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25 DE JULHO; DIA DO COLONO
Neste dia saudamos' o heróico Colono de nossa

\

no solo brasileiro as' mais belas palavras de

•. �
Circulo de Pais. e t-testres do Grupo Sagrado Coração de Jesus 'lt
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Dia Colonodo
Mensagem da FETAESC

================= =================�

Para a Federação dos Trabalhadores ns Agricultura .do
Estado de Santa Catarina, o Dia .do Colono tem significado:
duplo, o que dá maior expressão á esta data.

O significado histórico. A data que, há 142 anos,
assinalou a chegada dos primeiros imigrantes estrangeiros
80 Brasil e a Santa Catarina.' Foi a acolhida da Pátria
Brasileirà aos antepassados dês' mesmos, agricultores que
continuam ajudando a nossa terra crescer.

O significado social. A data de crença no homem que
trabalha na terra. Nos pequenos proprietários que trabalham
em regime de economía familiar e nos assalariados do

campo.
'Representa'odo m,ais d'é 800[0 dos coíonos . ç��llrinenses,

é que 8 FETAESC vê, nêste Dia, do Colono de 1971, a

oportunidade para lançar a sua mensagem de otimismo, aos

seus companheiros. Sentindo que as lutas do passado estão

começando a dar os primeiros frutos, é o momento de
conclamarmos a classe. dos trabalhadores rurais, para 8 união

em tôrno das suas entidades fortalecendo o movimento

síndícal.
A classe humilde e esquecida de ontem, já começou

a ter reconhecidos, os seus direitos de assistência social. A

unidade da classe é a esperança de que outras eonquístas
virão daqui para o futuro, colocando a classe rural em

igualdade de condições de receber a mesma soma de benefícios
e garantias que 8 lei confere ao trabalhador urbano.

Cabe aqui, também, uma palavra de confiança no

govêrno federal, nos seus propósitos de consolidar a refor

ma agrária. Nesta iniciativa está não únícamente a redenção
do homem do campo, mas a outorga de um instrumento
,válido para que os camponêses possam melhor trabalhar

pelo Brasil.
.

Esta a mensagem da FETAESC· nêste 25 de julho
de 1971, a todos os seus companheiros, colonos da terra

«Barriga Verde». Com ela fica a reafirmação de que a luta
desta entidade, .Iegítíma representante dos trabalhadores

rurais, continuará sendo diária. Persístirâ até o desapareci
mento das populações empobrecidas, desesperançadas e sem

terras, até quando, 'então, o agricultor possa comemorar

com reconhecida alegria o Dia do Colono.
4 Diretoria

AMANH�F�TADOSCOLONOS
E 'DOS MOTORISTAS

Amanhã, 25 de
:

[ulho, serão comemorados' dois
importantes acontecimentos, datas »: dedicadas aos colonos

., I,

e aos motoristas, duas classes, obreiras,' sobretudo, res-

_ ponsãveis .díretos pelo desenvolvimento nacional, a pri
meira produzindo, com suor e sacrifício e a segunda
transportando para os grandes centros, com qualquer
tempo, a produção do nosso interior.

Aqui em Canoínhas o destacado acontecimento serã

condignamente comemorado, a primeira na localidade do

Parado, com uma concentração de colonos, programado
cuidadosamente e elaborado pelo Sindicato Rural, Coope
rativa Agropecuãria e Acaresc, iniciando-se com santa

missa' eampal naquela localidade, afora as demais atrações.

A segunda, como de tradição, será comemorada
no Bairro São Cristóvão, ex-Xarqueada, no vizinho muni

cípio de Três Barras, com missa pela manhã, na capela
local, seguida de festejos populares, culminando com' a

grande procissão dos, motoristas, a partir das quatorze
horas, com a bênção' de São Cristóvão, na Matriz Cristo
Rei. A nossa mensagem, a mais comovida, às duas nobí
litantes classes, com os' votos de êxito e prosperidade,
nos seus difíceis misteres.

.

