
Inaugurado
solenidades e

W'iegando

domingo últimoJ
muito brilhoJ o nôvo
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Foi marcante, sem dúvida, a inauguração oficial
do Estádio Wíegando Olsen, domingo último, em Marcí- Ano XXV
lío Dias.

Autoridad�s e grande massa popular 'prestigiaram
o grande a�o.ntec�mento e tudo correu dentro do previsto,
com a partIclpa�ao destacada da Banda Wiegando Olsen
muito bem ensaiada e aplaudida.

'

Pelas dez horas, de acôrdo com o programa houve
o corte da fita simbólica pelo patrono do clube são Ber
nardo, sr. Wiegando 018en. Em seguida foram hasteados
os Pavilhões, Nacional, pelo Prefeito sr. Alcides Schuma
cher, Estadual.pelo Vereador Guilherme Prust, represen
tando o Presidente da Câmara Municipal' e da Sãc
Bernardo pelo Presidente da Liga Esportiva, sr. Agenor
Côrte. Apos houve o descerramento da placa comemora

tiva, pelo Presidente do clube anfitrião, sr. José Chicho
vícz e benção das, novas instalações por Frei Olímpio.
Em seguida o gostoso aperitivo e lauto churrasco no

Stand de Tiro, iniciando-se as -cornpetiçôes esportivas às
14,30. com o jôgo reunindo Ouro Verde e Rigesa com a

vitória facil do esquadrão do Campo da Ágúa Verde pelo
marcador de 3 a O e em seguida, pelas 16,30' foi dado
o pontapé inicial pelo sr. Wiegando Olsen e teve início
a sensacional partida, Tigre de Joinville e São Bernardo,
com' a vitória dos visitantes pelo marcador de 2 a 1,
injusta para os locais:

-�

Durante o almôço vários oradores se fizeram ouvir:
Marcos Olsen, Vereador Guilherme Prust, Prefeito senhor
Alcides Schumacher, Agenor Côrte, srta, Rose Metzger
oferecendo urna linda corbeille de flôres ao' sr. Wiegando
Olsen, momento comóvente para todos, Ico Kohler e um

representante da embaixada visitante.

Também prestigiou o grande evento, com a sua

presença, o Deputado' Benedito Th. de Carvalho Netto.

A Banda Wiegando Olsen, agora em ótima fase,
.

animou as solenidades, tocando, durante o almôço e du
rante. os jogos no período da' tarde, com aplausos gerais. '

O industrial sr. Wiegando Olsen, conforme afirmou, viveu
um alegre domingo, cheio de emoções agradáveis e com

êle, todos seus altos funcionários de Curitiba se fizeram

presentes.
Nossos melhores cumprimentos aOS diretores, atletas

e a grande torcida do São. Bernardo pelo grande
acontecimento.

< -.'

Curso Têcnico Agrícola
O Prefeito, sr. Alcides Schumscher acaba de receber a

seguinte circular:

«Ofício Circular n.? 1/71
Araqusri, 22 de outubro de 1971.

Em anexo encaminhamos a V.S. instruções e programa
para o ingresso no CURSO TÉCNICO A 8�lCOLA, 2.0 CLLO,
pare alunos que já tenham concluído o GINAsIO.

RogsD;lOS a V.S. o sspecial (\b3équio de da!' divulgação
do assunto' bem como orientação aos inter<:!ssados em mgressar
em nosso Colégio.

Nosso regime é de internato não havendo .despesas por
parte dos alunos com os estudos, alimentação e alojamento.

A duração do Curso é de 3 anos e os concluintes recebem
o DIPLOMA DE TÉCNICO 1!:M AGRICULTURA.

Sendo a prDfissão, de Técnico Agricc.�a uma das mais

�olicitadas atualmente, acreditamos que muítqs Jovens devem ser

Incentivados para essa finalidade.

Aos filhos de agricultores, oferecemos maiore� _privHégios
para ingresso, uma vez que o atestado dessa condlçao contará

pontos em favor dos mesmos.

t d na SECRETARIA
, Maiores esclarecimentos serão pres a os

DO .COLEGIO. '

Certos de vossa colaboração antecipamos possos_ agra?e
Cilllentos expressando nossa estima e distinta conslderaçao.

Antonio Alir Dias RaitBoi - Diretor»
,

A respeito os interessados deverão procurar a I?spetora
de Ensino'Municipal, Feny Sabach, para

-

melhores esclareCimentos.

, \

com

Canoi�has - Santa Cdtarina, 20 de novembro de 1971 Número 1153

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL, 2, FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Promovões na

Magistratura
Noticias oficiais de Flortenó

polis 'dão .conts da prorD�çãO
dos }1M. Juízes, drs. José Ro

berge, de Palhoça para Blums

nau, 4.a entr âncíe e Geraldo
Batista; dt' Itaíópolís para
Csootnha-, 3.a entrância., A

ambos, brilhantes fIgura!! da

magistratura' catarrnense, os

nossos [OI' lhotes cumprimentos
e ao dr. Geraldo os nossos

votos de bÓàs vindas e fehz
convívio em nosso meio.

Alto funcionário
visita _' a nossa cidade
Esteve em nossa cidade, man

tendo contato com o senhor
I Prefeíto Munic-pal, Sindicatos
Rurais e INPS, o sr. Gualter
Alvín Filho, procedente da
Guanabara e alto funcionário
do FUNRURAL

Talões pagamento
do Impõsto' Terri
torial RUfai já na

Prefeitura
Já se encontra na Pref-ntura

Municipal, na repartição com

pe te.nte , os talões do impô-to
ter ri tor íal rural, cuj- pagamento
deverá � er e fetuadu, sem multe,
até o oi .. 31 de janeiro cor

rente. Neste spntido estamos

publicando edrtal exp. dido pelo
Instrtuto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária, INCRA.

Aviso·
Aviso aos interessados, que

dia 27 do Corrente haverá
exame psícotécníco para candí
datas e motoristas profissionais,
na cidade de Mafra.

Canoínhes, 12 de novembro
.

de 1971.

