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Programa do Cinqüen
tenário do Colégio

S. C. de Jesus para 1971
Abril: Lançamento de flâmulas, distintivos e decal-

ques do cinqüentenário na cidade, pelas alunas do
estabelecimento.

. Divulgação do cínqüentenário do Colégio, pelos
/
meios de comunicação de Canoinhas: Jornal e Rádio.

Jantar promovido pelos clubes: Rotary, Lions,
Sigilo e XV de Julho, com a finalidade de angariar fun
dos em benefício das promoções alusivas ao cinqüentená
rio do Colégio no salão "Operário", a cargo dos srs.

presidentes e diretorias dos respectivos clubes.

Maiô: «Dia 'das Mãés», sob a responsabilidade das
sras. Haidêe de Olhreira, Rf'gina de. São Clemente, Elona
Ballock, Ana Helena Procopiak, Licéia Kohler, no Clube

«Operário», dia 8, às 16 horas.

Junho: Programação a cargo do revdo. padre vi

gário frei Henrique Müller e sua equipe: professôras
Juci R. Seleme, Irmã Maria Cacílda Sfredo, Irmã Tereza
Favaretto e Judith Krzesinsk.

.

Gincana.

Agôsto: Lançamento da campanha para escôlha
da rainha estudante do Cinqüentenário I

Competições esportivas dos alunos do Colégio, em

colaboração com a .Comíssão Municipal de Esportes.
Semana. do estudante, culminando nos dias 27, 28

e 29.

Homenagem às ex-alunas magistrandas, dia 2'"9, a

cargo da equipe: professôras Esmeralda M. S.' Buchmann,
Regina Seleme, Arlete M. Voígt, Saloméa Bojarski, Ires
M. Pfau e Irmã Maria Nívea Holzbach.

.

,

Para a vinda da revda.· Irmã Carolina, comissão

para angariar fundos: exmas. sras. Nereida C. Côrte, Paula
S. Carvalho, Dirce Friedrich, Roselis S. Crestani e Regi
na de São Clemente.

Setembro:' Semana da Pátria. "

Sessão do Coral da cidade.

Exposições: histórica, vocacional e didátiça.

Outubro: Semana Franciscana de 5 alO.
Desfile de carros alegóricos, a cargo da professôra

Juci R. Seleme.

. Exposição artística, a cargo das professôras de
trabalhos manuais do Colégio.

Sessão do Coral Band Show, de Floríanópolís.
Sessão de folclore, a cargo do sr. Luiz Freitas.
Encerramento dos festejos do Cinqüentário, dia 10.

Comissão Geral Organizadora: Prefeito Alci-
des Schumacher e senhora, vigârio frei Henrique Müller,
Wilson Selerne e senhora, Merhy Seleme e senhora, Jair
Côrte e senhora, Guenther 'Rueckert e . senhora, Mário
Mayer e senhora, Wilmar Friedrich e senhora, Estefano
Wrublevski e senhora, José Roberge e' senhora, Luiz
Freitas e senhora, Zaiden Selerne e senhora, Geraldo. de
São Clemente e senhora," Sáulo Carvalho e senhora, dr.
Segundo de Oliveira e senhora.

Presidente, Alcides Schumacher; tesoureiro, Wilson
Seleme; coordenadores: Luiz Freitas e Jair Côrte.

Public. Oficial' da . Prefeitura Mun. de Canoinhas
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CIRCULA AOS SABADOS

Comuni�a�e [v.luterana �e Canoin�as
01.05.192.1

Coincidindo com as festivida
des de 1.0 de maio eDia do
Trabalho .. , a Comunidade Evan
gélica Luterana de Canoínhas,
verá transcorrer naquela data,
o cinqüentenário de sua .ínsta
lsção nesta cidade.

Uma festa que" tem algo em

comum com a data em que é

festejada: o Trabalho. Observan
do ao longo dos cinqüenta anos

de .ação desta Comunidade, po
de-se afirmar, que Incontestà
velmente, houve real desempe
nho das finalidades a que se

propõe: evangelizar' e educar,
preparando os que dela partici
pam, para uma vida sadia em

sociedade comunitária.

Referindo-se à parte evangé
lica, ai está uma juventude
participante, a atestar o bom
resultado da orientação evangé
lica, no convívio integrado de
nossa sociedade. ,

Resultante do interêsse em

educar, pode-se citar uma in
fância que usufrue dos benefi
cios de um Jardim de Infância
e Curso Pré-primário exempla
res, onde há lugar para crian-

ças de qualquer origem religiosa.

Portanto,
. é motivo de orgu

lho para os csriolnhenses, contar

J_UBILEU DE
PRATA

No alegre convivio de fQmi;;'
'Hares e amigos, o próspero
comerciante sr. Fernando, (Nair)
Freiberger, da localidade de
Salseiro, comemoraráiJ' 3a. feira
próxima, dia 27,'seú Jubileu de
Prata de feliz consórcio. Pelo
auspicioso aconte<!imento 08 fi
lhos do casal m�ndarão rezar

Santa Missa, naquele dia, às !9
horas, na Matriz,; Cristo Rei.

Correio do Norte i�va ao casal
e seus famili�res, � os melhores"
cumprimentos. ;

f'

t

Nota de

Falecimento
Após pertinaz e longa molés

ti�, veio .a falecer, segunda .feí
ra, dia 19, na cidade de lbirama,
a sra. dona EMA WAGNER
FLORES, viúva do saudoso sr.

Ruymundo O'Aquino Flôres,
família aqui bastante relaciona
da. Familiares e amigos da
familia mandarão rezar' Santa
Missa pela alma da .saudcsa
extinta, dia 29, às 19 horas, na

Matriz Cristo Rei, para cujo ato
convidam a todos.

Nossos pesares à familia
enlutada.

01.05.1971
com esta Comunidade no seio
de sua vida social, e justo será
colaborar para 8 continuidade
do trabalho operoso que vem

sendo desenvolvido, pois certa
mente outros benefícios advirão,

mercê do trabalho e esfôrço
desempenhados pela Comunida
de Evangéli.ca LutéÍ'ana de

Canoínhas.

Canoinhas, 22 de abril de 1971.

Paulo A. Frank

InoYa�ão e Comunica�ão
Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

Muda o critério para Bôls'as Escolares
Um nôvo : critério para a distribuição de bôlsas de estudos

será aplicada êste ano pelo Ministério da Educação, por meio do
Departamento de Apôio, que reune tôdas as atividades de assistên
cia ao estudante,

-

e que também apoia a administração do próprio
MEC. Quanto a prioridade, as bôlsaa já existentes serão renovadas,
mas a abertura de novas será felta amplamente para estudantes na
faixa de 10.aos 14 anos, Quanto a bôlsáa de estudos para o ensino
superior somente serão conhecidas após a renovação das do ano

passado. Mesmo assim, o DA espera concluir todo o estudo sôbre
concessão de �ôlsa. de estudos até o fim de maio próximo.

No próximo ano o nôvo Ensino Fundamental
.

Diz o ministro Jarbas Passarinho, da Educação, que o nôvo
ensino fundamental de 8 anos (abrangendo cursos: primário e gina
sial), não significa apenas a integração dos dois níveis, com uma

renovação dos currículos e sua adaptação à vida em' cada região,
será também uma escola renovada em todos os sentidos, com ori
entação vocacíonel.

A renovação dos currículos será felta inicialmente com a

introdução de cursos práticos (noções básicas de oficinal. Assim·
será dada áo estudante uma visão profissional maior: êle poderá
ter uma idéia melhor de suas aptidões e dê sua vocação. Além
disso, os currículos serão regionalizados. Tôdas as escolas terão em
comum uma parte do currículo; o restante será composto por noções
úteis à vida da região. Isso contríbuírá para evitar a evasão escolar.
Os calendários escolares serão adaptados a cada região - o da
região rural agrícola, terão suas férias na época da colheita e repre-.
sentarão um incentivo para os estudantes e para seuli pais. Tudo
será ajustado de acêrde QOiijlos níveis de vida de cada região.

Outros estímulos, como a ampliação da merenda escolar, serão
criados. O ensino de segundo grau - correspondente aos atuais
Clássico e Científico - também sofrerão modificações. O principal
objetivo será a formação profissional do estudante.

linhas Postais Rodoviárias - inauguração
Foram inauguradas dia 5 de abril mais duas linhas postais

rodovIárias, estabelecendo a ligação do Rio de Janeiro e São 'Paulo
com os Estados do Paraná, Santa Catarina e· Rio Grande do Sul. A
correspondência de Pôrto Alegre ao Rio de Janeiro, cheza agora
em apenas dois dias, ao contrário do que vinha acontecendo quando
a correspondência seguia via ferroviária, levando às vêzes 7 ou mais
dias para chegar ao seu destino. Entre as cidades teneficiadas estão:
Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, Maira, CANOINHAS, Lages. Joa-

. çaba, Rio do SUl, Campos Novos, Joinville, Brusque, Florianópolis,
Vacaria, Caxias do Sul, Pôrto Alegre, Pelotas, Bagé, Santa do Livra
mento, Uruguaíana, Alegrete, Passo Funds-e outras cidades, Além
da rapidez em encaminhamento da correspondência, foi reduzida a

despesa de irete•. Segundo inform�,çãó da sra.' Iloa Schramm Rodri
gues, Agente Postal 'I'elegratíco:' tôda a correspondência destinada
às localidades acima citadas,' principalmente para Rio e São Paulo
seguirá até o entrepôsto localizado na cidade de Maira e de lá ao�
seus destinos pelo nôvo sistema.

