
ruticultura em Canoin�as
. ..,.

ii',,/

Nova fonte -.de/riqueza
o Prefeito sr. Alcides Schumacher, preocupado em

abrir uma nova fonte de dssenvolvímento no Município,
convidou o técnico japonês" Dr. Kénshy, lotado pela Se

cretaria da Agricultura na Estação Experimental em

Videira: para uma visita em nosso Município, afim de

examinar «in locums-nossas possibilidades na fruticultura.

Dr. Kenshy, atendendo o ,convite, aqui esteve dia 2 do

corrente, enviando agora o seu relatório a respeito, expe

diente que tr,fiscrevem'os abaixo, na íntegra:
.

«Do: Dr. Kenshi Ushirozawa e Dr. Yukio Otaki

Ao: Prefeito Municipal de Canoinhas

Assunto: Relatório de visita

Data: 10 de agôsto de 1971

Atendendo o convite do sr. Prefeito Municipal de
Canóínhas, tivemos a oportunidade de conhecer êste Mu

nicípio progressista que está situado na região norte

.dêste Estádo.

Com uma altitude que varia de 700 a 800 metros,
com solos bastante' profundos, o que é muito importante,
coberto de matas frondosas que demonstram a prova da

fertilidade e com uma boa topografia que facilitará tôdas

as operações necessárias.

Visitamos vários pomares com plantações de

diversas espécies de fruteiras de clima temperado, que
não receberam os cuidados técnicos necessárias, tanto na

formação das árvores como nos tratamentos fítossanítáríos.

Contudo, pelos bons desenvolvimentos das árvores

frutíferas que tivemos' a oportunidade de observarmos, acre

ditamos que a região possui condições climáticas- favorá

veis ao cultivo de fruteiras de clima temperadó.

Sendo assim, achamos que é de muita importância
o trabalho imediato de instalação da coleção' de diferentes

espécies para serem testadas no município, para desco-:

brír-se quais as variedades q,fe se adaptam melhor.

E:ste trabalho, que poderá ser feito com os próprios,
particulares interessados e�' participar dos trabalhos, visto
encontrarmos nêste município grupos de pessoas de qua
lidades

_
excepcionais, interessados e dedicados ao seu

trabalho, capazes de executarem um programa de fruti

cultura, desde que recebam assistência técnica e financeira.

A fruticultura hecessita de grande conhecimento e

dedicação. Assim sendo, é recomendável que tôda a

, assistência técnica, a nível de produtores, seja realizada

pela ACARESC-PROFIT. E:ste Projeto de Fruticultura de

Clima Temperado em Santa Catarina, está se desenvol

vendo a dois anos e expandindo-se podendo futuramente

abranger êssa município.
Sendo o que nós pudemos observar nesta rápida

visita, desejamos que êste município também venha a

criar novas riquezas e ampliar o mercado de trabalho, de

que .tanto o Brasil está carente.

Kenshi Ushirozawa Eng.o Agr.?
Yukio Otaki - Eng.? Agr.?»

Em virtude do exposto, o sr. Prefeito vai. encami

nhar o expediente acima ao Exmo. Senhor Secretário da

Agricultura, Dr.' Glauco Olinger, objetivando a inclusão

do nosso Município no Projeto Catarinense de Fruticultura

do Clima Temperado, afim de recebermos todos os bene

fícios, técnico e financeiro do aludido Projeto.

É mais um justo e, aplausível esfôrço, sem dúvida,
para o notável desenvolvimento do Município de Canoinhas.

Com
. _

lar de Escritório,
, foram admitidos os

Três Barras,

Ano XXV

Diretor: Rubens, Ribeiro da Silva
FONE. 128 CIRCUt!A AOS SABADOS

Canoinhas - Santa Cdtarina, 28 de agôsto de 1971 - Número 1141

CAIXA POSTAL, 2

FEDERAL:

'L.d' jantartde.,
o Rotary Clube' de Canoi-

nhas realizou ontem, no Clube
Canolnhense, jantar festivo, com
8 participação das espôsas dos

rotarianos, quando foi homena

geado o Governador de Distri

to, sr. Egon Schultz, de Joinville.
Ali também comparecerem au

toridades e convidados especiais.

RECEITA
A .Assessoria de Relações PÚ

bllcas da Delegacia da Receita

Federal em Joinville divulgou
nota com a seguinte informação:

742 mil Declarações apre
sentadas no Paraná e

Santa Catarina
742.600 declarações do Impos

to de Renda - Pessoa Fisica
- relativas ao exercício de

1971 (ano-base 1970) já foram
recebidas pelos órgãos dá Re
ceita Federal. É o que informa
a Superintendência Regional da
Receite Federal da 9.a Região,
destacando, que já está quase
atingida a meta de 800.000 de

clarantes, prevista para os Es-.

tsdos do Paraná e Santa Cstarina.
Em Santa Catarina foram r;ce-

o Prefeito na

'Capital
Seguirá na próxima semana

para Florianópolis, o Prefeito

sr, Alcides .Schurnecher, que
deverá acompanhar-se do enge
nheiro dr. Leones Greipel e

advogado dr. Saulo Carvalho.

Na capital, juntamente com o

Deputado Benedito Th. de Car

valho Netto; manterá contato

com vários órgãos governamen

tais, objetivando soluções para
o serviço de, abastecimento de

água, eletrificação rural e Pro

jeto de Fruticultura.