Congratulações
o Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa

Catarina nos enviou o seguinte telegrama:
«Agradecemos convite participar festividades Dia Colono

enviemos agricultores êsse Município nossas efusiva! felicitações
transcurso magna data pt Impossibilitados comparecer. solicitamos
companheiro representar-nos pt

lax Blblitzel - Presidente da FAESC»

ietre, que com

sua grandeza
sua enxada escreve

e de seu progresso.
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CAIXA POSTAL, 2

,·f)iretor:- Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS �SABADOS

Escritório Regional da ACAR ESC já .instaladc,
Cooforme comunicação oficial'

que está sendo feita, já se en

contra instalado e em pleno
funcíonamento o Escritório Re

gional da ACARESC, em nossa

cidade. com jurisdição nos Mu

nicípios de Monte Castelo, Major
Vieira, Irtneópolís e Pôrto União.

ACARESC
Saúde - a maior alegria!
Alguma vez você já pensou

em .que consiste a maior riqueza?
A verdadeira riqueza consiste

no gôzo pleno da saúde. A
saúde é o maior capital de .fe
licidade.

E não há fortuna, por mais

que seja, capaz de sobrepujá-la
ou apenas igualá-la.
Realmente o lavrador sadio é

mais feliz do que o imperador
enfermo que comanda povos.
Não há riquezas capaz, de

. substituir a felicidade de ver,
ouvir, compreender, amar, tra
balhar em pleno gôzo de saúde.

, Dentre os males que conspi
ram contra a integridade física
e mental, fora as doenças co

muns, ressaltamos Os hábitos
mais frequentes: Erros de ali
mentação, Falta de cuidados

higiênicos, Excessos fisicos e

mentais; Alcoolismo e inúmeros
vícios que arruínam diàriamente
milhares de homens e mulheres.

,

Em 'suma', a saúde é o maior
de todos os bens, a manutenção
ou 8 conservação da mesma

deve merecer cuidados inteli

gentes e vigilância continua:

PREZADO LEITOR - Hoje
mesmo, para' seu bem e da
sociedade, tome 8 iniciativa de

. zelar pela sua maior riqueza
A SAÚDE.

DoroU Dutr.
Extsnsíonísta Doméstica Rural

, I

O Escritório aludido está 10-
calízado na rua Vidal Ramos,
no Edifício Siems, em frente ao.
Pôsto Texaeo, tendo como Su

pervisor Regional o agrônomo
.

dr. Dalton Sodateli, técnico
dos mais conceituados e com

petentes dos, quadros da ACA-

REse e Coordenadora Regional
de Economia Doméstica, a srta.
Maria Salete. É mais um impor
tante órgão, sem dúvida, a tra

balhar, com téénica e dedicação
ná solução dos nossos proble
mas agrícolas. Muito gratos pelo
e�pediente. recebido.

'

..

S.A.

alterado
díente

'

às 16,0

BODAS DE OURO·
Entre a alegria de leus Camiliares,

comemorou Bodas de Oaro, de 'Celiz
c�n.órcio, o caBRl Antonio Emidio
Kohler e exma. ellpÔ8IlHedwig Kohler,
ocorrido' sexta Ceira, dia 16 último.
Pelo Celiz evento fói rezada Banta
·missa na capela de Fartura.

Nossoa cnmprimentol.

\

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
GABINETE DO PREFEITO

Dias do Cólono - e Motorista
NOSSAA

O .Prefeíto Municipal de Can' 8S, Alcides Schumacher,
tem a satisfação e levar, pela p. nte, a todos os colonos e

motoristas do MUnI no dí ue .fhes é consagrado, a sua

mensagem de fé e esperan teza de melhores e merecidos dias

para as duas nobilitantes el s, responsáveis pelo desenvolvimento
e grandeza nacional, a pr' que, rasgando o ventre da terra

'generosa colhe, salpicad , a semente' que �itiga A fome e

promove a farturà da ia brasileira e 8 segunda no

transporte da prod o em gera ambém enfrentando tropeços
I

e obstáculos vários o seu afã dio no.

O nosso ícípío e todo o tasil,'muito devem, do' seu
desenvolvimento, esfôrço e 'dedi 'ão admiráveis das laborio-
sas classes.

,

A êsses herÓis anônimos e fraternos que produzem e

transportam com o ruído trepidante pelas veias do progresso
brasileiro a �queza e' o desenvolvimento da pátria comum, a

nossa mensagem, com a gratidão, de todos. os brasileiros.

