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As \ crianças correm festívamente com suas c-es

tinhas recheadas de guloseimas: chocolates, bombons,"
casquinhas cheias de amendoim açucarado. Os pais
ansiosos observam. a reação dos filhos: estarão'
contentes ou acharão pouco?

Sim. Esta é a Páscoa de hoje nos lares dos
maís- afortunados.'

E nas casas dos menos afortunados?

Lá estarão certamente, crianças talvez um pouco
aborrecídas com

.

o pouco quinhão que lhes coube ... \

Mas,... ao Supremo Criador nada! escapa, e eis

que passados os primeiros instantes, tudo se modífí-
. ca: os que ganharam mais, comeram mais rápida
mente que os outros; e os que pouco ganharam, se

alegrarão dizendo aos demais, que já comeram' tudo,
ou -

que guardaram um pouco para amanhã.'
.

E ássim as' diferenças se ajustam e - talvez
maior alegria se encontre naqueles que- pouco rece

beram, do que nos que. foram melhor aquinhoados.
É .

a Páscoa dos nossos dias ...

A alegria espiritual foi substituida pelos' valôres
materiais, mas mesmo assim' DEUS continua a

olhar os menos favorecidos.

I...,.

Canoínhas, 07 de abril de 1971.,
Paulo A. Frank

..

\
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Cidade-71
Como é do conhecimento de todos, já estão em 'adian

tada fese de construção os edifícios do Banco do Brasil e
.

INPS, no, .centrissimo da cidade. -,

.

Aqui registramos o fato porque sem dúvida algume,
- será uma cóntribuição de pêso para a acentuação urbenístíca
de Canoinh$s. .'

/'
-e,

.' '"

-x-

Aproveitando os feriados da Semana SaÍlta, muitos
canoinhenses deram uma escapada para o litoral, efim de
se deliciarem com os últimos díaa, de verão.

.Sociedade
Maria de Lourdes Ferraresi (Mahide).e Maria Helena

Voigt, garotas de uma nova geração, canoinhense, começam
a despcntar nas reuniões sociais, marcando presença \ cóm

muita grata ê simplicIdade.
.

j ./
-

-x-

Avançou mais um ano no tempo, dia 2 p. p., a srta. �

babei Prohmann. A ela, "o tudo de bom'! desta coluna.

Acontecimento... -'
Dia 2 p, p., o Grêmio XV de Julho reupíu-se com um

nôvo objetivo: Renovação. Assim sendo, estiveram presentes
_novos elementos, futuros gremístas, 80S quais fóram expos
tos os objetivos, a finalidade, enfim o que é o Grêmio XV
de Julho. Aguardem, portanto, que em breve a movimen

tação gremiata estará novamente com fôrça total.

Dicas
Uma música genuinamente brasileira, de .autorra e

interpretação de Chico Buarque de Holanda, já aparece com

destaque nas paradas de sucesso: "Apelar de Você".
,o

-x-

Never Married Railroad Man: um grande sucesso de

Shockíng Blue, numa gravação da Polydor, barbarizou a

Oash-Box intern'aclonal.
-x-

Ainda falando em Grêmio -XV de Julho, êles estão

pensando num Baile Caipira para maio. Entraremos . em

mai8�d-étalhes nas próximas edições.

Última I

o negócio é o seguinte: Amanhã o programa certo

será ir assistir à Gínkaua, numa promoção das Formandas-71.

Depois háverá uma soireé na SBO, também promoção
das Formandas, ,_o som dos "The Jetsons".

�

I, ,

.-x-

Bem, uma Páscoa alegre pra todos, e até a próxima semana.

l

�
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o Deputado ceneínhense, Be
nedíto Therézio de Carvalho
Netto, 'nosso ilustre represen
tante na Assembléia, extreou
na Casa do Povo, sexta feira.
dia dois, objetivando a possibi
lidade da dilatação dos prazes
exigidos pelo'Decreto . • .

SF-22-3-71j04. que se refere a

convênios entre o Estadó e os

Municípios. Já têrça feira· última,'
dia 6. o "Governador Colombo
Salles escolheu o Deputado
Evaldo Amaral para líder do
Govêrno na Assembléia Legis
lativa durante. o encontro da

_

bancada arenista e do Presidente,
.
do Partido, senhor Renato Rs-
mos da. Silva com c Chefe do

. Executivo no Palácio dos Des

pachos. Também, naquela opor
tunidade, por indicação dos

próprios parlamentares, foram

Nota de

agradecimento
/

Rubens Ribeiro da Silva'
CAIXA POSTAL, 2

.

FONE, 128 . CIRCULA AOS SABADCS

Paróquia daSantaCruz·71

LOTHARIO KOHLBECK e

FILHOS, agradecem a todos

quantos ós consolaram pelo pas

semento de Sylvia Kohlbeck,
especialmente aos clínicos, Dr s,
Osvaldo Segundo de) Oliveira,
Reneau Cubas e Dra, Adsyr
Dietrich, 'pelo. zêlo e dedicação
com que se houveram

_

e ao

Revdmo. Frei Henrique pelas
. palavras de confôrto, quando do

sepultamento e aos bon!, vizi
nhos e perentes no atendimento
eonstsnte durante .. moléstia
da querida e inolvidável extinta.

A todos, então, 8 nossa imor
redoura gratidão.

-,

CaDoinhas, 6 de abril de 1971.

Diretor:

No, transcurso de mais uma data'

,. magna dã Cristandade, a Páscoa do Senhor,
� a Comunidade, Católica de Canoinhas

quer desejar copiosas bênçãos de Cristo
Ressuscitado para todos os que com ela
colaboraram durante esta Quaresma na

benemérita Campanha da. Fraternidade.
Auguramos que um pouco mais' de com-

preensão tenh'à entrado em seus lares.
.