Nova
,.

area

industrial
A Prefeitura Municipal vem

de adquirir uma nova área

industrial, agora. no populoso
bairro do Campo d'Água Verde.
O imóvel, com aproximadamente
13 alqueires, foi adquirido, me
diante edital de concorrência

pública, da viúva e herdeiros

do sr. Efigenic Budsnt e é cor

tado pela nova rodovia SC-21,
ligsndo com a Avenida dos

Expedicionários. O Departamen
to de Obras da Municipalidade
está dividindo o imóvel, para
posterid'r doação aos interessa

dos. Sabe-se que três indústrias,
de imediato, ali vão instalar.

e Comunicação

Rotary - Clube
realizou

festivo

Inovação
Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

Trigo e Automóvel

I
Do Presidente da «FECOTRlGO», extraímos e reproduzimos o

seguinte: «Seria ótimo se PUdéS.semos produzir trigo por preço igualou
mesmo Inferior aquêle porque é ofertado no mercado ínternacíonal». E

ajuntou: seria ótimo também. se pudéssemos produzir automóvel e outros

,bens duráveis e vendê-los por preços competitivos com os estrangeiros..•

Seria ótimo. Automóvel importado sem barreiras, muito mais

barato .do que o aqui produzido. E daí? Não haveria parcelas de dívísas
'para atender a todos e o veículo ficaria restrito a minorias, ou encarece

ria no comércio interno. De outro lado fecharíamos fábricas, diminuiria
o emprêgo qualificado e o dinheiro do automóvel nacional caro que .fica

girando agora, por aqui mesmo, iria ser torrado no exterior.

O mesmo com o trigo, com esta agravante: há um preço político,
de combate, para o cereal exportado. Como o automóvel, o trigo deve

ser produzido atendendo às leis da produtividade, mas não às aparências
da paridade mundial. Oom êste argumento de reíôrço: já comemos pão
que o diabo amassou P9r falta de uma produção interna organizada que
nos colocasse' a coberto dos riscos do comércio internacional.

.

Trabalhador Rural e seus direitos
Respondendo consultas formuladas por trabalhadores rurais, eis

em síntese o que proporciona o Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL). Trabalhador Rural é:

A pessoa física que presta serviços de natureza rural a empre
gador, mediante remuneração de qualquer espécie.

O produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, trabalhe
na atividade rural, individualmente ou em regime de economia fammar, assim
entendido, o trabalho dos membros da família indispensável à própria
subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colabora

ção. Quem estiver enquadrado nessas categorias-mais, naturalmente, seus,'
dependentes poderão usufruir os benefícios que o govêrno se empenherá
e que são êstes:

a - Apentadorta por velhice (65 anos);
b - Aposentadoria por invalidez;
c - Pensão, Auxílio-funeral, serviço de saúde e serviço social.
A aposentadoria por velhice no meio rural, será paga ao traba-

lhador que tiver completado 65 anos de idade .. Será uma prestação men

sal igual a 50% do maior salário mínimo vigente no país. Igual prestação
mensal, será paga ao trabalhador que apresente doença ou lesão orgâ
nica que o impede. total e definivamente de trabalhar. Todos êstes direi
tos entrarão em vigor no dia 1.0 de janeiro de 1972.

ICM. (lrnpôsto pago <na fonte)
Novel Decreto do Governador do Estado de Santa Catarina, que

tomou o número 544 de 9 de agôsto, atribui responsabilidade tributária

relativa ao lCM. Em síntese, diz o Decreto: Artigo 1.° - É responsável
pelo ímpôsto de circulação de mercadorias devido pelo destinatário, o

estabelecimento do .respectívo produtor, pela saída dos seguintes produtos:
Cimento, trigo moído e sub-produtos de trigo, bebidas, líquídos

alcóolicos e vinagre, leite pasteurizado e açúcares.
.

,

O impôsto devido pelo destinatário será calculado sôbre a dife

rença entre o valor tributado na saída promovida pelo remetente e o

preço máximo de venda a varejo, fixados por órgãos oficiais competentes,
para o estabelecimento destinatário. Não sendo fixado por órgão oficial,

,
o preço máximo de venda a varejo será igual ao valor total da operação
realizada pelo estabelecimento responsável (inclusive parcela do IPI,
quando fôr o caso) acrescido de 30% (trinta por cento).

Não prevalecerá a responsabilidade prevista no Decreto, nas
saídas:

I - para destinatário situado noutro Estado;
II - de mercadorias a serem empregadas pelo destinatário em

processo de industrialização;
III � de trigo e sub-produtos com destino a panificadora.
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CORREIO 'DO NORTE

Sauna,

Informa.

l.�·=,=======��===�

Fotocópia
o Cartório do REGI

I. CORTE,
PLASTIFICA e faz FOTOC
um minuto, de

que

e NEREIDA

"

Convite
, Missa

Viúva Hilda B. Cubas e

filhos
.
convidam seus amigos

e familiares para àssistirem

a Missa de 1.0 ano de fale

cimento de seu espôso e pai

ANTÔNIO CUBAS, '

que será realizada na Igreja
Matriz Cristo Rei, no dia

.,

28 de agôsto, às 19 horas.
,

Bazar CanoiobeDse
Meias

·Venh

;'

!
É gente que não acaba mais.

