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olombo satisfeito revela êxito.. noRio e em Brasília
,

Florianópolis(doCorrespondente)
O Governador ColomboMachado

Salles ao retornar, 6a. feiraúltima"
da viagem empreendida a Bra

sília e ao Rió de Janeiro, onde

.tratoti de assuntos de relevante

importância para a administração
estsdcal, procedeu relato minu

cioso da, situação econômíco
financeira de Santa Catarina ao

Presidente Garrastazu Médici,
apresentou 'reivindicações de

sustentação do Govêrno Federal
para planos infra-estruturais

constantes doProjeto Catarinense
de Desenvolvimento, abordando,
também, assuntos- de ordem po
lítica. O primeiro mandatário do

Estado, no seguão-, do Aeroporto
Hercilto Luz, concedeu entrevista
à imprensa, após ser recepcio
nado por secretários, parlamen
tares, autoridades' militares,
assessôres e amigos.

Na, entrevista, participada
pelos órgãos de divulgação da Capital do Estado, formularam-se
várias perguntas ao Chefe do Executivo, tendo sido a primeira relativa

, ao setor politico. O Governador Colombo Machado Salles respondeu:
- Devo dizer que me surpreende muito 8 pergunta do re

pórter que, ao invés de me perguntar quais as providências
administrativas que tomei em beneficio do Estado de Santa Ca

tarina, se forem úteis e se trazem ao Estado repercussões bené

ficas, Indaga sôbre questões de ordem política. Na verdade, êles '

existem; f> eu não me furto dêles, pois exerço aqui um comando,

outorgado pelo Presidente'Médici. Na realidade, estive com Sua

Excelência, como em tôdas as vêzes que faço e transmito-lhe a

minha Impressâo de como andam as coisas no terreno político. E
desta vez, como das outras, fiz também um relatório p6r escrrto

I o-qual, não sei como, foi divulgada antes mesmo. de eu dar a

noticia de minha entrevista com o Chefe da Naçãd. Isto não €o
I segrêdo para ninguém: as

- facções antigas do PSD e da UDN

constituiram a ARENA; ela vem dessa origem e não exi!1te novi

dade quanto a isso, ou será que existe? Sert que perdura alguma
dúvida quanto a isto? A nossa intenção de união, união pare

desenvolver, 'união no campo administrativo, umão no campo
técnico, abrange também o campo político; Porisso nós temos de

analisar os assuntos com tôda a realidade da politica catarinense

visando ao desenvolvímento exclusivamente do Estado de Santa

Catarina' � jamais promoção pessoal minha ou de quem quer que

Beja que comigo esteja no govêrno.
Na complementação da pergunta, o repórter acentuou se o

30vefnador Colombo Salles confirmava assumir a liderança polí
tica do Estado e formava novos lideres. O Chefe do Govêrno

estadual respondeu:
- A Iíderença não se assume; a liderança se adquire por

confisnçà' e por mérito. \ ,

Um dos repórteres, em seguida, indagou do Governador

sôbre as novidades trazidas da viagem concernentes a assuntos

de ordem administrativa, respondendo o sr. Colombo Salles:
\

Admlnlstr8ç60
- Agore sim. Eu gostaria de dizer aos senhores o que pro

curei catologar. Foram Inúmeras as minhas atividades, prolongadas
e acredito que frutiferas para o Estado de Santa Catarina. Tra

tamos já em caráter definitivo com o sr. Ministro das Minas e'

Energia e asseguramos a ampliação para 509.000 quilowatts da

Usina Termelétrica da Sotelea. Isto representa um grande passo

para a indústria carbonifera catarinense, limitada, na sua produ
ção, a 250.000 quilowatts, anteriormente. Ainda com o Mi�istro
das Mina& e Energia tratamos da formação de um grupo de em

prêsas para o estabelecimento de um parque industrial carboquí
mico -para a fabricação de ácido sulfúrico, ácido fosfórico Iii

fertilizantt's nitrogenados. Tratamos de um empréstimo da ordem

de Cr$ 25 milhões à CELESC, a fim de que ela possa colocar

em dia os seus pagamentos,. principalmente de Cr$ 10 ,lÍiÍlhões

devidos à Sotelca - sua principal supridora - e .que será auto

rizado na próxima quinta feira, em reunião da ELETROBRAs.

Com o sr, Ministro das Comunicações contactamos sôbre a

li implantação de 60.000 novos telefones em 137 cidades de Santa
, Catarina, faltando somente 60 cidades para a completa execução

I do pIaDO, inclusive com a partíoipaçâo da EMBRATEL usando

iii recur�so.s fed�rais. Fizemo� ajustes :fi�ais_ para a assinatura de

I convemo com o.
Banco Nscíonal da Habttação, através do FISAME,

!II no valor de Cr$ 500 milhões para a execução de obras de abas

(. tecimento de água e rêde de esgôto em diversas cidades de Santa

m C�tarinã. No Banco do Bras�l, prosseguiu
_

o Governado�, foram

I feitos contatos com seu diretor da regiao do Paraná e Santa,

llII Catarina, analizando-se na oportunidade a ampliação dó sistema

!l! creditício do Banco do Brasil no Estado de Sapta Catarina, em

I favor da pecuária e da agricultura, destacados suportes da eco

I nomia catarinense.

I
I
I
I
I

No Ministério dos Transportes tratamos da implantação do
pôrto de pesca de Laguna e também da doaçio de uma área e

de uma estrutura de concreto armado, aqui na Capital, para a

instalação da Escola de Administração e Gerência da Universidade

para o Desenvolvimento de Senta Catarina - UDESe; Ainda no

setor de transportes, estive na CompenhíaBrasileíra de Dragagem,
.a fim de conseguirmos a vinda de Uma draga destinada a fazer

o atêrro em frente à capital, em prosseguímento ao atêrro da

Prainha. Estivemos no INCRA, órgão do Minisiério da Agricultu
ra, onde consegutmos a liberação de quase Cr$ 3 bilhões para a

eletrificação rural; se mail não conseguimos fOI potque não tínhe
mail projetos,mas vamos lá voltar.Confirmamos com o Presidente

Médici a sua próxima visita no dia 19, quando no entroncamento
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Opera��o concentrad'á
A União faz a fôrça e acres

cento, traz o progresso. Foi o

que tivemos oportunidade de
constatar -na semana que passou.

