
.

Uma visita �istórica'
Ainda repercutem os ecos e os' efeitos da visita do Pre

sidente Emilio 3arrastazú Médici, feita no inicio dà semana às
cidades de Joinville, Itajai e Blumenau, tendo inaugurado, na

oportunidade, o trecho norte da BR-lOl, de Garuva a Florian6-
,

polis. Eram onze horas de um dia. azul e brando, quando o Chefe
da Nação chegou à divisa entre os Estados do Paraná e San�a
Catarina, acompanhado pelos Mínístros Mário Andreazza, Leitão
de Abreu e auxiliares de seu Gabinete no Palácio da Alvora-da,
Generais Fontoura e Figueiredo, Embaixador Taunais, CeI. Otá
vio Costa e Carlos Freisberg. Também presentes \0 Governador
do Paraná,' Comandante do III Exército, Comandante da 5.a Região

-

_ Militar, Comandante do 5.° Distrito Naval e outras unidades
militares da região sulina..A fita foi cort8d� exatamente sôbre a

divisa entre o_s dois Estados irmãos •. Concretizou um velho sonhe
de nàssa gente que será completado antes do final dêste ano

com a entrega ao tráfego do tretho final Florfaaôpolís - divisa
com o Rio Grande do Sul. / (

Impressões do Presidente - O Presidente' atentava,
durante a viagem, para a beleza invulgar da paisagem do norte

catarinense e das extraordinárias peculiaridades do verde Vale do

Itajai. Apreciou a informalidade dos diálogos e a franqueza dos
cataeinenses demonstrada em

.

todos 6s diálogos e contatos, nas

. audiências, nos aplausos, n9S demonstr'açõea de carinho e aprêço
para com os visitantes. Aprofundoü-se na busca de tôdas as

informações possíveis sôbre o Projeto Catarioense de Desenvol
vimento, que considerou um planejamento vital ao futuro do .

Estado, possíbtlítando, através dêle, de suas' Iínhas bem estrutu
radas, o carreamento de recursos nscíonaís para a sustentação
financeira dos empreendimentos que s� propõe realizar. Elogiou
o Projeto e disse de seu desejo de completar o diálogo sôbre o

assunto em próximo contato em Brasíhs, Aduziu ser o Projeto
Catarínense de Desenvolvimento um instrumento valioso e indís
pensável para a atração, também, de capitais estrangeiros no

objetivo de completar alguns ptojetos, específicos de nossa infra
estrutura econômica como é o caso do carvão, que grupos alemães
já se interessam em financiar.

Ação parlamentar do

Deputado Benedito'
.

Th. de Carvalho Netto
O Deputado conterrâneo, Benedllo Th. de Carvalho Netto,

o
I

popular 'I'herêzlnho, conhecido de todos, continua assíduo e

opeéoso .na sua ação parlamentar. Embora com a .sue responsa
bilidade na, lideraoça �a ARENA. não esquece a sua terra e- a

sua região, apresentando projetos, todos aprovados pela Casa,
sempre reivindicando as mais justas e legitimas aspirações da

região.
Na presente semana, reivindicou, entre outros, os seguin

tes: Inetalação de' um Pôsto de Bombeiro no Batalhão aqui
sediado e a construção de uma nova ala no Hospital' Santa Cruz
para tratamento de tuberculose e um Pronto Socorro, Constru
ção e instalação de Postos de Saúde nos municipios d� São
Bento do Sul, Itaiôpolís, Pápanduva, Monte Castelo, Major Vieira,
Três- Barres e Irine6polis. '

.

, Sexta feira, dia 14, .acompenhou o Secretário da Saúde,
dr. Prisco Psraízo, em sua viagem 8 Mafra. e 'sábado próximo,
dia 29, estará na região participando da reunião da AMPLA na

víztnha cidade de Três Barras. Em' Floríenópolis, sempre pronto
e solicito, tem atendido a todos que o procuram. Assim, é evi

dente, Canoinhas e região participam e estão presentes nos

grandes econtecímeatos do Estado de Santa Catarina.

Dr. José Bonifácio da Silva.
O Dr. José Bonifácio da SiI�a, MM. Juiz de Direito da

Comarca de Mafra, acaba de ser promovido, por merecimento,
para 4.a entrância, a primeira Vafa da Comarca de Blumenau,
acumulando, em conseqüência, a direção do Forum daquela gran
de e Importante cidade. Dr. Bonifácio já passou o exercício ao

Júiz substituto da Comarca de Mafra.

Nossos melhores cumprimentai.

I 25 de maio -- Dia da Indúsfria
Numa terra em que o futuro é hoje, \ em que
o progresso,' deve-se em grande parte ao'

industriário, o "'Círculo de Pai. e Mestres" do

Colégio Sagrado Coração de Jesus, cumpri
menta aquêles que são as engrenagens da

máquina do progresso canoinhense,
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«Comissão
Iniciou-se em. Canolnhas, meritória

campanha, através da 'Comissão de
Saúde, criada há mais ou menos
dois anos, pelos Grupos de Trabalho
ligados à diversos setores de nossa
sociedade. J!:ste movimento. digno do
apóio e colaboração de tôdas as
famílias de nossa cidade, tem como

princípio fundamental, a prevenção
contra doenças e moléstias, baseada
principalmente no saneamento das
propriedades partículares, onde a

higiene e a limpeza podem contri
buir de modo extraordinário para
um viver sadio dos que nela residem,
contribuindo ainda, para o' bem
estar dos vizinhos ..

Como parte' desta campanha, já
- nos anos anteriores, foi efetuado
levantamento em "vártoa locais de
nosso interior, onde procedeu-se
também, através dos vários grupos
de trabalho, a orientação necessária
para ímplantacão de métodos de
higienização e contrôle de moléstias,
principalmente no que se refere a

construção das conhecidas "fossas
negras" e onde a situação financeira
pudesse permítír, a construção das
fossas cépticas. Ainda quando pos
sível, foram orientados os morado
res, para' um melhor contrôle do
escoamento das àguas sujas e por
tanto contaminadas, originárias

. da
lavação de roupas e objetos de uso

pessoal; incentivando ainda o con

trôle das' erosões das terras, que
toma vulto no interior de nosso

Município, em virtude do corte em
escalas de nossas árvores e desma
tacão sem.' o devido contrôle, que
tais' atos merecem.

Após esta fase de orientaç'ão pro
cedida no interior do Município,
desloca-se agora a Comissão de
Saúde, 'para um trabalho profícuo
nas propriedades urbanas, onde
apesar do nível cultural bem mais
elevado. há ainda necessidade de
muita orientação, pois que a proxi
midade das residências oferece
maior possibilidade de contágio dos
poços de água para uso caseiro,
devido a construção de fossas e
sumidouros sem o devido cuidado
e análise que o problema merece,
ocasionando rupturas. internas .

no
sólo com escoamento dos detritos e

consequente vazão para dentro dos
poços de água, que posteriormente
será ingerida pelos próprios mora
dores ou pelos vizinhos, muitas
vêzes sem que esta água seja fer
vida ou filtrada.· Assim é, que
somente com a COlaboração de tôda
a Comunidade Oaneínhense, poderá
a Comissão de, Saúde atingir suas
finalidades e ver coroada: de pleno
êxito esta missão à que, se propõe,
cujo sentido humanitário está ligado
ao bem estar soeíal de tôda a Co-
munidade Canoinhense.

.

- Cabe aqui ainda, um apêlo às
nossas Autoridades Governamentais;
para que além da COlaboração im
prescindível até agora dada, seja
ela dilatada, através da expansão
da coleta de lixo, restrita nesta I

cidade às principais ruas, ou sejam
às ruas centrais; ficando muitas
ruas populosas de nossos bairros
senrêste benefício, tão necessário,
poís pode-se' observar em vários
recantos dos tairros, montes de
lixo que se acumulam dia a dia,
com o frequente lançamento pelos
moradores próximos de tôda espé
ci. de detritos.

