
i�Lnci'onários Públicos
..

Estaduais Ganhando I

SALARIOS DE FOME

Aumento do funcionalismo municipal

Funcionários da Prefeitura

'confiantes na rejeição' do
'--

V ETO do Prefeito Municipal
Funcionários Públicos Municipais I estão confiantes

nos vereadores que'na próxima' terça-feira, apreciarão o

véto do prefeito João Colodel sobre a nova tabela que
concede aumento de vencimentos.' Nas últimas sessões
do Poder Legislativo do mês de Junho, foi encaminhada
a aquela Casa do Povo, um projeto Lei anexada uma

tabela que concedia um a.umento baseado num Abono
de Emergencia em vigor desde dezembro do ano passado.
Desatualizado, pois diante do elevado custo de vida, en

tendeu a Câmara de Vereadores que o mesmo não podia
ser considerado como aumento de vencimentos' e que
um legítimo aumento deveria ser dado aos funcionários
públicos municipais. E o fez, apresentando urna nova

tabela condigna com os cargos que os mesmos ocupam.
Sendo aprovada pela maioria dos vereadores. Vetada
pelo prefeito João Colodel, o véto será apreciado terça
feira, quando a Carnara se reunirá em periodo ordinário.

Os funcionários aguardam com ansiedade e per
manecem confiantes na solução que os vereadores na

iniciativa injusta do prefeito Colodel que segundo de

clara, em hipotese alguma sancionará a tabela aprovada
pela Camara. Tudo faz crer que, o véto será rejeitado.
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Já descrentes de tudo, os funcionários públicos
estaduais, vinculados ao Poder Executivo, continuam ga
nhando salário de fome. Suas justas reivindicações não

tem sido atendidas pelo Governo Estadual. Foi-lhes pro
metida desde o início _do ano, majoração de seus parcos
vencimentos 'ou salários, sem que até esta data, nenhuma
Mensagem encaminhou o sr. Celso Ramos à Assembleia.

Pequenos lavradores
Recente publicação do Delegado Regional do Im-

posto de Renda sediado em Florianópolis, diz que a ar- financiados pelo 88
recadação estadual aumentou em 110,5 por cento: G O Banco do Brasil em nossa

cálculo foi feito sôbre a arrecadação. registrada até julho Cidade através da Carteira de

nas' repartições fazendárias de Santa Catarina, onde se Crédito Agrtcola e Industrial

verificou, recolhimento de Cr$ 128,867.644,50 de imposto está intensificando os financia-
mentos assistenciais aos pe-

de renda, sobre um montante de Cr$ 536.173,414,20 no
quenos e médios lavradores.

mesmo periodo do ano passado. Isso tratando-se exclu-
.

Tendo já o' Banco do Brasil

sivamente do imposto de renda, cujo retorno, o Estado conquistado a simpatia e con

recebe este ano, um aumento de mais de cem por cento. fiança dos lavradores que hoje

A arrecadação .normal do Estado '(IVC; PLAMEG e outros ja procuram o Banco para obter
, qualquer informação, anualmen-

impostos) colocou Santa Catarina como o Estado que maior te o número d� lavradores be-

arrecadação tem, considerando sua extensão territorial e neficiados com emprestimos a

sua pouca populacão. 'grícolas é muito grande e isso

vem repercutindo consequente-
Milhões são gastos, em tarefas de pouca urgência. mente no aumento da produção.

Desde a posse do sr. Celso Ramos até o mês de julho" Temos hoje, graças. a esse

mais de" 500 novos funcionárias foram admitidos. As re- empréstimo" � melhor padrão

partições públicas estaduais, todas sem ecxeção, em todos técnico na lavoura - produtos
selecionados e uma lavoura

os municípios catarinenses, estão superlotadas. Onde dois
supervísíonada, porque o Banco

funcionários podem perfeitamente fazer o serviço, vê-se do Brasil alem do interêsse do

que foram admitidos para a mesma repartição e setor de empréstimo, quer o aumento �
serviço, mais de cinco. Outros milhares de cruzeiros, são .desenvolvímento da. produção

desperdiçados em luxo ou coisas supérfluas, enquanto os
. agrícola.,.

verdadeiros servidores públicos, continuam apertando cada i O sr. Americano do Brasil

vez mais o cinto, vendo a miséria e a fome a rondar- Gomes atual gerente do Banco,

Ih
- conhecendo os problemas quelhes os lares, onde seus fi os muitas vezes nao tem nem 'entravavam o desenvolvimento

pão para comer, dado o espantoso custo de vida, que da lavoura canoinhense impedi
ninguem mais pode sustar. da pela falta de assistência am-

pla, está dando plena atividade
O Estado de Santa Catarina é o que pior paga a Carteira de Crédito Agrícola,

O seu servidor. É o que mais arrecada. É onde se paga diminuindo em grande parte a

o impôsto mais caro do Brasil. É o único Estado da Fe- burocracia existente para essa

deração que tem um Plano de Metas que não funciona. modalidade de emprestimo, vi
� sando atender a todos os ínte
E um Estado que recebeu um Governador eleito por uma ressados.
coligação de partidos políticos, que - empossado o can-

didato eleito - traiu os compromissos assumidos, isolando
se para atender exclusivamente seus correligionários.

É necessário, é urgente, e sobretudo inadiável, q�e
Governador, Secretários e Deputados estaduais, saiam de
suas inércias e venham

.

em Socorro dessa legião aflitiva'

de funcionários públicos, que não mais I podem viver com

o salàrio de fome que percebem, muito menor que o

salário mínimo de Santa Catarina.