Todos conheciam as vias de
acesso ao Colégio E8tadual

Santa Cruz, dígo conheciam,
porque hoje ninguém mais as

reconhece. Num trabalho de
equipe e de união, vimos du

rente uma . semana, máquinas
da Prefeitura, caminhões do

DER, operários da C,ELESC e

da COTESC, remodefando as

ruas e' trocando postes e fios,
das ruas que dão acesso ao

Santa Cruz. Creio eu, que pela
l.a vez na história de Canoínhas,
tantas fôrças se aliaram, para
atingir um único objetivo. E ai
está a ,resultante-desta união;
um trabalho meravílhoso e dig
no de ser admirado e elogtado:
ruas largas, a lsodeira menos

ingreme, revestimento ótimo,
iluminação excelente, telefone

,funcionando.
Isto que aconteceu nêste tra

balho d� colaboracão' de todos,
deveria sér' um exemplo e um

estimulo, a ser imitado em nos

sa coletividade.

O espirita de colaboração e

cooperação de nossas autorida
des e repartições de serviços,
foi deveras dígnífícente, sem

esperar que uma 'placa venha
lembrar, a posteridade seus,

autores,

Queremos deixar aqui nossos
sinceros agradacimentos ao Sr.
Prefeito Municipal, Senhor Vice.
Prefeito, Sr. Engenheiro resi

dente do DER, Sr. li:ngenheiro
da Prefeitura, aos Administra
dores da CELESC e COTESC,
Srs. Fiscais da Prefeitura, enfim,
a todos que colaboraram em

dar vias de acesso, melhores e

mais humanas ao Colégio Es
tadual Santa Cruz.

Somente unidos venceremos.

Eloi Bona· l8iretor do Colégio
Estadual Santa Cruz

FONE, 128

Inova�ão e COlnunica�ão
Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

(enso Tributário
A Secretária da Fazenda está reallzando em todo o

Estado, o Censo Tributário de 1971: Abrange indústria,
comércio e produtores cataríuenses. Devendo encerrar-se dia

:-10 de setembro, o levantamento vi'sa dotar a Secretaria da

Fazenda de elementos para elaboração de um cadastro com

pleto e atual de todos OI contribuintes do ICM, preparando
se para um' nôvo sistema de contrôle de recolhimento por
comutador.

A mesma Lei que criou o Censo Tributário revigora
também uma' outra que ,estabelece o parcelamento de débi

tos fiscais confessados que poderão ser recolhido em cinco'

vêzes, bastando o contribuinte em atrazo com' os impostos,
preencher uma ficha distrfbuída . pela Exatoria ou mesmo

requerer c recolhimento- expontâneo não dispensa a multa,
mas ainda é menor do que recolher através de notificação
fiscal, O parcelemento é automático e não atinge débitos

posteriores ao dia -31 de julho de 1971. O prazo é até dia

30 de setembro.

Com a colaboração do Centro, Nacional de Pesquizas
Hebítactonaís do BNH, na organização da Carteira de Habi

tação, de� setembro em diante a ·Caixa Econômica Estadual

está em condições de atender a. demanda para a construção
de casas próprias, em todo o território catarmense.

própria pela Caixa EC9nõmica,(asa

PreFe'ito

Segunda feira última,
convocada pelo sr. Prefeito

Municipal Alcides Schuma

cher, realizou-se importante
reunião, no recinto de nossa

Colenda Câmara de Verea

dores, para elaboração do

programa da Semana da

Estadual,

convoca
.,. ,

reumeo para' o programa
da Semana da Pátria

Pátria e 7 de Setembro.

do acesso norte a Criclúma, na BR-101, será procedida a solení

dada de inauguração da rodovia naquele trecho, entre Tôrres e

Florianópolis. Com o presidente da CIBRAzeM estivemos estu

dando vários projetos de interêsse de silos em Santa Catarina.
Dentre outras coisas, também o terreno politico foi tratado com

o Presidente Médici.
.

\
'

Reflnõrla
R'eferentemente à instalação da refineria da PETROBRAs

em Santa Catarina, o Governador do Estado respondeu:
- Estas noticias da PE'fRÓBRAs fizeram no vizinho Estado

uma emoção coletiva. Em face dos entendimentos que eu mentive

neste sentido terem sido muito agradáveis, eu pretenderia fôsse

reservado o direito de divulgação dêste fato à própria diretoria

da PETROBRAs. '

Assuntos ,noss'os

Perguntado se sua audiência com o' Presidente Médici

envolveu a' escolha do, nôvo líder da ARENA na Assembléia,
respondeu o primeiro mandatário cetarinense:

- Os assuntos de Santa Catarina, nós tratamos em Santa

Catarina. Com o Presídente Médici eu trato apenas dos de orien

tação superior como êle julga fazer para todos os governadores.
O assunto da liderança da ARENA em Santa Catarina é proble
ma meu com os senhores deputados estaduais.

(Transcrito de "J NOTICIA" de Jolnville, de 10-8-1971)

Foram designados dois
coordenadores para a elabo-

ração do respectivo progra
ma e seu fiel cumprimento,
Delegado da Junta de Alís-
\

tamento, Tenente, Osvaldo

COnrado Narloch e Tenente

Nery dos Santos, do Bata

lhão da Polícia Militar.· No

próximo número publicare
mos a íntegradaprogramação.

--------------�------------------�--------------�-----�-------
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CORREIO DO,NORTE
--�----�--------------------------------------------------.----------�(----------------------------------------------�o

Sociedade Industrial e Comercial Sicól S/4

Dir. Presidente
' , � I .

,Pelos Lares e,

14.08.1971

"
_

Selões

DIA 20: as sras:, dona,
Nazird esp. do sr. João Sl=
leme,' Emitia esp 'do SI. Si
Szenczuk .e Luiza esp. do!
Gebrael El-Kouba; os S'�8
Miguel Erhardt i' Otávsv
.Granemann Costa; o iovfl8
José T'arcisio Grosscopt; r

,_ menina Maristela filha ,

vv•. Maria das Dõres da Silt

Ba]ancete
,.