'

- Necessário seria também, um

programa. mais rápido de construção
de bueiros para colocação nas ruas
ainda não servidas por êste melho
ramento, afim de que seja dada
vazão .as águas de uso caseiro, poís
se tornajá quase impossível a criação.

de sumidouros dentro dos próprios
terrenos de nossa cidade, onde
muitas vêzes já não h� nem siquer
lugar para a construção de fossas
negras.'

Complementando ainda êstes
. apelos. é necessário encarecer, que .

Cànoinhas necessita em grau de
prioridade, de vasta rêde de esgotos,

maís urgente que, de rêde de água,
pois que. eliminando-se as fossas e

sumid()uros-existentes nas residên
cias, estará eliminada 8 maior causa
de contágio das águas residenciais.
sabendo-se de antemão, que mesmo

instalada a. rêde de água. pública, '

continuará o povo se servindo das

águas dos poços, pelo seu melhor

sabor.' Clar� está, que Oanoínhas
multo ganharia se fossem efetuadas
paralelamente as rêdes de água e

esgotos, plano êste pelo. qual vem

.Jutandc o govêrno municipal e que
esperamos se torne breve uma

realidade.

Oanoínhaa, 20 dê maio de 1971.
,

Paulo Frank

Inovação e .Cornunicação
Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

=================

Recursos-Planejamento
o. Governador Colombo Salles que orientará a administra-

ção estadual através do Projeto Catarinense de Desenvolvimento,
esteve com o Ministro da Fazenda e Ministro do Interior mantendo
contates 'relativos ao planejameuto local integrado tias micro-regiões
catarinenses. Já com os estudos concluídos ao planejamento e à
programação finan-ceira, Colombo SaIles apresentou aoe dois Minis-
tros, um quadro expositivo da' mobilização de recursos imprescindí-
veis à detlagação do Projeto de Desenvolvimento. Os Ministros
reconheceram que para a execução de um plano administrativo da -

ç

envergadura do Projeto, além de' ser necessãrío ao pleno incremen-
to do Bstado, os recursos solicitados terão que ser por fôrça de
direito, atendidos.

As bases do sistema' financeiro .catarínense estão assenta
das atualmente sôbre o Banco do Estado, Caixa Econômica Estadual,
o BRDE e a Companhia Catarlnense de Crédito, Financiamento e
Investimento. Prevê o Projetó Catarinense nodecorrer dos próximos
meses, mais três organismos destinados a completar a estrutura
Iínanceíra: o Banco de Desenvolvimento, o Banco de Investimentos
e ii. Cia. de Crédito Imobiliário. .

O Governador Colombo SaIles perante ao Ministro definiu
os têrmos de um Convênio a seJ: firmado entre o Govêrno do Esta
-do e o Govêrno da União através dos Ministérios Fazenda e Inte
rior. O Convênio visa a realização' do planejamento, local integrado
das 12 micro-regiões do Estado, dentre as quais apenas Florianó
polis e Joinville já tem seus. planos concluídos. O Convênio ainda
oferece condições adequadas às Prefeituras Municipais e à indústria
de se integrarem no Projeto Catarinense de Deseavolvímeuto.

Novos 'livros
o Diário Oficial do dia 17 de fevereiro publicou que

a partir do dia 1.0 de agôsto os Impostos IPI e leM, serão
escriturados em conjunte e em novos modelos de�livrós.
Os livros novos serão os seguintes:
1 - Registro de Entradas - modêlo 1 (ICM 0,8i8 IPI)
2 - li) de Entradas - modêlo.T- !\ (somente IeM)
3 - » de Saídas - modêlo ·2 ueM mais IPI)
4 - » de Saídas - modêlo 2-A (somente ICM)
5 - li) de Contrôle de Produção e Estoque. modêlo 3
6 - » do Sêlo Espacial de Contrôle - modêlo 4
7 - » de Impressão de Documentos Fiscais- modêlo 5
8 - » de Utilização de Decumentos Fiscais e Têrmos

de Ocorrências - modêlo 6
» de Inventário - modêlo 7
» de Apuração do IPI - modêlo 8
» » » »ICM - modêlo 9

A Secretaria da Fazenda publicará 8 consolidação
do Convênio celebrado com o Ministério da Fazenda, para a

utilização dos novos e únicos livros do \IPI e IeM, a partir
de agôsto do corrente exercício.

Trigo com nôvo incentivo
Nagano Kanzt, produtor de batatas sementes certíficadas; está
dando um incentivo a produção de trigo no Município de
Três (Barras. No ano passado colheu 1.103 quilos de semen

tes certificadas, além do produzir- 300 quilos para ô consu
mo. E�te ano sua previsão é plantar de 6 a 8 mil sacas,
utilizando para isso 5Q alqueires de terras, dtvídíndô entre
Canoínhas, Três Barras e Araucária (Pr). Segundo declaração
do sr, Edson Kanzi, outros produtores de batatas-sementes,
no reaproveítamento das terras adubadas, também vão
plantar trrgo e arroz.

Estando .o Govêrno Federal: promovendo -sob todos
os .aspectos aumento da produção agrícola no Pais, facilitando
o crédito, é o 'momento da convocação de todos os interes
sados de plantarem mais para desenvolverem melhor.

9
10
11 r
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CORREIO DO NORTE 22.05-197J

PREFEITURA MUNICIPAL AGÊNClA
.

,

. - -

DE ('T RÊS B ABEl \ AS
I' r. '

"
.

E O I T L�
,

De conformidade com o art.
.

54, do Código Tributário
Mu_nicipal, e de .acôrdo com a Decre -Lél Federal n.? 195. 8

Secretaria publica _mediante o prese e edital, os elementos refe
rentes a T8xa de Melhoria, sôbre 'pavimentação do' passeio .na

Rua Central, Boa Vista, Santa tarína e 13 de Maio, neeta
cidade, em frente a reeídênciejdos p prietários relacionados. abaixo:

a) - Memo
.

o projeto:
Calçament rua Central, Boa Viste, Santa
Catarina _e e Maio, e

.

cutado com paralelepípedos de

pedra do tamanho r lsmen 'r. A base foi convenientemente
preparada após feita aula zação da grade do passeio, de acôrdo
com o projeto. A colocsç paralelepípedos foi depois de con-

solidada a base sôbre um chão de sreía, na espessura minima
de 15 cm, com arremate d imento,

c -

951,54
1.451,33
5766,90
8,169,77

b) - Orça'mento do C

Preço. unitário
\

1 - acêrto do leito
2 - preparação d'a base
3 - calçamento 8 paral

T

obra: ,

»

,.
,

»

1n -

2 -

3 -

acêrto do leito

preparação da ba e

calçada de passei

9 ,15m2 a 0,99
96 1'5r;n2 a 1,51 '

961 15m2 a 6,00
O 'r A L

d - Custo por m2 Cr$, 8.50'
e - Parcela do cu da obra a financiado: \

1 - Acir Streit 2 a 8,50 76,50
2 - Maria Jeozura m2 a 8,50 263,50
3 - José Protzki - Es ólío 66,2 r:Q2 a 8,50, 562,50
4' - Júlia, Bachrnann 91,1 m2 8 8,50 774,77
5:' Felipe Bedretchuk 62, m2 9 8,50 530,40
6 - Raul Beckert 156 0002 a 8,50 1,332,80
7 - Francisco Jenzure 17 00002 a-8,50 1.513,00'
8 - Airton Dalccrnune ,40m2- a 8,50 249,90
,9 - 'Zaire Jenzura 1 62,OOm2 a 8,50 . 527,00
10 - Espólio - Cyríaco Felícío de Souza 62,00m2 a 8,50 527,00
11 - Delfina E,ernandes 171,00002 a 8,50' 1.453,50
12 - Miguel Mírandel e outros 42,20m2, a 8,50 358,7-0

Três Barras, 26.de abril de 1971. i
. I \ \

Dorival Bueno - Prefeito Municipal

/

Tintas

Tintas
para

" estampar
óleo' para telas

PINCÉIS
a

TELA.S
-

PROCUREM

IMPRESSORA OURO
NA

VERDE LiDA.

q

_._
•

Obrigatoriedade de
Notas fiscais

DO IBGE EM
.

