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Corrida do FogoSimbólico
percorrerá'500 M u n icípios

Com a saída da' cChama Sagrada> do Parque
General Osório, no Rio Grande do' Sul e chegada em

Brasília, a 3' 'de julho último, foi ínícíadaa maior mara-
.

tona cívica do Brasil: a 34.a Corrida do Fogo Símbólico
da Pátria, que vai percorrer, até o seu final, mais de
500 municípios, cobrindo quase todo o Terrítórío Nacional.

A 34.a Corrida do Fogo 'Simbólico da Pátria leva;'
rá quase 2 meses, percorrendo as mais variadas regiões,
usando' os mais diversos, meios de transporte, desde avião
até barcaças e canoas no baixo Amazonas, para. que, no

dia 1.0 de setembro, primeiro dia da Semana da Pátria,"
as piras das príncípaís capitais brasileiras estejam arden-
do com o Fogo Simbólico

..

da Pátria. 7

Dando prosseguimento' de Brasília, a cCha.ma Sa
grada» partiu em 4 direções díferentes, dividida em quatro .

tochas, para o Norte, Sul,' Leste e �este.
A pira em que será 'depositado o Fogo Sagrado

será guardada por' jovens,. das 7 às 22 horas e" das.
22 às 7 h, por adultos, civis ou .mílitares. Em tôdas as

localidades por onde passai' o fogo,' uma chama acesa
deverá ficar \ ardendo na Prefeitura, afim de que os lu
gares vizinhos, que. não foram visitados, possam ir apanhar
uma centelha 6' realizar uma corrida /,e solenidades idên

tica} na sua comuna deixando acesa a pira na Semana
da Pátria, durante os festejos respectivos.·,

Desta forma, todos os Estados e Territórios brasi
leiros ficam cobertos pelo percurso e integrados no espírito
principal da corrida - unir todos. os brasileiros num

laço indissolúvel e indestru�ível de patriotismo.
A corrida em direção, ao Sul do País, será dirigida

pelo nosso patrício" Túlio de Rose. da Companhia Jorna
lística Caldas, Júnior na qualidade de membro do Diretório
Regional da Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do
Sul, que percorrerá as localidades a partir da divisa do
do Paraná e. Santa Catarina, onde passará:

'

. Dia II de agôstor Mafra,' Rio Preto do Sul, Rio

Negrinho e 'Oxford. Dia 12 e 13 de agôstor Prosse

guindo ém direção a cidade de Joínvílle, Guaramirim e

Pomerode. Dia 14 de agôsto: Blumenau, Gaspar.Brusque,
Santa Luzia, Canelina; Tijucas e Bíguaçu, Dia 16 de
agôsto: Florianópolis, São José,. Palhoça, Aririu, Pano

Lopes, Imbituba e Imarui.· Dia 17 de 'agôsto:. Laguna,
Tubarão, Jaguaruna, Morro da Fumaça; Criciuma e, Içara.
Dia 18 de agôsto: Araranguá, Ermo, Timbó, Encruzilhada
das :Antas, Divisa de .Santa Catarina e Rio Grande do Sul.,

Nas solenidades por ocasião da passagem do «Fogo
Simbólico» após de seu acendimento, serão entregues os

Certificados aos cidadãos que fizeram jús, de acôrdo com

o n.o 6 do Art. 101 e Art. 217 do RLSM e n.? 12 do
Art. 14 da Portaria 754-GB, de 5 de set de, 1967.

Osvaldo Conrado Narloch - 1.0 Ten. Del. do Serviço Militar
____1__ "

Cnrso fundamentos 'da Coltora CatarinenS8

A aula de abertura contará com a presença do senhor
Secretário do Govêrno, Dr. Vítcr F. Sasse.

. As' inscrições para o aludido poderão ser efetuadas em

todos os estabelecimentos de ensino da cidade.

Reunião da AMPLA' dia 31 aqui
"

l '
.

A nossa cidade será sede .de mais Uma reunião da Asso-
ciação dos Municípios do Planalto Norte Catartnense, a ser reali-
zada dia 31 no corrente, ,com a participação de todos os filiados
e um representante da SUDESUL. Importantes assuntos de alto
interêsse dos Municípios filiados deverão ser debatidos no aludido
conclave. A AMPLA como se sebe, tem tido notáveis conquistas,
desde que iniciou suas atividades, tôdas elas de alto intérêsse
dos municípios filiados.

'

.

O Prefeito, SI:. ,'Alcides Schutnacher já está preparando a

sua agenda pára as reivindicações, dó nosso Município. O Prefeito
de Mafra, sr, Edmar' Renê Évers já recebeu comunicação oficial
dizendo da vinda' do Presidente da SUDESUL, Dr. Paulo Melro.
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Diretor:
CAIXA: POSTAL, 2

Rubens Ribeiro da
FONE, 128

Silva
CIRCULA AOS' SABADOS

Respost.a Carta··Aberta
(Nota do Comandante do 5.0 Cmb)
o Comandante do 5.0 Bata

lhão de Engenharia de Combate,
vizando zelar pelo bom nome

Domingo, dia '25., a

FESTA DO COLONO
Pela primeira vez, em nossa

cidade, o' Dia do Colono será
comemorado condignamente. A
iniciativa é do Sindicato Rural
e da Cooperativa Agropecuária
de Canoínhas.
O local do grande aconteci

mento, que está empolgando
todo o interior, será .na locali
dade do "Parado, no 'Salão
Hatschbesch, com .l-a·icio às 10

horas, com míssa. tampaI.
Para a graiÍ�e churrascada

serão a,batidQ8 cinco bois, afora
recheados 'de leitão" galinha,
cabrito e· carneiro" tudo ao pre
ço de custo.
Sérâ, não tenhamos dúvida,

uma verdadeira e autêntica
confraternização entre os nossos

h�mens do campo e lavoura ..

Na oportunidade, entre outras

atrações, revendedores especia
lizados, farAo demonstração de

maquinaria agrícola, havendo
premies, fornecídos pelos Clubes
de Serviço e Associação Comer
cial e Industrial de Cauoíuhaa,
aos, colonos presentes, mediante
sorteio.
Os dez colonos mais idosos

'do Munícípío, ali presentes,
terão assento de honra na mesa

dos trabalhos, COQl refeição es

pecial, gratuita, recebendo me

dalhas, doação dá Prefeitura
Mu'oicipal.
Palestras alusivas serão realiz'�'"
das na Rádio Cancínhes, 8 partir
de amanhã, para a qual chama
mos 8 atenção de todo o interior,
especialmente os colonos.dízendo .

datmportâncía do acontecimento,

Prefeitura . Municipal
de Canóinhas - Se.

Comunicação aliciai

/ .

A nossa cidade será palco, no período de 18 a 22 de'
agôsto próximo, do «Curso Fundamentos da Cultura Catartaenses.

,
.

.