Bel. Harley Aoat dos Santos

Delegado de Polícia

Inovação e Comunica'ção
Por: Alfredo de Oliveira Gareindo

Mais fácil a obtenção do CPF (Cadastro de
,

_Pessoa Física)
,

,
-Intrução Normativa assmada pelo Secretário da Receita

Federal criou um' nôvo modêlo de Iarmulário para as pessoas
fisicas qu-, epesar de, não obrigadas a apresentar declarsçâo de

r=ndimentcs, nec ..ssitem inscrever-se no Cadastro de Pessoas
Físicas para obter o Cartão de Identifícsção do Contribuinte. O
nôvo formulário, bastante, simples, vai evitar que estas pessoas
s�j'-'m obrg sdas a preencher uma declaração de rendimentos. A
nova sistemática adotada pela Secretaria 9a Receita Feder&l. fa
ctl.tará o fornecimento de informações por grande número de

.peesoes com rendimento bruto inferior a Cr$ 6.04-8,00 anuais.

Muito A tto os Encargos Sociais da Indústria
Atualmente os encargos sociais da indústria. alcançam

63,7%, na parte de taxas e contribuições compulsórias, segundo
le vantarnento de Economia ds Federação e do Centro das Indús
trias do Estado de São Paulo. Essàs taxas variam de acôrdo com

a atividade do empregador e,- os encargos têm como base de
cálculo as f'ôlhas de contribuição do INPS,'salário familia, SENAI,
SESI, INCRA, 13.0 Salário e Fundo dei Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS). Outros o

encargos como tndemz açõ es, adicional

por tempo de serviço além de existirem estrutura para estabtlí
zação, contrôle e recolhimentcs dêsses encargos, variam de acôrdo
com as situações das ernprêsas. Dado êsses altos encargos, Em

muitas capitais dos Estados, reclamam na justiça, a alta percen
tagem.' O Govêrno através do Ministério da Fazenda,' estuda
meio de superar com incentivos fiscais, os altos encargos socísrs.

Pagamento de Bôlsas Escolares
'O MEC, iniciará no próximo mês de dezembro o paga

mento das bôlsas escolares-níveis: fundamental e médio. Quanto
a
-'
renovação dessas bôlsas, já estão transfertdas as quantias de

necessárias num total de e-s 316 332,00. 'As bôlsas .de nível su
perior, serão destinadas verbas do MEC para pagamento de todos
os processos existentes na Diretoria de Assistência ao Estudante,
inclusive do exercícIO de 1970, No próximo ano, um nôvo méto
do será implantado efim de acelerar o pagamento de bôlsas de
todos os

(

níveis.
'

10 anos de trabalho dará direito ',8

Licença-Prêmio de 6 meses
Todo o empregado adquire o direito de gozar licença es-.

pecial de seis meses, sem prejuzo do salário, a cada 10 anos de
vigência do contrato de trabalho, segundo projeto aprovado pela
Comissão de Justiça da Câmara Federal, e que agora irá ao

plenário. Exclui direito ao beneftcío o empregado que acusar

fRIta ínjusttfícâvel ao trabalho; sofrer punição, e deixar de traba
Ihar mas receber os salários por 180 dias ou mais, consecutivos
(,U não, -rn razão de, paralrzeçâo parcial ou total, das atividades
da err-prêse. O empregado que receber auxilio doença por perío
do igualou superior a 180 dias, consecutivos ou não, perderá
ta'mbem o direito à licença especial. Esta poderá ser gozada, em
'um só tempo ou, em casos excepcionais, em duas etapas de três
meses, em anos diferentes, ficando a época do ano para conces

são do benefício a critério do empregador.

tnatltuto.Nacíonaí de Colonização e R�forma Agrária
Portaria N. 856, de 15 de outubro de 1971

O Presidente do Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária '_ INCRA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 25 do Regulamento Geral aprovado pelo Decre
to número 68.153, de 1.0 de fevereiro de '1971, publicado 00
Diário Oficial do dia 2 do mesmo mês e ano; e

Considerando a, necessídaaa de ser .restabelecído o prazo
legal aos

coo.trib,
uíntes para satisfação de suas obrigações

fiSC8iS.<,
'

resolve:, "

/

. I _ Prorrogar até 31 de dezembro do corrente ano, ,

prazo para pagamento, sem multa, do Impôsto Territorial-Rural'
e Contribuições para fiscais a cargo do INCRA; e '

,

II ....:... Os estabelecimentos bancários autorizados a arreca

dar, receberão e quitarão os Recibos _ Certtãcados de Cadastro,
dentro do prazo estipulado nesta Portaria, pelos seus valores
básicos.

Ass. José Francisco de Moura Cavalcanti - Presidente
(Publicada no Diário Oficial da União, de 21-'10-71)
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CORREIO DO NORTE

Decreto'
de novembro

20-11-1971

Mu icipal· de
de 5
1971

.Anula, Suplemente Dotações Orçamentária e

Abre Crédito SuPlem" taro
Miguel Marão Becil, Prefeito Mun ipal de Maior

Vieira, Estado de Santa Catarina, no lO de lual

atríbuíçõee e tendo em vista o artigo 7. da Lei n.O
245,de a de novembro de 1970

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica anulada nÍl importância ae Cr$

12:743,31 (d?ze mil e setecentoe e quarento e tr�\cru
zeirO! e trinta e um centavos), lendo por cont�eenulaçõee orçamentária Cr$ 6.743,31 e por conta' e

anulação parte do crédito especial aberto pelo Decre
n.O 172, de 2 de fevereiro de 1971, a importância de
Cr$ 6.000,00, como legue:

'Gabinete do Preteito
1310 -- Paseegeue e bsgagens
1412 -- Deepesae de pronto pagamento
3415 - Mobiliário em geral

TOTAL

300,00
250,00
200.00

200,00

100,00

255.00
'

111,23

400,00
300.00
200,00
274,3U
200,00
300.UO

, 200,00
100,eO
100.00
170,00

300,00
224.00
185,78
300,00

1.000,00
20000
173,00
300,00
400.00

674331

6000,00
12,743,31

Art. 2.° .:.._ Ficam auplementadea por conta dai'

i

I
8nulaçõel cODl�antel do artigO anterior, na importância
de Cr$ 12'.743',31 Cdoz6 mil e seteceatoe e quarenta e

trêl eruseieoa e trinta e um centavos), a. leguintel
dotaçõél orçamentâriae:

•

Câmara Municipal
1101 - Adicional
1129 - Vencimento.
2501 - Salârio- família

Gabinete do Prefeito
1117 - Hepreeentação
1123 - Subeídioa .

