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Vereadores

�i�Vereadores da Maioria
fazem
Prefeito

A

acerto com

e
.

prejudicam
Funcionários

,

Numa franca demonstração de personalidade inva

riável, os vereadores integrantes das bancadas dos parti
dos políticos PSD-PTB e PDC, confirmaram o véto do

Prefeito João Colodel, aposto a tabela de' vencimentos

que os mesmos Vereadores haviam aprovado em' sessões
anteriores. O Prefeito João Colodel como sempre,) na

presença dos funcionários" seus diretos auxiliares, desde

que assumiu a administração municipal, tem se revelado
(;, maior inimigo dos que 'trabalham. De boas maneiras,
éonversador de "pé de fogo", tem enganado todos que
lhe ouvem.: O aumento concedido aos funcionários públi
fos é tão irrisório que, encaminhado para aprovação pela'
Câmara de Vereadores, esta após ouvir o próprio Prefei
to e funcionários, aprovou uma' emenda que visava acima

de tudo, dar o 'aumento conforme a função' de cada

servidor público municipal. Estavam então todos os Ve

readores, com exceção de apenas dois ou três, de acordo
com a nova tabela coníecionada. pela _Comissão de

finanças da Câmara.
'

I
O Prefeito João Colodel, é necessano que se diga

aqui, para eleger-se, apresentara-se como o maior amigo
dos operários e que o seu Partido era o verdadeiro

amigo dos trabalhadores. Seus atos e iniciativas dentro

�o paço municipal são de um verdadeiro Ditador,' mas

�esses ditadores mirins, cujos atos morrem na .garganta
QU permanecem entre os dentes, sem coragem para .dar
� éco. Tem procurado por todos os meios, abafar o tra

�alho da Câmara de Vereadores. Vereadores do PSD e

-Um do PDC (este falando pelo "boca" do PSD) que
rendo manter um acordo feito com o PTB, o trabalho
aeles bem' intencionado e algumas vezes: válido em be

nefício do povo e da própria personalidade, tem sido

devorado pelo Prefeito Colodel. Estão proibidos de dizerem

que preto é preto e que branco é branco.
'.

,.
\,

Causou admiração e foi mesmo motivo para pilhe
ria. a atitude dos Vereadores que integram a maioria. da
'Câmara de Vereadores. Os funcíonáríos municipais já
depositavam confiança naqueles .que os procuraram e se

comprometeram um estudo minucioso da situação aflitiva

que se encontram. Após o encontro Colodel x Vereadores

�o PTB-PSD e PDC, um abono de cinco mil cruzeiros
em setembro selará o compromisso da coligação... En

,�-

quanto isso, os funcíonárâos aguardam melhores dias com

as barrigas vazias.

Os vereadores da UDN foram' os únicos que
votaram para derrubar o véto e sempre defenderam na

Câmara, os interesses justos dos funcionários. Que falem

elf'�) onde estão aqueles que sempre os defenderam,
mesmo quando integravam a maioria ...

Instituto dos CegosCatarinense
O Deputado Reneau Cubas acaba de apresentar

à Assembléia Legislativa do Estado Projeto de Lei que
cria, com a denominação de "Vidal Ramos", o Instituto
Catarinense dos Cegos.'

- -

, Visa a meritória iniciativa do deputado da Zona
Norte Catarinense, alfabetisarpelos istema "Braille", ensinar
artesanato, cultivar a música, alem do encaminhamento
dos profissionais cegos às diversas atividades compativeis
com o seu estado físico, bem como a sua readaptação,
para que possam ser reintegrados no convivio social.

O Projeto de Lei do Deputado, Cubas autoriza o

Poder Executivo a abrir o crédito especial de
Cr$ 20.000.000,00 (Vinte Milhões de Cruzeiros) para a

construção e instalação do referido Instituto . Foi aprovado
por todos os Deputados de. todos os Partidos políticos

, daquela Casa Legislativa.I

Mais urna vez
-

parabenisamos o deputado
conterrâneo Reneau Cubas. Seu interesse . pelos
catarinenses é sem dúvida alguma, o seu trabalho.
constante demonstrado através de suas iniciativas.

.
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Canoinhas, 5anta Catarina, 17 de Agosto ae' 1963 NIJrr>ero 746

mretores: . R. R. DA �llYA [ AlfRmO O. �ARCINOO
I

FONE, 128

�erente : Il�ASS SlUMl'
CIRCULA AOS SABADO!4CAIXA POSTAL, 2

Secretdri{]
NegóciOS
Oeste e

Bancada
,

Oposicionist�

dos
do
a

A propósito da criação pela
• Assembléia Legislativa, do pro
jeto governamental da Secre
taria dos Negócios do Oeste, a

bancada da UDN, apresentou a

seguinte
\

"Declaração _

de \'oto
A Bancada da União Demo

crática Nacional declara ter vo

tado contra o projeto Gove�-
, namental n. 208/63, que cria 'a
Secretaría dos Negócios do O
este face a regeição de emen

das apresentadas objetivando
çorrigir Imperfeições e excessos

da referida proposição.

Longe. de ser contrária aos

fins do projeto, qual seja o de
senvolvimento de. uma' região,

-

a UON não poderia, entretanto
. criar mais um instrumento que
nasce com as mesmas falhas do
PLAMEG e da SECRETARIA
SEM P A S T A, anteriormente

criados, considerando ainda que
os parlamentares da região oeste

não só da UDN, como de outros

partidos inclusive, do PSD,
haviam apresentado proposição
semelhante, sem os excessos

desta, e que não mereceu ainda
o privilégio de figurar na' or
dem do dila.

