
Mobral agradece a

Co�issãoMunicipal
/

o sr. Mário Mayer, Presidente da Comissão Mu
nicipal do MOBRAL, recebeu do Órgão o seguinte ofício
de agradecimento:

'

«Senhor Presidente.'
É nosso propósito que a presente seja lida por

V.Sa. em reunião com a Comissão Municipal, bem como,
divulgada pelas rádios laçais, serviços de alto-falante e
outros meios de comunicação.

Esclarecemos que quando falamos em «Comissão
Municipal» nos referimos a todos que direta ou indire
tamente estão integrados na erradicação do analfabetismo.

A atividade levada a efeito por V.Sa. e Comissão
Municipal, deu à Nação um testemunho vibrante de pa
triotismo, -abnegação e de capacidade de compreensão dos
problemas humanos.

O trabalho de V.Sa. e Comissão Municipal deu
vulto a tentativa "de intensificar o chamamento do homem
da comunidade, pua participar dos problemas do meio
em que vive e de levá-lo a buscar a associação com

,

outros, com a mente voltada para a sua solução.
A presença histórica e humana de' 'V.Sa. e da

Comissão no processo educacional que iniciamos, exaltada
hoje, o será também no futuro, quando, crescendo, segu
ro e firme, inicialmente na área urbana e, 'posteriormente,
e às vêzes ao mesmo tempo, na área rural, conseguirmos
debelar Q analfabetismo, dando a, uma quase massa de
brasileiros um instrumento para participação na sociedade.

V.Sa. e Comissão, num trabalho de iniciativa pri
vada, comunitária bàsicamente, e sem outra recompensa
que a identificação na solução de um problema de reden
ção humana, então, sem estardalhaço e demagogia,
construindo a base da grande' nação sonhada por todos,
,decantada por inúmeros, mas há bem pouco tempo, sin
ceramente, planejada para tal.

I\�petimos 'o afirmado acima: «a presença históríca
de V. Sa. e Comissão no processo educacional que inicia

mos, exaltada hoje o será também no futuro».
Os que nascem para a liberdade, através de' ini

ciação cultural, quais filhos, exaltam .e agradecem até as

lágrimas, vossa «presença humana». Acreditamos que
lágrimas, brotam tanto dos que se libertam quanto dos
libertadores!

Daqui a algumas décadas, a vossa «presença his
tórica» será exaltada como que vivendo em década de
70 a epopéia dos descobridores, a coragem dos desbrava
dores e' bandeirantes, o anseio da liberdade que nos

tornou territôrialmente livres, para abrir o caminho da
liberdade espiritual e humana, condições básicas de um

povo 6 nação soberanos: ,

'
'

O ano de 1971 é vital em nossa arrancada.
Em março começaremos nova etapa, a qual deverá

terminar em setembro.
V. Sa, e Comissão já conhecem e muito bem as

dificuldades, como também aprenderam cómo vencê-las. Da

experiência vitoriosa inicial, uma vitória .consagradora em

1971, quando, então, se completará um, ano de grandi�sa
atividade.

Essa é nossa esperança e acreditamos que seja a

meta de V, Sa. e Comissão.

Atenciosamente, ::,;

Felipe Spotorno - Secretário Exec�tivo»

Iduca�ão
ano letivo:

estabelece a

1.0 de março
Secretaria da
abertura do
Ap6s r�examinarem decisão

anteriormente tomada, segundo
a qual as aulas começarrem dia
15 de fevereiro, técnicos da

Secretaria' da Educação e Cul-'

turá do Estado estabeleceram

para 1.0 de março a abertura
do ano letivo de 197,l',

'

obser
vsndo- se o regime de aulas a08

sábados alternadamente.

gentileza da' associaçã.o
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CIRCULA AOS S�BADOS

THERÉZIO 'EM FLORIA NÓPOLIS
o Deputado Benedito

Th. de Carvalho Nerto,
, acompanhado de sua famí
lia, já se encontra em nos
sa capital, tendo seguido
ontem de nossa cidade.
O parlamentar conter

râneo tomará posse de suas

funções amanhã e segunda
feira participará da eleição
da Mesa, cuje constituição
já foi acertada com .a Di
reção da ARENA e futuro
G�vern8dôrColoinbo Sales.
Na oportunidade, tam

'bém, Therézio providen
ciará a sua nova residência
na capital e matrícula de
seus filhos.
Como !ifirmou em sua

�

vitoriosa campanha,' The
rézio exercerá o seu man

dato; com dedicação plena,
tudo fazendo para o desen
volvimento e bem estar
de nossa região.

Durante os quatro anos que permanecerá em- Florianópolis,
a tradícíonal Farmácia Oliveira,ficará aos cuidados da dra. Tereia
O. Oliveira, sócia do estabelecimento e que deverá fixar-se nova

mente em nOS'8a cidade. Enquanto isso o Depu�ado Federal ArDIdo
Carvalho já se encontra em Brasília. para onde seguiu domingo
último, participando das demarches da composição da nova Mesa
Qa Câmara.

[NLAC[
Estarão subindo, hoje, os

degraus d? altar, os jovens
DEUCÉLIA ECLAIR, esti

mada filha do casal Ester
e Orlando Olsen, e Dr.

-DOMINGOS, conceituado

médico na cidade de
_
Castro

(PR), filho de Maria Ruiz

(in memoriam) e de José F.,
•

de Carvalho, residentes em

Londrina.

Em seguid'a, os noivos

seguirão viagem para as

Estações de Águas de Ca

xambu, em Minas Gerais.

Prefeito Alcides' Scbumacber tomá providências Quanto ao telefoDe
total serviços telefônicos DOS8a

cidade vg ocorrência que se vere

fica há. várias semanas vg oca
sionando sérios prejuízos co

mércio e indústria como também
admlníetração pública vg solicí
tamos vg com a devida urgência
vg as, medicills cabíveis' para a

imediata normalidade tão neces-

O Prefeito sr. Alcides Schu
macher, diante das inúmeras
reclameções sôbre a deficiência
dos serviços telefônicos em nos

sa 'cidade, interrupções conti
nuas, enviou à Direção dR
COTESC, o seguinte telegrama:
Urgente. Diretores COTES�.

Florianópolis. Diante colapso

GUIDO SCHREIBERNossa' Gente
Nasceu em Canotnhas, Santa Catarina aos

05-01-1944 e portanto muito jovem ainda; no
entanto já -tem um currículo bastante grande e

enriquecido. Como quase todo mundo, fêz o

primário em sua terra natal, Canoinhas. Depois
o Ginásio em Sã� Leopoldo, Rio Grande do
Sul. O Cíentífico.Gutdo 'fêz um pouquinho mais
longe em Detroi.t Lakes, Minnesota, U.S.A., isto
pela Bolsa de Estudos da American Field Ser
vice em 1962. Em 1964, recebeu o diploma de
«Profícíency in English» da, Michigan State
University, Ann Arbor, U.S.A. Em 1965, diploma
de Bacharel da Universidade Católica do Paraná,
Curitiba, PR. Em 1966, terminou o curso de
Artilharia de Camp8nhlt, do C.P.O.R. de �ari
tiba e é atualmente 2 o !!'enente do Exército.
Em 1967 recebeu o diploma de Engenheiro
Químico da Uuíversídade Federal do Paraná,
í '

Guido e Maelis, sua espôss estão morando
em Valinhos desde fevereiro e diz Guida que
gostou muito da hospitalidade com que foram
recebidos pela sociedade valínhense. A sra.