1434 - Heoepçõee e hoepedagens
3409 - Livroe e publícsçõee

Secretaria Geral
I 1129A _ Vencimento.

1130 - Zeladora

Contabilidade
1129B - Vencimentoe
2401 - Pensão coneedida
25011 - Salário-família
1440 - Encargos diver.ó.

Educação e' Cultura
1238 - Outeoa materiaie de consumo

1119 - Heatituição por aula ministrad
.
1124 - Subltituiçõel
1310 - Pall8genl e bsgagenl
2501 - Salário-família

Fomento Agropecu 'r'
1111 - Vacinador

Serviços Urbanos
,

1302 - Conlervsção e adaptação de imóveil 1.500,uo
Saúde Pública

071 - Alliltêocia locial

62,50
500,00
18.24

200,00
4.730,00,
181,30
400,00
10,00

180,00

150,00

1.587.81
75,45

I,
I.>

I'

Major Vieira:
Balancete da Receita . reFerente ao outubromês de

----�----------�----��----

CÓDIGOSII II I ARRECADfi'DA
Geral I Local DESIGNAÇÃO DA RECEITA Previeta AtéomêsCrsl1 o. mês cJ,$"1I TOTAL Cr$
====���b:"==================�==============�= =

1.0.0.00
1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10 01
1.1.1.30 ü:! ,

1.1.200
1.1.2.10

,1.1.2,20

Secretaria (Ieral
1318 - Serviçoe Judiciário.

Contabilidade
1 :435 ;.... Repoliçõel' e Reltituiçõe.

Segurenpa Pública
1206 - Artigo. de expediente
1412' - Despesae de pronto pegamento

Educação e Cultura
1209 - Gopa, meea e cozinba
1302 - Iloolervação e adaptação de imôveie
1 307 - Fretei e carreto I
1407 - Bôlse de eatâgic
1412 - Deepeaae de pronto pagamento
4102 rr: Aquisição e desapropriaçãc de imôveis

Fomento Agropecuário
1302 "-:' Cóneervação e adaptação de imôveis
1310 - Ps ..agens e bagagene
1313 - Serviçol egropecuârioa
1412 - Deepesaa de pronto pagamento;

Seroiços Urbanos
1:307 - Frete. e cerretos
" 12 - Delpelal de pronto pagamento
3103 -_ Conelusão de obrai
3319 - Viatura I de pequeno porte

Departamento Mu.nicipal de Estradas
de Rodagem

1116 - Pesaoal de obrai
1212 ....:... Emplacamento de veículos
1437 - Seguros em geral

'

3 � 06 '- Estudoe e projetos
3404 - Ferramentae de oficina e artezanato

Sub-total
POR CONTA PARTE CRÉDITO ESPECIAL

1.2'i:q.00
1.2.��O 10

1.4.0.0,
1.4.1,00
1.4.1 20 \1
1.4.2.00 1,
1.4.4. (lO
1.4.4.10

,1 5.0.00
1.5.1.00 14
1.5.2.00 15
1.5.300 16

1.5.9.00
1.5.9.10 17
1.5,9.20 18
1.5.9.90 19

2.0.Ú.OO
22.0.00

22.0.01 20
2.3,0.00
2.3.0.01 21
2.3.0.02 22
2.5.0.00
25.1.00
25.1,20 23
�.5, 1.30 24
2.5,1.40 25
2.5.1.50 26
2.5.1.90 27
2.5.3.00
2.5.3.90

RECEITAS CORRENTES
Receita Trlbu'ária
Impostos

Impôsto Predial e Territorial Urbano
Impôsto aôbre Serviço. de Qualquer Naturese

Taxas
Taxa. pelo Exercício' do Poder de Policie

Taxa de Licença e Fi.calização sôbre.o Com; e a Ind..
Taxa de Líceuça e Fiecalisaçãn eôbre o Com. Ambul.
Taxa de Licença e Fiscaliaeção sôbre Obrai

Taxa. pela Preataçâo de Seniço.
Taxa de Expediente
Tsxa de Serviçoe Urbano.
Taxa de Abate

Contribuições de Melhoria
Taxa de Coneervação de Estradas

Receita Pa'rlmonial
Participeçõee e Dividendos

,

.Transferências Corren'es
Participação em Trit>utos Feder "5

Cota- parte do Fundo de Participação dOI M;. '0 •• 50%
Retôrno do Impô-to Territorial Rural

Participação el'!' Tributos E�, 'aduais
erticipsção DO Impôato IjCirculação Mercadoriaa

ReceUas DiverSaS
Mo' 't�8
Indeoilsçõel e Reatituicõee
CobraDO: da Dívida Ativa

Olll as Receitas Div

Contribuiçõ!),.1 Compulsôriae d
i

Social
Receitai de �mjtériolOutra. Receit�1 '

T ,\:I dai

RECEI1\�
Operações , Crédito.

Financiamento jUD: o � eltabelecimento' bancário. e
Govêrno Federal '�'

.

Alienaçã de Blns Móveis e Imóveis
Alienação de ens Móveil\ .

Alieoação de
i

eDl. ImÓVei�'\Tr sferên:clas·de CapUal
Ps icipação em Trib tos Federais

Cota-ps e do Fundo de Í:'articipa\ão dOI MuD .• 50%
Cote-a rte do Impôsto Unico ./Comt!ultíveil e Lubrif.
Cota- arte do Impôsto �Uoico sôbre �nergia Elétrica
Cot -parte do Impôsto Uoico sôbre MI erais do Paíe
C " a' parte Taxa Rodoviária Unica'

.

Contribuições
ontribuiçõee Diver.al

Total dai Receitai de Capital "'.