.

Nôvo �Çódigo da E. B. C. T.
A partir «;lo dia 15 de maio próximo, ,a Emprêsa Brasileira de

Gorreios e Telégrafos iniciará a utilização do códigos de números
postais. Deverá êsse código ser'divulgado' por intermédio do Guia
Postal, como parte Integrante do enderêço do destinatário. Tão logo
a Agência Postal Telegráfica local receba instruções da Diretoria
Regional, se,rá dada ampla divulgação ao público canoinhense.

Para "elDplacamento:
"

cirito:s de

preço
Para: PAPANDUVA -

JOR VIEIRA ;" IRIN

rança,
r$ 2.5,00
CASTELO • MA
:TRÊS BARRAS.

Solicitem Via-Onibu
. João Seleme CANOINHAS
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CORREIO DO NORTE

Municipal
Publicação ,/,Oficial

PreFeitura
/

Demons'trativo dos recursos do Fundo de'
Participação dOI Municípios, aplicado e do'
não aplicado no e cício de 1970,. de con

formidade com o Ar • 3.0, ítens I, II, III
e V, da Resolução n," 1 70, do Egrégio

Tribunal de Contas d União
ÍTEM I

Saldo do exercício de 1969
Importância recebida em 1970
Alienação, de Bens Móveis e Imóveis

24.04.1971

Monte Castelo
Setor de Saúde' Pública , .f

Pagamento ao Médico do Pronto Socorro Mun. 3.900,00 /

Pagamento ao Hospital São Vicente doe Paulo, /
da cidade de Mafra [Subvenção) ,'1.000,9'6
Pagamento de assistência farmacêutica a /
indigentes, 1.�/Jl),47
Ajude financeira a indigentes /s13,92Sepultamento de, indigentes

" 654,26
Amparo à maternídade e à infância, trant'
porte de indigentes e assistência hospital r 4.344,50
Total das DespesasCorrentesc/SaúdePúb' ha 11.843,15
Depatt, Nunicipal Estradàs de R(), agem
Pagamento aos operários em serviç � gerais
das estradas municipais

- ,,,' 14,977,26
Passagens e .alímentação em via,: ns 2.450,36
Pagamento Salário Família aos perários '1.945.81

Total das Despesas Correntes c
' ,

o D.M.E.R. 19.373,43

Total Geral das Despesas C 52.608,73
iTE

Durante o exercício de ,I' 70 foi alienado, Bens
Móveis no valor de Cr$" ,002,99 (oito mil dois cru

ze os e noventa e no centavos)" adquiridos no

exer cio de 1967 co ." ecursos do Fundo de Parti

cipaçã
'

dos Municlpi '-' não sendo depositado em'
CONTA SPECIA I para aquisição de um Trator
Allis Chal ers, d nterêsse prioritário da adminis

tração.
Prefeitur ! nicipal de Monte Castelo, 05 de

abril de 1971. l
' ,

Anibal amo de Luta - Prefeito

José Za:Dr ny Filho - Contador

Trá��Jrte '

44.334,02
";'lf'

Pago a Nicolau Oracz &��. Ltda., estabe-

lecidos em Papanduv ' ), combustiveis e

lubrificantes, para a
: '�ra e conservação de

estradas, conf. enhos n.os 232 e 294 2.045,91
e operários em serviço de/

e pontes e boeiros e na abertu-

rvação de estradas municipais 17.100,58

,

Setor de Educação e Cultura
Ensino Primário

nto aos Professôres Municipais 18.552,39
to Salário Família aos Professôres

1.525,76
to ao Supervisor de Merenda Escolar 600,00

Pagam to à Campanha Nacional de Alimen-
scolar (Setor Regional de Canoinhas) 600,00

114,00

To� dss Despesas Correntes com educação 21.392,15
!

'

Publícação Oficial prevista na Letra fiA" do Parág 'Io nn o, inciso 5, Artigo' 3.0
da, Resolução n," 100/70, do Tribunal d '�ontas a União

118.094,
Meno« Aplicações no Exercício de 1970
Em Despesas de Capital 63.480,51
Em Despesas Correntes, 52.608,73
Saldo para o exercicio de 1971 2.005,2

.

118.U9 4l

iTEM II

Despesas de CapUal
Pago a Construtora Henning Ltda., 'estabele2 "
da em Rio Negro (PR), saldo (parcial) ,i
aquisição de um trator Allis Chalmers H

W

O,
conf. Notas Promissorias ;" 30.000,00
Pago a Grein & Grein Ltda, estabe rcidos
em Monte Castelo (SC), frete do t tor de
Joinville a Monte Castelo

, 'J 160,00
Pago a Irmãos Bartneck SIA., est ; 1elt!cidos
em Mafra (SC), cimento para fab �ação de
tubos conf. notas n.os :87923" 879 p, 89833,
89951, 90995, 91694, 130995, 1318 �, 141711,
145819 e 145796

'

}: 3.887,80
Pago a Rêde Ferroviária' Federal �IA, pó de,
brita pi fabricação de tubos, co, :'t conheci-
mento n.? 62508

, ' ilH, 120,50
Pago a Antonio Maron Ltda., e abelecidos
em Major Vieira (SC�, madeiras\' para cons

trução de pontes conf. nota n.? ai 6
,

1.85
Pago a Luiz Carlos Furtado, estab lecido em

","

Monte Castelo (Se),madeira para nlõtruç
de boeíros, conf. notas fiscais n.os 7--111'

Pago a Max Schumacher, estabelecido em"

Canoinhas (SC), areia para fabricação de

tubos, .conf.. notas n.os 493, 729, 784, 541,
542, 548, 549, 554, 585 e 599

Pago, a V. Gruedgling 8i Cia. Ltda., estabe
lecidos em Mafra (Se), 1 aparêlho de solda'

'

elétrica, nota 7436 750,00
Pago a Basilio Humenhuk & Cia. Ltde., es

tabelecidos em Canoinhas (SC), por conta da

aquisição de nma camioneta Rural Willys,
conforme Carnet do Consórcio Ford-Willys 4.604,64
Pago a Duffeck & Moraes Ltda., estabelecidos
em Monte Castelo (SC),combustiveis e lubri

ficantes, para abertura e conservação de
estradas, conf. empeaho 0.° 207 1.055,90
Idem idem a Julio Alves Nicolleti, conforme
empenho n.o' 208

otsl das, Despesas de Capital

iTEM III

Despesas Correntes

63,480,51

���e�,I' 'NOME DA ESCOLA'I LOCALIDADE I I �r:s�n e I �·:o�: 'I
01' Francisco Staidel Taquaral i I Primári 1"02 Júlio Roscamp Bom Retiro (desdob l�d8) Primári ' 1.
03 João AlvesdeOliveira Cabeceira Rio Canoi as Primári 1
04 Jovino Emilio' Boa Vista do CaD 'hes Primário 1
05 José FranciscoGorges Rio da Serra Km 1 I Primário 1
06 Ermelino Alves Rio da Serra Km 1 � Primário 2
07 Zacarias Rodrigues Arig�lândia Km 11 .;' Primário 2

J 08 Ernes.to Grein Rancho Grande:1 Primári 1
09 Alberto Frederico ' Passa Quatro 1\ Primári 1
10 ,'Alexandre Krulikoski Colônia Koaski

\- Primârt 'I 1
11

'

Carlos R. Duffeck Tambeiro Primár
,

1

218,00

29
51
33
27
32
44
36
'U
�6
20
20

Professôres admitidos no exercício de 1970, com'
Nomes
Landina Modeski
Maria José' de Araújo
Ilda das Graças P. Medeiros
Madalema Margotti

A transportar'
994,18

44,334,02
Monte Castelo, 05 de abril de 1971. I

Anibal Gidcomo de Luca � Prefeito Municipal Walmir Lúcio Senna. Coordenador Regional '

Sindicato' Rural de Canoin�as
_,

A Diretoria do Sindicato
Rural de Canoínhas, visando
amparar as famílias de seus'
associados vem a contratar,
com a Companhia União de

Seguros Gerais, um, seguro
de vida coletivo, no, qual
poderão inscrever-se dos
os filiados desta entida
desde que .para tanto' este

jam _ de acôrdo com sua

inclusão em referido plano
de Seguro.

O capital segurado inicial
será de' Cr$ 3.000,00, 'pagã
veis em caso de morte

causado por qualquer natu- ,

reza (no trabalho, ou fora
dele, suicídio, enverienamen
to) com pagamento do prê
mio mensal de�$ 3,00 não
existindo período de carência,
vigorando o seguro no dia

subsequente ao pagamento
da la. fatura corresponden
te ao mês da inscrição.'

Em caso de invalidez

permanente serão pagos ao

segurado 500.A, do capital,
neste caso Cr$ 1.500,00
ainda quando em vida e os

restantes aos herdeiros legais
mencionados pelos senhores
associados.

�sperando que todos os

.assocíados compreendam o

alcance de 'Dossas, preten
ções e adiram em massa ao

seguro que ora estamos

o benefí-

agradecime
dispensada
suas prezad
mo-nos

para envia as nossas'

Impressos em, geral
(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e

perfeito

Impressora Ouro
Verde Ltda.

acaba

CASA'

Fotocópias
o Cartório do REGISTR

e. CORTE,
PLASTIFICA

um minuto, de

que V. Sa.