Maelis é Bacharel em Letras, pela Faculdade
de, Filosofia; Ciências ,e Letras da Universidade
Federal do Paraná. E fora da Rígesa, Guido �e
sua espôse, lecionam Inglês, aqui em Valiohós
e em Campinas.

--

Quando ainda era quartanista de Enge
nharia, Guido foi convidado pelo sr, Walter
Penmng, então dirigente Florestal em Canoinhas,

sârios serviços pt Esclarecemos
e Iamentamos que 8S ligações
a distâocia vg pur Incrível que
pareça' vg apresentam, 'maior

deficiência após servtços ínsu

gurados pt Atenciosas Saudações.
(a) Alcides Schumacher, Prefeí- ,

to Mun,icipal. '

para fazer um estágio técnico de Engenharia
aqui, em Velinhas, '

Quando terminou o curso, Guido ficou
deftnttívamente na Rigesa, isto em 18-01-68.

Desde então Guido teve vários cargos e

promoções: entrou na Rigesa, como Engenheiro
A!lsiste,ilte do Engenheiro --sr. Gremler. Em 1969
foi promovido a Engenheir�o Químico respon
sável da Rigesa, no tocante ao tratamento de
resíduos, Recentemente, em novembro, Guído
passou a fazer parte do Corpo de Engenheiro.
que está projetando a Fllbrica de Três Barras.

Guido diz que os jovens hoje têm uma

grande responsabilidade, inclusive êle, pela
mudança dêste "Berço Esplêndido" em algo
muito importante no setor agro-industrial. Isto
porque êle acredita que o Brasil terá um papel
muito importante, no futuro, no mundo agro
industrial e econômico.

Guído faz parte da quarta geração de uma
, ascendência alemã e luta multo pelo que é nos- ,

soo Guido fala com entusiasmo dessa fusão de
raças que existe aqui no Brasil e só aqui; e

isso fará com que O nosso país' se torne gran
de, e único.

O que Guido gosta muito é de estar
,atualizado e formar sua biblioteca psrtícular,
isto quer dizer estar sempre estudando.

(De o .BiaeseIDo .. de jan'elro do corrente ano).

comercial

Fone 3.;.1- O

de

C�Antes' de fazer a ,venda,para sua se�urança,con�ulte"
O SEP,ROC

e'
-

industrial canoinhas
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CORREIO DO NORTE 30.01-1971

Colégio (anoinhasComercial de
EDITAL

nhenntos cruzeiros) assim dividida: Cr$ iOÓjo� de

inscrição à matricula e Çr$ 50,00 de mensalí
dade letiva,

Encerramento: -. As matrfculas se encerram,

impreterivelmente a 15 de fevE'feiro.·

Ano letivo: - O ano letivo, rmciar-se-â na dia
}.O de março próximo, em horário que, opor
tunamente será afixado na pedra do Colégio
Comercial, devendo, a primeira aula ter inicio
às 19 horas..

2.a Época: - Serão realizadas, li partir do dia
15 de fevereiro e inclusive, conforme horário

que será afixado na pedra do Colégio Comer

ciaI; sendo a inscriçâo por matéria de Cr$ 5,00
e requerimento até 15.02,71.

De ordem do senhor Diretor, torno pú
blico que a Secretaria do COLÉGIO COMERCIAL
DE.CANOINHAS, estará atendendo os alunos,
bem como as partes interessadas, a partir de
1.0 de fevereiro próximo, desde 19 horas, pata
'o seguinte:

Curso Técnico de Contôbllldade:
Matrículas: - Para a primeira série do curso,
a matricula será instrutds cem o requerimento
fornecido pela Sec:etaria e mais 0& seguintes
documentos:

1 - Certifiéado de conclusão e vida escolar
I do curso Fundamental em duas vias ,ginasial
ou equívslente]: ,

2 - Certidão de nascimento, para anotação;
3 .:_ Atestado de sanidade Físico-mental;
4 - Certidão de vacinação antí-vertóltca:

.

5 - Prova de quitação militar, para maiores
de 19 anos;
6 - Prova de 'quitação eleitoral, para maiores
de 18 anos;

,

7 - Prova de pagamento da inscrição à
matricule.

Nota: - NBS demais séries, c.omprovante da

habilitação na'l séries anteriores, requerimento
e prova do pagamento da inscrição à matrícula

.

além da 'prova
.

de quitação militar e eleitoral,
se fôr o caso.

Anuidade - A anuidade é de Cr$ 500,00 (Qui�

Curso técnico de Administração
e Secretariado

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

Técnico ds 'Secretariado, com duração de um

período letivo, s ôrnente para os alunos que,
concluirem o curso Técnico de Contabilidade,
devendo os íntereesados se apresentarem na

Secretaria do Colégio Comercial, para se entei
rarern das condíções de funcionamento ou dos
cursos.

Canoiahas, 6 de janeiro de 1971.

Zaiden E. Seleme - Secretário

V�9tO: Acácio Pereira - Diretor 317

PUBLICAÇÃO OFICiAL DA
,

Prefeitura Munici�al' �e Canoin�as
Despesas realizadas com os recursos

Munícipi@s", de acôrdo com o artigo
Tribunal de Contas

"Fundo de Participação dos

Resolução n.O 100/70 do
União

.
' Saldo do 'exercício de 1969
Importância recebida no exercício.
Importância aplicada no exercício 222.746,75
Importância não aplicada em depósito no Banco d Brasil S.A. - C/Fundo
de Participação dos Municípios, destinada à Edu ação e Cultura

.

10.767,44
. ,-------------------

233.514,19
CES·PESAS DE
Investimentos

Obras Públicas'
Construção do Grupo Escolar no Núcleo
Saldo conclusão Escola Municipal de S
Construção da ponte s/ Rio Colônia Ouro
Construção àa ponte s/ Rio Preto
Saldo construção da ponte si Rio' Salto d'Agu

Serviços em Regime de Programação
Convênio com 8 Fundação de Serviços de S
da rêde de abastecimento de água

Equipamentos e Instalações
Moto serra Domar - modo CC-S
Saldo aquisição caminhão Ford - ano 1968
Instalação elétrica no' Grupo Escolar <la

CAPITAL

Cohab/SC. 15.193,08
122,04
Li 50,88
1.918,89

54,00

a, para implantação

2250,00
l.OliO,OO
287,50 ,

Transferências de Capital
Amortização da Divida Fundada Interna
n.? 4770 e Lei Municipal n.? 693

Contribuições Diversas
Convênio com a Associação de Crédito e Assistêncíe Rural do
de Santa Catarina (A.C.A.R.E.S.C.) - Lei Muoicipal n.? 892

"

Total das IDespesas

D,ESPESAS CORRE

Despesas de Custeio

Pessoal
Professôres de escolas municipais

. Material de Consumo
Peças e Acessórios de máquinas, viaturas

Encargos Diversos

Colégio Comercial de Csnoínhas - saldo de
Colégio Sagrado Coração de Jesus � idem

Subvenções Sociais _)

Colégio Comercial de Canoinhas - subvençã
Colégio Sagrado Coração de Jesus - idem

Ginãgio Santa Cruz - idem

Total das Despesas
TOTAL GERAL

Canoínhas, 1,8 de janeiro de 1971.

