
A�ensamento �e 'lrvais
, ,

Se o' mate é o principal' estêio da nossa economia, a

nossa riqueza nativa, presente exuberante da natureza; -se

um alqueire de erval nativo propícía.. hoje, rendimento su

perior ao. de igual área coberta, de cafezal, porque não' a
densar os . :::lOSS0S ervais, preenchendo claros e f&zendó cul
tura artíficíal de erveíras,

.

isto é, porque não plantar erveiras?
'\ .

E muito fácil a obtenção de mudas de ervéíras. Mais
fácil do que se possa ímagínar.

Não há melhor 'emprego de capital, para um ervateiro
ou para um proprietário rural, do que aplicar as suas eco

nomías nas pequenascdespezas que dão um campo de pro
dução! de mudas de erva mate e, posteríormente, no aden
samento dos seus ervais nativos.

Canoinhas mulfiplicará infinitamente, as suas riquezas
a hora em que cada ervateiro tomar 'a deliberação' de plan
tar anualmente alguns milhares de pés de erva mate.

Mais ou menos em 15 de fevereiro próximo os frutos
das erveíras estarão maduros, bem vermelhos, quasi 'roxos
depois começarão a/ cair.

,)

, . ".
'

.
I: '.

I Para' ff obtenção de sementes; procede-se da seguinte
forme:

, .

1) - colher as frutínhas em. quan�tidade; aproximadamente
em 15 de fevereiro;

.,

��' ,: �
,

2) - separar os frutos' que não estiverem, amadureéídos e

j,oga los fóra como inserviveis;
.

I

3) depositar os frutos maduros pelo espaço de 24 'horas,
dentro d'água, n�ma tina, numa. gamjela ou num coxo;

4} esmagar os frutos -numa peneira, com a mão, renovan
do sempre a água, afim de retirar a polpa ou massa

que ficará J:)a peneira e as sementes que cairão para
baixo;

5) - enxugar as sementes na sombra, eapalhando-es numa

lamina ou nu�a tabee;' ,

6) - depois' de secas estão em condições' de serem semeadas
em qualquer data;

.

semear como, quem semea fumo, preparando previa..
mente ·um canteiro; cobrir as sementes com uma po
legada.: de / terra;

I

regar *'odos os dias. A germinação é: demorada, cêrca
.de 8 mêses (248 dias);

.

r,

9} - quando as .mudas estiverem com 4' dedos de altura,
. tn�nsplantá-Ias para jacãs (lu torrões paulistas, colocan
do-as sob 'a 'proteção de um ripado, afim de que a

panhem sol e sombra, ao mesmo tempo;
10· - Plantâ-las, defínttívamente, no terreno, quando tiverem

altura, superior a um palmo, procurando, de preferên
I cía, áS claros existentes DOS ervaís naturals.

7)

Observação: Depois d&' semeadura, é' Interesante lim
par' periodicamente o canteiro, 'retirando o mato.

(/ '

Porque razão 8. nossa Ccoperatíva, de Mate ou a Pre-
feitur a Municipal não tomam iniciativa de instalar em Ca
noínhss um' pequeno Campo de Reprodução de, Mudas de
Erveiras? Dois operários, apenas, tomam conta do. , Campo,
que dará despezas \mir:!�m8s e poderá múltiplicar a nossa,

pripcipal riqueza.

Dias e Agua
Verde terão IlumilJação

Públicà,
. .

Marcílio

, ,

A paglOa 526, do vig�nte Orçamento, da,' Republica, sob
item N. 35, do Adendo .�'A". /do Ministérió' de Minas e. Energia,
constam as seguintes ?obções: . ./

.

."N. 35 :...,.. Ampliação e' refor,ma da rêde de distribuição'
- em Marcílio Dias. inclusive iluminação pública, a cargo

. da CELESC, Cr$ 5,000.000";, ,'_"
.

.,.:, '

"N" �6 �,Ampliação e reforma da rêde de ;d]str�biJ{çãO
de Agua Verde, Município de Canoinh�s, inclusive

iluminação pública, a cargo da CELESC, Cr$. 5.000.000"
'\

/

Ambas as. dotações figurantes no Orçamento, resultara lI}
�a vigilante 'atuação do Deputado cÓÍlterrâne,o, Dr.• Af()ldo Car-,
valho. Não- surgiram por encanto, mas significam a op'erosidade
e o dinamismo do representante do nosso povo na Câmara .

Fe

deral, que, pelo fato de conhecer os !lOSSOS mais' graves 'proble-
mas, empenha-se' a !undo no sentido de sQlucioná"los.'

-'

Incluidas as duas verbas no orçamento, cal:>erá à CELESC
depois de elabor.ar o plano de aplicação dos recursos,. requerer a
Sua, liberação .e aplicá;'los nas duas obras há tanto

I reclamada�
.pelos dois importantes núcleos' populacionà)s: 'Marcílio DIas, poje,
séde

.
de Distrito e Agua V,erd�, um dos maIs imP<?Ítantes e pro-

gressistas bairros da n\)ssa cidade.
' ,

,

,

O Deputado Federal que elegemos, vem cumprindo o·

seu dever. QUe contínue assim, sempre vigilante em defesa dos
interês::e:J da sua terra natal e de todo o .Estado de Santa
Catanna. I

(
-'

.<

.
'

/ .
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Encontro do,Deputado!
Aroldó ('arvalho com'

os lavradores
de Arrojos

CAIXA POSTA,L. 2

I
\ \ \

,bemote: ·1l�ASS SmMl
CIRCU�A AOS SABADOS

Diretores: R. R: DA SilVA [, ummo' O. bARLI�O�
\

'

A Cooperativa Agrícola Mista
Norte. Cataeínense Ltdq" r€811-
'zou dia 6 do corrente. no "Salão

, Bechel".· no 'Campo d'Agua

Conforme foi amplamente no-.

tícíado,» emínenteDeputadocon
,terrâneo, Dr, Aroldo Carvalho,
maDtev�,:dia 4 último.. na Iocah
dada de IIArroios", demorado en

centro com os lavradores e erva

teíros da região, cujas plantações
foram destruídas. recentemente,
por violento temporal de grani
zo Maia de urrià' centena de

l,avradores compareceram ao

encontro e de viva voz disseram
'ao' Deputado da violência do
temporal ,e' da extensão dos
prejuizos que sofreram.'

'Noticiário da (Qoperativa AgrÍéola
,

,

.

Norte� Cat�lfinense .' .

"

Desco,ntentamento
em Papanduva
Segundo inforrnJlções proce

dentes . dá 'vizinha cidade de
Papanduva, agravou-se, consi
deravelmente, .

a situação do
Prefeito Brasil Fagundes 'perante
a opinião pública ·local.· O'
,aumento de todos os impostos
mumclps\s que stingiu em

alguns casos até 900 por cento,
gerou. p'rofundo descontentil-'
m !!Dto em tôdas as camadas 'da
sociedade..

�

Comerciantes. e industriais,
lávradores e' ervateiros filiados
as, 'Imais diversas' correntes
políticas, n.um movimento 'que
visa impedir a desmedida

. ele

vação· de 'impostos, convocara'm
o Prefeito paCa uma" reumao

a, fim· de ser' examinado o

assunto., O Prefeito Fagundes,
inexplicàvel'Iriente, negou-se a

comparecer. ao enc�mtro' com os

representantes da lavoura,
coméréio, e· indústria, mandando
,que :cecori'essem 80 judiciário 'se
não' concordassem com a �leva
ção dos impostos.

1

Os líderes do movimento já
:,entraram em,enténdimento com

'diverSOS advogados áfirri de
. iniciar o procedimento judiciál.

".
,

De outra parte, informa-se

qúe será impetrado mandado de

,segurança contra a eleição ,do
.

Prefeito Fagundes, da fiscaliza-

çãQ fazendária' do Estado e

podsso impedido de participar
da eleiçâo) nos têtmos do Có

digo' Eleitoral.
/

.

"'-

As notícias, 'ainda não con-

firmadas, são desencontradas,
entretanto,lé c'erto que o caso

'1 de Papsnduva pode apresentar/ I

I nOVIdades.

•

I
� ,"

Verde, presentes á Diretoria, .socíos e, COD;lO convidado especial
o Deputado FedEtraf'Arolde Carvalho, importante reunião. 4eci-
síva para os destinos' da nova entidade.

.

. .

- O Presidente dl;l Cooperativa LUdovico' Dambrowskí, �
Gereptf' Bernardino Fedalto, o Secretário Maximiliano, Walzko,
comoos demats , m�mqre,s. da' Díreterâe é' sócios, estão entusias
medos, desenvolvendo ,gr'andes ,esforç'os para ultimar iii ,jocumeo
tação necessárfa flO r�gistro' da

.

Cooperativa no Ministério da

�gricultura,
'. / '

.' ,. 1

.

- O Meritíssimo \ Juiz. de Direito da Comarca. D�. Wilso,n
Vidal Antunes, despscheu ,bvor.velmeote petição de Pl.e&Idente

.. da Cooperativa Agrícola, determinando', o registro do......-tstutos
da entidade, no Cartório de Titulas e Documentos de ç�marc&,'
medida, legal <'lUf' permítírá à CoôpeJ'ativ8, adquirir persorialtdsde
jurídica,

.