O aludido 'curso é patrocinado pela Secretaria de Cultura
da Secretaria do .Govêrno, também com a colaboração da Prefei
tura Municipal e obedecerá 'o seguinte 'roteiro de aulas:

la. aula - Santa Catarina no contexto Nacional - Jaldyr
B, Faustino .da Silva - Catedrático de História de Brasil da V.F.S.C.;
2a. aula .' Elementos Básicos da:História de Santa Catarina -

Walter F. Piazza, da Cadeira de História da Amériéa da U.F.S,C.;
3a. aula -' Aspectos da População e da Imigração de Santa Cata
rina - Victor A. Peluso Junior, da CSI:iE;ira de Geografia Regional
da U.F.S.C.; 48. aula - Fundementos da Literatura Catarinense.' O Prefeito Municipal de &uoinhas,
Celestino Sachei, Reitor da Universidade' para o Desenvelvímento sr. Alc�des Schumacher. tem a latis

de Santa Catarina, U.D,E.S. C.; 5a. aula _ O Homem e a Economia fação de comuuicar a Colônia Japonesa
da .região e aos demais interessadosCatarmense - Paulo Fernandes Lage, da Cadeirá de Geografia na fruticultura. que o técnico japonês

do Brasil dê U.F.S.C.
-

.

Dr. Kenski Ushyrczawa, convidado,
, "visitará no.sa cidade. dia 2 de agôsto

� próximo, no periodo da tarde. aqlli
'�chegando por volta do meio dia
"acompanhado de dnu' pessoa••

Assim. todos que pretenderem UJII
contacto com o aludido técnico, deve.
rão co�pareÍler na Secretaria delta
Prefeitura.PlP'a relação dos seusDome••
Cauoinha., 13 de junho de 1971.

Alcides Schumacher
Prefeito Municipal

.Enlace, matrimonial.
Unem-se hoje, pelos sagrados

laços matrimoniais, na, vizinha
cidade de Pôrto União, os jovens
ERVINO TREML e ARLETE M.
ILI�IU. Nossos melhores cum

primentos e também 80S seus

familiares.

BE
da. sociedade local e, ainda, com
o intuito de colaborar na ma-'

nutenção dos padrões morais
da família . e das' comunidades
locais, vem através deste jornal,

.

em resposta à CARTA ABER
TA, assinada pelo Professor
SAlTO, publicada na edição de
3 de' julho de 71, deste sema

nário, informar 8 população/
destas cidades, desmentindo as

afirmações do citado conferen
cista de que estava liberado

pelas autoridades- militares para

proferir' outras palestras, que o

Exmo. Sr. Gen. Comandante da
5.a RM!Dr, por ocasião de sua

viNita ao 5.0 BE Cmb, no dia
7 do corrente, informou a êste
Comando que o lieferido Pro
fessor está sendo : devidamente'
processado e em vias de RPr

demitido do cargo de professor
contratado d'a·· Universidade
Federal do Paraná.

Ricardo Gianardoll
Tte. ca. Comandante de

5.° B� C�B

Tberézio em Canoinhas
I

Encontra-se em nossa cidade, tendo chegado ontem à
noite, o Deputado Benedito Th. de Carvalho Netto, devendo aqui
permanecer por uma semana.

.

Therézío esteve aqui domíngo último, ocasião em que
visitou, ràpidamente, os municípios de Major Vieira e Monte Castelo .

O nosso ilustre representante Da Assembléia Legislativa
tem sido um Deputado dós mais operosos, fazendo sentir a pre
sença do nosso Município e região na capital da Éstado.

Vice Líder da ARl!:NA, agora na liderança, tem tido
partícípação ativa nos grandes acontecimentos da vida pública de
Santa Catarina.

Nos seus .primeiros meses de atividade parlamentar, The
rézío já' carreou inúmeros benefícios para a nossa região, desta
cando-se a construção da nova rêde de energia elétrica em

1'1arcílio Dias, trabalho a ser atacado em breve pela CELESC, 8

construção de pequeno Centro de Saúde em Major Vieira, o

pagamento de mais de seis roil cruzeiros na 'adaptação de salas
de aulas do Ginásio Santa Cruz para o funcionamento do Curso
Científico e a ampliação, prevista para o próximo ano, da Escola
Rodolfo Zípperer, no bairro do Campo �'Agua Verde.

/

/

IDova�ão e ComDnica�ão
Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

.Caixa de Surprêsas
Os projetos lançados pelo Govêrno Federal estão sendo

considerados pelos mais exigentes observadores como «caixas de
surprêses». Os últimos já de conhecimento público como o PIS,
o PIN e o PROTERRA,' já .estavam previstos no Plano de Me
tas para serem divulgados e aprovados até o primeiro semestre
de 1971 e foi justamente isso que ocorreu. Essas atividades con

duzidas para o terreno das iniciativas, define es linhas mestras
e carecterizam as decisões . pessoais do Presidente da República.
São fórmulas novas compatíveis com o desenvolvimento do País,
dosadaà . de audácia e sentido inovador. Asseuorados por uma

equipe de técnícoa-planejedores, os impactos causados no exterior,
colocam o Pais como pioneiro no mundo na ciência do planeja

.

menta. A velocidade com que o desenvolvimento avança, supera
todos os cálculos e justifica a confiança dos investimentos já
realizados. 'Justificando, os circulos econômicos mais pessimistas
não esperavam que as previsões que o crescimento das exporta,
ções iniciadas em 1'968, em 1971 alcénçasse a casa dos 2 bilhões'
de dólares - e vamos perto da casa dos 3 bilhões, Já está O
País com o Seu conceito fi'rmado no exterior. As. mais diversas
maneiras de' incentivo à exportação com mecanismo flexível' ao
alcance de quem queira cooperar e' valcrízapdo a matéríe prima
nacional.

"

, ,i'
" '<,

Csnelízendc agora também, uma grande parte dos incen
tivos fiscais para o Nordeste, o Brasil terá, um'" reforma agrária·
centralizada na Presidência da República e que a partir de 1972
atingirá por meio de operações de compra e venda de terras,
uma faixa extensa tendo como centro de contrôle, milhares de
agências bancárias.' .

Administração com sentido altamente Inovador, os efeitos
já chegam ao conhecimento dos brasileiros. E a valorização do
que é nosso - é . o respeito, 'que Impomos pelas projeções das
nesses perspectivas nacionais conquistadas pelos. resultados supe
riores das nossas exportações, os melhores instrumentos de fixa
ção do desenvolvimento.
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CORREIO DO NORTE 17.07.1971·

de Vende-seFundação Educacional
Ginásio Moderno "Vidal

Impressos em geral
(em uma ou mais c8resl1

CI

Serviço rápido e G
1

perfeito j
Impressora OurOI
Verde Ltda.

2. Apresen r a p oposta,
contendo o eço glo 1, bem
como o orçam nto dísc imioado
da obra, apre ntand separa
demente, pre s u táríos de
msteriais e d mã de obra
para cada servíç executar.

>
3. Comprovante de que reco

lheu a Tesouraria do Gtnásío até
às 9 horas do dia 2 de agôsto de

1971, uma caução no valor de
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).
Conhecido OIS resultados da
Tomada de Preços, 8S cauções
serão devolvidas mediante re-

I quérímento dos interessados,
exceção feita 80 1.0 é 2.° colo
cados, cujas cauções ficarão
retidas até a lavratura do
contrato.

4. Apresentar um conograma
de execução dos serviçal: e um

cronograma de pegamentos, que
contudo não deverá cqbter ets

. pas referentes fi insta ação, ini
cio de obra ou quais uer outras
de serviços não real ados,

5. O prazo de nclusão do
serviço não poderá ultrapassar
a trêe (3) meses.

6) A firma ncsdora da
presente Tomada e Preços, de
verá apresentar tes da Iavra
turs do contra o, os projetos
hidráulícos.saní rio e estrutural,
para SUa �pro ção,

'
.

m 7. Os con . rrentes deverão

lU apresentar ju to com a proposta
uma declara ão de completa
aceitação dos, êrmos do presente
Edital:

me tos solteítados
nos itens 1 4 e 7, deverão ser

I apresentad
em tr iii (3) vias, for

mando trê eonju \Os distintos.
As desp sas dec rrentes da

'presente amada de Preços,

'II serão ate : idas às
'

xpensas da
Consígueç o 4:1.1.0 - Obras
Públicas, I

o orcem nto desta

I
Unidade, a rovado

.

la Resolu
. ção n.? 24 71 de 1 de junho
de 1971.

