
THEREZIO FALA HA ASSEMBLÉIA SÔBRE Ano XXV

O NORTE CATARIHEHSE
Planalto Norte .

Dizendo que o Planalto Norte do Estado é �ma das

regioes mais pobres de Santa Catarina, o Deputado .Tb,erézio de

Carvalho Netto fêz o seguinte· pronunciamento da "I'rtbuna da

Assembléia Legislativa: clntegrado pelos municípios de Pôrto

União, Irineópolis, Itaiópolis, Mafn, Major Vieira, Monte. Castelo,

Papanduva, Canoinhas, Três Barras; com: uma população com

maia de 200.000 habitantes, descendentes de origem européia,
alemães, italianas e polonesas, tema região asseguintes características:

Industrialização
'

Subdividimos em 2 grupos - Tradicionais· e dinâmícos

predomina o tradicional com as indústrias madeireiras e ervateiras.

Diversi'icacão
Nos últimos anos - temos assistido a implantação de

indústrias dinâmicas de grande porte - no setor da celulose e

papelão. Está a se instalar em Três Barras, uma firma brasileira

com capital americano que terá a capacidade diária de 200

toneladas.
.

Indústria Fi'igorífica
Dentro do munícípío de Canoíohas foi implantado o Fri

gorifico Canoínhas S.A., que se acha completamente pronto e

equipado; nos.moldes de um frigorilico modêlo, inclu�ive com

inspeção federal..
'

Apesar das cóndíções de funcionamento não conseguiu
seu objetivo, exclusivamente por falta de capital de giro. E eis

que, a tomada de capital de 1.200 acionistas foi suficiente para

tornar objetivo o funcionamento do mesmo.

Agricultura
A agricultura desempenha importante papel dentro da

Região, visto que 8 maioria da . população desenvolve atividades

agricolas.
Tal sttuecão deverá perdurar, devido aos centros urbanos

não estarem capacitados a absorverem a mão de "obra vinda do

interior. Necessitamos mais ateação para o meio rural - confia

mos na ação do Projeto Catarinense de Desenvolvfmento.

Canoinhas - Familia rurais - 4.37:i. Irineópolis - Fa

mflia rurais - 1.650. Itatópolís - Familia rurais - 4.635. Mafra

- Famflia rurais - 3.334. Major Vieira __ Família rurais -

1.365. Monte Castelo - Família rurais - 1.800. Pspanduva -

Família rurais ___: 1.380. Pôrto União - Familia rurais - 2.158.

Três Barras - Família rurais - 666.

,Princlpa's produtos
Milho - Feijão - Arroz - Fumo - Batata - Linho

Cevada.
Produtividade média:
Milho - 1.700 kgs. por hectares. Feijão - 200 kgs. por

hectares. Trigo - 900 kgs. por hectares. Arroz -- 1.700 kgs.
por hectares.'

Estrutura Fundiária
Predomina a pequena propriedade que acarreta baixa

renda ao homem do campo.·
Esse problema é outro motivo que vem justificar um

.íntenstvo trabalho no sentido do aumento da produtivigade, ob
jetivando aumentar os lucros auferidos pelo produto rural.

Comercialização e Armazenamento

O aspecto da comercialização dos Produtos agrícolas é

deficiente na região a oscilação dos preços é um fator de dests-

timulo na região ·aos produtores.
.

Principalmente na safra, muitos premidos pela necessida
.

de de liquidar os financiamentos, ou por neceésídades familiares,
obrigam-se 8 vender a produção por preços baixos, a falta de

armazenamento também {> problema sério.

Mecanização
As condições topográficas para a mecanização agrícola

&10 na região."
Eletrificacão
Apenas 3% das fap]ilias rurais são beneficiadas pela

eletrificação.
Aprendizado Técnico Agrícola
Possui a região, um estabelecimento no gênero que mi

nistra o 1.0 ciclo; .porém em vista. de suas antigas instalações,
não apresenta condições de matricula para todos os pretendentes.

Tal educaodário, devido .a faixa etária dos alunos 11 -a

14 anos e aínda por ministrar o 1.0· ciclo, dá aos educandos ape
nas oportunidade de despertarem suas aptidões e não de profís
síonalízar-se, a profissionalização é uma necessidade.

Associativismo
Existem 5 sindicatos rurais na região, Canoinhas, Itaió

polis, ·Mafra, Papanduva e Pôrto União.
. No setor cooperativas, funciona na região a de mate e

2 agro-pecuârfae - uma em Pôrto União e outra em Canoinhas.

Assistência Técnica
Fora a escola agrícola - conta a região com a ACARESC.

Senhor presidente e senhores deputados, êsses são os

aspectos da Região Norte no setor agrícola. Em ·outra oportuni
dade, trarei a casa os aspectos referentes a' pecuária - trans

porte - energia - comunicação - saúde - segurança pública
:- reflorestamento � educação e cultura.

CanoiAhas - Santa Cetartne, 19 de junho' df! 1971 - Número 1131
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Facilidades: para
Com a missão de incentivar

os nossos pecuaristas na reno

vação de seus rebanhos, esteve
em nossa cidade o médico vete

rinário dr. José Afonso Scheide,
da Secretaria da Agrtcultura
do Estado.

O aludido técnico, em contato

com o sr, Prefeito Municipal,
Alcides Schumacher, t·xpôs os

plsDOS da Secretaria, do Fundo

de Desenvolvimento da Pecuária
- FUNDEPE - Projeto Gado
de Corte da Secretaria da Agri
cultura.

O referido projeto teve a sua

experiência, já em anos ante

riores em outra área do Estado,
vindo, egora, para a nossa região.
A Secretaria finaocia fi com

pra de reprodutor," pelo prezo
de dois anos, ao preço calculado

em Cr$ 2,000,00 (dois mil cru ...

zeiros), sem juros e correção
monetária, I para ser entregue
em setembro.

AG RA DECIM E MTO
. JULICA agradece a tôdas as

pessoas que de uma ou outra

forma colaboraram pelo êxito

obtido com o Curso de Psicolo

gia, realizado nesta Ccmunidade,
nos dias 7, 8 e 9 do corrente

Da S.B.O.
Em especial, ficamos gratos

ao epôío recebido do sr. Prefeito

.

Alcides Schumache� e na pessoa
do seu representante, Doutor

Moacir Budant.

Também a Rádio Csnoínhss

que muito·. incentivou na pro

gramação dêste Curso..

Enfim, JULICA, deixa o seu

«muito obrigado» com votos de

PAZ e BEM.

" A Implantação da
Palavra"

Com o tema acima,8s Teste

munhas de Jeová do Circuito

SC/3 farão realizar mais uma

de suas Assembléias na cidade

de MAFRA, nos dias 9 .8 11 de

julho. ,

D conclave será presidido
pelo sr. Antôoio de Almeida

Marques,ministro especial desta

sociedade e organizador respon
sável pela Assembléia. O local

será o Ginásio de Esportes
Ivo Silveira onde se espera
reunir aproximadamente 300

congressistas para aceitarem

com brendura o conhecimento

da Palavra de Deus, a Biblia.

Declaracão da,
Informações do I. P.I.
o Chefe do Pôsto da \Receita

Federal de Canoinhas, leva 80

conhecimento dos interessados,
que de conformidade com a

Portaría n.? 360/70, ao ser apre
sentado o Documento Único de

Arrecadação (DUA), relativo ao

LP.I" deverá ser apresentado
D-8 ocasião a Declaração de In

formações do LP.I. do período
anterior, sem a qual não será

apôsto o visto no. D.U.A.

Pôsto da Receita Federal de

Çanoínhas, 12 de [unho de 1971.

,
Francilco Zazi.ki

Chefe do PRF - Matr. 1621.148

a aquisição de Reprodutores, Bovino·s
Assim, todos os interessados de Corte da Secretaria da Agri

deverão procurar a Prefeitura cultura, escritório de Lages, co
afim de se inscreverem para a munica V. Ss. que foi aberta

compra. No fim do mês dr. José neste Município, inscrição para

Afonso Scheide retornará à nos- aquisição de, reprodutores boví
sa cidade, visitando as proprie- nos-PC- financiados -por esta

dsdes rurais de cada interessado, Secretaria ao prazo de 2 anos,

examinará seu plantel e dirá, sem qualquer acréscimo acima

então, qual a raça a ser adquirida. do valor de compra dos mesmos.