Inovação e Comunicação'
Por: Alfredo de' Oliveira Garcindo

200 MILHAS
,

A imprensa falada e escrita do Paraná na semana passada voítoú
a comentar o caso das 200 milhas e apresentando ao povo brasileiro o
seu verdadeiro autor. Em 1967 um projeto de Leí; na sua forma Original,

I foi encaminhada ao Congresso. Pareeeu.na época, que uma iniciativa dessa
natureza não tivesse tamanha importância. Mas,pouca gente,estava sabendo
que a exploração dos recursos oceânicos não tinha limites apesar da
Convenção de Genebra em 1958,assegürar a soberanía brasileira e direitos
pacíficos sôbre qualquer exploração de recursos minerais. O autor do
projeto original foi um catarinense, Aroldo Carneiro de Carvalho. Naquele
ano pouco valor se deu e não houve um raciocínio do que isso representa
para o Brasil. O assunto voltou à tona e agora se estabeleceu uma defi
nição exata a respeito - mas. foi o projeto de Lei de Aroldo Carvalho, o
mesmo que o Govêrno Federal agora. determina as ceracterístícas do mar
territorial das 200 milhas.

"

A atitude do Govêrno fezendo prevalecer o direito internacional
sôbre o mar, fixando-se nas 200 milhas causou um verdadeiro impacto
nas relações com os Estados Unidos, principalmente. Mantendo ii, atitude
e fazendo prevalecer os direitos. aceânícos, o Govêrno assegurou todos os
direitos sôbre .a pesca e todos! os recursos minerais, na área das 200
milhas - sim, o projeto obscuro de ontem considerado hoje como aplica
ção mais específica da políticabrasileira, valorizando o tirocínio e inteligência
do homem público b�asileiro.'

'
.

do

Missa de 1.o Ano de. falecimento
MIGUEL PROCOPIAK

Maria E. F. Procopiak, Miguel Fontea Procopiak, Ana Helena Procopiak
Tavares, Maria de Lurdes Procopiak Ritzmann e Hilton J,titzmann, convidam
plrentes e amigos, para a lIiasa que màndam celebrar em intenção de'sua
boni88ima alma, às 18,30 hora., do próximo dià 1.° de agôlto (domingo), na
Igreja Matriz Cristo Rei delta cidade.

Por maia êste ato de fé cristi, a famiUa agradece.
Canoinhas, 23 de julho de 1971.

.

O. interessados deverão marcar

Srs. VINICIUS' ou AMIR, exc'
lefone 371 com

orário comercial.
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CORREIO DO NORTE 24.07.1971

Quersaberde uma coisa?

'Fundação
Ginásio Moderno "Vidal

II
De ordem do Exmo. Senhor

! Diretor .Executivo da Fundação
Educacional de Santa Catarina

I - FESC - e, de acôrdo com os

t
' . têrmoBii Decreto n.o GE
15-12-69/8 55, comunico a08

interessados, que em. d�ta
Ide

4 de sgôsto c 1971, às 10 ez)
horas, na se dêste G' ásío,
sito em Marci o Dias - anoi
nhas Santa Ce rína, s rão re

cebidas e exs, inade as pro
postas pera as 00 as d ampliação'

I, desta Unidade e nsino com
.

uma área de 5 ,25m2, de
acôrdo com o pr 'eto a especi
ficações forneci s por êste
Ginásio.
Somente ser o

propostas qu as

seguintes con lÇÕ básicas pbr�
julgamento e Iíc tsção:

1. Comp ovant de que o

capital do propo nte em data
anterior á publica ão do Edital
é de no ínímo r$ 10.000,00
(dez mil ruzeiros.

Educacional de Santa .Catarina
,

Ramos" de Canoi ihas

Fotocópias em
o Cart6rio do REGISTRO CIVI , de NEREIDA

C. CORTE, FORUM,
PLASTIFICA em apenai

um minuto, documento

,para ca a se ço 8 execu ar.