CÕ,DIGOSII' DESIGNAÇÃO, DA
Geral I Local

'; RECEITA

1,0,0,00

1.1-.0.00
1.1.1.00 -

1.1.1.22 01
1.1.1.36 02

ReceUà
'

Tdbutária
Impostos

Impôsto Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Serviço I de Qualquer Natureza

Taxas,1.1.2.00
U.2.10 Taxai p�IO, Exercício do Poder de Polícia

03 01 _ Taxa de Fíeceliseção e Licença 'do Com. e Ind,
O_' 02 - Taxa de Filcidização e Licença do Com. Ambul,
05 03 _ Taxa de Filcalização e Licença de Obrai

I 'pela Preltação de S"erviçol'
06 01· Taxa Expediente
07 02· Tsxa d erviçol Urbanoe
08 03. Taxa de levi.ão

1.1.3.00 Contribui
-

es de Melhoria
',' 0;9 01'., Calçamento e avimentação,

1 a Q2. ,ConlervlaCão d Estradae

ReceitasP

1.1.2,20 '

1.2.0.00

1.2.3;00' Participações �
,1--1 ,01 _ Partícipaçõee e Divi

1.4:0:00
.

Transferência Cor�e,
'

1.4.1:00' Participação em Trl utos F,
1.,4.1 20 12 'Cota-parte do Fundo de Partio aQão, �'
1.4:2:00 13 .Hetôrno do Impôsto Territorial 'urá.!
1.4:1.90 H Taxa Rodoviária Única
1.4.4.�0 , Participação 8!1l Tribut
1.4.4.10 15, Participação no Impôsto _íCircula,_'

.

" \ R�ceUas Diversa
Multai'
Indenlsaçõee e Restitniçõee
Cobrança da DívidaAtive
Contribu�çõe. Compulsôeiae de'
Receitas ,de Cemitério.
Outrae Receita.

Total dai

1.5.0.00
1.5.1.00' 16
1.5.2.00 17
1.5.3.00 18
1.5.9.10 19
1.�.9.20 20
1.5.9.90 21

'RECEITA'CS

Transferências, de Capital
Participação em T, butos Federá�s

,Cota·parte' do Fundo de' Par' ipação dOI Mun .• 50
Cota.parte do Impôsto Uníco Combustíveíe e Lubrif.
Cota.parte: do Impôsto �Unico bre Energia Elétrica"
Cota-parte do Impôsto UniQo. re Minerai. do Paí.

Auxílios e/ou Contrlb
Auxílio. e/ou Contribui�e.

Total dai Receitá. d, apitai

2.0.0.00'

2.5.0.00

2.5.1.00
2.5.1.20 22

,

2.5;1.30 23
2,5.1.40 24,
2.5.1.50 25

2.5.3.00
2.5.3.10 26

Extra-Orçamentária
Saldo do exercício

. Em Caixa

t
Em Bsncoe

anterior

49,66
150.77 /

327,34

12,15

51,45

12,15

138,35 22,40 160,75
\

1�.368.97 3.703,318 10.072,35
323,13 323,13

75.00 291,45 366,45

'11:743,36 11.013.34 22.756,70,

57,93 57,93

135,10 ), 135.10

lól,12 307,00 458,12

19.161,88 ,15.710,36 34.872,24

6,368,97
,5.1 27,01

3,02

10.072,35,
9.686,23

6,05'

3,703.38
4.559;22

3,03

8.265:63
23.975,99

19.764.,63
54.63'6,87 '

/

4,30
97,93 102.23

54.739,10TOTAL' GERAL
------ -- ....

'de
�

,

Três'

Vereadore.
Preíeito

3 _ Secretaria al
4 • Setor de Con 'l)i1idade
5 • Setor. dê Seg nça Pública
6 - Setor de Saúde ' bliea
7 • Setor de Educação Cultura
8· Setor do Fomento Agr ecuário
9· Serviços Urbano.
10· Servo de Obra. e Vieç.•

Barras:

4,00
613,22
20,85
6,62

'I
,

r
-

4,01

1.613,i�48,7:
8'�\e:

(, 244,SítJ
1.850,â�E

r

5.676,m.l

r
======

9.446,7l ..
• I

r

20.058,�
r

25.041,51
, ,o

45099,71él
54.546,5"�

.'gl
bi

.

,/

0,85 192,5'

54.739,H

. , Sl

da Receita referente· ao mês de' março de 1971 Bala�(ete da pespesa referente ao rnt

IIR E C E I T A R E A L I Z A O A
'

d ma co de '1971
_

Ate o mês CrS II 011 mês Cr$ 'II TOTAL érS "

e, .' r.,
,

,

'

, \

.

Discriminação da Despesa por' Ór- /1 D E S P E S A R E A L 1 Z AD
, R E C E I T A 'S C O R R E N T E S ' ' "

aãos, Govêrno e' Administração,' I/Até ,o mês CrsllJ]o mês Cr$ II TO T A L b

Orçamentária mentária

Total da Despeea Orçamentâr! ,1.137,23,

Extra.Orçament�ria
Restos a Pagar

Do exercício de 1968
Do exercício de 1969
Do exercício de 197,0,

/:

Total 4a De.p�.8 Extra-Orçement, ===W=
',TOTAL DAS DESPESAS

Fundos Dlsponiv�is\ -

Em Caixa
Na Teeoiirarie

Em Bancos
Banco do Brasil S.A, _ Cf Fundo
de Participação dOI Municípioe
Banco do Brsail S,A.• C/Mcvim.
Banco Nacional do Comércio S.A.
� C 'Movimento
Ba�co Breeiieiro de Desconte S.A.
- CiMovimento
BaDCo, do Estadc de Saota Cata.
rina • C/Movimento
Banco do Brasil S A, - C/F.P_M.
Não retida
Banco do Estado de Santa Cata-
rina S.A. _' C/T.R.U. '

,/ ,

T O T A L, G EH A L \

,47,70
95,00

, 19
1.7

-

TRÊS BARRAS,' 31 DE MARÇO DE 1971.-

J?einaldo Crestani
Contadoe

,

349,84

i

20.058,26

9.114.7,9 .

29.173,05

37.482,54

Dorioal Buen
Preíeíto MunicW

.

Certificado' n.o.·
Rodolfo

\

Scheíde.