Reinaldo Crestan'i
Diretor de Finanças e Orçamento

1.360,00 .

�.240,OO

3.000,00
600,00
600,00

Alcides Schumacher
Prefeito Municipal

I

Um caminhão FORD 64, em perfeito estado.

Preço de ocasião.
Uma chácara, com casa

16.107,30
.

corrente no meio do terreno.

Informações neste jornal
5.419,06 '1 A. Schmidt.·

389,ôl .

233.124,58

233.514,19

18.438,89

140.000,00

3.537,50

14.300,00

17.144.00

193.420,39

3600,00

4.200,00
29.326,36

222.746,75

,ln

Convite
A ICHEM GAPSKI, convida

assistirem a Mísss de pri-

I

caridade, agradece,

Comunidade.
Evangéli�a Luterana

CO,NVOCAÇAO
Como responsável pelo atendimerito às Comuni

dades Evangélicas Luteranas de Canoiuhas, 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 .de março de 1971, às 15 horas, no salão da

.

Comunidade Evangélica Luterana de Canoínhas, com
a seguinte ordem do dia:

'

(a) Aprovação dos Estatutos e criação da Paró

quia Evangélica Luterana de Canoinhas.
I

b) Escolha da diretoria.

c) Diversos.

Guenther Rueckert -- Pastor 2

Jacó, JoãoCararo& Cia. SA.
Assembléia

EDITAL 'bE
Geral Ordinária
CONVOCAÇAo

Ficam convidados os srs. Acionistas da firma Jacó.
João Cararo & Cia. S/A., inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes do' mistério da Fazenda sob n".

83.187,690/001, situada rua Coronel Albuquerque, 936,
em Canoinhas, Santa Cata ,para as rem a Assem-

bléia Geral Ordinária a rea r-se
-

o dia 31 de março'
de 1§71, às 10 horas, com a s inte ordem do dia:

1.0 - Deliberação, discus votação do Balanço'
Geral, .Lucros e Perdas, e. de antas referentes ao

exercício de 1970, encerrado dezembro.

2.0 - Eleição de mais

para

4.0 - Outros assuntos de interêsse social.'

Canoinha_s, 5 de Janeiro de 1971.'

João Cararo - Diretor 1

Vende-se
de madeira e água

e com o senhor José
1

que' V. Sa. desejar.

em um minuto -Io Cartório do REGISTRO CIVIL, de NERE.DA
C. CÚ R T E, funcionando no FORUM,

PLASTIFICA e faz FOTOCOPIAS� em apenas.

um minuto, de todo e qualquer documento

,

Fotocópias
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1. o encarregado do setor
estatística do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem,
sr. Luiz Dionísio de Mettos,
e!íteve em nesso Batalhão fa
zendo um pedido de três solda
dos, para auxiliá-lo na missão
do levantamento da BR 116 que
passará por Canoínhes, cujos
serviços vai prolongar-se por
uma semaua.

quenta jovens, militares e civis
de todo o Estado catarlnense,
são candidatos ao Curso de For
mação de Sargentos e Cabos
Combatentes da Polícia Militar,
cuja rigorosa seleção sofrem por
meio dos exames intelectual,
médico, fisico e psícotêcníco,
êste último. o terror dos candi
datos parque êle seleciona só
os elementos que tem tf'ndência

para ser um policieI,' elemento
ê;ote que no futuro bem próxi
mo, estará nas f�leiras da PM
defendendo a integridade' do

Estado de Santa Catarina.

-:-

2. Nos últimos dias o 3.°
Batalhão está movimentado, poie
existe uma luta interna travada
entre mais 1e duzentos e cín-

/

Díscrímínação II Do mês

ReceUaOrçàmenfá..la

Receitas Correntes
RlIceital Tributária
Receita Patrimonial
Receita Indueteíal
Trsnafel ências Correotes
Receitai Diveu8I
Receitas de Capital
Operaçõe. de Crédito.
Alienação' de bens móveie
Alienação de bens imôveis
Traneterênciee de Capital

15.0q7,56
7,999,29
3.105,95

87.400,79
6,948,95

254.208,26 '

11,001,29
20.60690
962.469.44
74.820,74

22153,79

11.300,00' 11 300.00

74.429.26 196,583,05

Discriminação II Até o mês � T O T A L

De5pes� Orçament
Poder Legislativo
Câmara do. Veeeadores
Poder Executivo
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
Diretoria de Expediente
Diretoria' da Fazeoda
Setor de Segurença Pública
Setor do Fomento Agropecuário
Serviçol de Obrai e Viação
Serviçal Muo. de Eltradal de Rod.
Serviçol de Saúde
Serviçol de Educação e Cultura
Serviçol Urbanoe
Inteodência de Felipe Schmidt 12,50
Inteodêocia de Bela Vil ta do Tol 0297, 1CJ
Intendência de Marcilio Dia. 247,24
Inteodênci& de Paula Pereira 16,50
IDteodência de Pinheiros 21,00
CrédUos EspeCiaiS
Diverta. leil \

,Restos e, pagar
PRgameotol: 00 exercício

35359,60

34.742,32
15.J09,15,
13.458,20
136.743;79
3,046,46

\ 22.728,20
.

9.164,99
..395,89

.141,34
484,18
432,16
97,58
18,52
24,25
74,75

'8
1.3

e Peseoal 1.0 0,
15. 21,80

95.30
'4 05,00

38.283,34

35.585,02
17.081,25

. 14.498,99
151 ;765,59
3541.76
27.033,20

459;744.84
23.101,91
152.930,80
355.410,98

1.444,66
4.294,68
3.765,76;
1 .540,7,5' .

1.995,75 :

811,20

Saldo para o mê.
Na Telouraria
Em Baocol
RelpoOlávcil

.

TOTAL

168 292,30 1.354.161,70 1.522.454,00
de' JANEIRO DE 1971 .

"

'

17.373,84
\ 11.560,87
/.)10.398,99_,__39_._33_3_,7_0

1.561.787,70GERAL

DIVIDA FUNDADA INTERNA
Financiamento Miniatério Fazeoda
COnfinito da ·Díyida do I.N.P.S.

99.900,00

Prefeitura

OWidia Witt
Contador

Municipal de Canoinhal, em

Alcides Schumachtr
Prefeito Municipal

31 de dezembro de 1970.

Reinaldo C,estani
Diretor da Fazenda

Notícias de

3.° B PM INFORMA

PREFEI1�URA MUNICIPAL
DE· CANOINHAS

��m���tfati,� na Rmitô c ������a r[�am��t�[ia at� � m�� n� nmmnm n� W1�
RErEITA

o mês Ii TOTAL

142.676,33 1 88.313,35,1.530.989,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERioR.
Disponibilidades
Na Tesouraria
Em Bancos
Nu Inteodênciee 30.79802

T O T A L.. G E R A L
.