A V 150
'CANOINHAS

_,.'.
•

n

\ Por, decreto fe�ral, todo e

qualquer emitente de NOTAS
FISCAIS 'INTERESTADUAIS,
está sujeitõ. e obrigado 8 fazer

chegar a 2.a via à Ag�,nci8 ds
Estatística Fundação IBGE até
dia 10 do mês seguinte 80' da
.emissão.

Trata-se do art. 1.0 do De
ereto n.? 62.158, de 19 de janeiro
de 1968, publicado DO Diário
Oficial de 23 do mesmo mês. <

,
De ccnfcrmídade com o refe

rido decreto, 8S. agências de
'Estatísttca sempre 'que consta-

'

tarem qualquer írregulalidede
no cumprimento da citada lei,
da mesma darão conhecimento
à Delegacís de E,!ltathtica. Esta

�

depois de examiná- la a trama
mtttrá à Inspetoría Fi-scal de

Rendas" que Instauraná o pro
cesso fiscal.
O interêsse do govêrno em

tomar' conhecimento do movi
mento de émercadorias interes
tadual é "notórto e eontagtante.
Tanto é que o exmo, sr. minístro
da FF.iz,;nda juntamente com

todos os secretários do estado
da Fazenda, em recente reunião
na cidade do Rio de Janeiro,
aprovaram o SISTEMA NACIO-

,

NAL rNTEGRADO DE INFOR
MAÇOES' ECONOMICO - FIS
,CAIS, que entrou em vigor em
18 de fevereiro de 1971, com 8

publtcsção no Diáho Oücíal �8
União, seção I .. Parte I, suple
mento n." 34..
Para conhecimento das partes

interessadas, transcreve-se abai
xo os têrmos do art. 47, item
II .e letra "A" do citado. sistema:

i _.
'

Art. 47"- "Na saída para
outra unidade de Federação, as

vias de Nota Fiscal terão o

seguinte destino:
n - .

'

.

,II) ..,- A 2á via será entregue
diretamente pelo emítente.,

8) - no Caso de remessa por
vias' Internas, li agêncie muni

cipal de Estatística d,a Fundação
I-nstituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatísnaà que jurisdiciona,
até O dia dez (10) àe cada mês

subsequente da emissão".
Lernbr .. -se ainda, às partes

Interessadas, sôbre a 'multa es

tabelecíde pelo art. 4,° do pe.

sujeitará o íofrator à'multa de

Cr$ 250,00 (duzentos e cinquen
ta cruzeiros) na (forma estsbe
cíds ha Alteração 24,a' do art.

2,0., do Decreto Lei n.? 34, de
18 de novembro de 1966".

ereto 62.158 que estabelece:
Art. 4 - "O não cumprimen

to das normas estabelecidas no

Decreto n.? 60467 de] 4 de
merco de 1967, 'com as altera
ções e acréscimos dêste Decreto,

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO
E D. I T A L

Acha-se em, Cartório, na Rua Vidal Ramos, Edifí
cio do Forum, para ser protestada por de pagamento,
a duplicata por indica .n.? I 63,' ,emitida por Q Re
fresco S.A. Indústria e Co, érci

"

contra DISTRIBUIDO
RA AMÉRICA LTOA., no' -

or de Cr$ 2.820,09 (dois
mil, oitocentos e vinte cruz s e nove centavos), venci-
da em 2901.71 é que' f

.

apresentada pelo Banco
do Brasil S.A., Agência sta ci ade.

.

�

Por não ter sid ossível encontrar o responsável
pela firma devedora, r> intimo-o para os fins
de direito e ao mesmo caso de não ser aten-

dida esta intimação, no .

ico-o, competente protesto.
Canoínhas, 19 de

.

o de 1971.
Paula S. Carvalho Tabeliã

Novena Poderosa ao

MENINO JESUS DE PRAGA
.

- Oh! J�'6U:i que _ dissestes: peça e receberás, procure: e
acharásj • bata e a porta .se abr!rá: Por intermédio de Maria,
vossa Sagrada Mãe, eu bato, proptiro e vos rogo que minha'
prece seja atendida. (Mencion,.?se o pedido),

.On! Jes s que disseste . tudo- que pedires ao Pai em'
meú nome, E atenderá,

.

Por intermédio de Merta, 'Vossa

-Sagrada Mãe, eu h ilde ente rogo ao vosso P�i, em vosso no

me, para que minha o 'o seja ouvida. (Menciona-sJ o pedido).
Oh! Jesus, que

minha palavra não assar. Por tnterrné díó
_

de Maria, vossa

Sagrada Mãe, eu confio q e minha oração seja ouvida.

(Menctons-se o pe ido).
\ .

, _

Rezar três A Mari e uma Salve Rainha. Em casos

. urgentes 8iis'a novena á. ser feita em 9: horas e' mande-
da publicar tôda vez que 'tenha alcançado uma graça.

.

�

V_ L. V_

_' Registr .

EDITAL
Maria Uba de Andrade, Escre te. Juramgatada do. Registro Civil do,

Município de Três Barra Estad e Santa Catarina
Faz, saber 'que pretendem saro Constante'Skori e Lúcia Zaleuski.

Êle, natural dêste Estado, nascido em êR Barras, 110 dia 10 de fevereiro
de 1940, operárlo, solteiro, domiciliad e residente em Ourítíba-Pr., filho
de João Skori, falecido 'e de dona Ca' a 'na Macoski Skoeí, domiciliada e

residente em Curítíba-Pr., Ela, natur I do stado do.Paraná, nascida em

Antonio OIinto, no dia 14 de março. e 194 doméstica. solteira, domíoílía
da e residente neste Município, filh de Pe o Zaleuskl e de dona Sophia
Heuko Zaleuski, domiciliados e resí entes n ste Município.

Apresentaram os document s exígíd s pelo Código Civil art. 18rl.
Se alguém tiver conhecimento de e stír algu impedimento legal, acuse-o
para fins de direito.

Remetido cópia ao Ofícfal
'três Barras, 17 de maio d 1971..

Maria Uba de Andrade - screv te Juramentada

Curitiba
�

- Paraná.

, /'

STE .p

em.
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I Casa
Pôdo

(

de
I

memorial dos representantes 'de
pontos de automóveis de aluguel.
Leitura do texto final da Comissão
de Redação, sôbee projeto de Lei
que autoriza abertura de crédito
especial, para compra de ações da
Celesc, Requerimento' do Vereador
Alfredo Fraoco solicitando ccnsig-/

nação de Voto de IPesar, DOS

Anâis da Camara, ficando o mes

mo para a paute dos trabalhol! da
próxima sessão, igualmente a

I iceção do Vereador' João Sele
me Abre criação do Contelno de
Com idades nos Distritos. A

ão do Vereador Alfredo
sôbre !lerViç08 adminis
Câmara. foi espachsdo
de Legisla áo e Juatiça
parecer. ão havendo
ritos. ra o Pequeno
xpe

.

nte, �a9SOU'se
Di • Entrou: em la.
t ,ção o parecer da

gilllação e Justiçe,
sôbre o memo [doarepreeeotentes
de proprie ri de pontos de'
automóveis de aluguel, sendo
aprovado. nda Ordem do Dia,

XXIV
-

Canoinhalõ (Se), 22 de

meses de chuvas. não sofreu
interrupção, porquant a linha de
ônibus percorre o ejeto normal
mente e adro urbano da
sede do Di ite e Felipe Schmidt,
será breve te recuperado, con-

fo�me lhe p. eteu o IIr. Prefeito
Municipal alongando-se a

respeito.
Ca eoi 12 de m!li�

de 197

41ta 'ro R'
Dir:i:te do

maio de 1971 - N., 1127

Grande'· ,variedades dos

mais lindos' CARTOES
"

'.