"minuto'
de NEREIDA

FORUM,
II em apenas

documento
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CORREIO DO NORTE 24.04.1971

Despe,sa, . 'realizada com os recursos do Fundo de,
dos Municípios, de acõrdo cnm o Artigo 3.0

"lto _ ,,100/70 do .: Tribunal de Contas' da
\ �.:}i..,;t ,

rticipaoão,
Resolução

nião.
Saldo do exercício dJl 1-969 .

Importância recebida no exercício '"

Importância aplicada no exercício
.

Importância não aplicada, depositada em conta especial no. Banco
do Brasil S.A�, destínada à Saúde

\ 106.193,17
\
'.
"
'l,

}
, '-

228,10
105.965,63

97 93,17

- D_E SPES A
Bducaçã'o e Cultura

Despesas COl'fentes
''--, Despes,as de Custeio .

Pessoal • Prof.e�'-s9res Municipais - vencimentos
-

- Díveasos ',- ,

Material de Consu.mo - �.aterial di tico em geral
Serviços de Terceito'�.7 ,Transporte de

Transferências .
Correntes

Sub:venções Sociais
'

Diversas Transf. Gorrentes -rconvênlo Setor P

I,.

'
.

..

...�.;�.

13.307,72

Despesas de, CapU�1
Investimentos

Obres Públícas - Reformá escola Camp. Tamand',
r

• - Reforma escola Entre Rios (parc
Total da Despesa com ,Educação e Cultu

Saú�e' Pública'
)

Despesas Correntes

Despesas de' Custeio, ,

Serviços de Terceíros - Assistência mêdíco-hospttalsr
Transferências Correntes

Subvenções Sociais - Ao Hospital Santa .cruz de CaÓ
)

, Total da Despesa com Saúde 'Pública

Serviços Urbanos'

Despesas Correntes

3.863,66
'18.370,98

697,06

300,00
997,oQ

Despes.s de Custeio
.

Material de Consumo - diversos

Total da Despesa .de Serviços Ur
,

VlaçãQ, Transportes e Co

De,spesas Correntes
.

"
Despesas de Custeio.

Pessoal - Operários mensalistas
Material de Consumo - Peças, acessórí
Serviços de, Terceiros, - Diversos

'

.

419,30
419,30 "

22.003,02
8, combustíveis e Iubrífíc. 9.538,11

-, 350,00

Inveslimentos
,

Obras Públicas - Instalação de, ma fábrica de tubos,
, 10.215,05

- Construção, r ificeção.melhoramento de Estrad ,

- pontes e b íros do Plano Rodoviário MUQicip 9.990,79
Equipamentos e Instalações - I m caminhão Ford, F 600 - Ano 1970 21.579,17

-, .Peças pI Fábrica de Tubos' 3729,75· 45,514,76
Total das Despesas de Y' ção, Transportes e Comunicações

, � "

TOTAL ;GERAL
77.405.89

97.193,17

.,

47,815,15
49.378,42 �

4.9,19 %
50,81 %

espesas Correntes
espesas de Capital

97.193,17 100 %
1Major Vieira, 12 de abril de"1971.

Reinaldo Cresta' - Contador - G.R.O. n.? 1333
- �

l' .-

guel Marão Becil- Prefeito Municipal

Relâ�ã� do 'Prpfessõres pagos,
Participação dos, Municípios'-

OOL reCUfSOS do Fundo de�
rofessõres, não Diplomados

Exercício de 1970
.

-

._,

I Remuneração de 1970ietivo ou Dita da
Localidade

Contratado Admissão
Mínimo da '

.' -- Região Mensál
.

.

.

T O T A L

Catarina Martczak Pere a Peiol Velho Efetivo 15-02·61 156,00 124,00 8 992,00
, Pedro Iankovskl

'

Rio Claro » ) 05-02-65 -123,00 8 984,00
Zilda Senczack ", Paiol o' » 10-04-7D 123,00 ,8- 9�4,oô
Josefa Krul p. Tamanduá "

/ Of-08-69 123,00 18 98'4,00
Manoel Vjeira Rio Vermelho .» .J ,10-04-70 " 123,00

.

8· ,984,00
.Matilde Alves de Lima Castro Campine Cedro » 16-08- 61 12�,oo 8 984,00

-

-

Zilda Padilha de Lima Campina Grein » 31-08-66 12�,00 '8 984,'00
Rosinha G. Artner Entre Rios " 23-06-69 123,00 8 984,00,

Herminóldo Koaski '- . Rio Nôvo Meio " 30-04-68 123,00 -8 984,00
Lidia Zurakoski 'Paióis Contratado 08-03-68 120,00 3 360,00

Major Vieira, 12 de/abril de 1971.

Fidelle L()vatel- Encarregado do Setor de Ensino
.

" Miguel Marão Becil'....-,Prefeito Municipal'

de .. Major Vieira
-

Publicaç�o Oficial, prevista na do Pará-
grafo Unico, Inciso V, Artigo 3 da Resolucão

100/70 do . Tribunal' de (. tas da União

II N.o de
·Alunol

Paiol Velho 2 51
Rio Claro 1 \ 25

Campo do Tamanduá " /2 63
Rio Vermelho " 1 32

Campina do Cedro if 1 23
Campina Grei:o ,,, 1 22
Entre Rios » 1. , 18
Rio Nôvo do' ,Meio 1 26

I, .

Em obediência XI do art o 2.0 da Resolução
N.o 100/70, declaramos ue, durante todo exercício de 1970,
não houve retenção em' Caixa de Numerário riundo do Fundo
de Partlcípaçâo dos M icípíos, superior a % (cinquenta por
cento) da última cota r ebida.

Major Vieira, ii. e abril 'de 1971.

Declaração
Declaro que durante o exercício de 1970 não foi alienado

nenhum dos bens adquiridos com recursos do Fundo de Partici
pação dos Municípios, dêsde 1967 - Art. 2.°, Íten V da Resolução

'100/70.
.

Major Vieira, 12 de abril ele 1971.

Miguel Marão 8ecil
�-

Prefeito Municipal

EDITAL
ores -de
Ltda,

').

, Para .conhecíment dos' nhores produtores de
erva-mate, associados dest C peratíva, transcrevemos lo"

abaixo, .

as Portarias baixadas lo Presidente do' LRD.F.,
quais sejam:

Portaria Nr.o 2.05 :

Art.-l.O - É fixad
-

.o p íodo de ,15 de maio a

30 de setembro, para co eita d erva-mate, safra de
1971, nos Estados do P aná e, Sa ta Catarina.

Portaria N.o 51:
Art. }.O - É fixado mínimo para a safrâ
de' erva-mate em 191. , produzida no Estados do Paraná
e Santa 'Catarina"p a a venda aos índustríaís e expor
tadores, por (15) inze quilos, c da em peneira de
1,bO x 50 mm. - ôsto em Curítí ou Mafra .....;. 5,50.

Art. 2,°' - as demais lo lidades, o preço é fi-
xado nas bases aci a, deduzid as despesas de trans
porte, entre as loca

'

quisição a um dos pontos
de, referência citados no artigo anterior. .'

.

1
-

" �
-;

(ass) João Mauricio Nabuco, - Presidente do IBDF.

Canoínhas, 20 de abril de 19·71.

Júlio Budant Junio-r. - Presidente

Vende-se
, )

Vende-se 3 alqueires de terra, ou seja, 72.000 m2
'de terra, próximo a. Estação Ferroviária de Papanduva,
terra própria para reflorestamento, inclusive' terra de
planta, com boa aguada, etc.. Sendo' de interêsse do -,

comprador poderá sei' vendida maior 'quantidade <de
outros proprietários vizinhos. ,

Para melhores informações, os interessados deverão
dirigir-se ao sr. Vitor Kachorroski, na' Oficina Mecânica,
sita na Rua Ttej Ary Rauen, ,1.008, em Papanduva. 3
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CORREIO DO NORTE
,

I

,

24.04.1971

SERVICO
,

' "

,
.

M I L I T�A R
Edital, .s: de

, e) -,ISM de i,ês Barras-S'C. ',e) - IS.'vf de Papandúva-SC.
Cláudio Per�irQ Coutinho, Frenciece Kogut e Jorge Luiz Ossaiff de Souze, Aloia Filakovski, Claudemir No-

1.2 - Apresentação no 1/20.° Regimento de Infantaria - vak, Nilo' Basilio Çorrêã e
Bãcaeheri - Curitiba-PR., im retedvelm.,nte até ,as 07,00 horaa da Silvestre Maier.
manhil do dia ;) maio 71.

Convocação
•

I 1. '""'"!. Os convocados abaixo relacionados devem comparecer
nas JSM dos Municípios de residência, por terem sidos designados
para incorporar nas Unidades seguintes: ..

1.1 - Designados ao 1.° R.eG - Brasíiia-Dli.
,a) - ISM de Canoinhas-Stl.

"

Acir Edson Cador, A:lvacir José Weo, _

..