\. ' •

- A dínâmíca ".àd�inistra'çãa '. da ,.CoQper�tiva . Agrícola já
tomou

". provídêncíes 'afim de obter um terreno com 8 área �
um alqueire, nas proximidades da zona urbana, pare a �dificaçlf!o
da sua séde e para' a instalação de um'moderno, descascador'.
arroz, capaz de at!!Dd�r. a todos QS seus sócios e que p!:'rmittrá
à entidade beneficiar uma parte da produção rizicol�, e colocá-Ia
no mercado consumi'dor, com,evídentes vantagens pSfli os nossos

agricultores.
" '\ \ '

.....
, A séde da CoopÊarativa Agrícola, deverá ser construíéa ",

nas proximidades do FrigQrffico' Canotnhes, em tl"rr!'- no a ser

doado ã entidade pelos industriais' Wilm,r Friednc,h e Jo�
Pedrassaní.

- ,

- Um dos mais impor�antes problemas agrícolas discutidos
na reunião da Cooperativa foi o da necessidade da renovaçã'Ó
das sementes de trigo, feijão, milho, arroz �. de mudas dfó bate-,
tinhas, a ser enfri!Dtlldo .com a ajuda do Govêrne P\,.d1:'ul, dis
posto a prestar à nossa Cooperatíva tôd� aesistêucíe. ,/'

- Consoante dehbéração <:ia Assembléia \Geral tiá Gooper,- \

tiva, os diretores da E'ntidarle forsql autorfzados.a pleiteare;n.
perante \0, Banco do, Brasil, ou Banco Nacional do:! Crédito Coope
rativo, financiamento de VINT.É MILHOB;S DE CRUZEIJ:tOS,·
destinados ao Engenho de beneftcíamento à,e arroz e 8 squísícão
de sementes e adubos ..

Comissão' pró-instalação"
d'e ..... er,lergia elétrica em
Balà' Vista d,o Toldo

-:[ ',r
. \ .' ..

.

'. ,

'

Tendo o' Dep, At;óldo Carvalho, num' tràbalho intenso e

elogiavel,' .conseguido ",y�à·. ver9a de cinco' milhões de cruzeir��
destinada á instalação de energia eletrica no próspero distrito

. de Bela Vista do Told9. apressou-se a população do referido
distrito em constituir. uma com'ssao, integrada por cida
dãos de todos os credos e partidos politicos, afim de 'propugnar
em todos os setores, para que esse substancial beneficio se: 'r0n··
'cretize 0- mais' ,'breve possivel. A referida comissão foi consti-
tuida dia 6 últimQ" com os segUintes cidadãôs:' PJ;'es',: Pedro Ty�
'ka; V. Pres.: Leopoldo, Koch; V. Pres.: Alfredo Ludka; V; Pres,:
Ovande dos Santos Pacheco; Secretarias:' Leopoldo Pereira, Joa
quim Angelo Pereira e Paulo Adolar Wag'ner. Ao agradecermos
a comunicaç�o, congratulamo'-nos com todos os toldoanos e aqui'
est�mos, com nossas. coluna�, pan prestigia,rmos essa patriótica
campanha.

.

Missa I d'e' Natal Cele,b�ada, , .

Padre Canoinhe�sepor
A tl,"adicional' missa de óatal do corrente. ano foi ceIe·

brada pelo Pe. contetraoeo Felix Fegger., de conhecida' familie
de nossa' terra Antes da celebração' do .

oficío, numa cerimônia
simples, porem comovente,. o novo servo de Deus, acompanhado
de todos Crs s�us familiare's e pelos padres da paróq'!1ia ao lado
,de outro religioso conterrâneo, Frei, Simão, deu entra,da na igreja.
O sermão alusivo f?i prof�rido por Frei Simão, notável orador sacro,
orgul�o d� 'nossa ,erra e de !-lua gente� A família Fe�ger os nos

sos cumprImento e ao' Pe. I Felix. O,}5S0S Vot03 �I"!, umio bdlh"'Qte
carreira sacen,1t,tal:

.
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('li K-REIO DO NOkTE

Frigorífico Canoinbas 8.A�
cc F R I C A S A ""

AVISO IMPORTANTE E URGENTE',
, ,

Assembléia Geral Extraordinária
I.

.
\. ,

A Diret�ria" ávisa que, de conformidade com a decisão da
Assembléia Geral 'Extraordinária realizada 'em 10 de outubro de
1964, os- senhores acionistas tem o prazo máximo de 30 '(trinta)'
dias, contados daquela Assembléia, pa.râ éxercerem: o direito ds
preferência na subscrição de ações do aumento de Capital Social,
de Cr$ 60,000,000,00 para Cr$300,OOO.OOO,00. Decorrido que seja
êste prazo, a subscrição será pública por mais 60 (sessenta) dias.

,'o

A forma de subscrição é a seguinte:
'

a) - 10% (dez por cento) no ato 'dà subsçríção. .

b) - 90% (noventa 'por cento), dividido' em 24 meses

sucessivos, não .podendo as chamadas "serem infe
riores a 4%, salvo para ajuste.

A'.�

Canoínhas, 12 de outubro de 1.964 .

'"
J

. ,

Francisco, Wilmar Friedrich .- Diretor Presidente
.

João Pedrassani ___: D.jr�tor·�·G�ren�te· .�

Alcidio Zaniolo :._ Diretor Comercíal
,:' < '

�.R
t.;.; /

Refaça suas: forças,' tornerido
• , �.

.

. .:Jr
;::_/

241

('A F É B I G
Torrado a ar quente

Scboroso-até, a uI,tima got�

Paula Pereira Telefone,Rua

.. '..,_

Aten�ão Agricultor
Medíant» o', pegamento de pequenas taxas dé srmezene

; gem e seguro, você obterá maiores lucros em suas safras de trí

�p:, arroz, milho; feijão, etc.. e não terá problemas com eonstru
, Çio ou reformas de' deposites .ou paióis.

I Consulte-nos e certifique-se rias vantagens que oferecemos.

Companhia Brasileira de Armezenamento "Cibr�zel)l"
,

.'

Unidade Armazenadora' de C�noinhH
'

1'00 Alto, das Palmetras".
.0.

.-\8 taxas que cobramos são insignificantes,
As garantias e vantagens que oferecemos são totais.

,

"-

Comp�ir!hi.a Ilr-asileira de Armazenamento "fib,razem"

AS�INE .;
/'

SUL-REVI,S·TA ':DO
�. a melhor e mais conceituada

,

Revis.a de Santa C.âtadna

Assinaturas em 1965:\ Cr$ 2.000,00

Repr�sent�nte para o

PL�NALTO NORTE CATARINENSE

Casto .J� PereiraJornalista

. QU8ndo/ fizer seu itinerário' de, passeio,
'não esqueça de incluir -uma visita às'

ob"ras "do FRIGORiFICO�'
Pr�zados acionistas:

Se' V.8. já integralizou
receb'eu .eu titulo, procure·o
IndulOtriel d2 Calloinhall.'

seu capital e aind'a não
ria AlII8ociação Comercial e

==

��·�'--{�/--�---�<�=%'��·�---------�----'
Edital de Cit�ção'

·

Prefeitura �unicipal (com o prazo de
d Mtrinte (30) dias

.

e eior
o Dr Vilson Vidal Antunes,

Juiz de Direito da Comarca de
Cs'noinhIll8, Estado de Santa Cata
rioe, na fôrma da Lei etc.

\(asa Santa Ierezinha
Rua Getúlio Vargas s/n

Vilson Vida I Antunes
.

Juiz de Direito

Semente ,de Batata selecionada
, .

(da Granja eOTrA)

'.
'

Vieira
Artigo -2°. ---:- FIca o Execut],

vo Municipal, autorizado 8 abrir
o crédito necessário para ocor..

re.r ao pagamento das despesas
decorrentes do artigo anterior,
no corrente exercício,

Artigo lO. - Esta Lei entrará
em vigor na data às .sua pu.
blíoação, revogadas as disposí,

r

ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Ma
jor'Vieira, em 21 de . dezernbrn
de 1964,

.

as) Antonio, Ma,ron Sacil

Prefeit? Municipal
Registrada e publicada a pre

sente Lei na S�cretaría Munici
pal, 90S vinte e um' dias do
mês de dezembro do ano de
1964.

as) Jair Oirschnabel
Secretário

, I

Lei n. 102�� de ·21-12-64 '

Eleva limite da taxa de Rec,ita de C�mitérios .e
,

. dá .outras pro,�idências·
'

,

ANTONIO .MARON' BECIL, Prefeito Municipal de Major
,vieira, .Estado de Santa Catarina, f�z saber que a Câmara Muni
cipal decretou e' eu sanciono 8 seguinte .

L E I:

Cr$ 3.000,00'
I

2,000,00

1500,00

1.000,00
2.500,00'

,

,

3.000,00

2.500,00

as.) ,Antonio Maron SaCi I - Pref�ità Municipe.
'

,

Publicada 8' presente Lei na g,cretaria Municipal na m!'!s-
data.

'

Uair Dirschn�be,!
I

S�cretário

'Agora em Cal10inhas os
.

Superenxovais Blumenal)'
,

.