,SOCIAIS
ANIVERSARIAM-SE

HOJE: as senhoras donas:
Haydée esp, do dr. Oswaldo
S. de Oliveira e Mercilda esp�
do sr. Oswaldo Werka; os
srs.: dr. Oswaldo Segundo de
Oliveira, Francisco Alves
Pereira e Waldomiro Medei
ros; a menina Eliza Rita
filha do sr. Oscar Pereira; os
meninos: José Carlos filho do

I
sr, Eurides. Tremi e [osé TO.
do sr. Antonio da Silva.

AMANHÃ: á sra. da. Daloa
esp. do sr. l?:0berto Brandes;
a srta. Mafia Berta Artner;
a menina Amélia {ilha do sr.
Victor Ptlanzer; o menino
Luiz Roberto {ilho do senhor
Douglas Benkendorf, res. em

-Castro Pr.
-

VIA 24: a sra. da. Emilia
esp. do sr, Eduardo de AL
meida res. em loinuille; os

sr s.: Ewaldo Kreiss, de Mar;'.
cílio Dias e Roberto Üujinski;
as srtas.: Miriam Seleme e

.

Alaide Maria Dreher; � jovem
Célio Reinert; os

-

meninos:
Orlando Max filho do senhor
Orlando Olsen e Waldir El
son {ilho do sr.

/
Waldomiro

Novak. ,.

DIA 25: a senhora donà
Dolourdes esp. do sr. Milles
Luiz Zaniolo res. em Curitiba;
os srs.: Antonino Nicolaezi,
jtalo 'Bastos, res. em Joinvil
te,'. Michel N. Seleme, Kurt
Oito. Wagner, Rolando Beul-

/

'.::.illlilíi_�a�i,s uma R

-gran ,marc hilip
categoria e fideli
razoável, Vendo o

por qualquer obje
'ótimas presteçõee c/

Fale comigo pelo fo
Moinho Jap Tokarskt .

em

minha residência, Rua Almeida
Cardoso, 491.

.

Osvaldo Tokarski

VENDE-S

D.ia dos\Namor�dos
NA

- ,

Impr. Ouro Verde Ltcla.

Seleme

I Ci U KIS
\

para o

c

PACiAMENTOSATÉ 8 SEMPRE

\

Decreto N. 191, de .

ke e Esietano Marcos,; a

srta. Regina Dambroski; os

jovens: Viegando Hauffe,
Adolar Frantz e Adelmo
Alberti,: o menino losé Adsl»
berto ,{ilho do senhor Pedro
Nogatz,
DIA 26: a sra. da. Silvia

est: do 'sr, José Pangretz Fo.;
os srs.: Epaminondas Simões
e Dorioal ' do Nascimento; a
srta. Elizabete Maria Gomes;'
a menina Bernadete filha do
sr, Alfredo Crosskopf; o jo-

.

vem: Mâ,io Mitlbauer; o

menino: Aluizio filho do
sr. Aluizio Marcinichen.

DIA 27: a exma. vva. sra.
dona Maria Edeltrudes Pro
cobiak; sr. Clemente Becket;
os . meninos: Fernando Luiz
filho do sr. Fernando Frei-:
berger e Luiz Re1Zato {ilho do
sr. Luiz Packer.

DIA 28: a sra. da. Noldina
esp. do sr. Vicente Dambroski;
os srs.: Gebrael B. El-Kouba,
Helio José Simões, Nivaldo
Dsmaso da Silveira e Dioni
sio Karnos; a srta. Lourdes
do Carmo Maron Becil; os

jovens: Alcides Iarrochéski,
Agenor Paulo Sidorak e
Renato Olsen; a menina, Jaf
naina filha do (senhor Milton
Mendes;· Fernando filho do
sr. Douglas Benkendorj, res.
em Castro Pr.

Aos aniuersariantes nossos

parabéns.
I

, , ,

Publk:a'ção oficial da Prefeitura

Municipal de Três Barras
Decreto N_. 190 de 24 da março de 1971

,
.

Dortval, Bueno.' Prefeito Municipal de Três Barras, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas strtbuíções, etc.

/

RESOLVE, contra r
\

JOSÉ Ji'IOLEK, com a' gratificação
mensal de cem cruzeiros (\1 ,00), para executar serviços de me

cânica em horários extras, a ontar de' 1.0 de abril' de 1971.

PréfetturaMuntcipal de rês Barras, de março de 1971.
.

Doriual Bueno 'éuzebio Farian
Prefeito Municipal' Secretário

Esira
,3.1.1.10/1116 :- Pes U.500,00�

em vigor na data de 8U8�publicação, revogadas 88 disposições em. contrário. (

Prefeitura Municipal de' Três Berras, 25 de março de 197L
Dórival Bueno Euzebio Farian
Pref�ito Municipal, Secretário

Doríval Bueno, Prefeito
de Santa Catarina, no uso de 8

Art. 1Y -

orçamentárias:
Gabinete do

3.1.4.00/1437 - Seguros
Secretaria ersl

4.1.4.00/3415 - Mobi árío em geral'
Cotitabili; ade

3.2.3.00/2401 - Pe õe 8 Diversas
.

4.1. 3.00/3414 - quinas para escrit

Serou; s Urbanos
3.1.1.10/1116 - essoa em obra

Estr
4.1.l.00/3111- -,

Total

-I

de 19711
ícípal de Três Barras, Estadn

s tríbuíções, etc. DECRETA:
as seguintes' dotações

200,00

•

1l.500,óo
I

a Dor conta das anulações
ção orçamentâría, 1,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 22.05.1971

M u n 'i c i p a 1-
,"

Comparati vo 'da
Exercício de 1970

Receita Otçada com à' Arreçadada
A'r,iexo X

Orçadá
DIF.ERENÇ A S

Para maís II Pera. menos
- �, . .'1
- )

, ....

"tl'.'"
/.

, '"

2.800,00 7.955,44 I'

150;00 ',1.372,48 I

"

1.200,00 2.506,13 1.306,13 \

I

)
.�!';;', 50,00 . 49,90 Q,10
2.500,00 1.778,94 .721,06

-,

1.212,60 7�7,40

-,

T I T U, L OS,,

Receita 'l'ribufárla

Receitas Corr/entes

bnpodo.
Impôsto Predial e Territorial Urbano
,I,mpôsto s/Serviços de Qualquer�Naturl"za

Taxa.
Taxa de Fiscalização e Ltcençss s/ o Comércio e Indústria I

Taxa de Fiscalização e Licenças el o Comércio Ambulante
Taxa de Expt.diente '

Contribuição de Melboriu
Pavimentação e Conservação de Estradas

R e c e i ,t a s P ã t r i m o n �.1il'"'Níi.
. TràDsferên�las ,Corrent s

I Participação em T�ibuto. Federai. '

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios _
Retôrno do Impôsto Territorial Rural

'

Participação 'em Tributo. Eataduai.
-: Participação no Impôsto sôbre Circulação de �ercadJri8s

Receitas Diversas
Multas
Indenízações e Restituições
Cobrança da Dívida Ativa

'Contribuiçõ�� de Previdência
.