A pretexto. de se beneficiar
uma ;egião, o que se deseja é
uma máquina poderosa, um Se
cretário de Estado todo poderoso
e a absorção das atribuições
tradicionalmente conferidas ao

Tribunal de Contas e à própria
Assembléia Legislativa.
Melhor sgtría o Govêrno se

procedesse a pronta execução
de sua plataforma, cumprindo
as promessas elertorais, segui
damente reiteradas nas mensa

gens governamentais, ao invés
de criar novos orgãos de pla
nificações altamente onerosos

ao erário publico.
A Bancada da UDN, todavia

faz votos de que os sacrificados
habitantes do extremo oeste de /

Santa Catarina tenham algum
benefício da proposição hoje
aprovada pela' maioria gover
namental.
Sala das Sessões, em IOde

agosto de 1963.

Deputado Fernando Viágas,
-Iíder da UDN

.

Deputado Walter Zigelli,
vice-líder da UDN,".

Comunicação
O Dep. Reneau Cubas
comunica que estará nesta ci

dade entre os dias

17
.

a 30 do correrrte,
em visita a seus amigos, e ao

mesmo tempo reabrirá durante

aqueles dias, o seu consultório
médico, onde atenderá os seus

clientes.

Associação Rural de Canoinhas -.

Interpretações Facciosas
Há entre pessoas das mais alfabetisadas, ódio e despeito

nocivos até a saúde. Prejudicais -mesmo à cultura, ao desenvol
vímento e impede -que a iniciativa tome o destino' certo .. Uns
dizem que estas duas "virtudes" devem prevalecer no espírito
dos que pretendem impulsionar-o progresso - outros mantem
opinião diversa: pessoas possuidoras delas, devem ficar a margem
da sociedade, isolados. Mas, seja como for, infelizmente, a Asso
ciação Rural de Canoinhas,' pela demonstra�ão bonita que deu.
através de suas constantes exposições - conceituada .entre suas

, congêneres, tem sido nos últimos tempos, a líder da Zona Norte
"Catartnense, invejada pela sua' organização _impar.

.

Fundada pará unir os associados, conjugar energias para
um esforço comum, as divergencias oriundas das pessoas .nutrâ
das com ódio e despeito, tem motivado interpretações, facciosas,
conduzindo os verdadeiros. lavradores para o terreno perigoso �
sublevação. A última eleição para renovação do Conselho, d�
Admínistração='veíb confirmar as. nossas previsões. Lá 'se apresen-

. 'taram munidos da mais alta dQ�e de demagogia, acompanhadas
• até de falsos associados, instruidos por elas, para tumultuar '\0
,
ambiente e provocar se necessárto �osse, a agitação geral que

• poderia reduntar se não fosse a interferencia .ssrena da Diretoria,
numa verdadeira mortandade.' Tudo como consequencia do 'ódio

que, os cegos de paixão se apresentaram para concorrerem uma",
eleição que bem poderia ser' pacífica, normal e dentro das normas
estatutárias da Associação.

'

Outro fator determinante das interpretações facciosas, ê
, o fato de impedie a posse do dr

',:
Milton Stram.ares como Int��- t'

; ventor nomeado pela FARESC, ate que se realIzem novas ele},:
, ções,· livres e democráticas. Isso porque. foi a própria Díretoria
da Associação que sugeriu tendo -em vista o procedimento d��
pessoas indisciplinadas que. queriam 'até pela força, votar, como'
associadas. E quem sabe zelar por um patrimonio como a Asso-'

I

cíação Rural de Canoinhas, impedindo o desmoronamento de
um órgão que sempre soube conduzir 1'$- problemas agrícolár:
para �s soluções mais acertadas, alem de. colocar o Múnicípio

r

num excelente conceito, não poderia de forma alguma, enveredar:
por um caminho senão a Intervenção porque, esta viria amainar
os animes dás pessoas estéreis e desorientadas, sem noção de
responsabilidade e bom senso.

Que o povo de Canoinhas recorde- se do passado, analise,
o presente. Se a Associação Rural de Canoinhas está a beira d�
abismo, como dizem, os principais, fatores da desagregação agrb:-'
cola estão justamente nas consequencias do ódio e do despeito.'

Continuaremos demonstrando as razões do ínvoluntárío
litígio que se encontra a 'Associação Rural de Cano�nhas, alvo
de críticas por' 'parte dos que ignoram que, se cada rum fizesse
um pouco, conseguiríamos muito, e conseguindo muito, muito.
poderiamos realizar.

VERBAS para' nossa região
Conforme

-

já anunciamos, damos prosseguimento hoje, às
verbas consignadas no orçamento da união, beneficiando a nossa

região 'e de autoria do Deputado canoinhense, Dr. Aroldo
Carvalho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. "fV1�qúinas de' E'scre�er

\
e Barbeadores Elétricós

"

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

Sementes "CAMPANI" - Farinha "SURUHY"
• " ....' I' '). �,.

c- ' :' I.i. \

Fumo "FIO DE OURO'· _ Móveis "CIMO",

REMI'N6TON

Informações com

IT'HASS:' SELE'ME

DI_SPONHA DA

Pará; os transportes de suas. cargas

Hio - São Paulo - Curitiba

I

�AÇADORE'S E pÉsCAboRES DE CANOINHAS
COMPLETO A:PARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E' MARITIMA
,

/i' , ,

Bevolveees "1'AURUS" "�; "Ro.SSI" todos calibres Eapingardae
pI caca, nacionais e, e.traQgeira!l dai melhores procedências.
Bala. " Chumbos . Eepoletae .:- Polvoraa . Varetal

"" fl,�" limpeza
de armai - Carnal ,de campanha - Lanterna. ·1 P,ilha'. -. Facas '�

• FaçÕes. Canivetes - Capai pI armai e coldres«- Ca�'tucho.
de metal e papelão "SlJPER REPELEX".

f :

! O maior sortimento de apetrecho. para caçadores e peecadoree .