TOTAL DAS RECEITAS

03
04
05

06
07
08

09

Correntee

CAPITAL
172.750,00, 115.753.71 17,988,03

Saldo do exercício
Em Caixa
Em Bancoe
Em poder de responeâveie

TOTAL GERAL

MAJOR VIEIRA, 31

REINALDO CRESTANI - Contador

2.400,00
150,00

62,40

442,00
274;05

22,40

50,00

'50,00'

64.000,00
15.000.00

54.047.44
989.28.

5.837.59

84.000.00
.
51.728,73 11.619,50

600,00
So.oc

1.000,00

764.,42

7.98,16

138,39

45,24

1.600,00
50,00
õo.oo

232,5�

30,00

1.863,33
47,44

100,00

50,00
50,00

de

!

3.104.40 l'

93.60 t

"

464,40
274,05

59.885,03
898,28

63348,23

902,81

843,40

2.095,84
47;44
30.00

.

133.7;;U,74

54.047,49
16.894.51

21.36
1.�55,92

59.885,08
16.894,51

1.49 22,85
141,96·

.

1.397,88

64.000,00
10.000,00

400,00
50,00';

""

1.600,00

5.837,59

200joo
76.45n.oo 72.219.28

249.200,00 187.972,99
5981.04 78.200,32

,

23�969,ü7 211.942,06

DE OUTUBRO DE .71.
MIGUEL

Depo» tomento MuniciPal de Estradas
-de Rodagem

1129 - Vencimentol
130;7 - Fretei e carretos
2501 - Salârio- família

Total dai suplementeçõee

510,00
269,75
100,00

12.743,31
Art 3.° � Fica aberto o crédito suplementae

por conta do provâvel .excello de arrecadação do exer·

cicio na importância de Cr$ 16.450,00 Cdezelleil mil e

quatrocentos e cinquenta oruseiros), pata fazer face a

suplementação dai segulntee dotacõee orçamentárial:
Departamento MuniciPal de Estradas
de Rod(lgem

1128 ...... Vantagenl trabalhiltal
1208 - Combultíveil' e lubrificante.
1222 - Matéria prima'
1235 - Peçal e ace..óriol
2801 - Previdência Social
3111 - Prolleguimento de obrai

1.650,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
2.500,00
6.800,0'0

Total dai luplemeotaçõel 16.450,00

Art. 3.° - Ê.te decreto entrará em vi�or na

data de lua publicação, revogadal a. di.poliçõef em

contrário.

Prefeitura Muo: de . Maior Vieira, 5 de no·
vembro de 1971.

Miguel : rão Becil
Prefeito '1: unicipal

Hegístrado e publicado o pre nte decreto �a Secretaria
Municipal na me.ma data. '

Jair Dirschn bel
Secretário

Vende-s

215.11
10.347,68
3.006.85

225.511,70

Municipal

Trê. vaca. leiteira I, Zebú Holandel, produzindo
dez litrol de leite cada, 'por Cr$ 3.000,00 e quatro
novilhal de doi. apol, por Cr$ 2.000,00. \

.

Tratar com o Ir. João Taporolki, e� Trêl
Barra, - Vila Nova. 1
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CORREIO DO NORTE 20 ..11-1971
-e:

.

Frigorifico .

Canoinhas SIA.
,

FRICASA
c. G. C. a.o 83.188110

Re tório da Diretoria:
Senil: res Ac!onistas:
eum indo preceito l�gal e estatutário, vimos apre

sentar para a devida aprecíação, as pecas componentes do
Balanço Ge I, conta de Lucros. e Perdas e Parecer do
Conselho Fis ai relativos ao exercício social encerrado em
31 de outubr último. .

Por fôrç das circunstâncias, de acôrdo com o discu
tido e delibera o. na Assembléia Geral Extraordinária rea-
lizado em 04 d Julho de 1970, assumimos novamente a
diretoria do Fri asa atendendo às solicitações que recebe
mos pois que, s diretores naquela ocasião distitllidoB,
tentavam e, po pouco com a graça de Deus não conse-
guiram a dllapíd �ão do patrimônio.

"

Atendendo, ainda ao deliberado na assembléía acima
citada, mantivem contactos com vários grupos interessa
dos na aquisição o contrôle acionário ou outra forma para
salvaguardar os in rêsses dos, senhores acionistas e, espe
ramos que, no dec rre� do proxtmo exercício, a diretoria
a ser eleita tenha fehcidade de fazer funcionar o Fríeasa
que, representará redenção da região em cujo raio êle
operará. .

.

À análise prim ira, poderão os . senhores acionistas
verificar que. houve ma redução no valor do exigível em
razão da subscrição d ações do capital autorizado co�for
me ata publicada no lornal Correio do Norte eno Diário
Oficial do Estado e, a tegralízação foi felta eom a utiU-

. zaçAo de créditos em c ntes correntes. ITemos certeza de ue os senhores

a�1nístas compre
enderão os .propósitos q e animaram em odo . o decorrer
da gestão, a atual direto a e, para os elll lareclmentos jul
gados necesséríos e opor n08, n08 enceutramoa ao dispor
de todos.

Sentimos a absoluta onfiança d senhores acionistas
e, esperamos a aprovação .

as conta na Assembléia Geral
. OrdlQáris convocada para ê se ·Iim· specíãeo.

Canoinhas (SC), 02 d nove ro de 1971.
Alcfdio Z.•aiolo - Dire or pé sídente
r. WU••r Friedrich - ire or Vice Presidente
10io Pedr....ai - Dlre or erente.:

BatançoGeral encerra
AT

em 51-outubro-1971
VO

I.obiliudo:
Terrenoe
Benfeitori.. - cêrclI
Con.truçõe•• Frigorífico,' �p8 ito,
currai. e chiqueiro., cala. , 2 e 634..106,83
Rêdel de e:xteo.ão - E ergis,
Telefônica, Agua e E. ato e,
V.por
M6ni. e UteDlílio•• Frigo
rifico e Elcrit6rio
Máquina. e Equipa entol -

Frigorífico, Oficina, ocom6vel,
IDltalação de Frio, al80ca,
Mont.gem, Ferram nta. e

Moinho Martelo
Ferramenta. e P teoceDte..