Solicite uma visita de sel)' �gente
·p�lo telefone 298, ou ,diret�mente na

CASA PEREfRA com

Luiz Pereira

Ix

lei n. 101, de 21-12-6,4
Cria novos cargos no Qua
dro unico do Município

-

FAZ SABER a todos. que o ANTONIO MARON BECIL.
presente EDITAL de -citação vi- Prefeito Municipal I de Major
rem ou dêle conhecimento tiverem, Vieira, Estado de Santa Catarr
que por parte de' JOÃO VICENTE' DS, faz saber a todos os hsbí
DE SOUZA, brasileiro, casado, tsntes dêste Município que a

comerciante, residente nesta (lida- Câmara'Municipal' decretou e

, de de Cenoinhae. Santa Catarina eu sanciono a seguinte
foi requerido uma Ação de ' Usu-
capião num imóvel com a área L E I:

de 1.200 m2 (mil e duzentos me ' Artigo, ,1°. - Ficam criados
troe quadradee), aitua,do nesta no Quadro Único do' Município,
.cidade, compreendido naa segin. ínstituido pela Lei n: 12, de 7.
tes .coufrontaçõese de um' lado de fevereiro de 1962, os 'seguin
com terras de Gilberto D'Aquino tes cargos isolados de previ
Fonsece, fundos com' a Preíeízura "rnento efetivo:

Ix
Municipal de Çanoinhae, e Adauto 1 _ Operador de MáquinasNuuea Alla'gp. e" de outro lado

__ Padrão "I"
com· terra. agora; do p.róprio re-

querente; conforme faz ,certo o 1, - Zelador de- Cemitérios
- Padrão "A'"documento junto, Feita a JuRt,ifi,

cação da posse, fei a mesma iut
gsda precedente por sentença E
para que chegue ao conhecimento
de todos. mandou que se expe
dine o presente editl,ll. que terá

publicado .na forma da Lei e fi,'
, xado no lugar de costume Dado,
e' passedo nesta cidade de Csnoi

,

nhas, aos vinte e nove dias do
mês de D�zembro de mil nove
cen-os .e sesseute e quatro. Eu
Z E. SELEME, Escrivão, o Artígo ] 0. _ Fica elevado, a partir de, 1. de janeiro de'BIG � grande'" mas em .��ndinhas /.ubscrevi.

r

-

1965; a t�X,. de "Receita de Ó�mitérios" nos têrmós da. presente,

,8' IG elF orne I h'',' or café VHsOjnul'zViddeaIDAI'renl.ttu()nes '3 x
'Lei, de conformidade com li seguinte' tabela:
a) - Sepultamento 'de adultos no Cemitério Mu-

, ! nidpal

�����������§. li i
Ed. I d' C'. f

b) - ���t�;:�mento de adhItos no Cemitério do

,.1 " " 'Ita e Fita,çao c) - Sepultamento de menores no Cemitério I Mu-
.

d nicipal
I com ,·0 'prazo . e d) - Sepultamento de menores no Cemítérto do
I. Distrito

II trinta (30) dias e) - Exumação .

, f) ...:.
.

Aforamento de terreno no €emitério Muni-O Dr. Vílson Vidal Antunes. '

I Juiz de Direito da Comeres ne cípel por m2

Canoinhes E.tado de Saut.. Ce- ,g)'::'_ Aforamento de terreno no Cemitério do Dís-
terina, 011, forma ds Lei, etc tríto' por m2

Art gQ ·2°. - A abertura de- sepulturas fic�fl
'a cago de um Zelador ou encarregado.

Artigo ,3°. - Esta LE'i entrará em vigor Da data de sua

públícação, revogadas 8S dísposíções �m contrário.

-,
Prefeitura ·Municipal de Major Vieira, em 21 de dezem

bro de 1964

"

FAZ SARER 'a todo. que o

ore.elite edital de citação: virem
ou dêie conbecíment-- tiverem, que
por parte de OTÁV�9 ·GRE1N
COSTA e SEBASTIAO GREIN '

COSTA, brasiJeh, s, C"18 lil ,oria
lonres, resideote« 00 Munícíoi«
de Major Vieira. desta COmllfCtl,

! foi requerido. uma Ação de U.u

I capião num imóv.el com área, - de
, ""#===========�===============,======; ,,484.000 m2 (quAtrocentos fi PitAD. ma

"
ta e quatro mil metro. quaJlradó.)
f!lituado no/lugltt "Rio VeI!:'mtlh .."

I Municipio de Maior Vieira ne.ta 1I1---------------� •\1 Co.marca, . compreeNlJdh.h, ...a� fie- �

, I gmntel confrolltaçoee: de 2 18rto.

II Com terral d'e Laudelino Lim8 e

p�lo9 outros dois· lad?8 cem t�r:
i ras dos heI delfGlI de F�tl.fiertco

I
José da Coata, en�re OI quai., 08

óru requerentes; conforme faz certo
o documento junto. Feita a JUI
tificação da pone. foi) 8 mesma

iu!gada prQcedente por lenteJ;lça.
E pan que chegue ao conheci·
mento de t.O,dOI, mandou que .e

expedilse o presente Edital, que
lerál publicado na forma

.

da Lei
e' fixado .

no lugar de co�tume.
Dado e passado nellta cidade de

Canóinham, aO. I vinte e nove dias "

do mê. de ....Dezembro de mil no
vecentos e .e.senta e quatro.' Eu
Z. E. SE�EME: EscrivãO, o sub.-' _ lIIÍ
crevi. m::====::::_--...... --............---------__.._-__1llilB

/

3x

Seja 1-um frequentador da BIC
Funciona nos 'seguintes horârios:

às quartas feiras: das 19 às 21 'horas.
aos sábado!ll: das 15 às 17 I horas.
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Até junho trabalhadores terã'o
o novo

, .
, ,

rmmmo

Marceneiro Progetista
Construtor

Para mudar de clima pro
cura colocar-se para exercer

suas atividades em indústrias.
madeireiras ou; emprezas.

construtoras.

RIO. 4 (G) - O ministra Ar
naldo Susaekiud revelou, que não
é conveniente aos .interêsaea do
país falar-se agora, !lID aumento
do 8aládo mÍ 'limo, 'mas aasegurou
que; atê junho, o operârjo breai

leiro e5tará ganhando mais, Por
fim, acentuou que,' 15 dia. antes
de ser assinado o decreto com

OR novos níveis salariaie, os tra
balhadores já saberão quanto irão
ganhar menlalmente., ENDEREÇO:

Mauricio de Oliveira
Caixa Postal; 35

Rua Ruy Barbosa, sln
.Canoínhes - Santa Cata rios,VENDE-SE

, .

Maquinário e' Instalações Completas' de 3x

Fábrica de 'Ladrilhos
Máquinas de Costura,
marcas Philips, Grosley,
Olímpia e Hartenstein, os

melhores, preços da pr�ça.
I

Os interessados' receberão maiores' detalhes na

Com. Ind. Germano Stein
.

S. A. - Filial' Casa Santa Terezinba-
Praça Lauro Müller 203, com o sr. Waldemar Brandes. -

Rua Getúlio Vargas s/n
.

Mun. de .Major
- V' .

Vieira
Balancete Mensal da

.

de Major Vieira, Referente ao mês
Receita Orcamentãria da Prefeitura Municipal

de junho de 1964,
Ç6digo IGpral � Títulos de Receita

TOTAL GERAL 00 BALANCETE
----�--�-----------------------

ver.bal 1
__

- D_E_S_P__E_S_A_G_E_R_A�L�D_O_M_'_U_N_I_C_I_P_IO _

Titules 'da Despesa

'f J

Q;lJ.!1
-ti I!. fi
(U2., I
U.16.\
Q. '7.3
(f.18.3
927.3

\.

1.150-4
, h16..4
1,21.4
1.224
1.192
1.23,4
1.27.4

-(.

2.th.0
2,02.0

'j' .

4.12.0
i.13.0

,U4.0
"

q.
.6.12.0
:«.21.0
6.23.0

A tencíossmente81.1�9,09
7t3.8�2,oQ Antonio Costabile
59.390,00 'Selado . com Cr$ 22,00. Beconhecído no .t. TSDeliolÍalo3Sa.8BO,CO Paula S. Carvalho;
202.226,00 , t

319.572,00' , Reconheço
I

verdadeira 8 firm» supra de Antonio Costa:'
7.000,00 bile 80 que dou fé.

Canoinhas, 7 de janeiro df' 1965.

Em testemunho 'I. S. da verdade

Ivànlta Schvinski.
Escrevente Juramentada

,

90,00 13.'63,00 1:4.053.00
5'3.477.00 8.093,ÓO �1.570.00
9075,00 2.315,00 J 1 390,00
13.340,00 - 2.540,00 1:5.880,00
96.152,00 32.096,00 128.248,00
15.153,50 450,00 15.603,50 \

50,00 9.65000 9.700,00

. RECEITA GERAJ.. DO MUNICí"PIO '1 A_R_R_E_C_A_D_A_ç_Ã_O__�

Anterior I Do Mês
.

I T O T A L

80.229,00
151.902,00
59.390,00
102.000,00

4000,00
, �.OOO,OO

ORDINÁRIA
A) IMPOSTOS
Impôsto Tetr_itorial Urbano ,

, Impôsto Territorial Rural
lmpô.to Predial

. ' "

Impêsto _/ tranimillão de propr. Imobiliaeia (Inter-Vivo.)
Impô-to' sôbee Illdu.trial e Profilsões
Impô-to de Lice.nça
Impôsto sôbre Jogos e Diversõee

B) TAXAS
T"xlI de sssistêociá lodial
Taxi! para fio. educacicneis
Taxa de expediente
'])í:a. de custas judiciária. e emolumeote.
Taxa de elettificaçllo
Taxas de fiscaiização e .erviço. diversoe
Taxa Cadasttal

'

.