• I

J �
� ('Ô r t e

Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)
Ct\NOINHAS SANTA CATARINA

Re'faça suas forças, tornando
, C.A F É

/ B I G
Rua

Torrado a ar quente
Sàboroso á'é a últlm.a gota

�
. ..

.;. -

. );

Patilâ' Pereira Telefone, ' 241

BIG é grande _ mas ,em Canoinhas

BIG é O melhor café

, .�

16.8 CR ... 14.a DR

Junta de ,Ali tarneuto
Militar • Canoinhas

"SERVIÇO MILITAR"

Campanha. do Alistamento
Militar Ano 1963 - 2.a Fase

"Todos os brasileiros são obri
gados 80 serviço militar ou

outros encargos necessárros à
defesa da Pátria, nos têrmos e

sob 8S 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 o Serviço Mílítar,

Todos os, Jovens das classes I

de, 1945-1946 e 1947 - e de
classes anteriores' ainda em de
bito para com .0 serviço 'militar
deverão alistar-se.

Churrascaria . I D E A L
de PAULO JARSCHEL

V� .bom "churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477
\

Vende..:'se
Móveis com pouco uso,

jogos completos: de quarto
de casal, quarto de crianças,
sala, cosínha.i.geladeíráCon
sul, enceradeira Arno.'
:, Ver e tratar na 'residência'

do sr. Óonald Kernp
sub-gerente .da Rigesa em

,

T.k�S BARRAS 1

v r o R· o S
, Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

VENDE-SE
20 (vinte), alqueires de

terra de planta e erval,
com casa, paiol, barbaquà
inteiramente cercado, locali
zado em' Sereia. neste Mu-

-nícípío. Doze -quílornetros do
-

centro da cidade a proprie- •

dade.
•
.'

,_ I

Informaçõesna Redação
dés't� jornal.

.

Ix

Uma propriedade em Alto
.

das Palmeiras, Casa com

luz e dois poéos; área. de
1.340 rn2;( diversas árvores

frutíferas, etc.

Vêr e tratar coII;l Q

proprietário Senhor �bel
Mateus Vieira (Abelzinho),

\

MASSAS
para Vidraças

CASA 'ESMALTE

Correio do Norte
Assine! Leia! Divulgue I

-----

----_._----------..

17·8.1963

c O I'Í 'V I T E
Grande Baile social da "Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas"

,

�

no dia 17 de Agosto
com início às '20 horas no Salão Beche l que" será cadenciado

I por' excelente conjunto musical de Blumensu, , '
, ,'(;(

Reserva de mesas na Casa Bartnick.
"I. .

-

na SédaDomingo, dia 18
s ',' "

Tiro ao prêmio e. bolão, com início' as 2Ó horas.

Churrasco por encomenda na Casa Bartnick
I .

\ ri
. _�,

I � /'
' 1

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

foto uma bem instalada Óptica, com apare-
" j ,

Iharnentos que garantem um serviço esmerado
e perfeito. Adquira' seu óculo no "Foto João:'
Foto e Óptica e estará bem servido.

"FOTO JOÃO FOTO E ÓPTICA"
o Melhor em Fotografia e Óptica )

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

Plá.sticos Santa Cruz S_ A _'

ASSEMBLÊIA GERAL ORDINÁRIA /. '

CONVOCAÇÃO
São convocados, pelo presente edital, os senhores acio

nístes desta sociedade" para se reunirem em assembléia geral
ordinária, a realizar-se no dia 17 (dezessete) de setembro próximo,

, às,H (quatorze) horas. na séde social situada à Rua Prtncesa

lsall,el,sjo" Campo da 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;
I 2. -,Assuntos rle interesse geral para a sociedade.

"NOTA, -- Acham-se às ordens e' disposição dos senhores
acionistas, no escritório da sociedade, à, Rua Princesa Isabel, 's/o,
Campo da Agua Verde. os documentos de' que trata o artigo 99
do Decreto-Lei nr 2.627 de' 26 de setembro de 1940. I

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

Otto F�iedrich Diretor Presidente x2

. ,'" .I . .

Plá.sticos Sla_,Cruz S_A_
Assembléia Geral Extraordinária onvocacáo.

) Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade

para" jE! reunirem em assembléia geral extraordinária 8 realizar-se
no dia 17 (dezessete) de setembro próximo, às 16 horas na séde

, s,dc.ial, situada a Rua Princeza Isabel s/o, Campo da Agua Verde,
afím de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. - AUmento do capital socrâl. "

2. - Alteração dos Estatu-tos Socíaís.
"

3,. ,;;;';" Assuntos de interesse geral para a scciedade.

Canbinhas (SC), l. de agosto de 1�63.
0(10 Friedrich - Diretor Presidente / x2

I FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart, Tít, Doc. I/n 8�4
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SAB�Dds
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Cancinhaa - S. C.

, ...\
�

� ,.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
..... , .-

"
-

.. /-
'

TABELA DE PREÇOS ,DE PUBLICIDADE
Anuncip,8: for v�z e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
'I VPz Cr$ 70.00 1 vez >'Cr$ 50,00
4, vt'zeJl Cr$ 50.00 4 vezel C_'$ 40,oó
8 ou maia Cl$ 40.00 8 ou mail Cr$ 25,00

Página inteirá Cr$ 12000,00 Página inteira Cr$ 8,000.00
Meia pági'lfl Cr$ 7000,00 Meia página Cr$ 5,ÕOO,oo
OBSERV ACÕES:

Originais de artigo. enviados 8. Hedação, publicadoa ou

não, permanecerá em podder a meema.
,

.A Red�cão não eudossa conceito. emitido. em artigoll Buioado•.
1 '. < -

' J'

VENDE-SE
.. '

Vende-se um caminhã�' chevrolet 38 em perfeito
est�do. Informações em Papanduva com o senhor

" .

