
..

NOSSO ..

'COMENTARIO
Por incrível que pareça, ouvimos uma palavra do

Govêrno sôbre o aumento a05 servidores.

Por incrível que pareça, depois de quase, um ano

de apêlos, de memoriais, de manifestos, de protestos, o

govêrno deu uma palavra sobre o aumento.

Embora sem qualquer definição: o govêrnq falou

sobre o aumento ao funcionalismo.

Foi preciso que 'o senhor Celso Ramos se

'ausentasse do Estado.

Foi preciso que o senhor Celso Ramos se

ausentasse do país.
Foi preciso que o senhor Celso Ramos se licenciasse

do Govêrno para que alguem da adminístração estadual,
dissesse uma .palavra a respeito da elevação dos venci

mentos dos servidores.
,

O corajoso foi o senhor Secretário da Fazenda.

O senhor Dein Vieira na ausencia do Chefe do
Executivo quebrou o mudismo em torno da questão.

Concedeu uma entrevista, falando de raspão sobre
a reivindicação dos barnabés.

O senhor Dein Vieira, demonstrou independencia.
I

Contrariando a vontade do Govêrno; falou sobre
assunto .pro!bido.

A contece que o senhor Secretário da Fazenda,
pode dar de' quando em quando demonstrações deste

quilate. E pode demonstrar independencia. O senhor
Secretário da Fazenda pode faze-lo, porque é um homem

que não tem medo de perder o emprego, de secretário

de Estado, naturalmente, o que não acontece, com a

lhaiorÍéI dos seus colegas de secretariado. Moços que se

abrirem demais o bico, terão o mesmo destino daquele
dileto rreligionário, Ministro Substituto do Tribunal de
Contas, que tomou conhecimento de sua demissão através
do uiario Oficial'

Mas, estamos para falar a respeito do corajoso
pronunciamento do 'titular da Fazenda,

Disse (I senhor Dein Vieira que o Governo estuda
um mero de .levar os vencimentos do funcionalismo,
sem elevar os Impostos.

Concordeu o Secretário da Fazenda, que o Estado
Santa atarina é a unidade da federação onde a percen
tagem do Imposto de Vendas e Consignações é a mais

elevada, se constituíndo como um grave problema para a

economia do comércio e da indústria do Estado.

O Governo do senhor Celso Ramos, elevou para
6 por cento o impôsto de Vendas e Consignaçõos em

Santa Catarina.

Ainda bem que' o senhor Secretário da Fazenda
reconhece de público estes abs�rdos do seu próprio'gov.erno.

Coino não pode aumentar os impostos não há
recursos pa,ra o aumento aos servidores.

Este o grande problema da administração.
São assim os acessores do senhor Celso Ramas.

Dizem e contradizem com a maior facilidade, como se

ninguem julgasse os seus pronunciamentos.
Quando se trata de falar sobre os balancetes, o

Tesouro sempre apresenta superavit. Agora mesmo, em

sua entrevista, o senhor Dein Vieira, vangloriava-se de
que - neste início de mês, os cofres públicos retinham
mais de meio bilhão de cruzeiros.

Contudo,
.

na hora de aumento, não há' recursos.
.

O Estado de Santa Catarina acha-se quebrado.
E, onde está a verdade. A verdade ninguem sabe.

A situação é a mais confusa.
. O senhor Secretário da Fazenda, com toda a sua

inteligencia, com todo o seu cartaz de mago nas finanças,
não conseguiu desvendar o mistério. \

Estas contradições,'estas confusões, é que geraram
por parte da, oposicão, o requerimento para a constítutção
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para saber
da verdade sobre as contas 'do Govêrno.

'

Se for 'possível a constituição desta Comissão, os

catarinenses conhecerão o que faz o seu governo com os

dinheiros públicos. Caso contrário, perdurará o clima de

Ihentiras, de' 'engodo, de confusões propositais para iludir
a Opinião Pública.
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Nossa Opinião
Tentando
Afastar
Um Espectro

Abre novas perspectivas para
o Brasil o panorama mundial
das reservas florestais apresen
tado por especialista da Orga
nização das Nações Unidas pa
ra Alimentação e Agricultura
(FAO), em palestra recente

mente pronunciada na Socieda
de Rural Brasileira, em São
Paulo (SP).

.

Com efeito, afirmou o ténico

que a Europa, antes tradicional
exportadora de produtos flores
tais para o resto do mundo,
converteu-se em importadora,
na ordem de seis milhões' de
dólares anuais.

Acrescentou que, segundo es

tudos elaborados pela FAO a

cêrca da situação, o presente
deficit europeu será, dentro de

pouco mais de vinte anos. de
dez milhões de metros cúbicos
de matéría-príma, por ano.

Isso representa, de acordo
com o conferencista, uma im

portação européia no valor de
cinco biliões de dólares, em ma

deira serrada, (ou de dez biliões
de dólares, em- celulose para o

fabrico de papel.
Outros estudos feitos pelo or

ganismo internacional mostram,
por sua vez, que o Brasil con
ta com uma reserva de madei
ra mole para apenas dez

.

anos;
enquanto que fontes nacionais
mais otimistas estendem aquêle
prazo para vinte e cinco anos.,

Tal situação no país não ocor-

re por falta de alerta por par- Dr. Conrado Zimmermann
te dos especialistas brasileiros.
'Técnicos em silvicultura freqüen- EngO Agr? da ACARESC
temente chamam a atenção das /

------_

autoridades competentes para o

perigo que se aproxima. Desde
há anos, em vão, porém.
Mas voltam à carga com in

tensidade cada vez maior, sem

desanimar. Agora, em ofícío.en
caminhado no mês passado pe
lo Conselho Florestal 80 gover
nador do Estado de São Paulo,
bate-se novamente na mesma
tecla e se sugere uma série de
medidas para se evitar.mais um
grave problema na economia
nacional.

Assinala o ofício que, embo
ra uma política satisfatória de
incentívo ao reflorestamento

preveja a necessidade de plan
tio de duzentos e quarenta mi

lhões de árvores por ano, se li
mita a modesta c:�ra de cin

qüenta milhões de pés, co.m o

objetivo, naturalmente, de en-

.quadrar as medidas indtcaoa
dentro de um esquema mais

,
condizente com as possíbtlídad-s
de execução.
Outra sugestão feita é relati

va aos diversos aspectos do fI
nanciamento de reflorestamen
to. Um dêles se refere ao au

mento substancial da verba de

financiamento, dentro do Fun
do de Expansão Agropecuária,
a juro de 4 por cento ao ano,
como se faz com as lavouras
anuais.

Financiamento, pelo prazo de

Meu Pai
Ao pensar em meu Pai, sinto sempre um frêmito de

alegria e ternura.

Tudo o que condiz a meu pai inspira-me respeito,
dá-me segurança, enche-me de gratidão!