-travia,d�) li
J

oveI KAISE'Rt ,anl�musgo,' placa 088�
FrederiC<'=

TRÊS BARRAS, 81 DE MARCO DE 1971.
Reiriàldo 'Crêstani -:. Contador

'

Dorioal Bueno - Prefeito Municipal encaminhado

torna-se I
sem

via.
por, t�r' sidb

31
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Os pedidos de
rão dar entrada
Militar de sua

outubro de 197
Ex até'aO de
Os alunos que
.0 4.° ano gina
crever-se. O ca

vas é (l seguint
- 14 de dezem

Português;

� É tempo de construir! É tempo de iniciar a trilha - 15 de dezembro de 1971

que leva ao pleno desenvolvimento. É tempo de' Conhecimentos Gerais;

abostrar que o Brasil vive, que o Brasil pensa, que o _ 16 de dezembro de 1971

3ra�U É! Gente, é tempo de brasileiro! Matemática.

de 1971 - N. 1139

=========-====�====================*

lncremenfacão
. �

ZÉKE
=========.

o PLA
A dica da semaoa é a nova Rádio Canoinhas, que está

ando demais! Agora sob a direção do jovem e dinâmico dr.

swaldo Rogérto de Olíveírs, 11 Emissôra adquiriu uma nova

agem, e principalmente, evoluiu.

r Uma' músíce que "mexe lã dentro" da gente: "IF" de Bre�d.·

A garôta do clichê é :,

Maria de Lourdes Ferraresi,

uma das "debs" de 1971.

Malude é uma menina

super-legal e sua simpatia
é algo invulgar.

Comemora avançada quarda .feira próxima, dia 18, a srta.

Jussara Ailage. Tudo de bo�.'
O 4.° BAILE DO' CHOPP; acootecerá dia 4 de dezembro, na

S. B. O., promovido· pelo Grêmio XV de Julho. O departs
jlento social do Grêmio, está mantendo contactos com o diretor

"tjetico do conjunto AQUARIUS BANO, de Curitiba. É possível
�e a música do 4.° Baile do Chopp, seja entregue a êste conjunto.
I

r O Campo de Instrução Mal. Hermes, contratou o INCRESOM

para um baile, dia 6 de setembro próximo,. no Caseino do

. I. M. H., em Três Barras.

r E no dia 28 v!ndouro, o INCRESOM dará presença no Salão

de Festas do Restaurante Apelo, no baile "Uma Noite Quen
, l"

. , com luz negra e outras milongas.

r "UMA NOITE NO HAWAI" - 28 de sgôsto - Clube Canoí-

nhense - THE STONES - Grêmio XV de Julho - Detnássssl
�
r Sensacional:· CONCURSO INCREMENTAÇÃO! Ganhe uma

� viagem à Lua, com despesas pagas. Seja o 4.° astronauta da

-,palo XVI! Visite os pontos turísticos do satélite natural da

�erral Tudo por nossa conta! Para conseguir isto, basta adivinhar

�,ltatameote o dia em que vai funcionar a Repetídora da TV Ca

gadas, canal a de Blumenau. Inscrições pela caixa postal 201,
bertas até 1980.

Primeira e ún-ica

..

Em 1964 foi realizada a 1.a Festa Nacional do Chimarrão.
A 2.a Festa vem sendo marcada e transferida de uma

Vldata 'para a outra, já por diversás vêzes. Pelo jeito, a

B�Festa de 1964, ficará registrada na História de

Canoinhas, como a PRIMEIRA E ÚNICA.
[c,·======

Notícias de Papanduva
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

chegariam em Pepanduva no. próxim.o dia 26
de agôsto, o que realmente não condíz com a

chegada dos mesmos que será no dia. 14 do mês
de agôsto. Assim sendo, fica aqui a retificação
correta, afim de que não haja controvérsia

quanto a chegada dos Missiollários. Os prepa
rativos das respeetívas comissões de Liturgia
e Promoção Social estão trabalhando commuito
entusiasmo para seu pleno êxito .. Eis o nosso

lema de trabalho: DEUS, PAZ E AMOR.

Esportes
Dia 8 do corrente visitou nossa cidade o

quadro do PINHEIROS E.C., da cidade de Santa
Cecília, conjunto que desfruta de grande previ
légio nas lides esportivas, pois trata-se de um

conjunto de grande valor combativo. Seus
integrantes. com um padrão de jôgo rápido e

controlado, uma observação que não condiz em

tudo é, um integrante do quadro ter o ábito de
tocar com a mão na bola, a maioria das vêzes

que tentava assumir ° contrôle da mesma, le
vando assim

.

certa vantagem no lance, isto

quando o juiz não notava o «truque», o que
nem sempre acontecia. O [ôgo teve seu curso

com alterações oriundas de [õgo, um tanto não
condizente com o esquema normal, isto por
parte dos visitantes, tendo a certa altura da

peleja o juiz marcado uma penalidade máxima

(justíssima e acertada) com a qual não se con

formava o quadro visitante, chegando mesmo a

contestar frontalmente o árbitro da partida. O
..

jôgo foi duro, o marcador estava intermitente \
na marcação, o quadro da casa teve com a

vantagem de 2 pontos contra O do seu antago
nista, vindo em seguida o empate, logo a van

tagem dos visitantes por um tento a frente não
domorando o marcador assinalar a igualdade
de pontos de fi x 5, cujo placar permaneceu
até o final da peleja. v

Enlacematnimonial.Neida eGerson
No próximo dia 20 do corrente, na Igreja

do Rosário. em Curitiba, se unirão pelos laços
sagrados do matrimônio, a srta. Neida Souza
Boldrini, filha da exma. sra. viúva Dalgíza Souza
Boldríní, com o jovem Gerson, filho do distinto
casal sr. Acir Arthur Braschí e exma. senhora.
Será um dos casamentos mais elegante. da
temporada.A noiva é irmã da jornalista Nadyesda
Almeida, da Gazeta do Povo de Curitiba. .

Passarela da Sociedade

Hoje quem estará festejando niver é o sr.