1,561.787,70

139.085,12 139,623,52

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

A feita do Padroeiro, foi
animadí..ima

A festa do, padroeiro São Sebas
tião êste ano superou em animação,
o grande número de presentes foi
elevado, pessoas de todos os recan
tos dos municípios vlzínhos se

fizeram presentes. A presença de
Sá. Excía. Revma, Dom Orlando
Dottl, Bispo da Diocese, mnlto con

tribuiu para o, maior brlnlhautísmo
das festividades. Também a presen
ça do Dr. Delegado Regional, Bél
Viléla e exma. família esteve pre
sente contribuindo e participando
dos festejos. Frei Henrique, da Pa
róquia de Oanoínhas, também par
ticipou na grande festa da Comuni
dade Papanduvense. O resultado da
festa daremos no próximo número
para conhecimento de todos.

Sr. João. Sonagfio o nôvo

Suplente
Por Decreto assinado no dia 15

do corrente pelo Exmo. Sr. Gover
nador do Estado. em consonância
com as demais autoridades da Se
gurança Pública, foi nomeado Su
plente de Delegado de Polícía do
município de Papanduva, o Sr. João
Sonaglio. Já têm um lastro grande
de serviços prestados corno titular
da espinhosa função no município
de Pinto Corrêa. R.G,S. por mais de
quatro aoos consecutivos. Almejamos
ao sr, João Sonaglio uma profíqua
gestão na delicada missão que aca
ba de ser ímpossado.

Paulo V I snalils feiçõe. de
Crido

o Papa Paulo VI disse ontem que
alguns crentes encontram diílculda- Ides em sua fé porque uão podem
determinar quais eram as feições
de Cristo. «Era bonito ou não» per
guntou o pontífice, em sua audiên
cia geral da semana na Basílica de
São Pedro. Depois de dizer que a

resposta não é conhecida, afirmou:'

I
«Cristo era todo beleza I

- era o

arquetipo, o protõtípo ria humanida
de»'e repetiu IJ.S palavras bíblicas
«Benditos os que não me viram, e

sem embargo creram». «Nós somos
'corno pessoas cegas diante de um

amigo» acrescentou o Papa pedindo
aos crístãos que mantenham a fé e

não ernpequeneçam com idéias es

tranhas. O Pontífice observou que
alguns crentes desejam urna religião
que seja «vaga e a, seu gôsto, aberta
a qualquer interpretação pessoal e

casual". (Gazeta do Povo, 16/1/71)

Funcionário. da Prefeiturd

ampliam conhecimento.

O sr. Cláudio Atanasio, 'Secretário
da Prefeitura, ingressou no «Curso
por Oorreapondêaoía» de «Técnica
Legislativa», ministrado pelos pro
fessôres: Cleuserte Barros Loyola,
João Luiz Ney, Joaquim Castro.
Aguiar. equipe de professôres do
Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, Escola Nacional de Sqr
viços Urbanos. Também o sr. Ha-,
milton Tabalípa de Almeida, ingres
sou no Curso por Oorreapondêneía
de «Prestação de Contas dos Fundos
Federais», sôbre a orientação Téc
nica dos Protessôres: José Teixeira
MachadO Junior, Heraldq da Costa
Reis, do Instituto Brasileiro de
Adminístração Municipal; Escola Na
clonai de Serviços Urbanos, do Rio
de Janeiro G.B. Realmente será de
grande valia os conhecimentos que
receberão os aludidos Iuncíonáríos
para cabal desempenhe 'de' suas
atríbuíções.'

"

")
- /JJ.i& fi �o cC?rrente, terça feira, quem
est�rá Iestejando i,4ade nova é .0 sr,
.Oarlos Kovalski, professorresídente
em 'Ârroio. Grande, cidadão bastan
te esttmado, Certamente recebera
uma grande manifestação de amÍza-
de por parte de amigos.

'

x x x
.,

Dia 7 colherá mais uma flor DO

alegre jardim de, sua existência a

simpática Irene Inez, dlleta filha do
sr. CarIai!! (Martha) Kovalski, o dia
terá a sua devida signiflcação, pois
os cumprimentos estarão em pauta
para:à �Irene Inez que completará
mais um feliz aniveraário.

A colUna almeja muitas felicida
des aos aniversariantes.

AVI.'SO\

Aviso aos interessados, que a

Comissão Examínadors para
Carteira de Motorista, estará
nesta cidade, dia 19-02-71.

Dovumentos exigidos
1)' 4 fotografias 3 x 4 fundo

branco c/gravata,
2) Exame médico em formu-

lário da, Coletoria.
3) Titulo de Eleitor. \

4) Certificado de reservista.
5) Carteira de Identidade.
6) Fôlha 'corrida do Forum.

'7) Atestados de Condute e

Residência da Delegacia de
Policia.

Para revalidação' ,

I, 4 fotograftes 3 x 4 fundo
branco c/gravata.

2) Exame 'médico em Iormu
lá rio da Coletoríe.

3) Carteira da Identidade.

Canoinhas, janeiro de 1971.

Harle:v Aval dos Santos
Bel. Delegado de Policia

admite Extensionistas
- Estar disposta a desenvolver
o trabalho .em qualquer cidade
do Estado.

NOTA: Para. a ficha de inscri

ção é necessário uma

fotografia 3 x 4.

As inscrições estarão abertas
até ,dia 14 de f ..vereiro. Para
melhoras. tnformeçõ es procure'
o escr ítórto da Acaresc,

A extenstonista da Acaresc
de Canoluhas comunica "a tôdas
as mte reaaadas que se acham
a be r tas 8S inscrições para fi

teste de seleção para o trabalho
de extensão rural.

/

. Rvqutsltos para' inscrtçãc:
-- TH de 19 a 25 anos.

- Idoneidade moral.
- Curso secundário completo.

Boa saúde.
Boa conduta.
Ser soltetra.

Ro.eli Carneiro
Extensiontste Doméstíca Rural

,.;-

HEGlSTRO CIVIL
E, D I T A I S

Sebastião Grein Costa, Escrevão de Paz e Oficial do Registro Civil de
Major Vieira, Comarca de Oanoínhas, Estado de Santa Catarina

Faz saber que pretendem casar: Arcino Schll1cubier e Teresa
Claudino, Êle, natural dêste Estado, nascido em Cabeça Sêca, muno de
Itaíópolís, no dia 29 de julho de 1942, lavrador, solteiro, domiciliado e

residente nesta cidade, filho de Henrique Schlucubier, falecido, e dê dona
Anna Sehlucubíer, domiciliada e residente nesta cidade. Ela, natural dêste
Estado, nascida nesta cidade, no dia 21 de abril de 1947, deméstíea., sol
teira, .domiciliada e residente nesta cidade. filb.a de Agemiro Claudlno e

de dona Davína França, domiciliados e residentes nesta cidade.

Analdo 'Per�ira dos Saotos e Eunice das Dôres Souza. J!:le, natural
dêste Estado, nascido em Ronda, muno de Papanduva, no dia 4 de 'março
de 1949, Auxiliar de Escritório Técnico, solteiro, domiciliado e residente
em Papanduva-Sü., filho de Otávio Pereira dos Santos e de dona Maria
Rosa Ferreira dos Santos, domiciliados e residentes em Papanduva-SC ..