Oiret�re�: R. R. �A �llYA f' AlfRm� O. �AR�I���
FONE, 128

�erente: IlHASS �mMf
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2

Camara Municipal
de Canoinhas ,

Edital de Convocação
.O Cidadão Ney Pacheco de

Miranda Lima, Presidente da
Câmara Municipal de Canoi

nhas, Estado de Santa Catarina,
convoca os senhores Vereadores,
para as Sessões da Câmara Mu

nicipal, correspondentes ao ter
ceiro período legislativo, 'a terem
início dia 6 de agosto proxímo
vindouro, ás 17 horas, no local
de costume.

Canoinhas, 31 de julho de 1963

Ney Pacheco de Miranda Lima

Presidente

o Deputado Aroldo·
Carvalho e o orcamento

. ,

da União para 1964
O Deputado conterrâneo,

um dos mais operosos da
representação catarinense
na Camara Federal, desde

que assumiu a sua cadeira.
por força de sua reeleição,
transferiu-se, juntamente
com sua família, para
Brasília, dela só se ausen- ,

tando, agora; por ocasião
das férias de julho. E as-

,-,sim agiu, o ilustre parla
mentar, afim' de melhor,
atender os anseios de todos
os catarinenses, princi
palmente os da regiao
norte,' e, em particular, os
da sua terra natal, como

não podia deixar de ser.

Assim agindo, o nobre
coestaduano, no mês de

junho último. dedicou toda a sua atividade na votação do orçá
menta da União para 1964, agora como integrante de uma de
suas+ comissões; no destaque das respectivas verbas, sempre
atento .às nossas justas reivindicações, conforme segue:

Pelo ·Ministério de Educação e Cultura
Ginásio Santa Santa Cruz _ Menutenção e Desenvolvimento do

Ensino.

, Despesas de qualquer natureza com a expansão e aper
feiçoamento do ensino secundária, diretam ente ou mediante
convênio com entidades privadas, Cr$ 500.000,00;

DF.STAQUE-'SE PARA:
Ginásio Santa Cruz' de Canoinhas, mediante convênio
Cr$ 5'.000.000,00;

Escola Técnica do Comércio _. Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino

Despesas de qualquer natureza com a expansão do ensino
comercial, diretamente ou mediante convênio com enti
dades públicas e privadas, cr$ 200.00Q,0?;
DESTAQUE-SE PARA:
Escola Técnica do Comércio de Canoinhas, da Associação
Profissional de Contabilistas 1 de Canoinhas, mediante
convênio, para -expansão e

.

aperfeiçoamento do ensino
comercial, inclusive obras e equipamentos, Cr$
10.000.000,00;

� Parque Infantil - DESTAQUE-SE PARA:
/

NOTA da BIC
Em vista de seu Diretor,

Rvmo.
.

Pe. Frei Elzeario
Schmitt ofm., ter sido trans-

.

ferido, a Biblioteca Infantil
de Canoinhas, entidade pú
blica e

.

de iniciativa parti
cular passará a ter expe
diente normal após ser efe

tuado um levantamento dos
bens existentes.

Eventualmente a direção
da mesma está a cargo do
Bibliotecário - Secretário Sr.
Zeno Zippel.

Canoinhas, 29 de julho
de 1.963.

Biblioteca Infantil de Ca-
noinhas.

ZENO ZIPPEL ./

Manutenção e ampliação do Parque Infantil de Canoinhas,
mediante auxílio à Prefeitura, Cr$ 1.000.000,00;

Biblioteca Infantil _ DESTAQUE-SE PÀRA:
Biblioteca Infantil de Canoinhas, para aquisição de livros '

e equipamentos, móveis ou ampliação, Cr$ 5.000.000,00;
-,

Ginásio Industrial - Auxílio, mediante convênios com entidades
públicas ou particulares, para obras, equipamentos, insta
lações e manutenção de ginásios industriais, inclusive
para a transformação de estabelecimentos de ensino de
outra natureza em ginásios de tipo industrial, a ser
aplicada através da Diretoria do' Ensino Industrial;

DESTAQUE-SE PARA:
Ginásio Santa, Cruz de Canoinhas para a construção e

r instalação de um Ginásio Industrial, cr$ 10.000.000,00;

Colégio Sagrado Coração de Jesus - 7)' Outras Entidades.

19) Cooperação financeira, com os seguintes estabeleci
mentos de ensino para encargos de manutenção,
instalação, obras e equipamentos;

DESTAQUE-SE PARA:
Escola Normal e Ginásio Sagrado Coração de" Jesu�, 1 de
Canoinhas, c-s 5.000,000,00;

(continua no próximo número)
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MÁQUINAS DE ESCREVER
E BARBEADORES ELÉTRICOS REIINGTON

Informações com

ITHASS SELEME

DISPONHA DA

Para os transportes de' suas cargas

Rio - São Paulo -Curitiba /

.......................................................

Quando fizer seu itinerário' de passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

obras do FRIGOIFRICO
.

-

Sintese do Projeto de Aumento Aprovado> Pela
CÂMARA FEDERAL
cionario igual ao maior salário
minimo vigente no país;
- �fetivação dos interinos

admitidos até a data da lei n.