Roberto Horliana, residente em Santos e muito
relacionado aqui em Papanduva, casado com a

sra. SuelyAlmeida Horlíana. Os cumprimentos
estarão em pauta para, ó' aniversariante, pessoa
muito conhecidaemnossómeio social e comercial.

x x

ACARESC presta conta de suas

atribuições
O Escritório da Associação de Crédito e

Assistência Rural de Santa Catarina, ACARESC,
representada nas pessoas do Eng. Agr. Mário
Luiz Nápoli Goeldner e Extensionista Carmem
Lúcia do Amsra), realizaram no dia 6 do cor

rente uma reunião COm a finalidade de apre
sentar um relato resumido dos trabalhos. Com

grande número de pessoas representadas pela
Indústria, Comércio, Pecuarista, Agricultores e

demais Interessados no problema de nossa Re

gião. Apresentado pelo Eng. Agr. Mário Luiz

Nápoli Goeldner, um trabalho digno de menção,
dando ampla e clara explicação 110S presentes
por meios de mapas em números à situação
atual no interior do município. Claro também
ficou o ponto essencial que é a assistência do

pessoal técnico aos ruralistas. No tocante a

saúde, amplo quadro representativo foi apre
sentado pela Extensionista Doméstica Itural,
Srta. Carmem Lúcia do Amaral. Esteve presente
à reunião o Eng. Agr. da cidade de Mafra Dr.
Rolf Harry Adalbert Schweíss, supervisionando

. os trabalhos, pois o Escritório de Papanduva
está sob a jurisdição daquele Departamento
Superior. Pelos dados apresentados, só nos

resta se congratular com os promotores de tão
relevantes trabalhos em pró I da comunidade.

Amanhã e·starão,. festejando seus aniver
sários o distinto casal; sr, Tercilio Sonaglio e

exma. espõsa sra. Josefina Rosa Ramela Sona
glio, data muito importante para 'o casal. Os
cumprimentos rumarão para residência em alto
estilo pelas pessoas de suas relações sociais.

x x x

Grandes preparativos para o

7 de Setembro
O .día 7 de Setembro, data magna de

nossa Independência, êste ano o entusiasmo e

civismo, será a,nda maior rio que o ano passa
do, comê tempo suficiente os preparativos já
estão tendo seu curso normal, em especial a
parte escolar que promoveu reunião com o

Oornércío, Prefeitura e Indústria para que em

consonância elaborem um programa condigno
com a grandiosa data. O sr, Coordenador local
de Educação, no afã de tudo fazer para que se

concretize _I desejo, enviou convites nominais
às entidades e pessoas acima referidas. Real
mente foi grande o comparecimento de pessoas
na reunião, ocasião em, que foi traçado o pro
grama oficial dos festejos alusivos à grande
data nacional. Vamos colaborar para que na

quele dia todos OR brasileiros, irmanados pelos
mesmos ideais, unidos pelos mesmos sentidos
de brasilidade, desfilem no dia da Pátria com

um símbolo verde-amarelo na lapela de seu

paletó, justificando o slogan «r;ste Brasil é
nosso e ninguem segura».

No próximo dia 18 completará mais um

ano de sua feliz existência a garotinha GIaci
Catarina, filha extremada.,Q� casal Carlos Ko
valski e senhora; a datá' será bastante festiva
para a nataliciante qúê receberá as felicitações
de praxe pela passagem de niver.

I I,'

A coluna felicita os aniversariantes dese

jando muítas-felícídades.

de

Ltda.

Muda 8erma para o uso da Bandeira
" O Presidente Médici encaminhou ao Con-

gresso Nacional projeto de lei visando a atenuar
as atuais normas, do' uso da bandeira brasileira
consideradas severas pelo Ministro da Justiça
que lembra que «hoje a bandeira volta às ruas,
'às residências, às festas, carregadas' pelos ci
dadãos, numa demonstração eloquente do for
talecimento do espírito

- eívíco.» Pelo nôvo

projeto a Bandeira Nacional poderá aparecer
nas manifestações patrióticas oficiais ou parti
culares, sendo permitidos seu hasteamento ou

reprodução em «qualquer lugar que seja asse

gurado o respeito», também permitido que a

bandeira permaneça hasteada a qualquer hora
.

do dia ou da noite. (Gazeta do Povo)

Santas Missões de 14 a 3 e não

de 26 a 3
Esta coluna noticiou em seu número 1138,

do dia 07 do corrente que, as Santas Missõeji

Escola
.

Preparatória
Concurso deAdmissão
As instruções para o Concurso

de Admissão e matricula para
o a o de 1972, jã são encontra-

das tôdss a8 Organizações.
Milita'r ou podem ser solicita-

das por ta ou telegrama para
o sêguín enderêço: Escola

Preparatória de Cadetes do

Exército - Ce píuas, o . Paulo.

Inscrições

na
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DESINFET·ANTE- IDEAL
PARA

,

VEICULOS
Florianópolis - Face as dificuldades para desin

fecção de veículos transportadores de animais pelos
agentes químicos de uso rotineiro, e a necessidade desta
operação, .o Grupo Executivo Estadual de Combate à
Febre Aftosa recomenda o carbonato de sódio como

desinfetante de eleição para esta prática.
Segundo palavras do Médico Veterinário Hamilton

\
Ricardo Farias, o carbonato de sódio deve ser usado em

solução a 5%, tendo-se o cuidado de lavar previamente
o material onde vai ser aplicado. No caso de veículos,
deve-se lavar a carroceria e pneus, pulverizando a solu
ção logo a seguir.

Por outro lado, deve-se deixar a .solução sôbre o

veículo ou material a ser desinfetado pelo menos 24
horas, não se devendo lavá-los antes de transcorrer êste
prazo.

O carbonato de sódio apresenta as vantagens de
não atacar metais ou madeira e não ser tóxico, .além do
baixo custo e fácil aquisição. É encontrado em drogarias
e firmas especializadas. O mecanismo de atuação do car-·

bana to é desconhecido. v

Ainda segundo palavras do Dr.' Hamilton, o desin
fetante de eleição para o vírus aftosa continua sendo a

soda caústica, porém não sendo indicada para desinfetar
madeiras ê ferragens por ser corrosiva.

O carbonato de sódio é também recomendado
para desinfetar estábulos ou outras instalações de madei
ra. Na falta dêste produto, pode-se usar ácido cítrico ou

acético em solução a 50/0, com a única desvantagem de
terem custo mais elevado. (AGRINFORME-MA).