E quanto mais o tempo corre' eu vejo seus cabelos

pratear, seu rosto tão querido ir murchando, enchendo-se de
rugas, intristeço-me, fico com remorsos a pensar de
quantos. cabelos brancos e rugas so)l a causal...

Seu semblante vai acompanhando as leis da Natureza,
mas seu espírito permanece sempre jovem, cheio de são'
idealismo e confiança na vida, que vai me transmitindo.

Sua força material e espiritual é que me sustenta
nesta imensa luta da vida.

Mas, o que mais amo em papai são os olhos. Deixam
transparecer uma alma nobre, de sentimentos retos e

honestos. Olhos que aprovam ou condenam. Olhos que
dizem tudo, sem nada dizer ... Não magoam a ninguem; são
sinceros demais São o que mais amo e témo. Ao cometer

.uma falta, antes de ouvir sua voz, sinto seu olhar eh-to de
reprovação pesar-me na

.

alma. Porem, O, meu, orgulho é
infinito quando vejo seu olhar d� contentamento.

Amo. meú pai por muitos outros motivos, mas,
sobretudo, porque ele é "meu papai"!

C� M. Seleme

A te n
-

ç a"
O Escritório local da ACARESC, por intermédio

de seu responsável, Dr. Conrado Zirnmermann, vem co

municar a todas as moças interessadas em prestar CaD:"
.

curso para Secretária do Escritório, que as in .críções es-
'

tarão abertas nos dias 13 e 14 do corrente mês no ho
rário das 14 às 17 horas, no Hotel Scholze.

Solicita a ACARESC, que as candidatas no ato da
inscrição, apresentem o Certificado de Conclusão doCurso
Ginasial ou Regional e um A testado do Curso de Dati-
lografia. x;

Maiores informações serão prestadas nos dias da
ínscrição,

,>'

Grande Baile social da "Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas"

no dia 17 de Agosto
com início às 20 horas no Salão Bechel que, será cadenciado
por excelente conjunto musical de Blumenau.

Reserva de mesas na Casa Bartnick.

Domingo, dia 18 na Séde
'I'íro ao prêmio e bolão, com .início as 20 horas.

Churrasco por encomenda na Casa Bartnick 2

sete anos, para pinus e pinhei
ros, estabelecendo-se ainda um

prazo de carência, para início
da amortização, igual a cinqüen
ta por cento do prazo total do
empréstimo, é outra das medi
das. Ainda, nesse item, pede-se
urna extensão

.

do prazo para
doze anos, no caso do plantio
de eucalipto destinado à extra

ção de dormentes, postes ou

serrarias.

Finalmente, prevê-se a insti
tuição do Penhor Florestal, cujo
objetivo será a diminuição das
exigências de garantia (que a

tualmente chegam .até a hipo
técas) e apressar a tramitação
dos papéis para a obtenção do
financiamento.
A adoção de um programa

dêsse tipo, não apenas no âm
bito estadual, mas nacional;
não só afastará o espectro da.
ameaça de extermínio de nos

sas florestas, como ajudará,
com o te!DPO, o Brasil a contar
com mais uma fonte de divisas.
A solução já foi apontada. É só
caminhar para ela.

Transcrito de "O DIRIGEN
TE RURAL", julho 1963.

Segundo o ofício, o limite
mínimo de financiamento seria
de cinqüenta mil pés e máximo
de um milhão e meio de árvó
res, por interessado, conceden
do-se financiamento de Cr$ ....
25,00 por unidade, em qualquer
das essências.

.
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semana de Recreio

Aproveitando o finzinho de iulho, dei uma "eaticada"
a Curitiba, Vila Velha e adiacêuciee. De volta do meu "mere
cido" deseanço fiquei surpreendido com muitas notícia•. Entre
tanto, considerando que um dOI fortes desta coluna é a atuali
zação, continuarei comentando OI Sete Diae em Sociedade.

* * *
Miss Brotinho Promove Festa

A �impática Min Brotinho, Tânia Treviseui, recepcionou
dia 3, sábado paliado, um grande número' de convidados, Da

pre.ente temporada, a "pedida" organizada pela Tânia quebrou
vádo. "recorda" o de preaençaa e o de duração (terminou a.

, 2,30 horas). Durante essa movimentada feita anotei: Nêne e

Josete, alegre•• Bertão e Hegina, na bale do "lowe". Tadeu
e Marize, ainda Iirmes . Jorge e Virgínia, sempre juutcs . SiI
vio e Hosicler, dançaram bastante Pitty e Tamare, muito
animados • Mário Muni e Alvacélia, aconteceram . Braga e

Cerise • Guido e Márcia, [untinhos - Amaury e Genny, recon/
ciliadol • Teodoro S., dançando e rindo bastaute . Luiz Alfredo
e Jucyra, namorando e Luiz Cezar, guardando comtância.

Á Tânia minhas eongratulaçõea pela organização e

elegância da Iestlnha que ofereceu.
'

* * *
Domingo Em Branco

Não realizou-se domingo tarde-dançante no Club
Canoinhense. Não lei a razão, Muitos e muitas foram ao Salão
do Michel, onde menina. da sociedade pagam para dançar e

não têm o direito de reeusar ninguém, correndo o risco de
lerem obrigada. a ae retirar. Anotei, mas não vou publicar, 011

nomes das menina. que estiveram dançando no Michel, domín
go passado e foram obrigada, a sair do salão porque reousaram

dançar. Pagou tem que dançar...
* * *

Noite No Haval
Sábado' paesado realizou 16 em Rio Negro um baile

inédito nesta região, denominado Uma Noite no Havai. Estive
ram prestigiando a festa de 55°. aniveraârio do Grêmio Botão
de ROlai 08 jovens Castro Pereira, Moacir de Paula e Silva
Nery Nader e Edgar Nunes. Pelas notícia I que recebi saíram-
'se muito bem.

'

* * *
Club Conoinhense: 41°. Aniversário

A Diretoria Saciar do Club Canoinhense estâ se movi
mentando para organizar a Ieeta de 41° aniversário, Em pauta
a Orquestra Marimba de Cuscatlan para .

animar o Baile de
Gal!! do dia 7 de Setembro e em "grande pauta" a segunda
apreeentação da Escota Canoinhense de Ballet.

O Baile dOI Veatidoe Braucos. quando muitos brotinho.
serão apreaentados à Sociedade acontecerá somente no fim do
ano. Apesar disao muita gente iâ se preo�up8 com a escolha
da Rainha das deputaute. de 1963.

***
Enlace: Antonio G. Carmem Lúcia

Realiza,se amanhã, em Rio Negro, o enlace matrimonial
1108 wvenlt, Antonio, filho do ca.al Germano ... e Dolores Wein··
furter, e a Srta. Carmen Lúcia, filha da Vva. Dona Leni Bley
Martini da sociedade riomafrenle.