4.069:
'

- Extensão do direito da

readaptação aos servidores afss- \
tados das suas funções por
dois' anos ininterruptos ou cinco
anos com interrupção até a da
ta da presente lei: ,_'_

- Vigência do aumento a

partir de 1. de junho:
- Extensão do aumento ao

pessoal temporario e de obras:

- Aumento de 31 para os

marítimos: '

- Prazo de seis meses para
ser ultimada a readaptação:,

Aumento . do Funcionalismo

\
o projeto de aumento ao Iun-

cionalismo civil e militar da
União. que o presidente da Re

pública sancionou prevê, em

sintese, as seguintes vantagens
para os funcionários públicos
federais civis e militares: \

, ,�/

Aumento de 70% para o fun
cionalismo civil e militar:

Salário-família de 4 mil cru
'_

�. zeíros:

Vencimento teto dp. Cr$ ...
350,000,00:

Readaptação processada dire
taménte pelos orgãos do pes
soal, independentemente do
DASP:

I

Empréstimo compulsório má-
ximo de 3,5% sôbre os rendi
mentos acima de Cr$ 2.000.285,00
anuais: - Fixação dos vencimentos

Municipalização das fundações. dos professores catedràticos em

de Brasília e federalização da 120 mil cruzeiros: -,

I

Fundação Brasil Central.
_ Asseguração do direito, de

Transformação do pessoal da opção ao pessoal transferido pa
NOVACAP em servidores Je- ra a Guanabara, por ocasiãoda
decais: mudança da capital:

'

Salário mínimo para o fun- Exigência de concurso para

, ,

UTILITARIO

. ,

"

Abre suas proprias estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas, os mais duros camirilios. E por ser de grande
mobilidade, 'atinge lugares inacessíveis a outros veículos.

Sólido, potente, econômico, o utilitário "Jeep" Universal
é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

"JEEP"101-2 PORTAS
Tro'nsporta 8 passagei·
ros, perfeitamente' oco
modac!os.Tração em 2 ou
nas 4 rodos e reduzida.

o veículo �ois útil do mUl1do'
,/

/
!

sÓ,

o MELHOR CERTIFiCADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar da data do compro ou 12,00b km de uso.

.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior prazer
em colocar os três modelos à sua disposição, pa
ra que você mesmo experimente e comprove suas

vantagens excepcionais.
�

"JEEP"101- 4 PORTAS
Assentos para 6 pessoas,
4 portos facilitam o aces

so. Trocõo em 2 ou 'nas
4 roda� e reduzida.

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.
li:

Rua Vidal' Ramos, 203

SANTA
c��

CATARINA �CANOIN,HAS

t-; ,

38·1963

Federal

/

./

os cargos isolados de provimen-
to efetivo:

' ,

Direito de acesso dos
guarda-fios a inspetores de li
nhas:

aprendizes diplomados
por escolas técnicas ficarão com
o direito de enquadramento co

mo artífices.
,

-' garantido o direito de
nomeação a todos os candida
tos aprovados em concurso já
homologado ou em fase de ho

mologação e prorrogação -do

prazo de validade dos mesmos

rpor dois anos;
- garantido o direito de

'

en

quadramento na classe inicial
da Serie de classe correspon=,
dente á sua profissão, desde
que esteja hà dois anos no

exercício da sua atividade pro-
fissional,

,

- risco de vida'pára o pessoal
do 'Corpo de Bonbeíros da Gua-'
nabara e da Capital Federal.
inclusive para o pessoal da Po
lícia Militar; �/
- suprimidas as etapas .dos

sargentos e suboficiais que fi
carão arranchados de 'maneira
semelhante aos oficiais;
� não sofrerão quaisquer

restrições, salvo as 'já consigna
das na lei n. 4.069, os que per
cebem vencimentos superiores
a 105 mil cruzeiros:
- foi fixado o prazo de 12Ó

dias para a revisão da classífi
'cação dos cargos técnicos e re

visão do Código de Vencimen
tos e VantageI_ls dos Militares.

Comentário de

um Árbitro
Eu, NERY SARDA, torno

público o seguinte: desde que
assumi o compromisso, com o _.

o sr. Clementina Píeczarka, pa
ra ser árbitro da Liga Esporti
va Canoinhense, procurei tor
nar-me conhecedor de todas as

inovações nas Regras de Futebol.
Sendo assim, com os conheci
mentos que eu já tinha, posso
apitar uma partida sem medo
de errar.

Levo 80 conhecimento dos

'desportistas de que, o que tenho
feito em, certas partidas, ou

sejam, expulsões por palavras
imorais, gestos obcenos ou )re

petição de lances, é o que diz
a regra, /

Outrossim peço aos distintos
aficcíonados do esporte rei, que
para esclarecímentos de duvidas
a respeito do futebol, podem
dirigir- se a mim por cartas,

pedindo explicações, que darei
com a maior satisfação. Torno
bem claro, que minhas atuações
t-ão imparciais, porque não te-
ho cores partidárias ou

cl u bisticas.
.

Aviso ao ilustre .locutor da
rádio Canoinhas, senhor Mauro
Man, que �starei ao inteiro

dispor para dllr-Ihe aulas de

rt>gra de futebol, para que não
,critique um árbitro sem conhe
cimentos.

Nery Sardá

MASSASI
para Vidraças

C,A SA, ESMALTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



...E QUE TAL A VIDA PERFEITA? I V C.Jovem de, bôa vontade! Se voçê tem saúde normal, suficiente •

capacidade intelectual para estudar e aproveitar ao máximo lual ab d
'

tídões, e principalmente caráter 8adio, para amar 8 Deu. e 80 pró- as
ximo como a si mesmo talves VOCE TENHA VOCAÇÃO PARA A
VIDA PERFEITA para a vida monâetica! Não custa experimentar,
OU, pelo menos, informar. Ia.

'

Médico, Advogado, Engenheiro, Ecouomista, Jornalista .. , Ião
excelente. profil8õe., sem dúvidal , Ma. te Deus o chama; le Deus o

distingue com 'o ri.ail honeeso convite que a criatura humana pode
receber, então não duvideI Estâ em ioga lua felicidade eternal

NÓI deeeiamoa ardentemente q�e você acerte na escolha de
'lua vocação! Se quizer conhecer a vida de um monge ou de um

irmão leigo beneditino, visite-noe ou escreva nOI.

Nosio endereço, é:
D. ROMUALDO GORJON VALLEJO, osb.