Maiores de lhes p derão ser

obtidos Da se des Unidade
I nó horário da 08, O às 12,00
horas, todos os d teis exceto
aos sábados.

, GINASIO MODERNO "VIDAL
RAMOS"

Canoinhas (Se), 29 de junho.

de 1971.

Euu.4ur. Panlo Ednardo Rocha Faria
DIRETOR 3

Santa Catarina
Ramos" de Canoi

Fotocópias em
o Cart6rio -do' ISTRO CIVI

C. CORTE,
PLASTIFICA

Ruy Barbosa,
NEREIDA SOSSEGO.

Tratar
em apenas ARY HAUFFE. 2
dócumtmto

Aluga-s
TRATAR

um minuto,
que

::::::::::1::::::::=::::::::::::::::::::::::::-
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..
..
..
..
..

::
..
..
..
..
..
..
..
..

:: Clínica dentária
::
..
..

ii Hora m.arcada
ii

.

Praça Lallro
II
:::::::::::::==:::::::::::=!�::::==:::::===::::

Dra. Zoé WalkYI
Clrur

JoAo

MALLON & elA. �
AUTORIZADO

Canoinhas - se.Rua Vidal Rarnos, 1195
..�.,. :." ," /_ � ..... ;, t I f." r�·
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
llJeek-end

DIA 23: a sra. dona Rosa I "Correio do _Norte" cumpri
esp. 'do sr. Ithass Seleme; o menta os aniuérsariantes,
sr. Argos Treoisani. desejando muitas felicidades.

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: a sra. da. Lauricy

:mste fim de semana será bastante movimentado pelas promoções esp, do sr. Carlos Dolla.
i)alusivas ao 10.0 aniversário do Grêmio XV de Julho. Hoje à tarde,
com inicio às 13 horas, Torneio de Futebol de Salão, na cancha AMANHÃ: as sras. denss:
da S.B�O., com a participação de equipes de Joinville, Blumensu, Verônica esp. do sr. Miguel
Lages, Mafra, Jareguá do Sul e Curitiba. CaDoinhas_ será repren- Lessak, Edite eso. do sr.

tada pelo Grêmio XV de Julho, A. A. Banco do Brasil e A. A. Pedro dos Santos Corrêa e'

Arrastão. Ainda hoje, à noite, «Baile de Aniversário», no Clube . Gessi esp. do sr, André po.
Csnoinhense, com o conjunto THE'KING'S de Joaçaba. , ival Spitzner; O sr. Carlos

)E amanhã, também 00 Clube - Canomhense, Soireé com inicio às Koehler; O menino Alceu" osé

16,30 horas, à cargo do conjunto INCRESQM. Na soireé serão filho do sr. Rodolto Bollaut.
entregues os troféus aos vencedores das competições esportivas. DIA Ig: as sras. donas:

Sociedade Maria Silvia eep. do senhor

.Recebemos 'e agradecemos partícípaeão do ooivado de J8S00 Djalma . Tabalipa e Nelli

Oliskovicz e RoseU Franz. Tudo de bom aos dois. esp, do senhor Elias Selem e

Netto, residente em Caçado, ..
* Para dia 30 de julho, a A.A. Banco do Brasil irá promover os srs : Leocédio Pacheco, Elias

.urn baile no Clube Canoínhense, com a presençavde Altemar Seleme Netto; residente em

Dutra. Aguardem detalhes. Capador e Alfredo de Oliveira
* Uma turma da geração jovem-mais-responsável: \ Bosélís (Iarcindo Filho; o [ouem

Friedrich, Anette Jaotsch, Joana R. Seleme e Neuzeli Fischer. Werner Loeffler.
Muito simpáticas e elegantes. .

Outra garôta elegantérrima,· é Sônia' Cristina Mayer. Sônia DIA 20: as sras. donas:
Cristina foi uma das debutantes mais graciosas do ano passado. Elisa esp. do sr, Paulo Dehner
1; presença marcante em todos os lugares em que comparece. e Adélia esp. do sr. Orlando
Também entre nós,' de férias: \ Marcos Vieira, Ary Kohler, Nascimento; os srs.: Elias
Cláudio Ribeiro e Pedro Segundo Seleme, Sconhetzki e Sérgio Oapski;

As Dicas
à jovem Fernando Seleme.

O cantor norte-americano Tom Jones, está faturando horrores DIA 21: a sra. da. MiqueZina
com sua última gravação: She's a Lady; esp, do sr. Adão' Tomceyk; o

* TIM MAIA, o dono do melhor repertório musical do Brasil, sr. Waldemiro Schulka; as

está na praça com seu mais recente compacto simples. Lado sttss.: BUda Gonçalves. Ma,ia . - _

1: «Chocolate» e lado- 2: ,«Paz».- O elepê sai logo.
. (Ioiette Costa e Imelda Watzko;

_1IiII __

os [ouens: Roberto Brauhardt Como PIá e Pedro Elov (Iranemann; a

Assumiu a Direção da Rádio Canoinhas, o sr. Luiz Fernando menina Gládis Regina filha
Freitas. Oxela haja inovações. do $1'. Oswaldo Werka; o

* Resultado das competícõea esportivas promovida pelo Grêmio, menino Alcione Má,io filho do
tendo em vista seu .1p.o aniversário e realizadas até hoje: sr. Osvaldo Bueno.

XADREZ: Csmpeão: Bortolo Antônio Borsato, -de Três Barras. DIA 22: os sts.: Iêodolto
BASQUETEBOL: ,Equipe Campeã: A. A. Banco do Brasil.' Bolaut e Jacob Tremel; o

.

DOMINO: Dupla Campeã: Wilson Seleme e Edir Kammradt. jovem' Hugo José Lenz; as Atividades da Câmara, Municipal de Canoinhas
o Torneio de Truco foi realizado ontem, mais ainda não estamos meninas: Marilda filha do Senão do dia 3 de junho de '1971.' Presidente; Ve�eaâor Dr.
de posse do resultado. sr, Paulo Neuburger e Ana Paulo Eduardo Rocha Faria; 1 ° Secretário: Vereador: A'dhemar Schu

* Está' circulando, <O: Jornalzinl:ío» de [unho. Muito nos im- .Maria filha do sr. Ladislau macher. 2.0 Secretário ad-hoc: Vereador Alfredo Franco e mais o com-

. pressionou a entrevista com o sr, Delegado Especlal de �a�ireski, O menino Wâl�o, perecimento dos seguintesEdis: See, João Seleme, Francisco Bueno
Policia, Dr. Harley Av�l dos Santos, pela categoria das respostas. amo filho do sr. 11 aldomiro I de Siqueira, Jair Lessack e Guilherme Peust, Com número legal para deli

*. By� gente, <tamo> chegando.
. .

o Novack. berae, foi aberta a sessão. Expediente: Não havendo oradores inscritos DO

....__•
..... ....... Pequeno Expediente. passou-se ao Grande Expediente, ha-

vendo o Vereador Adhemar Schàmacher usado.. da palavra e.
abordado o

_ assunto r�ferente ao artigo publicado' no
jornal Barriga Verde, sob o título "Sabes tu" e de
autoria do Dr. Haroldo Fer�eira, dizendo que (I' lutar
daquele editorial por certo desconhecia o es rito) do
ato normativo -re rente à nomenclatura d r.lá. pai
quanto não houve nenhum apeamento.
permuta de nomes, ma vez que a lei re
própria estrutura, o suposto e mal int

.

mento, aludido pelo .ticulista do iorna sreiga' Verde.
ORDEM DO DIA: utrou, em ... e nica discussão é
votação, o requerimon c;)g. Verea Alfredo Franco
sôbre a consignação _

Anais
.