Aos nubentes e leus genitorel 011 cumprimentol .incero!!
da colun8 Sete Dias em Sociedade.

* * *
Gente G. Noticia

* Dia 7 eltreou idade nova a Srta. Miriam S. Corrêa.
Cumprimentol estiveram em pauta.

'!' Para a tarde de amlJnhã o Grêmio XV de .Julho
convida paro a reunião dançante. Club Canoínhenae como ponto

. de encontro. .

* Licéia Kohler estreou brilhantemente na Televisão,
aprelientando-ae no programa Erontex da Sorte. Infelizmente
não teve lorte.

Última
* E' falta de educação comparecer a festal e reuniõe.

8em ler convidado.

,Sociedade OperáriaBeneficente
A Diretoria da Sooiedade Beneficente Operaria, avisa a to,

dos os interessados que se acha a venda uma casa de madeira de 'sua
propriedade, edifiçada nos fundos de sua séde. pelo preço mínimo de
cento e cincoenta mil cruzeiros (Cr$' 150000,00. O praso para apre.
sentação de propostas, em envelopes fechados, será até o dia 19 do
corrente, ás 19,30 horas, quando as mesmas serão apreciadas. O ven.

cedor da proposta deverá remover a casa do local num praso_, de 15
dias,

Canoinhas, 7 de agostó de 1963,

�a) Wiegando Wie.e Presidente.

(a) Ruben. Stulzer Secretário.

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

estado. Informaçóes em Papanduva com o senhor

V I C T O R M A L A K O V S K I 2x

5. Distrito Sanitário
Recebemo. do 5° Diatrito

Sanitário, com séde nelta ci
dade. o aeguirree oficio:

Canoinbas, 5,8·1963.
Solicitamos de V. S. tornar pú

blico, por intermédio do Correio
do Norte a seguinte nota expedi.
da pelo D.epartamento de Saúde
Pública: E de pensamento do
D. S. P. cadastrar o número de
curiosas e parteiras existentes
neste Distrito S8l1itárifl, bem como

em Setembro próximo ministrar
um curso de duração de duas se

manas, aproximadamente, neste

Centro de Saúde As inscrições
das interessadas no referido curso

serão feitas n- séde tio 5° D. S.
I -

Pela atenção que V. S. dispen
sar, apresento meus

agradecimentos
Dr. Onaldo S. de Oliveira

Médico Chefe do 5° D. Sanitário

Recebemos, igualmente,
mais o seguinte oficio:

Canoinhas, 2/8/1963.
Comunico a V. S. nesta data

reassumi o exercício na Inspetoria
hscolaf da 24° Circunscrição com

Séde em Canoinhas, na qual po
nho-me a sua inteira, disposição.
Na oportunidade apresento os

meus protestos da mais elevada
estima e distinta consideeeçâo;
Altino de Almeida Rocha

Inspetor Escolar

CONVITE
A Legião de Bôa Vontade

convida os seus colaboradores,
bem como os demais, para a

primeira distribuição de sopa
para as crianças pobres, a ter

lugar sábado, hoje, com início
às 17 horas, em sua séde, a

Rua Paula Pereira, na residencia
do Capitão Nelson Coutinho.

(ass) Terezinha Cubas
,

Secretária

V'en de s s e
Móveis com pouco uso,

jogos completos de quarto
de casal, quarto de crianças,
sala, cosinha, geladeira Con
sul, enceradeira Arno.

- Ver e tratar na residência

do sr. Oonald Kemp
sub-gerente da Rigesa em

TR.�S BARRAS' 2

16.a CR .. 14.a DR ..

Junta de Alistamento
Militar .. Canoinhas

"SERVIÇO MILITAR"

Campan):la do Alistamento
Militar Ano 1963 - 2.a 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 obri

gados ao serviço militar ou

outros encargos necf'ssários à
defesa da Pátria, nos têrmos e

sob as penas da Lei (Artigo
190 da Constituição e arts, 2°.
e 4°. da Lei do Serviço Mili"

tar)".
Brasileiro Cumpre Teu Dever

Alista·te para Q Serviço Militar.

Churrascaria I D E 4 L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

PELUS LAiRES
e .ffaJ O a)�·e§ �.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVER�AR[AM.SE

Hoie: a sra. dona Mada
esp. do sr. Henrique Wald"
monn; as srtas.: Esmenia
filha do sr Adolto Voigt e

Irmengardt filha do sr. José
Frantz; a menina Eneida
filha do sr, Sérgio Gapski;
os srs.: João We1·ka, Antonio
da Rosa Menezes, Silvio L.
Reinert e Zico Szemczuk; o

jovem Silvio Lourenço filho
do sr. Maxi1nilhano Watzko.

Amanhã: as sras. donas:
Zulmira esp. do sr. Luiz de
Paula e Silva, Emília esp.
do sr. Demétrio R,udey e
Nilza esp. do sr. llmo Buss
res. em Rio de. Janeiro; a

srta. Darcy' Ema Knoll res.
em Joinville; as srnhas.: Re
gina Maria filha do sr. Mário

IMayer e Clara filha do sr.

laroslaw Sidorak; os srs.:

Gildo Ziemann, Walter Prust,
João Cornelsen e Pedro
Kotleuski; o jovem Osmar
filho do sr. Edmundo Hart
tmann.

Dia 12: rxma. viúva sra
dona Clara Olenik; as meni
nas: gêmeos Laura e Lauro
filhos do sr. Nivaldo G. Pa»
dilha e Marilene filha do sr.

Walmor Furtado.

Dia 13: a senhora dona
Vitaltna esposa do sr, João
Greinert; as srtas.: Lite Kril
ger e Natalia Krisan; os

jovens: Carlos filho do sr.

Paulo Bokor, Walmor filho
do sr, Artur Bollaut e Joâo
dos Santos Piechontcoski; os

meninos: Wiegando filho do
do sr, José Greljin, Márcio
fjlho do sr. Alexandre Blos
jeld e João Reinaldo filho do
sr, ldalino F. Tulio.

Dia 14: as sras. donas:
Estefania esp., do sr. Antonio
Sconhetzki e Madalena esp.
do sr. Kaissar Sakr; a snha.
Hilda filha do sr. João de
Paula e SIlva; os srs.: João

I

Orgekoski, Lourenço Buba e

Dirceu de Úliueira; os jovens:
W aldemarHauffe e FLoriano
Grosskopt 3.° Sargento do
BP,M,;. o garoto Angelo AL
berto filho do senhor Pedro
Tokarski; a garota Ruth .

Mari filhaJ do sr. Ewaldo C:
Brand.
Dia 15: as sras. donas:

Rosa esp. do sr João Maria
Corrêa, Izobel esposa da sr.