Mosteiro de São Bento -' Caixa Postal, 118 - São Paulo - SP

.
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Visitas ao Frigorífico Canoinhas S.A.
No decorrer da semana o

Frigorífico recebeu as seguintes
visitas:
Albino R Budant, Cândido

Freitas, Raul Roeder, Casto J.
Pereira, João Wunderlich, Fran
cisco Bueuo, Juvenil Gomes da

Silva, Everton Bootz, .José
Reva, Guido Fuk, João Seleme,
Guilherme Prust, Wilsoó Mu

rara, Dr. Waldomiro Krswchy
chyn, Dr. Alberto Nícolazzí,
Dr. Nery Waltrick, Dr. José
Vieira Dutra.

'1 ,

Vera Cruz
A P R ES EN TA:

HOJE - á. 20,00 hora. impróprio até 14 aQo.

CARROCINHA
na apresentação do incomparável MAZAROPI e DORIS MONTEIRO

DOMINGO -. á. 13,50 horas - céneuea livre
, \

A Carrocinha
à. 16,00 hora. Cenaura livre

DOMINGO _ à. 19,00 hora. _. Imprôprio até 14 ano.
à. 21,30 horae

Os 4 (ava,leiros do Apocalipse
Estréia amanhã na tela do Cine Vera Cruz Um dos maiores
filmes do momento. - Aquela paixão escravizou-os enquanto o

mundo estremecia! O ímpeto de um amor reíto de pecado e

angústia. Paixão avassaladora em plena hecatombe mundial. -

amor... paixão desvairada ... intriga: .. num espetáculo magnícente
corno poucos. Em inacreditável cínemascope. Estrelando: GLENN

,

FORD - INGRID THULlN - CHARLES BOYER.

28. Feira - à. 20,00 hn•• imp. até 14 ano. - REP�ISE
-----,

3a. feira - à. 20,00 hor�. -' impróprio até 14 ano.

VINGANÇA DIABÓLICA
Mistério e suspense! Drama e sexo! Friamente a vingança foi.
arquitetada contra o homem que tanto mal lhe havia causado.

- A emoção atormenta a platéia - DENNIS O�KEEFE

4a. feira - a. 20,00 hora. - impróprio até 14 ano.

ENTREI DE GAIATO
com Zé' Trindade,

5a. Feira - a./20,OO horas - impróprio de 14 ano.

Os Sete Cavalheiros 'do Diabo
Todos são muitos honrados, mas no banco falta um milhão de
Libras esterlinas. Ironia, sátira e humor inglês, profusão de

gargalhadas num filme de inteligencia, graça e .roubos.
com Jack. Hawkins e Nigel Patrick.

6a, Feira - a. 20,00 horas - impróprio até 18 suo.

DECAMA
Sua beleza provocante desencadeava ondas de paixões Incontro:

láveis. - com ANNA BRAZZOU e MIKE NIcHOLS.

'-�-
.

I

Fundição Tupy S/A
de Joinville,

'

democratiza capital
Setenta e quatro colaboradores

da Fundição Tupy S.A., de Jo
inville, acabam de subscrever
ações daquela empresa catarí
nense.

Fato digno de ser ressaltado
é o de que a subscrição está
sendo finsncíada pela própria
empresa, constituindo, portanto,
mais uma contribuição da livre
iniciativa em favor da melhoria
das' condições de vida dos
trabalhadores.

'

Apreensão
classes'

produtoras
'\

Dirigentes da' Associação .Co-
mercial e Industrial de Joinvílle
estiveram, recentemente, em

Florianópolis para expor ao Se
cretário da Fazenda' do Estado
as graves apreensões da indús
tria do norte catarinense ante

, o propalado aumento do Impos
to de Vendas e' Consignações.
Nessa ocasião, foi, recordada a

elevada íncidencia dessa tribu
tação em Santa Catarina e

exposta a situação de flagrante
desigualdade das classes produ
toras catarinense diante de suas

congêneres de outras regiões
do país, face ao fisco estadual.

V'ENDE-SE
\

2'0 (vinte) alqueires de
terra de 'planta e erva I,
com casa, paiol, barbaquà
inteiramente cercado, locali
zado em Sereia, neste Mu
nicípio. Doze quilometros do
centro ..da cidade a proprie
dade.

Informações na Redação
deste jornal. 3x

TERRENO A VENDA �

Pilarzinho Curitiba
Bem localizado, medindo

12 metros de frente por :15
, de fundos.

,

Interessados: Falar com o

sr. ROMEU no escritório
, da firma A. Scultetus. 1

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. I/n 844
JOBNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS �ABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Çanoinhal • S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez c-s 70,00 1 vez Cr$ 50,00
4 vezes Cr$ 50,00 4 vezel Cr$ 40,00
8 ou mail Cr$ 40,00 8 ou mail Cr$ 25,00

Página inteira Cr$ 12.000,00 Página inteira Cr$ 8.000,00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

Originais de artigcs enviados a Redação, publicado. ou

não, permanecerá em podder a meama,
'

A Redação não endoasa conceito. emitido. em artigol al.inado•.

CAÇADORES E PESCADORES DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Revolvere. "TAURUS" e "ROSSI" todos calibre. Eepingardaa
pi caça, nacionaie e eetraegeíras dai melhore. procedêuciaa.
Belas • Chumhos v Espoletas. Polvoras - Vareta. de limpeza
de armai - Camaa de campanha - Lanterna. - Pilhaa - Faca.
• 'Facões • Canivetes - Capai pi armaI e coldre. - Cartucho.

,

de metal e papelão "SUPER REPELEX".
. .

O 'maior sortimento de epetrechos par'a caçadorea e peecadores.

7J •

,
.