,901l,OO
555.920,00

'.

286.88Q,00
202.226,00
315.572,00

5.000,00

PATRIMONI.AL
Hends Imobiliária
Re�ci, de Capitais
REr.EITAS DIVERSAS
Receita de CemítéflOlI
Receita de combustíveia (Quota prev. àrt. 15", § 2 da

. ,Ct nstituição Federal
Heceita de imooetcvde renda (quota prllviata artigo 15.

§ '1 da Conetituição Federal)
. R,ECEITA EXTRAORÓINARIA

12.50Q.OO· 44.6.50,00
3.984;30

32.150,00
3.98�;30

400,00 48000 .

;
I' ..

598,:l70,00 393.129,00 '5J91.499,OO

3.790;956,60 . 3.190.956,60

33.416,00
' ,

291.237,00 324.65q,OG
69.460,10 7_463,20 76.923-30;
10.508,00 13.200,00 23,708,00

, 6.350�99J,50 934.336,20 1285.231,10
,-

,-

3.592-355,50
10.871.593,20

II DESPESA

Antertor I do Mê� I TOTAL

Cobrança da dívida ativa
Multa. ,

Eventuais
Total Geral da Receita

.}
., #

SALDO PROVINDO DO EXERCICIO ANTERIOR-

\ .

EM CAIXA
Na Telloursl·itl

Admioiltraçãô Geral
Exação e Fiscalização Financeíra
Segurança pública e assistência social
Educação Pública
Saúde Pública

ii Fomento
Serviços Indú�tr,iai8
Serviços de Utilidade Pública
Encargo. Div.enol_
Credito Especial

\

577.778,00
179.055,00
9.300,00

224.8lJO,OO
6.238,00
20000,00

,

12000,00
, 1.111.156,00
119.346,40
.1.000.000,00
9.260.213,40

170.952,00 748.73000
33520,00 212.575,00

9.300,00
7.200,00

,
232.000,00
'6.238,OQ

5.000,00 25.000,00
12.000,00

303.378',40 1.415.134,40
11.500,00 130.846,40

1.000.000,00
. 531.550,40 9.791.823,80

16.800,00 179.347,00
548.35U,40 9.971.110,80

893.473,80
I

12.948,60 906.422,40 ,

10.871.593,20

Total da Despeee
RESIDUOS PASSIVOS

RESTOS A PA.GAR
DOI' exercícios anteriorea '162.547.00

9.422.820,40Total Geral da Despesa
FUNDOS DISPONIVEI,S'
Na Tesouraria
No Banco Inco (Canoinhas)

TOTAL GERAL DO BALANCETE

Major
Jair Oirschnabal
Secretário Municipal

Vieira, 30 ,de junho de 1964.

AntorHo Maron Sacil
Prefeito Municipal

Hospital anta
�/

ruz
A DIRETGfUA -do Hospilal Santa Cruz, avisa 80S senho

res Associados e ao povo em geral que, em vista do exposto na
.

carta aqui publicada, considera desta data em diante SEM EFEI
TO TODA E QUALQUER LISTA DE CONTRIBUIÇOES, entre
gues 80 senhor ANTONIO COSTABILE, único responeável pela
coleta .de doações ao Hospital Santa Cruz. Avisa mais que, só
terão validade LISTAS FORNECIDAS em 1965, devidamente
autenticadas e com firma reconhecida.

.
.

A Diretoria tomou 3S necéssárias providências para' que
sejam localizadas as listas perdidas pelo soro Antonio Costabile
e pede a cooperação do público no sentido de ser denuncíado
qualquer outro purtador eventual das mesmas

..

Até a posterior dehberação da Dlretorts.. ficam suspensas
todas às Listas de contribuições, agradecendo a Direção do Hos
pítal as doações que os senhores associados e o público fiseràm
até 1964 e aceita penhorada qualquer outra ajuda que desejarem
fazer. diretamente Da Secretaria do Hospital.

Canoínhas, 5 d� janeiro de ] 965.
-

João Seleme -:- Presidente

Canoinhas, 4 de Janeiro de 1965.
Ilmo. Snr. João Seleme
P.residente do Hospital Santa Cruz.

Presado Senhor;

Cumpro o dever de comunicar 8 V.S." que 8S LISTAS de
CONTRIBUIÇAO que se achavam em meu poder e com as quaiS
angariava donativos para o Hospital Senta Cruz, f, .r-sm perdidas
na cidade de Porto União, quando ali estive em fi.m <iI" Dezem
bro p. p. não conseguindo

.

até a pres_ente data encontra-las.

Por êste motivo levo ao conheci�ento_ de V.S (' ocorri
do para que tome as providências cabíveis, evitando que out,d8
se utílísem das mesmas criminosamente.

SUPJrinléndeneia Nacional do Abasleeimenlu (SUH�B)
Agência do ,'Auniclpi'o de Canoinhas s. c.

Portaria N.
\

3
O 2° ..Tenente 'AGENOR FLORES, AGENTE DA SUNAR,

no uso -de suas atr iburçôes conferidas por Lei, em especial o -item 11
de Regimento' 2 da Lei Delegsda nO; 4 de 26. de setembro de 1962
e sua Regulamentação Decretq, 0°. 51.644 A de 26 de Novembro de
1962 e o 2Q•· Teo. LfDIü JOAO FERREIRA Delegado Especial d'e'
Policia. no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 218
do Regulamento Geral Ide Tramito do E"tado de Santa Caterina;
,- \ .' .

.

RESoLVEM: 'I

Art. 1°. - Estabelecer para o Município de CANOINHAS
e seguinte TEBELA de prêços máximos, para as corridas d,!! aute-.
móveis de aluguel, devidamente homologada pela SUNAB- AGENCIA
DE CANOI:\lHAS SC" em acôrdo com a BELEGACIA ESPECIAL

, DE POLLIA, tendo em vista as últimas 'e impresciudiveis : altas do
Petróleo e seus derivados, lavagens, iubrificação, oficinas mecanicas, etc,
1 ..,... Corrida para qualquer dos pon�os dentro do perímero turbano dli

cidade Até ·1500 metros c-s 500,00
2 ,- Hora Comercial (das 8 às 18 hrs.) no perímetro urbano 2.500,00
3 - Horas espera nas corridas dentro perímetro u.rbaoo' 1.200,00
4 - Hora passeio .

.

Cr$ 3000,00
5 - Casamento" com uma hora de espera 4.500,00
6 - Batizado

.

com meia hora de espera 1.800,(,)0
7 - Serviço médico com meia hora de espera . 1,500,00
8 ENTERRO (até o Cemitério Municipal] 3.500,00
9 Hospital Santa Cruz {corrida} 600,ôo

10 Hora espera após ZERO HORA 2.000,00
11 - Mínimo-corrida apól Zl!;RO HORA. 1.�OO.OQ

,

{\rt. 2°. _. Os fretes de longo percurso não especificados na

presente tabela de prêços,:' serão cobrados a razão de Cr$ 120,00 o
quilometro, ou mediante prévio ajuste entre as partes, caso de estrada
ruim e chuva.

.

. ;
. ,

Art. 3°., - A presente TABELA deverá ,obrigatóriamente
ser mantida a fixada em lugar visível soa Srs, passageiros, de mo

do a permitir fácil leitura.

Art: 4°. - A INOBSERV4NCIA de qualquer dispoeitivo
desta PORTARIA sujeitará seus infratores as penalidades previstas
em' LEI. . '.

Art. 5°. A presente PORTARIA entrará em vigor, na datv
de sua publicaçãç, revogadas a•. disposições em contrá'rio. ,

Canoiribas. 6 de Janeiro de 1965.
,

.

Agenor Flores - 2°. Ten. Agente da SUNAB
LidiÇ) João Ferreira 2°. Ten. 'Dele�ado Especial de Polícia
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Ccmunicacâo
.

, ,

e Agradecimento
A Diretoria e filiadaa à "Pia União de Sento Antonio" en

tidade mantenedora do "Abrigo de Menores. da Caes Dr. Rolando
Lourenço Malucelli, vem R .públioo para comunicar o recebimento de
verba federal para a�lIi.têlicia a menores, de M inietêrio da Juatiça e

Negócios Interiores na importância de Cr$ 1 700.00000 (um milhã-o
e setecentos mil cruseiroe) e de. parcela. meusais de Cr$ 850.000,UO
�oitoc�nto. e cincoenta mil cruzeiros) cujo . pagamento eetâ progra
mado para OI mesea de janeiro e fevereiro entr snte e de Cr$ .' ...
820.000,00 (oitocentos f> vint€' mil cruzeiroa), enio pagamento eltá
progremado para março de 1965, totalizando a' importância de Cr$
4.270.000 00) quatro .milhões duz ...ntos e sete tl1 mil cruzeiros). resul
tante� de dotucão incluidft no v·�f'nte Orçamento da Hepública 'gra.
ÇfU à dedicação e. 0011 e.f.urço. do' -minente Deputado Federar coo
terrâneo Dr. Aroldo C. de t,arvfl!ho.