. .

a, An·
tónio Gilson Gomes, Argemiro "Scbiessl NetQ,'Celso Clodoven c

Dilson Roberto Koeb,' Evaldo' Serednieki, _

Gilberto Dierschnabel,
Gilvan D'Aquino Fonsece, Joilo l\1aieski,•.José Alàmir Rocha" Leovaldo
Ziehl'sdorff e Valtivio Paulo} Paneitz. "

b) - JSM.de Itaiópoli$.:.Se.
Abel' Gruber, Ademar .Pickcius, ,Antonio Joanisio Stolte, Antonio
Kuchller, Arnaldo Roberto Fernandes. Cláudio Nitz; Eliseu Hirt,
Ermildo Niespodjinski, Gelcyr Woehl e

'

Valdir Kazmierczak, <,
, �'

c) - ISM de Mafra-Se..
.

Adir Jorge Carvalho, Alcidio Barbose rungles. Amandos Velério Bana,
Caubi Lourenço Pettres, César Roberto Corrêa Worms, Elaio Belar
mino da Silveira; Floriano Rudnik. Gileon da Silva, João Nunes, João
Schwitzki, Jo.é Osni .Peters, Paulo Kolechioski, Paulo Roberto
Cieslineki, Renato Linzmeyer, Holdão

,
Carlos Pavarin, Wanderley

Anoies e Wilson Feenendes,

d) ..- JSM' de Paponduoa-S'C. '

. Gilson José Riekel, Jayme Pereira e Saulo Pe�ebeIl8.

LEI �DO C
. �

RO LI VRE

Um carro é o slfficiente para
-:'você. Mas você tenl família. E en

tão surgem os problemas, A es

pôsa precisa do carro para' as

compras, O .filho quer ir à 'escola,
" '

E 'você aca

taxi.
A verdade

garante seu segundo carro. Que'
pode ser qualquer um da linha.
Ford-Willys.

O'Consórcio Nacional tem mais
um argumento para você sé de;'
cidir ; sua família.

Parta para o "sequndo. Afinal,
melhor que um carro só dois carros.

e credita os ve

cedores com antecipação das

��l�::-'---_-_-O� prestações.
O maior rque industrial .au-

tomobllfstlco da América Latina,

Pergunte por
do Consórcio

-

esta e -outras

Nacional, em

do carta livre
Ford-WilI-ys

I;ltagens
Heve

BA'SILIO HUMENHUK & elA.
Rua'Vidal Ramos, 2.03 Fones: 343 -e<145 Canoinhas-SC

"

2.1 - Apresentacilo no 2/�.o
Regimento "de . Obu'Se8 ;; lOS -
Boqueirão • Curitiba-PR.. 'mpre"
terivelment" at� 88 07 O horaa
da manhl\ do dia 10 aio -71.

.

TodoÊÍ convocados de-
verão apresé' ar-se munidos da,
C"rtid Nascimento, Certi
ficãao e Alistamento Militar e

Atestado de transferência escolar
(quando far' o caso).

Canoinbas.SC, em 15 de -abril
de 19Q1.

'

_,

Osvaldo Contado Narloch

1.0 Tt;n Del da 13.a Del SM

..

eeras
AN1VERSARIAM"SE�-

'HOJE: as sr as .. das: Elisa
esp. do sr. Feliz da Costa
Gumes e Hilda esp. do sr.

Alberto arei/in; o st. Antonio
Tokarski; a srta. Elsa Emília
de Souza; os jovens: Saliba
Nade, Neto e Lauro Müller.

AMANHÃ: as sras. donas:
Frieda est». do sr. Willy Hauffe
e lvete esp. do' sr. Adão
Dunke, residente em Taunav.

DIA 27: o sr. José Poitinhoi
a srts. Miriam Damaso âa
Silveira; os jovens: Ademar
Antonio Brev e âoão Roque
Padilha. T

DIA 28: 'a sre. da. Lourdes
esp, do sr, Miguel Tokarski;
o sr. Paulo Neuburger; as

srtas.i sm Loeffler e Yeda
Lúcia Pereira; os/ jovens:
Flávio Zippel, Alfonso \falI
dmann, Lauro Pfust e Osval
do Partala.

DIA 26: os srs.: Albano
Voigt, Rodolfo Bayerl e Fer
nando Freiberger; as srtàs.:

-; Terezinha Burgardt e Nirllcy
Natilde Hening; Os iouens.:
Antonio Waldir Niedzielski
e Wilson Friedmann. .>

\ (

DIA 29: a sra. dona Julia

esp, do sr., Eliseu Barcellos;
os srs.: Darcy Wiese e Leo

poldo Pereir a, oficial do Reg..
Civil de Bela Vista do Toldo;
O menino Silvio Carlos filho
do 'Sr. Waldomiro Medeiros.

,

DIA JO: os srs.: Ernesto
� N6ernberg e Nestor da Cunha
Ramos; a srta. Clara Baukat;
as meninas: Róse Ma,y filha
do sr. Felix Demikoski e

Marilene tilba do sr, Alexan-,
dre Novak.·

Aos aniversariantes, nossos
votos de

.

muitas telicidaâes.
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CORREIO DO NORTE 24.04·1971

Decreto
o Senhor Prefeito Municipal de Maior Vieira, no

UIO de IU88 atribuiçõel que lhe outorga a oova Coo••
titui(lão Federal, pertioeote ·à Conltituição Estadual,
0.0 1, de 20 de iaoeiro de 1970

D E C R E T Ar

175 de marco
�

�

Art. 10.0 - No caio de haver empate de pontos
entre OI oandidatoe e êste perlilti., oa média fioal, lerá
delempatada por mail tempo de lervi(lo prestado e,
seudo alta igual, dar-se-â ao maie idoao,

Art. 11.0 - O preleote Decreto eotrará 'em vigor
I)a data de lua publicação, revogadal ai dilpoliç0el
em contrário. )

Maior Vieira, 1. � de abril de 1971.

Miguel Marão Becil Fidelle Looatel
Prefeito Muoicipal Inepetor E,cOlal'

PORTARIA de 1.0 de abril de 1971
o Ir. Prefeito Municipal de Maior Vieira, DO uso

dai atribuiçõel que lhe confere a lei vigente e na per
tinência do Decreto n.O 175, de 1.0 de abril de 1971,
resolve N O 1\1 E A R

Fidelle-Lovetel, Coordenador Local de Educação
e

.

OI profenôrel Aida Groba Mall80eiro, Etisiârio Me
deiroa Fernanda. e Natália Bojerski da Silvo, para,
sob a preeldência do primeiro, constltuirem a banca
examioadora dOI coneursoe de ingrello de profe..ôrer
de ensine primário municipal, a .e realizar 00 Grupo
Esoolae Luiz Davet, da cidade de Malor Vieira, no dia
14 de julho de 1971, em uma dai laIa. de aula do
supre Grupo Escolar, à. 9 horas, sem ÔOUI para o

município.
Major Vieira, 1.0 de abril de 1971.

Miguel Marão Becit Fidelle Looatel
Prefeito Municipal Iuepetor E.colar

PORTARIA de 1.0 de abril de 197
�

o se. Prefeito Municipal-de Major Vieira, no

das atribuições que lhe confere a lei e pertinente o

Decreto n," 175, de 1.0 de" abril de 1971, apro", o

calendário, programa e relação dali vagas para o con

curso de ingresso de profess6res primário" muni ipais.
I - Calendário de Inscrição

Dia 14 de junho de 1971. abertura das i
na sede da Intpetorie Escolar Municipal.

Dia 24 de junho, à, 18 boras, enéerra
mesmo local.

U - Calendário das -Provas

no

Dia 14 de julbo de 1971, �ealizaçlQ da
escritas, no Grupo Escolar, cLuiz DaveP, da c ade de
Major Vieira. com início às 9 horas. com dura lo de
1,30 horas por matéria.

.

111 - Das Disciplinas
Língua NsciOlíal • Matemática • Geografia do

Brasil, Estado e Município - Hist6ri. do Brasil.
Ciências e Higiene.

IV - Pe,íodo para a Correção
A correçllo se realizar& nos dias 15 e 16 de julho

de 1971 e r:lspectiva clas!'ificaçiIo d09 candidatos aproo .

vados n-9s provai em aprêço.

»: /,'

Art. 1.0 - Ficam abertal,'a partir de 14 de iu o
de 1971, a. inlcriçõel para Ó coueurao de ingre o à
clane inicial da carreira de profellôIe. para provi ento
de, vogal exi.tentel nal escolae munioípaie de aioe.
Vieira. - '<,

. ..,

Art. 2.0 - Ap6. a iOlcrição compet�nt1t, ivulga.
dOI editai. em época hâbil, uma vez v�titica a exis
têocià de vegae, divulgadas na impren��'?f81a e eacrite,

. haverá inlcrição de ordem prderencijil de ôrdo com

o nível cultural ou técnico. ,cl}t
Art. 3.° - Poderão inlcrevet�le can ldatos Nor

malietal, .Begentea de Eneino ,)'iPrimário Gin8liaDOI,
Complementarietae, Eepeciaiiz�i:lol e o Tituladoe,
mediante provai cabail previl,t81 em lei igente.

•
Art. 4.0 - O coneurse- deverá I de- titulos e

provai, considerado eprovsdo sômente o candidato que
obtiver a nota 5 (cinco] ou mail de 5 nal provai
elcrital. Sendo eliminatória I ai di iplioal de Língua
Nacional e de Matemática.