A respeito, transcrevemos o Outrossim,solicitamos de V.Sa.
seguinte expediente: que seja feito divulgação 808

«Secretaria da Agricultura pecuaristas, para melhor êxito
Fundo de Desenvolvimento da da Campanha de melhoramento

Pecuárra - FUNDEPE do rebanho bovino de corte,
Of. Circular N.O 01/71 promovida pela Secretaria da

Lages, em 18 de maio de 1971 Agricultura.
Prezados Senhores:

O Administrador do Fundo "]: ,,".

de Desenvolvimento da Pecuária
- FUNDEPE .- Projeto Gado

Atenciosamente

José Afonso C. Scheíde
Vet.O Admíutetrador»

·Inovação e Comunicação
Por: AUredo de Oliveira Garcindo

Crédito I CM \

o Governador Colombo Salles assínou decreto concedendo crédito

· presumido do Impôsto sôbre Circulação de Mercadorias para as saídas de

chapas ·de madeira compensada e de fibra de madeira, na base de sete

por cento, de madeira aglomerada, da ordem de seis por cento, promovi
das pelos respectivos fabricantes. O referido crédito será calculadç pela
aplicação das alíneas previstas no decreto, sôbre o valor que corresponde
à base de cálculo para efeito de incidência do impôsto sôbre a saída dos

produtos por êles fabricados. O decreto já está em vigor.
'

IPESC
.

Assumiu 8 presidência do IPESC o sr, Luiz Alberto de Cerqueira
Cintra, em substituição 'do Dr. Rubens Nazareno Neves. Integrando agora
o IPESC no Projeto Catarinense de Desenvoívímento, o nôvo Presideute

pretende desenvolver aquêle órgão assistencial e Iazê-lo funcionar princi
.palmente no interior, associados que resídem longe da Capital do Estado,
só conhecem o IPESC através da «sigla» na fôlha de pagamento. Dificil-

• mente presta assistência aos que a êle recorrem, repetimos, principalmente
aos associados dos MUnicípios.

.

,

.

A nova dimensão que será dada ao IPESe será de .transtormã-lo

num órgão que reamente respondaaós interêsses dos milhares de associados.

'CENSO .

Um outro decreto.do Governador Colombo Salles' que repercutiu
em, todo o .Ratado foi o que instituiu o censo dos servidores públicos
eatarínenses. O levantamento está a cargo da Secretaria de Administração,
abrangendo todos os servidores públicos civis do Poder Executivo, vin

culados ao Estado, 8 qualquer título, que na data da. publicação do decre-

I to, estejam percebendo vencimentos através do Tesouro do Estado. Será
· realizado mediante preenchimento de questionário distribuidos pelas Se

cretarias do Estado, que controlarão, também, seu preenchimento e re-

colhimento, obrigando os funcionários a prestar tôdas as informações
solicitadas. Resultados serão posteriormente conhecídos, com a realização
do censo.

I

A providência foi oportuna. Segundo se informa, o Estado de

Santa Catarina não conhece o número total de seus servidores. Agora
saberemos quantos somos.

ACARESC
Do nôvo Bxtensíonísta RÍlral Dr. Rogério Gíslon, recebemos ofí

cio eomunícando ter assumido a direção do Escritório Local da ACARESC

em substituição ao Dr. Daniel Antonio Dusí que se desligou por ter sido

promovido nas suas funções de Extensíonísta. Diz o dr. Rogério Gíslon

em sua comunicação que o trabalho da ACARESC no MunicípiO de Oa

noinhas é prosseguir atentando diretamente para o homem rural, dando
lhe 'melhores condições de vida com o desenvolvimento da agricultura.
Nós que temos catalogado todo o trabalho da ACARESC desde que aqui
instalou-se, bem podemos afirmar que o nível técnico da agricultura de

Canolnhas, Major Vieira e Três- Barras, é do trabalho orgàiiízado e téc

nico. dos Extensionistas da ACARESC,. que se iniciou. Desde então, .0

homem rural tem sido assistido, orientado, produzindo mail e melhor,
além disso, êle lavra a terra, planta e colhe sempre sob a orientação
aríterlosa da ACARESC.

Somos agradecidos pela comunicação. Conte o dr. Rogério com

o apôio dêste Semanário.

DIA 12 DE JUNHO - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
No dia em que festejamos o Sagrado Coração de

Jesus, nossa alma se eleva ao Criador, numa prece ao

onomástico' dêste templo de cultura, que há 50 anos vem

ensinando a trilha do bem na sociedade canoinhense.

Canoinhas, junho de 1971.
Círculo de Pais e Mestres do Grupo Escolar

Sagrado Coração de Jesus.

Adubos Paraná, Semente·' de Bat ·nba,
Concentrado p
EM ESTOQU

'Armazém
...__.".�

SEU

arski_
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CORREIO DO NORTE

Sindicato Rural
ASSEMBLÉIA GERAL

Canoinhas
ORDINARIA

l �O
Pelo presente, ficam eonva adas os associados

uites dêste Sin
.

ato Rural de noinhas, no Estado de
Santa Catarina, a a Asse léia Geral Ordinária a

r �ealizar-se na sede d Sindica ,nesta cidade,nc dia 20 de

f·unhO,
às 8,30 horas, a im deliberar sôbre a seguinte
,Ordem do Dia:

) - Prestação de conta eferente ao exercício de 1970,
com a apresenta o e votação do Relatório das

�tividades do Sindicato ra referente ao mesmo exercício.

�) - Apreciação, disc são votação do Bolanço Finan-
ceiro, Balanço Patrin onial e Demonstrativo da

plicação da Contri ição S ndical arrecadada.

de

hora após,

Canoinhas,

Presidente do Canoinhas
N O T A: Convidamos todos os ruralistas de Canoinhas,

os quais se fôr de seu agrado poderão inscre
ver-se no quadro social no mesmo dia.

! Sindicato Rural
I·

E O
f f De acôrdo com os

Iconvoco os. senhores SOCIOS

[eerem à Assembléia Geral Extra
dia 20 de junho de 1971, na se

'Canoínhas, nesta cidade de C

fl'Ia. Convocação e às 11 horas
'tratar da seguinte

.

I Ordem do Dia:

jA) Discussão e aprovação,
Proposta Orçamentária

. Canoinhas, 20 de m
Ewaldo Zipperer

I
Presidente do Sindicato Rural de Cánoinhas

,.,

as

em vigor,
ade, a compare

ria a realizar-se no

o Sindicato Rural de
oinhas, às 10 horas, a

2a. Convocação para

Dr escrutínio secreto, da
de 1972.

Cooperativa de Produtores
de Mate Canoinhas Ltda.

EDITAL
Vimos a evés dêste comuni

car que, co forme resolução do
Conselho de Administração,
constante d Bta n.? 201, lavrada
no livro pr rio, no di vinte e

seis de mal de 1971 foram
ELIMINAD

.

do quad o social
ativa po terem

infrigido o rtigo sex ,letra
(8), que diz: O assoei

obriga - 8) - ntregar s

dução à Coop ativa, re
ainda com ela s operaç s que
constituem seu cbjeti s eco

nômíco-socíaís; em ob dj�ncia
ao artigo n.? 1 dos

que diz: Além
.

díreíto, o Consel
tração é obrigad
associado que:
entregar SUa prod
rattva, desviando
mércio intermediá o.

artigo 12.°,
Social que
erá, dentro
(30) dias
cebímento
or recurso

meíra As

rrígo 13.°
ssocíado,
liminado,
data da

bléía, de

V8. utrossim,
que t(J os os asa ados que não

entrega a produção· à
Cooperativa, desde 1962, foram
eliminados.

Canoínhss.Bt de meio de 1971.

Júlio Rndant Junior - Presidente

,
Ela está rugindo em nossa loja.

E o Volkswagen 1500.
Fuscão, na intimidade. Com torque

e potência pra' andar e correr.