,

T8i� reoursos. [lfl c()nf�)tmidfld� de 'PI�no de Apliceção"
previamente apl\:v!ldo p-ek Exelentínimo leohllr, Mini�t.ro da Justiça,
Dr .. Milton Campos, permitirâo a( aquieiçâo de mobiriârio e equipa-

, mentes iudiep-usâveie 80 funcionamento do Abrigo.', .

I A Diretoria da "Pia União". cumpre o deve ... de consignar,
publicamente, l'i 8eUI 8grl:ldecimeutos aG8 Exelentíesimoe -seohoree
Pre�ident.i!l QI:! República Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco.
8c Ministro. (11;, Ju.tiça Dr" Milton. Campos e. notadamente, ao De
putado ,F..ôw iii Aroldo C (jp Carvalho, que acompanhou o proceseo
de liberaçâ» da verba em tôda, a8 IIUM ful's, e, durante m ..i. de
sej� meees d_p. exaastivos trabalhoe, em Brseili», no Rio de Janeiro
8'. em Canoinhes dispeneou a noaea .entidade tôda aleistêocia, até o

recebimento 'lt) auxilio Ie-í .. ral tão neces-ârío,
". ).

�aria W Go.mes Nazira, D. Seieme, �Mar,ia �tockeÍ' Pinto I
. Presidente

.

Vice Presidente la. Secretária
. (

. .

Hétydé� de Oliveira Alodia W. Natoso Pa.ula $. Carvalho
..

.

28. Secretâría - La. Tesourelre 2a. Tesoureira

SANTA CRUZ
a grande atração de

SADIA
, 2.01.0

no. Municipal
.

2,02.0
x

amanhã

Felicitações Nátalde
e ano novo

I .

.

°

.
Recebemos; e agradecemos as seguiotf"s D,lens",gens teçe- 1

. bidas por ocasião do Da tal e ano' novo: J. Côrte- Seguros- Reproe- 2'
. sentaçôes\.Armas. e Munições.. Banco Indu,'<trià e Comércio de 3,
.sànta Catarhia S.A., Editora Globo 'S.A. <te p. Alegre. Cio. Mi?- 4
lhorarilento d!." São Paulo,' Industria de Psp!."l; Cio. T Janer Curi· 5

liba.,. Comercio e Industria; Impressora Ipiraoga Ltáa. Joinvile.· 6

Impressos erp Geral; Alvino Kohler e famllia, CIiDomhas; Odival 8
Santos' e familia, Blumenau; MIguel Procópiak; L.ivraria e pape· 9
laria Record .Ltda., Florianópolis; Comando e oflcialida le do 3?
Batalhão de Polícia Militar; Esquadrias Santt. Cruz .S.A.; Ruy A.
franio Peixoto, Nova Iguassú Est. do Rip; Bud?-h'r & L"'pp!:'r. Join·
vile; Estefano Wrublewski; Cromocsrt-Artes Graflcas S A São
.Paulo; Rige�a, Celúlose, Pepel e Eml:-alagens Ltda. Knop & Hoff·
mano Ltda.; Jacob Werka;. Mader & Seleme S.A.; Esmeraldino
'Almeida, ger!."nte, Inco, Papanduvfj; Corp0 Dpcente do Ginásio
S.anta Cruz; Angelino Ferreira e famBia; Waldemar Knupel, re

'presentante. Comercial; Liga Esportiva Canoinhense; lrmãos Pro-
,

copiak � Cio. Ltda.; A�scio P�reir8; Basilio Humen�uk, Arist:des
Mallon, Empr�z8s Reunidas ·Ltda.; Ciso Ernesto Carv8lho, São
Pàulo; Gravatex-Gligeria Lider Curitiba; Dlreto'r,Oficials,'sargen
tos, praças e funCiooãrios do Campo de Instrução Ma.rechal Her·.

, Dles; Com. e Repres. Sta. Helena Ltda., FlorianóI101i;, Comercial
Salfer Ltda.; Jacob, João .Cararo & Cio. S.A ..

e Oep. Fernando
Viegas,

.

As,"odação Comercial e Industrial qe Canoinhas e firmi-
no Pacheco Sob, inho.,

.

.

. ..

l
de Canoinhas .

"Os
/ inimigos, não

Mandam flôres"
mais -um sucesso do. (.

"Teatro de Amadores
Arnoldo ,Prohmann"

) Ó Teatro de Alliadores "Arnol.··
. do Prohmann" de São. Mateu.
do Sul. q_ue conta com' um -

001.0

conterrâneo Sr. JOlé Nacif Sele
me, apresentou naquela cidade a'

peça de Pedro Bloch "011 inimi,
gos não' Mandam Ftôres' tendo
obtido eucesso absoluto

Tal o êxitp obtido,' que pro•

vavelmente, apresentarão a . peça
na televisão em Curitiba, Canal
6, nOI prôximos dias.

Prefeitura Munic.ipal
S.erviço

.

de 'FiS(�lizaçãó' da fazefada �un,dpal
AVISA aos contríbuíntes de Impôsto sôbre Industries e

�P1'ofis!'ões, que o prazo para remessa da relação do movimento

econômico, terminará dia 31 do corrente mês. Os contribuintes
que deixarem de apresentar 8 relação do movimento -econômico
dentro do' prazo acima improrrogável; de conformidade com 8

'lei n. 628, artigo 21,' 0<; lançamentos serão 'arbitrados, Da base
mínima de 100%, além da diferença' do ano anterior.

NOTA: A relação do movimento deverá ser- feito em �o
dêlo oficial. em duas' vias. Cuja Guia, o interessado deverã ad

quirir gratuitamente Da Prefeitura, com o Fiscal aa Fazenda. A

relação será recusada quando o modêlo não. é oficial.

Canoinhas, 7 de janeiro de 1965.
.

Evilásio Coelho - Fiscal da -Fazenda :

/'

de

.Correio do �J{}rte

.' (;J

Remoção MagistradQ .

,', .

removido da comarca de São'
Miguel do' Oeste, no extremo
lJf-ste catarinense, pera a comar

ca de Tangará, no vale do rio
do peixe.

O MM. Juiz conterrâneo, dr..
José Bonifácio da Silva, filho

.
do casal Ubaldo Ricardo da
Silva e sua exma. esposa, DnB. ,

Julieta da Silvá, �em de ser

Assine! Leia! Divulgue i

,

I

Prefeitura '. M'un. de Major ','Vieira
Balancete Mensal" da Receita Orçamentária da Prefeitura Murucipal

de Major VIeira, Referente ao mês de julho de 1964.

Cô.ngo
G;'f<,]

0.11.1
O. 11. 11'
0.12.1
016.1
° t 7�3

, 0.18.3
'0.27.3 .

Apó. ai férial regilameotaru. terá prolseguimento amanhã.
O eiJtadual' de' futebol, com • realização 'de váriol cotejol nas zonal 4.12.0
úm t) doiI e' três e qUütro Na.ta Última, o prélio mais importante, ,

4.13.0
terá realiza'do em nOlla cidade, Quaodo o Sliota Cruz enfrentará o -.

;

forte e bomllgeneo Sadia, da cidade de C(jnéórdia, num cotejo que 4.14.0
deverá agradar ,a todo.. Afim de bem le preparar para esse impor-
'-ante compromiíso. os alvi·cele.tel se exercitaram, quarta feira últi.
IDa, Dum, iogo. trein() com o Canoioh.1 F. C O Apronto final foi
ontem e'a e.quadra de Cala deverá formar 'com SidneY·Jacob.Wat:
lace Gil.oD e Gentil. Alb rti e J. 'Prado Rubinho Melado,WilIo' ti
,Mário COita.' A ehaixada visitaote dl'verÁ ler homenageada hoje a

tarde em 0081a cidade em retribuição áfl.muita. gentileza. que' pro·
porcioou a todos OI, cllDoioheneet que eativeram en;t ,.Conc6rd)a

1.11.2
1,15.4 -;

'1.16.4
121.4
1.224
1.192
U�3.4
127.4

6.12.0
6.21.0

.

6.23.0

�ECE[TA GERAL .00 MUNIClpIO .

Tttulos da Receita I . ARRECAbAÇAO .

,

Antf'.riQr I Do Mês I T O T A L

ORDINÁRIA'
A) IMPOSTOS

't
3.9HO,OO. ,85100,00
38.463 00 752,'!85.60'
6.600,90 65990,001

114.B70,00 503.750,00'

'120':t�26,()()500.00
'I

320072,00'
7.0UO;OO!

•

j��
I

Impôeto Territorial Urbeno
Jmpôsto Territcrial Rurai -,

/
/

1mpôsto Predial
Impôsto _/ traolmil.ão do propr. Imobiliaria (Inter-Vb�ú.)
Impô.to sôbre InQu.trial e Profiseõee
Tmpôsto de Licença
Impôsto sôbre Jogos e Diverl'õel

81.129,00
713.822,(10 .

59.390,00
388.880,CO
20�.226,0(}
319.57.2,00

7.uOO,OU
> .

B) TAXAS
Taxa de coneerveção de estrada.
T",XIi de assislência .ccial

.

T..xa pará finl educacioneia
'o,
Taxa de expediente
Tlixal de custas Judiciária. e emolumente,1
Taxa de �Ietrificaçilo .