.i
Art. 5.0 - Ni'� provai ser sêmente e.crital 8

comtarãc dai leguit:tel discipll .: Língua Nacional;
Matemá 'a e Cu'lturli. Geral i.tórill ' dó Brasil -

Geografia Braaí], do .setada e o Município e ciência.
e higiene) em eltel do .Iiatem objetivo,

-:

Art. 6.0 -, Chefe do oder Executivo Munici.
nce de t I profellôrel formado. I
•

.

eeidência do Coordenador
LocBI de Educação, ter nando o local de inscrição
e realização dalJ provai, u' ·'não poderá ler fora da
lede do município. �(

Art. 7.0 _. O proces �de inlcricão dEÍverá. ler
dirigido ao 'lPrefeito Mu ,aI, atravé. da Inspetorie
Escolar, que informará e �_' deverão iluitrar:

a� Certidão de id', ef't
b) Título de eleit r;";·
cO Boletim de te� po de I viço;
d) Diploma ou rtificado; l .

e) Certificado d relervieta;
f) Quitação eec ar;
g) Ate.tado de aúde e v8cin :

h) Ate.fado de oa conduta:

OI candida ,deverã,o ter 18
RnOI 35 aoo., n8 ta da. re,lização
dai protal, reualvao OI que iá elt o no magiltério.

Art, 8.0 - ÚI candidatol que olluirem cunol

de elpecializacão, ou dminiltração ordem técnica
elcolar, do grau prim io, terão acr Icidol 10 (dez)
pontol à média fioal.

Art. 9.° - A form de" elc a de vegal e OI

prazol de inlcrição e clall1 OI candidatol lio
concutlo de que trata êlte

'

to, lerão eltipuladol
por edital cem antecedência de 30 dia. do início dai
inlcriçõel ao melmo, conltaodo dai relpectival vagãl.

iiJ

j'
�

.E••••••a•••••••B••••••••B �•••••••m B•••••••••

I
....

,'. " ·
. i

I, Aqueçedor de am iente, ·3 \ 'gás I
• •
• •

I B�RASlEMP - \ i
•

� t •

I
� I

III Compre ,àgora pelo pr�ço pass'ado em 'ri
• •
· � .
• •
• •
· �

.
• •
· �
• •
· .'

. .
II '," � r' II

1•••E••e.B.�.B.�E••m.BR.B�•••B••m.�R�•••�B.�••••••m��à••••m••m.1
(.

, '.

de 1971
v - Calendário e local das escolhas 'de vagas

�s escolbes de vagas seria ate�did no dia 28
. de julho de 1971, na sede da Iospetoria colse.

Major Vieira, 1.- de abril de 1971.

Migflel Marão Becil
Prefeito M�Dicipal

Prefeitura Municipal de

de de Professôres às
Municipais

..,

Para co heciment dos interelsados. dou a seguir.
o rol das vag s exist tes em estabelecimentos de en

sino municipal do unicípio de Major Vieira para
efeito de pro'm to das mesmas, que le realizará
segundo o Dec o n.O 175. de 1.0 d,e abril de 1971.

.
/

IDADES VAGAS
Tamanduá 2 vagaI

1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 vaga
1 nga
1 vaga

Meio

, Major Vi Ira, 1.0 de abril de
."

Miguel Marã Becil

P}�feito Mu ieipal
."
..

<"

Procsss

1971.

Fidelle Louatel
_ Inspetor Escolae

ento dos Cálculos Finais
1)

A-c1as!f ieação fina� dos candidatos ao ingrelso de
prófess6res rimários. municipais, procederâ o seguinte
critério. se pre obedecendo a prioridade de grau de
nível cultue 1 e cursos de especialização e habilitaçllo:
A
-

Méd'
-

ponderada, da'média do diploma ou eeeti-
fica com pêso "C5:.;

B = M ia geral das provas, ....com pêso c5»;
C = P 'se'lnest're de efetivo exercício ser·lhe·' acres

o 1 (bum) pooto. considerado um semestre 3
eses, quer �elQPo Federal. Estadual. Muoicipal

c
e particular;

= Mais 10 (dez) pontos acrescidos por curso de
especialização ou de caráter administrativo. didá.
tico.pedag6gico. no magilltério primário. _

- ,

�

.

(A x 5) -1- (B x S)
1 CID-FORMUI;A =

10
-'-

.

- -
-

- (média de classificação filial).
Major Vieira. "1.0 de abril de 1971.

...

Miguel Marão Becil
Prefeito Municipal

Fidelle LóvateJ
Inspetor Escolar
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'CORREIO DO NORTE 24.04.1971

MadeireiraNôvolnnüoSI.'
<,

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Instalado Escritório da
ACAkESC em Pepanduva
Dia 19 do corrente foi ínstaledo o

escritóri.o da ACARESC em nosso

_ Munícípío• .o mesm.o íuncíonerá numa
das dependências do prédio da
Prefeitura Municipal. Reaponsável
pelos trabalhos atinentes, a sua
atríbulção específica será o Agrô
nomo Dr. Mário Luiz Napoli Goel
dner, que já assumiu as SUBS altas
funções. Ad'iant.ou nos o Dr. Mário
que inicialmente os trabalhos serão
príorítâríos para os agricultores que
labutam no plantio de trígo, milho
e feijã.o, produtos que se adaptam
bem emnosso clima, posteríormente
virão outros, Com a presença em

nosso munícípío de um técnico de,
tal natureza, certamente reais bene-'
Iíeíos vão receber ,a laborlose e

veíorosa população que se dedica
à lavoura de um modo geral.' Tôda
e qualquer informação a respeito
poderá ser obttda na Prefeitura,
onde funciona o aludido escritório.
da ACARESC.

.

, Papandusa 71 e o
Realizável'
A curto prazo:

",
_ progresso Junto' Madeiras Extrativas, BãOco do Brasil sIA·

Sob o título acima, vamos abor- Vincula dos, Banco !taú Amérícs S/A, C1De
.

dar o fluxo do progresso que vem lados, Estoques Diversos, Títulos a· Receb
se notando em nosso munícípío e Oontas Correntes A
principalmente na cidade. As cons-

truções de alvenaria, dia a dia estão A longo prazo:
sendo edificadas; agora ainda regis-· Adicional Lei 1474/51, Eletrobrás Lei 4.
trames as licenças para construções

.

ções Reajustáveis do Tesouro Nacional,
da Panítíeadora do sr, Deonisio d T N IC M á
Trevisani, um .. prédio vistoso de

o es, ac, c orr. onet ria, Adici
r eonstrução mixta e de um esmo Decreto Lei 157, Sudene, Reflorestame

743 -.447,82 modérntssímo. Por outro lado, temos ções em outras firmas, Fundesc Lei 4
as residências já em ,construção dos Contas Correntes
senhores: Pedro Vicente, Wenceslau
Granza, ambas na Avenida João Compen.ado.

.

XXIlI, destacamos também a belís-. . Ações em Caução, Titulos Descontad
sítna casa comercíal e residencial c/Cobrança, Títulos em Cobrança Caul
do sr, Roberto Novack, hora em R b C' T' E d
couetrução na principal artéria da .

a ece er em
.

arteira, e ít, n 08s�d

cidade, onde será instalada a nova SOMAS TOTAIS DO �TI
casa de jóias, relógios, bijouterias,
etc. Assim a cidade 'cada vez mais P A S S I I, V

.

O
linda, dando um nôvo colorido ao Não Exigível i
nosso Papanduva, que por muitos
anos esteve estaetonado. Salve Pa- Capital Social, Fundo de Reserva Legal, Fundo p/Au-
panduva 71. mento de Capital, Fundo de, Depreciações, Fundo de

Passarela da Soci;dade Depreciações c/Correção Monêtária, Fundo p/Deve
dores Duvidosos, Fundo MaDut�nção Capital de Giro,

Com relatívo atraso, (visto só Pó' F dE' 1 /A" d C It I' F d
agora termos conhecimento) regís-

r prro, un o specia p ument� e BpI a., un o

tramos o aniversário da. Exma. Sra. de Resultado de Participação � p/Aumento de; Capital
Emilia' Kachorroski, consorte do, sr, e Obrígeções Reajustáveis doj'I'esouro Nacíónal

:�!f�an�::c�or����i, fe��h!'�mE��:ac�� c/Correção Monetária I 8.456.424,65

memorada, . onde as Ielícítações Exigível
'

" (

estiveram em pauta, dia 19 do. A curto prazo: i j -

andante. Títulos a Pagar Matriz, Titulos�a Pagar Filial Curitiba,
x x x x Titulos Descontados, Gontas Correntes �/Obrigaçõe8

.Tambêm na mesma data e na P
mesma residência, viu passar mais

a agar
<. 3.219.173,19

um ano de sua feliz exístênóía a
A longo prazo:

Srta. Maria Marli, filha do ccasal, Bancos c/CauçAo, Bancos c/Empréstim.os Agrícolas e

Vit.or (B.!llilla) Kach.orroski, tendo a' Contas 'Correntes 811.692,83
data assinalada festividade dupla, Compen.ado

"

foi um alegre e festivo dia para todos.
x x x x Caução da Diretori e Efeitos a Cobrar 4.046.981,08

Dia 20 do corrente quem festejou Pendente
nlver loi o inteligente garot.o, Joél R 't D'f"d 36 8920
Alberto Werka, filho do distinto

ecel as I er,l as .5 ,

casál, Alois (Teresa) Werka; grande Tranlit6rio
foi o m.ovimento naquele dia, visto Lucro em SuspenJio a Di
a turminha mirim ter comparecido SOMAS' TOT
em massa para. os cumprimentos de
praxe ao nat;li�an!e. x

.