3. Com ovante de que reco

lheu a Tesouraria do Gínâ ia até
às 9 horas do dia 2 de ag sto de
1971, uma caução no v 101' de
Cr$ 1.000,00 (um mil cr eiros).
Conhecido, 0'" resulta os da
Tomada de Preços, as auções
serão devolvidas medo nte re

querimento dos . inte essados,
exceção feita ao 1.0 e 2.° colo
cados, cujas cauçõe ficarão
retidas até 8

' lavr ture do
contrato. """",_.'_'
4". Apresentar um onograma

. ,;.�.
de execução dos ser íços e um "
cronograms de peg entoa, que &
contudo não dever conter eta- ,t'

•

pas referentes f1 i talação, íní- �/
cio de obra ou qu ísquer outras
de serviços não r alizados. :

5. O prazo' d conclusão do
serviço não pod á ultr8p8'�ser "i,
a trêe (3) mese

"

''';ih "'7"'I"",,,,,��('>:,i�!f'��>'
6) A firm vencedora da

presente Toma a de Preços, de
verá apres t r entes da lavra
tura do c n rato, os projetos
hídráuliecs httârío e estrutural,

ovação.
ncorrentes deverão
unto com a proposta
ação de completa
têrmos do presente

decorrentes da
ada de' Preços,
8 às expensas da
.1.1.0 - Obras
rçamento desta
ado pela Resolu
de 11 de junho

,/'

E vá hoje mesmo, agora mesmo.

Aproveite nossa campanha "Dirija sem

compromisso". Nós.lhe damos o modêlo <;ie
Volkswagen que v. deseja.
E v. se manda por aí. Teste em ladeira,

em reta, teste freio, torque, estabilidade,
maneabilidade, confôrto. .

É o melhor passeio. A melhor viagem.
Quando voltar, V. estará ainda

Maiores detalhes poderão ser

obtidos na sede desta Unidade
�o horário das 08,00 à� 12,00
horas, todos os dias úteis exceto

�os sábados.

GINAsIO MODERNO "VIDAL
RAMOS"
Canoinhas (Se), �9 de junho

r pe 1971.
"

E�g. 4g�� Panlo Edn�,do,Ro�ba Faria
,

DIRETOR 2"
'"

\" i'!-'��
.... , , .....5

Rua ,Vidal Ramos, 1195

. Vendé-se _

Impressos em gera
(em uma ou mais côres- .� .

Serviço rápido e

perfeito

Impressora Ouro
Verde Ltda.

nas

Ruy Barbosa,
SOSS�GO.

Tratar

1

Aluga-se a ento

FO

TRATAR'

mais conv ido de qu
precisa 'ser Vo

-

qen.
Para que v. e sua família passeiem o

resta da vida tranqüilamente. ..,.:,
Venha buscar o seu Volkswagen para

experimentar. Qualquer um dêles.
O resto, depois fi gente conversa.
Vai ser fácil ficar com o Volkswagen

que v. dirigiu.

& elA ..Q0
Canoin,has - se.

REVENDEDOR
AUTORIZADO
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.ln crem en t e cii O
,

.

�

ZÉKE
*=====

Sociedade
.

A'lcançou tremendo sucesso o Baile de Aniversário do
Grêmio XV de Julho. Muita gente, muita animação e o

show à parte do Incresom. Apenas o conjunto THE KING'S
não estava dando o recado certo. O ritmo estava passável, '

. mas o repertório "completamente por fora".

* Também fazendo parte dos festejos alusivos ao 10;0
aniversário do Grêmio XV' de Julho, aconteceu domingo'
passado um sarau dançante, musiçalmente entregue ao eon-,
junto Incresom. Na oportunidade foram entregues 08 troféus
aos vencedores das diversas competições esportivas.
* Encarnando uma simpatia impu, Marilda Horski, foi

uma das debutantes mais elegantes do 'ano passado. Sem
dúvida alguma, Marilda á presença marcante na,S prómcções
sociais de nesse cidade.

Dicas
Simplesmente demais a última gravação do cantor e

compositor Roberto Carlos: cAmada Amante».

Logo estará entre as leS. colocações do Hit-Parado nacional.

* Uma música genuinamente brasileira: «Eu cheguei Ih. Inter
pretada por um dos melhores conjunto vocsl do Brasil: MPB-4.

-,

A Antidica
Para aquêles irresponséveis que vão à bailes e procu

ram criai confusões, sem pensar nas conseqüências.' Para

aquêles que querem aparecer e não sabem como f8z�-10,
apelando então para esta maneira lindigoa, gerando confusões,
sem se responsabilizarem pelas' conseqüências. NEGATIVO.