Disposta á ludo 'pra levar a nova Variant,
Veja só o que êles.comentam aqui na loja:
"Puxa! Como a Variant ficou bonita com,

essa nova frente,"
"Oueridlnho, v. Já imaginou, se a gente
tivesse �sse carro e pt! es�e sair. com as

crianças todo fim-de-se la, pra bem
, .

longe dêsse rulho?"
"Nossa! Evem com pisca-piscas em 'idos

loque da frente."
"Vocês ecisam é ver a Variant numa
estrada.' "O que êsse carro tem de .

. bom m mo é que êle é Volkswagen."
"Clau

.

ho, tira a mão da pintura senão
o mô fica bravo." .

,

"Tá no folheto: 65 HP, 2 carburadores
e fre s a disco." "Eu ainda vou levar essa

linda pra nossa qaraqem,"
rs não, aceito um cafezinho,"

I
'l
;

i
....... _I

'.

;" f

t _

'j

<

Rua Vidal Ramos, 1195

r-.
Regi

MERCADO,
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Escolar
)

preços d,a praça, ni

Ver'd. ltdal

..-..car
•

lant,
gente'
rela.

• 1

Impressora' Ouro
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,
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,
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REVENDEDOR
AUTORIZADO'
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- :

•

Publicação oficial.
'

da

Prefeitura
-

Municipal de=

Três
Decreto H. 198, de 6 de agõ

j

o de 19711
NTAR iABRE CRÉDITO 'SUPLE

Deriva! Bueno, Prefeito Munici ai de Trêe B8rrBI�
Estado de Santa Gatarioll, no UIO e IOIU atribuicõel,'
de acôrdo com o art. 7.° da L N.o 171 de 27 di
outubro de 1970, .

DECRETA:
Art. 1.° - íca aberto o C dito Suplementas DI

importância de � lG.300,oo (de mil e trezento. cru,

zeirolll�, por conta excesso d arrecadação apurada
até o dia 31 de iulh conferm diecrímlnação abaixo:

�
Edrad de R agem

3.2.5.00/2501 - Sal. F íIia o pelloa,1 em

atividad
3.1.1.10/1116 - Pessoal d

Setor-ode
1· 3.�.4.(ÍO/1405 - Setor de

2.000,00:
Ob ai (Ani.t. Social] 7.000,00'

e Pública
de Púbiica 1.300,m,

10.3QO,or
Art. 2 ° - :Ê.te decre trar6 em vigor na datl:

de lua' .publicsção, revogsd a. illp'Olicõel em contrário"
Prefeitura Municipal de T • Bar 1,6 de agôsto de �9nI •.

Dori"oJ Bueno
Prefeito Municipal

Euzebio ForiaD'
Secretáriô .

" Portaria de 3

DerivaI Bueno
Prefeito Municipál

/

Sementes de bata,ta importadas
tIt#''''

,

A CASA AGRO PECUARIA ave

está aceitando pedidos de

,

de batata p o/plantio
"

/

,/Casa 1\gro
J
•• f •

, Rua 'Paula Pereira, 787

"

..
'
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Convite-Missa
�=================================="I

A família VITORINO G. FERREIRA,
convida parentes e amigos, bem como o

povo em geral, para assistirem a Missa de
ni 4.0 ano de falecime_nto, que manda celebrar

pela alma do saudoso extinto, no próximo dia

2 de setembro, às 9 horas, na Igreja São

João Batista, em Três Barras.

Por mais êste ato de fé e solidariedade

cristã, agradece a família.

,�=====================================.

787

es OU granulado's

exclusivo)
CANOINHAS

Registro Civil

EDITAL
Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do RegistroCivil
de Major Vieira, Ccmerce de Ca�
noinhes, Estado de Santa Catar i

saber que pretendem cas :

MARIA DE MELO e

DA MUCHALOV I.

Incrementação
ZEKE

Apesar da pouca gente que foi ao Clube Canolnhsnse
sábado passado, o baile «Uma Noite DO HaW8h
revestiu-se de muita animação. O conjunto STONES

.,. é ótimo, só que pata um baile em Canoinhas êle

não serve. Aqui pra nossa terra, o ideal é o Modern

Tropical Band.

* Também sábado passado, o time Futebol de

Salão perdeu pela Ba, Vt'Z. E desta feita foi para
a Equipe n.? 2 de Castro. A Equipe n.? 1, da cidade

de Castro, foi derrotada de maneira sensacional por
um combinado de A.A.· Arrastão e Banco do Brasil.

Ahl o goleiro do Grêmio ofereceu uma janta à
·

Patota, depois do jôgo: «Frango ao môlho pardo». (ZK)
-

* Muita gente nasceu em três de agôsto e comêço
de setembro. Consequentemente, temos muitas

.��'/'''',r''' avançadas
nesta época. Dia '24 p. p., avançaram no

. tempo, a srta Eliaçe Schmitt e a srs. Ferraresí. Dia
27 p. p. quem «amaduréceU» foi Antônio Luiz D.
Seleme (Gugs), que estuda em Curitiba. Dia 30 pró
ximo, Regine Zsgutní (Curitiba) e Gerson Luiz R.
da Silva. E dia 100 de setembro, e Pedro Segundo
Se leme que fica maís velho. Tudo de bom a todos.