Honorato B. Pacheco, Apolo
nia esposa do sr : André
Czarnik e Donatilia esp. do
sr, Alcides Gomes,' a srta.
Maria Luiea filha do sr. O� ...

valdo Voigt; o senhor VItor
Pereira; o jovem A ssis filho
do sr. Dionizio A. Orgekoski;
o garoto Maúro filho do sr.
Lauro Mülbauer.

Dia 16: exma. otuoa sra.
dona Rufina Kretzer; os srs.:
Honório Corrêa, Liberato
10s# Gonçalves, André Czar»
nik e Donaldo Hoffmann; o

jovem . Daoino Roque filho
do sr. Waltrido Gonçalves;
o menino Wilmar Roque filho
do sr. Waldemar Frantz.

Cumprimentamos os ani»
uersariantes almejando-lhes
felicidades. \

Hotel
DOMINGO - á. 13,30 horas • cen.ura livre

Barulho,do

Exames nos

Correios e Telégrafos
Acham-se abertas até o dia,

15 (quinze) do corrente mês as

inscnçoes para «xames de Ra
díotelegrafísta, Radíotelefonísta
e Rádiotécnico Auxiliar.

Os interessados poderão obter
melhores informações na Agen
cia local dos Correios e,

Telégrafos,

VIDROS
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

,--------�-----------_--I�
Cine Teatro Vera' Cruz

A P R E S EN TA:
HOJE - á. 20,00' horal impróprio até 14 ano.

HOTEL DO BARULHO
Grande comédia com o impltlgavel Cantinflas

à. 16,00 hora. Cen.ura livre
DOMINGO - à. 19,00 hora. _ impróprio até 14 ano.à. 21,00 hora.

o GIGANTE DE GÊLO
com Richard Burton, Robert Ryan e Carolyn /Janes.
Não é preciso palavras quando os olhos falam de amor.

2a. Feira - à. 20,00 hn. - imp. até 14 anoa - REPRISE
--

--

3a. e 4a. feira - à. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

Retrato de Um Criminoso
com Vic Morrow e Leslie Parrisch. - Sua presença

estremecia o baixo mundo. Sensacional drama!

QUINTA FEIRA - a. 14.�0 horas - Cenaura Livre

Uma Grandiosa Mati'néa

5a. e 6a. Feira a. 20,00 horae - ii:npr. até 14 soo.

Um gtandioso espetáculo apresentado pela Fama Filmes

DEMON 10 EM SÊDA,
Estrelado por C. Jurgens
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CORREIO DO NO� rt
----_

Hegistro Civil
Sebastião Grein Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil, de Major Vieira,;
Estado de Santa Catarina, etc.
-\,_ \'

.,.

Faz saber' que pretendem'
'casar: Carlos, Machado e Aldíra
Lisboa. Ele, natural deste Esta- I
do, nascido em Curitibanos, no

dia 12 de maio de 1932, lavra-
'

dor, solteiro, residente em' Var-
.gem Grande, Santa Cecília, filho
de, João Machado e de Dona
.Apolonía Müller, residentes em

'Chapéu do Sol, Estado do Pa
raná. Ela, natural deste Estado,
'nascida' em Tamanduá, neste

município, no dia 7 de Julho
de 1945, doméstica, solt- íra,
residente neste município, filha
de Infancio Lisboa e de Dona
Cecília Martins, residentes em

Vargem Grande, município de
Santa Cecília.

i '

Faz saber que pretendem
casar: José Vesolovskí e Rosa

•
I'

..,

------------------------------------�-���--------��----�-------------------------
1081963

Editais

.Apresentaram os documentos:
.extgidos pelo Código Civil art.
180:

Major Vieira, 2 de agosto 'de
1963.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

,
,

DEMITIR

Adélio Medeiros do cargo de
Professor da Escola Mixta Iso
lada de ',Taiózinho, de confor
midade com o artigo 228 e seus

parágrafos, por não ter-assumido

aquela escola e achar-se fora
do exercício por mais de 60
dias Decreto Lei nr. 700 de

28/10/42, Lei Dr. 62 de 24-12-48.

Prefeitura Municipal de

Papanduva,5 de agosto de 1963.

Jovino Tabalipa
Prefeito Municipal

José Zadarosny Filho
Respondendo pela Secretaria

Prefeitura Municipal de Major Vieira
Balancete' Mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal, de

Major Vieira referente ao mês de Janeiro de 1963
'

Código CI RECEITA GERAL po MUNICIPIO
Geral -.:.__-----T-IT-U-L-O-·,-D-A---'-R-E-C-E-IT-A--·---=----

-----

0.16.1

Na Teeouraria
'TOTAL GERAL DO BALANCETE

0.18.3
0'.27.3

1.16.4
.

i.2i4
1.22.4
1.23.4

2.01.0
2.02.0

4.12:0

6.12.0
(6.21.0

Cohrauça da dívida ativa
Multai

'. I

TOTAL GERAL DA RECEITA

ARRECADAÇAO
Anterior I Do mês IT<i"TAD

,\
778013.90
827.799.20

9.690,00 ,9.69iJ,flO '

24.500,00 24.500,00
500,00 500,00

,1.279,00 1.279,00
770.00 770,00

1.509,00 1509,00
340,00 340,00

•

1.500,00 1.500,00
42.9,70 429,70

200,00 200,00' ,

7563',00 '

�1.504,oo
49.785,30

7 563�:oó'
1.504,60

49.785.30

\ VERBAl DESPESA ,GERAL DO nMUNICIPIO A'RllECADACÃO
TITULOS DA DESPESA ��A�n�t�er�i�or��I n�o_m�ê-8--'�T�p--T--A--L

Ordinária
Admini-treção Geral
Serviços, de Utilidad� Pública
Encargoa Diverso.

",

TOTAL DA DESPESA

. "fi

Major Vieira, 31 de J�neiro de 1963

,Eduardo Klodzinskl
Secretário

3.3'7f,00 3.3721°0
35.0'37,uo 35.037;00
1.200,00 1.200,00

39.609.uo 39.609,00

!f

1'0.60Ó,oo 10.600,00

50.209,00 50.209,00

31.144,30

746,445,90 777.59030

8277<}9,30

Antonio Maron Beci!
Prefeito MunicipaL

!!t.- < ,

Notícias de Papanduva
Dia 1. do corrente foi dia de

festa para os lares dos -seguintes
senhores: Leonardo Brey e Sra ,

pela, passagem de mais um oa

talício de seu filho, Wilmar
LU1z; tambem o lar de Olimpio
Raulino Schadeck e Sra, pela
passagem natalícia de sua filha
Arlete Terezinha Schadeck; dó'
sr. João Greinert Filho e Sra ,

que festejaram o aniversário da

garotinha' Zilda Greiriert. Dia 4:
o inteligente garoto José Maria
Correia, filho do Sr. José Cor

,

reia, nosso particular amigo e

Agente Postal Telegráfico de
nossa cidade.