Casa, de. Voto de
(Zongratu!ações, ao ."jeJ'rn CORRE DO NORTE, pelo
transcurso de seu 24.0 aoiwers 10 de func1ação. sendo
aprovado; Entrou em

.

1 e
'

ca diácueaâo e votação
a Moção

_

de autoria do ere OI' João Seleme em re

púdio ao editorial do jorna Briga Verde de 30;5/1971,
assinado pelo Dr. Haroldo rreira, sob o título': "Sabes
tu". o Vereador Alfredo E nco msnifestca-se favora
velmente á Moção, dize congratular. se, com a. Câ':'
mara. pelo repúdio ao 8 go cima evidenciado,' frizan�
do .

que 8omentê' a Ião' os Poderes çonstituidosi
poderiam reverter no ogress do município; a'Moção
teve aprovação tácit Em Ex icações Pessoais,' () Ve
reador Fráncisco . B no de queira, discorreu sabre
iluminação púhlica das provi êocias tomadas' a resol

peito e. eongratul (lo· se "com o r. Prefeito Municipal, .

pelai soluç5es d as ao proble a. O Vereador João
Se1eme ahordou Bunto tocante administração muni
cipal e quanto melhoramentos 'na estrada que liga
esta cidade à io O'Areia de Cima, alongando· se a

�e8peito e fazen alu85ea
.

a c strução de' ponte na-

quela região e da tisfação d habitantes daquela
zona do município. Adhemar Schumacher
diséorreu sabre a lei federal que instituiu o programa
de assistência ao tr�balhador rural, dizendo dos heoefí-

3.468,68. cios que a mes,ma trouxe aos homens do campo, alon·
gando.se a rfJspeito.

.Canoiohal, 14 de julho de 1971.
Altamiro Ricardo da Silva - Diretor do Exp. da Câmara

L as
NA

·ERLITA·
a

Agro Pecuária
�!"eIl'et1Pa;4S.%.--""-'t A NO I N H A 5

Discriminação da Despesa por Ót
. gãos d. 6ovêrno e Idministratão

AUTORIZADA II REALIZADA.

Dotação II Suplemento II AnUlação II T O T A L Até o mê� Cr$ Ii Do mês es 'II TO TAL os

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

.

<I - Setor de Co tabilidade
5 .. Setor ,de Se nçé Pública
6 - Setor de Saúde ica
7 - Setor de Educação e !tura
8 • Setor do Fomento Agropec
9 - Serviçol Urbano.
10. Servo de Obrai e Viaç. - DMER
Total da

.

Delpela Orçamel!tár'ia

9.000,00
22.50<1,00
12.101,60
22.192,40
3.072,00

'

13,900,00
36.400,00
10.700,00
9.530,00

109.800.00

1.121,(18
1:334,40
1.181,93
1.�30,44
1$6,00
302,00

3.101,00
432,00
288,09

7.078,02

.16,324,96

; 2216.31
.

4.978.07
4.167,83/
6.901.0
669. O

.60
01,90

781,50
2132.01
36.095,58

68.253,81

Extraordinária /

Créditos Adicionais,
DecretéÍ n.O 172 d9 2-2-71
Decreto 0.0 173 de 2-2-71 .

Decreto n.o 176 de 20.5.71

Sub,total

R.s�os a Pagar
Do exercício de 1970

Total da De.pela ExtrlÍordináda

TOTAL DAS DESPESAS

Fundos Disponíveis
.
Em Caixa

Na 'l'elouraria
Em Bancos

Banco do Bra.il S!A•.
- Cf Fundá

de Participação dOI Municípiol
Baoco do Bralil' S�A., - C/Movim.
Baoco' do Eltado de Santa Cata
rina • «!l/Movimento _

Banco Bralileiro de Delconte S.A.
- CiMovimento .

Banco NacioolÍl do Comércio S.A,
• C:Movimeoto

.

Em poder de responsáveis
€eotrBil' Elétrical . de Santa Cio
tatina Ccs.ELESC�

120,00
1.040,00

500,00

1.160,00 500,00

9.\56,66 r:,'
_� 10.316,66 500,00

78.570,47 16.824,96

333739
6.312,47
5349,76
8231,45
825.110
912.60

12.802,90
1,213,50
2.420,10.

43.173,60

84578,77

120,00
1.040,00
'500;00

'1.(j60,OO

9.156,66
10.816,66

9�.395,43

35.799,31
2.832.79

AGRADECIMENTO
A FAMÍLIA do saudolo

CARLOS HERMANN SPIES,
falecido dia 11 últi�o. vem poil meio dêRte sema·

nário, agradecer ao Prefeito Municipal Ir. Alcides
Schumacher e família, aC) ar. Adhemar Schumá'cher
e família, aos médicos Drs. Mário'MUlsi e' Haroldo
Ferreira, ao Pastor Roherto Roiko, as enfermeiras
do Hospital Santa Cruz, aos vizinhos, parentes e.

amigol que enviaram fiareI e participaram do
doloroso transe, como também, acompanharam o

ao DE JUNHO DE 1971.
: �

féretro até SUl última morada.

Miguel Marão Becil _ Prefeito Municipal ,.=====A=to=d=o=s=,=a=i=m=o=,='re=d=o=u=ra=g=ra=t=,id=,=o'======li

\

TOTAL GERAL

MAJOR VIEIRA,
R.,einaldo Crestani - Cootadol

4.858,86

10,92

3.006.85
49.977,41

145.372,84

t

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_CORREIO DO NORTE 17.07.1971

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Central Telefônica paraAgência do' B. D. E. para nossa cidade
Papanduva Outra notícia auspíeíosa-pera Pa-

Aguarda-se com invulgar interêsse panduva é, sem dúvida alguma, a
por parte do comércio e, indústria, instalação de uma Central Telefônica
inclusive por tôda a comunidade de' em nossa sede. O palpitante assunto
n09SO município, a breve instalação foi debatido em todos os seus anglos
em nossa cídade de uma Agência na Capital do' Estado por ;ilustre
do Banco de Desenvolvimento do Deputado com o Diretor Executivo
Estado. Informado que foi êste colu- da COTESC,Dr, Mário Orestes Bruza,
nísta pelo Deputado Benedito The- que informou o seguínte: 1.0 - Que,
rézío de Carvalho Netto que, para o nôvo Plano Diretor de 'I'elecomu
que tal se concretize está depen- nicações será integralmente cumprido
dendo sõmente da 'Carta Patente no Estado de Santa Catarina. 2.°.
que será expedida brevemente pelo Que êsse plano prevê a instalação
'Banco Central.Ressalta-se sobrema- dos novos aparelhos em Santa cã
neíra o interêsse dO,lxmo. Benhor tarina dentro' do prazo de 4S meses,
G?vernad.or �o E!tad� em atender sendo que nesso.munícípío também
a Justa reívlndícação do poy.o papan- .poderá receber E41a central. 3.° - Que
duvense que tem deposita�o"tôdQ..a [contudo, é ne��'$�sário. o número mí
esperança de melhores dias para: "1�lQlo� d.e 25 (v�'Ílte e �lOc?) aparelhosPapanduva nas mãos do Engenheiro feTéfl;)ijlpOS q,C? munícípío. (Tendo
Colombo Machado Sal!es, Governa- íeíto .um "'��ldo' levantame!lto ,nador de todos os, catartnenses. sede Já fOVe'óIJ.,seguido o triplo, ou