* Todo mundo está louquinho pra saber quem é
o «motorista» do calhambeque, Nós, com o nosso

· faro internacional, já descobrímos. Em breve, muito
breve, estaremos divulgando o' seu nome. Por en

quanto, só queremos dizer ao pseudo Zé Roberto,
que nós não temos caderninho de Informações,
tá legal?
* Destacando-se Da csxe-box nacíonal, o último

" elepê do Erb!!mO Carlos. :E�te disco contém mú-
sícas como: De noite na cama, Ciça Cecilie, etc.

· * O conjunto Inglês, Bee Lees, também apareceu
com seu mais recente Iong-plsy, Lonely D8y"

e Tell me coly, já duas das músíces contidas nesta

«pastilha».

.Edital de 'Citação
prazo de vinte (20)

com o

dias

08

Major Vieir_....lI""'u
de 1971.

EUNIGEMACHADO DA COSTA

Escrevente Jurementade

,õel,-------�:;-----------------------------------
, di

releitura Munici�al �e· Major VieirDI

o DOUTOR NICANOR ALEXANDRE
RAMOS, Juiz Substituto, na Comarca de
Cenoiehas, Estado de Santa Catarina, DS

forma da Lei, etc.

FAZ SABER aOI que o presente EDITAL de

Citação virem, ou- conhecimento dêle tiverem -que, PO!!
êste Juizo e Cartório••e prooeasam OI têrmos de Inven
tário dOI bens deixados por falecimento de Istanislau
Zadroieski, no qual figura como Iuveutariante Estanislau-
Zadroies.ki Filho, Jicando citada a herdeira - BOSlÍLiA

3.907,47 ZADROIESKI - bralileira, CIlada, relidente em lugae
6 <i94.49 incerto e não sabido, com o prazo de vinte (20) dial,
5931.81 a contar da primeire publicação parã.- dentro de cinco
10.254,89 (5) dies, dizer sôbre ai decleraçõee de herdeiroe, bens
1.031.00 e valor atribuído e leguir até deci.ão final, o referido

1!·���·�� inventário,' lobo pena de revelia. Para OI devidos fiDI,
., mandou o MM. Juiz de'Direito, expedir o preaente

�'��:'i� ,Edital que, na forma da Lei, lerá afixado no lugar de
.. '.

"

�

costume e publicado uma vez· no cDiário Oficial do,
49517,31 Estado» e dual vêllel no jornal local «Correio do Norte».
99.108,46 O QUE CUPRA. Dado e paliado nelta cidade de Ca-

. .

noinhas, Eetado de Santà Catarina, BOI dezenove �19)
dia. do mês de agôsto de mil, novecentoe e leteota e

um G197l). Eu, Zaiden E. Seleme, E_crivão, o subeceeví.

licanor Alexandre Ramos
Juiz Substituto, em exercício

Bazar CanoinbeDs8
Langery

DA DESPESA REFERENTE AO ME:s DE JULHO

" AUTORIZADA II REALI ADA

Dota�ão II Snplement. II Annla�íio II T o T A L Até o mês Cr$ 1i Do Cr$ II TO TA L Cr$
,�,

�riminação d Despesa por Ór-
.

�,oos do 8ovêrno dministração
).00===-

Orçamentár
);00, Câmara de Vereado I

ã;. Gabinete do Prefeito
· Secretarla Geral

IS.tl, Setor de Contabilidade
rIO,. Seto., de Segurança Púb
171� Setor de Saúde Pública

iaD' Setor de Educação e Cu:tura
Setor do Fomento Agropecuário

· Serviçol Urbanoe
• Servo de Obrai e VisC.· DMER
.I'otal da Despeea Orçamelltária

/

Extraordinária,

9.000,00 3.337.39 570.08
22.504.00 6.312, 182,02
'12.101,60 5.34 6 582,05
22.192,40 8. ,45 2.023,44
3.072.00 25,00 206,00
13.900,00 912,60 471,00
36.400,00 12.802,90 :5 707,30
10.700,Ôo 1.213,50 156,00
9.530.00 2.420,10 288,09

.

109.800,00 43.173,60� 6.343,71

49200,00 8'4.578,77 14.529,69'

Créditos Adicionai"s
Im'lcreto N.o 172 de 2.2.71
Ige,» 173 de 2.2.71

)dB» 176 de 20,5.71
J e

81 Sub. tOtal
lu, Restos a Pagar
���) exercício. de 1970

71,ltal da De.pela Extraordinária
. )TAL DAS DESPESAS
aO
.I Fundos Disponíveis

Em Caixa
Il Te_ouraria

Em Bancos
meo do Bralil S.A. • .G/ Fundo
I Participação dOI Municípioe

.

lOCO do Brasil S.A.• CjMcvim.
mco do Estado de Saota Cata
Ila • C/Movimento _

.

lOCO Bralileiro de Desconte S.A.
CiMovimeot_o
aneo Nac. do Com. S.A, - O.'Mov.
m poder de responsáveis
ELESG 'Centrail Elétrica. de

Santa Catarina)