'\. I

O Plá,
Em bate-papo com o nôvo Diretur soeíal do Grêmio

XV de Julho, Frederico Gsssenférth Neto (Fredy), êste nos

adiantou que. serão muitas as promoções do Grêmio para
êste ano: Para tanto, já está sendo. estudada a possibilidade
de realizar uma promoção para agôsto, para qual pretende
trazer até nós o conjunto Stones, de Joínvílle, que segundo
êle 'é o melhor, do Estado.

\

Aguardem detalhes nas próximas edições.

* Visitem Corupá, a Cidade das Orquídeas, na 3a. Expo
sição Ije Orquídeas, de 27 a 30 de agôsto próximo.

* Procedentes de Joinville, vieram passar suas férias em

Canotohes as garôtas Nora Shoeene e sua amiga Marina.
Esperamos que tenham gostado de nossa cidade.

,

*
'

Maristela Bartnick (Téia} será 'umadas debutantes dêste
ano, MaristeIa é uma ILenina muito legal,,'e já, começa

'a. se destacar.

Anote, 'o aetalõe
Para elegância e confôrto de seus pés, dê um «c9(,go»

na loja de calçados de FUAo SELEME e veja a última
palavrà em matéria de calçados.

-:- -:-

Pessoál, até de repente.

«Fim da inflacão
,

Se você fala 'que o custo de vida está subindo

porque nao Lojas "S I C Õ

Um verdadeiro ate à

Economize 10, 20, 30 e

a

É a hora' o quanto

\

Sociedade Judl. 8' Comi. "Sicól�'--S/4.
- \' I

.•

Certificado

»

Notíéias da SBO
Já entramos em entendimentos

com uma firma especíajízada
de Agrolând'ia-SC., para constru
çãn das novas pistas da cancha
de bolão de n/sede. Os trabalhos
serão iniciados em principias
de ja'neiro/72, com término pre
visto para abril"cuja inauguração
deverá -

ser no clnqüentenário
da Sociedade., O construtor ,é o

mesmo que construiu as pistas
do Clube Aliança de Pôrto
União, recém inauguradas, o

roeu nome" é . Hi:!ioz Piske.
I

---, .._--

>Recebemos telegrama do Ga
binete Civil do sr. Governador
do Estado, comunicando-nos que
o Senhor Governador sancíonou ;

Lei, .declarando de Utilidade
Pública nossa Sociedade. Deve
mos' mais êsse beneflcío ao

Deputado da terra, Benedito
Therézio de Carválho Netto.

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: os srs.: Ludovico

Dembroski e João Silveira;
as srtas.: Irene da Conceição
Medeiros e Suel» Rita Cor
neJsen; o jovem ,Luiz César'
Rutes; a menina Rosângela
filha do sr. João Dirschnabel.
AMANHÃ:' os ·srs.: Rubens

Stulzer, Leônidas - Ziemann e
Ad Aõaala José; \� jovem
Leomar Reinert,
DIA 26: a sra. dona Ana

esp� do .sr. Nicolau Burgar dt;
os meninos: . Roberto Tadeu
filho do sr. Celso Bauer e

Guida Gilmar filho, do sr.
Atex Michel; a menina Ingrid
filha da exma. viúva dona
Alvine Baukat,
DiA 27: as sras. donas:

Luiea esp. do sr, Argemiro
Rosa 'e -Nereida esp. do sr.
Jair Côrte; os 51'S.: �igando
Knopp, Mamed Cador e [oão
Algacyr Fontana; o menino
Marcos JOSé filho do senhor
José Ouande W rubleuski.
DIA 28: a sta. dona Maria

de Lurdes esp. do sr. Edmar
Micher; o sr. João Corrêa
Sobrinho, o jovem. Alceu
Mülbauer; 'os meninos: Nilson
Luiz filho 'do sr. Antonio dos
Santos Veig« e Eliseu Job .

filho do SI, [oâo Taporomski:
DIA 29: as sras. donas:

Julia esp. do sr. Cândido A.
Rocha e Br.uril#lde esp. do
Si. Marcus Franz;' o senhor
J'1ventino Colaço, 0$ jovens:
João Paulo {'urlado, residente
em Papanduva e Acácio
Qapski; .. a garotinha Roselis
Terezinha filha do sr. Eurico
Wagner.,

' .