-

Texes de fiscalização e lefviçol di:vereos
Tf<lxa· Cadastral c.

./

_. 1.879,00
} ,1.0-"800

1 951,00
370,00

1.53 ,00,
2.41300
16.';,00
8UO.OO

1 879,00
1 ''\.11-1,00
63 52�,OO
1 7(10,00
17"Q ;',dO

130.' ,61,00.

15.768.:;0
JO.500,OO

14.053.00
61.510.00
11 390,00

.

15.8KO,00
128.248,00
15.60:3,50
9.70U,00

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais.
RECEiTAS J) IVERSAS
Receita de Cemitériol

_.
Receita .de eombustíveil (QQoti! prev. árf. IS, § 2 da

! CODstituição Federal
Receita de impo.to de renda (quo�a previda artigo 15.

§ " da CODltituição Federal)
RECEITA 'EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da dívida ativa·
Multai'
Eve.ituaiá .

�

3 592.355,50
11.Ioõ.nUõ

44.650,00 15.500,00 60.150,00
�.984.30; 9.661 ,(lO 13.64530

400;00 .200,00 600;90
.. /

. 991.499,00 991.499,00
\ .

, "\ .

3.790.956,6� 3.790.956,60 _.

324653,00 16.461,00 341.114,00
76.92330 6.778,40 83.701,7():'i
2� 708,00 23.708.00'
7.285.231,70

.

223.181,40 7.5D8.41Q,1.Total Geral da Receita

SALDO PROVINDO DO EXERCICIO ANJER'IOR
.

EM CAIXA·
Na Telourada

TOTAL GERAL DO BALANCETE,

yerbal
.

DESPESA GERAL DO MUNICIPIO DES.PESA
-----'

Anteri"r I dI,) Mês TOTAL

. 7.48.370:00 164.7. !2,00 913452.00
?12.575,OO � 40.000,00 252575,08

9.300,(10 5.565,Ou 14J\65,OO
·�3�.OOO,OO

. :9.400,00 291.400,00
.6.238,00 5.23H,OO

. 25.0'00,00' 5;000,00 30.00'1,0'0
12.0UO,OO 1 �.Oj '0.00

1.415.134,40 453.0:15,00 . 1.868,169,40
1::l0 1346,40 57.620.00 ·188. "�. 6.00
7.000.000,00 1 000.000,00
9.19U23,80 .785..342,�O . 10.517.165;80

,
,

,

I

17<U47,00 ,
- 179.347.00

UtiJlD,Bõ 785.342;0'0 lD.156.515,80
,

321.652.20 '

22.609,60 344.261,8�
11.100.774,68

Titulos da Despesa

Adminiltração Geral
Exa'ção e Fiscalização Fioa�cei.ra
Seguraoça púhlica e assiltência loeial
Ef1ucsção Pública
Saúde Pública

'

FomeotQ
Servjços Indú.triai.
Serviços de Utilidade Pública
Eucàrgol Diveraol
Credito Especial

Total da De.pela
RE-SIDUOS PASSIVOS

RESTOS A PAGAR .� \
Do. exercícios anteriore.

.

Total Geral da De.pesa
lifUN.DOS DISPQNI>VEIS, I

Na Te.ouraria
No Banco Inca (Canoinhas)

TOTAL GERAL DO BALANCETE

Major Vieira, 31 de julho de 1964.

Jair Dirs.chnabel' Antonio Maron Seci'l
Secretári9 .

Municipal. Prefeito Municipal.
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('ORREIO DO NO]:{TE 9-1-1965

Prefeitura
de Mo_nte

Municipal;
Castelo

Lei
.

N. 351. de 30 de Novembro de -1964
. Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a
cobrar o lrnpôsto de Indústrias e Profissões

O Senhor Jovioo Emidio Prefeito Municipal de Monte

Castelo, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I

Art, 1. - O impôstc de Indústrial e Profissõee atribuindo
ao Município pela constituição Federal. artígo 29 N, III. recai sôbre
todal ai pessoal físicas ou juridicae que exploram DO territorio muni

cipal á Indústria ou Comércio, e qualquer de suaa modalidades, ainda
que sem estabelecimento Oil localização lixa e por todos aqueles que
exerçam qualquer profiasão, arte oficio, ou fuução.

Art. 2.· - A inoide-icia do impôsto independe do resultado
financeiro do efetivo ex-releio da atividade e do cumprimento de

quailqué.1I exigencias legaie -ou regulamentares relativea á atividade.

Art. 3 ........ O impôsto terá por báse o movimento econômico
do contribuinte. Paragrafo único - A quotação do imposto lerá
exigíds de acôrdo com a. tabela anexa. '

.

Art.4 - Os profiseionâie libereis ficam sujeitoe somente â
atribuição 'individual e quota fixa. ainda que tenham mail de treis
(3) pt'I.081 sob lua I ordens.

Art. 5. - São equiperadoa aOI profissionais liberais para
efeito de incidência do impôsto. todos OI elltabelecimentol que por
lei estãc dilpfi>nIGJ.:; obrigatoriamente de escrita.

, '<

Art. 6 .- Está sujeita o incidência do impôeto lodo aquele
que exercer profi..ão técnica, embora sem escritêrio e sem anúncio,
.bem como OI Conetrutores e empreiteiros tarefeiros, transporte de

pa..ageiros 011 oergsa terrestre. ou aêreae, corretores ou agentes de
'., .locieI1",des mutúas e outro •.

Art 7· - Quando um mesmo eatsbelecimento explora, in
.. dÚltri8; comércio ou prestação de servíço, o impôato incidirá sôbre

. cada' uma dellas atividadea como le trata'le de eltabelecimentol
.. diliil1tu�

.

Art' 8. O impôato incidieâ sôbre cada estr bel-eimento'
embora t-rte de filial; sucursal ou egência existente no Município.

I

, Art. 9. - São cori.iderado. eatabelecimentoe di,tinto. e,

teom« I. .ujeit.o8 80 imposto, ainda que n08 meemos não efetuem
(,tr:HI�.,çÕ··� comerciais, OI escritôrioe, 'depôsitoe, armazena e outros
� exi.t8Ilt"8 no munioipio mal pertencente à emprezai, eociedades, etc.
'i sedi-ds- fOfa dêl!' .

.

,'I
.

:, Parágrafo único - O. depôsitoe exi.tentel· no municipio,
de.tin8,10, a guarda e distribuição, por conta dOI vendedores e"
mercanor iII!; vendidas diretamente à. firmae do município, por firmal·
fora deI!', �ãlJ coueideradea também como agência. filias, ou auoursais,

Art 10 .

.,;... Quando ai atividadee tributada. forem exercídaa
-

em estsbeíecimentoe di.tintol, ·0 ímpôeto serâ cobrado por estahe
lecime .. to

Parágrafo único Consideram-se eetsbelecimentos diltinto.
para efeito de alleoto

.

do impôsto d<e Indúetríes e. Prpfilsõe•.
I

I - 011 que embora no mesmo local. ainda que com -indên-
tico ramo de atividade pertençam Il difereótel penoa. física8 ou
. ,.

.
) :

lundlcal.
,

II - O. que embora lob a mé.lma relJponlabilidade e com
"

o me�mo ramo de negócio. ÓU vário. elteiam .ituadol em'locail diversol.

CAPiTULO II

Art. 11. - São i.entol de impôlto de Indú.trial e Profiuõel:

I :- AI Indústria, novas. que não tiverem limitar no Muni·
:cipio, 1I0mfmte pelo prazo. de (5) cinco ano..

"

II - OI ambulante. v·endedore. de joroai. e reviltas.

III - OI miili.trol e sacerdote I de· qualquer religião.· ou di·

plomata. 'conlúlel. e funcionário. público. quando em exezcicios de
lual funçõell,

IV - OI lerventuáriol da Ju,tiça.
I 'V - O. profeilorel, jornalilta., e e.critarel no exercicio efe·

. tivo de lua profissão,
.

.

VI - O .. eltllbelecíméntol partjcularel de ensinol, de qual-
... quer gráu ou natureza que mantiverem alun(lI gratuitol além do nú
mero exigido pelai lei. do ensino.

VII - O. lavradorel que _e limitarem a vender verdural,
frutas, uVOI, avel, quando o comércio fo!' praticado pelol melmOI.

VIII - OI pequeno. vendedorel ambulante� de fruta••.do
cei, e artefatos de indú.trial domésticas. que a iuízo da Prefeitura
forem c008iderado. incapazel ou impo,�ibiHtad'ol para outro.' lervico.,

Câmara Major Vieira:Municipal, ,

Resolução n. 41,,18'-12-64 Câmara Municipal decretou e

eu promulgo a seguinte
R ESO LUÇAO:Aprova balancete mensal da

Receita e Oespesa
Orçamentária

O Cidadão Odilon Davet,
Presidente da Câmara 'Munici
pal de Major Vieira, Estado de

.

Santa Catarina, no uso de, suas
atríbuícões faz saber que a

Art. l°. - Fica aprovado
por esta Câmara Municipal, o

balancete dá receita e despesa
orçamentária do mês de setem
bro do corrente ano.

Art. 2°. '_ Esta "Resolução
entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em centrá rio.

Sala das sessões da Cântara
Municipal de Mfljor Vieira, em

18-12 de 1964.

as.) Odilon Davet
Presidente

as.) Walter' liIen.niog
1°. Secretário

as.) Eurico Tremei
2°. Secretário

.
.