TOTAL GERAL

120,00
1.040,00
500,00

1.660,00

1.100,00
520.00

1.220.00
1.560,00
500.00

1.620,00 3.280,00
_

9.156,66
10.816,66

95.395,43

1.100.00 10.256.66

2.720,00 13.536,66

17.249,69 112.645,12

-

3.789,85

86.900,43
1.044,07

3.501,89

10,92

3.006,85
48.254.01

160.899,13

Decla
Irmãos Procopiak 8i

para os devidos fins
documentos do ca

ano 1950, com 6

preto" motor Ii.O

Os mesmos ficam sem

requerido segunda via.

declaram

efeito,

.Decla

MAJOR VIEJRA, 31_ DE JULHO DE 1971. Os mesmos ficam sem e

Contador Miguel Mar.do Becil - Prefeito Municipal requerido segunda via.""'inaldo Crestani
por ter sido

2

1

e
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às ôh

às 8-h
alvorada;
cerimônia de hasteamento da

. .4"

,

1.0 a 7 de sete�bro I CON V1 TE 11•0 a 7 de setembro.

o Prefeito
-

itxü, ,Sr. Alcides Sc;lJumacõer, tem a sa-

tisfação e a lJonra convidar tôdas as autoridades do t-tu-

tsicipio, Militares, Civis e Ecl,_ iásticas, e o povo m geral, a participarem
dos festejos cívicos da SEMAN', pAT'RIJI, com o seguinte programa:

PALESTRAS ALUSIVAS, PELA R . CANOINHAS TOA. (12,30 horas):
Dia 1.°: palestra proferida por um aluno do Grup Escolar KJoão José de Souza Cabral»

Dia 2: palestra proferida por um aluno do G ásio
_
oderno «Vidal Ramos»

Dia 3: palestra proferida por um aluno
, po Escolar «Almirante Barroso»

Dili 4: palestra, proferida por um alu do Colégio Estadual «Santa Cruz»
.....

Dia 5: palestra proferida por u ,luna do Colégio «Sag. Coração de Jesus»
Dia 6: palestra proferi P. um aluno do Colégio «Comereíal»

DiQ' 5 às 14 horas': início das competições esportivas no

Carvalho Júnior)), a cargo do Colégio
Dia 6 às 19 horas: Vigília Cívica Religiosa, na Igreja M riz Cristo

.

Rei

'

..

. '�

.Dia 7

do B R A S I L: pelo Exmo. r. Prefeito Municipal
do E S T A DO: pelo Exmo. Sr. Major Cmt. do 3.° BPM
do MUNICIPIO: pelo Exmo. Sr. P esidente da Câmara Municipal

"

... acendimento da Pira pelo Ten. Dei. ,Ilda 13a. Dei SM;
,

às 9 h - início ESfl LE, na seguinte 'o·

Jardim de Infância ((Igreja 'Iica Luterana))
Grupo Escolar ((Rodolfo Zipperer))
Grupo Escolar ((João José de Souza Ca
Grupo Escolar ((Almirante Barroso))

COlégio ((Sagrado Coração de Jesus))
Colégio Estadual ((Santa Cruz))

Colégio cc mercial))
Ginásio derno ((Vidal Ramos))
Particip es dos Jogos abertos
SESI

I .

\ .

o Industrial e Rural
Militar

às 18 h arriamento das bandeiras:
do B R A S I L: pelo
.do ES TA D O: pelo
do MUNICIPIO: pel

"fi .

- extinção do Fogo Simbólic

às 18,30 h • agradecimento, a cargo do 3.o Batalhão

. da 13.a DelSM
everen Vigário da Paróquia

Reverendo astor Evangélico Luterano

, -

, ANTECIPAMOS NOSSOS AGRADECIMENTOS,
PARA MAIOR E MELHOR

-

,
M' Neri dos Santos;

Polícia Militar, avés da Rádio Canoinhas.
COMPARECIM TO DE TODOS;
DOS FESTEJ •

Canoinhas, 20 de agôsto de 1971.
cides c5cfiumacfier

Prefeito Municipal
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. CORREIO DO NORTE

�� IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côr�.�
Serviço rápido e perfeito

Impressora Ouro Verde

28.08.19,71

Ltda.
Semen de flôresBazar CaooinbenS8'

Consertos de Rádio

'I,

Prefeiturà\,Municipal de Major
.

Vieira
BALANCETE DA REc�tl'A REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 1971

.
" '

•

"; I

5 ._.
• •

.:

s suavemente, até o NATAL

,

1.2.0.00 Receita Patl'i
1.2.3.00 10 Participaçõel e Divide�dol

N

1.4.0.00 Transferências C
1.4.1.00

T
. Participação .11) Tributos Federais

1.4.1 20 ,11 Cota-parte do Fundo de Participação I Mun.. 50%
1.4.2.00 12 Retôrno do Impôsto Territorial Rural
1.4:4.00

, Participação em Tributos Esta 'ais /

1.4.4.10 13 ParticipaçãO no Impôsto I/CJrculação de Merc

Rec�Uas Diversas
Multai
Indenísaçõee e Re.titoiçõel
Cobrança da Dívida Ativa

Outra� Receitas Diversas
17 Contribuiçõel Gompul.órial de Previdência Social
18,

.
Receitai de Cemitério.

19 "\"'Qptral Receitai'
.

.

�',,�."

'I":r .
Total dai Receitai Correntee

''<''';-''i ,/.?..-,.,
RE'e<�ITAS D'E CAPI.TA

�,;,r.. :. .