DIA 30: os gemaos: Dorival
Junir)r e Dorisa Ma1Ía, filhos
do sr. Dorival Bueno, resi- ,

d.ente em lrts Barras,' os
meninos: lO$é Carlos filho
do sr. Miguel Markiv ê Luiz
César filho do sr. Wal,rzdo
llaensch; as meninas: S'ilvia
hene filha do sr. Francisco
Krisan, Rosani dt Fátima
filha do sr. Miguel Markiv e

a garotinha R,osane AParecida
de Souza.

.

Aos aniversariantes, nossos
sinceros ,parabérzs.

NASCIMENTO
No dia 10 de julho de

1971, engalanou1se o lar
do distinto casal Guilherme
F. Qteggio e Stela Nader
G r e gg i o, residentes em

Bauru, com o nascimento
de uma robusta garotinha,
que'recebeu o bonito nome

de ADR1ANA. Seus avôs
',residem nesta cidade.

Nossos cumprimentos.

Notícias de
Escreveu:

\

Esmeraldino M. de Almeida

Gabinete dentário doado pelo Funrural já funcionando
Sob responsabilidade do Dr. Elemar Laudt, cirurgião dentista, já

se encontra funcionando desde o dia 1.0 do corrente o gabinete dentário,
conseguido em convênio do Sindicato de Papanduva com o FUNRURAL,
trata-se de oportuna e ótima aquisição por. parte do Sindicato Rural de

; Papanduva.. Os dias de segundas e sextas feiras são destinados ao aten
dimento de seus associados inclusive filhos menores dos mesmos. O
FUNRURAL manterá tanto o gabinete com o respectivo dentista nos ser

viços específicos de sua especialidade. O jovem dentista é filho do nosso

particular e bom amigo sr. Vitor Laudt, Chefe da Bxatorla Federal de
Mafra. Fazemos votos pelo crescente progresso em prol da coletividade,
especialmente para a parte da lavoura, pecuária, que tanto necessitam de
um gabinete de tão relevante valor social para todos seus associados e

familiares.

Campanha da Febre' Aftosa de Santa Catarina
.

Nosso Município vem de instalar um pôsto destinado ao combate
'

a Febre Aftosa, também no interior terá elemento capacitado a atender a
vacinação, receberão as instruções e conhecimentos indispensáveis ao

trabalho de vacinação, tratamento preventivo, etc. Os trabalhos gerais
nesse setor, estão sob orientação e determinação do Dr. Dorneles GelcoU,
médico veteliinário da Campanha de Combate a Febre Aftosa, CAFASC,
em Santa Catarina. Os trabalhos serão supervisionados pelo Dr. João
Romário Carvalho, com sua sede central na cidade .de Mafra� Os municípios
sob sua jurisdição são: Papanduva, Monte Castelo e Major Vieira. O em

preendimento objetiva aliviar o Estado de Sª,nta Catarina dos vultuosos

prejuízos causados pela «virose» que tem contribuido para bloquear os
esforços que visam a produtividade dos seus rebanhos. Senhor criador:
«Vacinar contra aftosa é defender o rebanho e também o seu bôlso».
Golabore com a «Campanha da Febre Aftosa., de Santa Catarina».

Santas' Missões virã'o em setembro
Os trabalhos que antecedem a chegada dos Missionários que

pregarão as Santas Missões em nosso Município, estão bem adiantados; as
comissões da «Pré-Missão» estão em atlvídade contínua, já, vísítaram a

maioria da população, fazendo o convite de praxe para tomarem parte
nas mesmas. Tôda a residência visitada a comissão visitadora deixa um

cartão com frases sujestivas à- fanalidade específica da visita. Nossa popu
lação aguarda com invulgar interêsse a vinda das Santas Míssõea em

Papanduva, ocasião em que, muitas graças, reconciliaçõe!P, enfim muita
luz pela bondade

-

de nosso Salvador ficarão iluminando a família cristã .de
Papanduva, onde uma paz duradoura p�rmanecerá em todos os lares.
BENVINDO SEJA AS SANTAS MISSOES EM PAPANDUVA.

'.

