
Secretário dos, Trans-
portes, Dr. Cezar Amin,
em nossa cidade
A nossa cidade foi honrada com' a visita de

mais um Secretário de Estado, desta feita; Dr. Cezar
Amin, dos Transportes, aqui bastante conhecido e
relacionado.

O ilustre visitante veio na manhã de 6a. feira,
dia 26, sendo homenageado com um churrasco' ofe
recido pelos ,seus amigos, na chácara do Adv�gado
Dr. Saulo Carvalho, ali presentes, Prefeito Municipal
sr. Alcides Schumacher, Deputado Estadual, Benedito
Th. de Carvalho Netto, Vice-Prefeito, sr. Nivaldo
Roeder, Prefeito Municipal de Três Barras, sr. Dori
val Bueno, Cél. Ary Falcão, Presidente do Legislativo,
Dr. Paulo E. Rocha Faria, engenheiros, Drs. João
Alberto Nicolazzi, Osmar Gruba, Almir Fiat, Renato
Schafer, Luiz Fernando Fuck, Leone Greipel, Alfredo,
Scultetus, Dr. Marcondes; médicos, Drs. Osvaldo
Segundo de Oliveira, Antonio Merhy Seleme e Mário
Mussi, Advogados, Drs, Saulo Carvalho, Rivadavia R.
Corrêa, Moacyr Budant e Osvaldo Rogério de Oliveira,
Dentista, Dr. Silvio Alfredo Mayer e os industriais,
Oldemar Mussi e seu filho Oldemarzinho, Alcidio
Zaníolo, Adilson Zaníolo, Luiz Fernando Freitas, Miguel
Procopíak Filho, Dr. Geraldo San Clemente, Pedro
Merhy Seleme, Presidente da Associação Comercial
e Industrial, Vereadores, João Seleme,�Alfredo Franco,
Fernando Rocha e Hugo Peixoto, Antonino Nicolazzi,
Jair Côrte, Rimon Seleme, Odilon Pazda, Alfredo de
Oliveira Garcindo.·· ,,_

Saudou o ilustre' visitante, o Prefeito sr. Alcides
Schumacher, apresentando, na oportunidade, justas e

legítimas reivindicações da região. Em rápidas pala
vras, saudou-o também, o Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto. Agradecendo, emocionado" como

disse, Dr. Cezar teceu considerações sôbre o Projeto
de 'Desenvolvimento Catarinense, aduzindo, com muita

propriedade, que o aludido Projeto já passou a Ação
Catarínense de Desenvolvimento, eis, que já passou
a plena execução em todos os quadrantes do Estado.
Disse que a estrada Canoínhas-Mafra, em construção,
será também asfaltada na, gestão do Governador
Colombo Salles, tendo sido incluida em' regímem de

prioridade UM, . acrescentando que o asfaltamento
para Pôrto União está em adiantados estudos.

Dr. Cezar, acrescentou, que êle representa Ca
noinhas no atual Secretariado, desde que se considera
um autêntico canoínhense, aqui tendo iniciado a sua

carreira e aqui nascido seu primeiro filho, sendo muito

ovacionado pelos presentes' ao fínal de sua esplanação.

Após realizou várias visitas, no grupo em cons

trução em Alto das Palmeiras, na área adquirida
pela Preieitura no bairro do Campo d'Agua Verde e

no D.E.R. local, retornando após para Florianópolis.
Das mais provéitosas, então, a honrosa 'Visita,

trazendo até nós a palavra oficial do Govêrno na

solução dos nossos problemas.
O ilustr� Secretârío prometeu, igualmente, auto

rizar estudos para as retificações Canoinhas a Três

Barras e Canoinhas a BR-116.

BNH: recentes medidas
- ,

..

·sao importante marco
Rio (AN) _ As novas medidas adotadas par� r,efo��ular

a politica habitacional brasileira foram considera?a� peIdO MBlnNIHstroC .' t a co na hístóría o .
e

osta Cavalcanti como Importso e m r
M'

.

t
.

d- 'd ê Destacou o mrs (O o
na própria orientaçao social o gov roo.

t' t maI d f ncionamen o o SlS e
oterior que, após quase sete anos

.

e U

is de 700 mil con-do BNH já se apresenta com um a�lvo de ma

de contratadostratos habitacionais em tO?,? o pais, Es�a massa
t 3 milhões e

beneficia um contigente direto. e 8proxlma�8�;n e

eríodo500 mil pessoas. Antes do BNH,. disse o MlD�::; ��� !ntem-de quase 30 anos apenas 130 mil pe!isoas ha
.

1
'.

pra da casa própria.P adas com financiamentos para a com
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'Diretor:' Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

-�-
- Por um mundo melhor' •

-.-

Os cães la�ram e caravana �assa
Fernando Vieira da Silva

Médico do INPI • 88
Estou vendo uma caravana.

Quem dirige o primeiro carro

é o Gen. Médici, :lOS dems is
-

carros vemos Passarinho, Otávio
Costa, Delfim, Galvêas, os irmãos
Geisel, Andreazzs, Busaíd e de
mais, assessorei. Percebe-se que
a comitiva sobe ladeira íngreme
e cheia de obstáculos, mas nem

por isso diminui a marcha. Vai
em frente.

Quem está ao meu lado per
ceberá que pouco' falta para
atingir o cume, squem do qual
vem estrada asfaltada e com

ligeiro declive até ac hortzonte,

:€Ise é o panorama atual do
Grande 'Brasil, (criei este têrmó
para os outros mudarem para
Brasil Grande, são uns chatos).
O milagre brasileiro já está
dando cócegas a muítos nacio
nais e estrangeiros. E mais: sem
plano Manhall ou outro que
soergueu o Japão. Tudo às nos

sas custes e inteligência.
Meu caro leitor não tem dú

vidas do nosso progresso verti

gíuoso, pois não? Se tiver, leia
com, atenção:

1) Taxa de desenvolvimento
de 9% 80 ano, tendendo a

aumentar; frustrando o Senhor
Kahn. I

2) Reservas de divisas na

ordem de 1,2 bilhão de dólares.
Estou falando dólares ...