Demonstraclo
Dia' �3 foi dia muit.o imp.ortante -Despesas Administrativas, Dep .

,cia'
para}l distint.o casal, Sr. Anten.or C/ReeultadQs

-

Divers.os, Co.n
(Teresinha) Zanela, pois naquela '

data seu extremoso filhinho, Marcelo, C/Resultado Filial São Paulo, C
completava um aninho de sua ino- Fundo p/Tih.iI.os DUvidosos,
cente e_xistência; a alegria foi das Giro Próprio é Fundo de Re
mai_ores no lar d.os pr.ogenit.ores d.o
aniversariante caçula. Os· cumpri-

Lucro em Suspens.o a Disposiç
mentos p.ontificaram. . SOMA TOTAL

,

x x x x

Dia 23 dêste festej.ou niver, em
Curitiba, a Srta. Ana Boldrine de
Almeida; filha do casal, Dr.' Dino
(Nadiegge) de Almeida; sua data f.oi
festivamente remem.orada,- tendo a

aniversariante recebido muit.os
cumprimentos pela auspiciosa data
natalícia. _

x x x x

,Amanhã será um grandi.oso dia
para. a tradlci.onal fl1mflia Schadeck,
visto na referida data completar

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal mais .. um dia de sua prestimosa
da Firma MADEIREIRA NOVO MUNDO �:A., estabelecida à exi!!têncla a veneranda e, benquista
Rua Barão de Capanema n.o 118�, n'8 cidade de PALMAS, Es- senhora, Maria Schadeck, consorte

tado do PARANA, tendo procedido o exame do r@18�ório da
do sr. Jacob Sc1;ladeck. Os cumprl-

)
Diret.oria, Balanço Geral encerrad� e'm 31 de dezembro de 1970.' _:aér�tO: l:t�l��iaa:t�� ,em alt.o estil�
Demonstração da a.onta Lucros e Perdas e demais Contas relati-' x x x X

VIiS ao exercício de 1970, constataràm 8 exatidão dêsses docu- Dia 26 festejará sua data natalícia

mentos, e são de parecer que 8 Assembléia Geral dos S�nhores o garotinho, Joce Alberto', filho do
distinto casal, Al.ols (Teresa) Werka,

Acionistas os aprov.e, bem c.omo todos os demais I1tos praticados a data terá o seu significad.o todo

pela Diret.oria. .' especial para comemorar os 5 anos

Nivaldo Roeder - Michel I. Seleme Raul Sárdã n ��u:o::li��h�:�ará recepci.onando

CGC 79.538.609/001

Relatório d.a Diretoria.
Senhores

/

Acionistas:
Em cumprimento às determinações legais estatutárias,

temos o prazer de apresentar e submeter 8 apregíeção dos senho
res acionistas, o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de

1970, as contas de' Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho
Fiscal. Pelos documento qut publicamos, demonstramos
·claramente a situação econômica inanceira da .80 iedade, per-
manecendo ao 'dispor dos senhor acionistas ra quaisquer
esclarecimentos que julgarem nect'ss .

.

'

Palmas (PR.) 31 de

e '. Pe'rdas"

Resumo do, Balaoco Geral.e' rado
• , ,r. '

31 de dezembro

v . IA T I
Imobilizado

Terrenos, Construções e Instalações,
Instalações, Veículos, Móveis e Utensili
Ferramentas e Correção Monetária

Disponível
Caixa e Bancos

Realizável

A longo prazo :

Adicional Lei 1474/51, ORTN. C
Adicional 'Rest. Par., Eletrobrás,
mento, Budene, Madeiras Extrati
Adicional BNDE, e.C/ Correntes

A curto prazo : I

TitulosaReceber,Est.oques Diverso

Compensação: ,

Ações em Caução, Títulos Endos. D ontados, Tit.
Endos. Cta. Cobr., Títulos a Rec. Cart. Beo. do Brasil
S.A. Cta. Cobr., Bco. Brasil S.A. Tit. Dele. Bc.o. Bra
deseo S.A., Tit. D. e Banco Bradesco S.A. Ctà. Cobrança

SOMA TOTAL DO ATIV

Correção, Açõ�'
RTN., Refloresf
s, Decreto-lei

'

;,

I{

Demonstra�ão

'p A 5 S I 'V O
Não Exigível.:

.Capital, Fundo de Resultado de Participação,
P/ Aumento de Capítal, Fundo 'de Depre
Fundo P/ Devedores" Duvidosos, Fundo ORT
Cor., Fundo de Correção M.onetária, Fundo de R
e Fundo Manutenção Capital de Giro Próprio

Exigível
A longo prazo:

Empr. à IQ.d'j Contas Correntes e Tit.

A curto prazo:
Títulos Descontados, Títulos Endossados
tulos a Pagar e Contas Correntes

. ,Compensação: -

Efeitos a Cobrar e Caução.
Transitório:

Lucro em Suspenso à Disposiça da

SOMA TOTAL 0'0 P

Depreciações, Despesas Administ ativo , Res. Fundo
P/ 3evedores Duvid()sos, Fundo anut çAe a Capital
de Giro Próprio e/ Fundo de
Lucro em Suspenso à DisposiçA

SOMA TOTAL

Resultados Diversos, Reversã
Duvidosos, Custos e Vendas
Venda B. A t. Im.

SOMA TO'TAL
)
Palmas (PR), 31 de

Isaac Zugman
Osni Costa Pacheco

cParecer

em

662.117,14

69.826,27

1.175.601,25

160.621,74

2.811.6t4,22

1.993.225,84<'

233.581.35

Ti-
314.402;59

160.621.74'

109.782.70

2.811.614.22

368.051,02
109.782,70

478.833,72

478.833,72

4'78833,72

Notícias de Indústria e Comércio
Irrnãos .Zugman S/A

C.G.C.M.F•• 83 187930

Relatório da Diretoria
Senhores .A cionistas:
Em cumprimento às determinações legais estatutárias,

temos o prazer de apresentar e submeter à apreciação dos senho
res acionistas, o Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de

� .

'

J970, as contas
_ eLucros e Perdas», e o Parecer do ConseJho

Fiscal. Pelos documentos que aqui publicamos, demonstramos
claramente '<,a situação econômica e financeira da sociedade, per
manecendo

)
a� disp'or dos senhores acionistas para quaisquer

esclarecimentos que rem necessários.
Canoinhas se, e dezembro de 1970.

A -DIRETORIA

Resumo do Bllan�o Ge
A T

Di.ponibilidade.
Caixas e Bancos

Imobilizado
Terrenos, Construções e

Instalaçõee, Maquinários e Instalaçõe
Maquin�rios Agrícolas e Instalações, Vei
sérios, Móvei. e Utensílíos, Fer.ramenta
Monetária do Ativo

encerrado em 31/12/1970
Y o

254.736,92

4,077.081,97

1.632.916,13

2.582.742,06

594.739,49
17.165.600,44

•. Perdas"

1.988002,57
594.739.49

2.582.742,06

C/Resultado Serraria:3,Cont
C/Resultado Serraria 7,
C/Redultado Filial Curiti
p/Devedores Duvidosos

SOMA TOTAL
Canoinha8 SC, 31

) laaac Z;ugma r Gerente
Orival Adolfo Witt � Técni tabilidade, Reg. C.R.C. 3876

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinado.!l,.membros efetivos do Conselho Fiscal

da firma INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRMÃOS ZUGMAN S/A,
estabelecida ne �ua Paula Pereira, 1.013, em Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, tendo procedido o exame do Relatório da

Diretoria, BalaQço Geral encerrado em 31/12/1970, Dem.onstração
dá Conta cLucros e P..erdah e demkis contas relativas ao exerci
cio de 1970, constataram a' exatidão dêsses documentos, e sio de

parecer que 8 As_sembléia Geral dos senhores acionistas os aprove,
bem. como tod.os os demais atos praticados pela Diretoria.

Canoinhas SC, 31 de dezembro de 1970.
Acácio Pereira - Onélio Wi.niew.ki - Ari Cornel.en

Serraria 5 e 6,
Laminadora"
ão do Fundo

2.582.742.06

n
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In�ústria
.

�e
.

Ma�eiras
Zaniolo 'SI

Relatório da

•

Acionistas:
cumprimento às determinaçõe legais e de conformi-

om nossos estatutos, temos a aatísf ção de apresentar-vos,
para precia !! julgamento, o balanço ral, conta de lucros e

perd s'� dema documentos referentes o exercício encerrado
em 1 de deze ro de 1970, acompanh os do parecer do con

selho fiscal. :E:stes ocumentos, bem com os demais, acham-se à
disposição dos se ores acionistas,' que ão conta do desenrolar
'dos negócios durant o imo findo e e primem a situação de
nossa sociedade. Colo amo-nos, outrossi ,ao vosso inteiro dispor
para quaisquer esclare imentos que jul rdes neeessâríos.

Canoínhas, 16 d

Modesto Zaniolo -

Diretor
Diz Zaniolo - Altavir Zaniolo

Diretor
.

.

'

, Balanco Geral encerrado
. , -

'.
.