Câncer já vialumbra a vacina
.O isolamento de um vírus de câncer realízado pela primeira vez

em experiência de laboratório, poderá ser uma abentura importante para
a investigação de uma vacina anti-cancerosa, O diretor do Instituto Naeío
nal do Câncer dos Estados Unidos diss� que será necessário continuar as '

experiências para poder avaliar realmente a Importâncía de tal isolamento.
Um, grupo de pesquisadores do Hospital Andersou de Houston conseguiu.
isolar um vírus de forma esferoidal, pertencente ao «Tipo C» e descoberto
há 14 anos. '(Gazet!;' do Povo, 14/7/71)

Passarela da Sociedade
Quem festejou niver dia 20 do corrente, foi o 'garotinho Dino

José B. de Almeida Filho, residente em Curitiba e filho do' casal Dr, Dlno
(Nadíeege) Almeida. Muito movimentada' a agenda naquele dia para a

mirim guarda que comemorou a data festívamente.i
x -x x

Dja 23 viu passar mais um aniversárío a srta. Solange Machado,
prendada filha do casal sr, Heitor (Terestnha). Machado. Muito festivo foi
o dia em que a natallcíante. recebia Inúmeras coleguinhas e amíguínhas
que lá foram levar os votos de felicidades.

x x x-

r' Dia 23 também foi um ,dia·...multi>:;,'importante para li. família
Levandovískí, completava mais um aniversário a exma. sra. Lidia Levan
dovískí, consorte do sr. Ceslau Levandoviski. Os cumprimentos pontifica-
ram em alto estilo para a natalíoíante.

,

'

x x x

Dia 27 quem completará mais um ano de sua prestimosa existên
cia é o sr. Rogério Marques, muí digno Juiz de Paz de Papanduva, goza
de real estima por seus dotes de bondade, receberá por certo naquela\

data as justas manãestaçõea de amizade e carinho por parte de SUIl
vastíssima relação de amizade.

x x x

Quem estará testelando .ídade nova dia"-27 é a senhorita Cleonice
Furtado, filha do casal sr. Manoel (Maria Adelina) Furtado, ocasíão em

que os cumprimentos estarão em pauta para a senhorita CIeonice que a

todos recepcionará com sua peculiar simpatia e bondade. ,

x x x

Dia 28 do andante completará mais um ano· de existência a

garôta Marisa Sonaglio, filha do casal Tercilio (Josefina) Sonaglio. A data
terá seu significado todo especial, onde os cumprimentos estarão na pauta
do dia 'para a aniversariante.. .

x x jX

Dia 29 do corrente quem estará colhendo mais uma flor )10 ale
gre jardim de sua existência é a srta. Sandra Maria. Ciola, filha do casal;
Adyr (Juracy) Ciola; grande será o movimento saciai naquele dia, em

especial pela jovem guarda. /

x x x

Também a 29 dêste nossa agenda social registra 11 passagem de
niver do sr. Pédro Giacomo de Luaca, Presidente da Câmara Municipal,
cidadão muito relacionddo em nosso meio social e comercial, receberá
naquela data as mais justas manifestações de amizade.

,

x x x

.
Dia 29, também trocarã de idade o sr. João Paulo Furtada, indus- '

trial aqui residente. Os cumprimentosl rumarão para sua residência na
,

data acima, onde seus amIgos irão abraça,-lo, pela feliz passagem de niver.
A coluna se associa às manifestações de solidarieda![e aos aniversariantes.

DE
João

Rações
Ltda.(ia.

geral,
Suinos,
Milho.'Farinha -.

o para

Trigo' e,

,
Rua Eugênio de So�za, 67 - Fon�, 176
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\ ,

Prefeitura Municipal
PORTARIA, de: 15 de: junho de: 1971

DORIVAL BUENO, Prefeito Municipal de Trêl Barra ..,
Estado de, Santa estarina, no UIO de lual atribuiçõee, etc.. \

'

R E S O L V E,
conceder féria.

� regulAmeÍltarel, a partir de 1." de julho do
corrente ano, a JOSE SAWINSKI, Teeoureiro, Padrão <Ds, do
Quadro Único de Funcicnârioe Públicos Munícipale, de acôrdo com
a Escala de Féria� aprovada por Portaria de 1-2-1971.

'

Pr�feitura Municipal, de Trêl Barrai, 15 � junho de 197'l.

Dorioal Bueno Euzebio Farian

I PORTARfA" de: 1,5r I junho de 1971
DO,RIVAL BUENO, Prefei
to Municipal de Trê. Barrai,
E.tado de Sa Ittarina, no
UIO de lual ril:)' õal, etc.

13 do corrente, a

de março de 197
CLARINHA SA
FIRIO, para e

Profenôl'a da EI

çã,o de Adulto
São João. do. ,'avalheirol.