Frigorífico e Ofici
Correção MODet

Realizável: . . .

Título. a receber 51.' .60,01
Contai Corrente. Devedora.' 5. �O,05
Secretaria da Fa enda - ICM . 4..�\2,50
Mercado de capi ai. . 7 760.090,00

Partieip.çõe I r
S.UO.A.M.· 2.311,00
S.UO E.N,E. 96P,OO
SU.OE.P.E. 969\00
Eletrobrá•• Lei 4156 753;185
Fuodo de Indlnr ações Trabalhieta. 49J}:�5
Baoco Nacional de Habitação 741;�9
Cia, CatarineDI -. Lei 157 4.20��0

Diepoaivel; �
Caixa 1,!W
Baomércio • C ritiba 2 92
BaDmércio - noinhas 24.3;2
BaDe.tado • S�o Matl'uI. tio Sul 102'!fBaDco do Bra.�l - Csooinhee �35.j»)9Traaait6ri a: ,

Lucrol e Perd I' 428.672,1}j
O".. io Borgh "Te;xei" e outro. 80.756.!Co.peDl' çio: i
CaUção da iretoria 4.00,�
Contrato. de' 'rédito 160.000, O

T tal do Ativo

PASSIVO

1840,26
447.19

29.996.30

16.151,86

7.820.912,56

6031,69

165,33

I509.428,87

160400.00
9.659.078,50

"io ex' ivel:
Capital Real zado 1.240.000, '

Capital Aut rizado 7.760.000,«0
Re.erva. por orreção monetária 174.475,��
Relerva voI ntária . 575,7;é

. lxigiv: �
Floanciame to - B,R.D.E. �20.388.23
Credores p 'fornecimento. 81.414.,01

i?otal Cor entel Credora. 9.497,73
ltulo. de. ontado. _ B.D E. 10.000,00

Obrigações Saciai•• INPS 2327,50
IompAçõel cauc

Crédito.

9.175.051,03

323.627,47

400,00
160.000,00 160.400,00

9.659.078,50Total do Pa•• ivo

rrefeitura, Munici�al �e Major Vieira
referente ao mês de outubro de 1971
AUTORIZADADiscriminação da D

nãos do 6ovêrno e ! Dolação II Suplemenl. II Anulação T O T A L

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

. 4. - Setor de Contabilidade
5 .;. Setor de Segurança Pública
/ 6 - Setor de Saúde Pública
( 7 - Setor de Educação e Cultura
I 8 - Setor do Fomento Agropecuário
9 - Serviço. Ilrbaaoe
10· Servo de Obra8 e Viaç .• DMER
Total da Despesa Oreemeotârie

....

Extraordinária
Créditos Adicionais

Crédito E'pecial 0:° 172. de 2.%.71
Crédito Esoeciel 0.° 173. de 22,.71
Crédito Eepecial 0.° 176, de 20.5.71
Crédito Especial n.O 258. de 289.71

Sub total
•

Restos a Pagar
Do exercício de 1970

Total da. Deepeea Extraordioária
.

TOTAL DAS DESPESAS

Fundos Disponíveis
Em Caixa

Na Teeouearía
Em Bancos

BaDCO do Bra.iI S.A. Cf Fundo
de Participação dOI Mu·nicípio.
8aoco do Br•• il S A.. C/Movim.
.88000 do E.tado de' Santa Cata--
rina S A. • C/Movimento )

. Banco Bra.i1eiro de Desconte S.A•.
- CiMovimento
Baoco Nacional do Comércio
S.A. • C:Movimento
Em poder de responsáveis

5.013·r 553,(\8 5.566,71
9.204,2 9.204,29

7.52}: 9 601,02 8124,51

15.�,29
1.065,44 ·16,179,73

1.5 1,77 206,00 1.787,77
2..; 36,10 2.136,10

1 ..671,65 3.964,00 23.635,65
1,801.50 216,00 2.017,50
5.891,22 550.13 6.441,35

102,112,06 1'0.213.93 112325,99
170.050,.00 17.369,60 187.419,60

9.000,00
22.504.00
i2.101,60
�2.192.40

, 072,00
13. 'p,oo
3640

249.2\)0',00

1.220.00 I 1.22ú,()0
2.808,00 3.808,.100
6000,00 6.000,00'

700,00 700,00
10.028,00 700,00 10.728,00

�0.256,66
,

10.256,66
700,00 �.984,66

18.069.60 208.404,26

,ª.017,41

4.381,23
204,98

6.396,57

98.40

.3.0C6,8S
17.107,44

225.511,7JTOTAL GERAL

MAJOR

REINALDO CRESTANI - Contador

31 DE OUTUBRO DE 1971.

MIGUEL MARAO BECIL - Prefeitq, MUDicipal

lei N. 258, éJe 28 de setembro de 1971
Crédito Especial

Miguel Mario Becíl, refeito Municipal de
. Major Vieir.a Estado de Sa ta Catarina, faz saber
que a Câmllra Municipal crstou e, eu sancíono a

seguinte L E I:

Art. LO _ Fica a erto. o crédito especial na
importância de Cr$ 1. 0,00 (um mil quinhentoa e

cinqüenta cruzeiros), ara fazer face a8 despesas
abaixo, não íncluídes no orçamento vigente:

primeiro, correrlo por conta do provável excesso
de arrecadação. do presente exercício.

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data
. de sua publtceção, revogadas 'as diapoaiçõ.es em
contrário.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 28 de
setembro de 197L

As) MIGUEL MARAo BECIL
Prefeito MUQicipal

Para a aquitiçlo d um arquivo de aço, destioado
à serviços do Escr' 6rio local da ACARESC 700,00
Para pagamento atifica.ção encarregado do
NAOF

"

Registrada e publicada a presente Lei n6 Secretaria

Municipal na mesma data.

Aa) JAIR DIRSCHNABEL
Secretário

850.00
. 1.550,00TQTAL

Art. 2.° - As despesas constantes do artigo.

Demonstração da conta "Lucros e Perdas"
Saldo anterior
Viagens e conduçõ8I

.