Ela, natura! dêste Estado. nascida nesta cidade, no dia 21 de setembro de
de 1949, doméstica. solteira, domiciliada e residente nesta cidade, filha de
Otacilio Florentino de Souzà, falecido, e de dona Lucílía de Souza Fer
nandes.idomüíada e residente nesta cidade.

ACooso Kuop Sobrinho e Genoveva Líehínêskí, J!:le. natural dêste
Estado, nascido em Rio Claro, neste municipio, no dia 14 de dezembro de
1946, lavrador, solteiro, domiciliado e residente em Rio Oíaco. neste muni
cipio, filho de Alfredo Knop e de dona Carlota Knop, domiciliados e resi
dentes em Rio Claro, neste munícípío, �la, natural dêste Estade; nascida
em Rio Claro. .neste, munícípío, no dia 2 de ,junho de 1950, doméstica.
solteira, domiciliada e residente emRio Claro, neste munícípío, filha de
Vitor Lichinéski e de dona Francisca Jientara Lichinéski, domiciliados e

resideotes em Rio Claro, neste munícípío,
Apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civll art. 180.

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

para fins de direito;

Major Vieira, 23 de janeiro de 197!.

Sebastião Greio Costa - Oficial do Regístro CivIl ,n

Publicação oficial da

Prefeitura Mun. de Três, Barras
deÁ�zernbr� de 1970PORTARIA

,

efEfr o Municipal de Três Barras,
uso de suas atribuições, etc.

Dorivál Bueno
Prefeito Municipal

Seeínándo de Andrade
Secreto

.

Subst,'

V�nde-se
Uma PRENSA PARA TELHAS, automática, de

procedência alemã, em

financiamento. Ver e

em Papanduva, Santa

estado de nova .. Estuda-se

tratar na Olaria Cruzeiro,

ICatarina. 2
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CORREIO DO NORTE

No1ícias

Vigaristas
Dois individuas, usando 08

nomes supostamente falsos de
Rosalvo Gonçalves e José Ma
tias, armaram uma "arapuca"
em Joinville

_

onde pretendiam
ludríbríar agricultores e pessoas
íncautas.. Alertada a tempo, 8

Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Santa
Cataríne, através dos seus As
eessores Jurídicos Dr. Antônio
Henrique Buleão Viana e Dr.
Herculano Klaumann, constatou
a 'vigarice e egora os doís' fal
sários estão recolhidos a Delega
cia de Polida de Joínville,

ccArapuca"
No dia 4 de janeiro os indi

viduas Rosalvo Gonçalves, cuia
verdadeiro nome é Washington
Sobreira e José Matias, cuja
identidade .é Matias de SOUZ'l

30.01.1971

da FETAESC

pretendiam
Cavalcanti, intitulando-se Fiscais
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura -

CONTAG, se apresentarem na

sede do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Jotnviile,
dizendo-se credenciados para
fundar uma Delegacía, naquela
cidade. Com Q colaboração 'do

Sindicato, de imediato, instala
ram um Escritório, em sala
alugada no Centro da' Cidade,
anunciando qUE' a referrda D�
legacia teria jurisdição se b 60

municípios de Santa Catarina e

mais alguns no Estado do Paraná.

Montado o Escritório os' "vi
garidas'" anunciaram a ebertura
de um concurso, cuja finalidade
era recrutar fi!>cais e seer etárias,
para atuar junto a Delegacia
fictícia. EditaIS foram publica aos'
nos jornais de Jcínville, ofere-

Floríanópolís, 18 de janeiro de 1971

ludribriar Agricultores
cendo 200 vagas com ordenado
superior, a Cr$, 500,00 mensais.
Os candidatos pagavam Cr$
10,00 no ato da inscrição e, se

gundo papeletas publicitárias
Ç1istribuirja� pelos falsários o

concurso seria realizado em

meados de fevereiro, acreditan
do-se que até aquela data arre

cadariam mais .de .doís mil cru
zeiros, considerando o número

. de, candidatos que estavam se

inscrevendo díàrtamente.

Em decorrêneía desta ativi
dade' que já ia por mais de' uma
semana, o Presidente do Sindi
cato rios Trabalhadores Rurais
de Joinville suspeitando dos
dois indivíduos que s� intitula
vam fis!!ais da Contag, dirigiu-se
a F@deração' dos Tra-balhadores
na Agricultura do Estado de
Santa Catarina - FETAE3C,

órgãu representativo da classe
dos trabalhadores rurais do

Estado. A FETAESC, desconhe
cendo o credenciamento de

qualquer pessôa, para agir em

nome da CONTAG no Estado,
entrou em contacto tehfôoico
com o presfdeute da sntídade

nacional, na Guansbara, o qual,
de Imedíato, em despacho tele

gráfico disse Inexístlr qualquer
vículo dos dois individuas com

squêle órgão. De posse destas

Infprmeções, incontinente, os As

sessores Jurídicos da FETAESC,
juntamente com· o sr. Gelsi

Ca8agrande, tescuretro da Mesa,
dirigiram-se para Joinville, onde
o Sindicato dos Trabalhador@s
Rurais requereu abertura de
inquérito. Agindo com rapidez,
o titular da Delegscía de PolIcie

I
Dirceu Machgdo comandou as

buscas apreendendo farto mate.
rial publicitário. Os dOIS Indí.
ciados foram presos e recolhidos
80 xadres de Joínvtlle onde
responderão inquérito. Poste.
rtormente veio informação de
que os dois presos haviam aplí.
cado idêntico golpe nos Estado
de -Minas e Bahia.

R E G I S T.H Q CI'VIt

,i

o Volkswagen 1500 nasceu

com pressa.
Taí o motor de 52 HP

(SAE) que não .deixa a gente
mentir.
É motor com torque e

potência para v. esbanjar.
Basta pisar no acelerador

e êle vira fera.
Mas, uma fera com os pés

no chão. A barra
compensadora e a bitola mais

larga no eixo traseiro
asseguram estàbilidade em

qualquer estrada e em tôdas
as curvas .. Além dessa
valentia, o Fuscão tem ainda
muitas, atrações.

. Pára-choques de uma única
lâmina, tampa do motor
com aletas para melhor
refrigeração, grandes
lanternas traseiras, capô com

trava de segurança, e um

interior com bancos
'

anatômicos, painel.e laterais
com aplicações tipo jacarandá.
Olhe, já falamos demais.

MALLON.

/

o negócio certo é v. dar urna

chegadinha até nossa loja
e agarrar o bicho à unha.
Saia com êle.

.

V. vai sentir a saúde dêle,
,É" mecãnica-Volkswaqen,

para garantir que aquela
pressa vá lonqe, por
anos e anos.

.

Qual é

o outro apressadinho
que pode .qarantir isso?