Côrte
,

Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)
CANOINHAS SANTA CATARINA

Vende-se uma propriedade,
casa de morada e uma

Atafona instalada, quatro
alqueires de terreno de
'planta, inclusive 1 alqueire,
de aípfm plantado com 1 e

2 anos, preço base Cr$
550.000,00.
Vêr e tratar com o

proprietàrio Sr. Luiz B.
Zanziski, em Lagoa do
Sul. xx

Refaça suas Iorçes, tomando

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande • mas em Canoinh�s

BI'G é O melhor café

faRA fERIDAS,
E C Z ,[ MAS,
nr lft'M fi C o ES,
C,O C E I R A S,
F R I E fR '4 S,
ESPINHIS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

'�''''�t ';:1'
�- � _\. .
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Prefeitura' Municipal de Major VieiraCooperativa de,
Matá "Canoinhas"

Edital

Produtores de
Ltda.

Convocação
Lei N. 58, de 16-7·63

Elevá os valores dos Padrões de vencimentos
dos Professores Municipais.

Antonio Maljbn Becil, Prefeito Municipal de Maior Vieira.
Estado de Santa Catarina', faz saber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanciono a seguinte

L E I
Artigo 1. - OI vencimento. dOI Profeaaoree Municipais

foram reejustadoe a pareir de i-. de junho do ano corrente, na forma
estabelecida no artigo 2°. desta lei.

Artigo 2. - A escala padrão de vencimento. adotada pela
Lei N. 6, de 13 12·61, e' repreaentada pelas letras de A a Q, palia a

vigorar com oe valores especificados na tabela seguinte.

de
O Presidente da) C?op.e�ativ!l de Produtores de Mate Canoi

nha. Ltda., usando das átribuições que lhe conferem 08 Estetutoa
Sociais, resolve convocar 8 Assembléia Geral Ordinária dos Associados,
a realizar'le na respectiva sêde social no dia 18 de agoato próximo
às 7 hora I, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, afim de, tratar dos
618unlol cODstantes da 8eguinte

ORDEM DO' DIA

\ 1., ..;.... Deliberar sobre o Balanço, Relatório do Conselho de
Adminietração e Parecer do Conselho Fiscal;

2) - Eleição de novos membro. do Conselho de Adminis
tração e respectivos Suplentes;

Cargoa Padrão
Vencimento
MeDIaI

Eleição de novai membros do Conselho Fiscal e !leUII3)
euplentes; ,

4) Eleição dOI Delegados desta Cooperativa iunto à Fe-
,deração da. Cooperativas de Produtores de Mate Santa Catarina
Ltda.

'

Profeesor Normalista
Proíeseor Reg. Ensino Primário
Professor Coniptementariata
Professor Habilitado

Q
L
F
A

Cr$ ó.200,OO
Cr$ 5.400,00
Cr$ 4500,00
Cr$ 3600.00

Artigo 3. - A de.pela decorrente delta Lei correrá por
5) - Outros essuntoe de interêase da Cooperativa. conte das dotaçõea própria. do orçamento em vigor, auplementadas

.e necessário.
Não havendo número legal para instalação da Assembléia em Artigo 4; - ,E.ta Lei entrará em vigor na data de lua

primeira convocação fica, desde já, feita a SEGUNDA CONVUCA·
_ publicação. revogadas a. dieposiçõee em contrário.

ÇÃO, para as 8 hora. do mesmo dia. .

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 16 de julho de 1963.
Antonio Maron Secil -. Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na Secretaria Municipal, a08 17
dia. do mês de julho de 1963, e no jornal Correio do Norte N: 744.

Nadir Müller - Secretário
I '

A Se ainda desta vez não houver número legal, fica feita a

TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para ali 9 horas, ou aeja
'

uma hora apôs a segunda.
E para que chegue ao conhecimento de todos OI interesaadoa,

pal.OU·lle o presente edital que lerá afixado na sêde da Cooperativa,"
aeUli' postos e armazene, bem como em locai li públicos habituaie,
dentro de sua área de ação e remetido. a08 alDociadol por processos
que comprovem remeesa e recebimento. na medida do poesível.

Canoinhas, 3 de agosto de 1963.
I' -

Miguel Procopiak - Presidente

VENDE-SE
Vende-se um caminhão chevrolet 38 em perfeito

estado. Informaçoes em Papanduva com o senhor
VICTOR MALAKOVSKI

MM

- o c�rr(J que sua família aguardava!

r

- I

I ,
'

Versátil ... seguro ... o Sim�a Jangada é o veículo de classe mais adequado' para os pequenos - grandes serviços na cidade ou no' campo.
Conheça-o de perto para julgar suas notáveis características de desempenho, espaço e confôrto'! Motor V·S de 9S HP - Fôrça para
tôdas as tarefas' com reserva de potência mesmo quando o veículo viaja com lotação completa! 3' Sincros! .L Caixa de marchas com

ta., 2a. e 3a. sincronizadas, facilitando as manobras e permitindo totai aproveitamento do motor! Espaço para tudo! - O Jangada leva

6 passageiros e ainda tem duas banquetas para mais 2. Amplo baqaqeiro sôbre o teto. 4 portas laterais e �rande porta d.upla.,traseira.
Sistema anti-roubo - Trava especial que imobiliza o câmbio na marcha-ré! Estofamento ultra-ríurável s-- em plástico de alta

qU61idade, à prova de manchas. E tõdas as demais características de excelência que fizeram famosos os modelos da linha SIMCA!
f • A I

ELEGANTE, VELOZ, ELE PASSA ... E UM SIMCA
..