�' �
CClnstituto Aquarins"
Sauna, massage

os prod

,/

e tratame para pele, com

MARIN.

acha instaladoInforma

o 503•.Rua

,�'�,='============�dJ

r-
'

Regime duto' Dlltético'

D'E

Jos� Tokars·ki & "Filho
L.. ,�r.

..,- CANOINHAS'

nhos.

"'"

Fotocêplés .em
,.'.
minuto

um minuto, de

que

em apenai.

documento

8an�eira Nacional e �eSta.Catarina
procurem, antes que se acabem,

na loja da

Impressora·8uro Verde Ltda.
I .

�Sindicato
rde

Rural dos Trabalhadorel
'(ANOINHAS

volkswagen já
produz 'T L 4

portas
A produção em série do vw-

1600 TL de quatro portas, cuja
comercíshzsção ,iniciou·se em

todo o país, foi B maior novi
dade que a Volkswagen do
Brasil anunciou sos seus reven

dores, reunidos em Convenção
Nacional 'realizada no Esporte
Clube Pinheiros, em São Paulo.
De linhas modernas e arrojadas,
com motor de 1.600 cc e 65 HP
(SAE), o nôvo modêlo VW é
mais uma opção que aquela
indústria automobilística ofere
ce 8'0 mercado consumidor do

pais.
O êxito comercial obtido pela

''VolkswBgem do Brasil' com o

VW-1600 TL de duas portas f�i
que determinou maior rapidez
na execução do projeto de um

nôvo TL. na versão de quatro
portas. Estudos de estilo e apri
moramento ,técnicos foram rea

lizados em prazo relativamente
curto, para o que muito contri
buiu o elevado estágio de de
senvolvimentu em que se

encontram, atualmente, as in
dústrias fornecedoras de auto

peças. O projeto logo passou
ao papel para a fase de .pesquí
sa e construção dos protótipos.
Fínalmente, diversos/protótipos
foram submetidos ,á exaustivos
testes, dentro das mais adversas
condições �e tráfego no país,

. até que 8 Engenharia daquela
emprêsa se m'anifE'stasse favo
rável à Inclusão do .

nôvo modê
lo de quatrô- pertas em linha
normal de produção.

SOCIAL
Anioersariou ontem,
dia 13, / o jovem

CA'RCOS BOCKO'R.
Felicidades para'
uocé.

Cqnvocação
�.........�AL ORDINÁ A
Ordinária, a -se

no óximo dia 6 de setemb1'l!_.nu
de

.

1971, às 8 horas, em sua

sede social sita na Rua Paulo
- Ritzrnann D.o 20, para a seguin
te Ordem do Dia:

.

e) leitura' e díscução e eprova-.
, ção da Proposta Orçamentârti
para o exercício de 1971 e 197

b) apreciação e aprovação
Parecer exarado pelos .nem
bras do Conselho Fiscal.

De acôrdo com os Estatutos,
a votação será feita por escru-

Recadastramento Bural

Lourenço .MatlPs Ribas
Secretário

ooo===,====================�--,\ '

:
o \,

Festa no Campo d'Agua Verde
o Círculo de PaiS e'Mestres do

populoso bairro do CampoD'Água Ver
de está convidando a todos para uma

grande testa popular que fará realiaar

attianôã; naquele bairro, em p.enefício
do Grupo Escolar �odolto z'ipper�r._ -Ó:

o
,\

•••=========================,,1

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agríril
marcou para o mês de novembro dêste' ano, o recadastramento dSI
propeiedadea ruiais de todo o País, prevendo para os meses de abri
ou maio de 1972. o término dos trabalhoa de cadastro, peemitinde
assim, no pr6ximo ,ano, o lançamento das Gu;as do Impôsto Tenito
rial Rural à base dos dados constantes das nOV8S declerações aferida!

Durante o recadastramento,· o INCRA procurará mobilias
ti)das as classes ioteeeseades em assuntoa rUfei., bem como Prefeito!

-

e Governadores.

Esclareceu o diretor do Departamento de Cadastro e Tribe:
taçllo do 6rgão, Sr. Reinhold Stephanes, que a filosofia principal di
recadastramento é simplificar as declarações de propriedade, torDaodl
meis fácil e acessível .soa ageicultoeee o preenchimento da' Guias.'

, O grupo de Trebalho iastituido pelo Presidente do INCRAI
Sr. José Feenoisco de Moura Cavalcanti. já está revissndo OI critériol
do lençemento do ITR, procurando simplificar os coeficientes e 01

dados que entram no cálculo do teibuto
'

e no sentidc de aperfeiçoá'
lo, tôda uma série de análise da experiência de cinco anos de exil'
tência dêsse impôsto vem sendo ultimada.

O INCRA, em princípio. não eatá interessado em executai
devedores "do ITR, pois está adotando uma política de mctivaçãe
inicialmente, de modo a que as dívidas sejam saldadas espontânea'
mente pelos contribuintes - afirmou o Sr. Reinhold Stephaoel,
Resllaltando qu_e siÍo 400 mil proprietários rurais. que estilo em dé'
bito com o Impôsto Territorial Rural, coerespendente a 10 por cento
�08 sgrjcultoree cadastrados de todo o País. Está sendo feita uOlS

triagem entre ê.Bses devedores, afim de se verificar quais efetivamente
deixarem, de pagar ou cumprir suas obrigações de contribuinte. O
INCRA está oferecendo facilidade para a liquidação dêsses débitos
através, inclusive do parcelamento da dívida de cada um em até (51
cinco anos e da redução dos índicea

,"

de juros e. corre�ão monetária,
\ Uma 'camp,anba motivando o pagamento do tributo ePl
atraso será realizadá pelo INCRA e só depois partirá para a e.x�CU·
ção efetiva dos débitos.
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Escolar
CAMPO
Dia 15

D/AGUA
de agôsto

.Y,ERDE
d.e'.' 1971
_,.,.::

° Círculo de Pais e Mestres, Ido Grupo EscalaI:
RODOLFO ZIPPERER, convida todo o povo de Canoinhas

là participar da F,ESTA ESCOLAR na Sociedade de Tiro
ao Alvo de Canoinhas, no bairro do.'Campo d'Agua Verde,
em benefício' do Grupo, com as seguintes atrações:

Torneio de Bolão, - Tiro ao Alvo -' Avíãozínho
Churrascada - Galinhas recheadas - Doces e bebidas.
No final será feita a apuração do concurso "Boneca Viva".
Contando com a presença de todos, antecipa agradecimentos

,

A Diretoria
"

Círculo de Pais e Mestres ,

Responsável: Sr. Guilherme Prust

._.
• •cu s'._.