,;;: .�\'I�,
-

P'r e f e i t u r éI
Bai.ncete
'C'ÓDIGOSIIGeral I Local

'"

1,0.0.00

1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10 01
1.l.1.30 02

'1.1.2.00
1.1.2.10

03
04-
05

1.1.2.20
06
07
08

1.1.:l00
09

"

"'.2.0.00
1.2.3.00- 10

1A.0.0e)
104.1.00
1.4.1' 20 H,'
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
1.5.3.00" 16

1..5.9.00
1.5.9.10 17
1.5.9�20 18
1.�.9.90 19
/

2.0�0.OO

2.2.0.00
2.2.0.01 20

�.3.0.00
2.3.0.01 21
2.3�O.02 22
2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1:20 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
ty\unidipal

R E C E '«li A. ,re-Ferente

seja, 68 assinantes). 4.° - Que um

aparêlho custará, com a instalação,
entre Or$ 2.500,00 a Cr' 3.800,00,
importância que poderá ser paga
em 60 meses. Finalizando adiantou,
o nobre Deputado, , que o Plano
Diretor de Telecomuntcacões da
COTESC será rigorosamente cum

prido, sendo que qualquer manifes-
taçãoextra-plano será ato puramente
demagógico.

I

ColégioMeninoJesusdecla-
,

'

rado de utilidade pública
Foi declarado de utilidade pública

as Obras Educativas e de Assistência

Social, a Escola Menino Jesus, -de
Papanduva. O sr. Prefeito Municipal.
de conformidade com o § 4 ° do

artigo 43. da Lei n. 200 de 24/12/1966
(Código Tributário Munícípah, san
cionou a referida Lei depois dê
aprovada pela Colenda Câmara Mu

nicipal. Fica assim assegurada tôdas
as prerrogativas e isenções ao esta
belecimento 'de que trata esta Lei.

Formação do Patrimônio
dos Servidores Públicos

Municipais
Em consonância com as diretrizes

do Govêrno Federal, encontra-se
para ser aprovada pela Câmara
Municipal, o Projeto .de Lei que
institui e regula, a Formação ,do
«Patrimônio dos Servidores Públicos
Municipais». Sem dúvida alguma, a
regulamentação dessa Lei virá suprir
uma justa e merecida aspiração do
funcionalismo. munícípal que terá
seu amparo legal na vigência da
mencionada LeL Assim, o município
representado pelo sr. Prefeito Muni
cipal-e Colenda Câmara de nossa
comuna estão dando um grande
passo no setor da evolução social
trabalhista, em especial à parte,
funcional dos laboriosos e abnega
dos tuneíonárãos:

Repefidorado Caual 6 da
T V Paranaense ,vem' ai,

De conformidade com' acôrdo
firmado entre o Canal 6 TV Para
naense e a Prefeitura Municipal,

de

DESIGNAÇÃO ,DA RECEI'Í'A

ao
A

mes

Major Vieir'a
JUNHO de,de 1971

" "_
• .-\!< ...»:"

;"/,,,,,-.,.
'--;': . o.I "L ._!>:-: .' _.�

"R'�.B."E I T AS C O R R E�N.T ES
ro';f11 �,

, ..
�·ReceUa . Tributaria

\

t'
e=

Impostos ".'"
''''fibp6,to'·",P-r-edial ii "Territoeiel Urbono
Impôrto sôbre Serviçal de Qualquer Natureza'

,

Taxas
Tall8. pelo Esercício do Poder de Polícia

Taxa de Licença e Filcslizeção sôbee o. Com. e a Ind,
Taxa de Líceuça e Filcoliz8ção sôbre o Com. Ambul,

,

Taxa de Licença e Filcalização sôbre Obrai

Tasa. pela Preltação de Seniço.
.

Taxa de Expediente
Tua de Serviçol Urbanoe
Taxa de Abate

Contribuições' de Melhoria
Taxa de coneervação de eltra,dal

RectUa Petrlmonlal

Participaçqe. e Dividendo.
1

Trànsferênclas Correntes

paJticlpação .ern Tributos Federais
Cotacpafte do Fundo .de Participação dOI Mun.• 50%
R A no: do Impôsto Territorial Rural

ii

, li ticipaç�o •.m Tributos Estaduais

ParticlpBção Impôstc .íCirculação de Mercadoria.

"/ReceUas Iversas'
Mul,iaa
lndenizaçõe•. e Reltituiçõel
Cobrança da Dívida Ativa

�

/ Outras Receitas, Diversas
eontribÍliçõe. Compule6rial de Previdêo

•

Receita. de G:emitério.
,·Outral Receitai

,

Total dai'
7
,.

OPerações de ÇrédUo
Financiamento luoto a e.tabelecimentó
Govêrno Federal

'

AlIenaç60 de Bens Móvel�
Alienação de Bei1l Móveil '

, Alienação, de.' Benl Imófeil
,,;l'ransferenclas de

, .

Participação em Tributos F 'derais
Cota.parte do Fundo de Participlfção d � Mun.• 50%
Cota.parte do Impa.to Unico l/Comba veil e Lubrif.
Cota.parte do Impô.to Unico .ôbre E ergia Elétrica
Cota.parte do Impô.to Único .ôbr� M 'erai, do Paí.
Cota-parte da, Taxa' Rodoviária Unic ,

Contribuições
Contribuiçõe. Divenal

. ,

Totál dai Receitai de C pitaI
TO�AL DAS RECEITA

� Previ.t,a II A R R E C' A i> A D A

,

Até o mês C:r$ II 011 mês Cr$ II TOTAL', Cr$

64000 o 29.387,95 6;561,08 35,949,03
10.000, 8.505,38 4.205,69 - 12.711,07

400,0
50,0 4,10 4,10

1.600,00 720,�6" 720,96

38618,39 10.766.77 49.385.16

105.608,74 26.194;46 131.803,20

"iii,. 215,11
10.347,68 _

3006,85

145.372,84

-

2.400;00
150,00

1.149.29
43,73

2.737,80 2.737,80
31.20 31,20

326,40 14,40, 340,80

\
181,4Q 181,40

50,00

, 64.000,00 29387,93 6.561,08 35.949,01
15.000,00 901,80 901,80

8,4'.000,00 29,816;33 8.614,19 38.430,52

600,00 63'0,06 4,02 634,08
50,00

1.000,00 787,56 10,60 798,16
...

,1.600,00 996,85 223,40 1220;25
50,00
50.00

172.750,00 66.990,35 15.427,69 82.418,04

100,00

Saldos do
Em Caixa
Em BancoI
Em' poder de re.poolbei.