3) Aumento de 17% nas ex

portações. .
Só -

'superado pelo
Japão. Passemos de país essen

cialmente comprador para com

prador e grandé vendedor, o

que é o ideal.

4) O aumento da frota mer ..

cante 'foi de 53% em relação
aos anos anteriores.

5) Participamos com 254 mí
lhões de dólares em fretes no

,exterior. Isto é muito dinheiro
pôsto no bolso de uma nação.

6) Estamos construindo 70
navios. Alguns serão vendidos
a outras nações, inclusive aos

E-U.A. É demais.

7) Não se espantem, Nosso
país é o segundo em liquidez
entre 91 nações que compõem
o Fundo Monetário Internacio-
nal. Muito bacana.

-

8) Tudo sofre modificação.
Hoje exploramos turismo e não
turista.

9) De acôrdo com a MOBRAL,
dentro de dois anos teremos a

metade de analfabetos na faixa
de 15 a08 35 anos. Puxa vida.

10) Entre 1975 e 80 atingire
mos a auto-suficiência. Ai é só
descer a tal estrada asfaltada.
Não precisaremos de muita fôrçs.

Chega Isso ou querem mais?
A pedido continuaremos:

11) Pelo planejamento do
DNER teremos 34.000 km de
rodovias pavimentadas em 1973.
Comprova isso a duplicação &0-

frida em apenas 3 anos.

12) Pata sem baderna de
'grupos frustrados. Admite-se
diálogo construtivo .mas em hi
pótese alguma bagunça, como

vemos em outros países.

13) Combate intransigente aos

tÓXICOS e terrorismo. Está certo.

14) A corrida à Bolsa de
Vfllôres, cujo volume aumentou
70 vêzes .em três anos, é sinal
de pais em ordem, com equilí
brio econômico-financeiro. Isto
por .sua vez condícíonou grandes
expansões de emprêsas, chegan-

do algumas à lucratividade de
mais de mil per cento em seis
meses.

, Fazer um pais progredir
já é humanismo. Soma-se ..
isso o FGTS, ó Plano de Inte
gração. Social, (um 14.0 salário
substancial), Programa de For
mação do Patrimônio do Servi
dor Público, reforma adminis
trativa, erradicação de favelas,
muitos milhares de novas habi
tações, conscientização do pro-·
blema da velhice e infância
desvalida, finalmente a Loteria

Esportiva' fszeado milionários
tôdas 8S semanas, completam
êsse rosário animador.

Não adianta latir!

A ao
. �

.

'.

.essistência

menor e a

iniciativa privada
, ..

Fpolis (01.11.71) O Estado de Santa Catarina que há
muito vem desenvolvendo um movimento de grande alcance no

campo da assistência ao menor. Ainda recentemente, Dona Dayse
Wer-ner Salles, espôsa do Governador, realizou no Palácio da
Agr,onômica uma festinha filantrópica: a entrega de materi&l e

uniformes aos meninos da Sociedade de -

Proteção ao Menor
Trabalhador, gesto que teve ampla repercussão coletiva.

O problema do �enor, em geral, as atenções se voltaram,
a principio, de maneira especial para a juventude da Capital, que
sofria e sofre de uma multiplicidade de fatôres, com consequên
cias altamente danosas para a coletividade. Pesquisas feitas com

alguns cuidados impuhionada pela própria Ação do' Govêrno Co
lombo Mechado Salles, serviram .até agora� para' mostrar que
havia. que há, -em nosso meio, um fenômeno grave, cujas conse

quências poderiam ser das mais perniciosas, que era e é o
abandono do Menor.

Á medida que 8 industrialização se acentua, êsse fenô.;.
meno, por motivos sobejamente conhecidos, se amplia, e' com êle, .

corte de' reflexos perniciosos em camadas amplas de nossa juven
tude. Dentro êsses efeitos, aquêle que mais preocupa é a deli
quência juvenil, para a qual o abandono contribui' com uma

parcela pndominante. As mudanças econômicas súbitas e radicais,
que se verificam no Estado de Santa Catarina, acompanhadas de
profundas alterações sociais, não demoraram a imprimir ao fenô
meno côres mals carregadsg e a demonstrar a necessidade de
uma mudança ampla nos métodos de prevenção e de combate à
desorganização da mocidade.

Verifica-se, por outro lado, que o aparelhamento buro
crático especializado, por vária,s circunstâócias, nem sempre pode
enfrentar com a presteza desejada .a gravídsde do problema,
tornando-se por isso mais recomendável que o Estado lançasse
mão da Intcíatíva particular, entendida esta em sentido muito
amplo, abrangente de' tôdss as organizações que nem direta, nem
indiretamente, se ligam ao Poder, Público.

'

Na Capital, Floríapópolts, êsse -esfôrço, que vem sendo f
desenvolvido com maior intenddade no Govêrno Colombo Salles, iiestá produzindo resultados que se avolumam e ganham em im-

Iportância dia a dia. Papel importante destacado está reservado,
neste campo do Menor, à la. Dama do Estado, Da. Dayse Werner
SaUes, dentro dos modernos conceitos que (I assistêncía ao manar

correlaciona à iniciativa particular.
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a I
I João Seleme & "a.-- ..btda. I
! 'a '" :�

c.�__ . :
II Comunica sua clientela e o povo em geral que tem. de

..R�o. S�CIL; depósito de I.. Adubos BUSCHLE, para tôdas as plantas; sito de Trigo WEIS���JJ.!q, do Sul; -

I depósito de Fogões WALTER, de Pôr!
.

egre, Fogões a Gás e a Lenha. Possu;t;�bém I
I distribuidor dos Rações, Óleos Primor e Farinha de Trigo. I
I . E muitos outros ,artigos que agradam sua clientela. I
m�•••m�.E�emEm.B�m.m��Bm.�B�EE••Bm.m�a���&.m�••e�m.mm��.�e�.mB••

CORREIO DO. NORTE

Edital de Leilão com o

prazo de vinte (20) dias
o DOUTOR NICANOR ALEXANDRE RAMOS,
Juiz Substituto, em exercício. Da Comarca de Canoi
nhas, Eetado de Santa Catarina, Da forma da Lei, etc.