Basta uma pisadinha no acelerador
pra êle dar o ar de fera. E mais:
o Fuscão é uma fera que tem as patas,

. ou melhor, as rodas no chão.

i Mesmo nas curvas mais fechadas.
l Tem barra compensadora e bitola

MALLON & ClÃ. �'
REVENDEDOR \
AUTORIZADO "

.: • .,9'.,

.aua VidaI Ramos, 1195
t,

""_ '..
:' ....... �

t"

CANOINHAS-SC •

19.06.1971

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de (ANOINHAS
SEDE NA· RUA PAULO RITZMANN N.o 20

i. Editalll
De scô do com tl alínea «b» do artigo i' .0 da Portaria Ministerial
n. 40 de janeiro de 1965, faç saber aos que êste Edital
virem ou de omarem conhecime o, que a única chapa regis
trada e apresen concorrente eleição a ser realizada no dia
04 de julho de 1971, ste Síndk to, é a seguinte:
Diretoria: Efetivos: Edm Go alves Padilha, Lourenço Matos

Ribas, ndo Voigt.
Suplentes: Bruno. Schroe er, e,u Artner, Eugênio da Silva.

Conlelho Filcsl: Efetivos: dro Ar ' Gonçalves, José Kuhn,
adi José Vo

"

Suplentes: José Max chmitberg, Lau
Para Delegados Represen ntes no Conl o da Federação:

Efetivos: Edmat Gon lves Padflha, Pedr Artner Gonçalves.
Suplentes: Bruno Schr

. der, Alceu Artner
"

Fica aberto o prazo ,
5 (cinco) dias pa o oferecimento

de impugnação contra qualqti. dos candidatos cima.

As mesas coletoras func. arão íntnte uptamente das 8
às 18 horas na sede do Sindic' I sita
Paulo Ritzmann, n.o 20.

Canoinhas, 07 de junho de 1971.

Edinar Gonçalvel Padilha
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canoinhas

Sindicato dos Trabalhadores Rurai.s de (ANOINHAS
/

Edital(
Rurais de Cenoi-

está

Mela Coletor8�
I.Q
2.°

2

Edital de Praça com o prazo de vinte (20) dias
o Doutor José Roberge, Juiz de Direito da Comarca de
Canoinhae Estado de Santa Catarina, Da forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dêle co-
'

nhecimento tiverem que, DO dia 27· de julbo p. vindouro, às oras,
08 lede dêste Juizo, na sala do Júri, DO Fórum, nest idade de
Canoiohae. o Porteiro dOI auditôrice, levará em praça • bens pe
nhoradoe na execução de sentença movida por Arno C rt Hoffmann,"
contra João Camargo e Joana P. Camargo, que procslla nêste
Juizo, constantee dOI leguinte.: - 1. A área de 6.72 m2. CduzeD'
tos e I"neota e leil metro. e setenta e dois cen metro I quadrados],
de um terreno rural, com a área total de 800 2., situado no lugae
denominado Xarqueada, município de Três arfai, desta comarca,
lendo que o referido terr

-

mede vinte (20) metros Iineares de
frente por quarenta . (40) dltos de do, f eodo freote para a anti-
ga estrada Dona Frsucisca, trêcho Ca

.

1-Três Barrai, extremando
de um lado com Pedro Paulo Portes, outro lado com mail ter-
ra8 do .espólio ora inventariado e pelos u • com quem de direitor-
avaliado em Cr$ 1.500,00 (hum mi e qu entes oruseiroet: 2. A
área de 533,32 m2. (quínheutoe e tri a e trê. etros e trinta e doi.
eentímetroe quadrados), de um te eoO rural, om a área total de
'1.600 m2., iituado no lugar deno inado Xarqu da, município de
·Trê. Barres, 'delta comarca, Iazeu o frente para a trada geral Dona.
Franciece, (velha], trêcho Canoi al-Trêe Barrai, e remando por um
lado com Esteíeno W:ublenk' por outro ledo co mail terral do
espôlio ora inventariado e pelo fundai com quem direito; avalia
do em Cr$ 3;000,00 Qtrêa mil ruzeiros}; 3. 1/3 pa e, de uma cala,
conetruida de madeira, frente de tijolos, coberta telhai, envidra
çada, medindo 7 metros d frente por 18 de f dOI, em regula';
eatado de UIO e comervBç-, edificada sôbre O t reno desceito sob
n.O 2, avaliadd em Cr$ 2 00,00 ·�doi. mil cruz ro.�; 4. 1/3 parte,
de uma C81a, construída d madeira. coberta de telhas, envidraçada,
medindo 6 metro. de frent por 8 metro. de f ados, edificada rôbre
o terreno descríto or. I, em mau estado UIO e conserveção, 8

qual avalie em Cr$ 800,0 Õitocento. seíros): 5. 1/3 parte, de .Ó»

uma cala (dormítôrio] conlltr
".

de w ira, coberta de telhai, ia.
nela. de V.fd�o, medindo 6 'lD frente por 15 de fuodol, e�
mau e.tado de UIO e conlervação, ellificada ,ôbre o terreno de.crito
n.O 2; avaliada em Cr$ 800,00 (oitoeentol cruzeiro.�;. e 6. 1/3 parte,
de um raocho, coniiruido de madeira, coberto de telhai, medindo 3
metro. de frent� por 8 metrol de fundaa, em mau eltado de UIO e

coolervação, edificado .ôbre o terreno de.crito lob nr.O I; avalia.do
em Cr$ 100,00 (cem cruzeirol�. Somam OI beol de.erito., o qUllntiá
de Cr$ 8.200,00 (oito mil e dÍlzentol cruzeiro.), prêço por quaoto:
lerá levado à praça, .para lerem arrematadol por quem maior oferta
fizer acima de avaliação, lendo a vendá 'feita a dinheiro à vilta ou

mediaote fiador idôneo por trêl dial. Em virtôde do' que, expedi
êlte e outrol iguail que lerãó" publicadol e afixadol [Ia .forma de lei.
O QUE CUMPRA. Dado e paliado oelta cidade de CBDoinhal,
Eatado de Sauta Catarina, aOI quatro (4) dial do mê. de junho de
mil, Dovecentol e letenta e um (1970. Eu, Zaiden E. Seleme, E.cri
vão, o lublcrevÍ.

JOlé Roberge - Juiz de Direito 2v
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CORREIO DO NORTE

deNotícias
\ .

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Assessoria'
da

de Relações Públicas

da República
Especial
Presidência

,

Êste colunista acaba de' receber dia Coordenação Estadual de
Relações Públicas, um' disco, compacto si�píes, contendo as músicas «,B�asil
'Contente» e «O Cogumelo», inclusive as ,partiduras das mesmas mus.lcas.
O referido disco se. fêz acompanhar de/um ofício vasado nos seguíutes
têrmos: «Prezado Senhor: Atendendo "á solicitação de Assessoria Especial
de Relações Públicas da Presídêngía da República. - AERP - estamos

remetendo a Vossa Senhoria, para uso em seu serviço de alta-falante, 1

(um) dísco, compacto simples, contendo as músicas «�rasil Contente» e

«O Cogumelo». Junto, uma partidura das mesmas mÚSICas. Sendo o !lue
se nos oferece na oportunidade, subscrevemo-nos com o mais alto apreço.
Atenciosamente, Ariovaldo Huascar Machado. Assessor de Imprensa. Ooor
denação Estadual de Relações Públicas. Ao Diretor do Serviço de Alto
Palantes». Agradeço a remessa e farei a devída divulgação oportunamente.

Missionários visitam
, Papand�va

Dias 4, 5 e 6 visitaram. nosso Município, íncluaíve a sede, 6 Mis
sionários, tendo como chefe o Missionário Passíoníste Scopel. A rápida
visita teve, como finalidade a preparação e· roteiro durante as Santas
Missões que serão realizadas no mês de setembro próximo. A chegada dos

.

Missionários está prevista 'para o dia 14 de setembro a 3 ile outubro. As

respectivas' comissões já estão escolhidas e os trabalhos relativos a «Pré
Missão» deverão ter início desta data em diante. A distribuição dos traba
lhos foi elaborado cuidadosamente, tendo a Comissão de Liturgia, Promoção
Social. A visita dos Missionários, segundo afirmativa dos mesmos, teve
ótima receptividade por parte da Comunidade Papanduvense, esperando-se
que seja uma das mais proveitosas' e intusiástica manifestação de fé
crista, onde temos a. Igreja como comunidade. Nos próximos números esta
coluna fornecerá melhores esclarecimentos a respeíro das Santas Missõe's
em Papanduva.