Social,
Recetta de Cemitérios
Outras Receitas

31.789.65 1.789,65
3.374,52

76.000.00 85.784,39 9.784,39

150,00 443,47 293,47
50,00 2,00
900,00 969,70 69.70

'1.500,00
\ AOO,OO. 1.389,98,' 989,98
100.00 _6.497.4� 6397.49

124.8UO,OQ
. 148.076,69 29.958,73

r:

Total . das Receitas Correntes

R e c e i tas de C a pi t a I
Operações de Crédito

Empréstimos li 'curto prazo,
Transferências ., de CápUal
Participação em Tributos Federai.

Cotá- parte do Ji,'undo de Partíctpação dos Municipios
Cota-parte do Impôsto Único s] Combustiveis e Lubrí
Cota-parte do Impôsto Onico s/ Energia Elétrica
Cote-Parte do Imnôsto Único s/ Mineraís do Pais'
Taxa Radovíárfa Única

AUllílios' e/ou Cootribuiçõ2a
Auxílios e/ou Contríbuções da União
AUJüli08 e/ou _Contribllições do Es�ado I ,

Total . das Receitas .de C. pital .

T O T A L G:')t 'Ii'
I

L "

É&&
,

kiNiEl1Bi!

;)
,
....

T I T U L
,7
f

) ,

-,
, ,

3000 00
8.000, O
100,
50,0

2.000,00

31.789,71
15.732,35

60,75
3.183,96

1 789,71
7.732,35
\

10.75
1.t83,96

3.625.48

"

\

48,00 f

1,500,00 ?

"

6.68�,q� , "�,

-50,'00

" � "

o

� �

100,00

,_'':

500,00 l'

50000

1.150,00 "

7.832,04 .

<'

50.766.77
,

19884346

10.71677

.40.675.50

a

r
. ,I

flealizada
.1 •

, I -; ,_ ., i ' -:

• _' �-- ----�---A-n-e-x-o--X-I

I A' U T R I Z A DA' '�Cré�itos Orçame, : Ilcrédit\lS Es�eCi�iSIIT O iA L

' Realizada

tárlOS e Suplem. e Extraordinãríos -

.
'

�======�============�=========

icom

,2.329,75

16.916,30
� 59,80'

2.737,50

Comparativo
:xprckin de 1970

----------------------�------�---------

Câmara'>,de Vereadores
Despesas Corre'ntes
Despesas de Capital

'. Gabin�te do, Prefeito
Despesas Correntes
Despesas de;/C�pit81

Secretaria 'Gera,1
Despesas Correntes

Despesas de Capital
Serviços de Contabilidad.e

Despesas Correntes
, Despesas de Capital'

Serviços de Segu'rança Pública
Despesas 'Correntes

Despesas de Capital
Serviços de Saúde P'ública

Despesas Correntes
Despesas "d@ Capital ,

Serviços de Educação e Cultura
Despesas Correntes

'Desp·el!6s de .Cspttal
Serviços do Fomento Agropecuario ,r,'Despesas Correntes '1

Despesas de Capital
Servicos Urba'nos

_

Despesas Correntes

Despesas de Capital
Departamento Mtlf)icipal de Estradas de Rodagem

Despesas Correntes
Despesas à� Capital-

TOTAL

500,00
50.00

41.200,LO
156.000,00

'

_ 1'6.030,98
16.220,74

'

:n.220,74

600,00 •

2.902;57

21.740,99'1
- 2.070,59

.

Diferença

2.329,75

16916,30
59,,80

l4.374,44

16.030,9�
31.220,74

\,

600,00

2.902,57

I

,21,521;75
,2.070,59

" .,219,24

1.320,40

9.670.10 '

2.015,84'

63.853.14
,104'89,41

1.320',40

.9.670,10
2.015,84

63.843,14
1.489.41

,

' 10,00

2.329,75

I ' 16.916,30
59,80

.,) t
. 11.636,94 ;

i

\,

18958,24 ,186.59:;,05', ,186.365,81, 229,04
.

,
Prefeitura Munlcípal de Três Barras, 31 de. dezembro de 1970

Reinaldo Credani - Contador. CRC. 1333 Dorival Bueno -, Prefeito Municipal,

,\'i .'

/'

21.740,99 ,

2.070,59

1.320,40
./

9670,10
2.015,84

,

GERAL"

I

63.853,14,
1.489,4!

167.636,81
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CORREIO DO NORTE 22.05-1971

d e
B.alanço o r ç a m e n t á r io

Exercicio de 1970

TITULOS

c E I T A D E s P E S A I

Anexo XII

Execução II Diferenças

2.329,75
16.976,10
11636,94
31.030,98.

600,00
2902,57
23.59Z,34 219,24
1.320,40

11.685,94
65.332,55 10,aO

2.737,50
16.22074

186.365,81 229,24

lI.ExecuçãoPre visão Difer". nças TITULOS Fixação

TOTAL GERAL ::'66.000,'Jo

Créditos Orçamentários e

Suplementares
Câmara de' Vereadores
Gabinete do Prefeito
Secretaria 'peral
Serviços de Contabilid
Serviços de Seguren
Serviços de Saúde' blíca.
Serviços. de Educa o e Cultura
Serviços do, Fo to Agropecuárto
Serviços U rban

Departame-nto unicipal de Estradas Rodag.
- Créditos Especiais

,CPor unid es" orçamentárias)
Secretari' G�ral
Sarvíçq d� Contabilidade

2.329;75
16976,10
) 1.636,94.
31.030,98

600,00
2.902,57
23.811,58
1.320,40

11.685,94
65 '342,55.

Receitas Correntes

Receita Tributária , 8.700,00 17.825,49 ..,- 9)25,49
Receita Patrimonial
Receita Industrial

. Transferências Correntes 113.000,00 120.948,56 + 7.948,56
Receitas Diversas 3.100,00 9.302,64 + 6202,64

.'\
J

.Receltas de Capital
Operações de Crédito 50,00 50,00
Alienação de Bens Móv. e Imóv.:· (
'I'rsnsferêucíes de Capital 41.150,00 50.766,77 + 9.616,77

32.843,46
-

TOTAL GERAL

2.737,50
16 220�74

186.595,05

., . .

i n a n c e i r o
Exercícío de 1970

\

Orçamentária
Receitai Correntes
Receita Tributária 17.825,49
Receita Pstrtmoníal
Receita Industrral
Transferências Correntes 120.948.56
Receitas Diversas 9.302,64

.

Receitai de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens Móveis e Imóveis
Transferências de Capital 50.766,77

Extra-orçamentária
Restos, a Pegar Ccootra-partida da

despesa por pagar) ;

Outras Operações
j 68.946,43

Saldos do exércício anterior
.o' I .

Dieponfvel
Caixa
Bancos e] a Disposição

TOTAL

'RECEITA
--------�--------------

T 'I T U L O s I Cr$ Cr$ T I T U L O S
�====�==�==�����================������===========d���==�==��==�====��=

Orçamentária
Govêrno e Administração Geral
Admínistração Financeira
Defesa e Segurança
Recursos Naturais Agropecuários
Transportes e Comunicações
Indústria e Comérclo

•

Educação e Cultura
Saúde
Bem Estar Social
Serviços Urbanos

D E S

estos :l Pegar (pagamento no exerc.)
utras Operações

173,56

Idos pIo exercício seguinte
onível

Ca 8

Ba 08 e] a DiaposiÇão
Viu lado
3aoe

, I
Anexo X I V

TOTAL267,963,45

Ex!>rcfcio -d .. 1970
Balanço 'Pa.t imonial

,

,I

À TI· V
(

p A S S I V o \
>

TI'l'ULOS Cr$ Cr$ Cr$ TtTULOB I Cr$ II Cr$ Cr$
,

Ativo Financeiro
,

Dilponível
Caixa
Bsncos

Vinculado
Bancos

,

Realizável
Divida Ativa

.tOI a Pagar
Do exercicio de 1968
Do exercicio de 1969

.

