. . .

x x x

.

Dia,30 do corrente passarão a usar alianças na mão esquerda, o
jovem Ivo, filho ,do sr, João Felicio (sra. Francisca) Raimundo, e a elegan
te senhorita Claraecilda, dileta filha 'do casal sr, Telmo (Maria) Mendes. A
cerimônia religiosa realizar-se-á às 17 horas na Matriz de São Sebastião.

Lo�o após os convidados serão recepcionados na residência dos pais da
norva,

IMPRESSOS EM· GERAL (em uma ou mail côees)
.

Serviço rápido e perfeito

Impressora Ouro Verde Ltda.

,

O . S u p er m e r c lei d o
recebeu vidros de

por
,

.
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