.

,I'''

Complementação
, ,,;' "

de Aposéntâdoria
Tribunal confirma

/

Como é 'do conhecimento Público o caso do 'ex-I�COSAF e

Bradesco, oportuno citar-mos aqui alguns julgamentos' já realizados pelas
Juntas do T:R.'l'. dando ganho de causa aos aposentados do ex-Ince. Parte
dêstes julgamentos foram extraídos do jornal Gazeta do Povo edição do,
dia 06/6/71 e matéria sob a responsabilidade do Professor de Direito do
Trabalho na Faculdade de Direito Federal do Paraná: Dr. João R,egis'Fas
sbender Teixeira: TRT. 4a': 'Região' (Pôrto Alegre) Recurso Ordinário n.

2280/70 recorrente Bradesco, Recorridos Acari Silva e outros (Relator Juiz
Paulo Bezerra, Presidente Juiz Jorge Surreaux], Nega provimento ao

Recurso. TRT 4a. Região Pôrto Alegre. Recurso Ordinário D. 1964/70 recor

rente Bradesco, recorridos Luiz Francalaccí e outros. Compete à Justiça
do Trabalho dirimir as questões oriundas de relações de emprêgo, ainda
que o empregado esteja. aposentado e fora do serviço. As disposições
regulamentares da emprêsa aderem ao ajuste entre empregados e empre
gador. São, assim, insuscetíveis de alteração por ato unilateral, mormente
quando resultem em prejuízo para o empregado. (Daulas Português, Relator
e. Presidente em exercício) Recurso Ordinário n, 2752. Recorrente Bradesco.
Recorrldos: Norberto Cândido da Silveira. iJr. e outros (72). Por seu turno,
o Tribunal Regional- do Trabalho da la. Região (Guanabara) no Recurso
Ordinário n, 941/70 Relator Ferreira da Costa, Revisor Ferreíra da Costa,
assim decidiu: Nega-se provimento: ao Recursó. Afinal o Tribunal Superior
do Trabalho também recentemente colocou pá. de cal no assunto infor
mando no ER 118/7f!;

.

in Em. 'Forense abril/71,· Iíóha. 269 que o Banco
Incorporador assume as responsabilidades pelos atos lícitos ou ilícitos do'
incorporado, tnelusíve as �rabalhistas. Relator Mipistro Geremías Marrocos,
Tribunal Pleno, por unammidade. Agora nos resta aguardar o Julgamento
do Processo n. 853/71 RTE Bco. Brasileiro de Descontos, ROO. Osvaldo
Hoisse e outros. Relator JjE' Juiz Duarte Azevedo, Presidente Homero
Diniz Gonçalves, cujo [ulgamento será' realizado em breve onde nossas

esperanças estão depositadas nos MM. Juízes do Tribunal Regional de São
Paulo, fazendo prevalecer um direito adquirido no decorrer dos anos de
trabalho e contribuição para que pudesse-mos fazer juz à complementaç-ão
do ex-Incosaí incorporado que foi pelo Banco Brasileiró de Descontos S/A,
um dos maiores Banco Particular da América Latina.

Passarela da Sociedade
Quem festejou niver dia 10 do corrente foi a sra, Juvelina Grein

. Costa de Almeida, espôsa do fazendeiro sr. João Maia de Almeida. Muito
cumprimentada foi a aniversariante naquela data.

x x x

Dia 11 do andante trocou de. idade a garotinha Vera Lúcia, filha
do casal Modesto (Silvia) Hirth. A turminha mirim compareceu na residên
cia. da natalíciante para comemorar a data ond� o indispensável bolo
natalfcio estava presente.

:x. x x

Dia 13 último, comemorou Beu nataUcio o sr. José Antonio Correia,
zeloso agente da Emp. Bras. dos Correios e Telégrafos. Os cumprimentos
pontificaram em: alto estilo para sua residência. pois 8 sua vasta relação
de amizade justificou a sua estima na data de Santo Antonio.

x
,

x x

Também dia 13 nossa agenda social regllítrou a passagem de'
niver do sr. Antonio Gremn, nosso prezado assinante. Cidadão muito esti
mado por certo recebeu as mais justas manifestações de aprêço e amizade
de Beus amigos. !..

A coluna se associa àB manifestações de amizade almejando
felicidades a todos os aniversariantes.

-Vende-se·
Vende-se uma OLARIA (a' mais velha de Pápan-·

duvaJ, trata-se da Olaria ,que pertenceu ao falecido CeI.
Severo de Almeida. A mesma dispõe de 4 barracões

.

para telhas, tijolos e maqutnário, com ótimo barreiro. Sua

produção é vendida antes da queima, razão plau'sivel de
sua ótima qualidade.

Para melhores esclarecimentos os interessados
deverão procurar o proprietário' em Papanduva, senhor
Severiano Sebastião de Almeida. 3

\

Publicação Oficial da

Prefeitura

Municipal .de

M Vieira
N. 2/71

(Concorr da Públic3)
Miguel Ma o Becil Prefeito

Municipal de jor Vieira, Estado
de' Santa Catar II, de conformi
dade com Decee -Lei federal 0.°

200, de' 25-2.196
.

e Lei Munici
pal n." 251, de 2 6·1971, <torna
público que fará alizar concor-
rência públice di� de julho do
aDO em curso, 89 4 borss, no

'recinto da C�mara
'

unicipal DO

prédio da Prefeitura. para aqui-
sição do seguinte:

'

I - Objeto da co

A Condorrência Púb
trata o peesente edita
se-á a compra de um

PÁ . CARREGADEIR
entre 4.500 à 7.200 Ki
tência de 35 a 90 HP.
cação nacional,
II - Da. propoata�,
As propostas serâe

8 partir do dia 14
1971, dss 9 às 12

. 16,30 horas em hor io d
pediente de segunda a sext feira
na Secretaria Munic al po todos
08 funcionários, dos quais
a8sinará o compro ate de rece

bimento
.

das mesm

}!).06.1971

Publicaçã.o Oficiai, da

PREFEITURA c MUNICIPA-L
TRÊS BARRAS

DE

LEI N. 182, de -7 de junho de 1971
(!!ONCEDE ANISTIA FISGAL

Dorival Bueno, Prefeito Municipal de Três Barrai, Estado
de Santa 'Catarina, no de .Iual atribuiçõe., faz sabee que a Câ-
mara Municipal votou e u IBnciono a leguinte L E 1':

Art. 1.° - Ficâ i. to do Pagamento da Multa, Jnro e €or
reção Monetária, a «Dívida tivh, dOI Impoetos Predial, Territorial
Urbano, e Alvará de Licença, do Município "de Trê. Barrai.

§ Único - Fica pro ogado, o prazo para 'gawenta sem

multa de todoa OI impostoe,
Art.2.0 - A conceseão da Anietia Fi.cal

.
ará pelo prazo de

45 dias, coutadoa da d�t� da a ovação da pre te Lei.
.

Art. 3.° ...:. Esta Lei .entr �á em vigo
. II . data de lua publi-

cação, revogadas e. dillpoliçõel oontrâ
Prefeitura Municipal de I, 7 de [unho de 1971.

Dorioal
.

Bueno Eusébio Farian
Prefeito Municipel Secretário

, ,{

A' LEI" ,N. 183, de 7
correncre

ÀBRE CRÉDIT
ca de .que

, D0riva] BUGoQ, Prefeito
,

d�!9tioflr- de Santa Catarina, no! UIO de I
RATOR M·

.

A ! .mora L 11 DlCJpai votou e eu Ia
Pt:80 Art. 1.° - Fica o C

abrir por conta de Aou1licõe
leguinte Crédito Especial,
trezentoe e trinta cruzeiro
à. feguiotel dotações nã

Escriturário
Editora Ver
Ivan Josê
'Centrail
TOTA

III - As .pro
ler dirigidas a P
cipal em doiI eov opes fe
te devidamente .Ia rados. A
trazendo externa nte a esig
nação do seu co eúdo e nome

da firma propone e e co tendo
até 40% do prêç à vil! a e' c
Baldo financiado at 15 m ses.