CONCESSIONÁRIOS EM CANOINHAS

V. MERHY SELEME & FILHOS
Venha examiná-lo ainda hoje. Co
nheça nossos planos de pagamento.
Assistêncla técnica perfeita através
de oficinas autorizadas Simca.-

Rua Paula Pereira, 735 - Caixa Postal 220 - End. �elf'gráfico Comercial

E 'CONTINUAMOS VENDENDO PELOS MELHORES PREÇOS <A VISTA OU A PRASO
-r
I

3x

lei N. 57 de 16-7·63
, Autoriza concorrencia pú.
blica para construção de
uma ponte.
Antonio Maron Becíl, Prefeito

Municipal de Maior Vieira
E.tado de Santa Catarina, fa�
saber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanoiono a .eguinte

L E I

Artigo 1. - Fica o Senhor
Prefeito Municipal autorizado 8

construir a metade de uma ponte
de madeira na localidade de Rio
da Serra. sobre o Rio da Serra,
em sociedade com o Município
de Monte Cadela.

Artigo 2. - Fica desde iá o

Sr. Prefeito Municipal autorizado
a

-

dispender da importancia de
Cr$ 35 UOO,OO (trinta e cinco mil
cruzeiros), para fazer face com 81

deepeaas de conetrução da referi.
da ponte.

Artigo 3. - A referida despesa
correrá por verba própria do oro

çamento vigente (8.23-1.)
Artigo 4. - Esta Lei entrará

em vigor na data de lua publi
cação, 'revogadas a. dieposiçõe,
em contrário.

I
,

I

Prefeitura Municipal de Maior!
Vieira, em 16 de julho de 1963.

Antonio Maron Secil
Prefeito Municipal

Publi�ada a. presente Lei na

Secretaria Municipal aOI 17 dia.
do mês de julho de 1963 eino

jornal Correio do Norte' N. 744.

Nadir Müller - Secretário.

16.& CR • 14.a DR -

J�ota de Alistam-eoto'
Militar • Canoinhas

"SERVIÇO MILITAR"

Campanha do Alistamento
Militar Ano 1963 - 2.8 Fase

Todos . os Jovens das classes
de 1945-1946 e 1947 - e de
classes anteriores ainda em de
bito para com o serviço militar
deverão alistar.se.

"Todos os brasileiros são obrí

gados ao serviço militar ou

outros .encargos necessáríos à
defesa da Pátria, nos têrmos e

sob as penas da Lei (Artig.o
190 da Constituição e arts. 2°.
e' 4°. da Lei do Serviço Milí
tar)".
Brasileiro Cumpre Teu Dever

Alista-te para o Serviço Militar.

V'end e s s e
Móveis com pouco uso,

jogos completos de quarto
de' casal, quarto dê crianças,
sala, casinha, geladeira Con

sul, enceradeira Arno.

Ver e tratar na residência

do sr. Donald Kemp
sub-gerente, da Rigesa em

Th:B;S BARRAS 2

Churrascaria I D E A L
de,PAULO JARSCHEL
Um bom' churrasco, a

qualquer hora.
'

Rua Paula Pereira, 477

V I O 'R O 5
,

\.-�

Plano, Martelado e Granito
�.. :1,

Casa Esmalte' �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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«Mês da Bôa COiDp,ra»-
na- sua

CASA PEREIRA
"

Tudo
Com100/0de desconto
nascompras, À V 1ST A

C R E D I

,

Ternos da Linha Renner Brasil dêsde Cr$ 14.900,00
Ternos para rapazes dêsde Cr$ 8.900,00
Calças ESP9rte Renner dêsde Cr$ 5.900,00
Calças Serrano 6 Santista dêsde Cr$ 2.250,00
Camisas (Em Liquidação Total) dêsda Cr$ 900,00
-Calçados - Malhas Hering - Meias - Pijamas -

Japonas - Gravatas - Cintos

TUDO com GRANDES vantagens no

cCMês da Bôa Compra"
da sua

CASA /P/EREIRA
12anos vendendo bôa qualidade

1";""
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Vantagem E x t r a

no "MtS· DA BOA COMPRA"
�.

Em AGOSTO a encomenda de
sua Roupa Renner sob-medida
para as "festas de fim �de ano"

gozará igualmente das vantagens
oferecidas no

MtS DA .. BOA COMPRA
-_

da sua

CASA .PEREIRA
"-
,

ONDE O BOM GOSTO- NÃO CUSTA MAIS
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ANIVERSARIANTE'S DA SEMANA

e

ANIVERSARIAM..SE

Hoje: a sra. dona Glédis
,Cunha Maçhado, esp. do 'sr.
Zenon Pieczarka; a srta.
Neuz,!- Ferreira; os senhores:
Lucas Grittens e Orlando
Gatz; o jovem Lauro Bedrit..
chuk; os meninos: José filho
do sr, José Antonio Corrêa e
Renato filho do sr. Francisco
Wiltuchnig.
Amanhã: a senhorita Elsa

Waldmann; as meninas:
Deucé?i'a_filha do sr. Joaquim
V. Simôes, e Wania Mara
fil.ha do senhor Engelberto
Zierhut; os srs.: Ercidio G.
de Oliueira, Leocadio Wendt
Rivadavia Granemann Costd
e 'W aldemiro Zierhut; o me
nino Amilton filho do senhor
Nivaldo de Almeida,
Dia 5: á sra. dona Julieta

esposa do sr. Ubaldo R. da
Silva; a senhorita Terezinha
Petrintchuk; os srs.: Rvdo.
Pastor Egon ,Marté.rer, José
Fernandes Pedrosa e Evaldo
Plothom; os jovens' Alberto
Getulio Stange; gêmeos Os-

,I waldo e Sérgio filhos' do
senhor Estetano Wrubletoski
e o menino: Carlos Gilberto
filho do sr. Ladislau Knorek.
Dia 6: as sras. donas:

Miltes Terezinha esp, do sr.
Hercilio Novak, Lia esp. do
sr. Orlando Tremi e Euanilda
est»: do sr. Hercilio Biluk; os
srs.: Francisca Sochacnesnski
Alfredo R.oesl'e'K, João G. d�
Üliueira residente' em f'dipe
Schmiat; os meninos: Gustavo
Aparecido' filho do senhor
GustavoBueno, Rogério filho
do sr:Nicolau Humenhuk e

Carlos filho do senhor José
Üreffin. "

. .