Resolução n. 42,21-12-64
Aprova balancete mensal da

Receita e Despesa
Orçamentária

O Cidadão Odíloo Davet,
Presidente da Câm-v-a Munící-:
pai de Major V:eÍnl; Estado de
Santa Catarina, no uso de suas
atribuições faz .seber qu 8 Câ
mara

, Municipal decretou e eU

· promulgo a seguinte
R E S O L U ç Ã O:

Art. 19• - Fica aprovado por
esta Câmara Municipal. o �.
lancete da "Rvceits ... Despesa
Orçamentária" do mês de ou
tubro do corrente 6tH).

. ,

./

Abrahão .Mussi
r"

S.·A.
l

Indústria e Comércio

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os Senhores Acionistas para a 'As

sembléia Geral Extraordinária. a realizar-se no dia 28 de
fevereiro de 1!�65,' as "14 horas, na séde Social, sita a

Rua Senador Felipe Schmídt, 695, na cidade de Canoí-.
nhas SC., afim de deliberarem sobre. o seguinte:

I - Alteração dos estatutos e aumento de capital.
II - Assuntos diversos.

MPS/ Canoínhas, 05 de janeiro de 1965.

Abraão Mussi - Diretor Presidente 3x

Art. 2°. --- Esta Resolução
entrará em vígor Da data de
sua publicação. revogadas 88'
díspostcões em contr ârto, :.

Sala
-

das ses-õe s da Câmara'
Municipal de Major Vipin•• em
21 de dezembro de J 964

as.) Odilon Davet
Pr'''sídentp

as.) Walter Hi'nnlng
:to. -Secr, tárltl

as.) Teodoro Barank,éviqz.
2°. Spcretá;'l"

.

,,/'

Registro Civil
EDITA L

"

TRANSPORTES

Confie o tran,sporte de suas mercadorias
pela'

TRANSRIO. 5,. A.

Maria Góss Glinski Oficial.
do R. gístro Civil do Distrit!<>
de Paula Pereira, Comarca. de
Csnoínhes.

. Faz' saber que pretendem
casB.r Va'lencio Massaneiro I.e
Maria Wozjibhack. Ele, solteirq,
qperário, natural deste munici:'"
pio, nascido a 13.de Dezembro

· de 1914 dOlJlicilíado e resideB-,
te' neste distrito filho de Pedro�
Massanejro e de Maria Loure�:
ço dos Santos. Ela solteira, do-:
mestica, natural deste munici-:
pio nascida dia 22 de Outubr�;
de 1.917 domiciliada e residen-;
te neste Distrito, filha de Este-;
phario Wozjinhack e de C8n.-�
dida Rettilescky.

.

'. �.

Apresentaram os documentol!l�
exigidos pelo art. 180 do Codi-
go Civil.

.

Se alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimento'.

·

legal' acuse-o para fins de. di
reHo.

e terá a satisfacá'e) de ser bem servido
, . .

,
.

Paula Pereira, 28 de Dezem·:
�ro de 1964.

'.

Maria- Góss Glinski
-

Oficial. do Registro Civil.

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 7(H

/

Cafépara

Precisa-se de um competente.
\.

I
O interessado poderã dirigir-se à Torrefação do.

Café BIG à Rua Paula Pereira ou pela' Caixa'
Postal, 94.

Favor não se apresentar quem
da: profissão.

não entender

I-, 3x

e OI rendimentos lejam insuficientel para Il lua subliltência.
IX - As farmádas anexai

.

aos hospitail ou maternidade.
que forneçam exclulivamente. ar eltabelecimento em que estejam
inltálada8.

X-A. emprezàl que exploram o fornecimento de energia
�Iétrica (Decreto Lei Federal n. 2.281, de. 5;6-1940), bem como leus
diretoret e gerente,

. ..

XI - Serão tributada., entretanto ali !ecçQél ·ou dependên •

cial mantidlll pelai emprezal de energia elétrica, que exploram
qualquer outro rB"mo de neg6cio. inclú.ive a venda de material elétrico.

Xli - O, diretorel; geren_tel ou luperintendente de Bancol
e e.tabelecimentol comerciaill ou industrillil.

,

XIII-O. calOI previltos em lei elpecial.
(continua no próximo número)

PA���J L TÔ�lCO , CAPILAR

PARa fERIDaS,,'
E C Z E M �. s,
ltifUMncOES, .\1

c o C, E I R n s,
F R I U R fi S.
ESPINHas, ETC.

!
fi

PO�R_EX(ELÊ}�(IA� I
--
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Ano 18 - Canoinhas. Santa Catarina, 9 de Janeiro de 1965 - N.811

Nomeado
Caixa

novo diretor da
Federal de

o

'Econômica
$a,nta Catarina

o Diário Oficial da' União, em data de 28 de dezembro
do ano findo, publicou ato, do Presidente da República, nomeando
o nosso Ilustre conterrâneo, sr. Heriberto Hülse, para exercer 8S'

altas funções de diretor- presidente do Conselho Administrativo
da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina.

.

O novo, presidente, pessoa de destaque nos meios

polítíco-adminístratívos do �stado, tendo exercido o carg� de

Governador do Estado, soubê sempre pautar sua atuação, tendo
'em vista oS altos interêsses de sel.1 Estado.

' ,

.

..
I . .

.

" "Correio do Norte" cumprimentando, o, faz votos de feliz

desempenho nas altas funcões 8 que vem de, ser honrado pela
confia nça do Govêrno da República.

'

'Seixas Netto volta ,a colaborarI'"
:dando ..nos a crônica ,do 'tempo pere 1965
"

.'" o pr fessor A. Seixas Netto qu aquí. esteve durante os festejos
;:�a Festa do Chimarrão, um dos ocgar-ízadores do "Stand" do Mate,
.Inteligente .e capaz, trouxe estupenías inovações que foram apli

,

cadss no sucesso total que a mesma alcançou, volta agora a colaborar

-eonôsco, tr.azendo-nos as emissões polares antárticas para o ano de

/';f965, computadas no Calendário Georuêteorológico. � crôníca
'.que hoje publicamos, a primeira de uma sériede 44, se rápara os que
'àcompanham e .se interessam pelo assunto, de suma importância,
principalml:'nte para a agricultura.

'
,

.: Seixas Netto, conhecido, mundialmente 'pelas verdades
contidas em suas crônicas e in1iineros trabalhos científicos, dá

agora tambem aos canoinhenses a feliz oportunidade de conhe
cer o alcance, de sua ínteligêncía através das publicações que hoje

, i'�e'· dnicia. ,
'

I
,

\

'

A Marcha da Ciê'1cia
,Crônica do Tempo N.

,TAs Emissões
1

Polarés 1965-1
A. Seixas' Netto

Florianópolis (B. G.)' - As -emissões polares antárticas

para o ano ck 1965, computadas no Calendário Geometeorolõgico,
:são em número de 44: Dêsse número, 18 emissões serão de lar

ga amp!itude e modularão o Inverno até a latitude de 18°. ao

S'ul do Equador. As emissões polares, antárticas, seguem um ciclo

pulsante regido em lei geometeorológica. Introduzem, ess'as emis

sões, dentro da Atmotsfera importantes massas de ar frio, que,
\ seguindo rios aéreos estáveis, inodulam a climática sulamericana.
Por s'Ôbre o Continente Americano do 'Sul correm os três rios
,de ar, ou ,Correntes Frias Continentais, em número de três:
'Corrente Andino. Extedor, 8 oeste da cordilheira Andina, entre
esta e o Oceano, Pacífico; Corrente Andino Interior, a leste da
Cordilheira Andins e que se derrama por dentro do sistema de
Bacis!'f Hidrológicas Amszonas-Peraná, e .que modula,' em verda-'
'de. o campo géometeorológico-atmosférico no� Continente; a Cor·
rente Atlântico-Litorânea, pelo Atlântico. A, mais importante
'quantidade ,de' ar-frio derramada sôbre o Continente Sulameri
'catio é, introduzida peb Corrente Andino Intl",rior; cujo compor
'taménio é de extenso mar aéreo na Atmosfera. As emissões po
'lareS' do Sul, durante o 'ano de 1965, estarão sob uma ciclagem
de 98 horas, com uma extensão de empuxo de 30 quilômetros
nor,ários no momento inicial e um comprimento médio de 'onda

de 94 quilômetros. No instante da 'emis�,ão p�lar, ,a .temperatura
média' será de 570• negativos, escala Celsiús e a temperatura
,m�éd.il:l em todo percurso será de 80•• negativos Celsius, Assim, o

,ar frio derramado sôbre a América do Sul pelo ramo principal
,da, Corrente Andino Interior manter� em regirpe frio a Atmos:
fera Continental por 312 dias. Os canais suplementare, de d�r-'
ramamento, ou variantes principais, estarão, dê�te modo, sob um

cOIIlple�o regime de ressonância das ondas fria�, provocando apre
ciáveis formações geosas e b<flsões frios estacionários. O sistema

hidrológico, mod:ulado, igualmente, pela pulsação antártica per_
manecerá instável, d�do, oportunidade à saturação de campo ou

enchentes por recomposição das marés freáticas, - (Qo sub-solo),

TNFORMAÇOES: Caixá' Postal, 241 - Florianópolis
SC -' BOLETIM' DO TEMPO.