OperaçÕ"ê!t's\d� .C'�édito
20 Financiamento iun.t�1 estabelecimentc

Govêrno Federal. "''' "\)\.w._
I' r-= <:�.'}p

Aliena,çao de Ben�'�óveis e

Alienação de Bani Móveil .�
Alienaçã& de Bens IÚlóveil

'

#' .

Transferências de C pltal
Participação em Tributos F: darais

23 Cota�parte do Fundo de Participação I Muo.• 50%
24 Ccte-parte do Impêsto Unico D/Combo íveil e Lubrif.
25 Cota-parte do Impôsto Unico .ôbre ergia Elétrica
26 Cota-parte do Impôsto Úoico .ôbre. nerail do Psíl
27 \ Gota-parte na Taxa Rodoviária Úni

2.5.3.00 Contribuições
/2.5:3.90 28

.

Cootriboiçõel Divenal '��"".
'''"

Total' dai Receita. de" pitaI
.

TOTAL DAS RECEITA
'. Saldos do" exercicio

Em Caixa "

r

Em Bancai
Em poder de relpoolbail

TOTAL GERAL

c Ó DI GOSII'Geral I Local
_

1.5;0.00
1.5.1.00 14
1.5.2.00, 15
1.5.3.00 1'6

1.5.9.00
1.5.9.10
1.5.9.20
1.5.9.90

'

2.0.0.00

2.2.0.00
2.2.0.01

2.3.0.00
.

2.3.0.01 21
2.3.0.02 22

2.5.0;00
2.5.1.00
.2.5.1.20
2.5.1.30
2.5.1..40
2.5.1.50
2.5.1.90

, ..

Dia 19 do corrente foi solenemente feita a entrega
de Certificados de DispenslI de Incorporação. a 118
cidadãos brasil'eiros. A dispensa contudo Dão désobriga
o dispeneado .de .em futuro ser convocado para prestar
serviço na8 fileiras do '00S80 glorioao Exército Nacional.
Foi realmente Uma solenidade que tocou de perto a

sensibilidade. da !Jlocidade, também grande número de
convidados, inclusive autoridades locais. Presidida pelo
LU Tte. do Exército, Osvaldo Conrado Narlocb, Dele
gado da 138. T.S.M. sediada em Canoinhas. Registramos
a presença' das seguintes autoridades nas solenidedess

( D�. Rubens A. Tazar, Presidente da. rS.M. ii Prefeito
3.065,40 .de GomuDa; Secretário da T.S.M. sr. Hamiltoo T. de

31,20 Almeida; Presidente da Camara sr. p'edro Giacomo de
Luca; Delegado de Polioía sr, Ilson Vicente ,'de Lima;
Presidente da ARENA sr. Esmeraldino M. de .Almeida;
Coordenador localee, Walmir Lucio Senna; Diretor' do
Grupo Escolar Manoel Estevão Furtado sr. Waldir Lucia
'Senna; sr. Aloisia Partala ex-Prefeito Municipal; sr. João.
Sonaglio Sub-Delegado de Polícía; sr. Heitor Machado
Coletor Estadoal; Ir. José_ Antonio Coreêe, Agente
Posta�; sr. Manoel Furtado, Vereador•

�
DESIGNAÇÃO .iDA RECEITA I P�evi8t& II A R R E C A D A D A

.

Até o mês Cr$ II Do mês Cr$ II TOTAL Cr$'

,R E CE I TAS' CO R R EN T E 5

ReceUa Tl'lbuf:á.ria
. Impostos _ .

Impôato Predial e Territorial Urbano
I

Impôsto sôbre Serviço. de Qualquer Natureza
_ Texas ..

Taxa. pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxa de Licença

.

e Filcalização I/O Gom. e 8 Ind,
Taxa de Líoeuça e Fílcalização _/0' Com. Ambul.
Tax Licença e Filcalização _/Obral

Taxa. ela Prestação de Serviço.
Taxa de Expe

.

ente

T6x� de Serviço Urbano.
Taxa de Aba.te

Contribuições e Melhoria
Taxa de Gonlervação d Eltradal

2.40c,oo
150,00

1.149,29
43,73

.225,90

2.500,00
50,00
50,00

,2.737,80
81,20

600.00
500,00
50,00

340,80
181.40

394,80
232,45

.50,00

50,00

35.949,01
901,80

5,693,75 _ 41.642,76
901,80

38.430,52 2.844.03 41.274,55

634,08

798,16

99,13 733,2], ,

798j16

175,51 1.395,761.220,25

9.470,97 91.889,018Z.418,0�

100,00

50,00
50,00

64.000,00
10.000,00

400,00
50,00

1.600.00

35.949,03
l2,711,07

4,10
720.96

41.642,79
12.711,07

15',38
1:071,24

,

200,00

76.450,00 55.440.48

147.329,49_, . 249,200,00
",""

.>'" ·-}.·;· ..
·�t .....

215,11
10.347,68
3:006.85

160.899,13

"

, .

Reinaldo Crestani - Cootadol!

. MAJOR VIEIRA, 31 DE JULHO
.

DE 1971.