Que um pouco mais de união haja des
pontado' entre os esposos cristãos de'
nossas famílias. Que um pouco mais de

díálago autêntico tenha conseguido vincu
lar pais e filhos' num esfôrço comum de
união entre as gerações adultas e jovens.
Que cada qual tenha podido dizer: também
eu me estou integrando na construção de

. um Brasil maior e mais feliz.
Se Cristo não teve mêdo de enfrentar

tudo o que enfrentou para a Reconcílíação
de todos os seus Irmãos com Pai, como

é que nós, que nos orgulhamos de sermos
.' ,

seguidores e irmãos de - Cristo, nos vamos

deixar arrastar. pelo- comodismo e não

arregaçamos as mangas e nos lançamos
a andar as pegadas de Cristo: nosso

Mestre e Amigo. Se Cristo teve a fôrça
e a coragem de realizar a sua Ressurreição
tão gloriosa, vamos também nós ernpe
nharnos numa sempre maior cooperação
com êle. �e quisermos ter' uma Páscoa
feliz e frutuosa tentemos assumir em
nossa vida algo daquilo que o Cristo �s
pera de nós: não será excessivamente
muito, mas será sempre um apêlo à nossa

generosidade humana e crista. Se Cristo
deu tôda 'sua vida na regeneração total
da humanidade, o cristão não se deíxará
ficar atrás na construção de um mundo

tão desprendídamente remido e por preço
tão elevado.
�

-, Cristo f

o,
I a nossa fre� Siga.mos-lheas pegadas gloriosas! E FEL�ASCOA!

__._--------_
.

� ã�_
Therézio extreou na Tribuna e é Vice-Líder

-

escolhidos os nomes dos senho
res Antonio Hei} e Benedito
Therézio de Carvalho Netto,
para os postos de líder e vice
lider da ARENA na Assembléia

Legislativa, respectivamente.
Therézio encontra-se em nossa

cidade, juotamente com sua

exma, fsmílía, passando: as

f�stas de Páscõa.�

Inovação' e 'Comunicação
Por:�Alfredo de Oliveira Garcindo

\ .!�
..

IPI - D�.volução de Créditos
Para se habilitarem à devolução em dinheiro, dos créditos exce

dentes do IPI decorrentes' de estímulos de exportações, as indústrias
deverão à Receita Federal uma-eguía dê, ressarcimento», até o dia. 23 de
abril para os créditos anteriores acumulados até 31 de dezembro. A partir'
do exercício de 1971, até o último dia útil do mês subsequente ao trimes
tre vencido. Instrução normativa neste sentido Ioí assinada pelo Secretário
da Receita Federal, dando seqüência às medidas que o ministro Delfin
Netto promulgou. para propiciar estímulo ás exportações .

Decreto do Governador Colombo Salles' modifica
nomenctatura da -Secretaria da Fa'zenda

" Decreto do Governador Cólombo Salles já foi publicado no Diário
Oãêlal aprovando a alteração de nomenclatura e relataeão de cargos em
comissão da Secretaria da Fazenda. O ato propôs a divisão dos 11 cargos
de diretores em setores distintos como sejam: Gabinete, Coordenadoria
do Tesouro, Departamento Central de Compras, Departamento do Patri
mônio e Contadoria Geral-do Estado.

Cursos com Bôlsas de Estudos para Seryidt}-res
Municipais

O Ministério do Planejamento concedera ainda no 1.° semestre
de 1971, bôlsas de estudo para treinamento de servidores municipais nos

campos de Administração Municipal, do Orçamento-Programá, Ensino
Primário e Fiscalização Sanitária. O programa faz parte do convênio 'fir
mado em fevereiro pelo Ministério com o IBAM-Instituto Brasileiro de
Administração Municipal, que se encarregará de ministrar os cursos na
sua Escola Nacional de Serviços Urbanos. Com êste plano de aperfeiçoa
mento dos funcionários das Prefeituras, visa o Ministério do Planejamento
acelerar o processo de eapacítação.dos Municípios para que possa aplicar
mais eficientemente os recursos transferidos pela União. Há verbas para
':a manutenção dos cursos. .

.

As Prefeituras dOI muníeíptos do Planalto Norte, centralizando
Oanoínhas, devem se inscrever, relacionando os seus funcionários..

. Metas para 1971
O entrosamento da atuação federal com a dos Estados se fará,

sobretudo mediante: /
O estabelecimento de mecanismos, práticos e sistemáticos, para

a eompatíbílízação entre a programação nacional do desenvolvimento e os
Planos dos Estados, para a observância de prioridades nacionais e para
a atuação consistentes das. diferentes esferas de govêrno, em suas respec
tivas áreas de competência. O .fortalecimento da orientação no· sentido da

atuaç.ão integrada entre a União e os Estados, no campo -fiscal e nos

príneípaía setores. Em .cada uma das áreas comuns de atuação-Educação,
Saúde,' Saneamento, Agricultura, Transportes, Comunicações, Energia Elé
tllica e etc, será estabelecida divisão de trabalho e definido esquema de
cooperação financeira e técnica. .

.