'VW/5/J

& CIA�
,

Rua Vidal Ramos; 1095 CA NOI NH·A.S-SC.
REVENDEDC,1
AUIORIZAOO

<
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EDITAIS
Maria Uba de Andrade, Escrevente Juramentada do Registro
Civil do Municipio .de Três Barras, Estado de Santa'Cata,rina

Faz saber que pretentiem casar: João Maria de Paula e Noeli
Regina Schenfeld França. Êle, natural dêste Estado, nascido em

municipio de Papanduva, no dia 10 de julho de 1945, militar, solteiro,
domiciliado e residente em Araguari, MG, filho de (ttacilio de Paula
e de dona Maria Costa de Paula, falecida, domícllíado e resídente
em mun. de Papanduva, dêste Bstado. Ela. natural do Estado do
Paraná, nascida em Curitiba, no dia 13 de junho de 1950, doméstica,
solteira, domiciliada e residente nesta cidade, H.lha, de Ivan Nóbrega
França e de dona Noemia Schenfeld França, domiciliados e resí
dentes nesta cidade.

Três Barras, 8 de janeiro de 1971.

Pedro da Silva e Alzi�a Kelcheski. Êle. natural dêste Estado,
nascido em Oanoínhas, no dia 8 de novembro de 1947. operário, sol·
teiro, domiciliado e residente neste municipio, filh.., de José da Silva
e de dona Maria Rosa da Silva, falecida, domiciliado e residente
neste municipio. Ela, natural dêste Estado, .nascída em Bela Vis>(a

. do Sul, no dia 3 de dezembro de 1954, doméstica. solteira, uomíeí
,liada e residente neste' municlpío, filha de Pedro Kelcheskí e de
dona Isabel Batista Kelcheski, domlcãlados e residentes n/muníoipío.

Três Barras, 16 de janeiro de 1971.

.

Antonio .Maciel e AlaÍs da Conceição Lisboa. Êle, natural dêste
Estado, nascido em Três Barras,' no dia 14 de fevereiro de 1951,
lavrador, solteiro, domiciliado e residente neste municipio, filho de
'Sebastião Maciel e de dona Francisca Bueno Maciel; domiciliados e
residentes neste municipio de Três Barras: Ela. natural dêste Estado,
nascida em Três Barras, no dia 18 de dezembro de 1953, doméstica,
solteira, domiciliada e residente em Três Barras, filha de Laureano
Lisboa e de dona Jandíra dé Brito Lisboa, domiciliados e residentes
neste municipio de Três Barras.

.

Apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil art
180. Se alguém tiver conhecimento de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direito,

.

Três Barras, '18 de j!lnei�o de 1971.

Maria Uba de Andrade - Escrevente Juramentada

Detalhes e ,informações com HANS BEYER,
Jaraguá do Sul 0:1 na Redação.dêsta jornal.

CASA
rt'

\'
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Atividades da Câmara Municipal
Senão (to �ia' 1;0 de dezembro de 1970.

Presidente: Dr. Paulo E. Hoohs Faria. 1 o Secre
tário: Adhemar Scbumscher. 2 o Secret.ário: Pedro
do. Santo. Con ê8 e ·JDai. o comparecimento dOI
leguinte• Edil: João Seleme, Beoo Fridolio Fuek,
Frencisco Bueno de Siqueira. Havendo úúmese
legal para deliberar o ar. Preeidente decla u

aberta a presente leuão. Lida a Ata da
.

não
anterior foi a mesma aprovada sem

.
·e"· icaçõee.

EXPEDIENTE: ,.

do ar. Dire.lt do Expe-
diente da Câmara u

.

al, e inhando . à
Preeidêuoia, projeto de Rei -o, para .estudoe,
que diepõe sôbre o Regimento no da Câmara
Municipal. ORDEM DO Dl . ador Pedro
dó., Sautoa Corrêa, devolveu Me-a o ejeto de
Lei que dispõe -sôbre BDU ção e suplem taçõel
de dotacões orçamentária. II imnortânela: Cr$
60.950,08, e, que supleme .8 dotações orçam tá
riu na importância de Cr 60400,00. O Ir. e

sidente deaignou 80 Verea r Francisco Buen de
Siqueira para integral a' omiuão de Reda ao.

Entrou .

em 2a. di.cunão e vot&ção OI pareQ rei

. fa.vorávei. dai Comiuõe. de gi,lação e atiça
e Fínsoçee, sôbre o projeto de Le ementa

dotações orçamentária. por conta do exceuo de

arrecadação do corrente exercício na importância
de C:,$ 60.400,00, lendo aprovado e encsminhado

30.01';'1971

de Canoinhas A tenção Contribuintes do I�P.I.
à Comiuão de Redação para exarar parecer e

texto fio h. Dal me.mal Comiuõel eot ' �'m 2a.
disc ,""'o e votação OI parecere

.

voráveil ao

. [·.,eto de Lei que anula e lU' ente dotaçõel
orçamentárial na

.

portâuci de Cr$ 60.950,08,
lendo aprovado e dei chad. a Comiuão de Re
dação para exarar parece e exto fina). A Comia
.ão de Legillação e JUI; a spreeentou parecer
fnorável ao projeto de eto Légieletivo, que
fixa a repreaentação do II! ice Prefeito, sendo o

mesmo deapeehado à C - iII o de Fioançll. para
exarar parecer. Eotrou e 2a. ilcullão e votação
oi pareceres favoráveis a. omiuõe. de Legiala
ção e Justiça e Fiuan • '0 re o projeto de Lei
de origem executiva concede auxílio ao

MOBRAL, sendo aprova despachado à Comia-
Ião de Redação par.a e aborar texto final. A
Comiuão de Redação apresentou parecer e texto

final aOI projetos de Lei que, fixa a OrgAnizeção
da Prefeitura Municipal de Cenoinhee a, dá outrae
providêocias, e que autoriza o Chefe do Poder

,

Executivo adquirir e doar imóvel e COTEX, lendo
ambol o. pereceres aprovado. em h. e úoica
dilcunão e votação e.encaminhadoe ao Ir. Prefeito
Municipal para sancioná lo•.

Canoiobea, em 26 de janeiro de 1971.

.4ltamiro Ricardo Silva - Diretor do Exp. da Câmara

·.PreFeitura Municipal
da Receita referente ao mês de agôsto de 1970Balancete

----------�-------------------------------.....----��--..........-------------------

c Ó D I G O S II II' R E C E I TA R E A L I Z A DA
DESIGNAÇÃO DA RECEITA

Geral I Local Até'o mês Cr$" Do mês Cr$ "TOTAL Cr$

1 0.0.00

1.1.0.00
1.1;1.00
1.1.1.22 01
1.1.1.36 02

1.1.2.00
1.1.2.10

03
04
05

1.1.2.�0
06
07
08

1.1.3.00
-, 09

1.2.0.00
1.2.3.00

10

1.4.0.00

1.4.100
1.4.1 20 11
104.2.00 .12

1.4.4.00
1.4.4.10 13

1.5.0.00
1.5.1.00 14
1,5.2.00 15

1.5.3.0� 16
1.5.9,10 10
1 5.9.20 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
2.5.1.50 23

2.5.3:00
2.5.3.10 24
2:5.3.20 25

RECEITAS CORR,�NTES
,

Receita Tributária

Impostos
'

"

Impêeto Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Sérviçtll de Qualquer Natureza

Taxas
.

Taza. pelo Ezercício do Poder de Polícia
01 -. Taxa de Fiscaliseção e Licença de Veículol
02 - Taxa de FilcaJização e Licença 'do Com.
03 - Taxa. de Fieoalízação e Lio, do Com.