HOl1orário.'-:::-- ���:��Juroi e comi.lõe.
De.pela. bancária.
Reparação e manuteoção
Deipela. legaii
Poeteis e Telefônica.
De.pela. diveria.
Pré- Labore Diretoria
Impo.tol e Taxa.

Prejuízo

Alcidio ZaDiolo - Diretor Presidente
.

F. Wilmar Friedrich - Diretor Vice Presidente
Joio Pedr.....i - Diretor Gerente ,

Mário Arthar Ferrare.i - Contador reg. DEC n.· 80182
e CRC (SC) n," Ob2Z __ ,

Parecer cio Conselho --

Os abaixo asslnad 1'OS do Conselho Fiscal do
Frigorífico Cano IA - FRICASA, no uso de suas
atribuiçõe ais e, estatutárias, nesta data reuniram-se.

8 tórios da sociedade para examinar o. Balanço
, ta de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria

relativos ao eWlo socíal encerrado em 31 de outubro
de 197]. encontr.andô1U: ais perfeita ordem e regu.

larldade e, por ISSO, são de OplD evam ser apro-
. vados pela Assembléia Geral Ordinária con a para
êsse fim.

.

--.
.

Para constar, lavram .11. presente ata que, assinam.
Canoinhas (8C), 02 de novembro de 1971.

Derby Guio. UhlmIllUl
Saulo f:ar'falho

Virgílio .TrevisaDi FOhó

TO

7.239,11
165.161,25

50,00
39,21

�.300,00
48.000,00

815.24
428.672,87

4.29.488,11

maf/Canoioha. (Se�, 31 de outubro de 1971.
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gORR�I) DO NORTE
---....:.

20.11.1971

Trabalha dores
Canoinhas

DE. CONVOCAÇÃO
Geral Extraordinária

Documento

rdido

Sindicato
Rurais

dos
de

EDITAL
Assembléia

Grande sortimento dos mais lindos

CA�.TÕES DE NATAL
·ISOPOR (em diversas espessuras)
BROCAL (diversas côres) ·1
Almanaque do Pensamento (para 72)
e muitos eutros artig.Q$ você erl(ontrará na

IMPRESSORA OURO VERDE LIDA.
A loja dos preços baixos e de melhor atenctimento

(1) dos associados inscritos
e em condições de votar.

Em segunda convocação
será instalada, às 9 horas
com qualquer número d�
associados presentes, con
tando do Edital essa obser•
vação elaborando-se o têrrno
de não comparecimento de
associado em primeira Con.

vocação.

mmjCanoinhas, 13 de
novembro de 1971..

Edmar Gooça lves Padilha
Presidente do Sindicato dos
'Trabalhadores Rurais de

Canoinhas J

o Presidente. do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais
de Canoinhas. convoca a

todos os associados para
uma Assembléia Extraordi
nária a ser realizada no dia
6 de dezembro de 1971, na

sede do Sindicato sita na

Hua Paula Pereira. n.? :l75
. Jn

. Para seus rrnpr e sso.s
Fotocópias em um to ORDEl\'l DO DIA:

a) Discussão e votação .dêste
Sindicato à Federação

dos Trabalhadores na Agri
cultura no Estado de Santa
Catarina,

Em primeira convocação.
às 8 horas, 50% e mais um

.

C. CORTE,
PLt'!STIFJCA e

PROCURE

�����:::!JWlmpressOi'a Ouro Verde
e todo e qualquer

que V. Sa. desejar.
A casa :los bons serviços

/

MALLON elA:& REVENDEDOR
AUTORiZADO

Rua Vidal Rarnos, 1195 Canoinhas - se

--------------------�----�-----------

Certificad'o·
extraviado �-_

...
-

--

: Ficando 6

� segunda via.

=====================.�
., ,

CASA· ··LANGER···
, ..

nua Pa 7119 -, CAN()INHAS.:

t.aquês:

Vaness, Mistral, Avanço,

Bouquet e Rexona.

IK

4W

�=====�==�============== --

. Sementes de batata importa9as
A CA AGRO PECUARIA .,iS'� que
está acei o pedidos de/sementes
de batata para plantio/de janeiro,

.

�".Variedades: Padroo��Spunta, aRadoza,.

Cape "
," Rio . e Idra.

-,

<'

Tôdas as � vedades são p edéntes
.

da emanha e Holanda.

Casa Agro Pecuária
Rue Paula Pereira, 787
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CORRE10 DO NORTE 20.11.1971

Registro Civil
E O ,I T A I S

Ribeiro da Cruz e de dona Mari
Eva do Prado. domiciliados e r �

sidentes neste município.

Sebastião Greio ....
"

de Paz e Oficial do
Civil de Major Vieira,
de Canoinhas, Estado
Catarina
Faz laber que preten

OSMAR GRACIA. .

e MARIA
DA GLÓRIA CRUZ,' Êle,
oatural dêste atado. nascido em

município de açedoe-SC, no dia
26 . de abril de 1946; lavrador, neste município;

Frigorífico Canoinhas S.A.·
FRICASA

c. G. C. D.o 83.188.110

ASSEMB ÉIA GERAL INARIA
ocação /,

.

Na ,coofor idade dos Esta�uto8 Sociais' t' de ordem do senhor
Olrdor-Presldente, p 1) pres.ente edital convoco' fi senhores ecionist
do Frigorífico Canoi';l e S A. • FRICASA p ,�, r eunirem· se em A:�
sembléia Geral Ordin 'a. DO dia 22 de n: vembro corrente às 15
�quinze) h,?ra., Da s�de ocial na E,tradaJa Fartura - Km 2. deli.
b:rarem sobre a seguinte i'

cêste .Estado, nsscid
Claro. oeste município,
de Fevereu-o de 192)
solteiro, domiciliado
neste município: filho ,e

Schroeder, falecido d doua
Maria Simões Sehro der, miei'
liada e residente nes e muni ípio.
Ela. natural dêste tadc, na cide
em Rio Clero, ste 'munic ro,, '"

"no dia 12 de o ubro de 1 ,3;
dcméstica, solte', a. domíciliad e

residente neste município; fil ',8
.

de Joaquim rauss e de do "10

Tulia Maria
.

ntunes, domicitisd li

e reaideutes neste município. ' f

Apresem aram os document
exigidos elo Có,1igCi Civil ar.