IV - O primeir
,

deverá conter

exigidos. abaixo rei i
segundo envelope. B, verá con

ter a proposta bem como c ende
rêço do proponente e conter em

lugar bem visível' OI dizeres:
"CONCORRÊNCIA PÚBLICA"
Edital 0.° 2/71.
V - Condiçõe. de arti'cipação

. Documentos gue deverâo . vir
no envelope A:

1.0. Certidão e regnlalidade
-eÓ.de

.

situsção persnt c IN7 '�

. 2.0 - Prova de e tar tes com

a Fllzend'a Feder I. shdual e

Municipal;
3.° - Quitação do r

'4. o _ Idoneidad
5.° . IdoDe,ida
VI ,;_

.. osto Sindica];
financeira;
técnica.

bedura da.

propostsR dar
do dia 9 de
uma Comi&são
r 'previamente.

Bse fim. nO' re

de Vereadorel
Mu-

Prefeitura Municipal
ieira. se reserva' o

aceitar ou rejeitar 'as

de 1971

a

3.450,00
1�700,oo

96,61
1.084,1l
6.330,72

Art. 2.° -
correrão por conta
de Gr$ 6,330,72 (lei
centavos), do orçam

Setor
4.1.1 • 00/31'11 -

I Setor
3.1. • 300/1320 - Servo

• de.pelal a qu se refere o artigo auterioe,
I seguíntee 8nulaçÕ. paroiais, na importância
mil treseutoe e trin cruzeiro; e setenta e doi.
to vigente:
de Estradas d

5.246,61

Ar.t. 3.° ..,.. Esta Lei en rará em vigor na data de lua publi
revogada. a. di,poliçõell em contrário.
Prefeitura Municipal de Três Barrai,

Dorioal Bueno
Prefeito Muoicipal

',

cação,
7 de junho de 1971.
Euzébio Farian
,

-

Secretário
·i

t AgradeCimento
VIÚVA e

Kurt

do saudoso e benquistoFILHO

01io Wagner
falecido dia 12 de junho, sábado, agradecem sensibi
lizados ao Prefeito sr. Alcides Schumacher, que cedeu
li ambulância bem corno ao motorista Waldemiro
Küchler; ao vigário Frei Henrique Müller pelo con

fôrto e�piritual e aos parentes e amigos que enviaram·
flôres e. demonstraram ,solidariedade durante o

doloroso transe.

,A todc;>s, a eterna gràtidão.

Agr'adecimento
A FAMÍLIA de

,Affonso R_ Voigt
falecído em 7 de junho úl!imo, vem por meio dê�te
semanário agradecer- a Câmara de Vereadores, Pastor
Guen�her .R.uckert, ao sr. lrineu Gonza·ga, Alfredo
Franco, ao Dr. Antônio Merhy· Seleme, aos' amigos
e parentes que acompanharam o féretro.

A todos, um Deus lhe pague.
Canoinhas, junho de 1971.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MEC.- Campanha Nacional de AI,imentação Escollar
SANTA CATARINARepresentação

Setor Regional
Federal

de

do Estado de

CANOINHAS
TERMO DE AJUSTE, para execução do programa de Educação e

Assistência Alimentar ao Escolar, a ser cumprido p210 órgãà .iiocal
da Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE), do .Minis-

",,'
�,.".

.

tério da Educaçãoe Cultura e Prefeitura Municip de Canoin.has.

<:;Iá.usula Aditiva -- Pt,. Prefeitura Munici 1 de Canoi as contribuirá, no presente exercí

cio, para a manutençãó do S. R. da CNAE de Cafl,. inhas om o que prescreve o Têrmo Aditivo
em anexo e com a impartâilcia de Cr$ 6.000,00 (sei',.· ruzeiros) em alimentos para aplicação no

Município de Canoinhas. Os alimentos de que tr este verba someDtt poderão ser adquiridos
pela Prefeitura Municipal mediante autorizl!�ão,' cri to, da chefia do Setor e de acôrdo com

8!1 instruções que serão fornecidas pela mes. '.

Alcides Schumacher

Cláusula Primeira. - Caberá à Campanha
.

Nacional de Alimen
tação Escolar (CNAE), do Ministério da' Educação
� Cultura, através do órgão iocal,' pelo seu

representante devidamente autorizado:
a) fornecer alimentos disponíveis em seus es-

toques, doados por agências.· nacío
internacionais de auxilio à alimentação escoo

em quantidades suficientes para atender a
.

escolares matriculados em estabelecímentos dto
ensino pré-primário, primário, secundário e

supletivo, de acôrdo com a relação em anexo,

parte integrante do presente Têrmo da Ajuste.
e observadas as condições po Programa de

Educação e Assistência AUmentar, aprovado
para os respectivos intervenientes;
b] fornecer, dentro de suas possibilidades or-

çamentárias, materiais gráficos, de cantina,
de horta escolar e outros, destínados' ao desen
volvimento e controle do Programa, obedecidas
8S normas técnicas e administrativas em vigor;
c) exercer supervisão, orientação e contrôle

em tôdas as fases do Programa, para que
o mesmo se desenvolva de acôrdo com as

normas e instruções da CNAE;
â) promover cursos e estágios de treinamento

para supervísorss municipais, professôras
e merendeiras, objetivando a preparação de

pessoal técnico ou auxiliar, necessário à execu

ção do programa.
Clausula Segunda - Caberá fi Prefeitura Mu

nicipal, por seus órgãos competentes: .

a) manter o Setor Municipal de Alímentsção
Escolar, equipando-o e dotando-o com pe.s

soal, móveis e recursos orçamentários, observadas
as necessidades do Programa a ser desenvol
vido no Município, de acôrdo com as normas

e instrucões da CNAE;
.

b) indicar e manter o Supervisor Municipal
do Progama, que deVe ser pessoa conhece

dora dos problemas educacionais e possuir
condições de dirigir os trabalhos do Setor

Municipal de Alimentação Escolar, mediante

•
treinamento aplicado pela CNAE;
c) encaminhar o Têrmo de Ajuste à aprovação

da Câmara Municipal;
d) providenciar o transporte de todos os ali-

mentos e materiais, fornecidos pela CNAE,
dos armazéns desta

.

atá às Escolas, cuidando

para que a entrega dos mesmos aos destinstá ..

rios, seja fei�a através do Supervisor Municipel,
dentro dos prazos e condições recomendadas

pela CNAE;
e) adquirir outros alimentos, espedalmente os

de prpdução regional, destinados à variação
dos cardãpios e os condimentos indispEmsáveis
à preparação das refeições e s em servidas
nas Escolas, (açúcar, sal, etc.);
t) fornecer, às Eacolas atendidas,

vel (gás, querozene, carvão, le a, etc.)
.necessário à preparaçãu dos alimen s,· de
acôrdo com os fogões existente!!;
g) aparelhar, devidamente, as Escolas 8 s

atendidas com as instalações necessária o

preparo e distribuição dos alimentos (cozinh'
equipamentos, etc.), atendendo, inclusi�e, ao

RESTRUTURA E ATUAL
.

MUNICíPIO
disposto no Decreto n.? .662, de 24 de janeiro Miguel Marão Becil,
de 1966, da Presídênci da República; Estado de Santa eatarina, faz !!Ia

h) facilitar o trsbal de supervisão, orientação tou e, eu sanciono á seguinte
e contrôle, 8 s E>xecutado pela CNAE no A\·t. 1.0 - Fica atualiz c Plano Rodoviário Municipal,

Município, inclus', e custeando ai! despesas de
.

cujas estradas ficam fazendo p e in grante do mapa anexo, devida.
combustível e spedagem do pessoal craden- mente autenticado.
ciado pela CNA ,qutndo a serviço do Programa; Art. 2.0 - São co

i) aplicar, d rante o exercício" totalidade da Rodoviário Municipal as seg
verba i tce da, oficialmente, para a execu-

.