Tan. pela Pre.tação de Se
01 - Taxa de Expediente
02 • T6X8 de Serviçal Ur,
03 • Taxa de Abate

Contribui
-

01 •

01 -

P , iC,ipações em Tribut
Cota- pa e do Fundo de Porticipaçã
Retôrno' do Impôsto Territorial Hura

P' rtlclpaçâo em Tributos

Particip, ção no Impôsto .íCirculação
R celtas Diversas

-Multas
Indeniaaç rei e Restitulcõee
Cobrança Dívida Ativa
Contribuiçõ . Compuuôeiae
Receita de Ci itêrica

. Outra. Receita

J

.RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital
Participação em Tributos Federais

Cota·parte do Fundo de �8rticipBção do,. �un .• 50%
Cote-parte do Impôsto UOICO ./Combu6tlvell e Lubrií.
Cota-parte do Impôsto �Unico sôbre Energia Elétrica

Cota-parte do Impôlto Uoico sôbre Mioerai. do Paíe
\.

Auxílios e/ou Contribuições
Auxílio. e/ou Contribuições da União

Auxílio. e/ou Contribuiçõee do E.lado

Total dai Receitai de Capital
TOTAL DAS RECEITAS

...

6.635,54 I 52,65 6.688,19
754,�() 153;24 908,14

I 2.0M,OO
49;92 2.357.52

49,90

1.451,00 126,14 ' 1.577,14

<

SaldoS. do exercício anterior

Em Caixa
Em' Banc().

TOTAL ·G.ERAL

16.929,40
11.411,63

30,85
,

2.906,11 19.835,51
�1.411,63

.30,85

•

17356

125.045,34

28371,88

110.698,92

2906,11 31.277,99

't4.172,86. 124.871,78
,

'1'.

,25,86
i47,7'0

,.._---_...!.....--------------.--:---_--..

Três Barras, 31 de ag'ôsto de

Dorival Bueno - Prefeito Municipal'

1970.
. ..�.

Reina.ldo Crestani - Glontador

De conformidade com a Portaría n.? DRF' 10 de 18 de

janeiro. de 1'971, é fixada parta o exercício de 1971, a seguinte
escala para 08 contribuintes apresentarem aa "DECLARAÇOH:S
DE INFORMAÇOH:S" do Impôsto sôbre Produtos Industrializados.

cuja razão social sejll iniciada pelas letras:

A 8 E dia 12 de cada mês;
F a I dia 13 de cada mês;
J a p. àia 14 de cada mês e

Q a Z dia 15 de cada mês.

Os dias fixados nesta Portaria consideram-se prorrogados
para o primeiro· dia útil seguinte, não havendo, por qualquer
motivo expediente no órgão receptor.

.

Pôsto da' Receita Federal de Canoínhas, 25 de janeiro de 1971,

Francisco Zaziskl - Chefe do PRF Matr, 1621.148·

Firmas

•

VENDE-S (J
TROCA-SE

m casa de ALVENARIA.
iller.

Wigando Wiese ou Darcy Wiese .

de Três Barras
Balancete da'. Despesa referente ao mês.

de agôsto de 1970..

Discriminação da Despesa por Ór
gãos do 8ovêrno e Administração

Orçamentária
1 - Câmara de Vereadore.
2 - Gabinete do Prefeito
3 -

sec�taria
Geral

4 - Set Contabilidade
5 - Setor

.

Segureuça Pública
6 - Setor de aúde Pública
7 • Setor de

. cação e Cultura
,

8· Setor do Foro' to Agropecuário
'

9 • Serviçoe Urb 00.

10 -, Serviços de' bras e

Viação. O R

E.tradal 1212,60 1.212,60

16.220,741 16.220,74 ..

. 600.00. 137,50 . 7�7.50
47.781,55 17.358,71 65.140,26

Restos a Pagar
16.929,39 2.906.10 19.835,49 Do exercício de 196 . 26.257,75 8.156,00 34..413,75
540,p 540,17 Do exercício de 19· 9 15.072',09 50,55 /15.122,64

4132984 8206<55 '4953.6,39
46.511,15 7.634,05 54.145,20

89.111;39 .25.,565,26 114.676,65

145.14 12,25 157.39
2,00 2,00

698,65 244,85 943,50
Social

665,43 84,35 749,78
2.359,57 3.20 2,362,:'7

82.327,04 11.266,75 93.593,79

� DESPESA REALIZADA

� Até o mês Cr$� Do mês Cr$ " TOTAL Cr$

529,75
2.255,17
2.512.83
6341.75
4-00,00
571,01

10059,64
467.00
'576,63

24468,24

529,75
1.916.22 338,95
1.310,20 1.202,63
5.886,50 455,25
40.0.00 /
532,01 391,Õ0

3.696.99 6.�2.65
,

"4'55,00 ,. 12,00
406,5" #> 170,07

'15 82?4�8 8640,66

'17221:,21 48.182,02

554,18 .

5.375,03
7,51

1,68

6,23

4.386,98
37;08 9.814,51 10,368,69

1I25.045.34

Três Barras, 31 de agôsto de 1970.

Doriv,al Bueno
Prefeito Municipal

Reinaldo Crestani
Contador

••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••

!1····õ�;:··z�é··w�iky;i�···N;ti";id·�·d;··s�·í;·�·;····u
iS Cirurgiã . Dentista ii
5! c I C 005589159/DEP 55
- -
.. �.

55 Clinico dentária de senhoras e crianças.
.

55
.. ..

§ Especialização em Odontopediatrla. Ü
:: Hora marcada ::
- . ,. =
II Praça Lauro_Müller, 494 - Fone, 369 ::
H . =
:=::�===:=:==::=:::==:I=:::::::::=-:::I=::::::I=::==::::===::11:::::::==::=::::::;:::;;
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ADO' XXIV - Canoinhas (sq, 30 de janeiro de 1971 - N. nu

Curso' do 181M
ensinar limpeza urbana

A Escola Necionalde Serviços Urbanos do Instituto 13rasi!eiro
de Administração Municipa� (IBAM) vai ministrar. no Rio de Janei
ro, um curso de limpeza urbana, no período ,de 1.° a 31 de março,
sob o patrocínio do Ministério do Planejamento.

'

O objetivo principal do curso é ensinar a08 ;eus participan
tes as modernas técnicas de limpeza urbana. aplicedas aos serviços,
de coleta, transporte e destjnaçâe final do lixo das cidades. Da pro
gramação do curso constam 08 seguintes temas; aspectos epedemioló
gicos; eoonomrcos e financeiro.

.

do lixo; orgaDizaçãoj concessâo e

administração dos serviço!! de limpeza urbana; métodos e itinerários
para a coleta domiciliar; destinação e aproveitamento do lixo; veícu
los e outroI equipamentos; e ainda ccntrêle, manutenção e apropria-
ção de custos.

.

O número de vagas é limitado a 25, podendo perficipar os

diretores e chefes do serviço de limpeza urbana das cidades com

população acima de"20 mil habitantes.

O curso é inteiramente' gratuito e a8 inscrições acham-se
abertas 9té o dia 15 de fevereiro na lede do IBAM, Rua Miguel
Pereira, n,? 34, ZC.02 - Humaitâ --- Guanabara.