, I
Esta coluna almeja muitas

felicidades aos aniversariantes
e seus progenitores;

Grandiosa reumao para
marcar data da festa do

Hospital
I

Conforme já foi noticiado em

número anterior, realizou-se
dia 2 do corrente. uma reunião

pau' ser procedida a escolha,
da data para Ser realizada a

grandiosa festa em beneficio das
obras de nosso Hospital, cons

trução esta que já se encontra
bastante adíantada. A mencio
nada reu�ião foi realizada na

Séde da Sociedade Iptca, con

tando com um número bastante
elevado de pessoas, dentre as

quais' destacamos as seguin�es:
Sr. Jovino Tabalipa, ,pD ,

Pre
ftito Municipal; Revrno. Padre
Onofre Babínskí, Vigário; Tte.

Nelson Silva, Delegado E"p"cie!
111:' Polícia; Sr. José Rev8
Presidente da Csmara Munici�
pal e atual Presidente do
Hospital; Sr. Jahyr D. da Sil
veira, do alto comércio local;
Vereador Sr. Brasil Alves FQ,
gundes. Coletor Aposenta�o;
Vereador Sr. José r:orrei�
Agente Postal Tt>legráfico; 'Sr:
José dos Santos, Juiz de Paz;
Sr. João F. Schsdeck. Gerente
da firma Com. Ind.· Schadeck
Ltde.; Sr. Aluisio Partala. Far.
maceutico; Sr. Ceslau LAvando.
vski, Proprietário da Olaria
Cruzeiro; Sr.' Paulino Furtado
Mello e grande numero de
pessoas da Indústria e Comércío

'

local, inclusive Lavradores e

agricultores em grande part�.
Está coluna se congratula com
o êxito da reunião, que marcoú
para o dia 8 DE SETEMBRO
a grandiosa festa que será por
certo uma das maiores. contsn.
rando a receptividade que vem

alcançando, não só em nosso

Município como tambem nos

Municípios circunvizinhos. Serão
distribuidos convites especiais
aos seus representantes, e feita!
ampla divulgação tanto pela
imprelnsa falada como escrita,

'Posteriormente daremos no
vas ootícías com ré ferencia ao

assunto em páuta. que por cer
to! muita atenção "H á dispen
sada por, todos aqueles que
desejam ver no com- ço do

próximo ano nosso'. Hospital
funciooando,

.

atendendo desta

forma, os que a ele recorrerem

para amenizar seus sofrimentos.

P"pandu"a, 6,8-1963.

Cooperativa de Produtores de
, 'Mate

u �,l

Edital
"Canoin has'" Ltda.
'l "t) .' ,�

�

de,; Convocação
o Presidente '(ia' Coóperativg' de Produtores de Mlltll' Canoi

nhae Ltda., usando dai atribuições que' lhe conferem 09 Estatuto.
; Socíaii, resolve�c'onvô'car li A.sembléia Geral Ordinária dOI A8Iociade., .

a realizar, le na respeetiva sêde socia] no dia 18 de agosto próximo
as 7 horas, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, afim de tratar, do!
!l.sunto. conetantes dê seguinte '

ORD,EM ,DO.',DIA
,J.
"- -'li,

1. - Deliberar sobre o Balanço, Relatório do Conselho de
Adminiltração e Parecer do Conselho Fiscal;

2) - Eleição de novos membro. do Couselbo de Adminie
tração e. respectivos Suplentes:

3) Eleição de novos membros do Conaelho Físcal e seUl

suplentes;
4) Eleição doa Delegados desta Cooperativa iunto à Fe�

deração dai Cooperativas de Produtores de Mate Santa Catarina
Ltda. .:

/

5) - Outros auunt08 de interêsse da Cooperativa.

Não havendo número legal para inatalsção da A8.emhléi� em

primeira convocação fica, desde já, feita a SEGUNDA, CONVUCA
çÃO. para ali 8 horae do mesrno dia,

,

S .. ainda desta VI"Z não hnuver número legal, fica feita 8

TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para a',9 horas, ou seia
uma hora após a segunde.

, E pará 'que chegue ao conhecimento de todos OI interes,8adoí,
paesou-se o' presente edital que será.' afixado na séde da Cooperativa,
seue postos e armazena, bem como em locais público. babituais,
dentro de 'eu8 área de ação e fl"ml"t.lrloll, a08 alSociadol por proce88o�,
que comprovem remeua e recf\bimeoto, na medida do po••ível

Canoinba8, 3 de agolto de 1963

Miguel Procopiak - Presid'ente

Ordinári�
'a) Impostos
Impost.o sobre trarJlmilsão de propriedade

Imobiliária inter, vivos
Imposto de Licença
Imposto t�bre Jogos e Diveuõea

b) Taxas
.

Taxa educecional
T'(lÇ!I de', Expediente
T�xa. de cu.tu. iudiciârise e emolumentos
Taxas de fiscélização e .erviçoll diversoa
Patr imonial
Renda Imobiliária
Renda de Capitais
Receitas Diversas
Receita de Cemitêrioe

Extraordinária

,', ,. 0.- <,

Saldo', provindo do exercício anterior
Em Caixa

. .' /

iResi�uos �assivos \
Restos a Pagar
Do exercície de 1962

,

TUTAL GERAL DA DESPESA

Fundos Disponíveis
Em Caixa
Na Tesouraria

{

Em Bancos
No B(llICO Iuuústria e Comércio de ,Santa Catarina S/A

TOTAL GERAL DO BALANCETE

Prefeitura Munidpa.1
Machado. Ele, natural deste Es- de

. Pependuvatado, nascido em Colonia Vieira, .

Escreveu:
neste município, no dia 16 de' DECRETO DE 5/8/63 Eemeraldino M. de Almeida
agosto de 1922, lavrador, sol-
teiro, residente em Lageado Jovino Tabalipa, Prefeito Mu- Aniversários
Liso, neste município, filho de nicipal rie' Papanduva, Estado
Alberto Vesolovskí, falecido, e I' de Santa Catarina, no uso das
de Dona Sophia Pavóska, resí- suas atríbuíções resolve
dente em Butiá, neste municí-"

pio. Ela, natural deste Estado, I

nascida em Bela Vista do Toldo, :
no dia 30 de maio de 1925.'
domêstica, solteira, residente em ;

Lageado Liso, neste município,'
filha de Angelo Machado e de .

Dona Maria Sampaío, residentes
em Bela Vista do Toldo, nesta
Comarca ..

I '

PARA fERIDAS,
E e Z E MAS,

, INFUMACOES,
e o e!E I R AS,
F H"I E I R A S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPIN'HAS} ETC.
_,:,j

"

A CASPA [ �U[Un O[ S[US CAB[lOS USfiNDO

I I J
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CAÇADORES E PESCADORES DE CANOINHAS

COMPLETO. APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA
FLUVIAL E MARITIMA

.