Major Vieira, Rio Vermelho
ção do pre nte Têrmo de Ajuste, não permí- Major Vieira. Colônia Santo
tindo que mesma seja desviada de sua fina- Colônia Santo Antonio, ColA
'l .. dade o sofra redução em planos de economia; Colônia Ruthes, Rio Nôvo

for ecer a relação das escolas do Município, Rio Nôvo, Rio Liso
e constarão: norne.,e enderêço da Escola, Rio Liso, Serra Preta, Rio rmel'

subor
'

ação e nível de ensino, nome da Dire- Major Vieira, Colônia São R
tora cu', Responsável' e '0 número de aluno!' Ligação das estradas Salto do Rio Canoinhas, Colônia Ruthes,
exí entes, conforme formulário em anexô. Beandeburg, Co]ônia Santo Antonio, Colônia São Roque, Paiól,

sula J. ceira - A CNAE fornecerá os
div. com MODte Castelo. Estrada de Ferro Caxias do Sul

ali entos e materiais, parceladamente, Colônia São Ro Rio Liso
.

decendo a disposto no Decreto n.? 50.544, São Roque, Vengue
4 de maio 1961, da Presidência da Re- Do entroncamento da strada São Roque. Colônia Ruthes,
blíca, os qua destinsm-se exclusivamente Rio Nôvo. Rio Liso. Serr Prete, Rio Vermelho

Programa de a sistência alimentar 80 escolar, Major Vieira. Lima
ão se permitin sua utilização para, fios Major Vieira, Paiól Velho I
iversos dêste, sen o vedadas e nulas autorize- C?lôn�a Becket, Argola. Lageado is?, Toldo 4� Cima
ões nesse, sentido, dadas por qualquer autorí- Ligação das estradas Toldo de una, Camj>lDa do Cedro,
ade estadual, mum ipalou da CNAE, devendo Campo Nôvo, Lima pelo entroncame to estr,�.a Rio Claro 82.500

os alimentos não a icados no Programa ser, Do entroncamento Major Vieira. Butiá, olôQjÃ Becker, Argola,
devolvidos à CNA '"

Lsgeado Liso. Rio Nôvo - ligações ,:"
.

101.500
Do entroncamento Toldo de Cima, Ara"

..

,i< ligações Lima 64.500Cláusula Quarta Para custear as depesas '"

decorrent do presente Têrmo de. Estradal limitadas com o Mun. de Caooinha almital, 'partindo da
Estrada Estadual, Palmital, Veada, c/div,' C oinhas 51.0000

Ajuste, GS recursos erão aplicados: . r

a) pela CNAE e quantitativos necessários Palmital, Veada, div. c/Canoioha!l A 10.00íl

à b
- Es!:radas que partem do entroncamento P m. ital

.

v. c/Canoinhss 41.000
para satisfaze s o rigaçoes assumidas �

este instrumento Major Vieira, Pulador, ligação Lucin ' div. c ancinhes 59.500

pelo Munic1 ,de acôrdo com os quanti- Major Vieira, Pulador 8.000

tativos inf ados oficialmente, cuja aplí- Pulador, Lucinda 16.000

c ão obedec a PIaDo previamente elaborado Boreck, Cachoeira estradas que par' m
ne 3etor nicipal de Alimentação Escolar, c/eanoinhas, Ribeirão Raso, Lucin�l .

r Do' entroncamento Paiól Velho. Claro, div. C" anoinhas,assíst r órgão responsável. da CNAE e

aprovado pelos signatários dêste Têrmo de Ajuste. Luciado, estrada que partem do, ntroncamento

Paiôl Vélho, div. c/Canoinhas: L indo
,Cláusula Quintà - Os casos omissos, relativos Rio Claro entroncamento estrad que partem div.;

11.0 desenvolvimentn do Programa, Canoiahas, Lucinda
.

serão submetidos à apreciação dãs partes ajus- Do entroncamento Lucindo div >,anoinhas, Entre Ri' .1 Csm
tantes, pera solução em comum. v

pina Tamandué, div. c/Santa cília 105.500
Clausula Sexta - O presente Têrmo de Ajuste Lucindo, Bnbe Rios, Campioa.'· amanduá div. c/St� Cecília 23.000

entra em vigor na data de sua assí- Campina Tamanduá. div. ciSa' ,a Cecília 10.000
natura, devendo cobrir todo o corrente ano Estradas que partem do eotr

.

csmento Entre Rios!
letivo, expirando sua vigência em 31 de dezem- div. c/ Santa Cecília' .

bro do corrente ano, podendo, entretanto, ser Da Estrada Eataduml Palmit Gino Corrêa, div. cp anoinhas
ampliado, renovado ou modificado a qualquer
tempo e prorrogado; mediante Têrmo Aditivo,
quando do ioterêsSle das partes e respeitados
os recursos. orçamentários disponíveis.

E, por assim terem ajustado as partes in

teressadas, foi lavrado o presente' Têrmo de

Ajuste, que vai assinado pelos titl,l}ares devida
mente autorizados,

Canóinhas, 1.0. de abril

Alcides Schum cher
Pr"efeito Municipal e Canoinh8s

Beatriz Fn; eira Budant
Chefe Setor Regi ai C N A E de Canoinhas

Rubens R. da S' a -- Antônio de Souza Costa

Têrmo Aditivo - Pelo presente êrmo Aditivo inado entre a Campanha Nacional de
. Alimentacão Escolar e 8 Prefeitura Mu Icipal de Canoi as, Santa Catarina, de acôrdo com as

Normas Gerais de Ação da CNAE, a Pr, itura Municipal d Canoinhas fornecerá para o Setor

Regional da CNAE em Canoinhas, o seg� nte:
, i'

Instalações �dequadas, �. sUnadas à guarda alimentos e materiais;
Local para instalação d8�\; ede administrativa!, o Setor Regional;

" . I

Quatro servidoreS, send.; um escriturário, I.. �r�azenista, um motorista, um

auxiliar para serviços g ;
is e a supervisora/f. uDlclpal do pro�r�ma; A •

Assistência ao' v.eículo da NAE com combu vel e manutençao mecaDlca, bem

cemo, local ou garagem·
.

garanta a sua r onservação e segurança.
, lCanoinhall', }.O de fevereiro ..

Prefeito Municipal

8) -

b) -

c)

d)

Alcides Schumacher
Prefeito. Municipal ,

Beatriz Ferreira Budant ,

efa S. R. ,. CNAE - Canoinhas

Beatriz Ferreira Budant
Chefe S.R. - CNAE - Canoinhas

Publicação OficiaL da

PreFeitura Municipal de
Major Vi ra

N. 252. junho de 1971
ANO RODOVIÁRIO . DO

OR VIEIRA .

to Municipal de Major Vieira,
que a Câmara Municipal decre
s

LEI

pertencente BO Plan(
Metrol
34.80�
8.000
7.500
9.000
3.000
7.300

47.800

47.800
73.300

24.300

49.000
271.000

7.700
14.800

35.500

92.400
17.400

75.000

72.500
11.200
4.0()O
7.200
18.500
6.0(10

Estrada Estadual. Gino Corr
Edrada Estadual, Rio Canai'
Major Vieira, ligações pa::-tin'
Da Estrada Estadual, Campi·
Ligações partindo da Estrade
do Rio Canoinhas, Campina'
ESTRADAS ESTADUAIS

as, div. Três Barra
da Estrada Estad aI

'2.500
16.000

1 - Palmital (div. cf Canoinbas Majo 9.000
2 - Major Vieira Gdiv.c/Papanduv , .lto do Rio Canoinhas 7.000

Art. 3.0._ E.ta Lei entrará .em vigor na data de lua publi·
cação, revogadà. ai dilpoliçõel' em' contrário.

Prefeitura Municipal de Maior Vieira, 2 de iunho de 1971.
ai) Miguel Marão Becil - Prefeito Municipal
Regiltrada e publicada a prelente I..ei na Secretaria Munici.

pai na melma data.
.

a,) Jair Dirschnabel - Secretário OI

Documentos extra viados
Osvaldo Lopes de Souza co

munica que fara� f!xtraviados
os seguintes documentos: Certi
dão de -Nascimento, Certidão de

C&!iamento, Carteira de Moto
rista, Carteira ProfíssioDCsl de

Trabalho e Certificado da l·a
Categoria Milltsr.

Os'mesmos ficam sem efeito

por hover requerido 2 as vias.

2

F�tocópias
do REGIST

um uto
O Cartório

c. FORUM,
OCOPIAS, em apenai

e qualquer documento

• Sa. desejar�

CORTE,
PLASTIFICA
um minuto,
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Atividades' Câmara Municipal de (anoinhasda
S'�ssão do. dia 14 de'

Ano "XV"A Canoinbas (SC�. 19 de junho de 1971 - N. 1131
1971. Prestqen�e:

.