180, Se Iguém tiver conheciment�
de ex tir algum impedimento
Iege l, ac �:o para fins de .direito.

.

Major Vieira, 13 de novembro
de 1971.

Eunice Machado da Costa

e, natural
em Rio

so dia 14
,

avrador,
sidente

1.0 • Leitura, exame, discues
conta de Lucros e Per
Conselho Fiscal relativos
de outubro de f971;

2.° - Eleição da Diretoria por
AGE. de 0-1 de ju ho

.
'

3.° - Eleição dos membro» etjvos e pleotes psra o Conselho Fiscal;
4.° - Outros a88untIJS de terêsse gera pare a Sociedade,
NOTA: Acham se à pcsiçâo do s sen res acionistes, nos escritó-

rios do FR ASA. os document s de que trata' o Decreto·
. Lei n,

° 2.6 de 26 de setembro 1940.
.

2a. Co vocação
Na co rmidade dos E�tatutos Sociais ,na falta de quorum

para funciona nto da Assembléia Ger81'o,rdinária em 1�. Convocação,
ficam convid dos 09 senhores acionista!! para se reunirem em 2a.

Convocação no dia 27 de novembro de 1971, lU 15 b�ras, no mesmo

local, para discutirem os assuntos da Ordem do Dia da la. -Ccnvoceção.
maf/Caooiobas (Se), OI de novembro de 1�71o

F. WILMAR FRIEDRICH - Diretor-Vice Presidente

��crevtmte Ju·ameotada

Vende-se por
•

J

otivo de encer-

ente das ativO1

MINI R LJ RAL SUZOKI N. 1
.

I
.

o m
•

moderno e prático descascado de arroz. Alta

do oz, tamanho redu-

Sistema
quilos;

.
Uma

_,Rua Paula Pereira, 787 C A N O I N IlA S

quirera.
Um Cofre

Tudo por preço de ocasião.
, Ver e tratar com

A-DOLJfO VOIGT.

Aniversariantes da Semana
14NIVERSARIAM-SE' Voigt, industrial nesta cidede;
HOJE: a sra. dona Tecla os jovens: Daniel. Bialeski e

espôsa do sr, Vigando Prust; Francisco Vital Pereira; a

as senhor itas: ZildaMülbauer menina Niivia Cecília filha
e Deisy Maria Burgardt; o

do senhor Antonio dos Santos

menino Andersen José filho Veiga; o menino Altreâo Luiz

do sr. Frederico /(ohler. filho do senhor Alttedo Sorg,

AMANHÃ: as sras. donas: DIA 25: as senhoras das.:
Bettv espôsa do. senhor Acl Sibila espõsa do senhor Pedro
Abdala José e Esther espõsa Tvszka, Intendente de Bela
do Senhor Orlando Ülsen; o Vista do Toldo, Maria espôsa
iovem . Argos Rudolt; a srta. do senhor João C. Oapski e

loanir Maria Andruczeoecz. Adaira espôsa do senhor

DIA 22: a senhora dona Pedro Silveira; a senhorita

Rosa esposa do senhor Alfredo Beatriz Catarina' Carneiro

Roester; os jovens: Ronaldo de Carvalho, residente em

Nelson Uhlig e Luiz Trapp; Brasilia.
.

a menina Marouva filha do DIA 26: as senhoras das.:
senhor Leopoldo Fallgatter, Irene esoôsa do senhor Dr.

DIA 23: o senhor Narciso Horst Winter, residente em

Leonardo Iaühes; as senha- Pôrto União e Anita espôsa
ritos: Maria de Lourdes Cubas do senhor. Paulo Neuburger;
e Nair Vieira Biscaia (Profa); a menina Dulce Anita filha
" jovem Aroldo Knopp, do senhor Paulo Neuburger .

. DIA 24: a senhora dona «Correio do Norte» cum-

Joana . espôsa do sr. Lúcio primenta os anioersariantes
Bialeski; o senhor Oswaldo, almeiando-lhes felicidades.

,Convite'
.

o GREMIO xv DE JULHO em conjunto com a

SOCIEDA'DE BENEFICENTE OPERARIA, tem a subida
honra: em convidar V. Sa. e Exma. Família para a grande
5.a FESTA DO CHOPP (Brahma) a ser 'realizada dia 04
de dezembro próximo, nos salões da S.RO., _

abrilhantada

pelo conjunto SELECTUS QUARTET e BANDINHA
VITORIA 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 SOCIEDAD·E BENEFI
CENTE op·ERARIA, aos preços de Gr$ 20,00 o caneco

e Cr$ 5,00 a mesa'. 'l, .Sn

Proi�i�,ãD
Certificado
extraviado

JOÃO SZCZYGIEL decla
ra pará os efeitos legais ter

extraviado o Certificad� 0.°
192966, do veículo Merce
des, côr azul, motor .

t '\

�2198010007517, ano 1967,
placa DA 0219. Ficando o

mesmo sem efeito por ter

sido requerido a 2a. via.

.

ALI avisa

Rio

Negro, erp Taunay, se

responsgbílízando pelo que
vier ac6ntecer aos infratores.

"

.I ----------------�--..·_----------------I..------_.------.

nas Lojas M E R H Y 5 E L E M E
".�

.-'

vendem���ãé la." linha.
#p

.

"' .

0·5' PNEUS comprados
,.

50duram
•

mais

MERH�A.,�.
735., Fone, 366 Canoinhas - Santa Ca1arina

elA ._

�----------------------------I------__------------_.-----.
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Ci n e Vel a
(O LANÇADOR DE sue SSOS)

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

HOJE, em senão única ali 20,15 horas - ce .ur� 14 anOI,
DOMIN , em mstinê .. ai 13,45 horaa censura livre

'

Mais uma fo idâvel comédia de Walt Ois ey tôde colorida:

o da Floresta 'Encantada
DOMINGO, em trêl le..õel .. ai 1 e 19 horal -

eensuee li e; ai 21,15 horal ceneuea 14 anol

A Columbia Pictures orgulha. se de apr "ntar um dos melho
reI filmei da. tempora ,todo em Cine sscope e Technicolor:

o
Estrelado. pela melhor

Omar Sharif. Um
- ....--.....-

DIA 22, 2a. feira. a. 2 ,15

O Ouro
DIA 23, 3a. feira - - censuee 14 anol

14 anol'

DIAS 25 e 26, 51l. e 6 • feira" ai 0,15 h - eens, 14 Anol
Um filme nacio' aI estrelado p r Adriaga Prieto:

As 'Du s Faces a Moeda

\

OlA 27,lábado 'I 20,15 hora.
DIA 28, domin o • ai 13,45 hora.
Um super Bang ang todo colorido.