Revolveres ''TAURUS'' e "ROSSI" todos calibrei Espingsrdae
.

pI caça, nacionais e estrangeiraa dai melhore. procedências.
Balas> Chumbos . Espoletas • Pclvoras . Vareta. de limpeza
de ermae - Carnal de campanha' Lanterna•. Pilhai. Facas
. Facões· Canivetes . Capai' pI armai e coldre. • Cartucho.

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

O maior sortimento de epetrechos para, caçadorea e peeoadores.

J .

Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)
CA.NOI''<HAS SANTA CATARINA

\

Máquinas de Escrever
e Barbeadores Elétrico's .

�

'i

Ferros - Arames � Chapas - Tubos "M A C I F E "

Sementes "CAMPANI" - Farinha "SUAUHY"

Fumo "F I O
. O E O U R O '.

- Móveis " C I MO"

Informações' com
ITHA SS SE.LEME

Julho de 1963. ..

Secretário.'

Municipal
Gilberto Grocbovski, Presidente da Câmara Municipal de�

Major Vieira, no U80 de tlual atribujçõee e na conformidade do dii'.
posto no numero XVIII, do artigo 63 ria L i p. 22. de 14 de no-,
vembro de 19"7, (LEI ORGANICA DOS MUNICIPIPS), faz saber

'

que a Câmara Municipal votou e eu promu-go � leguintfl.
.

Informações na Redação .. i .

" RESOLUÇÃO. "

deste jornal. 2x Artigo 1. !... Fica criado o cargo de Secretario .teNtoa Câmata
Municipal, cargo esse de provimento efetivo e com atribuiçõflll q��.
lhe forem definida. em' regulamento baixado, pela Me!l8 Diretor.'

VEN DE _ SE dentro do prazo' de 30 dia. contadoa de sua públiceção.'
'

�:
�

Artigo 2. - O cargo órR �riHdo terá o vencimeuto que 'n��
Uma propriedade em Alto forem atribuidos pelo Quadro Uuico da Câmara Municipal, conforme

das Palmeiras, Casa com
tabêla anêxa que f�c� fazendo parte integrante desta Re,lJolução. .�;. <

luz e dois POÇO$; área' de I
\ Artigo 3. - Enquanto não forem pela'. respectiva Câmara

1.340 mã; diversas árvores decretados OI Estatuto. dOI funciouàrios público. civis municipais,'
frutíferas' etc. fica em vigor o _Oecr�to·L�i. n.· 700, �e 28 .de outubro. �e. 1.942;
.' conforme determina diapositivoa da Lei Organica dOI Municípios, I

l
Vêr e tratar com o Artigo 4 .;_ AI de3pes�1 decorrente. delta Resolução correrâ)

proprietário Senhor Abel por conta da verba competente, (0"U1'-1) d ... orçamento' vigente, de.
Mateus �ieira

J

(Abelzinho) .

vendo conatar em orçamento. para OI futuros exercícios. ":

, Artigo 5 .. - Esta Resolução entra em vigor na' data de 80a
püblicação; revogadas ali d'isposiçõel em contrário,

Sala dai aeuõelJ da CâmóC Municipal: em 31 de julhb
de 1.963.

.

f:
r

,.VENDE-SE Resolução N, 7, de 31 Ide

Cargo de,,,
Câmara

Cria
da

o20 (vinte) alqueires de
terra de planta e erval,
com casa, paiol, barbaquà
.ínteiramente cercado, localí

.

zado .em Sereia. neste Mu-

nicípio. Doze quilometros do
.

centro da cidade a proprie-
dade.

-

V E N D',E-S E
�

,
,

Vende-se 'uma propriedade,
casa de morada e uma

Atafona instalada, quatro
alqueires 'de terreno de

planta, inclusive 1 alqueire
de aipim plantado com I: e

.

2 anos,
.

preço base Cr$
550.000,00.

Vêr e- tratar com o

proprietàrio Sr. Luiz B.
Zanziski,i. em / Lagoa do

Sul. Ix

M 48 S AS.
para

-

Vidraças

CASA ESMALTE

Gilberto Grochovski - Presidente �."
Miguel Meron 8ecil Teodoro 8eren"i,vc��

1. .Secretârio 2. Secretário ,�;
Tabela Eecala Padrão de vencimento

.

do Funcionário dá.
Câmara Municipal. anêxo a Heeolução D. 7. de..31 de julbo de 1.96�.:

< \

PADRÃO
"

ANUAI,. �:.MENSAL

D.C.M.
F.CM.
H·CM.
J·CM.

Cr$ 26.00000
29.000,00
32000.00'.
35.000.00.

Cr$312.000 oh
348.000,0'0
384.000,00
420000,00

( ,

Gilberto Grochovski - Presidente
�

Miguel Maron 8ecil Teodoro E;Jerankievcz
10. Secretário 2" Secretário '

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

ubras do FRIGORIFICO

Concessionários SIMCA

Oferecem I

para _ pronta entrega
'.

SIMCA CHAMBORD - modêlo 1963 - 2a• Série 3 Sincros • O KM. diversae côrea
SIMCA CHAMBORD - modêlo 1963 - 2a .. Série 3 Sincros • O KM!

SIMCA JANGADA - modêio 19\63 - 2�. Sêeie 3 Sincro•• O KM.I
•
II
H
B

I
m
ti
mi'

I -

VENDEMOS � TROCAMOS - FACILITAMOS
I '

I
I

CARROS USADOS COM, PRÊÇOS VANTAJOSOS
SIMCA CHAMBORD - modêlo 1963 - la. Série - 3 Andorinhas - Quasi O km.
SIMCA CHAMBORD - modêlo 1962 - 2a• Série - 1 Andorinha - Pouca kilomet.

.
GORDINE - modêlo 1963 Pouca kilomet.

KOMBY STANDARD - modêlo 1957 - Máquina O KM.
CAMINHÃO FORD - modêlo 1953 - Bom estado.