V I C T O R M A L A K O V S K I Ix
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VERBAS
pare nossa

....

reglao
(Continuação da la página)

Pelo Ministério de Minas e Energia
8) - Programação da Energia Elétrica nos diversos estados da

Fede"ração.

25) Santa Catarina

INCLUA-SE:

Construção da linha de transmissão Mafra-Italópolís-Pa-
\panduva-Monte Castelo-Major Vieíra-Canoínhas, mediante

convênio com a Comissão de Energia Elétrica de Santa
Catarina ou com as Centrais Elétricas de Santa Catarina

.

S/A «(,ELESC) Cr$ 10.000.000,00;

S) _... Programa de energia Elétrica nos diversos estados da Fe

deração.
25) Santa Catarina

INCLUA-SE:

Reconstrução da linha de transmissão Mafra - Canoinhas,
mediante convênio com a Comissão de Energia Elétrtca de Santa
Catarina ou com as Centrais Elélricas de Santa Catarina SIA

(CELESC), Cr$ 75.000.000,00:

Pelo Ministério da Saúde:
.

\
INCLUA-SE:

Para a expanção do programa' da Fundação. do Serviço
Especial de saúde Pública de Santa Catarina, visando a

manutenção de. unidades sanitárias completas (maternida
des, postos de saúde e de puertcultura) em Caninhas,
Três Barras, Papanduva, Monte Castelo e Major Vieira,
em convênío com as entidades locais de assistência â
maternidade e á infância ou de assistência hospitalar.

(foi pedido vinte milhões por unidade)

2) Govêrnos Municipais
1) Despesas de qualquer natureza etc..•

INCLUA··SE:

25) Santa Catarina
Instalação de esgôtos sanitários e pluviais na cidade de
Canoínhas mediante convênio com a Prefeitura, .•.
Cr$ 25.000.000,00;
7) Para estudos e obras de abastecimentos d'aguá a serem

realizados pela Fundação Serviço' Especial de, saúde PÚ
blica (FSESP), diretamente ou mediante convênio( com os
Estados, Territórios ou municípios, em pequenas loçalídade:
25) Santa Catarina

INCLUA-SE:

Para obras de abastecimento d' aguá a cidade de Canoí
nhas, mediante convênio- com a Prefeitura, cr$ 30.000.000,00;

2) Govêrnos Municipais
.

.
1) Despesas de qualquer natureza, esgotos sanitàrios e

'pluviais, etc. . .

.

INCLUA-SE:

25) Santa Catarina

Construção da rede de esgotos sanitários e pluviais na

cidade de Canoinhas, mediante convênio com a Prefei
tura, cr$ 25.000 000,00

Pelo Ministério de Viação e .Obras Públicas: I

Outras Rodovias:

INCLUA-SE:
.

Retificação e revestimento primano, inclusive obras. de
arte (ponte sôbre o Rio Negro), da ligação São Mateus
do Sul (PR) a Três Barras - Canoínhas - BR2, mediante
convênio com os DD.EE.RR. do Paraná e Santa Catarina
e a Petrobrás, cr$ 50.000.000,00;\

Justifícsção:
A rodovia é de relevante interêsse nacional, visto, que a

Petrobrás. está' construindo em São Mateus, do Sul uma
,Us!na Piloto para o aproveitamento do xisto betuminoso
existente na região e têm necessidade do acesso, à Es
trada de Ferro Paraná - Santa Catarina cujos trilhos'
passam em Três Barras e a Br2, distante -de Três Barras
cêrca de quarenta quilômetros. Não apenas o transporte
do material mas o eventual escoamento de produção da
usina exigem essa construção. q

\

continua no próximo número I

'PROJETO DE LEI

Cria o Imposto
Econômica· do

Artigo 1. Fica criad�" na

conformidade de que faculta o

Hegistro Civil

de DeFesa

Federais e Estaduais. como .rjam,
as Redes Ferroviárias, o Ioatituto
Nacional do Pinho, a8 Coletorias
Federais, as Coletorias Estaduais,
os Postos Fiscais, etc.

Sebastião Grein Costa. Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Estado
de Santa Catarina, etc,

Faz saber que pretendem
casar: Adão Koask e Martha
Falkievicz. Ele, natural deste
Estado nascido em Sêrra Prêta
neste municipio [10 dia 24 de'

dezembro de 1922, lavrador,
solteiro. filho de !VIiguél Koaski
falecido, e de dona Maria
Schicovska, residente em Sérra
Prêta, neste. município.
Ela, natural deste Estado,

nascida em Papanduva no dia
28 de novembro de 1928, domés
tica, solteira, filha de Pedro
Falkiévicz, e de dona Maria
Falkiévicz, residentes em Sérra
Prêta neste munícipio.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180:

Major Vieira' 9 de Agôsto 1963.
- ,

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

Município
número 5 do artigo 29 da Cons
tituição Federal, para todo o ter
ritório do Município de Can�inha8,
o IMPOSTO DE DEFESA
ECONOMICA DO MUNICIPIO.

Artigo 2. - O imposto de'
defesa econômica do Município.
incide exc'usivamente sobre todo
o MERCADOR,'COMPRADOR
OU VENDEDOR DE "ACHAS
DE PINHO".

§ único - Fica todo o mer

cador, oomprador ou vendedor de
achas de pinho, lobrigado a re.

plautar no mínimo cinco (5)
árvores da mesma espécie, por
cada comerciável ou derrubada,
de acordo com o que prevê o

CÓDIGO FLORESTAL. .

Artigo 5. � A madeira que se

refere a presente lei, 8Ó poderá
sair do Municínio, mediante a

exibição por parie do interessado
ou condutor, das necessárias guias
de pagamento do Imposto em

epigrafe, as quais serão recol_bidas
pelos respectivos postos de arre

cadação ou Coletorias Estaduais.