,
Diante das metas anuneíadas pelo Presidente Médici,'os novos

Governadores terão amplo apôío para. executarem seus Planos de Admi
nistração e Desenvolvimento. Santa Catarina também com o seu Plano
elaborado pelo Gov�rnl!odor Colombo SaUes, será sustentado sem descon
tínnídede, Terá apoio integral do Presidente da República. Noticia que
aOlma os çatarlnenses. .
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CORREIO DU NORTE 10-04'.1971

ANIVERSARiAM-SE
HOJE: as senhoras donas:

Maria esp. do, senhor Jacob
Seleme e Hilda esp. do senhor
Affonso (Irosskopt; o- senhor
AntonioKoller; a srta. Wanda
Wardenski; o jovem Annim
Schumachet; o menino Fran
cisco Eloyr filho di! senhor
Augusto Sabatke.

DIA 13:' as sras. donas:
Prida esp. do sr. Carlos Wag.

_

ner Filho' e Maria esp. do
.sr. Edmundo Hadmann; o

sr. Alberto Wardenski; O

jovem Afonso Küchler.

DIA '14: 'as sras donas:
Elmv esp, do sr. Mário Máver
e' Lidia esp. do, S1.' (intonio
Soares; os SIS.: Bruno Hugo
ColQdel, Julio R,udey, Heinz
Brandes e Otto Hoeptner; as
sttas.: Oenoveva Woiciecho
wski R Berenice Maria de
Souza; o jovem Roque Amauri
Medeiros; a menina Antoninha
Bernadete filha do sr. Milton'
Mendes. �

CORREIO',DO
'NORTE

Rocha; os srs.: Miltorz Nunes,
Vendolin Metzger, Francisco
Schaika e Romão Nidzielski;
a si ta. Edinir Leoni Vost: o'
jovem Darcy Silveira; a me

nina Margareth Christina
=filho: do sr. Eurico Wagner.

_."

DIA 16: o Sr. Firmino de
Paula e Silva; as senhoritas:

.

Dalua Furtado e Eloêt!
Medeiros.

AMANHÃ: os srs.: Miguel
Andruczevscs, .Odracir de
Oliueira e Eroino Priedmann.
DIA 12: o sr. Modesto Za

niolo; a srta ..

- Vitória Seleme;
o jovem Adilson Voigt; a
menina Lucia Maria {ilha do
sr, Waldomiro Medeiros; o

menino Helton Nacit filho do
sr.•Michel N. Séleme.

DIA 15: a senhora dona
Marlene esp. do sr, Fernando

Aos aniversariantes nossos

parabéns.

�Leial Assine! Divulguel

PreFeitura Municipal de Major Vieira
- - ......... '

Balancete
có DI GOSIIGeral I Local

1.0.0,00

1.1.0.00,
1.1.1.00
1.1.1.10 01
1.1.1.30 O?

1.1.200

1.1.2.10,
03
04-
05

'1.1,2.20
06
07
08

1.1.3.00
r,9

1.2,0.00
1.2.3.00 10

1.4.0.00
1.4.1,00
1.4.1 20 11
1.4.2.00 12

1.4.4.00
1.4.4.10 13

1.5.0.00
1.5,1.00 14
_1.5.2.00 15
153.00 16

1.5.9,00
1.5.9.10 17
1.5.9.20 18
1.5.9.90 19

,

20.0.00

2.2.0,00
2.2.0.0 I

_ 20

2.3.000
2:3001 '21
2.3.0.02 22

,2.5.U,OO
2.5.1.00
2.5120 23
2.5,1.30 24
2,5.1.40 ,25
2.5.1.50 26
2.5.1.90 ,27 '_

2.5.3.00
2.5.3.90 28

/

da de FEVEREIRO de 1971
I

RECEITA relerente ao
Â

mes

" Previata
A R R E C A'D A D A

-----.

Até o �ês Cr$ Il 011 mês Cr$ " TOTAL Cr$DESIGNAÇÃO RECEITADA

RECEITAS C_ORRENTES
Receita Trlbu'árl�

- Impostos
Impêsto predial e Territorial Urbano
Impôsto tôbre Serviçal de Qualquer Neturesa

Taxas
TaxaI pelo E:a:ercício do Poder de Polícía

Taxa de Licença e Flecalissção rôbre o Com. e B Ind,".
Taxa de Licença e' Fi.calização rôbre o Com. Ambul,
Taxa de Licença e Filcalizaçãd sôbre obrai

Tall81 pela Predação de' Serviçol
T�xa de Expediente
Tsxs .de Serviçal urbano.
Taxa de Abate

Contribuições de Melhoria
Taxa de Coneervação de E.trada.

Receita P8trlmonlal
Participaçõee e Dividendo. ..�

( ,

2.400,00
150,00 .4,80 4,80

2.5óo,00
50,00
50,00

17.069.54

,600,00
500,00
\ 50,00

,48,00

50,00

50,00f'

-

Transferências Correntes
Participação fim Tributos Federais

Cota-parte do Fundo de Participação dOI Mun .• 50%
Retôrno do Impôsto Territorie! "Rural

Participa -'0 em Tributos Estaduais

Participação
-

no Imp I/Circulação de Mercadoria.

71273,87 ,10.614.95

1.868.66 �.709,44
Receitas Dlve

Multa.
Indeniaaçõea e Restituiçõee
Cobrança da Dívida Ativa

Outras Receitas Diversas
Contribuiçõee Compulsória. de Previdência
Receitai de Cemitério.
Outra. Receitai

Total dai Receitai Corrente.

33.12

118,02

õoo.oo
50,00

1.000,00

33.12

118,02

354,96 186,25'1.600,00 .