Faça-nos Uma Visita Sem

Rua Paula Pereira, 735

Compromisso
Edifício SIM C A

CAINO I N H AS
I

)

. Refa'ça suas forças, tomando

CAFÉ BIG
. Torrado a ar quente

Saboroso até a ultilna gota.
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande. - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

DISp·ONHA DA

Para os transportes de suas c�,rgas
IJ

Rio - São Paulo - Curitiba
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Ano 17 • CANOINHA8 S. Cata rios. lO de Agolto de 1403 N 745

pode o teu imperador,
Pai!

ser

omas
,

e meu
®®®@®®®®®®®®®®® ®®®®®®®®®®®®®®®® ®

�. Voltava a Roma o imperador vitorioso. A multidão, �
i em delírio, o esperava nas ruas e praças engalanadas. �
® Aproximava-se o carro triunfal quando, fugindo a vigilância ®

® da guarda uma criança se adianta, e corre em direção ao �'® imperador.' �I Um soldado a alcança Imediatamente e, numa' censura �

':',,1 quase inútil diz-lhe: "Não sabes que é o imperador?" :®�:oResponde-lhe a menininha: "Pode ser o teu imperador, w

mas é meu pai!" '

:1
Deus, para muitos, p:ra*a :aioria, é, verdadeiramente, i,I o Senhor temido e temível. O DEUS que castiga, o Deus �

que faz justice, o Deus que reprende, o que mata, o que @

julga, o que atemoriza, o que se ira, o Deus que separa, e �
fere, e entristece, e condena. �

Assim pode ser o terrível Senhor para aqueles que �não O conhecem. Na verdade ué um Togo consumidor" e @
ninguem pode permanecer em sua presença santíssima. ®

Ninguem Lhe resiste à justiça perfeita que alcança o �
homem de geração em geração. ®

�Que expectação horrível, que temor angustiante, que �medo, ante a proximidade do Onipotente. Muitos, muitos @
mesmo, não conhecem senão o lado de Justiça, Santidade e ®

Perfeição 00 Deus eterno. Longe, perdidos em terra estranha, �
alheios ao convite divino, epegsdôs, ainda, aos atrativos do. �
mundo, indiferentes à presença do Senhor, se, acaso, �pressentem sua aproximação nos caminhos da vida, por �esta ou, aquela círcunstâncía. só podem sentir medo e agonia .."

®interior. Deus lhes é, apenas, um Juiz austero, um senhor ®

,,)
que castiga. �

Mas há uma' farnílis, bela e grandiosa família, �
imensamente feli� quP, quando ouve falar de Deus, regozí- �
ja· se porque é o pai que se aproxima! �
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Quem é Deus para ti? Salve 11 de agolto, �
Podes chsmá-Lõ Pai? DIA DOS PAIS �

. ®
@®®®@®®®®®®®®®®®®@@@®®®®®®®®®®@S@®®®®®®®®®®®®®®®®

É o Deus do Amor, o Deus a quem nada é impossível.
o Deus que abençôa "com todas as bençãos celestiais em

Cristo Jesua." É O Pai que ama o filho extremadamente,
tanto que lhe diz: "ainda que uma mulher se esquecesse
do (ilho de suas entranhas, éU, todavia, não me

esqueceria de ti. Eis que nas palmas de minha mão �e
tenho g, aoado: .

DEle o filho se aproxima radiante porque encontra 'em
Seus braços ti segurança e o gozo completos. Por isso, a

menina da ilustração podia dizer: seja o que for, para ti,
ele f. meu pai! <'

Plásticos CruzSanta S_ A_
ASSEMBLÊ:IA GERAL ORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

São convocados, pelo presente edital, os senhores acio
nistas desta sociedade, para se reunirem em assembléia geral
ordinária, a realizar-se no dia 17 (dezessete) de setembro próximo,
às 14 (quatorze) horas, na séde social situada à Rua Princesa
Isabel sln, Campo de Agua Verde, afim de deliberarem sôbre a

seguinte ordem do dia:
.

1. - Leitura, exame, discussão e deliberação sobre o

balanço geral. conta de "Lucros e Perdas", contas da diretoria e

parecer do conselho fiscal relativos ao período social de 62/63;
2. - Assuntos de interesse geral para a sociedade.
NOTA -- Acham-se às ordens e disposição dos senhores

acionistas, no escritório da sociedade, à Rua Princesa Isabel, s/n,
Campo da Agua Verde, os documentos de que trata o artigo 9,9
do Decreto-Lei nr. .627 de 26 de setembro de 1940.

'. Conoinhas (SC), 1. de agosto de 1963.
Olto Friedrich - Diretor Presidente

(t Precisa de Óculos?
o "FOTO JOÃO" instalou junto ao seu

foto uma b�m instalada Óptica, com apare
lhamentos que garantem um serviço esmerado
e perfeito. Adquir"a seu óculo no "Foto João"
Foto e Óptica e estará bem servido.

NOTAS
ESPARSAS
o sr. Francisco Bueno de Oli

veira, mais conhecido por Chico
Bueno, que está instalando UIDa

granja de criação de, suiuos pró.
ximo ao Frigorífico, também ins
talará/�o local UDi grande moinho
e um moderno descascador· de
arroz.

"x x x

A brusca baixa de temperatura
verificada Da nossa região no dia
6 último. registrou em Três Bar
rall, de conformidade com o ser

vico metereológico da firma Rige
sa, 12' graus negativos.

x x ,x

Afim de tratar de assuntos ati
nentes à nossa região, seguiu. ter
ça feira. rumo ao Rio de Janeiro,
uma caravana da Associação Co
mercial e Industrial da nossa ci
dade, composta das seguintes pes
soas: srs. Wilmar Friedrich, Alei
dia Zaniolo, Oldemar Mussi, Luiz
Damasco de Miranda e João Pe-

I drsssani.
x x x

A nossa Câmara Municipal rei-:
niciou dia 6 último, os seus t�a.
balhos relativos ao terceiro perio
do JegislatiVOe

x x x

AmaDhã, dia do papai, o clube
de bolão Democrata, o popular
terça feira, fará realizar em sua

séde campestr'F' sita em Mardlio
Dias, uma churrascada em a .qual
comparecerão seus associados e

familiares.
x x x

o sr. João Colodel, digno Pre
feito Municipal, resolveu,· final
mente, empreender uma viagem
a Brasilie, afim de reivindicar
grandes e importantes' melhora
mentos para. o nosso municipio,
Muito bem, sr. Prefeito.

x x x

Completou mais um ano de
existência, dia primeiro. o nosso

confrade. o Jornal "Barriga Ver
de". a quem enviamos os nossos

calorosos cumprimentos.
x x x

No torneio de bolão recem fino
do, realizado na cancha do Cam
po de Agua Verde, sagrou-se Rei
dos Rei, o sr. Willi Voigt e Fo
lego Forte, o sr. Silvino Voigt,
ambos componentes do Democrata.

x x x

Após o inventário que está se

processando na Associação Rural
de Canoinhas, assumirá o coman

do da mesma, como Interventor.
o agrônomo, dr. Milton Stramari,

x x x

Excurcionou domingo último, a
Curitiba. o clube de bolão Fau
tasma, onde enfrentou na Socie
dade Rio Branco, o CODjUDtO
"Mãos de Aço". Os canoinhenses
embora fizessem um destacado
PODto, fora� derrotados, por pe
quena margem, pela equipe curi-
1.lbana.

x Xix

Alcidio Z"nw1 , O�valdo Segun
do de O IV("lfa, LUIz D. de .Mi

I
I

randa, LUIz F. Fleitas. não pou-
3x I

pam esforços para CODcluirf'm até
'o fim do ano. a lUajestosa séde
do Elite Tenis t ube. Parabens a

x x x

O pe�s a dr, ilibe Canoinben.
8e já está s(' l1h,v'ml"ntaod()' IIfiaI
de eleger a 8U6 lIuva diretoria no

último domingo do corrente mês.
E por falllrmes DO Canoinbense.
chamamos IItellção dos s,eus atuais
diretores sobre o estado precário
do e!!trado do salão reservado aos

músicos.