TOTAL ,G E RA L

Rtinaldo Créstani - 'Cootadom
MAJOR' VIEIRA, 80, DE JUNHO

•

DE 1971.

Miguel Marlio 13ecil·- Ptefeito Municipal

dentro de 20 dias teremos a imáge
da referida repetidora em n088
aparelhos de televisão.Os trabalh
já estão' adiantados na montag6
da nova tôrre, sendo o terrel
adquirido para o fim específico ac�
'referido. Assim, teremos o� Calli
6, 3 e 4, sendo desejo da Préfeitu
posteriormente trazer até n0811
Tevês a imagem do' Canal 121'
Televisão Paranaense. Bóla branl
para o sr; Prefeito Municipal,Câma
de Vereadoree e o povo em gel
que estão colaborando afim de ql
nosso Papanduva acompanhe
evolução que o·Brasil vem recebei
do após a revolução salvadora I
31 de março de 1964.

Esportes
Dia 11 do corrente esteve !

nossa cidade, o forte esquadrão di
«Azes' da Bola» da vizinha �cida(
de ltatópolís, um time de grani
poder combativo apresentando bOni
padrão de jôgo. A porfia teve iníc,
na hora programada com regu!1
presença de assístênela. Já de iníc
o quadro da casa abriu a oontags
fato que não diminuiu a fibra COI
batlva dos visitantes; contudo, I
decorrer do tempo regulamentar,
quadro local ampliou a contage
terminando o tempo regulamem
registrando a vitória do Papandu
E.G. pela elevada contagem de 68
Foi realmente' uma expressiva Vltl
ria para o quadro local, vencenl
seu antagonista qU6 apresentou u
ótimo padrão de jôgo onde a polidl
e camaradagem do quadro visitaDI
teve nota de relêvo no decorrer c

·peleja.
.

Passarela da Sociedad
Dia 9 do corrente festejou nivl

a sra. Edith G. Schadeck, espôsa o
sr. João F. Schadeck, Diretor o
poderosa firma «Com. Ind. Schade�
Ltda.» A data foi testívemen
comemorada, ocestão em que reei
beu cumprimentos em alto estilo
aniversariante pela sua vasta relaçã
de amizade.

'

x x' x

Também -na mesma dáta troco
de. idade' o sr.Olimpio R. Schadec!
do alto eomércío local e Více-Pn
feito de/ Papanduva; 'senhOr muil
estimado por seus dotes de bondaé
recebeu naquela data as mais me
recídas manifestações de amizao
de que é muito merecedor.

x x x

Dia 11 do andante . comemoro
mais um feliz aniversário a garõí
Marilene,filha do sr. Carlos Kovalst
e sra. O dia foi bastante festivo pai
tôda a família, ,'onde as felicitaçõe
estiveram, em pauta para á anivel
sariante.

,

x x x

D(a 13 nossa agenda social regil
trou a passagem de niver da garo
tínha Nadyesda B. Mmeida, filha di
distinto casal Dr. Dino Almeida I

Senhora. fato ocorrido em Curitib!
Grande foi o movimento social D8

quele dia, ond�"I'Pontificou os cum

primentos em' 'alto estilo para I

nataltcíante,
x x x

Bia 13, trocou de idade a srt8
Tenis Teresinba Kovalski" filha di
casal Oarlos Kovalski e senhora. i
aniversariante fOi muito cumprimen
tada pela sua vasta relação di
amizade por parte de suas colegui
nhaa e amigas.

x x x'

Acaba de receber, promoção pCI
merecimento e transferido para Re
cite, Das funcões de Gerente Ger�
de Distrito das Indústrias Farm&
cêutlcas UPJHN; uma das m�iorel
indústrias farmaeêuticas do mundo

,

o sr. Décio Almeida, que terá 801
sua jurisdição, os Estados de pel'
nambuco, Alagoas e Paraíba. Décio
Almeida é filho dêllte colunista.

x x x

Hoje se unirão pelos laçOs sagra'
dos do matrimônio. na c.idade dI
Cianorte-Pr., o jovem Wilson, filhO
do distinto casal sr. Paulino 'Beckel
Jr. e sra. 'Zoé S. Becker,' com 8

senhorita Marilene, prendada f�lhi
do casal sr. e sra. Domingos Lopel
Jamas. Após as cerimônias religio'
sas na' Igreja. Nossa' Senhora de
Fátima,. os conviIJados serão recep'
cionados no Cianorte Clube.

O colunista agradece o convite.

N�rmógrafos, e
Pantógrafos
,NA LOJA DA

Imp. Ouro Verde Ltda,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RECEITA FEDERAL: cia, esclarece que numerosos C()D·

tribuiDtés do IPI e , do Impôsto
de Renda receberam ou estão por
receber restituição em dinheiro

correspondente, respectívemente,
80 Crédito Fiscal de Exportação
de Produtos MaDufaturados e. ao

excesso
.

de Impôsto de Renda
pago Da fonte mais que O devido
Da "declaracão de rendimentos"
de Pes"oa Jurídica.

Até a 'preséóte date. já se

babi!itaram à' restituicão do IPI,
DO montante. d� Cr$ 170.631.25,
emprêsas de Ibirama. Curitibanos.
Brusque, Rio, dQ' .Sul e Timbó,
enquanto que emprêsas de Join
viIle, Itajaí. Jaraguá do Sul e

Brusque foram b'eneficiadas com

devoluçãc do Impôsto de Renda
no total de Cr$ 186.011.00.

A Assess�)l:ja de Helaçõae Públicas
I da Delegacia da Receita

'.

Federal
! de Joinville divulgou Dota com

ali seguintes infoi'maçõ�s:

DRF de Joinville restitui
IPI e Impô$to .de Renda
o Delegado da Receita Federal

de Join"ille. ar. João Pessoa Gar-

MEC - Campanha Nacion�1 de Alimentação Escolar
)'.

Federal . do'\ Estado de 5 A N IA C A T A R I N A

de C A N O I N H AS.
Representação
Setor Re9i()n�1

TERMO DE AJUSTE, para execução do programa de Educação e

Assistência Alimentar ao Escolar, a ser cumprido p210 órgão local

da Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE)� do Minis.

tério da Educação e Cultura e P�efeitura Municipal- de TRES BARRAS.
.

"-

Cláusula Pri eira - Caberá à Campanha disposto no Decreto n.1I 57.662. de 24 de janeiro
Nacional de Alímen- de 1966, .da Prestdêncía da Repúblíca;

tsção Escolar (C AE" do Ministério da Educação h) facilitar o trabalho de supervisão, orienta.ção
.

e Cultura, atrevê do órgão' local,
.

pelo EeU e contrôle, a ser executado pela CNAE no

representante dev amsnte autorizado: Múnicípio, in usíve custeando a� despesas de
a) fornecer alime os díspocíveís em seus es-

/
combustível e hospedagem do pessoal creden-

toques. doados, or agêncisl!1 nacionais�- císdo pela CN E, quando a serviço do Programe;
internacionais de au lia à alimentação es 'ar, i) aplicar, d rante o exercício, 8 totalidade da

.

em quantidades lIufi lentes para aten�' 8,OS verba ind cada, oficialmente,' pára iii execu-
escolares matriculados em estabeleci tos de cão do presan e Têrmo de Ajuste, não permi-
ensino pré-primário,. rímárío, s� hdárío e tíndo que a. sma seja desvíada de suá fína-
supletivo, de acôrdo co em anexo, lidade ou sofr redução em planos de economia;
parte inte·grante do pre o dl! Ajuste i) fornecer a relação das escolas do Município,
e observadas as condiçõ s Programa de onde CODst rão: Dome e t.nderêço da Escola,
Educação 'e Assistência r entsr, aprovado subordinação e nível de ensino, nome da Dlre-
para os respectivos interv

'

entes; tora' cu Resp usável e o número de' alunos
b) fornecer, dentro de' ,poasibilidades or- existentes, coo rme !ormulári� em anexo.