Estrelado por Robert R
,

�acada ao Pist
DIA' 28, d�Lin:o, em trêl lel.Õell e.2I,I'5 boral
Um e8pefa'�ular filme todo colorido em Ci emascope, _elltre·

:' lado por Jim Brown e Lee Van

EL (ONDOR

cenlura 14 anol 'e
censura livre

A maior � mais violenta aventura Da tenta iva de explodir
a invencível "EL CONDOR". Um filme fil ado em 70mm.

, N.B. 1!:9te fIlme ainda não foi lançado no P!lraD� e S. Catarina.

Aguardem o colosso de Walt Dlsneye
Nunca é Tarde para Amar - Technicolor

Superme
'recebeu' de

\

Coma à vontade sem engor(:jar.

Esparsas- Notas -

Feí um marcante' aconteci
mento a inauguração oficial do

'EstádíoWtegendo Olsen, domin
go último, em Marcilic Dias.

x x x

Segundo informes da capital,
o nôvo Juiz da comarca deverá
ser o magistrado dr. Geraldo
Batista, servíndo agora na co-

marca de Iterópolis,
'

��.�••mm.mR.mmB�•••E�me•••�••••��Em�.����••�m�m••��BeB��Be�.�II '

'

\'

I Casa Para Todos, sempre atualizada, agora ofereçe-Ihe mais vantagens,
R .

-

II 'Vendas em 4 prestações mensais, sem acréscimo, sem despesa alguma, peloII '

" Cartão Bradesco Utilize seu Cartão Bradesco, comprando na popularíssima
'.

I CASA PARA� TODOS em 1 a 4 prestações mensais.
;;

I CA SA PARA TODOS pra�:n�a2�;triz
1.�m�B�.m.Bmm����m.B�E.�•••��Bm�mB••e••�mm••a��m.���E�_•••m.

x x x

o Nôvo Hotel Scholze devE'
rá ter seu inicio 8' psr ttr de

janeirc, com pcssível financia
mento da Caix- Econômíce Fe·
deral. O e díff cto o ever

á

conter

com 3 andares e vários apar
tementes, com o, lo dtspensavel
confôrto da época.

x x x

O conhecido advogado doutor
Saulo Carvalho vem de ser

escolhtdo, muito justamente,
paraninfo da nova turma de
normalistas do Colégio Sagrado
Coração de Jesus.

x x x

Vem aí, reinando grande anl

mação para o pvento" o anun

ciado baile do Chopp, promoção
do Grêmio XV de Julho e So,
cledade Beneficente Operária,
dia 4 de dezembro próximo.

x x x
,

A próxima reunião da Asso

ciação dos Municípios do Plll
nalto Norte Cetsrmense, AM
PLA, será em Mafra, com a

possível per tícipação do Depu
tado Arolde Carvalho e Presi
dente do IBDF. dr. Mauricio, de
Mello Franco Nlibuco.

x x x

o Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto esteve entre

, nós neste último fim rie sema

na, participando de festejos em

Major Vieira e Marcilío Dias.
visitando, na oportunidade. o

vizinho'Município, de lrineópolis.
x x x

O sr. Wiegando Olsen, satis
feito com 8 ótima apreseotação
da Banda qUE; leva o seu nome,
autorrzou domingo, aos seus

assessores, a ímeuíata contrata

ção de um maestro proftestonal
afim de apr ítnorá-Ia, aduzíndo:

quero essa banda igualou m-Ihor
às seus congenêres de São Bento'
e Rio Ne grrnho.

x x x

O edifício dos Corretos e

T�légrafo6 es tá sendo todo re

modelado mais um presente do
Covêrno Federal ii nossa cidade.
.f: mis ter que se afirme. também,
que os seus serviços foram

grandemente melhoraoos.

x x :&

o Industrtal lir: Wiegando
Olsen também em adiantados
estudos para ampliação, de seu

1. Em Major Vieira festival a

càrgo do índustríal Odilon Da.
vet: Chute Sêco local 2 e Major
Vieira

.

O, além da gostosa @

concorrida churrascada. O pró.,

I

xírno encontro será na faz"nda
do industrial sr. Ludovico Dam,
broskí, ditl 28 do corrente.

x x x

parque Da f1orescentl>, vila de

Marcílío Dias. Pleiteia de mo

mento a construção, naquela
localidade, de 50 casas populares
afim, de atender seus noVOS

emprl'gados, A reivindicaç-ão
devpré ser levada a Direção da

COHAB.
x x x

No bonito e ensolarado do

mingo ssporttvo último. tivemos
os seguintes resultados: em M.

Dias, inauguração oficial do

Estádio Wiegando Olsen: Tigre
de Joínvllle 2 e São Bernardo

E amanhã, no Estádio Ben@>
dito Th. de Carvalho Júnior, o

jogo
_

revanche: Ouro Verde e

São Bernardo.

Associação Espírita "Lar de Jesus"
BALANÇO GERAL DA FESTA PRÓ CONSTRUçlo DO LAR,

REALIZADO DIA 31/10/11
Renda bruta: C{$ 12.403,65

'\

Renda líquida: Cr$
.
9.338,33

Estoque demercadorias e prendas que sobraram: Cr$ 1.975,00
SUB-TOTAL:

Benda" líquida Cr$ 9.338,33
Estoque (;r$ 1.975,00

T O T A L Cr$ 11.313,33
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A DIRETORIA

é um

Supermercado JordaD
Vá' 'lá que tem mais.

I
I
I
I
I
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