§ . único -' Sem a exibição
dessas j:mias, a madeira será
apreendida, fazendc-se a respec
tiva autuação, qualquer que seja
o seu meio de transporte, desde
que o interressado Ou responsável
se negue a efetuar o pagamento
do imposto devido.

§ 2. - Em caso da apreensão da
madeira, ficará o condutor ou res

ponsável, sujeito ao pagamento do
imposto em apreço,. acrescido '1 a
multa de Or$ 200,OU (duzentos cru

zeiros) por metro cúbico, podendo
o pagamento, tanto' do imposto
como das multas. serem feitos nos
próprios postos de Iíscalízacão.
Artigo 6. - A receita oriunda

desta lei, será aplicada no cumpri
mento da mesma e o saldo porven
tura existentes no SERV IÇO DE
FOMENTO VEGETAE, no município.

Artigo 7. - Fica o poder execu
tivo Municipal autorizado a regula
mentar a. execução da Presente lei.

Artigo 8: - Esta lei entrará em

vigor na data de sua publícsção,
revogadas as disposições �,em con
trário.

Artigo 3. - O imposto de que
trata � presente lei, serã cobrado
a base de Cr$. 500,00 (quinhentos
cruzeiros), por metro cúbico de
pinho exportado .

Artigo 4. - Para a execução
da presente lei, serão aproveitados
os Postos Fiscais existentes, e

criados novos pontos mais estra

tégicos de saídas de madeira.

§ 1. - Para melhores efeitos
do artigo anterior, a Prefeitura
aceitará a colaboração dos Orgãos

Código
, Geral

RECEITA GERAL DO MUNICIPIO
TITULO DA RECEITA

0.16.1\

0.18.3'
0.27.3

I

.Prefeitura MuniEipal de Major Vleirá
Balancete Mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de

. Major Vieira referente ao mês de Fevereiro de 1963

1.16.4
1.21.4
1.22.4
1.23.4

2.01.0
2.02.0

4.12.0

6.12.0
6.21.0

I, ARRECADAÇAO
I

_---.- ---

Anterior Do mês ITOTAL

9.690,00 44:850,(10 I 5454,0,00

.< 24.500,00 86.047.50 11054750
500,00 l.oOO,oei 1.5Í10.00

1.279.00 4.312,00 5.59) ,00
770,00 1.760:00 2530,00

1.509,00 auo eo 3.619.00
340,00 2.9l0,00, 3,250.00

1.500,00 12.750,00 14.250,00
429,70 429,70

-'-

200,00 100,00 300,00

7.563,00 /23,173.00 30.736,00
t , 1.504,00 4.634,60 6.139.20
49.785,30 183.647.10 233432,40

"l,

778.013.90
1011.446,30

VERBAl Anterior I 00 mês I T O T A L

Ordinária
a) Impostos
Imposto sobre trausmiesão de .proprledsde

J Imobiliária inter- vivos
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogo. e Divenõel

1

b) Taxas
Taxa educacional
Taxa de Expediente
Taxai de cuatae iudiciâríes e emolumento.
Taxai de fi.calização e lervicol diverto.
Patrimonial
Renda Imobiliária

. Renda de Capitais
'

Receitas Qlversas
Receita de Cemitériol

Extraordinária
Cobrança da dívida ativa
Multa.

( TOTAL GERAL DA. RECEITA

Saldo provindo do exercício anterior
Em Caixa
Na Te.�uraria

TOTAL GERAL DO BALANCETE

DESPESA GERAL DO MUNICIPIO
1'lTULOS DA DESPESA

Ordinária
o Admioi.tração Geral 3.372,00 15.650,00 16.022.00
1 Segurança Pública e Allilltência Social 1.400,00 1.400,bo
3 Educação Pública 7.000,00 7.000.00
8 Serviços de Utilidade Pública 35.037,00 101.230,00 136.267,00
9 Encargo. Diversos 1.200,00 28.734,70 29.93<1,70

TOTAL DA DESPESA 39.609.00 154.014,70 193.623,10

Residuos Passivos Yl.! ,
'. ,.

Resto� a Pagar ,
.,:
')t.

Do exercíeis de 1962 10.600.00 ll.900,oo 22.500loQ
TUTAL GERAL DAi DESPESA 50.209,00 165.914,70 216.123,70'!

Fundos Disponíveis 'fi,"

Em Caixa
Na Tesouraria 159.653.40
Em Bancos
No Banco Indústría e Comércio de Santa Catarina SIA 63566.9,20 795,322.50

TOTAL GERAL DO BALANCETE ljOl1.446,30

Major Vieira, 29 de Fevereiro de 19ô3

Eduardo Klodzinski
Secretário

. ARRECADAÇAO

Antonio Maron Beci'l
Prefeito Municipal�

.

i
I' I'
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CLUBE' CA'NOINHENSE PrefeitDta Municipal de Major Vieira
Editai de Concorrencia Pública

Antonio Mar-.« Becil, Prefeito Municipal de Major Vieira
Estado de Santa Catarina, fl1z saber a todos os interessados que
se acha aberto concorrência pública para o levantamento Top'ográ
fico e confecção da planta Cadastral da séde dêste município,
autorizado pela Lei n. 14, de 13-3·62.

Os interessados deverão apresentarem 'suas propostas em

envelópes lacrados, na secretária da Prefeitura Municipal até o

dia 15 de setembro do ano corrente.
Antonio Maron Secil ., Prefeito Municipal 2x

AGRADECIMENTO
A Familia de

JULIO TRAPP
falecido a 9 do corrente, vem, por nosso intermédio agra
decer ao povo em geral, a todos que manifestaram seu

pezar ou acompanharam o corpo até sua última morada .