FAZ' SABER a. todo. que êste edital. vieem, ou dele notícia
tiverem, que o Of ial da JUltiça dêste Juizo e que e.tiver servindo
de porteiro dOI aU ·t6rio.,· levará 8 público pregão de venda e arre.

matação, a quem ma der e maior la [IÇO oferecer, no dia 03 de dezem
bro. do corrente ano,

.

s 10 00 boras, à porta do edifício do Forum
local, OI seguinte.' b I. penhorado. a João Camargo e Joana P.
Camargo, na execução de entença que lhe move Arno JCourt Hoffmann:
1. : A área de 266,72m2 \(duzentol! e .enenta e lei. metro. e setenta
e !Joi. centímetrce quadr �Ol�, de um terreno rura com a âree total'
de 800m2, sitnado no I' ar denominado Xar eada, município de
Trê. Barrai, delta comere lendo que o referid terreno mede vinte
(20) metros linearee de eote, por quarenta (40) ditos de fundos,

. fazendo frente para 8 anti 'eltrad& Dona F ncisca, trecho Canoi
nhas-Trê. Barras, extremand ' de um lado co Pedro Paulo Portes,
por outro ledo com maia ter

!
II do espôlio o a inventariado e pelos

Iundos com quem de direito avaliada em Cr$ 1.500,00 (hum mil e

quinhentos cruzeiro.�; 2. A ''da de 533, m2 (quinhentoa e trinta
e trê. metro. e trinta e dói, c

. tímetroe uadradce), de um terreno
rural, com 8 área total de 1,60' 2, sit ado no lugar denominado'
Xarqueede, município de Três 'fral, esta comarca, fazendo frente
para a estrade geral Dona Fran Ica velha), trecho Canoinhea Trêe
Barra" extremando por um ledo steíano Wrublevrki, por outro
lado com maia terras do eepôlio o nventariauo e pelos fundos com

quem de direito; avaliada em Cr$ 00e,03 (trê. mil' cruseiros), 3.
1/3 parte, de uma COla, conatrui de madeira, frente da tijolos,
coberta de telhai, envidraçada,' indo 7 metro. de frente por 18
metro. de fundos, em regular tado e mo e coneervação, edificada
aôbre o terreno descrito sob .0 2; 'valiada em Cr$ 2.000,00 (dois
mil cruzeiro.�; 4. 1/3 parte, e uma la, construida de madeire,
coberta de telhas, envidra da, medi' o 6 metro. de frente por 8
metros de fundos, ediíicad sôbre o te· eno descrito eob n.O 1, em

mau estado de UIO e cónl vação; avalia em Cr$ 800,00 (oitocentos
erueeieoel: 5. 1/3 part de uma cesa (dormitório), coustruida de'
madeira, coberta de tel I, ianelee de v ro, medindo 6 metro I de
Irente por 15 metro. d fundo" em mau e ado de uso e conserva

ção, edificada sôbre o terreno descrito sob \.0 2; avaliada em Cr$
800,00 (oitocentoe cr eiros); e 6. 1/3 parte um rancho, eonetruido
de madeira, cobert de telhai, medindo 3' etroa de frente por 8
metro, de fundos em meu estedo de uso : coneervação, edificado
sôbre ,o terreno soríto sob fi.

° 1; .evaliado e ,Cr $ 100,00 (cem CIU-

zeiroa), tudo DO tel de Cr$ 8;200,00 �oito mi:" e duzentos cruzeieos].
E, parÍl que ch ue a notícia ao conhecimento de todo. a quem posse
interellàr, le .,OU o presente edital, que .erá afixado no lugar pú
blico de costu e, nesta cidade, e publicado Da Imprenas local, Da

forma da Lei Dado e pauado neata cidade de Cauoinhae, Estado de
Santa Catari a, 80. vinte e sete (27� dia. do mês de outubro de
!Siil, novecent e setenta e um H97n Eu, ZÃIDEN EMILIANO
SELEME, Elcrivão, c .ub.crevi. 2

ALEXANDRE RAMOS - Juiz Sub.tituto, em exercício

ERLITA

,
'

Ed itá I de Cita-
.'

-

cao com o
�

pra o de trinta
,

(3 dias
o Doutor NICANOR ALE
XANDRE AMOS, Juiz Subs

. tituto, em e ercicio, Da Comarca
de Canoinba , Estado de Santa
Catarina, na. orma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente EDITAL' DE CITAÇÃO
virem, ou cnnhe imento dêle tive
rem que, por p rte de Isidório
Urbaneck, brasile i o, casado. lavra
dor, residente e omiciliado em

Major Vieira, nes

onze metros quadrad. s), situado
no lugar denomioad . 'Butiá",
muni�ípio de Major V�
comarca, dentro' das

confrontações: "de u

terras' peetencentes a

Fr&DCO de Oliveira, e utro lado

da posse, foi·

por senteoçe.
ao conlrecimen
o MM. Juiz e Direito,' ue Ie

expedisse o sente EDí TAL.
.