50,00
50,00 -,

172750,00

541,21
\

7.396,919672,63

RECEITAS DE
Operações de Crédito

Flnanciemento junto a é.tabeleciménto ban ária e

Govêrno Federal
'

Alienação de Bens Móveis e Imó eis
Alienação de Bens Móvéi.
Alienação de Bem Imôveis
(. TraDsferênclas de Caplt

Participação em Tributos Federai
Cota-parte do Fundo de Participação dOI Mun.. 0%
Cota-parte do Impôsto Uoico I/Combulltíveil e Lu rlf.
Cote-parte do Impôrto �Unico sôbre Energia Elét ca

Cota-parte do Impôsto Uoico sôbre Minerai. do Pa
Cota-parte na Taxa Rodorlária Única

'

Contribuiçõés'
Contribuiçõel Divena.

Total dai Receitai de Capital
TOTAL DAS RECEITAS' c--

Saldos do exerciclo anterior
Em Caixa
Em Bancai
Em poder de relponlávei.

TOTAL., GERAL

100,00

'10.614,96
.4.402,92

2.74
201,36

7.273,87

� : 15,60
2,74

185,76

793251' '

15.329,42
15,221.98

32.291,52
7.289.47

" 16,962,10, 24.9.,2010,00

215,11
'- 10.347,68

3,006.8S
45.861.16

Reinaldo Crestani
MAJOR VIEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 1971.

Coo,tadoll.. ['r1igutl Marão Becil ... Prefeito Municipal

- 7 de abril - /

mundialdia

da saúde
Saúde é o completo bem estar

físico e mentel do ser humeno.

Quantas' são 8S
\

pessoas que
dão o devido valor à saúde que
possuem?
. Quantos são' os que lutem

pela saúde e pelo bem estar de
sua comuuldade?

No ponto d,i> vista que desta
camos saúde, estâ Incluída a

Alimentação e 8 higiene.
Sebe-se que uma das manei

ras de se avaliar o' grau de
desenvolvimento de um pais é/
verificar seu nível de consumo

de hortaliças, de frutas e de
alimentos protéicos. Estima- se

que quanto mais elevado fôr
êsse consumo, tanto mais de
senvolvido é o pais.
Segundo pesquisa realizada

pela Cooperativa Agrícola de

Cotia, na Cidade de São Paulo,
�

apurou-se índice de um consu

mo de alimentos.
o maior consu mo de horta

liças acima de 300, gramas por
dia, tem se ,verificado nos se

guintes países: I,tá'lia, Japão e

França, Vem em seguida os

EE.UU. e o' Canadá, onde o

consumo é superior a, 200 �r8.
mas por dia. Já a Alemanha
Ocidental consome '172 gramas,
a Argentina 124 gramas e o

Brasil apenas 52 gramas.
QusntQ a saúde no sentido

higiene considere-se:

Exercícios suficíentes e ade-
quados.
Sono e repouso suficiente.

Uso adequado de roupas.
Posição firme.

Prevenção às doenças ínfec
,
ciosas.

Evitar fumo e o abuso de
bebidas alcoólícas,
Cuidados com os gentes, olhos,

e ouvidos.

Asseio.

A higiene é sem dúvida uma

grande fonte de saúde.
O progresso de um .pais de

pende das condíçõ ss de vida
de um povo.

7 de abril, dia mundial da
saúde.

-

Domitila Roseli Carneiro
Exteusíoníeta da ACARESC

Recolhimen-

fora de
"

to

prazo do PIS
A, Asseslloriã de Relações

_

Pú
blicas da Delegacia da Heceita
Federal de Ioinville divulgou nota

, esclarecendo 'que, pelo Telex-Cie
eulee n." 672-59' de 11 do fluente,
a Coordenação de ,Arrecadação da
Secretaria da' Receita Federal
informou que,-face à regulemen
tação do "PIS", os acréscimos

, legaig por pagamento FORA DO
PRAZO reverter'llo em' beneficio

\ '

do referido "fundo" e o seu, reco-

lhimento deverá Bcr através o

·'DUA" sob 'os cédigos. MULTA
e JUROS QE MORA número

8408, CORREÇÃO MONETJ\'
RIA númcro 8459.
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A Diretoria do Slndicato Rural de Canoinhas, vi-
sando amparar as. famílias de seus associados vem a �

-

A Diretoria do Clube
contratar com. a,Comp�nhia União de, Seg�ros. Gerais, UIIl· Agrícola 4 P de 'Rio Negro
seguro de

. �lda �oletlvo, n? qual pod/erao ínscrevér-se tem a' honra de" convidar
todo.s os flhad?s desta, entI�a-de �es 'é que. p.ara tanto V.Sa. e Exma. Família 'para
estejam de aeôrdo. com sua inclusã em refendo plano 'o BAILE DOS CALOUROS

127 158 81 de Segur
L

•

,

'
.

. , . que se realizará no dia 17

Õ, ca 'tal' segurado- inicia será de Cr$ 3.000,00, do corrente, na S. P.'O. M.

.

pagáveis em so de morte ca . do por qualquer natu- (Zepelim) em Mafra, anima-

15.00�
-

reza (no trabalho, ou fora d�le, • uicídio, envenenamento) do pelo conjunto Modern
142.1�8,81 com. pagamento do rêmio me . al \ de Cr$ 3,00 não exis- _Tropical Band,

tindo período de ca Ancia, vi rando o seguro no dia :fraje:, esporte.
subsequente ao paga nto

.

d_' ta. fatura correspondente
. ao mês da inscrição.

.