PELOS LARES,
e mO

.....

e§ .�.
Aniversariantes da Semana

ANIVERSAR1.4M-SE filho do sr. Guilherme Lohse

,BOlE: a sre. dona Neide "e Geraldo filho âs sr; Altredo
esp. do sr. Arildo S. 7eixeira; Trapp.
o sr. Geroldo Mo,hr; o j0vem DIA 3: as senhoras donas:
Horácio Costa Junior.' Rosi est» do sr. Luiz Fer

nando Freitas e Zagata esf).
AMANHÃ: a srta. Maria do sr, Silvio Siqueira; os

Lsabel de Paula e Silva. srs.: Waltrido Haensch, Se-

DIÁ 1.0: a sre. dona Ianete vero Senczuck 'e . Vilson Gra

esp. do sr. Raphael Boeing., nemann Costa; a senhorita

os srs.: Antonio Rodrigues e
Maria de Lourdes Coloco.

Frederico. I], de, Olioeira; as DIA 4: a sre. dona Jraltri
srtas.: Terezinha Wardenski da esp. do sr. Antonio Vai
e Ceni Terezinha (ilinski; os

.

late; a srta. Maria ,�arli
jovens:' Rodolfo Koch e Ni. Grettin; a me/nina Elsa Maria
tialdo Roeder r_o; a menina filha do sr, Paulo Soares; os
lndialci de Fatima filha do meninos: Nivaldo filho do sr..
sr. Alcides pires; o menino Jovino Roesler.e Geraldo
Wilmar filho do sr.

\ Osmindo filho do sr. A/tudo Orosskopt.
'Waldmann. DIA 5.� as senhoras donas:
DIA 2: as senhoras donas: Dirce esp. do sr, dr. Aristides,

He,t.wig esp. do sr. Antonio E. Diener res, em Florisnâpolis
/{oh ler, Ma1ia esp. do senhor e Eoandiro esp. do sr. João
Boleslaú Kiviscien e Marilda Paulo; os jouens Mário Alber

Cecilia esp. do �r. Waltrido ti e Ismael Tadeu Treuisani;
5imm; OS srs : Milton Hu- a menina Maria Lucia filha
menhuk, Rodolfo' Auebach e do sr. Célio Kohler; o menino
lnocênào Tokars/:.i,· as srtas.: Ivo. filho do sr. Miguel An
Eugenia Senczuck e Domitilia droczev.ecz.

'

Bialeski; os meninoS: Glaucio Nos'sos cumprimentos.

o Supermercad
derecebeu

x x x

o granil> acontecimento socjal
dá cidade. sem dúvida, foi. o

enlace metrimonial de Romeu
P. Ana Rita, acontecendo um'

verdadeíro reencontro de tradi
cionais" farn fUas cenoínhenses.

X x x

-Seguiu par'a a Alemanha,
numa viagem de estudos, o

Governador En'genheiro Dr. Co
lombo Mschado Salles.

x x x

O Deputado csnoínhense, sr.

Benedito Th. de Carvalho Netto
estará amanhã em Flo'�ian6pblis,
para a' posse -e inicio de suas
lides legislativas, com à eleição
da Mesa da Assembléia.

O industrial sr. Luiz Freitas,
Presidente da ARENA irá espe
cialmente pera assistir as sole-

.

mdades da posse.
'

X X X
.

O Ouro Verde ElC., campeão
da LEC-1970, realizou concorrido
festrval esportivo, domíngo últi
mo, em SUB praça de .esporte no,
Campo da Agua Verde, culmi
nando com. a partida de fundo,
derrotandq o Grêmio Renner

...
de CÓritiba. � .. .,

Notas
\

Esparsas
Em nossa cidade, paasando

uns dias, visitando familiares e

amigos, o médico Dr. .Thomé
Machado,residente naGuanabars.

x x x

Também passou uns dias em

nOS8a cídade, o sr. Alfredo Salfer,
de alto comércio de Joinville e

proprietário, de uma rêde de lo
jas na msnchester e vtsínhanças.

x x x

O sr, �a!lilio'Humsnhuk, do
alto comércio local, já é sessentão,
aniversário ocorrfdo 38. feira
última, fest;'jando com familiares
e amigos, na chácara do Clube
de Bolão, 58'. feira.

X X X

O serviço de recenseamento
do Departamento .Nacional de
Estradas de Rodagem, após os

serviços levantados no trecho
da estrada Csnoínhss-BR 116,
encontra-se agora ultimando o

mesmo serviço no trecho Canoí
nhss- Mafra e

.

Canotnhes-São
Mateus, acampado no conhecido
Km.6.

x. x x

Animadíssimo e bastante con-.

corrido o anunciado baile das
Rainhas da Rádio Canoinhas,
r"'slizado sábado último no 8al90
Hatsbach, na localidade de
Parado,

x x x

O Prefeito sr.. Alcides Schu
mscher estuda uma grande csm-

.

panha de v�cinação anti-rábice, J

,que ficaria .a cargo do estudante
de veterínáría Antonio Carlos

Cubas, já disposto à grande
tarefa.

•

comp

por ,preços qu

Canoinhas
erradicar a

luta para
•

raiva
•

canina

Você também é responsável!
" -

A Prefeitura Municipal de Canoinhas I iniciará na

próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro, uma Campanha
de Vacinação Antí-Rábica, visando exterminar a raiva canina,
sério problema em' nossa cidade. A Campanha 'será

realizada por um técnico competente, será gratuíta e

cada cão vacinado receberá uma plaqueta de identificação

'Vacine seu cão e tenha-o sempre amigo.
Maiores esclarecimentos serão prestados' diàría

mente, através da Rádio Canoínhas.

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

Cine Teatro Vela Cruz'
APRESENTA -:-�:-

HOJE. a. 20•• 5 horas - «len.uu 14 anol

UM TREM PARA DURANGO
com AnthoDY Stêffen. Mark Dsmcn, Dominique Boschero e

Enrico Maria Salermo.

, Um trem que transportava perigo, intriga e morte.

Em Tecbnicolor Techniscope.

DOMINGO • a. 13.30

UM TREM A DURANGO'

...... 20,15 b - ••D�. 14 ano. ITEUS BRAÇOS

DOMINGO. B. 16.00. cen

VOL

20.15 h - cens, 14 anol

A
-

S ,O L I TA R IA
/

com Michel Ducbaussoy.
Maurice' Teyo8c.

Nas trevas ,da
deelisendo

DIAS

.MEU TONHO
de Lima, Vera
Rucbel.

censure 14" Ano.

A SUL:
, ,

cl Stepan N�rce88ion, Lula Simone Malaguti e Françoise Forton,
Marcelo poderia ser o seu Iilho. ou o seu irmão, ou

"

.

você mesmol

DIA 07 domingo:

D'J,ANGO não espera, mata
com Sean Todd, Pedro Sanchez. Rada Ras!limov e outeoa.

Em Eastmancolór - Cromoscope.

AGUARDEM:

I nferno no Oeste

O ·Direito de Nascer

JORDA N
150 e,

\ ..

2 litros

m tem

\,
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