1

que sera public�do Da formá da
Lei e 8fix�do DO lugar de costlime�

Dado e passado oesta cidad�' de
Canoinbas, .Estado de Santa Ca
tariod, aos treze O 3} dias do lJ"êll
de outubro de mil, DOVI.!CeDtos e

setenta � um (1971). Eu. ZAIDEN
E. SELEME, Escrivão, o subscrevi,

Nicanor Alexandre Rlmos Ix

Juiz ·Sub!1tituto, em exercicio

Impressos em geral
(em uma ou mais côres)

Servi<o rápido e perfeito

Imp.Ouro Verde Ltda�

06..11.1971

Clu�e �e Bolão fantasm�
Geral Ordinária

EDITAL CONVOCAÇAO
O Presidente d Clube de Bolão Fantasma, usa

das atribuições que lhe onfere o art. 27,o � letra do
Estatuto Social convoca o senhores associados do Clube
para tomarem 'parte da A embléía Geral Ordí ária, a

realizar-se no . dia doze (12 de novembro de 971, em

sua sede campestre, sita no ba' ro N. S. Apar cida, nesta
cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarí a, às vinte
(20) horas, em la. Convocação p ra deliber r da seguinte

Ordem do ia:
a) - Deliberar sôbre Relatório dos tos :Administrativos;
b) - Eleição e posse do 'Conselho C

c) - Eleição da nova Diretoria;
d)/ - Outros assuntos de interêsse

Não' havendo número legal
Convocação, com a presença de -

ciados acionistas quite com
feita' a 2a. e última Convoca
horas, no mesmo dia 'e loc , com a presen
nimo 500/0 dos associados lonístas quite com a esouraría.

E, para que che ue ao conhecimento d
.

todos os

interessados, passou-se o presente Edital de Co vocação,
que será afixado nos lugares públicos habituais publi
cado na imprensa local.

Canoinhas, 25 de outubro de 1971.

Afonso Lütke 'José Guiz
Presidente Secretário

==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=:=:

i� Dra. Zoé Wallcyria Natividade Seleme �
5i Cirurgiã Dentlstq..,_.....

ii 005589159/D
..
..

55 ClfnicB
:: topedíatrta...

i! Hora m!Wladlr
:: Praça LaIll'O MülIell', 494 - Fone; 369 ::H . "
-'. "

==:::::!::::::::::::::::�::::==::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::;

um de todo e qualquer
que V. Sa. desejar.

apenas
d(jretlNillento

em

o mais mo e prático descascado

etiçiência, perfeita Dição do a z, tamanho' redu·
zido, fácil manêjo, Sistema

roletes de borracha. 5 HP.

Rua' Paula Pereira,' .787
Pecuária'

CANOINHAS
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CORREIO DO NORTE
06·11·1971

Áos aniversariantes, os ,cum.
DiA 10: as sras. donas:

.

primentos do Correio do Norte.

PELOS L&êJRES
aJ D (l)--"<e§ �

I Aniversariantes de Seml1na
) ANIVERSARIAM-SE Fedalto.;' as meninas: Afine
) HOJE: r.z sra. f!ona. Oe.ny G0r.e�hl filha do sr. Manoel

da esp. do sr, Joâo Silueir»; Felicio ê Maria Luiza filha
srs' Carlos' Jankoski . e do sr. Pedro Colaço; o meni-

I �onel"Barcellos;, a senhorita no
_ Jos� Yvan filh� de- sr.

ereida Marly Hening, a Joao Sitoeim. .

enina Margar�th Cornélia
� lha' do sr. 'Alôides Pires.

AMANHÂ: a sra. dona

í4ia esp. do sen�or Alfredo
rener; .os srs.

.

Eduardo

lodzinskz .e Mmtzn Franz;
jovem Luiz César Sakr,

DIA 8: o sr. Vicente Novf!-k;
srta. Dert! Ap_a.recida 11ozgt;
jovem Rosélio Modesto

DIA 9,' os senhores: Pedro
Massaneiro, Fileto Herbst
Pedro Vischineoski e Lúci�
Bialeski, residente 'em Barra
A1an_sa; a srts. Roseli Tere- ,

zinha Franz; os jotiens: Heron
Peixoto e Edgard Tremei' a
menina Terezinha filha

I

do
sr, Waldomiro- Schulka.

ALlON &

Cooperativa Agro-Pecuária de

Canoinhas Ltda,
Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE
.

CONVOGAÇÃO'
.
De acôrdo m o artigo 19 e 28 dos Estatutos.

Sociais, ficam conv ados os Senhores Associados da

Cooperativa Agro-Pec ria de Canoinhas Ltda., em pleno
gôzo de seus direitos ociais, para a Assembléia Geral
Extraordinària, a ser' r alizada em sua sede social, -sita
mi Rua Paulo Rítzmann nO 20, nesta cidade d�/Canoinhas,
Estado de Santa C�t.arin .

às .7,30 hora00 ,�ia 12 d�
novembro de 1971, em P merra Co ocacac com o

mínimo de 2/3 de seus as dados, .' S
.

8,30 horas em

Segunda Convocação co ínimo da metade e

mais um de seus associad , s 9,30 em 'Terceira
Convocação com a presença

.

e no mínimo de 10 (dez)
associados, na qual, havendo ero legal, será discutido
a seguinte .

Irmengard esp. do sr. Hugo
Peixoto, Anita esp. do sr.

Altredo Paulo e Gliqueria
esp, do sr. Silvestre I(ogi; os

jovens: Daniel Wardenski e

Algucir Bâra; as meninas:
Jozane' Irene filha do Sr.
[oão Ssczygie! e Sirtei filha
do sr. Irineu larrocheski.

DIA 11: a exma. viúva sre.
dona Maria Iracema Fedalto;
a S1a. dona Helma esp. do
sr. W legando Wiese; O sr.
Carlos Mülbauer; a srts. Arlete
Iirosskopr, os jovens: Edson
Michel e Amilton Tomporoski.

DIA 12: à .sra. dona Ivani
Terezinha esp. do ss. Bernar.
dino Schupoel; 0/5 Jovens:
Haroldo Mohr e Anua; Cador;
o menino Edgard filho do'
sr. Edgàrd Mayer.