Convidam, outrossim, \ para assistirem à missa que
mandam celebrar dia 29- as 7,30 horas na Matriz Cristo
Rei por intenção de c'sua al.na e de sua esposa- Ana, de
saudosa memoria,' "falecida em 19/8/60.

A todos sua eterna gratidão.
Salto da Agua Verde, Agosto de 1963.

.,

Edital de Convocação
São convidados os Snrs. Associados, para a As

sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 31 de Agôsto
do corrente ano, às 14 horas em sua séde social com a

seguinte ordem do dia:

Eleição de Diretoria por término Ide mandato.

Obs.: As chapas que concorrerão a eleição, deve
rão ser apresentadas' com 8 dias de antecedência
à Secretaria do Clube, com o respectivo "de
acordo".

Não havendo número legal na hora estipulada, a

Assembléia funcionará meia' hora depois, com

qualquer número de Associados.

Orlando Olsen Mario A. Ferraresi
Presidente .1. Secretário ::s

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

Quando fizer seu itinerário de passe'io,
não esque�8 de incluir um� visita às

obras do FRIGORIFICO

� o carro que sua família aguardava!

..
,

Versátil .•• seguro ... o Simca 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-8 de 98 HP - Fôrça para
tõdas as tarefas com reserva de potência mesmo quando o veículo viaja com lotação completa!' 3 Sincros! - Caixa de marchas com

1a., 2a. e 3a. sincronizadas, facilitando as manobras e permitindo total aproveitamento do motor! Espaço para tudo! - O Jangada leva

6 passageiros e;ainda tem duas banquetas para mais 2. Amplo bagageiro sôbre o teto. 4 portas laterais e grande porta dupla-traseira.
Sistema anti-roubo - Trava especial que imobiliza o câmbio na marcha-ré! Estofamento ultra-durável- em plástico de alta

qualidade, à prova de' manchas. E tôdas as demais características de excelência que fizeram famosos os modelos da linha SIMCA!

• A ,.

ELEGANTE, VELOZ, ELE PASSA ... E UM S/MCA

CONCESSIONÁRIOS EM CANOINHAS

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

,

Rua Paula Pereira, 735 - Caixa Postal 220 - End. Telegráfico Comercial

E CONTINUAMOS VE�DENDO PELOS MELHORES PRECOS A V'SrA OU A PRASO
,

fi CaSPA [ ijU[U6 O[ S[US CAB[lOS U�n�DO

I

17·8.1963

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escri-

Ivão de Paz e Oficial do Registro .

Civil de Major Vieira, Estado,
de Santa Catarina, etc. j

,
I

j
,

Faz ssber que pretendem
casar: Darcy Gonçalves e Laudi
Conceição Strack. Ele, natural
deste Estado, nascido em Co
chos, neste município, no dia
28 d\ abril de 1941,
lavrador, solteiro, filho de
José Gonçalves Filho e

de dona Natalia Gonçalves,
residentes em Cochos, neste

Municipio.
"

Ela,· natural deste Estado
nascida em Rio Novo, ts] muni
cipio no 1ia 5 de julho de. 1941
doméstica, solteira. filha legítima
de Leopoldo Sstrack e de dona
Maria Manoéla Strack, residen
tes em Rio Novo, neste

Município.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180.

.

Major Vieira 9 de Agôsto 1963.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

A V 1·5 O
A q�em interessar possa 10ão,

antonio e Mario Szc-ygiel lo
catários dos terrenos de pro
priedades do Dr. Clemente
Procopiak situados em Capão,
do Herval e Espigão da V (l'IlP,'
avisam que fica terminantemen
te proibido o trânsito e caçadas!
nos referidos terr-enos, não se

responsabilizando p.Jo qUE' pos
sa suceder aqueles que desi be ...

cerem O presente aviso.
"

Canoínhas, Agosto. de 1.963 f,

João Szc.ygiel
Antonio Szcsygiel
Mário SzcliZgie�

ALUGA-SE!
Ou Vende-se.
Em Rio da Arpta do Meio,

na beira da E..rrada Doa,
Francisca, um ter r=no com 2

alqueires, todo cer cedo, conten
do, bôa casa de morada com

todas as depende.icias, paíól,
1 barracão com ferrarre menta
da (podendo também entrar;
no negócio), criações diversas,
gado, porcos, carnetros etc ... � .

metade do terreno é cercado
também; para lavoura, todo
plantado.:

Aos interessados informações
e detalhes no local com o. pro
prietário Senhor [o sé Aren
dartchuk, 2x

PARA FERIDAS,
E 'C Z [ MAS,
INFLaMAÇÕES,
C O C E I R A S�
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

•

\,. .,

.f\".:';:�. � .;�tf..Y.�

i:>,';':... '
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Uanoinbas Força e Luz S.I.
':)AVISO 'AOS CONSUMIDORES
,I,

A
.

Diretoria da Canoinhas Força e Luz S. A., vem pelo
presente comunicar aos seus consumídores que, de conformidade
com o Decreto nO.�41019 de 26-2·57. Artigos 172 e 176 letra "a"
e::§ 2°., bem 'como pela Portaria 986 A de 10· II· 55 do Exmo.
Sr. Ministro da Agricultura e Oficio 0703 de 8 4 59 da Divisão
de Aguas do Departamento Nacional de Produção Mineral do
Ministério da Agricultura,' está procedendo um rt"lIjustamento de
seu ADICIONAL, '.face aos aumentos do custo da energia deter
minados pela sua fornecedora, "Empresa Sul Brasileira de Ele
tricidade S A." Empresul, em comunicação a esta Empresa atra
véz de seus ofíçíos 6704 de 15· 5-,63 e 7084 de 12- 7 63, e, devido
a . majoração do preço do KWH de Capivari e face a maior com

plementação térmica com a entrada de serviço da Usina Termo
elétrica de Joinville.