"FOTO
, .

O Melhor em' Fotografia e Óptica
CANOINHAS

x x x

A Tecelagem CaDoinhas S. A.,
agora na gerência o sr, OSDi Jus
tino Vieira, afim de combater o

alto custo de vida, abrirá, a par·
tir de segunda feira, em seu esta-

_________•• 1
' belecimeDto. uma secção a varejo.

JOÃO" - FOTO E ÓPTICA"

Praça Lauro Müller, 514

o CA.SO DA BR-,59:

Comissão Parlamentar de ,Inquérito apre ..

senta resultados positivos - Contratante
paga multa e devolve 130 ,milhões ao
DNR - 20 milbõ�s foram entregues 1
Prefeitura para as obras do viaduto

O referido trecho, Tijucas
Itajaí, está agora em aberto é
deverá ser novamente contra.
tado. Segundo informações do
diretor de DNER, Engenheiro
Roberto Lassance, prestadas ao

Deputado Aroldo Carvalho, os
] 30 milhões recebidos em

devolução, correspondentes ao

adiantamento, multa e juros,
serão inteiramente aplicadas
neste trecho. tão lego volte o

mesmo a ser contratado.

Na última .semana esteve
na Capital, o Deputado Arol
do Carvalho, por delegação da
Comissão Parlamentar de
Inquérito. que requereu. Em

cornpeuhia do Engenheiro-Chefe
do 16°. Distrito Rodoviário Fe
deral, o parlamentar catarinense
visitou os trechos Itajaí-Floria ..

nópolis e Florianópolis-Tubarão,
desta rodovia, colhendo mate-
rial para a citada GPI. OS milhões do Viaduto
Após estas visitas, a reporta- A Comissão Parlamentar de

gem ouviu o Deputado Aroldo Inquérito sobre a BR·59, apurou
.

Carvalho, obtendo deste, Infor- ainda o que de real existe so-

mações absolutamente seguras bre a construção do viaduto de
sobre os resultados que já acesso à ponte Hercílio Luz.

podem ser revelados à opmiao Segundo apurou o CPI é
pública, sobre o probl�ma. revelou o Deputado Arolde

t , , Carvalho, o DNER, mant=m um
Firma contratante reco-: convento com a \PrE'f<'Uura

lheu adiantamento Municipal de Florianópolis, des-
recebido de 1957, para a construçã-; desta

, obra. As somas entre-gues 8

Prefeitura desta Caplta r para
aquelas obras foram as seguin
tes:

Em 1957: 5 mílhõ-s t 700

- - A Comissão Parlamentar
de Inquérito, instituída na Câ
mara Federal, a requer-imento do,
Deputado Aroldo Carvalho. corri
,a finalidade de apurar irregula
ridades na SR 59 e as razões
da demora, no andamento da
quelas obras já começou
a apresentar os resultados
positivos.

Disse, o Deputado Arolde
Carvalho, que firma contratante
do trecho Tijucas-Itajaí, cujas
obras estão paralisadas há dois

anos, depois da instituição da
Comissão de Inquérito, foi obri
gada a devolver ao Departa
mento Nacional de Estradas de

Rodagem, adiantamento recebi
do para a execução daquelas'
obras.

o D.NER exigiu a rescisão do
contrato com a firma emprei
teira o que foi efetivado. Os

empreiteiros, devolveram ao

DNER, por não terem executado
os serviços, a importancia de
105 milhões, 995 mil, 97'1 cru

zeiros e 50 centavos, A devo
lução foi feita' através cheque
do Banco Francês Brasileiro, do
Rio de Janeiro, de número
97.776, da firma empreiteira a

favor do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem. Foi,
ainda, aplicada nesta firma, uma
multa de 2 milhões e 55 mil
cruzeiros, E, tambem, cobrou
os juros correspondentes ao

adiantamento, no total de 19
milhões, 812 mil, 510 cruzeiros
e 60 centavos.

Como se vê está- plenamente
vitoriosa a Comissão Parlamen
tar de Inquérito instituída a

requ-rtmento do Deputado A·
roIdo Carvalho. Primeiro porque
houve a rescisão do contrato;
segundo porque fora!lil devolvi
dos ao DNER os quantitativos
refl-'rentes aos adÍantamentos
feitos, a m�lta cobrada e os

juros impostos.
, \

11::- possível, assim. que, ainda
este ano aquelas obras possam
vir a ser remícíadas to,· em
breve tenhamos concluídos os/
trabalhos deste trecho 'tão im

portante para a ligação Floria
nópolis-Curitiba.

mil cruzeiros;

Em 1958: 2 milhões e 375
mil cruzeiros;
Em 1960 dilas parcelas furam

pagas, uma de 1 milhão e 900
mil e outra de 9 milhões f' 500
mil cruzeiros.

'Estas foram as parcelas que
o DNER entregou à Prefettura
de Florianópolis para a execu

ção Idaqueles serviços. conheci
dos, por demais da opinião
pública, não só da Capital, mas
de toda Santa Catarina e, que
agora foram reiniciadas com

recursos da CODEC e do
Governo do Estado.

Adiantou, ainda, o Deputado
Arolde Carvalho, que a Comis
são de Inquérito sobre a SR- 59

prosseguirá as suas reuniões

periódicas e que constantemente
estará em Santa Catarina para
acompanhar o andamento dos,
trabalhos na rodovia.

Na segunda quinzena de

agosto outros depoimentos serão

tomados de altos funcionários
do 'Ministério da Viação e do
DNER e, outras revelações ha

verão de serem feitas a opinião
pública ca tarinense sobre 8

demora de vinte anos nO

andamento das obras da rodovia

federal. BR 59

Plásticos Sta_ Cruz S_A-
Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade.
\ para, se reunirem em assembléia geral extraordinária a r�alizar-se
no dia 17 (dezessete) de setembro p,óximo. às 16 horas na séde

social, situada a Rua Princeza Isabel s/n, Campo da Agua Verde,
af;:n de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aumento do capital social.
2 - Alteração dos Estatutlrs Sociais.

3'. - Assuntos de interesse geral para a sociedade.

Canoinhas (SC), 1. de agosto de 1963.,

Olto Friedrich Diretor Presidente 3JC

Assembléia Geral Extraórdinária

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