I'

elA. >,

REVENDEDOR
AUTORIZADO

I

Vidal Ramos, 1195 Canoinhas - se .,",e Ir,/.( '"

,

1) Tratar assunt referente instalação e compra
de maquin io, para re ebirnento da produção
agrícola d associados;

2) Outros as untos de interês da Cooperativa.
AV

Outrossim avisamos aos nossos" associados
'

para efeito de cálculo de 'quorum para instalação da

Assembléia,' esta Cooperativa possue 412 associados.
-

�

Caneínhas, ,22 de outubro de 1971.

Waldemiro Noernberg - Presidente

I

1-
E .

Multi-Sombra, a beleza

dos olhos.

S�mentes de batata importadas -

A SA AGRQ PECPARIA avi'sa' que
está a

o

ando pedidos de é�tes
de batata p o plantio� -e' janeiro.

as riedades são ocedentes
Alemanha e Holanda.

Casa Agro. ,Pec:.:uária
. Rua Paula Pereira, 787

••.• ---------�----------"":!"�-------------_ .._-_.... - ..--------"':-_......
o •
. .

Material EscQ!pr
GRANDE ESTOQUE

ISOPOR·
DIVERSAS' ESPESSURAS

IMPRESSORA OURO' VERDE, L·TOA.

BRO'CAL
.

DIVERSAS' CÔRES
Na

o •
• -.1...._-------------�--------...
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Pre itura Municipal �e Monte
(Concorrência

ANIBAL GIACOMO DE CA, Prefeito
Municipal de Monte Castelo, Esta de Santa
Catarina, de conformidade com o D eta-Lei
Federal n.? 200, de 25/02/1967 e Lei [cípal
n.? 159 de 29 de outubro de 1971, torna bll-
co que fará realizar concorrêacta pública
1'6 de novembro do ano em curso, às 14 horas,
no recinto da Câmara Municipal, no prédio da
Prefeitura, para aquisição do seguinte;
I - Objeto da concorrênclea

A concorrência públíce de que trata
presente Edital, destinar-se-á à compra de
TRATOR pA CARREGADEIRA, pêso
4.500 a 7,200 quilos, potênciá de 35 li

ue fabricação nacional.

o segundo
proposta bem
e conter e

"CONCOR

velope B, deverá conter a

mo o enderêço do proponente
lugar bem visível os dizeres:

NCIA PÚBLICA".

lo

'ondlções de partlclpaçllo
ocumentos que deverão vir no envelope A:

1.0 - CertidÁo de 'Regularidade de Situa
ção perante o INPS;

2.° - Prova .de estar quites com 8 Fazen
da Federal, Estadual e Municipal;

• Quitação do Impôsto Sindical, '

4.° Lroneidade financeira;
5.° -

< ooeidade técnica.

propostas
A abertura da ���oEttas dar-se-á às 14;00

horas do dia 16 de ��mbro de'1971, por uma
comissão julgadora a ser" : êvlamente designada
pera êSSE> fim, no recint da Câmara de Ve·
readores, na presença do sr. efeito Municipal
e demals presentes.

'

II ':_ Das propostas
As propostas serão recebid a partir de

8 de novembro de 1971, das ,00, às 12,00 e

das 14,00 às 16,00 horas, em rárto dá expe-
diente de segunda 8 sexta f ra e aos sábados
das 8,00 às 11,00 horas, n Secretaria Munici
pal por todos os funcio áríos, um' dos quais
assinará o comprovan do recebimento das
mesmas.

UI - As propostas deverão ser qirigidas à
Prefeitura Municip em dois envelopes fecha-
.dos e devidame e laerados, A e B trazendo
externamente a esígneção de L'eU conteúdo e

Dome da firma roponente, e constando preço
para pegame o a vista, cujo financiame.nto 8

'

Prefeitura nicipal já obteve do Patrimônio
do Servidor Público (.PASEP), através da Agência
do Banco do Brasil da cidade de Mafra.

IV - O primeiro envelope deverá conter os

documentos exigidos, abaixo relaetonados,

VII - Do julgamento
As propostas' serão julgadas D mesmo

dia, por uma comissão desigoada pelo enhor
Prefeito Municipal.
VIII - A Prefeitura Munícípal de Monte
Castelo, se reserva o direito de aceitar ou

rejeitar 88 propostas apresentadas e ainda
anular 8 concorrência no todo ou em parte,
motivadamente e com ju-sta causs, sem que
caiba nenhuma índenízação ao proponente.

Monte Castelo., 30 de outubro de 1971.-

Inibal Giácomo de Iaea � Prefeito 2

Convi,te
o GR1!:MIO XV DE JULHO em conjunto com a

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA, tem a subida
honra em convidar V. Sa. e Exma. Família para a grande
5.a FESTA DO CHOPP (Brshma) a ser realizada dia 04
de dezembro próximo, nos salões da S,B.O., abrilhantada
pelo fabuloso conjunto OS ATÔMICOS de Mafra e

BANDINHA VITÓRIA de São Bento do Sul.

A aquisição dos canecos e mesas poderão ser feitas
através dos componentes das Diretorias Administrativas
do GREMIO XV DE JULHO e SOCIEDADE BENEFI
CENTE OPERARIA, aos preços de Cr$ 20,00 o caneco

e Cr$ 5,00 a mesa. 5n

r-FILMES c U L T'U R A IS'
c O N V I-T E

Salão da Comunidade Ev. tuterana .;.. dia 7, domingo, às 20 horal
P R o G 'R A M A:

a) ABC Aruba-Bonalre-Curaçau - technícolor
(Interessante documentárío colorido, sôbre estas ilhas das

. Antilhas Holandesas).
b) Moinhos em Ação - techn!color,
(Os tamosos moinhos de vento holandeses. Um excelente filme).

e) Circo Ellebog
(Um circo onde os artistas são crianças de 5 a 14 anos).

E ainda o dooumentárío "SEMPRE FIRME PARA DIANTE" sôbre
os rebocadores holandeses de alto mar; e um fUme com desfile

Jl < de Bandas Militares da NATO. . ,

,

...