Do exercicio de 1970

58.990,71
21.426,62

. 68.946,43 149:363í76 {)
,

sivo Financeiro

I

Passivo Permanente
Divida Fundada Interna 15.000,00

Bens Móveis
Bens Imóveis
Almoxarifado

TOTAL

244467,09
129300,00
3694,00 377.461,09

Sa'do Patrimonial
Ativo Real Liquido 226.17592l', ..

Ativo Permanente

390,.539,68 TOTAL

"

i

;.�� 390.5:i9,68

)

Prefeitura Municipal de Três Barras, 31. de dezembro de 1970

Reinaldo Creltani
Contador· cne. 1333

Dorival; Bueno \
'I �

Prefe�o Municipal,'.
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CORREIO DO NORTE 22.05.1971

Prefeitura
Exercício de 1970

Resultante da Exec.Orçame"
Receita Orçamentária

, Receita. Corrente.
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Re�eita Industrial
Transferências Corrr
Receitas Diversas

Receita. de Capital
Operações de rédito
Alienação de .

ens �óveis e

'I'ransferêncí de Capital

Mutações trimoniais
Aquisiçã
Aquisiçã de Bens Móveis
Amortiz Cão da Divida

Independe te da Exec. Or
Variaçõe. Pa rimoniai.

Inscríçã de Divida Ati
Caneela Díví

Municipal/

17.825,49

120.948,56
9.302,64 148.076,69

de Três' Barras
das Variações' Patrimoniais

50.7,66,77 50.766,77

Investh:r.entos
Inversões Financ
Transferências' de

1.570,00
15.000,00 16.570,00

Mutações Patrimoniais
Cobrança da Divida Ativa
Alienação de Bens Móveis e

Diversas

225.119,59

Independente da E)(ec. Orça
,

Baixa de Dividas Passivas

Resultado P�fr'imonial
Superavit .#�'rificado

li;"

9.286,78
419,35 9706,13

Prefeitura Municipal de Três Barras,
Reine.ldo Credani _: Contador - CRC� 1333

31
l'

de dezembro de 1970
Darival Bueno ...,.. Prefeito Munic�p81

Anexo XV

PASSIVAS
Cr$ II Cr$ II Cr$

138520,72
8.251,11 146.771,83

5.635,74

33.958,24 39,593,9,8

969,70

369,78 1.339,48
/

6.033,88

31.380,42
225.119,59

.

.

Relação do. bens de'capiy. in�orporado. ao Patrimônio Muni.

De,"roto ·N,. ,.' 192, de 25 de. m.ar�o 'de' 1971'cipal, com recursos' do F ndo de Participação do. Municíp�o. li (jEXf'fcicio de 1970 Subanpxo III

Especificaçã Importâncias Cr$======��==============F=====�==========�
Bens Móvei.

1 Motoniveladora H DORIVAL BQENO, Prefeito Municipal de
63.588,45 Três Barrei, Estado de Santa Catarina, DO. UIO de--------+----�---___J!r_.-----.----- lual ateibuiçõee, e de acôrdo com a Lei N.o 144

'de 12, de agôsto �é 1969,
DECRETA:
Art. 1.0 -�, Fica ampliado o atual perímetro

ârbano da cidade de Trê. Barrai, de acôrdo ,com
a Lei N.o 14�., eis 12 de egôsto de 196.9, o qual
ficará com a.�'legilintel demarceçõea: cPartindo do
limite d'al terral da RFFS/A, DO rio Três Barrai
e por êste acima até encontrar a, terra I de Yvan
Josê :ia Co'�a, ao pODtO eA:., Dêste ponto, em9,48 direção Sul, em linha .êca, até o arroio Três

.63.579;36 Irmão•. Por êate aci
,

té encontrae ,o ponto cB:.."
Dêate ponto em linha le dividindo com a R'
gela Ltda. até o ponto «C:.. êste ponto

63.588,84. estrade Dava de Três Barrai CIMH,
, extensão: de aproximadamente etro
atingir o ponto cD:., Da estrade velha
ral·Km 17; seguindo por e.ta eltrads a

a. terrae de D. Julia Bachmann DG II to cE:.;
dê. te

'

ponto, numa extensão aproxi �
tia de 60

63,588,45 metros, até alcançar um arroio DO p o cF:..
êate arroio ab�ixo, até encontrar su 'barra DO ri
Barra Grande. Por êste acima, m gem esquerda;
até ,ai terra. de Leonel da Co.ta omes, no ponto
cG:.; aeguindo dêate ponto em r ha lêca, direção
Oeete, numa extensão aproxim a de 515 metro.
até atingíe 8 estrade velha T[" Barrae-Cenoluhae,
no ponto cH:.. Por esta e ada, em direção ".
lede, Duma extemão aprox] ada de 300 metroe
até o ponto c I>. Dêrte po , em direção Oeete,
limitando com a Rige.a Lt ., numa exteolão de
aproximadamente 520 met I até o ponto cJ».
Dê.te ponto, numa exteOl (l aproximada de 775
metro I, ",té f'Dco.ütrer o ar : io Barra Grande, no

ponto cK:.. PeJo arroio B ra GraDde abaiX0, até \.

ai terral d9 Rigela Ltda., no P?nto cL�. Dê.te
ponto, em linha lêca, divi indo com ai terral' da
Rigela Ltda, até o limite da RFFS/A, DO ponto

de 1971 cM:». Dêlte ponto,leguiódo elal terrSI da RFFS/A,
até' o· rio Barra Grande, 00 ponto cN». De.ceudo

.

o rio Barra Grande, etrave ando 81 terra. dame to do Impôdo Predial eTerritorial
RFFS/A, até encontrar o pon ocO:.. Dêlte ponto,

. em linha .êca, ouma extenlão aproximadamente
150 metrol, em direção Oelte, té o ponto cp:».
Dêlte pouto, numa I extenlão a roximada de 25
metro. até' o pauto «Q:», Dêlte pou numa exten-
Ião de 20 metrol até o pont� cR:.. ê,te p�nto,
limitando com OI terral de Eva'ldo Bra numa
extenlão âproximada de 4.70 metrol até atio
'ponto cS:.; dê.te ponto em direção Oe,te, numa
extenlão aproximada de 75 metro. até atingir o póntoBa'rras, 11 de msio de 1971. cT:.. Dêlte ponto em direção Norte, Duma exten.
Ião aproximada de quarenta e quatro (oU) metro. I

até o ponto cU.; dê.te ponte I,egoindo 15 metro.

Três Barr 8,

Reinaldo
Contador·

, (parcial)

Dorival' Bueno
Prefeito Municipal

OI», de acôrdo co

/70 do 'l'ribunal de

do cFundo de Participação
o artigo 3.° da Reeolução

o ta. da União
Saldo do e

Importânci
Importânc
Saldo par.

cicio de 19.69
cebida no exercícío
lícads no exercící
srcícío ,de 1971

)

DE CAPITAL

de 19 1.

63.588.45
0':19

63.eS8;84

Doríval Bueno
Prefeito Muoici9al

Em obediência 80

100/70 do Tribunal' de Coota
exercicio de 1970, não foi aI

recursos do Fundo de Pa

Três Barras, 25 de

Dorival

lei N.181,
DerivaI Bueno, Pre

de Santa Catarina, 00 uso

C�mara Muoicipal votaI}
Art. 1.0 - Fica

corrente 800, o prazo
Pr�djal e Territorial

Art. 2.0 - E
1 ubliclição, revogllda

Prefeitura .M
D,uival Bueno

Prefeito MunIcipal

rtigo 3.° da Resolução
!!claro que durante o

dos bens adquiridos
Múnicípios, desde 1967.

1.