Paulo ------------___;-----'-----�-------

Eduardo Rocha Faria. 1 o Secre
,;...====== .... tárío: Adhemar Schum cher, 2.0

Secretário: Pedro .do Santos
Corrêa e mais o compa cimento
dos seguintes Edis: s. Fran
cisco Bueno de Siq ira, Jair,
Lessack, Alfredo Fra o, Alfre-

.

do Ivo Paul e Guilhe e Prust.
de à

o maior estoqu, de Fo. ões a [enh

'1
DO

SOCIEDADE
Estará comemorando 'avançada dia 23 proxrmo, quarta

feira; a srts, Ana Sylvia Mayer. Cumprimentos incrementados.

*' Enéarnando uma simpatia ímpar, a srta. Elíane Silva, veio
de Florianópolis,'instalou-se entre nós e já conquistou a todos.

O' PLA
. Luis Pereira, criador da Ftâmbrería Luis XV, Taberna

e Feira da Páscoa, adquiriu e está transformando a padaria
que fica ao ledo. da Taberna, num moderno' Panifício. Pode
mos dizer,. de. antemão, que o nome vai ser: «Panífície Pão
de Ló». o Luís é dono de, grandes idéias, e por certo esta

será de grande benefício pare nossa urbs.

* Realizou-se sábado passado, em Blumenau, o concurso

«Miss Santa Catarina», saindo-se .vencedora a represen
tante de Crícíúma. '

* Vocês não acham que a nossa Lingua fá podia chamar-se

«Língua Brasileira» e não mais «Língua Portuguêsa»?
Afinal, o idioma falado aqui no Patropí é bem diferente do

falado em Portugal.
.

* Mais uma promoção [ovem em Canoinhas: JULICA.
(Juventude Liderança Canoinhense). Alô Julícs: pra

frente, sempre pra frante, tá? I

* O Basquetebol é um esporte emocionante, à base 'de

rapidez, de reflexos e movimentos. F:: I,1ID esporte elegan
te, onde a violência (:. muito pouco utilizada.

Estranhe-se o fato de em, Canoínhas o Basquete ser

muito pouco praticado, apesar de aqui termos gente muito
boa nesse esporte. Para verificar isso" basta observar os

treinos (raros) da A.A.B.B. e do Grêmio XV de Julho, Da

cancha da S.B.O. Vamos ver se para êste ano, 8 Comissão

Municipal de Esportes levará uma equipe' de Basquetebol
para os Jogos Abertos em Rio do Sul.

* A semana passada, tivemos um Curso de Psicologia do

Amor, dado pelo Psícólogo Professor Toshiaki Seita, da

Universidade Federal do Paraná, e promovido pela JULIcA.
O professor Sai to, .'

com suas palavras, sacudiu estruturas
I

arcaicas, chocando muita gente.' Mas êle está certíssimo. Ele
representa a Psicologia, a Ciência. Quero há de ter a ousa

dia de contestá-lo?

* Dia 13 p. p., a Taberna completou um ano desde 8 sua

ínstalação em .nossa cidade. Nesse dia, foi grande a sua

movimentação' social.
A A N,T I DI C À
Para o conjunto Selectus Quartet; que; se negou a em

prestar ao Incresom, um "simples' cabo, '(pa·rá os não tnícía
dos, cabo é o fio que liga a, guitarra ao amplificador).,
Decerto êles estão com mêdo -da concorrêncía. Negativis.
* By gente. «Tamo chegando».
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Expediente o Vereador GtÚlher- e Orçamento, sõbre o projeto
me Prust, discorreu sôbre o de lei que reorganize. o quadro
projeto de lei que reorganiza o de funcionários da Prefeitura,
quadro de funcionários da Pre- eleva seus vencimentos e dá ou
feitura, eleva seus vencimentos, tras providências, sendo aprova
e dá outras providências, e fi- do com a dispensa dos Interstícios
cando deliberado que a matéria regimentais; colocados os refe
em pauta entrasse para a Or- ridos pareceres B. 2.a discussão
dem do Dia da presente e votação, foram novamente
havendo nesse sentido aprovados e despachados à Co-
rido os Vereadores Alfr missão de Redação, para elsbo-
Paul e Pedro dos Santos ração de texto final, deixaram
No Grande Expediente de votar à matéria os Verea-
Presidente passou a direção dores Jair Lessaek e Francisco
trabalhos ao Sr. Vice-Presiden Bueno: de Siqueira, por serem

e foi a Plenário justificar SUa In- servidores municipais. Em Ex-
dicação no sentido de conseguir lícaçôes Pessoais, o Vereador
auxilio dos cofres municipais, lfredo Ivo Paul discorreu sô-

a, para o transporte de sementes 1:) e problemas rodoviáriOS e
o selecionadas de trigo, de Vaca- co struçã!} de ponte, e que
o

\ lias no Rio Grande do Sul à op rtu mente entrará com re

Canoínhas, num total de trinta qu snto a respeito; discorreu
toneladas e destinadas aos agri- ,oWIIRH.�ém sôbre incentivos flores-
cultores canotnhenses, seo quanto a reflorestamento,
que O Vereador Guilli BUg rindo abertura de campa-
Prust, congratulou-se nha nesse sentido. O Vereador
iniciativa; poste a In

.

Pe o dos Santos Corrêa, fêz
votação única foi a mesma pro uncísmento quanto ao as

aprovada por una .. idade; após su o de transportes coletivos
o Vereador 'p lo E. Rocha orrídas de automóveis 'de
Farte, reassu

.

& Presidência; uêl, dizendo que sôbre esse
Ordem do Entrou em La
e única dis ssão e votação, o

a. unto sugerírá medidas sane-

rsqueríme o do Vereador Pedro ao Sr; Vice-Prefeito,
dos Santo Corrêa,' DO' sentido de 6U8 vínda à Câmara
de se coo tdsr ao Sr. Vice-Pre- em atendimento 80 requerímen-
feito a vi à Câmera, sendo q to de sua autoria e aprovado
o . mesmo justificou oralm 'te '

.pelo Plenártc, aloagando-se a
os motivos e seu requer] nto,
sendo o. m o a do em respeito.'
discussão e votação única. En- Canoinhas, 16 de junho de 1971.
trou em La discussão e votação
os pareceres des Comissões de

Legislação e Justiça, Finanças

sões anteríorea
mas aprovadas s

durante o Expe
67 de 14- 5-1971
Municipal, soltcí
80 projeto de I
za o quadro de
Prefeitura e

dências; parec es das Co is
sões de Legi ação e Just
Ftnanças e Or amento, sôbr

projeto de lei que reorgantz
quadro de fu ionârtos públí
eleva seue encímentos a,
outras provid ncíes. Indlcaçã
Vereador D Paulo E. R

Faria, no se tido de se co

,guir auxílio para o trans
de sement selecíonada

do mesmo rea

ento solícít do 8

Ata, de to de
Pesar peío alecíment do Sr.
Wendelin Erh dt; re arimento
do Vereador ssack solí
tando para constar nos Anais

da Casa, voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Marceiino
Soares. Requerimento do Verea�
dor João Seleme solicitando
licença por vínte sessões. ordi
nárias e extraordinárias, sendo

que as matérías acima referidas
ficaram para B .psuts dos trs
belhos ,da próxtma . sessão. Na

�arte destinada ao Pequeno
4ltamiro Ricardo da Silva

Diretor do Exp. da Câmara

está em

P·elo lh or e s preç

ln e I h res d i c õe 5'
,

. agamento
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HOJE: as senhoras donas:
Francisca esp. do sr, Vitor
Gonçalves e Sofia esp, do sr,
Paulo Zapp; o senhor Celso
Bauer; a srta. Maria Schulka;
as meninas: Sumira filha do
sr.. Gebroiel El Kouba e Si;.
mone filha do sr. Rubens
Zacko.

.