Dia 7: a senhorita Miriam
Corrêa; o sr. Otto Caetano
OrosskoPT; os iooens: João
Alberto da Silva e loâo W.
Sims.,

Dia 8: as meninas: Alvine
filha do sr. Paulo Vóigt e

xxx

Carequinha; como não podia
'deixar de ser, alcançou pleno
e absoluto sucesso nas suas

duas exibições, terça feira ul->
tima, nesta cidade. Lamentamos I

ACARESC - Associação de Crédito e Assistência Rural

que parte doj nosso público, não
de Santa Catarina - é uma entidade civil, sem fins lucrativos

tenha prestigiado, como se es-
reconhecida de utilidade pública pelo Govêrno Federal.

'

4-

perava, tão arrojada promoção. Foi criada para realizar Um Programa de Extensão Rural,
x x x que é um serviço educativo, fora dá escola, usando métodos

Sensacional sob todos os as- 'próprios, simples e práticos para ajudar a família rural a elevar
I

o seu nível de vida.
'

pectos, podemos dizer, foi a

grande prova cíclfstíca Monark O Serviço de Extensão Rural é baseado no princípio de
f promovida pela RádIo Canoinhas que a pessoa aprende vendo, ouvindo e fazendo. Transmite seus

. domingo último, 'como 'parte ensinamentos sob a dura condição de. serem adaptáveis a práticà
das comemorações do seu jubi-.

'

do campo, no lar e .na comunidade.
leu de cristal, 15 anos no ar,
servindo a nossa terra e a nossa

gente. O jovem vencedor, Leo
nardo Brand, liderou a prova
do início ao fim, percorrendo
no seu percurso mais de'. 45

quUometros, sob os. aplausos de

grande assistencia.;

Hildegard filha do sr, Fran
ci�co . Wilt!'lêhnig. os srs.:
Francisco Langer, Leonardo
Brey , Iose Wardenski, João
Ürosskop] Segundo, Candido
A. Rocha e Alberto Casama»
[ou res. em União da Vitória"
o jovem Hercüio Müller; o;
meninos: Sérgio Tomaz filho
do sr. Bernardino Crestani
e Amauri filho do sr. Artur
Bollaut,
Dia 9: a sra, dona Ana

esp. do sr, Francisco Langer;
as meninas: Edith filha do
rsr. José Fernandes Pedrosa
Eliane Regina .filha do sr:
JOSé Prim e Marilze filha do
sr. Teodoro Tarcheski; os
meninos: Miguel tilho do sr.
Otavio Pechebela, Bernardino
Cezar tlho

\

do sr. Bernardino
Fedalto, José Silvio flho do
sr. Feiix Bialeski e Jose
Luiz filho do senhor 'Doriual
Grittens.

'

Aos aniversariantes da se",

mana, nossos pa1 abens.

Convite·Missa
A tamilia da extinta IDA;

NA DEQUECH SELEME
convida parentes e amigos
para a missa de primeiro
aniversário de falecimento
que será rezada àsseis hora�
e meia do dia 6 de agosto, .

na Matriz Cristo Rei.

Antecipadamente agradece.

VENDE-SE
Uma propriedade em Alto

das Palmeiras, Casa com

luz e dois -poços; área de
1.340 m2; diversas árvores
frutíferas, etc.

Vêr e tratar com o

proprietário Senhor Abel
Mateus Vieira (Abelzinho)

I

A'GRADECIMENTO
Anisio Rodrigues Neto e Família, .

consternados com o prematuro talecimento de seu filho

ABILIO, LÉO (Lêozinho)'
vem externar seu sincero agradecimento ao Dr. Miguel
Russowski e ãs abnegadas irmãs de Caridade do
H_ospital São Miguel da cidade de Joaçaba, que
dispensaram todos os recursos ao seu alcance para
tentarem saluar- lhe a uida.

Um agradecimento especial ao Reverendo Padre'
daquela Paróquia que nos derradeiros momentos soube
trazer-lhe o conforto espiritual ministrando. lhe os
últimos sacramentos, assim como ao Reverendo Padre
FLA V/O desta Paróquia; agradecem tambem à todos
que os contortaram neste doloroso transe e o

acompanharam ate sua última morada, ou assistiram
a Santa Missa de 7.0 Dia.'

'

A todos sua im01redoura gratidão.
Canoinhas, Julho de jg63.

Ações PreFerenciais d'a �/Petrobr�su
Pagamento' dos dividendos relativos ao exercício
de 1962. -

' ->

PETROLEO BRASILEIRO SIA - "PETROBRÁS"
avisa que, a partir de 2 de agôsto e até 31 de agôsto
de 1963, vindouro, efetuarã, aos acionistas residentes
llésta cidade,' por intermédio do Banco Jndustria e

Comércio de Santa Catarina S/A, o pagamento dos
dividendos do exercíclo de 1962, relativos às ações pre':
ferenciais, na base de 15%' sôbre o valor nominal das
mesmas.

NOTAS
'ESPARSAS

",

Já assumiu suas funções o.
novo titular da comarca, o MM.

Juiz, dr. Wilson Antunes Alves,
a quem almejamos exito no seu

elevado cargo.

x x x
'

O 'Deputado .Federal Aroldo
Carvalho, após passar as férias
de julho no Estado, juntamente
com sua familia, retornou se

gunda feira a Brasília, afim de

p�oss�guir na sua profiqua ati
vidade parlamentar.