Face ao cálculo procedido, 'fica o adicional elevado para
1.069%, sobre a tarifa base.

,

A título de informação, comunicamos que o aumento, ora
determinado deveria ter sido incluido nas con�as de maio e julho
respectivamente, porém, sómente a partir de l°. de agosto cor

rente, em visível contradição as normas preconizadas pelo De
creto 41019. que regulamentou os serviços de energia elétrica
no paíz. (

Os escritórios da Empresa estão a disposição dos senho
res consumidores para outros e, quaisquer esclarecimentos' que
lhes sejam solicitados.

DR. ZAIOEN E. SELEME Diretor Gerente.

Prefeitgra, Municipal de Major
Santa Catarina

Vieira
I

.. Edital 'de Concorrência Pública
\

,>

COMPRA DE VEICULOS
I

':' o Ir. Prefeito Municipal [de Major Vieira, faz laber que
conforme Lei aprovada .peJa Câmara Municipal do mesmo Município,
I� acha em eoncorrêncie pública, a compra do seguinte veículo:

1 (um) Jeep Willyl, atê O valor de Cr$ 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeirol)'

'

O. interessadoa deverão apresentar proposta, em envelope
lacrado. à Secretaria da Prefeitura Municipal, até o dia 30 do. COt

rente, à. l8 hora. afim da referida proposta ler examinada pela
Comiesão Julgadora.

Major Vieira, .17 de agosto de 1963.

Antonio Maron Becll Prefeito Municipal

,----------------------._--,
Cine Teatro Vera Cruz

A P R E S, E N TA:
HOJE - á. 20,00 boral impróprio até 14 ano.

Sensacional Programa Duplo

Início, da Humanidade
O mais sangrento ppisódio da 22. guerra mundial.

com Charles Bronson - Richard Jaeckel.

e em spgundo plano

. Tarzan O Vencedor
DOMINGO ...:... á. 13,30 horas - cen.ura livre

Tarzan O Vencedor
à. 16,00 hora. Cen.ura livre

DOMINGO _ à. 19,00 hora. _ impróprio até 14 ano.
à. 21,00 hora.

O GRAN,DE CIRCO
I

I
.

Um espetáculo feérico que empolga e arrebata.

com Victor Mature, Red Buttons, Rhonda Fleming.

2a. Feira - à. 20,00 hra. - imp. até. 14 ano. - REPRISE

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

Sensacional Programa Duplo

Chegaram Três Assassinos
com Cameron Mitchell.

e em .segundo plano:

A Velha Guarda
uma' verda.deira comédia, para rir a valer, da MGM

5a. e 68. Feira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

PACTO SINISTRO
A historia de um assassino frio e requintado.

com Farley Granger, Ruth Rom�n, Robert Walker.

"'lIme__1_�G!M_!IViffílWl1IlII\l!li" '
"��t\"",i

Pe'los lares e (Salões
Aniversariam-se
esta semana

\

Hoie: as sras. donas: Lau
de tina esp do sr, Pedro. Pau.
10. Ko.ller e Helena esp. do. sr.
Vitor Burziaki; a srta. Re»
gina Tokarski: os senhores:
Altredo (Irosskopf, Vitório.
Hostin e Fidelis Carvalho do
Prado; o jooem Ari Padilha.

Amanhã: as sras. donas:
Poulina esp. do sr, Carlito
Crautchychyn e Divair esp,
do sr. Max Wachtel filho;
as srtas.: Aline Helena
Kretzer, Arlete Granemann e',
Ingrid Hedler; a menina
Jussara filha do sr. José
Allage. os srs.: Nelson Aze ...

redo Coutinho, A,y Cornelsen
e Alinor Adamski; o rocem
Irineu Froehner res. em

Marcílio Dias; o menino Aldo
filho do sr. Horst Winterço
garoto José Roberto filho do
sr. Conrado Orittens.

Dia 19:· a sra. dona Norma
esp. do sr. Darcy Wiese; a

garota Célia filha do senhor
Leones (Irittens; os senhores:
Emílio Guebert e Silvadavio
de Almeida Medeiros; os

touens: Jorge Ricardo Mallo.n.
Erminaldo Pieczarka e Hild
riu Haack; os meninos: loiro
Ioão filho do. sr, João Tapo.
roski e Romeu filho do' sr,
Otto Hoeptner; o garoto Freai
filho do sr. Alfredo Baukat.

Dia 20: as sras. donas:
Nazira esposa do sr. João
Seleme, Emitia esp, do sr.
Sico Szemczuk e Luiza eso.
do. sr. Gebrael El-Kouba; os

S1's.: João Batista Adomski,
Donato Haack e Mil!uel
Erhardt; 0.5 jovens: Charles
Wiese, fumar Antonio. Barros
e

.

Jaime Buba quartonista
medicina; o menino José
Tarcisio filho do sr João
Grosskopt Segundo.

,

Dia 21: as sras. donas:
Odete esposa do sr. Oudy

. Nader e Umbelina esp, do
sr. Anto.ni� Rodrigues; as

meninas: Ingrid Etisabet
e Rosiclér filhas do SI.

Wiegando Knopp e [anete
Tet ezinha filha do sr, [oão
Alves Ribeiro; os srs.. Paulo
Fuck, Carlos Schrumm e

Gustavo. Bueno; os jovens:
Geroasio Priebe e Monir
Cado.r; o menino. Nelson filho
do sr. ,Estefano 'Lucachinski.

Dia 22: a senhorita Nanci
Terezinha dos Santos; a me·

nÚza Leila Maria filha do sr.

Benedito Terezio de Cmvalho
Neto; o. sr. Antonio Leandro
Gonçalves; o garoto. Francisco
de Assis filho. do sr. Alberto.
Wardenski.