çamentartes, materi áfícos, de cantina, '

de horta escolar e ou s, d tinados ao desen- Cláusula Tere ira _:. A CNAE fornece-rá os

volvimento e control tio Pr grama, obedecidas
alím ntos e materiais, parceladamente,

as normas técnicas .admiDi rativas em vigor;
obedecendo ao disposto DO Decreto n.? 50,544,
de ,fPde, maio e 1961, da Presidência da R�.;/'e) exercer superv.' 0, orie ação e contrôle ' '.' , <><f"

,n,.. Jlgiblica, os qu is d.estin.am-s.e exclusivaI:!!.J..",)l'teem tôdas as ses do P 'grama, para que f'J?
P !ii(!:

O mesmo se d nvolva d acôrdo com 8S ,1,J"ao. rograma? assístência a.h,mentar ao ,$Jil' ol.ar,
. J'" não se permít do sua utilização JJ1fa fins

normas e Instru es da CNA ,
/. '_J:i' diversos dêste, ndo vedadas e nut.Jf sutorrze-

d] promover
. s?e tre!Dsm:?J;o ções nesse senti o, dadas por q�quer sutort-

para sup ls�ra.s muni, pais, prof:�,�eras dada estadual, unicípal ou d�NAE, devendoe merendeiras obJetlv.a_?do prepara:Fao de os allmentos nã aplicadofl'Flf Programa' ser

pessoal técntc suxrlíar, D cessárto à execu- devolvidos à C AE.
. .

ção do progr Cláusula Quart _ P custear as depesas
Cláusula S á fi Prefeitura Mu- aecorr ntes presente Têrmo de

ni pel, por seus rgãos competentes: Ajuste, os recurs ii S o aplicados:
a) manter Setor Muni pal de Altmentsção a) pela CNAE e quantitativos necessários

Escolar, e uípando-o dotando-o com pss- para satisfa às 'Obrigações assumidas
soai, móveis e r ursos o mentérios, observadas neste instrumen
a8 necessidades ograma 8 ser desl!Dvol- b) pelo Mu
vido no Município, de acôrdo com as oprma8 tativos
e iDstrucões 'da CNAE;

"

cação obe
b) indicar e manter o Supervisor Mubicipal !:leIo Se

do Progama, que dêV� ser pessoa conhece
dora dos problemas educacionais e ,possuir
condições de diriglr 08 trabalhos do}' Setor
Municipal de Alimentação Escolar, rQediante
treinamento aplicado pela CNAE;
e) encaminhar o Têrmo de AjustE à �.provação

da Câmara Municipal; .,:
d) pl"ovideDciar o transporte de to,,dos os ali

mentos e materiais, fornecidos ;pela CNAE;;} .
.

dos armazéns desta' atá às Esc9)as, cuidan '.
para que a entrega dos mesm�S"'ao@ destin
rios, sej� feita através do 'Supervisor. Muni . el,
dentro dos prazos e cODdições recome das

pela CNAE;
.

e) adqUirir outros alimentos, e&pecial
de produção regional, destinados à

dos cardápios' e 08 condimentos indis
à preparação das refeições e sere

nas E!lcolas (açúcar, sal, etc.�;
t) fo,rnecer, às EJcolas atendidas,

vel (gás, querozenei carvão, Canoinhas, 15 de fevereiro de 19·7L
necessário à preparaçãu dos ali .

Dorival' Bueno
acôrdo. com 0S fogões existente!!; Prefeito Municip.al
g) aparelhar, devidamente, as Escola Beat;iz f'erreir1{'Budant

atendidas com 8S instalações Decess rl8S ao _::

preparo e distribuição dos alimentos (cozinha,
Chefe S.R. - S�'Í\E - Canoinhas

equipamentos, etc.), atendendo, inclusive, lo JOSé Sawi(lski ./,- - Euzebio Farian

Cláusula Aditiva -- A Prefeitura Municipal :de Três BarraS'" contribuirá, no pres�nte exer

CÍcio, com a importância de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) ',Para a manutenção do S. R. da
CNAE em CaDoinhAs e mais Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) .provenieDtes de débito para co� o

Setor Regional no 8no de 1970, num total de Cr$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos cruzeiros), sendo

que 50%, ou seja. Cr$ 1.300,00 (hum mil e trezentos cruzeir,os) pagável em. três parcelas, send'9
a primeira em ,LO de março, 8 segunda em 03 de maio e :� terceira em 30 de julho; o.s· outros

50%, em alimentos para aplicação no MUDicípio de. três Ba'rr�s. cOs alime'ntos c:i,� ,9ue,' trata esta
verba somente poderão ser adquiridos, pela Prefeltura Municipal mediante 'autorização por
escrito da chefia do Setor Regional e· de 8côrdo com a5 instruções que serão fornecidas pela mesma.

Dorival Butno
.

E,eat,.iz f'erreira Budant
,Prefeito Municipal Chefe S. �. � CNAE - Canoinhas

de Ilcôrdo com os qúanti
ados oficialmente, cuja apli
PIaDO previamente elaborado

paI de AlimeDtação Escolar,
ão r2sponsável da CNAE e

oatários dêste Têrmc de Ajuste.
sula Quin a - Os casos omissos, relativos

8.0 d .senvolvimentn do Programa,
rão submetid

.

à apreciação' das pertes.ajus-
antes, pera so ção em éomum, v

Cláusula Se a - O preseDte Têrmo 'de Ajuste
em vigor n� data de sua assi

c cobrir todo o corrente ano

letivo,. expira o sua vigência em ,31 de dezem
.

bro do corr te 8no, podendo, entretanto, ser

ampliado, r ovado ou modificado a qualquer
tempo e pr rogado, med,ante Têrmo Aditivo,
quando d interês!!e das partes e respeitados

orçamentários disponíveis�
E,' r assim terem ajustado !;lS partes in

tE!ressa �,foi lavràdo o presente . Têrmo de

Ajus ue- yai assinado pelos titular'es devida
men 'autorízados.

Inldada a "Operação IPI"
.

nl jurisd�ção da DRF de
Joinville Ven�e-se

2

o Chefe da Seção de Fiscali
'zacão da DRF de Joinville, dr,

Dinorah Flaviano Vieira, informa
que grupos volantes de AgeDtes
Fiscais deram início, neste semana,

à "Operação IPI" com desloca.
mentes DOS municípios do interior,
visando fiacalisar conttibujntes que
se encontram em atrazo com o,

recolhimento do' Impôsto sôbre
Produtos Industríelisados, 08 quals,
todavia, cntes da visita fiscal po- ,

derão se regularizar recolhendo' iii
tributo

.
em débito1

Vende-se um BAR
RACÃO de madeira.
medindo 10 x15 metros,

preço de ocasião.

Tratar com Pedro
Landowski, na Rúa
Benjamin Constant, n.

997.

Cooperativa de Produtores
.