'x x x
O Sr. Prefeito, dr. João Colo

del, cometerá um, verdadeiro
crime contra a nossa cidade,
se permitir, de- novo, a obstru
cão da Rua Eugênio de .Souzs,
no trecho onde agora fôi des
montado" o Moinho da firma
Fischer.

x x x
,

Terminaram 8S gostosas férias
de julho e, com elas, o desusa
do movimento de, estudantes,
daqui e de fóra, em nossa cidade�
Já reabriram os nossos estabe
lecimentos de ensino e a cidade

\ ,-:
'

retomou o seu ritmo normal,
x x x

Esteve na capital do Estado,
acompanhado do Industrial sr.
Gilberto Ritzmann, o advogado
dr. Saulo Carvalho.

'
.

x x x

Estão mais animados os er
vateiros da região, agora com

a procura do produto para com

pra.
x x- x

Aniversariou, dia 24 ultimo,
o sr. Albino R. Budant, jorna
lista e Diretor do jornal "Bar
riga Verde", ,a quem enviamos
os nossos cumprimentos com

votos de feliCidades.

'x x x

Dia primeiro de setembro,
proxímo vindouro, reabrirá o

bar da .Socíedade Beneficente
Operária, com novo economo.

x .x x

Seguirá hoje para Curitiba,
o Clube de Bolão "Fantasma",
afim de participar nos festejos'
de 10° aniversário do Grupo de
Bolão "Mãos de Aço". Pelos

preparativos a festança' vai ser
do ba'I'ulho.

'

x x x

O Carequinha chegou e gra
ças ao Lions Clube e a parti
culares, a garptada pobre de
nossa terra pode ver seu ídolo.

x x x

Em ritmo acelerado a cons

trução da nova cancha de, bolão
da Soco Beneficente Operária.

x x x

Domingo p. p. o Lio,ns Clube,
organizou, para a família leo
nística um delicioso Churrasco,
tendo por local a Séde do Elite
Tenis Clube.

�. ,-

. ..
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O. que é a ACARESC
\

Eng" AgrO Conrado Zimmermann

"Para tanto, o Extensionistà Rural atua como verdadeira
ponte, ligando os estabelecimentos de ensino, pesquisa e experi
mentação à família rural e trazendo os problemas destas para
que sejam encontradas soluções convenientes.

I

Em Extensão, não se dá, nem se vende - ensina-se.

O trabalho, do Extencionista ou seja, do Engenheiro A

grômono, é orientado em função da realidade rural, dos desejos
e necessidades do povo, no tríplice aspecto: técnico, econômico e

social.
'

.

O Serviço de Extenção Rural, realizado
.

pela ACARESC,
procura motivar o agricultor para que .ele faça e obtenha com

seu próprio esforço, visando o seu bem estar.

AMIGO AGRICU'LTOR
A ACARESC está se instalando em Canoinhas. Para que

o Serviço, de.Extenção Rural, realizado pela �CARESC, possa
ser eficiente, é necessário conhecer a Realidade Rural.

•

1
"

"

Após o conhecimento da realidade Rural, será feito um

planejamento das atividades que irão ser trabalhadas neste ano.

,O Engenheiro Agrônomo da ACARESC, Dr. Conrado

Zimmermann, que está iniciando os' trabalhos em Canoinhas,
realiza, atualmente, o estudo das propriedades agricolas. Para
tanto, visita a agricultores em suas casas e preenche um ques
tíonárío com informações relativas ai exploração agrícola.

, Prezado agricultor, se fores visitado pelo Engenheiro
Agrômono da ACARESC, procura dar todos, os dados que ele te
solicitar. Com isso, estarás contribuindo para o teu progresso e

o de Canoinhas.

Precisa de Óculos?
O "FOTO JOÃ,O" instalou junto ao seu

foto uma bem instalada Óptíca, com apare-I "".
Iharnentos que garante um serviço esmeradc
e perfeito. Adquira seu óculo no "Foto João"
Foto e Óptica e estará bem servido.

'

JOÃO FOTO E OPTICA"
O Melhor em Fotografia e Óptica

"�o:,

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

PERSPECTIVAS DE· ELEVAÇÃO
DOS PREÇOS

A partir dêste mês, as des

pesas consignadas no orçamen
to da União itão crescer numa

proporção muito maior do que
aquela verificada no primeiro
semestre, devido ao aumento
dos vencimentos do funcionalis
mo e à elevação dos preços. Em

contrapartida, a receita também
deverá ser maior, em razão do

empréstimo compulsório, do
combate à sonegação e do pró
pria ,aumento de preços dos

produtos tributados.

Até o momento, nem os téc
nicos encarregados do orçamen-'
to no Ministério da Fazenda 'são

capazes de calcular o montante

do crescimento da despesa e da
receita. Admite-se, porém, que
o aumento das despesas' será
superior ao da receita. Daí po-

der-se concluir que, para cobrir
suas despesas, o Govêrno Fe
deral será oorigado! a emitir
numa proporção maior do que
a prevista até agora.

Ao mesmo tempo, os acôrdos
salariais não poderão ser feitos
em bases moderadas. Haverá a

necessidade de revisão do salá
rio mínimo. Os custos de pro
dução irão receber um impacto
muito grande, não sõm�nte no

que se refere ao crescimento
de despesas de mão-de-obra;
como também no que concerne
ao aumento nos preços de ma

teriais.Tudo isso leva a acreditar

9'ue o aUIQento dos preços no

sagundo semestre será bem
maior que o verificado nos

primeiros seis meses do ana.
�

,Extr. de "Visão"

I. i �Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