Euzébio Farian
Secretário

(Amplia e dernarca. o perímetro urbano, da cidade)
em direção Oeste até o ponto «V»; dêste
ponto em direção e até atingir o ponto eX»;
numa extensão aprox ada, de 200 metros; do
ponto eX» em 'direção. U ate, numa extensão aproo
ximada -de 45 metro. até atingir o ponto «W»;
dê. te ponto, seguindo em rumo Norte, numa
exteaaão aproximada da 4 metros, até o ponto
eZ»; dê..t� ponto, seguíndo e mmn Leite, numa

exten ífó de 15 metro. até pacto «AB»; dêste
po numa extensão de 55 m troa, direção/Norte

o ponto «AC», dêste ponto em direçãt Leite,
tenaão de 15 metrO. até o po to «A '�,.; dêste

ponto, direção Norte, numa exten ão d 44 metros,
até o ponto cAE»; dê. te ponto ereção Leste, ,

numa extensão de 75 metro. até 'ponto «AF»;
dêste ponto, em direção Norte, n extensão de
100 metros até o ponto «AG,.; ponto, dire-:
ção Leite, com 75'metros a o onto «AH»;
dêete ponto, direção Sul, nu

"
ext Ião de 100

metros, até o ponto «AÍ'; dê, v
ponto em direção, I 't,Leite, Duma extensão de 30 .

etros, e o ponto
cAJ »; dêste ponto, em dire. o Sul, e tensão de
44 mlltróI, até o pODtO eA »; dêste ) 5
metro. em direção Leite, a o

. ponto « lO;" dêlte
ponto, direção Sul, com ·5 metro. de distância
'até atingir o ponto «AM dêlte ponto, direção
Sul, com' dietâocia de 4.-1 etros, até o pon «A�»;
ê,te ponto, direção Le e, numa extens de 15
etros. até o ponto « ,»; dêste ponto,

ç Sul. Duma extensão
:

e 55 metro.,'até
nto eA P» 00 eutig .' ramal dli antiga

do onto cAP», segui 'do por êíute ramal
cont r o ponto «AQ» dêate ,PODto em i�eção
Lélte, numa exteOlão e 255 metrol,.atrav I!ando'
ai ter I da RFFS/A, até ai terral' do IMH,
00 pon . «AR»: do po o «AR» em direçã Norte,
,limita0 com ai terr I do CIMH até o o T,ê.
Barra., ooto inicial partida». '1

D

2.° - Noil P, ntos referidl)s Da

. tro, constant do Artigo ant

Mapa original, serão colocados arCOs de
e (ou) p!acas i dicatival, e ocais onde

g08sam rgir dúvidas.
A • 3.° - Os laoçame imóveis ,atio-

gidos r' esta Dova demarcação, para efeitos de
nto de .lmRostos e Taxas, serão efetu8do�rdo com a Lei o. 104 de 15 de Dovembro

66.
Art. -1.° - Êste Decreto entrará em vigor

Da data de !lua publica.ção, revogada9 ai di!!posições
em contrário.

r,efeitura Municipal de Trê!l Barras, 25 d�
março de 1971.
Dorival Bueno
Prefeito Municip91

Euzébio Farian
S�cretário
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Prefeitura Muriiclpal
" '

Majo� Vieira
E,D I T A L N_ 01/71

(Conco,rrência
Miguel Marão Becíl, Prefeito Municipal

Vieira, Estado de' Santa Catarina, torna públi
realizar dia 7 (sete) de junho,' do corrent ano, às 15
.horas; a Concorrência Pública Rara adquir] o seguinte:
\,

'

, ' �

Objeto da Concorrência,
,A' Concorrência Pública' de o, presente,

,Edital, destmar-s 'á à compra de '115 /(cénto e quinze
metros) corridos, d muro de concreto cercar,

a frente do Cemité 'o Municipal.
�"

Das proposr
;8) As propostas d verão entadas em (2) duas,
vias, na Secretaria M icipal, em velope lacrado.
b) - A� propostas' 'de,,;, rão conf r obriga\Õri1'lment�:' ,

I - Nome e enderêço do opone e, com firma reconhecida;
II ,_ Prazo de cinco (5) dias 'e validade, para estudos
e solução, contados' da dat d, realização da Concorrência.

de

-' Condições de partic
I Idoneidade, financeira;
II - Idoneidade técnica;
III - Prova de quitação com jmpôsto de renda;

/ 'IV -

-

Apresentação de' m doe mento.sde Identificação
do proponente;,

'

V - ,A. documentação deverá se entregue 'em envelope
separado;
VI - .. 'As propostas
dos e rubricados Iêcho deve
bem visível os dize es: <Çoncorrênc
N, 01/71.

Informáçõ s relativas a Iíci

em envelopes lacra
o conter em lugar
'Pública» - Edital

.

As inform ções" relativas a li tação serão presta
das na Prefeítur Municipal pelos funci nários em horários.
de expediente, s 9 às 12 e das 1 ,às 16,30 horas) de

segunda a' sexta feira.

ura das propostas e do julgamento
stas serão abertas n Secretaria Munici

pal, de Chefe 'do 'Pód Executivo por co

missao para'ês fim designada,levan -se em consideraçãó
o seguinte' cr', ,ério: preço à I vista e. em condições de

,

pagamento.
.

, \

ajor Vieira, se reser-

va o direito de aceitar ou rejeita parcial ou totalmente,
\ '

esentadas, des e' que, as mesmas nã'o'
o presente Edital, e. aos

Prefeitura Municipal de Major Vieira,7 de maio de 1971.
� .

;'

Miguel Marão BecH Jair Dírschnabel

Préfeito Municipal Secretárro Municipal

de ntos
ERLITA

(

Prefeitura

,M unicipal dei

Canoinhas.
SEÇÃO DE REN'DU E FISCA .iuçÃO"

,

.
,

E D"I T
,
L

SINDICATO . DOS TBABALD4DORES
." lRURAI� DE. ,CANOIND��·,

,

E D 1·;,TtA··
/

o Presidente do SINDICA DOS TRABALHA-
DORES RURAIS DE CA INR ,convoca os associados

-

para a Assembléía Geral � . r rdínária, .

a ser realizada
na Çooperâtiva Agropecuáría Canoínhas, no próximo
dia 28 ..

ores con

impostos
i· rial e Taxas

,

'I
"

rbanos, que
ente mês de

o' processado
unicipal, 0-"

s impostos.
encionados;

7 de maio

..:I' '_" •

'\
•

Senctó a la,

Discussão e ap
exercício de 1971/72.

Canoinhas, 10 d

Edmar Gonçalves Pa

para o

n

•
.

cio Furtado
-

- . {,;

Rendas e Fiscalí- em um minuto"
V.IL, de NEREIDA
no FORUM,

. FOTOCOPIAS, em apenas

o e qualquer documento

zação em exercício r _

o Cartório do
, .

C. CORTE,
PLASTIFICA

rroi�i�ão UIU
.

minuto,

A senhora. .Margarida,
Voigt e Alceu Noernberg,
residentes em Parado, proi
bem ,/caçadas'

.

e . pescarias
em seus terrenos e avisam

que não se responsabilizam
pelo que .vier acontecer aos

j

infratores. -

",..

Parado, 4 de maio
de 1971.

, /

. / '.

.,

j

!I
'

�i

,

t,
Venha ver de perto o Karma:
Olhe bem pra êle.
Ah, que vontàdé de entrar-I ,

Vamos, abra a porta, sente-se. V. vai s
apaixonar pela beleza de seu

elos bancos macios.
otór 1600, de 65 HP (SAE), .

iste a uma voltinha? .;1
s que antes do fim dessa

, vai entender o "apareça". @l)

MALLON &
CANOiNHA,S-S'C.

REVENDEDOR
,\ AlITORIZADO'R�a Vidal Ramos,', 1195
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Teremos hoje, o Baile Caipira do Grêmio XV de Julho.
O referido terá a animação do conjunto Apolo 5 6 tmcrar

se-á às 22 horas. O Grªmio estará premiando 08 melhores
trajes caipiras, tanto masculino como feminino.