, A T
Disponível
,Caixa e Bancos.
Realizável

83,204;22

Dupls. a receber, C/Corr�ntes,
Cauções, Participações, etc.

Imobilizado
Imóveis, Móveis e Utensílios,
e Equípamentoa Industrtaís, Vei
Contas Compensadas
Bancos c/cobrança e ações; cauc onadas

TOTAL np, A IVO
\,

P A'S'S I

6.780.828,81

Instalações
4.823.509,10

.

233,857,39,
11.921 399,52

647.449,65
6.615.569,65
455306,54
363,361,81
466.084,33

1.290.517,00

,) 6�7.S97,78
10.475.986,76

Exigível
C/Correntes, Dupls, Desconta s, Títulos a p gar,
Bancos c/empréstimos, etc.

Inexigível
Capital e Reservas

Contas Compensadas,
Dupla, em Cobrança e Aç- s em Caução

TOTAL D PASSIVO

5.591.426,96

6.096.115,17

233857.39
11.921.399,52

Demonstracão
,/' ,

e Perdas"Conta "Lucros
,

BIT o
Despesas Operacionais .

Despesas de Produção
Despesas de Venda
Despesas Financeiras

Despesas Tributárias
Estoques em 31-12-
Provo piDevedores d

Legal, Saldo 8 Disp.
TOTAL

vidosos, Fundo de
a Assembléia
DO DÉB'ITO

10.475.986,76

R E ,D I T
Receitas de Produç o

Recettas Diversas,
Estoques em 31-12-
Reversão Provo p/ vedores duvidosos

TOTA DO CRÉDITO

8.?82.954,25
120556,47

2.072.425,20
50,84

, .

O presente alançn geral Ido Ati�
.

e Passivo, bem como

á demonstracão da conta Lucros e P das, são cópias .fiéís do
, registro feito no li ro diário n.? 14, fls. 243 e 248, livro êste
registrado sob n.O 9. 3, no Cartório' o Comércio e Anexos em

25 de julho de 1969.

Modesto laniolo � Alcidio aniolo - es Luiz laniolo '- Altavir laniola
Diretor Diretor' Diretor

'

Milles Luiz laniolo - Tec. Conto ,CRe-Se 0289 DEC 40259 .

, Parecer do Conse'lho Fiscal
Os abaixo assínados, membros efetivos do conselho fiscal

da Indústria de Madeiras Zsníolo S/A., reunidos para tomarem
conhecimento do Balanço Geral) Lucros e Perdas, Inventário
Geral e demais, contas e documentos, com -relacão ao ano findo,
depois de constatarem em tudo e na mais perfeita ordem, reco

mendam a sua aprovação pela próxima Assembléia Geral Ordinária.

Canoinhas, ie de março de 1971.

Dr. 'Oswaldo SegUido de Oliveira - Dr. Mário Mussi � Sr. Rubens Ribeiro da Silva

Grito . de
.
angústia do mundo operáriO

Em comemoração ao ·DIA DO TR�BALHADOR, 1.0 de maio, a festa de São

José Operârio' e ao inicio do mês consagrado a Mariat dedico êste poema
Deixo 8S máquinas- roncando
na cruel monotonia ...
e no silêncio que salva, .

- sôbre nós, nossos problemas -

quero fálar com Mar!a.

Eu sou a máquina' operária
de todo mundo cristão.
Carrego as SUBS angústías,
trabalhos, lutas, cansaços,
guardados no coração.

.

Somos milhares no mundo

que trazemos 8S mãos feridas.
Somos homens, e mulheres;
somos rapazes, e môças
imolando nossas vidas.

Nós somos os proletários
nas mãos de várrss doutrinas.

Explorados no dinheiro
na dignidade; no amor,
- escravas das oficinas!

.

Nossos lares se desmembram,
as choupanas apodrecem,
Fome e frio, miséria e dor,
sentimos fundo nss carnes

enquanto 0& filhos padecem.
A' noite, quando vcltamos,
OS filhos ímplcram pão.
Nossos olhos dizem "sim".
Mas 'as mãos" tristes, vazias ...
tantas vêzes dízetn "não".

E assim vão dias, semanas.

Assim Vem meses e anos.
.'l'ôda vida se resume

num semear de esperanças,
num colhêr d� desenganos.'
Não ternos nenhum prestígio
- nós somos '0 classe pobre.
Entre muitos que servimos,
o gôsto çe amor fraterno
raramente se descobre.

Nó entanto,' nós trabalhamos,
pois é preciso viver!
Com o suor de nosso rosto,
pejo trabalho queremos
o

.

pão diário comer.

As máquinas nos destroem,
nos absorvem, contaminam!
Entre suor e poeira, �

braços e. fôrças fraquejam,
nossas vidas se arruínam!

Há comícios comunistas

que alardeíam igualdade,
enganando os operários.
pregam rancor, e discórdias
contra Deus e Autoridade.

.

Atiram os operários contra Lei,
contra patrão.
Em vez de amor'
- pregam ódiu!
Em vez de alma - a matéria!
Em v�z de paz - revolução •

E quantos, quantos e irmãos,
enveredam por teus trilhos!
Eram nossos e os perdemos, ..
Reconduz, Virgem; à Igreja
êstes teus pródigos filhos.

São José, santo patrono,
de tôda classe operária ..

põe sôbre nós os teus olhos
e aplaca, por compaixão.
nossa carência diária.

Ouve o poema da angústi(t
que, eu rezo com uma prece,
que êle não caia no vácuo;
que êla não murche qual haste
que o vento arrancou e fenece.

Queremos, Virgem, teu Cristo,
amigo dos operários. ,-
Que vá conosco ao serviço!
Esteja no lar, nas ruas;
nos distribua os salários.

E contudo nca condenam
8'0 exigir um aumento!
Nossas vozes.; abafadas!
Nossos passos ...

"

vigiados!
em qualqu-er empreendimento.

Várias cartas recebemos
em que o Papa nos falou.
A Igreja quer-nos; queremos!
!:lá barreiras entre .nós,
Mas quem foi qusas colocouü ...

I . ,

,

Lanço meus olhos nos tempos
em que a Igreja nos perdeu ...
Mas, neste mundo agitado,
neste século matéria,
volto um olhar para o Céu.

I Virgem; São José Operário,
me acompanhem
por um bem.

Vamos passar nas familias,
nas- Igrejas .

nos salões .

nas ofícínes também!

Escuta as máquínss, Virgem,
escuta o barulhô atroz!
Nossos ouvidos .zumbíndo,
e as rodas grandes girando ...
girando por sôbre nós!

Recebe Virgem Senhore;:
a queixa desta oração!'
Atende nossos gemidos
que a dor e o silêncio abafam
nas ânsias do coração.

"

Neste 1.0 de melo
começa o Teu mês, Maria.
Também, nas vozes das praças,
no barulho dos comícios
nossa data S8 snuncia.,

A terra que Deus nos deu
jamais nos negue o sustento,
o suor de nossâs frontes
- gotejando sôbre o chão
nOB 'fertilize o alimento.

..

Barulho.; rodas... cansaço ...

protestos... lar ... , ansiedade,
com tôda massa operária,
eu entrego em tuas mãos
- yirgem Mãe da Cristandade!!!

Carlos Atonso Schmitt

- j
, I

Viu agora por que o TL pode tornar 1
a sua vida mais bonita? Mas espere .. ,� i
�m pouco. C0m tant� b�leza a gente i '.� d

,

Ia esquecendo o mais irnportantet ti· );.;d
a mecânica VW. O TL tem um, '-f� ;.J
potente motor de 65 HP (SAE:;) com 2 1
carburadores, pra num passe de i1
rapidez levar v. até os lugares

'Ii�
.

mais bonitos dêstemundo. »
,

E por falar nisso, V. já marcou l�,
O dia em que vai passar em' 'nossa roj j'ti
pra levar esta. beleza embor�? �!4:9

crx. �'l'REVENDEDOR
AtrrpRlZAOO

[.,,, 'Quer ver como um VW
pode tornar a sua vída.mais bonita? Ande,
entre logo num dêles, 'Mas antes, dê
uma espiada n�s'suas linhas. Na carroçaria
'''fastback'' . .!Nos faróis duplos da frente.

Agora,,'êntre. Por qualqueruma
das guas portas. E prepare-se. Bancos 6,
anatômicos que acomodam 5 pessoas
confortavelmente. Com bagagem e tudo.
Graças aos Q amplos porta-malas.

.

Isso tudolsem falar nas suas
côres fas�!nantes e, seu luxo interior.

.1 l'

MALLON
Rua Vidal Ramos,

&

,

, '

1195 CANOINHAS-SC.
/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cldade-71
.

Vocês já notaram que o movimento desta cídade estâ
"aumentendç dia 8 dia? AIiI ruas Paula Pereira, Vidal Ramos,
Felipe Schmidt e Getúlio Vargàs, estão sempre apinhadas"
de gente apressàda. Os pedestres jã estão encontrando difi
culdades para atravessar as duas ruas principais, Nidal Ra
mos e Paula Pereira, tal é a movimentação de veículos. E
isto é bom, porque é sinal de que o progresso' «tsí».

Dicas
Para a felicidade geral da Nação, «O JORNALZINHQ:&,

órgão do Grêmio XV de Julho, vai cirdulaf êste mês. ,Era
o barato que faltava.