Dia 23: a srta. Marinete
filha do. ·sr. Paulo. Olsen,' o.

sr. Waldemiro Küchler,' o.s

menino.s: Sérgio. LUIz filho.
do. senhor Alvino Koehler e

Marcelino. /F�-ederico !ilho do
sr. Bernardzno Fedalto.

Cumprimentamos os dis
ti n tos aniversasariantes
alme.iando-lhes inúmeras f(';
liddades.

Gente Nova
Acha·se em testa o. lar do

casal Dona Bernadete e ,Sr.
Rimo.u Seleme com o nasci
mento. de um ·lindo garoto,
tato este ocorrido aia 11
último.

Cumprimentamo-los dese
jando felicidades.

Correio do Norte
Assine! Leia! Divulgue!

$ek/[)iaÁ- (U(,$�
CfÍSSIO mOnTEVERDI '

Domingo uQuase'" em Branco
Não fôsse a pequeníssima reunião-dançante no Club

Canoinhense, maís uma vêz ter íamos passado domingo em

branco. Em mesas de bar foi discutido o assunto e multas

foram os pontos de vistas, que t-rrnínaram, entretanto, com
uma única conclusão: Canoínhas não possue um local

apropriado para a realização de tardes-dançantes. O Club
com a sua autoritária e (talvez) justa discriminação; o

"Operário" fechado' até não sei quando.
Assim é a nossa cidade e a nossa Sociedade. Quan

do a
'

juventude precisa ou quer alguma coisa, precisa
realizar.

Eleição no uCanoinhense"
Dia 25 de agôsto, último domingo do mês, será

realizada eleição para escolha da nova diretoria do Club
Canoinhense. Vamos renovar para melhorar...

7 de Setembro no Club
Como veuho noticiando há algumas semanas, o Club

Canoinhense em comemoração ao seu 41°. aniversário
oferecerá nêste 7 de Setembro um programa realmente
notável: a realização de um grande BaU" de Gala 'com a

participação da Orquestra Marimba de Cuzcatlan e a apre
sentação da Escola Canoinhense de Ballet. Será o aconte
cimento' "top" do nôno rnês do ano a festa de aniversário
do "Canoínhense".

Carlos Gonzaga em Canoinhas
A Ràdio Canoínhas, inteligentemente dirigida pelo

Sr. Irineu Gonzaga, ainda em comemoração ao seu "jubileu
de cristal" oferecerà á Sociedade canoinhense, dia 14 de
setembro próximo, um espetacular baile e show com Carlos

I
Gonzaga, um cantor de inegávtl cartaz que virá acompanha
do de seus próprio conjunto Musical, The Blak Boys. Bola'
Branca á Rádio Canoinhas.

Grêmio Rainha do Iguaçu
Realiza-se hoje em São Mateus do Sul, a Capital

do Xisto, grandioso baile promovido pelo Grêmio Rstnh
do Iguaçu, entidade que congrega o "[overn-set" sãomat ..uense.
Durante a festa será escolhída a primeira Rainha do Glêmio
R. do Iguaçu.

Baile das Nações
Apresentar-se-à h f-. em São Bento do Sul. o

famosíssimo Baile das Nações organízado por. um seleto

grupo de Moças da Sociedade riomafrense comandadas por
.Roselí Maidl e Albany Bussmann.

•

Baile da Juventude
Da União Mafrense de E.tudantes Secu�dárioll recebi

convite para particip�r do "Bllile da Juventude" que será
rf'alizado dia 7 de Setembro, Da Sociedade Recreativa 14 de

.

JUlh" em Mafra. O Conjunto Ritmos da Medicina de CUlitiba
animará eua festa dOI eltudante. riomafrenses.

Grêmio das Camélias
I'

Hcie em Mafra,' na Sociedade Protetora dOI Uperârioe
Mefreuaes, o G, êmio dai Camêliaa esterâ oferecendo grandioso
baile em comemoração ao leu 10°,

I

aoiversâeio. A excelente
Orquestra de Cinelândia de Curitiba lerá a reeponsâvel pela
animação.

Baile das Debutantes
O' Grêmio Botão de Hoses da cidade de Rio Negro

promoverá no próximo die 31 o leu tradicional "BAII!.E DAS
DEBUTANTES'" O Conlunto Sincopado de LagetÍ. o Melhor
do E�tado, animará a fest.a dali "debs" riomafrensell de' 63.
Eue acoDtecimento marcará vermelho na agenda locial do norte
do Estado.

Club 7 de Caçõdor
Um dO!l majorei acobtecimeDtol lociai. do oeste cata

rinefl�e será b Bailp de Gala 'comemorativo ao aDiversário do

,Club 7 de Caç"dnr Tobia� Troiai e sua Or'lUeltra lerá a

g8AoJe atração de�88 feita.

Bail� da Miss
O <Club JoinviHe. agora dirigido por lovem que repre·

sentam o expuente máximo da mocidade catariQeme. reunirá
nUIDa grande feIta dja 14 de letembro próximo, misseI de t"d81
a8 pbfte.' do !lul do Brll8il Miu SaDta Catarina, Vice-Mill
Parallá e Vice· Mi8'l RIo Grande do Sul; Rainha do M8te de
Pllraná e de Sauta Catarin8 e Misses da maioria dai cidade.'
catarioen8ell, comparecerão ao Grande -Baile, que marcará época
na vida locial catarineDse.

'

Canoinhas em Sociedade
A n088a mocidade precisa e merece alem de tempo e

condiçõel para estudar,' de diversõell. de esporte., de vida Iodai.
Moramo. Da Capital do Mate, mal não moramo. "totalmente"
DO mato.

AI grandel Sociedades canoinbenlel precisam acordar
para ene problema, para ella realidade:

. ..A cidade que elquece a lua juventude é uma cidade
condeoada ao delaparecimeoto, 80 cáol".
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