.

de Mate Canoinbas· Ltda.
Convocação dai Assembléia Geral' Ordinária

o Presidente
-

da' Cooperativa de Produt es de
Mate Canoínhas Ltda., usando das atribuições que lhe
conferem os Esta tutos Socíaís, resolve:

CONVOCAR,
a Assembléia Geral Ordinária do

realizar-se em sua Sede Social no dia

ximo, às 7 boras, em Primeira Co
tratar dos assunt constantes da se

Associados, a

de agôsto pró
afim de

1, Relatório do Conselho
do Conselho Fiscal e

e sobras e perdas.

3.0 - Eleição de novos me

tração e respectivos
4.o - Eleição de novos em '

raspectivos suplen s.

5.0 - Eleíção dos Dele
.
dos dest '

Federação das boperatívas
Santa Catarina tda.

do Conselho Fiscal e

Cooperativa, junto a

e Produtores de Mate

Cooperativa.
para instalação

desde já feita a

6.o • Outros assunto
Não haven

Assembl@ia em 1,a

de interêsse
número lega

ccnvocação, fic
da

'

Segunda Convocação
para as do mesmo dia.

houver nú era legal, fica feita a

a Convocaçã. para as 9 horas, ou

ós a segunda.
O número e associado da Cooperativa é de 747.

.
'

E para qu chegue o conhecimento de todos 0$
.

interessados, passou- resente Edital que será afixado
na sede da Cooperativa e de seus postos e armazéns,
bem como em locais, públicos habituáis, dentro -de, sua

área de ação e. remetidos aOS associados por processos
que comprovam a remessa' e re,ceoimento na medida
do possíveL

. ,

Se ainda
Terceira e últi
seja, uma hora a

.

Canoinhas, 15 de julho de 1971.

Julio Budant Junior - Presidente'

"

Otimos
ária de Canoinhas Ltda.,

tem à venda

Hua Frei Men

s residenciais, sitos'lna

2

RUA

MR�lNAulados

dedo r exclusivo)
Ç,ANOINHAS
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1-:- NOTAS
Uma nova imagem e aspecto

na esquina das ruas Cél, Albu
querque e Felipe Schmidt, com
a reconstrução e pintura do

engenho de mate da Emprêsa
de Mate. Parabéns sr. Henrique
Zsgutní,

ESPARSAS _._
•

anunciado baile de aniversário
do Grêmio XV de Julho, sem
pre sucesso, como de tradição.

x x x

Passou alguns dias em nOS8a.

cidade, visitando familiares, o

sr. Gabriel Seleme que se fêz
acompanhar de sua exma -.eapôsa.

x x x

Também esteve' em nossa

cidade, onde passou o seu ani
versário, junto 80S famílíeres. o
sr, Cândido Freitas, agora resi
dente em Lages...

x x X

Boa e concorrida feijoada
aconteceu no sábado último na

sprssível chácara do advogado
dr. Saulo Carvalho.,

x x x

Também visitou a nessa ci
dade, sábado último, procedente
de Curitib,a, O senhor Carlos
Schramm ..

x
'

x x

Regressou a Chapecó o sr."

Nildo Ptzzsto, alto fuócionário

i
da CIBRAZÉM que aqui .veío
com a' missão de desmontar os

silos construídos no bairro do
Alto das Palmeiras e que agora
serão removidos para São Paulo.

x ·x x

Por ocasião. do encerramento

j . de mais um período Ieglslatívo,
sexta feira última, ambos os

poderes, Executivo e Legislativo,
se confraternizaram com uma

churráscada no Apolo.
x x x

O engenheird dr. João Alberto
Nlcollszzt participou' de .um

curso de pavimentação em Flo

rianópolis.
x x x

O assunto do 1.ia, hoje, é o

x x 'x

Em grande movlmenteção a

Comissão Munícípal de Esportes,
com vistas aos próximos Jogos
Abertos a se realizarem em Rio

,

, ,-------------------------,
V eÍ aCine

(O LANÇADOR DE

-:-. A P R E S E N T A

HOJE. em aellão a.' 20,15 hora. --- ce

DOMINGO, em matinê, a. 14,00 horaa
"

Uma formidável comédia colorida e ela
Dean ,Martin e Alain Delo

.

DOIS CONTRA

5505')

ra 14 anal e

cenaura livre
por:

"05

Vigilante

DIAS 2% e 23, 58. 6a, feira· •• 20,15 nOI

filme de guerra todo c orido:

,Fogo da Met lha

PIA -24, lábado· .1 2�,15 horal
DIA 25, domin • ai '14,00 hOfa. - ee

Um super. Far est ítalíàno todo colorido,
() Pis oléiro -do V,ale

ura 14 an I e

lura livre
inemascope:
Idito

DIA • a. 17,00 hora• ..;:.

•• 20,00 horas -
-J TIÃO CARREIRO E r DINHO na super e

moderno círí a nacional, tôd

SERTÃO
�8te filme reprrza OS 28. feira, dia 26,. às 20,15

Aquecedores
F og'ões a lenha

em H.

a

./

TR,O - EDITALCIVIL
natural dêste Estado, nascido em

Turvo.'Mun. de Mafra, no dia 02 de
abril de 1947; pintor automóve s,
solteiro, domícílíado e residente m

São Bento do Sul; filho de ax

Franci Auresvalt e de da.Ma Ide

Maria Uba de AU.....i.Ue, Escrevente
Juramentada do C ío do Registro
Civil do Municíp Três 'Barras,

Comarca inhas,
. Estado de tarína Vende-se

Rui Aurelvalt e Vende-se
�ESID,ÊNCIA

uma

do Sul. co",

ótimo barracão, sita
Rua J o s é

.168.

x x x

E vem ai 8 voz' mais bonita
do Brasil, Altemar Dutra, dia
30 próximo, no Clube Canoi
nhense, em sensacíonal bstle
show, uma notável promoção
da Associação Atlética 'do Banco
do Brasíl,

na

Boiteuxe,
Tratar no escri

tório do sr. Estefano
Wrublevski - fone 191
- com Romualdj).

Apresentaram os

gidos pelo Código C

alguém tiver conheci
algum impedimento
para fins de direito.

,
Três Barras, 03 de j

Maria Uha de Andrade
Escrevente Juramentada

x X x

Um nôvo advogado, que pro
cede de São Msteus do Sul,
deverá fixar-se em nossa cida

de, afim de dedícer-se 80 ma

gistério e também à sua profissão.

.,__------'------------------�------------'"""..::.:.;
-.::

, LOJA MER,H·Y SELEME

ESTA O
:".i!�i. FAZEDDO

J
.l

�UA

,

o cérebro eletrônico, que POSSibilitou�'conquisto do espaço, é ° ovonço que o Philips
dá hoje o você no Stobilimotic-Plonor,.

.

o televisor do futuro. Milhores de vêzes

por segundo, ° cérebro eletrônico
faz a comporoção entre o sino I emitido pelo

transmissor e o·sinol.coptado·pelo receptor.
Quondo há quolquer Indício de

perturbação,o,Stobifímotic-Plánor
'entro em funcionomenta,

Mod'êlo de mesa T 5si
Tela de 59 em (23").
Tubo reforçado.
Linhas harm�niosas.

Modêlo consolet� T 584
Supertela reta"ilular de 61 em (24").
Tomada para gravador.
Dois a!to·falantes.

.

Ara-me' Farpado,
_.

'NINGUÉM. TEM,QUE

J s. A.
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