' �

* Continua aumentando o índice de audiência do progra
,

ma SOM LIVRE. Produzido por Mauricio Nascimento,.e
apresentado pelo Fredy e 'pelo Júnior, na Rádío Canoinhas,

,
tôdas as têrças e quintas às 22 horas.

* ,M&gaUicll a nova vestimenta que Eduardo Araújo deu à
Música que outrora jã fizera sucesso: Ave Maris do Morro.
Jóia pacs!

'

Sociedade
Realizou-se sábado passado' na Matriz Cristo Rei,' o

J .enlac.e mst.rimoniBI.
de Cynthia Cordeiro Bastos e Edir

Kammradt. Os convidados filrám recepcionados no Clube
Csnotnhense. Logo em seguida os nubentes segutram

'

em

p\Ua-de-mel. Ao jovem- par, f�licidades.
"

I��.,'
I

_Opinião geral�, da Patota
'i A gente reuniu a patote lã na Taberna e discutiu o

I«week·end» canoínhense. p.articiparam: Izabel, Jair, Chica,
Júnior, Malude, João, Lucinha, Guí'do e Fredy, todos deví-, I

, damente inseridos no contexto. Uma pergunta foi lançade:
«Qual é o. seu programa pr!Í fim de seáurn8»?- Quase todos

responderam: «Sábado dou um giro por aí, dou um <chêgo»
Da Taberna, e se não tem .festínha ou elgo parecido, vou
'dormir. Domingo de manhã outro giro, à tarde, um' cinema
e depoís Taberna, e depois ainda, as pseudo-dencíhhaa no

Clube. A maioria que se referiu às dancinhas, dis!Í�ram que
são uma (*)..

'

,

'

.

Depois; _perguntamos qual seria a solução; A opíníão
geral foi de que o rumo certo seria (y fim das «panelinhas».
As garôtas disseram que os rapazes são muito desanimados.
Os rapazes disseram que as garôtas são muito desanimadas.
E nós chegamos à brilhante conclusão de que a desanimação,
_é totall Bem, como .vocês vêem o espaço é curto paca. Nós
continuaremos o assunto na próxima semana, trazendo o

sensacional Plano SP'DGP, inserido na' Opinião Geral da Patota.
Anote par� os detalhes
Baile Caipira do Grêmio XV de Julho, dia 22 de
maío, na S.B.O.. ,

Semana que vem: PLANO SPDGP. '

Zéke: Vale por. doís,
TIM, MAIA é o melhor.'
Não importa o que os outros pensam de nós. O qus realmen

� te interessa é o que nós pensamos n@ nós mesmos. (Zéke]

_�ociedade Benel. Operária

NOTAS
ESPARSAS

, Convite Baile A Prefei:urax, �uniciP,al jã
A SOCIEDADE �ENEFICENTE OPERA�, tem 'a subi- };"ecebeu do -Comando da Polici.e

da honra em convidar seus essoeíadéa e p.xce tísstmas famHias '\Militar a relação completa do

para, o jã tr�dicional' baile 'e aníversárto 'e' iarã realizar em':" instrumental necessário para a

sua ssde social no dia 1.o;ma 71. O me!, o será",l!_brilh&ntado' instalação da Banda de Música,
pelo, conjunto «OS ATOMICOS:i> a .cid

.

de Mafra. ", '_ recem-crtada no quartel' aqui'"

.'
tregues os trofeÍl's' aos sediado.

""""" x' x ,x
.

" Anuncie-se que a Rêde Fêr-
Catarlnense de "I'rans->, rovisria Federal vai fazer cor

lube de Bolão Mascu- c"ter Iítorínas no trecho· de São
. "

Francisco B Pôrto União.

Naquela oportunidade, ser

pa'rticipantes de torneio. de bolão;

serem feitas nos

Ecônomo

Certos de podermos de todos�
atencipamos nossos melhores

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente
CIe 005587539 2x

Secretaria de Estado doa Ano XXIV

Negócios da Segurança
Pública,

Delegacia de Policia de Canoinllas '

PORTARI,A
O sr. dr. Harley Avaí dos Santos,

Delegado de Polícia do Município; de
Cenotnhas, com jurisdição nos Muni
cípios de Major Vieira e Três Barras:
Considerando a necessidade de

.díseípltnér o atendimento dos ser

viços de registros de veículos:
Considerando a necessidade de

oferecer ao público usuário um

.

O jovem Mãrio Wiese � o'nôvo
Rei do Tiro ao Alvo, titulo

conquistado sábado último, no

. estardart do Campo da Agua
Verde, A' noite, animado e con

corrido baile, na SBO, encerre

rsm .as festividades.
,x x x

Esteve entre n6� o Inspetor
do Banco Nacional do Comércio,
sr. Waldyr Florentino da Silva.

x x x

O Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto assomou mais
uma vez a tribuna, desta feita

p'ara defender' ínterêsses do'

nosso, comêrcío ervateiro.
,

x x x
-

.
. \

O SF, Olímpio Murara festejuu
seu aníversárjo, domingo último,
recepcíonando familiares E' ami

gos em sua residência. O sr.

Olímpio já é sessentão.
x x x

Duas novas índústrtas vão se

instalar, de imediato, no Campo
da Agua Verde, em nôvo par
'que industrial a' ser adquirido
pela Municipalidade naquele
populoso bairro -.

x x x

Enquanto isso. no bairro in
dustrial da COHAB, uma nova

indústria do ramo ervsteiro,
pretende sé fixar, oriunda de
Curitiba.

'

x x x

O Clube d� Bolão Democrata
vai excursíonar 8 Curitiba, de
vendo [oger no Portão, na So

f cíedade Literâría.
x x x

E a Comunidade Evangélica
em grandes preparativos para
a sua- grande f@sta programada
para o dia primeiro de maio,
ponto de partida dos festejos
do seu Jubileu de Ouro.

x x x

o.s blumenauenses, integran.
tes 'do Topa Tudo, da Socieda
de :Vasto Verdf', tiveram uma

condigna recepção em nossa

cidade t! foram os vencedores,
pQr 36 palitos, no amistoso com
o Sextão..

I
I
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•

melhor atendimento, de' modo a permitir e oferecer' mais comodidade e

rapidez no licenciamento de' seu veículo:
Considerando finalmente, o reflexo junto a opinião pública de

tais atendimentos:
RESOLVE:
I - Determinar . que o llcenctamento dos veículos com placas

terminadas com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e O sejam feitas nos meses
de abril, maio, junho, julho, agôsto, setembro e outubro respectivamente:

II - O proprietário de veículos que desejar Ilcencíamento antes
do mês respectivo, poderá _fazê-lo sem nenhuma restrição;

. III - Para o licenciamento de seu veículo, o proprietário ou

preposto deverá apresentar-se com a seguinte documentação:
'

á) - SE PARTICTJLAR;
1 - Certificado de registro anterior;
2 :...... Comprovante do pagamento da taxa rodoviaria única;'

, 3 - Apólice do Seguro contra terceiros; \

4 - Apresentação do CPF do Ministério da Fazenda;
5 - Comprovante de compra (se adquirido de firma).
b) - SE ALUGUEL; /

'I'odps os comprovantes exigidos na alinéa anterior, mais os

seguintes: .

1 - Certificado de regularidade do INPS;
2 - Guia de recolhJmento do Impôsto Sindical;
IV - Para todos os veículos serão exigidos, os equtpamentos

obrigatórios previsto no Regulamento do C.N.T., cuja verificação apurar-'
se-á mediante vistoria.

.

CUMPRA�SE E PUBLIQUE-SE.
Canoinhas, abril de 1971.

aarley Âvai dOI Santos r: Bel. Delegado de Polícia

, ,
Cine Teatro V eJ a Cruz
(O lA,NÇADOR DE, SUC'ESS"OS)

-:- 'A P R E S E N T A .-:-
.

'

BOJE. em le..âo. ai 16.00 horal -- censure livre
Z� Trindade na super comédia nacional

�'Mulheres egu'ei
BOJE. em le..ão ai 20.15 ho I - ceneura 14 anol e

DOMINGO, em m tinê, a. 1 O hora. - censure livre

Meu
'

Lampião
aventu s todo colorido. .

beiro o Cangaceiro}.

a. 19.00 e
,DIA 26.'2a. feira. em I

QUI
Um super Far-West odo

DIA 29. 5a�· feira censura 18 000.

J --/�.------��

DIA 30; 6a. feira. - ai 20.15 horal - eenaura 14 Ano.
DIA 01. sâbedo • ai 16.00 horae � cenaura livre

Um super e for1!lidável bang-bang todo colorido .

CINCO
. DOLAR PARA RINGO

DIA 01. libado - em matin& ai '"13.30 h - cena, livre
Um espetacular filme de aventuras todo colorido

A ILHA DO, TERROR.
UIA er, lábado;. a. 20.15 hora. -:- cenaura 14 anal

DIA 02. domi�go .' a8 13�30 horal _:_ cenlura livre
IIAZAROPPI o melhor côIIiico nacional na sua impagável eoméc:Ua

,

. TRISTEZA DO JÉCA'
DIA 02. domingo, em trêl le..õel - ai 16 h -:- cen•• livre

-
.

ai 19 e 21 horal - cenlura 14 anal

O SEU NOME CLAMAVA VrNGANçA
� 'I

SIM! !'!
CAMARAoe congelados

ORDAN

todos os

a qualq

Supermerc�d
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