• •

Co'mpre-os agora até o NATAL

c

Impressos em geral
Cem uma ou mais côres)

A G O R AI

Adubos
Casa Agro,

Servi<o rápido_ e perfei�o

J1mp.1Ouro Verde RUA PEREIRA,�

SINDICAJTO RURAL �

DE CANOINHAS
Edital de Convocaç-'o
Pelo presente ficam convocados todos o associados

quites dêste Síndicato Rural qe Canoính ,no Estado
de Santa Catarina, para a Assembléia eraI Extraor
dinária, a

'

ar-se na sede do' Sindic o desta cidade,
no dia 19 de ôsto de 1971, às ,3.0 horas, em

Primeira Convoca 'e às 9,30 ho s em Segunda
Convocação,' afim de iberar a se inta

,aRDE A:

a) - Delegação de poder do Sindicato

para assinar Convênio que vis ssístêncía e benefí-
cios aos associados, com órg o o M,A" INCRA,
IRASC, 'FUNRURAL, INPS, F deraç Sindicatos e

Cooperativas e especialment com a ecretaria da

Agricultura de Santa Catarin' para aprove
benefícios da Lei do FEPR .,,_ pagamen de fretes

para adubos e corretivos de s lo e juros para máquinas
e implementas agrícolas, rep dutores Bovino e Suinos.

b) - Outros assuntos de i terêsse da Cla se.

Caaoínhas, 19 de julho d 1971.
Ewaldo Zipperer -

-----------------------

Publlcaç60 Oficial da

PREFEITURA MUPlIClPAL, DE VINOINOl!
Edital de Concorrência Pública N. 01/71

o Prefeito Municipal de Cennínhas, Estado de Santa Ca
tarina, torna público que SE' acha aberta, até o dia 1.0 de
setembro de 1971, concorrência, que se realizará nos têrmos
do presente Edital, na forma seguinte:

, Objeto: A presente concorrência destina-se a receber
propostas pa,ra a aquisição de:

1) - -Um rôlo compressor em tandem, com pêso sem lastro
de 5.000 8 7.000 ., com lastro d'água de 8. O 8 10.000 kg.,
largura 'de rolagem de 1,10 m a 1,30 m, díâ erros das rodas
guia e propulsora ordem de ) ,00 m e ,30 m, motor de

fsbrtcação nacional de 8 50Bhp, direção idráulica, trans-
missão hidrostática, edis sitivos normais limpeza e humi-

. dificação dos rolos.

2) - Dois (2)· caminhõe
comando hidráulico, motor d
de earga até 7.000 kg, rodado plo, f ramentas e acessórios
normais, caixa com 5 [eínco) ma has,

Propostas: As propost verão ser entregues na

Secretaria da Prefeitura Municipe até as 12 hora-s do dia
primeiro de setembro de 1971. .

As propostas deverão se referi o objeto, ou a

parte. dele.
A Prefeitura não se obriga a

f
ceita a -proposts de menor

valor, mas a que por suas condíçê s gera ofereça maior con

veniência ao ínterêsse público a juizo de comissão julgadora.
Reserva- se, ainda, a Munic alidade, direito de rejeitar

tôdas as propostas apresentada bem com o de tornar nula
a presente concorrência, sem ue disso de rra para os con-

correntes qualquer direito de i denízsção ou e reclamação.
As propostas deverão ser apresentadás

.

três vjas.

Julgamento: As p postas serão ab rtas e [ulgsdes,
às 14 horas do diá 1.0 do sete bro de 1971, po uma COmissão
de três �3), membros, previa nte designada.

De tudo será lavrada ata ircunstencíada,
Pagamento: O paga ento será a vi 8.

I Prazo de entrega: s veículos e compressor,
objeto desta concorrência, deverão entre es 8té o dia 15
de setembro de 1971.

Canoinhas, 30 I de [ulho- de 1971.

Ass. Alcides Scbomacher -. Prefeito Municipal Iv

Venha I obu5,car
t,

gente
rela.

asuan

porqu�t
ap�.d!

/ I

É· gente que
Disposta a tudo pra levar a va Variant,

.

'Veja só o.que êles comentam'
: ui na loja:

.

""Puxa! Como a Variant ficou b ita com

\ essa nova, 'ente."
"Queridinho, v, já imaginou se a ente
tivesse êsse carro e pudesse sai r COI, as

crianças todo fim-de-semana, pra b .

longe dêsse barulho.
- "Nossa! Evem com pisca-piscas embutidos

/

e da frente." ,

"Vocês prec' am e ver a Variant numa'
que êsse carro tem de
é que êle é Volkswagen."

"Claudin ,tira a mão da pintura senão
o rnõço roa bravo."
"Tá aí o folheto: 65. HPj 2 carburadores
e freio a disco," �'E'u ainda vou levar essa
cais linda pt�'''flQ,§isa garagem':' ,

"Poí 'não, aceito urTl''bafêzinho.?'

�. ':! ,":�' ', .•

,1
,

y ,

�'� ,:� ..�\ .�' 1
)"'

•

";.'

MALLO
Canoinhas - se:.

REVENDEDOR
AUTORIZADORua Vidal Ramos, 1195
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': Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
Ccrnunlceção aos nossos ACIONISTAS' /
Comunicamos aos nossos acionistas abaixo relacio

nados que, seus dividendos relativos aos exercícios de
1966 e anteriores, ,1967 e 1969, deverão ser procurados
na Agência loca do, Banco do Brasil SIA.