A
o motor

o único motor co

Motores
em Ca
Casa PecuáriaAgro

RUA Paula Pereira, 787

FrigorífiCO Canoinhas �I
. PRICASA /

c, G. C. 0.° 83.188.110

GERALASSEMBl
1a. Convoca -o
Na conformidade Estatutol!l Sacia' e, de ordem do

Diretor-Presidente, pelo presen edital eonv co os sen�ores aei
do Frigorífico Canoinhas S.A. • [RICAS para, (eUDlrem-se e

sembléis Geral Ordinária, no
.

22 e novembro corrente,
{quinze) hcees, na sede social Da da, da Fartura - Km li
berarem sôbre a !leguinte

1.° • Leitura,

3.° - Eleição dos me ros efetivos e suplentes ps o Conselho
4.° - Outros assunto de ioterêsse geral para a Soc1tdadf).
NOTA: Acham·se disposição dos senhores acioDi9�, D08 II

t'ios do F CASA, os documentos de que tra.ta o DI
Lei 0.° 2.62 e 26 de setembro de 1940. '\

2a. Convoca -o
Na conformidade dos Efltatutos Sociais e, na falta de q

para funcionamento da Assembléia Geral Ordinária em la. CODV
ficam convidados 011 senhores acionistas para se reunirem e

Convocação DO dia 27 de novembro de 1971, à. 15 horas, no

local, para discutirem os assuntos da Ordem do Dia da la. CCDV
maf/Canoiohas (SC), 01 de novembro de ,1971.

F. WILMAR FRIEDRICH' Diretor-Vice Presidente

A L a g a r t a d o "T r i g
FLORIANÓPOLIS - O

Grupo Executivo da Produ
ção Vegetal, do Ministério
da Agricultura, aleita os

técnicos e. triticultores para
a possibilidade do apareci
mento de uma praga nos

trigais catarinenses. Trata-se
da Lagarta- do Trigo, cienti
ficamente 'denominada de
Pseudoletía adultera (Cirphis
unipuncta), que causa muitas
vêzes prejuízos irreparáveis.
A Lagarta mede cêrca de

35 milímetros, e ao nascer

é de um c'olorido' cinza
claro, passando mais tarde
a verde e finalmente a

pardo. Lateralmente apre
senta seis faixas longitudi
nais das côres: tijolo, branco
e marrom.

O inseto adulto tem 43
milímetros de -envergadura,
e sua asa anterior é de
tonalidade palha escura com

pontos pretos.

Ciclo Biológico - Os

D

"ovos são depositados sôbre
fôlhas dobradas, em número
de 30 a 40, agrupados ou

em filas paralelas. As lar
gartas eclodem em 3 a 10 _

.dias, e atingem o desenvol
vimento máximo em 3 a 4
semanas, após sofrerem 5
mudas de pele. Atingido o

desenvolvimento máximo,
penetram no solo e crizalí
dam, formando ninhos que
abandonam aproximada
mente 3 semanas' depois,
como insetos adultos.

ainda Folidol a 1,5% +
a 50/0, que é eficaz
primeiras fases de dese
vimento da praga.
Pode-se também pul

zar com um dos proa
abaixo, devendo-se disso
as quantidades indicada!
10a litros d'água:
a) Canfeno Clorado

40% - pó molhável � 1

b) _ Sevin a 85%'
molhável - 90 a 175 g

c) Endrin a 19,5%-21.

Qualquer destas sus

sões deve ser aplicada
razão de 400 litros
hectare.

(AGRINFORME � M

Combate - Para com
bater esta praga, pode-se
polvilhar a lavoura com 15
a 20 kg/ha dos seguintes
produtos: Canfeno Clorado

.

a 20%; Sevin a 7,5%; ou

diversas
. espessuras)

Grande sortimento dos mais lindos

'CARTÕES DE NATAL
ISOPOR 'Cem
BROCAL (diversas côres)

Almanaquedo Pensamento (para 72)

e lIIultos outros artigos você' encontrará n4

IMPRESSORA ,OURO V'ERDE LTDA.
A loJa dos preços baixos e de melhor atendimento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 06.11.1971

PREFEITU'RA
Có DIGOSII'Geral I Local

1.0.0.00

1.1.0.00
I '

1.1.1.00
1.1.1.22 01
1.1.1.36 02

1.1.2.00
1.1.2.10

03
04
05

1.1.220
06
07,
08

1.1,3.00
09
10

1.2.0.00
1.2.3.00

11

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1,20 12
1.4.2.00 13
1.4.1.90 14
1.4.4.&0
1.4.4.10 15

1.5.0.00
1.5.1.00 16
1.5.2.00 17
1.5.3.00 18
1.5.9.10 19
1.5.9.20 20
1.5.9.90 21

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

DE
1971RECEITA referente' ao JUNHOde demês

DA RECEITA 'IIRECEITA REALIZADA

,

Até o mês Cr$ II O!) mês Cr$ II TO TAL Cr$
R ' �E, I 1." A S C O R R E N T E S
Orça 'ta ria '

,

Receita" Ibufárla "
',,"

Impostos
'

"

Impôsto Predial e Territo' Urbano
Impôsto sôbre Serviço. de' ",

,quer Natureza
Taxas
Taxa. pelo Exercício do 'er de Polícia

01 - Taxa de Filcalização e Licença
".

Com. e Ind
02 - Taxa de F!.c81�zeCão e Licença do

'

AlIlbul:
03 .. Taxa de FIBcahzação e Licença de Obr "

Taxa. pela Preltaçâo de Serviçol
01 - Taxa de Expediente
02 - Tsxa de Serviços Urbano.
O� - Taxa, de Televllão

Contribuições de Melhoria
01 • Calçamento e Pavimentação
02 • Conlervação de Estradal

Receifa� Patrimoniais
Paticipações e, Dividendos

01 • Participaçõee e Dívídendos
,Transferências Correntes
Participação em Tributos F�derais

Cota-parte do Fundo de Participação dOI Mun .• 50% . 17.632,76
Retôrno do Impô-to Territorial Rural 323,13
Taxa Rodoviária Unioe 1.518,69.