Quem não fôr nêsse Baile, já sabe o que é ...

* Amanhã, nossos cumprimentos serão 'para a srta, Cleyde
Maria Mayer que estará comemorando mais uma

avançada. Tudo de bom.

* Para dia 3 de junho, as Formandes do Gínâsío Normal
Sagrado Coraeão de Jesua, programaram a noite do

«C!ua & Coroa». Será um bem bolado Baíle-Show, com a

presença da Orquestra de Donato Raciati, de Montevidéo e

do conjunto <Kltnss de São Paulo. As promoções das For
mandas foram sempre de muito' bom gôsto e, por certo,
esta não fugirá à regra.

* O Grêmio XV de Julho, completará em julho 10 anos

desde a SUa criação. Desmentindo a'quêles que diziam
que êle não passava de mais uma das promoções efêmeras
da juventude. E, para o <Bâíle de Aniversário», o Grêmio
já contratou o conjunto «The King's», de Joaçaba, que
segundo o Osmar B. Júnior, é muito bom.

DICAS
cCreedence Clearwater Revíval»: estranho e fascinante.

E um dos conjuntos mais populares do mundo. Em 1960
êles ieram os «The Blue Velves» e logo após adotaram o

nome que hoje têm. Creedence significe confiança. Clear
water, puro, verdadeiro, e Revival o mesmo que ressurreição.
Este ena êles conquistaram o 6.° Disco de Ouro nos EUA e a

RCA brasileira lançou aqui o seu mais recente LP: Pendulun.

* Ae dancinhas de domingos à tarde, no Clube Canoinhanse,
começaram timidamente, mas agora, podemos dizer que

elas estão ficando �demais».
.

* Um nôvó compositor. Uma nova música. Com um con

teúdo simples ,e muito comunicativo. João Só e sua
«Menina da Ladeira», que já aparece com destaque nas paradas.

UMAS E OUTRAS
"Não sei se vocês notaram, mas a semana passada esta

ccluna apresentou a palavra "Granjeiro" com "G", cometen
do um', êrro de português simplesmente mastodôntico. Como
os originais não, foram encontrados, \ não sei se a mancada
foi minha, do Sérgio L. Keller, ou do Osmar, qUE! é quem
faz as páginas aqui neste hebdomadário. Porém estamos

investigando. O culpado ficará .prêso e incomunicável, até
que se decida: se 8 fôrca ou se a cadeira elétrica". (Zeno)

* Dia 19 p, p., às 2 hcrae da madruga, nasceu o herdeiro
do casal Nílva e Djalma de Assis Per,eira. Ao rebento

p aos seus pais os nossos efusivos cumprimentos.
* Outra debutante' dêste ano é a srta, Terezinha Wruble-

wskí (Ter6) que circula pelai com' muita simpatia.
.

* Hoje às 17 horas no Clube Ganoinhfmse haverá uma

'homenagem ao cínqüentenárío do C. S. C. J., promovído
pelos Professôres de G. E. J. J. Cabral, Colégio Comercial de
Ganoínhes; G. E. Almirante Barroso e C.� E. Santa Gruz.

* Na próxima: O PLA DO,ZÉKE.

Notas
O Juiz canoinhense, dr. José

Bonifácio da Silva, figura bri
lhante da magistratura catari

neuse, acaba de ser promovido
de Mafra para Blumenau, 3.a

para 4.8 entrância.

x x x

O sr. Rubens Stulzer, alto
funcionário do Banco do Brasil)
promovido, vai exercer funções
na agência recém-instalada de

Medianeira, sudoeste paransen
se, para onde jli seguiu.

x x x

Hoje o assunto da cidade é
o .prímeíro baile à caipira da

temporada, uma promoção do
Grêmio XV de Julho, nos am

plos salões da Sociedade Bene
ficente Operáríe, com muitos
forasteiros a prestigiarem o

acontecimento. .'

x x ·x

Colégio Estadual Santa Cruz,. assuntos do modelar eetabele
esteve em Florianópolis tratan- cimento.
do

.

de vários e importantes

,

O Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto, agore nas fun
ções de líder da ARENA, esteve

'

aexta feira, dia 14, na vizinha
cidade de Mafra, acompanhando
o Secretário da Saúde, dr.
Prisco Paraizo.

x x x

O jovem advogado dr. Anto
nio Weiofurter, extreou o seu

carro, O km, fuscão azul pavão,
com uma viagem a Florianó

polis, acompanhado de sua

exma. famílta.

. x x x

o Clube de Bolão Fantasma
aguerdéndo a confirmação de
data para recepcionar seus co

legas do Floresta de Joinville.

x x x

.jEm nossa cidade, em couve-

lecência da melindrosa e dificil
operação a que se submeteu
em São Paulo, o sr. Tufi Nader.

x x
/
x-

r' Sábado próximo, o Deputado
Benedito Th. de Carvalho Netto
manterá nôvo contate com seus

conterrâoeos, quando da reunião,
da AMPLA a-ter lugar no vi

zinho município de Três Barras.

x x x

O jovem advogado dr. Osvaldo
Rogérío de Oliveira, já inscrito,
se submeterá a concurso pare
Juiz substituto, em agôsto pró
ximo.

x x 'x

do Futuro»
o Chefe dó Pôsto da: Receita Federal de Canoinhas,

comunica que tão logo receba da Delegacia da Receita
Federal de Joinville, os livros "DONA FORMIGÁ, MESTRE
TATÚ E o- IMPOSTO DE RENDA", irá providenciar no

sentido de que os alunos das 3a. e 4a. séries do curso

primário dos Munícípíos de Canoinhas, Major Vieira e

Três Barras recebam os mesmos, para conhecerem da
história e participem de um concurso sôbre trabalhos de
redação' e desenho" que premiará os melhores.

Pôsto da Receita 'Federal de Canoinhas, 12 de maio de 71.

Francisco Zaziski - Chefe do PRF - Matr. 1621.148

,--_.-----------------------,
Vela I CruzCine Teatro

De segunda a sábado às 20,15 horas.
Aos domingos. matinês às 14,00 horas e

sessões às 17,00 e 20,00 horas.

/

(O LANÇADOR DE SUCESSOS)
-:- A P R E S E N TA· -:-

HOJE. em .se••ão a. 20,15 hora. - censura '14 ano. e

DOMINGO, em mseinê, a. 14,0 censura livre

A CO PA � 70
Tôda a conquista do Tri- mpeonato em tela

grande a

DOMINGO. em dual .e••õe. • 17,00 h - cen•• livre
a. 20,00 hora. - enlura 14 ano.

DIA 24, 2a. feira. em .e••ão 20,15 h - cen•• 14 ano.

\A SUA I É A MORTE
erra todo colorido.

a. 20,15 h - cen •• l8, a,no.

DEMÔNIO

DIAS 27 e 28. 5e.

BAHIA
• a•. 20,15 h - cen•• 14 Ano.

EXEMPLO
todo colorido.

..

lUA 29, lábado,. 8. 20. a. - censura 14 ano. e

DIA 30, domingo. a. L 00 ora. - eensure Iívre

o PISTOLE
Formidável

DIA 30. domingo • a

Uma super comédia
com Chico Fum

Caçula e Marinheiro.

cinema nacional,
rticipação de
e todo colorido.

I

O' sr.:
- Alcides -Schumacher

preparando agenda para o seu

primeiro contato com o Gover
nador �olombo Salles, previsto
para os primeiros dias de junho.

x .x x

, O sr, Eloy Bona, Diretor do '-1 l1li. ",

ATENÇÃO PAR4 O HORAMIOS:

na
-

compra

Com. e Ind.
Oferta para

NG··ER" em

RDAN S;A.
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