Antonio Pru êncío do Nascimento Cr$
Fermino Pach o dos Santos Lima »

João Fontana »

José A. Schnei �",,' lO

José Grosskopf ,'f'I!II,<,y.,.oI
'

lO

Rodolfo Hengst ': ""�l;" lO

Vitor Kumineck ,'»

José Pereira do Vale . lO

Norberto Pereira
I
do lO
-,

3,00
13,80
27,OU
33,71
33,65
4,02

95,40
5,81
4,57

Comunicação'
Levamos ao co

que, a Caixa Econôm
, tarina -. Agência de
cobrança dos 'talões d

Regional.
Canoinhas, 10

Oliório

, CONSUMIDORES

971.

Administrador

11 de egôsto Dia do Advogado
Saudamos os advogados de Canoinhas, nêsse
dia .que lhes é dedicado, com nossa prece
que Deus lhes ilumine o caminho reto' por

?nde, a justiça deva ceminherv
,

Círculo de. 'Pais e Mestres
.de Grupo Escolar Sagrado Coração de .Jesus

Com M
'Depósito, e
Rua Paula, Per'eAI"'�

, aduband,o
'

dá
�.,._-,"�.

.

Agro Pecuária
ANOINHAS

NOTAS
ESPARSAS
Afim de dar uma-nova estru

tura à Rádio Canoinhas, esteve
, algüna dias entre nós, o advo
gade dr. Amilcar Fóes Cruz
Lima, Diretor da Rádio Santa
Catarina e agora também res

ponsável pela .nossa emíssôra.
x x x

A Petrobrás voltou a operar
em nosso Município, desta feita
com. pesquisa .

na região do

Taquartzal.
x x x

Esteve em nOSAa cidade no

último fim de semens o senhor
Gilberto Mayer, revendo/fami
liares e amigos.

x x x

Os caçadores que participaram
da última caçada em Mato
Grosso, confraternizaram- se, do
mingo último, com uma grande
churrasceda em Chapéu de Sol.

X,x x

Os. Braulio Ribas da Cruz
foi o vencedor da concorrida
eleição da Cooperativa dos Pro
dutores de Mate, domingo último.

x x x

O .títular de nossa Comarca,
MM. Juiz dr. José l:l.oberge, foi
removido

. para a comarca de
Palhoça e aguarda para breve
sua promoção para uma 4.a
entrância.

x x x

Com a renúncia do Vereador
Jair Lessack,' afim de assumir
função pública, foi efetivado em

nossa Calenda Câmara de Ve
readores, o sr. Henrique Kre
zinski, disposto a tudo fazer
pelo nosso desenvolvimento,
conforme afirmou.

x x x

Também esteve entre nós,
tratando de interêsse da Em
prêsa Reunidas, da qual é Di
reter, o sr. Silvino Caramore.

"

x x x

A partir de 4.a feira, dia 18
até o dia 22, teremos em n0811a

cidade. possivelmente nos salões
da Socte dade Beneficente Ope
rária, o Curso fundamentos da
Cultura Catarmense, patrocine
do pela Secretaria da Cultura
da Secretarie do Govêrno, com

a colaboração da Prefeitura
Municipal.

x x x
\

O nôvo e bonito Estádio
Wieg8odo Olsen, em Marctlio
Dias, foi palco, domingo último,
de mais um amistoso reunindo
São Bernardo e Monte Castelo,
com 8 vitória do pessoal da
casa por 4 a 2.

x x x

Amanhã, teremos, futebol no
vamente no Estádio «Wiegando

.

Olsen> em MarciúJ Dias, desta
vez reunindo as equipes do São
Bernardo e Sossêgo.
Vamos cooperar.

,1 1 ,
'CruzV e r aCine

(O L A N c A ti o R , DE, sue E 5 SOS)
.:. A P R E S E N TA!.:.

HOJE. em aellão única a. 20.15 horal cenaura 14 anol

DOMINGO, em matinê .. aI 14 hora - cenl,:ua livre

A vida desde o. nascimento" até a memorável con

quista do Trí, de' Edson Arante do 'Nascimento

É
cenl. livre e

DIAS 17 e 18, 3a. e 4a. fei

Um

20,15 h - cena, 18 anOI

(lo Cinema nacional: '

Vidas
DIAS 19 e 20, 5a. e 6a. feir _oO a. ,15 h - cen•• 14 Ano.

\ �

Um superfilme d Unive al todo colorido:

DIA 21, aábado • a. 0,15 horaa
DIA 22, domingo'. a. 14,00 hora.

Uma gostosa co lédía do modern
nacional,

A dos
o • aI 17,00 hora. - censure livre e (

à. 20.00 hora. "7" ensure 14 anol

John
-

Kirk Douglas ,no
todo colorido:

tas
AGUA� M

Cassino' Ro e

Passo Bravo - A'

BREVE:

istolairo do

da Ferradura
com Tonico e Tinoco

,..

VERBAS DO DEPlJTADO
AROLDO �CAElVA,LHO
o Deputado Dr. Aroldo Carvalho, comunicou ao Prefeito

Municipal, que o Ministro da Educação, pelo ofício 90/71, de doze
de julho, ao Banco do Brasil SóA., autorizcu o pagamento das

seguintes subvenções:

Hospital Santa Cruz
.

Associação Espirita Lar de Jesus
União Protetora do Escolar de Ganoinhas
Casa do· T�abalhador de Canoinhas
,Grêmio, XV de Julho,
Obras Sociais da Paróquia
Obra Missionária de Leigos

Cr$ 3�OOO,OO
.

1.000,00
2.500,UO
2.500,00
2500,00
1.000,00
1.000,00

Ladislau Cubas:
Após pertinaz. moléstia, com avançada idade, veio

a falecer segunda feira à noite em nossa cidade, o pres
tante cidadão sr. Ladislau Cubas, chefe de. tradicional
família de nosso Município, radicada no, distrito de Paula
Pereira, onde o saudoso extinto dedicou-se ao comércio.
Seu sepultamento, ao Cemitério Municipal, f6i realizado
na tarde de têrça feira, com grande acompanhamento.

A família enlutada as condolências dêste semanário.
- \,

Agradecimento e Convite
, Á 'família de LADISLAU DE LIMA CUs'AS,

agradece sensibilizada as manifestações de pesar
recebidas, bem como aos que acompanharam o

cortejo fúnebre até o cemitério.

Outrossim, convida parentes' e amigos. para
.assístírem a Missa de 7.0 Día;: a SEr celebrada dia
,16 de agôsto, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei,
pelo que antecipa agradecimentos. )

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