AJUSTE DE NÚPCIAS
i'Aiustaram nupcias, dia 25

em nossa cidade, o jovem
Lucindo Sonaglio, residente
em Papanduva. filho do sr.

João �onaglio e Dna. Leonor
Sonaglto, com a senhorita

Herminia Maria Tokarski, di
tetti. filha do sr. Pedro To;,
,karski e sua exma. esposa
Drza. 'Olga Tokarski.
Cumprimentos do COTt'eio

do Norte" (

,,' ,

,EnlÇlce Matrimonial
'Grande acontecimento social

viverá a nossa Cidade, ;,";0
dia, de "'aje, com' o enlace
matrimonial do sr. Wiegando
-Fritz f:_idam, filho do casal
sr. Aithur E. Eidam e Dna,.
Edith Eidam, residentes em

Cambé, no norte do ,Paraná,
com a senhori,ta /ngeborg
Ma'1;i'a Cristine Wagner, di..
leta filha do sr. Alwin Paulo
Wagner, Aos nubentes e seus

, familiares Os melhores cum_J
prime.ntos do CO'l reio do Nor te .... _

Aniversariantes PresidenteCastelo Bran
'da Se'm'ana
ANIVERSARIAM"SE co atende Can'oinhes

, Hoje: as sras. donas, Vva. �
Frida Kreis e, Vva� Gabrie- ,

la Sabatke e Ana tsp. do sr. 'Demonstração evidente de que' viJemos novos tempos
Ataide Emidio, os srs: .Sadi de que o Brasil reencontrou o caminho do progresso 'ii do ver�
Seleme e Francisco Szczygiel,' dadeiro desenvolvimento, sem demagogia e sem corrupção, tê�o:'
as srtas. Salua Seleme, Wal» la no vigente Orçamento da República, publicado no Diário Ofí

deres Juracy Soares, Denize cíal da União, edição de 16 de dezembro de 1964, sob. n. 242

Rosa, Magali fiedler e Iso- (Suplemento).
lete Terezinha de Souza. Para, que se aquilate de como o Govêsno do eminente
Amanhã: as sras. donas Maréchal Humberto de Alencar Castelo Branco vem atendendo

.vva. Marichen Gomes e Mm'- a região _Norte Catarinense, no seu mais crucíante problema -
ciana esp. do sr. Ladislau o da energia elétrica - basta que' alinhemos algumas das ver

Dombroski, os' srs. Antonio bas destinadas espécificamente à região de Canoínhas, resultan,
Borek, Alfredo Scholtz,

,

Dr. tes da ação e da operosidade da representação de Senta Cata
Luiz Adelmo Budant e Vitor rina no Congresso Nacional, e, particularmente, à, ação do depu
Borges 'leso em Major Vieira; tado do Norte Catarfnense, o nosso conterrâneo

I

Dr. Aroldo
a srta. Lisete Marilda Cubas; Carvalho.

"

o jouem Reinaldo Franz; o Além dos vultuosos recursos canalízados pera Santa Camenino Gilberto filho do sr. tarina no correr de 1964, já pagos à CELES€ ou ao Govêrno doGildo Ziemann.
sr. Celso Ramos, cujo total ultrapassa a casa dos QUATRO Bl-

Dia 11: A sra. dna, Laura LHOES DE_CRUZEIROS, inclusive CINCOENTA BILHOES DE
esp. do sr.. Waldomiro Schul- CRUZEIROS, destinados especificamente .à nova rede de distri.

ka, os srs. Antonio Gungel buição da ,cidade de CANOINHAS e mais de uma CENTENA
.e -losé fuck; srta. Marcia DE MILHOES DE CRUZEIROS que .estão serrdo apltcados na

Plothow" o [ooem Osny Cor. . linha de transmissão "Msfre _;::., Canornhas", nêste ano da reden

nelsen; a menina Glaucinir ção nacional, em 1965, teremos recursos.de monta, originários do

Regina filha do sr. Nelson Govêrno Federal e cuja aplicação. será confíada pelo Ministério'
Ferreira das Chagas, das Minas e Energia ao Govêrno do Estado, à CELESC e a ji'-

versas Prefeituras -Municipais.
Dia 12: a sra. dna. 'Elvira

esp. do sr Boauentura Benda, 'I O Orçamento do Ministério dás M�nas 'e Energia destif1'a
os srs. Oswaldo Werka,JOão êste ano, à linha de transmissão "JOINVILE - PORTO UNIAO",
Fontana [r: Jorge Stoeberl, a apreciável verba de NOVmCENTOS MILHOES DE CRUZEIR0S.
Zeno' _ Ribeiro da Silva, e, A subestação abaixadora de Canoínhas será destinais, verba de
Edgard Schwolk; O [otiem ,CENTO E CINCOENTA' MILHOES DE CRUZEIROS, além de

Guiao Orlando Uhlig, "ínúmeras outras dotações de menor vulto li serem aplicadas p;,lil
, CELESC, mas origtnârías do Govêrno Federal.

'

Diu 1.:1: as sras. dnas. Inês
esp. do 'sr Euclides Bonet, O cruciante problema da energia elétrica' em Santa Cata
res em Salvador, na B(lh ià, rina, está sendo solucione co pelo Govêrno Federal, com recur

'AdaÍ1 esp. do sr Ladislau I sos do Orçamento da Uníão; aplicados pela CELESC, e pela
Knorek e Lourdes Dian esp, SOTELCA mediante convênio.
do sr. Ney Cordeiro; os srs.

Waldemar I(nopp, Jamil Se- 'É exploração política e demagogia barata pretender fazer crer ,ã

leme, dr. Silvio Mayer, Ioão : opinião pública que o Gevêrno do Estado, sem recursos pars
Sebastião Ferenc, Vivaldo pagar os seus débitos, com um Orçamento deficitário. está en

Crestani, e Sérgio Caroalho; frentanJo despezas da ordem que enumeramos.

a . srta. Liliane IRaUen;' os
, Fique o povo atento e não se deixe iludir na sua b6�

jovens Antonio Edesio JUn fé. Em futuro próximo teremos luz e fôrça abuudantes, sem re»-
gles e Sylvio Alfredo iIIaye1'; trições, em todos .ás, rf'CB!.tos do Município, jnclüsive no irltf'�
a' menina Maria, filha do sr,

Ladislau,Dambroski, rior, graças a ação do Govêrno Federal, 80' patriotismo do emí�
nente Marechal Castelo Braoco,

Dia 14: a sra. dna Vitoria
esp. do Sr. Martim Franz; o

8'l. Henrique Grabowski; os

meninos Waldemiro 'filho do
sr Henrique Valdmann" Ra.
fael filho, do sr. Waldomiro
SchaJka e Anto.nio Seleme
Neto filho. do sr. ' Rachid Se
leme; a menina Neuza filha
do sr. Eloy SudGwski.
Dia 15: as sras. donas

Paula esp, do sr. Atonso'
Spitzner, Maria de Lourdes

,

esp. do sr. Ra'chid, Seleme e

Marlene esp. do sr. Eurico'
Wagner; oS srs. Herbert
Ritzmann e João. Amaro da
Silva; ',a srta. Aracy Tarchés·
ki; os meninos, Silvio filho
do sr. Ignacio Ignacheski e

Gustavo E,duardo filho do
� sr., Beno Brandes.

" Aos aniversatiantes os

nossos, parabéns,

NASCIMENTO
Acha-se em Testa o lar do

casal sr. Epaminondas Si
mões e sua esposa, dna.

-

He
lena Simões. com o nasCi"
mento de Maria Helena OCOt

rido! dià 20 do mês passado.
O.:; nossos parabéns.

'---�""-----Vl
Cine ,Teatro: Vera Cruz

,) A P R E S E N 'f, A:

'HOJE � á. 20,00, ho�a. - impróprio até 14 linol

Sensacional \ Programa Duplo

Luz Sôbre Um' Crim,e
, ,

com Pierre Brasseur, Pascale Adret, Meriane Koch
, '

e Dany SavaL', '

'

Mistério ... intriga.:. e nova técnica em suspense!
E

Sai Dessa, Recruta"
'c/ Ankito, Co,n�uelo Lenadro; Renato Resiier e Jorge Loredo.

-----
"

DOMINGO - à. 13,30 horall - censu�a liyre

Dessa Re'crutaSai
OI 16,00 horas cenlura livre

DOMINGO '"'!! ,à. 19.00 hora. -
a. 21,00 hora. 'Impr. ati 14 an�.

",
.'.;'

l C'ásinha Peciueni,na ,

com 'MAZZARÚPI, Jeny, Prado, MaritÜla F:reire
e lngrid Thàmas

" •• ]1 --_,-'-

20. Feira. à. 20�00 hora'. - REPRISE - 'Proibido 14 anol
, ,

30. e 4e. Feit'� - à. ,20;00 hora� impóprio até 14 sno.

Sens�cional Programa, Duplo

Sete Contra a Selva
Laurence Harvey, Richardt 'Tod

E

Valenfe dos

e Richard Barris.
I

,com

Mares
com John Mills, Ettore Mani e Robert Shaw.

-----

"-

58. e 60. Feira .,.. às 20',00 hora. - imp. até 14 an08

A Mansão do Dr.
com Glyns ,Juhns- e Dan

Caligàri
O'Herlihy.
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