Participação em Tributos Estaduais
.

Participação DO Impôsto liCirculação de Mercadoriaa ,

Receitas Diversas
Multai
Indeníaaçõee e Rettituiç5el
Cobrança da Dívida Àtiv8
Contribniçõee Compulaôrlae de Previdência Soei
Receitai de Cemitêrioe
Outras Receitai

Total da.

5.737,56
1.0lL,1l

773,740
.

40,20
6.511,30
L015,31

51,45 51,45

38,55 55,20 93,75

48,00

254,22

3.896,72 41.980,52

185.58

641,83 342,80 .

�./' -:--
984,63

674,12
67,.l0

219.05
105.22

9.635,79

893.17
172.32

75.868.3766.232,58

RECEITAS DE
Capital

Participação em Tri utos Federais

\20ta.poi'te do Fundo de P Icipaçêo dOI MUD .• 50%
Uota.parte do Impôsto U co .JCombultíveia e Lubril,
Cota-parte do Impôst nico sôbre Energia Elétrica .

Cota-parte do Impô· Úoico sôbre Minerai, do Paíe
Auxílios ou Contribuições

Auxílio. e/o ontribuições
Total dai Receitai de Capital
Total da Receita Orçamentária

Saldo do exercício anterior
Em Caixa
Em Bsacos

i7.632.75 3.936,65 21.569.40
9.686.23 5228,86 14.915,09

15.52 5,80 21,32

27.334,50 9,l71.3l 36505,81

93.567,08 18.807,"10 U2.374.l8

40.30
97,93 J02.23

112.476.41TO T A L GERA L
____

TRÊS BARRAS, 30 DE JUNHQ DE 1971.

Reinaldo ,Crestani _ Contador Dorivai Bueno ..... Prefeito Municipal

piw&aewesaet f

I Os PNEUS comprados Lojasnas

duram
,

50 vendemos

ER�
Rua Paula Pereira, 735 - Fone, 366

TRÊS
Balancete da'

mês de
ao

Discriminação da 'Despesa por
.

� hD E S P E S A R EAL I Z A D A,
, gãos 'do Govêrno e Admini ação •. •

I: "D' .

"' ate o mes r$ o mês Cr$ T O T A L Cr$

1 - Câmara d eeeadorea 149.00 149.00
2 - Gabínet (lo 'Prefeito ,1.812,77- 804,55 2.617,32
3 - Secret ia Geral 1.023,23 521.80 1.545,03
40 - Set de Contabilidade 1.318,84 471,75 1.790,59
5 • S o� de Segurança Pública
6 - etor de Saúde Pública 385,50 188,20 573,70
7 Setor de Educação e Cultuee 5.237,94 86,00 5.323,94

- Setor do Fomento Agropecuário 660,00 660,00
9 - Servlçol Urbsnoe 469,50 33,21 5U2,71
10· Servo de Obrai e Visç:. DMER 17.004,38 2701,19 19.705,57

Créditos Adicionais
Escriturário - Lei N.o 183 287.50 287.50

Total da Despeea Orçamentârle 27.401,16 �5:754,20 33.155,36

Extra-Orçamentária
Restos a Pagar

Do exercício de 1968
,

. o exercício de 1969
, ,

, xercício de 1970

'Tota Deepesa Extra-Orçament.
TOTA AS DESPESAS

34.794,26 7.513;17 42.307,43
_187,50 187,50

29.277,56 1.545,55 30.823.11
64,259.32 9.058.72 73.318,04
91.660,48 14.812,92

'

106.473,40

Em Caixa
Na' Tesouraria
/

Em Bancos
Banco do Brasil S.A. - Cf Fundo'
de Participação dOI. Município.
Banco do Braeil S.A.• C/Mcvim.
Banco Nacional do Comércio
S.A. • C 'Movimento

,
.

-Banco Braeileiro de Desconte S.A.
- CiMovimento
Banco do Estado de Santo Cata-
rioa S, A. - C/Movimente

'

Banco do Braeil S.A. '- C/F,P.M.
- Não retida
Banco do Estado de Santa Cata.
rina S.A. - C/TR U.

831,76
25,68

25,81.

5.007,51

24,8J 6.003,01

GERALTOTAL 112.476,4ol

TRÊS BARRAS, 30 DE JUNHO DE 1971.

Reinaldo Crestam Dorioal Bueno
Contador Prefeito Municipal

MERHY
7

' SE LE'M E

.ta. tinha,

-

. "

Canoinhas - Santa Catarina
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I ZÉ,KEIncrementacão.

1

'DE 'PLÁ' EM PLÁ
Foi lançado no último dia 30, na cidade de Timbó,
com um festivo baile, a primeira edição de' "O' Jornal
do Vale", abrangendo as cidades de Rio dos Cedros,
Benedito Nôvo; Timbó, .Indaial e Ascurra. A iniciativa
do lançamento de mais êste órgão informativo ém
Santa Catarina, pertence aos companheiros de im
prensa, Evaldo Monteiro, Rubens Olbrifch, Danilo
Gomes e Siqueira Ramos, da cidade de Blumenau,
Muito sucesso.

.

� As grandes surprêsas vem em pequenas embala
gens. Outro dia descobrimos entre nós, um poeta de
mão cheia: trata-se de Caio Ferraresi. À semana

que vem, estaremos publicando alguns versos seus.
* "Pito. fió" pra nós, né Zé Fubick Soriano,
* Lúcia Mirane Sprote faz anos têrça 'f�ira próxima.
Tudo de bom. ô Lucinha!

A peça do

é ANA

MAYER, que está

fazendo o Curso

'Normal no Colégio

Sagrado Coração

de, Jesus

simpatia.