AMANHÂ: a sra. dona
Maria Cecília esp. do senhor

r Basílio Szengzuh; o senhor
Paulino Furtado de Mello;
o menino Luiz Paulo filho do

I sr, Waldemiro Pospor,
DIA 21: a exma. vva. sra.

dona Luiza : Casamajou; as
sras donas: Paula esp. do 's»,
João F� 'A. Siems, /Justina
esp. do ·sr. Estsnisleu Schup
pel, res. em Selseiro e Jooita
esp. do sr.Antonio dos Santos
Veiga; o sr. Jacob Fuck 101'.;
a srta, Orli 7erezinha Dolla;
o jovem João Batista Medei
ros; a menina Atiaci, filha de
Alzira Simões.

.

DIA. 22: o sr. Benedito
Therézia de Carualho Netto;
o iouem Arnaldo Mews; a
menina Maria de Lourdes
filha do sr. Pedro (lrosskopf.
DiA: 23: os srs.: Ottmàr

Riede, Ladislau Stascouian
e Henrique Artner; as srtas.:
Ines Bialeski e Ana Siloia..

tâaver; o iooem Gastão
Ruâolt,

I

DIA 24: as sras, donas:
Dauria esp, do sr. fair Les«
sack e Elba esp. do senhor
Orlando Gate; a srta. Maria
das Graças Silveira; os me

nines: Neivis .João
.

filho do
sr, Waldemi,o Hening, [oão
Nivaldo filho do sr. Nivaldo
Damaso e Emilio Batista to.
do sr. Carlos Dolla.

'.

, ,DIA 25: a sra. dona Nair
e'sp. do sr, Hildegar Imieno
'uski; res. em Divisa; as

meninas: Edeutrsud filha do
sr. Afonso. l(nopp; Neuseli
filha do sr. Germano Bayers
dorf e Nilma Terezinha filha
do senhor Antonio dos Santos
Veiga.

.

Aos anioersariantes nossos.

parabéns.

-

,O.•

na Rua

Clube Canoinhense
.

. Os' senhor assoei Cios do Clube
-

Canoínhense,
com filhas que irão de em 1971, no baile progra-
mado para setembro, q m fazer as inscrições' das
mesmas,

.

na sede social, n seguintes horários:
.

16 horas
às 19 horas e das 20 h a� às' �2 horas, até 30 de
junho. de 1971.

A

Disco

- NOTAS -

Funcionário da CIBRAZF:M,
procedente de, Chapecô, após
muitas .solteltações, ::esteve em

nossa ç,idade provid'enciando o

desmonte dos silos, no Alto das
Palme.iras, local da imediata
construção de UQl moderno
Grupo .Escolar.

x x x

Esportistas da cidade de Cas
tro estiveram em nossa cidade
no dia santificado - de 5.a feira,
afrentando, no Ginásio da SBO,
a nossa frágil representação de
woley 'e esquadra de futebol de
salão da Policia Militar, ven

cendo. ambos os cotejos, com

certa fac�lidade.
x x x

de

O advogado dr. Rívadeviu R.
Corrêa esteve em Curítrba e

Florianópolis, . a serviço profis
sional.

x x x

Procedente de Lages, esteve
.em nossa cidade, o médico vs

terínárío dr. José Afonso Scheide,
x :li;. x

Uma' caravana de caçadores
canoinhenses partiu para 'Mato
Grosso, ri'a manhã de 5.a feira,
com retôrno previsto para os

dias 28 ou 29, para mais uma

. temporada de caça.

x x x

o Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto .esteve domíngo
.em nossa cidade, quando parti
cípeu dos. animados e coneor
ridos festejos de Santo Antonio.

x x x

Na Rua Cél. Albuquerque,
em frente ao Pôsto Esso,

.

em

instal!lç,ãó uma
'"

borracharia,
anexo uma moderna lanchonete.

x x x

Procedente de Joinville, acom
panhado de sua exma. familia,
esteve domingo último em nossa

cidade, pers uma rápida visita
a famílíares e amigos, o sr. Y8�Ú

. Ribeiro.
x x x

Dependendo ainda de recesso

parlamentar, o Deputado Arol
do Carvalho deverá visitar. a
nossa região em julho -próxímo..

x :x x

O nôvo estádio do São Ber
nardo, em Mareilio Diss, deverá
ser i�àúgurado em setembro

12,0,0

ESP,ARSAS
próximo, conforme informações
do sr. Frederico Kohler Filho,
o popular lco.

x x x

Uma nova enchente na cída-

de', a �egunda do ano, cujas
águas alcançaram tôda a parte
baixa da cidade, Xarqueada e

Campo da Âgua V:erde e todo'
o Estádio AUnor V. .Côrte.

'1 ;
--1.._,'

Cine V1e I a Cruz
(O' LANÇADOR DE SUCESSOS)

r

-:- - A P R E S E N T A -:-

HOJE, em leilão a. 20,15 horal - eensure 14 anol e

DOMINGO, em.matinê, ai 14,00 horal - eeneura livre
MAZZAROPI na super comédia na zíonat; .

ASr Aventu·ras de Pedro alazarte·

DIA

DIAS 22 e 23, 3a. e 4a. f, a'. I 20,15 h - cens, 14 aool

Tormenta e Aco
Um super filme de g rra to�p' colorido.

DIAS 24 e 25, 5e. e 6a. feir· 20:15 h - cens, I'" Anol

Agente S X 1 . con a ,. são Diabólica
. Um fiJ,me de alta esp, nagem odo colorido.

AGUARDEM PARA

SIMPLESMENra...."
Em côres. A novela que' empolga o Brasil.

DIA
DIA

, ,

14 anol e

livre

DI�

DIA

.------------------------,
REGISTkO CIVIL.

.Sebastíão Grein Costa, Escrivão de Paz e Oficial do Registro Civil de
Major Vieira, Comarca de .Canoínhas, Estado de Santa Catarina

. Faz saber que pretendem casar: José Zavaski' e Ilda Veiga. �ie,
natural dêste Estado, nascido em�Rio D'Areia, muno Canoinhas, no dia 19 de
março de 1933; lavrador, solteiro, domiciliado e residente neste município;
filho de José Zavaski e de dona Anastácia· Zavaskl, domiciliados e resi-
dentes ne nicípio. .

.

Ela; natural AS ' tado, nascída em Rio C!aro, n/muníeípío, no dia 15
de março de. 38; stíca, solteira, domiciliada e residente neste muni-
cípio; filha de .Juaquírri iga e de dona Ana Bueno de Siqueira, domici-
liados e residentes neste icípio.· _/.

. , .

ErmUdo Maliéheski
-

e i'B81'J;'ankievicz� �lé, natural dêste
Estado; nascido nesta cidade, no 4'de nov.embro de 1944; industrial,
solteiro, domiciliado e residente cidade, filho de Gregório Malicheski
e dona Eduvirgens Malicheski, lados e residentes nesta cidade.
Ela, natural dêste Estado, nasci gudes, n/munícípío. no dia i.o d.
Ievereíre de 1951; doméstica, lteira, d íeílíada e residente em Colônia
São Roque, n/municípiO, filha e Teodoro arrankíevíoz e dona Rosalina
Barrankievicz, domiciliados e esidentes em lônia São Roque, n/muníoípío.

Major Vieira, 7 de nho de 1971.

lina Bereeka, �le natural dêste Estado, nas
ío, no dia 15 d maio de 1938; lavrador,
nte em Pulador, n unicípio; filho' de Carlos

.

atarina Ostrovski, omiciliados e residentes

João Ostro'vski e P
eídO em Pulador, n/muní
solteiro, domiciliado e resi
Aloiz Ostrovski e de dona'
neste município.
Ela, natural dêste Estado, n cida -em P\lla«;lor;
agôsto de 1936, dO:Q1�stica,. so ira,. dop}iciliada
n/município; filha de João B�re e de ,dpna 'I'
dos 'e residentes neste municIpiQ..

.

Apresentaram os documento i elo Código Civil art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de existir a gum impedimento legal; acuse-o
para fins de direito:

.

." ...

Major Vieira, 12 de junho de 1971.
Sebastião Greio Gosta - Oficial do Registro Civil

(
.

município; no dia 17 de
residente em P;ulad.or.

ezll. Boreck8� domicilio,-

Ganhe Ufll conjunto
'dena COlllpra

Com.
Oferta

\

sua

Ind.
"

para,

.

,',

" SINGER· "

I

ORDAN s. A.
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