Miguel Marão Becit: - Préfeito'Monicipai

de
nova.

tôdas �s qualidàdes.
NGER
- CANOINHAS

Notícias . de
I

Escreveu:
Esmeraldino M. de Almeida

Entre:ga de Certificado· de
,da Incorporação

Dispensa'

Bingo esteve 'animadíssimo mesmo
o Bingo progeemado para o dia 21 p.p. foi um

, dos mais concorridos dos· últimos tempos. realizado com
a' finalidade de aogariar recursos pare a' aquisição de
um conjunto de tambores para o Grupo Escolar Manoel
Estevão Furtado,

-

de Barro Preto, e que iervirá para
abrilhantar os festejos do Dia da Pátria. 7 de Setembro.
Elogiável iniciativa do seu Diretor e demaia Professôeas
daquele estabelecimento de ensino. Pelo intusiasmo
reinante de t8da a coletividade papanduvense, é de se

prever que () Dia da Pátria. neai!! aDO, marcará ép0ca
no patriotismo de nossa geote.

Finalmente hoje, a grande fest� pró-salão
Hoje será realisadc oos amplos saiÕes do grandioso'

Salão Paroquial. a- festa já amplamente divulgada pelo
rádio,

.. imprensa. etc. Será dois dias de muita' alegria,
onde teremos jogos, desfiles. baile, etc. O conjunto mu�
aical, vindo especialmente de Vacaria, o famollo conjunto
"Irmãos Peluso" muito - irá contribuir para O pleno êxito
da grande maratona sociel, O reáultado será em bene
fício da construção do Salão, que já se encontra em

fase final.
.

,,>t!J
.

FalecimeM'to
. Ap6s pertinaz epfermidade veio a' falecer no dia
23. do corrente. .

a sra. "F(idolina R. Greffin, espôse do
sr. Antooio Greffin, residente' 'Da localidade de Palmito,

. neste Município. Seu sepultaW'toto realizou· se 00 dia
seguinte, . partindo de sua residência para o Cemitério
Municipal, com grande acompanhamento. A extinta
deixa 9 filhos, todos maiores; 19 netos. A coluna envia
'condolências à família enlutada.

-

Passarela da Sociedade
I

Dia ,31 do corrente estará festejando
.

idade nova

o gaiato, Sil,demar, filho dp distinto casal Ir. Luiz CLucia)
Schadeck•. Graodes prep��t'iv9s para 8S fi!ptividada.
alusiva a data.

No próximo dia 2 de sete�bro quem estará tro.
cando idade é o jovem Elcio Matolo. filho do casal sr.
Emilio (Maria da Luz) Ma.toso. A jovem guarda em

atividades para sua presença marcante no dia de oivel!
do Elcio. "
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Ani versariantes da Semana
ANIVE,RSARIAM-SE ���, .sras. do�a,_s.!\ JiÍdith esp, do
HOIE: as sras. das.: Cecilia '�. f3l!·f.lto>'da Rosa Menezes e

esp, 'do sr. Miguel Veiga, ,JJitlí;,esp. do s,:. Guilherme
Marise Elisabet esp. do. si:" I "Prust>.qs srs.: 'Jose Kuroli e

Mário Wiese e Genooeoa esp. Teoderd=Artin; a senhorita
do sr. Luiz Packer; os srs.: Terezinha Niedzielski; os joven:
Boleslau Werdenski, Afonso João Müller e . Gaspar José
Linemeyer e Raimundo Preis» Mülbauer.
sler; a srta: Marilde B.ernar- DIA 2: as sras. donas:dete .Cordetro; os lo_vens: Maria de Lourdes esb. do sr:
Entrtdt

.

Mohr �. _

Heriberto MillesLuiz Zaniolo e HildegerdPlot'?ow, o menznq Ma_rcos esp, do sr, Üildo Ziemann;Danz�l filho do sr. Mtguel o sr. Erancisco Carvalho: asMarkiu.
_ srtas.: Lúcia Metzger e Odete

AMANHA.: as sras, donas: Grosskopt; osmeninos: Ssmyr
. Ana Dorothéa esp. do senhor Pedro filho do sr. Adib Sakr
[ulio Wenât e Ermenilda esp. e Aâamir filho do sr, Adamit
do senhor Evaldo Plothoto, o V (liga.
sr. Gustavo Priebe; a srta.:
Nelly Greinert. Dl� 3: as sras. d_onas:

.

Ascelinha esp. do sr. Niueldo
D/A 30: a sra. dona Rosa Brey e Divair , Maria esp. do .

esposa do s,enhor �enceslau Osmar Grsfft-os jovens:Emilio
Socha_cheskz, re�ul,ente, em e João Tomczyk (gêmeos) e

Palmital; II srta..Siloia Siems; José Czarnik as srtas.: Elzire
a menina Leoni filha do sr. '.. .

Rodolto Bollaut. J
\ Sch�uer e Te.rezznha Lis, a

DIA 31' '. h M 1
menina Heloisa Helena filha

: o sen 01' anoe 'd PISPelicio; a srta. Leonor Seleme;
e sr. au o oares.

o jovem Ademir Anton. Aos aniversariantes, os cum-'
DIA 1.° de setembro: as primentos tio Correio do Norte.

\

TEA TRO
. Salão da Comunidade Evangélica Luterana

Sábado, dia 28 - às 20,30 horas

Apresentação a cargo do GRUPO DE TEATRO DA J.E.L.
de Rio Negro·Mafra.