-,-'

-

1971 N. 1121

PreFeitura Municipal de P�:panduva
Despesas efetuadas com os recursos. recebidos do
Furido de Participação dos Municípios (FPM) ce nfor-

_. me determinaçâo da: Resolução n," 100/70. do grégio
Tribunal de Contas da União (TeU) r erente o

exercício financeiro de 1970 -;

RE'CEBIDO
Reoursoe recebidos no exercício

'

Beoursos 'recebido. no exercício referente aliená
Motoniveladora AlIi. Schalmers, adquirida

.

m recursoe
do FPM, de conformidade com o artigo 17

'

da Relolução
90/70 - T C U -,

,

Total dOI r nrlOI recebidos O F P M

LIC
O sp' as C rentes-

Setor E ca

Vencimento. pagos a 14 ( uator

Primário Municipal
Departamento MU,niciPál de

Salário. dOI operário. em ler
.

ÇOI
rodoviária! muuioipais
Saláriol dOI motoristee de veícul e máqu] I rodoviá.rial na
constmção e conserveção da! -e rsdas rod iárial municipaill 7.899.74
Combu.t.íveill e lubrilicautee a Iicados DOI veículo. e má- -

quines rodoviária. em le.viço8 81 estradae mlmjdp!lÍl 10,986,42
Total Bplicado em Ipela. Cor ntes 50.699,81

- \

Despesas de Cepi I

Departamento Municipa e Estra as de Rodagem
Aquilição de uma Motoniveladora rca Ce erpillar, ,ôbre

.

rodai, financiada pelª B S L - CR • Pôrto Ale-

gre.RS, no valol' de Cr$ 172408,0.'0 _

67.562,00
Aquilição lie. ums Pá Carregadeira maroa Csterpiller, sôbee
eeteiral, financiada pela B S L ,�_CREFISUL .' Pôrto Ale·

gre:RS, no valor de 'C"$ 113.791,65 8.897,0.0.
Aquilição de um Trat.or marca Kcmatsu, sôbre e.teiral,
da firme FORMAG Sf-A - Pôrto Alegre,RS:-'no valor de
Gr$ 227.11t38""

. ,

Total aplicado em De.pela. de Capital
.

Total geral aplicado com 0.1 recursoe recebido.

..

do Fundo de, Partic. do:. Mi'miCípio. (F PM ) 142.158,81

Prefeit�ra Municipal d� Papanduva SC, 22 de warçb de 19í1. .e,

___Dr. R.ubens Alberto [azar -�Prefeito Municipal

11692336
stradas de Rodagem

.

erais nal eltradtu
14.890,29

15.000.00
91.459.00

Rural Clube .Igrí-.

cola 4 P
Canoinhas

c- Nov.ena �e
.Independente , . que realizaremos

�

para hOIDologaç�o A d� ..

do seguro já estamos, SANTA RITAtomando as. providêncí s prelirnin res para a inscrição de
todos nossos associad pretende. o dar início ao seguro
no dia 1.0 de maio d corrente an (DIA DO TRABALHO
UNIVERSAL) deven o . que não desejar
participar do seguro 'até a data de 25 do
corrente mês. �

,

Sindjcato
de

�m caso \de invali permanente serão pagos ao

segurado 500/0 do capítal.. este caso Cr$ 1.50,0;00.ainda
quando em vida e os, res.· es aos herdeiros legais men

cionados pelos senhores ssó'ados,

Esperando q compreendam
o alcance de nossa' adiram. em massa ao

seguro que- ora esta os constata o para o benefício de
todos seus familiares, desde. já' tecipamos nossos agra,-'
decimentos pela. aten

- o disg sãda e no aguardo de
suas prezadas notícias -nos na oportunidade para
enviar-lhes as nossas

<, .'

. Cordiais Saudações.
A DIRETORIA
,

P.BEFEITURA MUNICIPAL
da DESPESA·. reFerente 80Balancete

.

DE �. MAJOR -VIEIRA
mês- de . FEVEREIRO -de� 1971

Dilvriminacão da Despesa por Ór- II'" A UT O R L,Z A DA"
J

II R 'E Á L I Z A DA'

����.�g�ã�Os�d�o.8�o�t�ê�m�o�e�4�d�m���i���r�aC�i���������'�D�o���_�o�I�IS�u���em������ Aoob_o�'roTAL Affiom��$��mh�$� tOTAL Cr$
\

,Orçamentária
1 -' Câmara de VeJ'eadorel
2 -. Gshiaete do Prefeito
3 - Secretaria Geral
" .. Setor de Contabilidade
5 • Setor de Segurança Pública
6 - Setor de Saúde Pública
7 - Setor de Educação e Cu!tura

,

8· Setor do Fomento Agropecuârlo
9 - Serviçol Urbano.
10 • Serviços 4e Obra. e Viação' • DMER

Total da De.pela Orçamel!tária

Extraordiná ria
- Créditos Adicionais

-

Decrefo 0.0 172 de 2.2.71
Decreto 0,.0 17a de 2.2.71

9,000,00
22504-;00
12.101,60
22.192,40.
3.072,00
13.900,00
36:40.0,00
10.700,00
9,530,00

109800,00.
249.200

Sub-total

Restos a Pagar
Do exercício de 1970

Total da De.pela Extraordinária
TOTAL-- DAS DESPESAS

Fundos Disponíveis
Em Caixa

Na Telouraria

Em eancos
Qaoco do Bradl S.A. - CI Fuodo de Participo dOI ,

Banco do Bra,i1 S.A. - CjMcvimeoto
Baoco do Eltado de Saota Catarina - C/Movime
Banco Bralileiro de De.conto S.A. - CjMovimento
Baoco Nacional do Comércio S.A�. C,'Movimento

Em .poder de responsáveis
Ceotrail Elétric!ll de Santa Gatarioa �CELESC)

Sub· total

TOTAL GERAL

9.000.QO
3_600�00 . 18.904,00

12.10J,60
22.192.40
3072,00 ..