Sôbre o 5.0 Baile do Chopp, no dia 4 de dezembro,
o negócio é o seguinte: o caneco vai custar vinte
mangas, e quem quizer reservar a sua mesa, paga
mais cincão. Deu pra entender, bicho?
* Tim Maia está por aí de nôvo, com uma musica

que é um negócio: -vocn-, Ô Osvaldo Rogério: vê
.

se' consegue logo êste disco, tá?'
* O que mais nos diverte,' é essa gente que quer
se meter a fazer gozação, e só saem basbaques tipo
"pito fió". Estamos cada vez mais certos de que O

Zésculhambeque está inscrito no FEBEAPA. Três
. risadas pra êie: ré, ré, ré!

. * As Formandas-71, depois de um. tempo meio
apagadas, vão promover no próximo dia 20 de no-

,

Ivembro, o l.0 Baile do Chopp, em Três Barras; lá
no Cassino dos Ofícíais do CIMH. Portanto, gente,
dia 20 de novembro, 1.0 Baile do Chopp em T. Barras.
*, Vem aí "O Jornalzínho", A semana que vem,
vocês estarão recebendo o órgão oficial do Grêmio
XV de Julho, que vai estar sensacional, podem crer-.
(Não é hebdomadário, né Luis?)
* você é devagar, quase parando.

E o Vasco ganhou do .Botafogo,
.

domingo
sado. Time bom ,é aquela água! Falei, (Z.J.)

Zé,

pas-I
*

Snperme
recebeu

produ
de

Coma a vontade sem engor

=m
,
x-' fttfftII

Notas

Esparsas
Esteve' em nossa cidade, nos

últimos díes. santíflcados, o sr,
Seleme Iseac Seleme, acompa
nhado de sua exms. família.
Selerne reside agora em Tauba
té, Estado de São Paulo, onde
exerce as' funções de gerente
do Bradesco.

x X x

Também 'em nossa cidade,
tendo retornado 08 tarde de 38.
feirs, o Deputado Benedito Th.
de Carvalho Netto:

X X X

Dois novos e grandes com

plexos industriais Da cidade, o

primeiro da firma Zugman, no
bstrro da CORAS e o segundo
da firma Zaniolo, ns área indus
trial do Campo o'Agua Verde.
Para ambos, li Prefe ttura, doou

.

o imóvel respectivo e o inicio �
da implantacão é a curto prazo,
com incentivos da FUNDESC.

x x x
, "

A Assoclação doe Municípios
do Planalto Norte Catar ine nse,
AMPLA, realizou nova r éuorão,

.

sábado último, na vizinhá cida
de de Pôrto União. Convidado,

. ali: compareceu o Secretárto da
Fazenda do Estado, Sérgio Uchôa
-Rezende.

x X x

Seguiu para o Rio Grande do
Sul, o engenheiro dr. Lsone
Greipel, aceitando convite pera
trebalhar numa !irma emprei
teira.

:li: X X

Como anunciamos, visitou o

nosso Município, o Secretárío
dos 'I'ransportea, dr. Cezar Amin,
quando foi homenageado com

um churrasco, oferecido por
ernrgos, no chácara do advogado
dr. Saulo Carvalho.

X X X

o sr. Agenor V. Côrte parti
cipou de uma. reuníão de Pre
sidentes 'de Ligas, domingo
último, em Curitibanos .

x x X

Fatal desastre. automobilistico
roubou a vida do Promotor Pú
blico e senhora, da comarca dt'

. São Bento do Sul, fato ocorrt-ío
sébado último, em Camboriú.

x x X

Vem ai, em dezembro próxi
mo, o anunciado baile do Chopp,
prometendo, como sempre, gran
de anímação,

x x x

No domingo esportivo, tive
IDOS duas partidas. Uma, no

Municipal, onde o. Ouro Verde
recebeu a visita do Noroeste de
Curitiba, equipe frágil, baque
ando' por 3 8 1 e, em Marcílto
Dias, o São Bernardo, foi sur
preendidu pelo Pery pele mar
cador de 4 a 1.

x x :li.

Amanhã, em Marcílío Dias,
o encontro .aguardado pO'r todos,
reunindo São Bernardo e Ouro
Verde.

Para seus impressos

PROCURE
Impressora Ouro Verde
A casa dos bons serviços

,

Ano XXV - Caooiohas' (Se),

Vende-se por moti vo de e

ment ativida

Ver e tratar com,

,----------------------
Cine Ver a Cruz

(O LANÇADOR DE SU<?iES�OS)
.:. A P R E S E N TA, .:.

r

única ai 20 15 hora• ....I. censure 14 ano..

DOMINGO. em atinê .. aa '13,45 hO��1I - censura livre
.f ..

Maís um espetae ar filme dos Agentes da U.N.C.L.E.,
. . Napoleão Sólo e Ilías Kuiak em:

Os Espiã s de hlelicóptero
'I'echnícolor - Uma apre/entaçâo da Metro.

. , ,

DOMiNGO. em trê. e.l�e. 181 16 e 19 hora� -

censora livre; a. 21,15_�ora. - cen�ura 14 ano.

Uma soberba p duç Ib de Walt Dísney:

o Fantasma '�' Barba Negrar!nte Techníeolor l

DIA censura 14 aDo.

o Fantasma
DIAS 09 elO, 3a. e 4a.feir:

A Kong
DIAS 11 e 12, 58. e 6

Em

(orno homens
DIA 13, aábado.. • 20,15 hOfa. '
DIA 14, doming � ai 13,45 hora.
Um espetacular desenho de Walt [sney em lenga

metragem, todo em deslumbrante

BAMBY

DIA

Omar Sha Ie, AV8 Gadner e James Ma80n
21,15 hora.

MAYERLING
Soberba odução da Columbia em Clnemsscope 'I'echnícolor

AGUARD�M: O Ouro de Makena
com Omar Sharife e Gregori Peek - "I'echnícclor.

Nunca é tarde para amar

�I"""--"--"--"__" A __

é quanto (us'ta u

�ste é um

e de chã Indus.

do'

Jordan
Vá lá que tem mais.
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