PROGRAMA: aD PAI, perdoai-me (drama 4 cenas]
b} O traje nôvo do Rei Ocomédia}
c} Ora! Isto não se faz (comédie)

Um 'ótimo pregrama - TEATRO E CULTURA
- Não percam -

<'

FILMI;S CULTURAIS - C O N V I T E
Sálão da Comunidade Evangélica Luterana

Dia 30, segunda feira, às 20 horas

PROGRAMA: 1) Apollo 12 • O homem na lua - colorido

2) Perfil de um poderio • colorido

3) Uma rodovia e três cidades

4) Quarta feira em abril, e filme x jornal

Com
. Depósito
Rua Paula P

--ando dá
a Agro Peênária

NOTAS
ESPARSAS
Recebemos do amigo S. I.

Seleme, agora na gerência do
Bradesco em Taubaté, S. Paulo,

.

atencioso bilhete dando seu

nôvo enderêço: Praça EP8qli.
nondas, 48, Apto. 51,5.0 Andar,
enviando, igualmente, abraços
80S seus velhos amigos.

x x 'x

Esteve em nossa. cidade, pro
cedente de Lagôs Verm'!lha-RS,
revendo familiéres e amigos, o

sr, Manoel. Medeiros Dias, alto
funcionário do Banco do Brasil
Daquela cidade. 1'"

x x x

o sr. Osny de Paula Vieira
foi promovido 8 gerente do
INPS e estâ servindo em Cha
pecó, para onde já se transferiu
com SU8. famili�.

Jt x x

O nôvo edifício do Banco do
Brasil, construido na esquina
da Vidal Ramos e Felipe
Schmidt eerá entregue dia 31,
prevendo-se sua . inauguração
pala setembro próximo.

x x x

O sr. Carlos Schramm, agora
residente em Curitiba, veio pas7
sar seu natalício em nossa cidade,
juntamente com seus familiares.

x x x

O sr. Hugo Peixoto já decidiu
e vai partir para a construcão
de. nôvo Hotel Scholtze, edifício
moderno, dotado de vários apar
tamentos, a ser iniciado na Rua

Vi�al Ramos até alcançar 8

esquina.
x x x

.
.

Hoje, nova reunião da Asso
ciação dos Municípios do Pla
nelto Norte Catarínenae, AMPLA,
a ter lugar no vizinho Munic5pio
de Monte.Castelo.

x x x

O conhecido médico Doutor
Antonio Merhy Seleme retornou
do Rio de Janeiro, domingo
último, onde esteve participando
de um Curso de Especialização.
Outro eanoínhense também par
ticipante do curso foi o médico
Dr. Adelmo Budant, residente
em Concórdia.

x x x

Domingo próximo, dia 5, pro
gramado grande. festival espor
tivo no Centro de Educ'ação
Física Benedito Th. de Carvalho
Junior. promoção do Colégio
Sagrado Coração de Jesus, no
ano do seu cinqüentenárío -.

·'

.x: x x

E domingo último, tivemos
no Càmpo d'Agua Verde um

amistoso reunindo Ouro Verde
e Colégio Agrícola Lisimaco
Ferreira da Costa, de Rio Negro,
com a vitória dos lecaís pelo
marcador de 5 a 1.

I

Bazar, CanoinbeDSe
Rendas

MER �SSEErL�����
Cr$ 70,00 mensal,

Não
•

passar

'--------------------------1Cine V e r a Cruz
(O' LANÇADOR DE SUCESSOS)

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

HOJE, em leslão única ai 20,15 horal - cenlura 14 aDOI

DOMINGO, em matinê • ai 14 hora. - censura livre
MAZZAROPPI lta à tela na sua impagável comédia

O
DOMINGO, em dual

ai 20 hor
DIA 30, 2a. feira •. a.
A Oolumbía apresenta 0"J,ll1l

CaSsino

Ilõel" a. 17 h ...... cena• .Iívre e j

- censura 14 a' ';-Ii
.,

�'!
5 hora. - c lura 14 ano.

cinematográfico

le
.... COIIi' um elenco de gigantes

. •

. Cinemascope -,

DIAS 31 e m, 30. e 4a. feira •.

Um super filme de ação' e br
.

Uma produção n'

LISTA NEGRA PARA

5 h, - cens, 14 anal
" todo

. colorido.
nal.

.

ACK MEDEL
DIAS 02 e 03, 58. e 68. feira· h - cens, 18 Anal'

SONHOS

DIA 04, .ábado • a.

DIA 05, domingo.

O de

DIA 05, domingo. a. 17,00 hora. - lura liyre e

.1 20,00 hora. - ceneuea 14 anal

DIA 06, 2a. feira - a. 20,15 ·hora. - censure i4 ano.

O Pistoleiro do Passo Bravo
Super Far-west colorido, com Antony Steffen.

I
AGUARDEM PARA MUltO BREVE:

A Marca da Ferradura, cjTonico e Tinoco - Se meu

Fusca falasse - Sangue am Sonora, clMarlon Brand

, ,__-------i--�

Novena poderosíssima ao

MENINO JESUS DE

U e a 'terra passarão,
intermédio de Maria,
oração seja ouvida.

lve Bainha-Em casos

ta em horas €9 horas).

1_ s, B.

a

es:fa oportunidade J
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