13.900,00.\'

. 36.400,00
10.700.00
9.530,00

1(;9.800;00

3.600,00 245.600,00

; ,

548,40 548,40
1.092.00 1.092,00
787,91 787,91
7�4,10 744,10
181,00 161,00

44,00 , 56,00 100,,00
118,00 '1.430,00 1548,00
30,00, .' 259,50 289,50,

609,740 609,74
760,28 6.399.27 7.159,55
-c952,28 12.107,92 13.060;20

'21.000,00 12Q,OO 120.00
3:600,00

120,00 120,00.

4.321,00 3352,36 7673,36
4.321,QO 3.47236 7:793,36

. .�.

5,273,28 20.853,66
'

15.580;28
/

'\ 1:302.63'

20.504,94
23.28
100.78
69,12 20.698,12

3.006.85

,
> 25.007.60
'.

45.861,16
.

MAJOR

Reinaldo Crestani - Contadol
VIEI�A. 28 DE FEVEREIRO DE 1971. '

-

i

Miguel Marao Becil -: Prefeit� Municipal

(Rio Negro)

CONVITE

Início: 22 horas>
�

Pelo comparecimento,
agradece a DIRETORIA.

o poderosa SANTA RITA.
.ehamada a Santa dos Impossí
veis,' advogada nos' casos deses

perados, socorro na última hora,
refúgio . nos momentos de dôr
que arrasta 8S almas no abismo
do crime e da desesperação,
com tôda confiança em nosso

patrocínio, recorro a v6s neste
C8S0 difícil que opiime doloro
samente o meu coração. Dizei-me
6 ,SANTA RITA, q�e não quereis
me ajudar e consolar, quereis .

,afastar seu coração do meu tão
provado pela dôr, também vós

que és a mártir do coração
3 . pelas dôres .

'\trozes que sofres-,'
tes, pelas, lágrimas amargas que
derramastes, vinde em meu

auxilio, falai, rez�i por mím, que
não ouso fazê-la pessoalmente,
juntei ao coração de Deus Pai
de tôda mísertcôrdta, fonte de
tôda consolação. Alcançai-me a

graça que peço:
.

,
Quero alcançá-la porque me

é tão necessâríe. Se< meus inú
meros pecados são obstáculos à
realização dos meus desejoe,
alcançal-me . a Deus arrependi
mentos e perdão.·
Não permita que por maia

tempo derrame lágrimas amar

gas; premia-me com vossa

confiança que eu farei imensa
propaganda de v.ossa mis.,ric6r
dia para com os a(litos; 6 admi
rável espôsa do crucificado,
intercedei agora e sempre
pelaa minhas neeessídades, � .

REZA-SE TR€S AVESMARIAS

. Prefeitura ,Municipal
: de Três Barras

Pre-

em

I
t

1Munici 1 de
26 de

Dorivàl Bueno
Prefeito Municipa
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,

L E I O O -; C A' R R O: L I V R E-

Um carro é o suficlente para
você. Mas você tem família. E en

tão surgem os problemas. A es.. -

pôsa precisa do carro para' as

compras. O .filho quer ir à escola.

que um' carro s6

onsórcio Nacional

garante seu segundo carro. Que'
pode ser qualquer um da linha

Ford-Willys.
O Consórcio Nacional tem mais

um argumento para você sé de .. '

cidir: I:!ua família. '

Parta para o segundo. Afinal,
melhor que um carro só dois carros.

çã nem se arris nos lances.
Consórcio Nacio -I devolve os

nces vencldos e cr it�' .o.§ ven
cedores como anteci ação 'das

lUE=�----,::r prestações•.
O maior parque indu rial .au

tcmobllfetlco da América atina

' .
.' .'

,

esta,' outras lei do carro livre
I

Ford-WillY8
Pergunte por

do Consórcio,
'"

em seu evendedor

& elA. LTDA.
,.-' .BASILIO,' HUM

-Oracão:'
,

chaga doA

ombro
\

de Jesus
Perguntando São Bernardo

ao DIVINO REDENTOR, qual
!i dôr que sofrer" mais, e IDais
desconhecíds dos homens, Jesus
lhe respondeu: «Eu tinha uma

chaga
.

profundíssima no ombro,
sÔ91'e o qusl carreguei minha
pesada cruz, essa chaga era

mais dolorosa que as outras. Os
homens não a conheceram.

Nhil Odstat - Taúbaté, 21·IV·942
., "'-

Mons. 'Jóão José de Azevedo

VIG. CAP.

N.B, - Quem quizer obter

graça� do coração de Jesus,
prometa espalhar esta devoção.
Hoje mando imprimir dois

milheiros dêstes folhetos em

ação de graças por um grande
benefício recebido.

O ama,Q_te Jesus manço, Cor
deiro de Deus, apenas de ser
eu uma criatura miserável e

.--'pecador&, vos adoro e venero a
.

chaga causada pelo pêso de
vossa cruz que, dilacerando
vossas carnes, desnudou os

ossos de vossos ombros sagra
dos e da qual a vossa Mãe do
lorosa tanto se compadeceu.
Também eu, ó aflitíssimo Jesus,
me _compadeço de vós e do

. fundo do meu coração vos lou

vo, Vai! glorifico, vos agradeço
'por esta chaga dolorosa de vosso

ombro em que quizeste carregar
vossa cruz por minha salvação.
Ah! pelos sofrimentos que pa
decestes e que aumentarem', o
enorme pêso de vossa cruz, vpa

rogo com muttehumtldade tende
piedade de mim, pobre criatura
pe�adora/ . perdoai os meus pe
cados e conduzi-me 80 céu, pelo
eamínho da cruz.

Honre pois esta chaga e farei

tudo o que por ela me pedires.
(Rezam-se 7 Aves Marias e

acrescente-se; Minha Mãe San

tlssima imprimi em meu coração
a� chagas de Jesus crucificado).
Indulgências de 300 dias cada

vez. «O dulcíssimo "'Jesus, não
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CORREIO DO NORTE 10-04.1971

Sociedade de Tiro ao

'Alvo de (ano' has
A Saci ade de Tiro ao A de Canoinhas tem

a grata satisfaça de convidar se Associados e Exmas.
Famílias, à festa do • IRO REI RAINHA", a realizar-se
no dia 17 de abril de 1 ems

,

.

sede social com a seguinte

15,00

18,00
19,00

horas: busca

Willy
LOCAL ,·DE SA
a Casa Mayer" ." ,-.

horas: Com tição do Tiro ":'Rei e Rainha".
Tiro Prêmi ,-

horas: -

En rramento das Inscríçõé às Competições.
horas: -E rega das· Medalhas ao ôvo Rei, Ca-
valheiro Rainhas e Prin�esas· do lano de 1971.

SOCIAL

14,00

21,30

SiDdi�ato
'Bural . de

. Canoinbas
Bôlsa deEstu
do na Suiça

- A Federação da Agricultura
do Estado de Santa Catarina
recebeu a incumbência de dis
tribuir Bôlsas de Estudos para
um curso Técnico em Laticínio
que prevê especialização Da

fabricação de queijos e técnica
-em laticínios.

Deverá iniciar em maio de 1971.
Estas Bôlsas de Estudo sã�·

oferecid pela Associação das

Cooperat II de Laticínios da

Suíça.
As condiç, es dos candidatos:

1.0) Ter a' i .de entre 20 a 23
um minuto, documento

Para-- elDplacamento:,
de urança

rS 25,00
cintos

preço
CASTELO '. MA·

TRÊS BARRAS.

Solicitem Via-Onibu

João CANOINHAS

leite

.Fotocóp·
. O Cartório do R

€. CORTE,
PLASTIFICA e

um minuto
CIVIL, de NEREIDA

no FORUM,

\

Início do seu já tradicional BAILE SOCIAL
nos plos Salões da Sociedade Beneficente Ope
rária sob a regência da famosa BANDA Pe. JOSÉ
MA RíCIO. Conheça o -melhor .

Piston do Norte-
5.°)Cata' inense. 6.°)

anos;
B08 88Úd
Disposição; ,

Ter experíê ci
e gs do leitei

\
;

Curso gin8sia'
Falar bem a) gus alemã

(condição índí nsável).·RESERVAS DE MESAS: Sr. Gustavo Thiem ou no Escrí
tório, da firma Prust, fone -295.

.

. Pelo comparecimento de todos, agradece
A DIRETORIA

Canoinhas, 03/03/71:

SOCIEDADE BENEFICENTE
, OPERARIA

EDITAL DE

ores assoctados convidados
.

Ordioári
.

a realizar-se no dia 10 de

onvocação, às 10,30 horas, na

do dia:

De acôrdo com

cédulas, d@ve�á ser r

com a antecedência
� deverão conter o "DE

José Almeida rei" obrinha - Presidente
C I C - 005587539

TE

CASA ERllTA

- '.

A duração do c s será de
3 a 4 anos re-cebe do 300 fran
cos mensaís, no

com alimentação,
roupa lavada e n

em diante poder
A passagem a�

por conta do can

será adiantada p
das Cooperativas uiça, que
neste caso des�ontar 125 fran
cos por mês �o 1.0 ano.

Os Interessados deverão se

aprese.ntar no· Sindicato Rural
d� Cancínhas até o dia 31 dêste,

Cumpra _ com seu dever:o

Apresente, nos prazos de quinze_de abril e trinta de

abril, sua "'DECLARAÇAO DE RENDIMENTOS" do
,

"IMP'OSTO DE }tENDA"l

I.

- -

PORQUE TEM•

..

�\f;> .•

itif
r .;;.

-, lf;,:.��.,',·.·.·.,."•.'.',I., "

"só a Kombi terr; portas laterais que
�

facilitam carga e descarga.

�"
..

'.
Só a Kombi é fácil de manobrar

e estacionar•.
( / Leva ate 1 tonelada. É resistente,

MÀLLON
! ...

�

.
.

-

, :.--:.

forte, econômica.
Não dá oficina, vai a ·qualquer lugar.
Venha buscar sua Kombi. "

Descubra outras vantagens e passe
a contá-Ias também. .

" .

.I'
'&,' elA.

CANOHilHAS-SC.
REVENDEDOR

'� AlrrORIZADORua Vidal Ramos, 1095
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Ano XXIV � Cenoiebea (Se), 10 de abril de 1971 E·SPARSASN. 1121
--

bado na última guerra em solo. Videira,· cujo resultado foi um

italiano. justo empate de 2 a 2.
Esteve sexta feira, dia 2, em

nossa cidade, o engenheiro
agrônomo, Dr. Dalton Heros
Malucelli, responsável pela pre
vísão agrícola em nosso Estado.

......
'

� x x x

x x x

Domingo último tivemos fu

tebol, com o encontro amistoso,
reunindo as equipes do Olaria
Prust e Cantú, do Municfpio .de

, /:

x x x

E, amanhã, teremos os feste

jos de Páscoa, para á qual oe

nossos melhores votos para todos.

,

-, l:fr,."

,,'"
.

,

.

.

,

Instituto Nadonal .�e -'f�ictê
. t, �

Superintendência Reglônal em ,anta Catarina
(oordena(ao�, de Arrecadacã-o Fiscalizacão

) •.
�

, 1

EDIT

.

O
.

sr, Werner" Kellner . foi

portador do produto e o .Clube
de 'Bolão Fant�sm8,� promoveu,
em sua sede, sext.a feira última,
uma ótima peixada, precedida
de uma gostosíssima maionese
de lagostra, a cargo dos mestre

cucas, Lüdke, Freitas, Peixoto,
Chumbo e Sylvio.

x x x

Esteve em nossa cidade, em
companhia do sr. Ialú Ribeiro,
o sr, Edg8rd Mss!l8neiro._ afim
de rever a nossa região e espe
ciücsmente a Vila de 'Felipe
Schmídt, onde residiu há mais
de 20 anos.

'CruzCine Teatro
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

.:- A P R E S � N TA.:.

HOJE, em dual lel�?el • ai 16.00 horal -- eens, livre

e '''I 20,15 ura 14 anol .

Cientificamos às Entidades tl( ecadadoras da Quota de
Previdência, a obrtgatorledsde de lf ,er constar das "Guias, de
Recolhimento da Quota de Prevídêpcí , (GRQP�" o n.? do código :li: x x;;,
de matricula .- da emprês no INpS, hem como a categoria da
Entidade sôbre 8 qual rec a incidê ela. .., Consorciou-se sábado último

No caso de 'Prefeif: as Í\íi nicipais",< com mais de umá em Florianópolis, "6 jovem mé

atividade, devem ser mencíonad s no verso da' GRQP a categoria,
- dico canoínhense, Dr. Víctortno

a incidência e a8 importânci' re ectivâ's: Osvaldo dê Oliveira, filho do
, � I médico Dr. Fernando Osvaldo

Florianópolis. 18 de ma de 1971. de OliveiÍ'e. Dr..Victorino era

Ney Walmor Bubener .:. Coordene de Arrecadação e Fiscalização _,
o nosso popular T6tico no tem-

po de garó_to. o-
•

,'f

'x 'J( x

". O Prefeit()f;sr; Alcides Schu
macher, acompanhado de vários

industriais, deverá seguir na

próxima 'sema'na ii Florianópolis,
para o seu primeiro contato como
Governador Colombo Sa11es. �.

x .x x'

O Juiz' caDoinhense Dr.' José
Bonifácio:da Silve, titular' de
comarca de iMafra, deverá ser

promovido. para comarca de
Joínvílle.

Um filme tod colorido e em Cine ascope. - Cum
ter L,e� Lawrence.

DOMINGO· ai

DOMINGO ./al l6,
\

oral - .ceneura 14 anol

Far-West italia*o
,

Reze a Deus C ve' ,SUB Sepultura
.0 "

Todo em deslu
----llf----

i\ "

/
Instituto. Nacional' d ;� \

;'evidêncla Social

Superlntendê,�cia Regio,.. âl ,� Santa Cátarlnl
(o�rdena�ão de. 'Arr, (ada�'10 e Fiscaliza�ão�

,Iviso às E
.

prêsas
Contribuição
Colonização e

DIA

ve ,soa Sepultura
ai 20,15 ,h - cena, 14 a�ol

. de DiamantesPor um Pu

DIAS 15 e
s atívídedes:

lodoMundox x x
. .

. A Comunidade Evangélica em

grandes preparatlvos para o seu

Jubileu de .Ouro, a, iniciar-se
com uma grande fe,sta popular,
no dia prime-iro de maio.

x x x

Um filme c ei.o de Strip-T,
DIA 17, lábado •. s i6,OO hQral censura livre

:

.'
-

Um f me- policial todo colcrído
'de fibras. vege-

f)
g)
h). MatarO Deputado Benedito Th: de

,Carvalho Netto, o popular The
rêzlnho, �xtreou na Tribuna da
Assembléia Legislativa, mi ses

são do dia dóis,' s;exta feira.

·X x,x

Os irmãos Muss,i, Dr. Mário
e Oldemar, receberão no corrente

mês, um grupo de amigos em
sua fazenda em Pôrto Ribeiro,
para um churrasco de ovelha.

x x x

serraria, de

censura '14 anal

�•••.olorído
DIA 17,

.0 Pirata do" Rei
OlA 18, domingo. a. 13,30 horal ..!.. censura livre

o Pirata do Réi
DIA 18, domingo, em tr�l' ..�••õel ..

'
a. 16 - cena. livre

. , -i
"

'<:if"

81 19 e 2f 40ral - ceneuea 14 anol

, Campo .«Clt, '/

O sr. Prefeito, Alcides Schu- -

macher, enviará .projeto de lei
à nossa -Cclende Câmara ·obje ..

'._tívapdo a .denomínação de Tte.
�Ary Rsuen 8 uma das víes
púôlíces da' cidade, numa justa
homebsgem ao cenoíohense.:
nascido em Pspanduva, ê tom-

',>;-"
..�

\

As parcelas correspondentes aos códigos c 18», «28» 'e
demais, serão preenchidas 'normalmente. ',-

-

,

VIG:ENCIA: A partir dr. competência «janeiroj71».
Florianópolis, 18 de março de 1971. 1

Ne:v Watmor Bubener - Coordenador de Arrecadação e Fiscalização '

A Outra Face da /Coragem
SÚper Bang-Bang - todo colorido.

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

e :CAMARAO
hora em'

congeladosPEIXES de todos
./

a

JORDANSupermerca\ ,

x
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