Prefeito'Municipal
' Secretário'

PORTARIA, de 15, de [unho de, 1971\
DORIVAL BUENO, Prefeito ''Municipal de Três Barrai,
Estado de Santa Catarina, no uso de lual atribuiçõel, etc.
R E S O L V E,

deligoar LEOCADIO RIBEIRO, Elcriturár'iõ, Padrão' cA>,
do Quadro Único de Funcionário. Público. Municipais, para' reepon
der pelo cargo de Tesoureieo, duranfe o período de férial, do titular.

Prefeitura Municipal de TrêsBarrai, 15 de [unho de 1971.
,

Dorioal Bueno Euzebio Parian
Prefeito Municipal Secretário

Balancete 'da Receita' referente ao ,mês' ere�ro, /de 1971

CÓDIGOS!! DESIGNAÇÃO ,DA RECEI.TK !!REC IT'A REALIZAD_A
,Geral I�_ _ité0l!ll Cr$ li Do mês Cr$ II TOTU Cr$

========================,============�==��b=�========�======�

6,368,97
5.127,01

3.02

1.0.0.60 RECEITAS CORRENTES
/ Orçamentária
Recélta Tribufárla
Impostos ,

Impôsto Predial -e Territorial Urbano
Impôeto sôbre Serviço. de Qualquer Naturesa.

,

/

Tax�s
140,06

150,77
277,68

1.1.0.00
1.1.1.00
,1.1.1.22 01
1.1.1.36 02

1.1.2,00
1.1.2.10

150.77
137,62

.

TaxaI pelo' Exercício do Poder, de Polícia
P3 01 - Taxa de Filcalização e Licença do Com. e Ind,
04 02 - Taxa de Filcalização e Lícença do Com. Ambul
OS 03 - Taxa de Filcalização e Licença de Obrai

)
51,45,

2.80 �9,35

51.45

12.15,
1.1.2.20 Ta:Eal pela Predação' de Seniçol

06 '01 • Taxe iente
07 02 " Tsxa Serviço
08 03 • Taxa de Televlsão

1.1.3.00
/ Contribuições de Melti

.

09 ,Ol • Calçamento e Pavimentação
10 02 • CODlervaçã'o de Eltradal

1.2.0.00 ReceUas Pat..imoni�is ,

1.2.3.00 Participações, e Dividendos
11 01 - Partlcipaçõea e Dividendos

1'04·0.00 Transferências Correnfe
1.4.1.00' Participação' em T�ibutos Fede ais
.1.4.1.2Ó '12 Cota·parte do/Fundo de Participação dOI., 0•• 50%
1.4.2.00 13 Retôrno do Impôttd-Territorial RUfai
1.4.1.90 14 Taxa Rodoviária Única
1.4.4.00 -

Participação em Tributos Est
1.4.4.10 15 Participação DO ImpÔ.to líCirculação de

1.5.0.00
. ,"- ReceitaS .DIversas

1'.�.1.00 16 Multál
1-.5.2.00 17 Indenizaçõe•. e Reltitoiçõel _

1.5.3.00 18 Cobriínça da Qívidá Àtiva '"

1.5.9.10
.
19 lContribuiêõel Compul16rial de Previdência

1.5.9.20' 20 Receita. de Cemitério.
1.5.9.90 21 Outrae Receitai

,':t:otal dá. Receita,

63,]5 75,20 138;35

6.368.97

75.00

11.743,36

,32,60 - 57,93

135,10

10,00 141,12 151,12

8.'786,35 19.161,8810.375,53

20.0.00

2.5.0.00
.

2.5.1.00
2.5;1.20 22
2.5.1.30 23
,2.5.1.40 24
2.5.1.50 25

2.5.3.00
2.5.3.10 26

RECEIT'AS DE

Transferências de CapUbl
Participação em Tributos Federais

Cota-parte do Fundo de Participação do. Mun .• 50%
Co'ta.parte do Impôsto Unico I/CombuGtíveil e Lubrif.
Cote-parte do .Impôsto �Unico .ôbre Energia Elétrica
Cota-parte do Impôsto Unioo lôbre-Minerail do Paíe

Auxíliós elou ContribuiçÓ8s
AuxíliOI e/ou- Coótribuiçõel

'

Total, dai Reé�ital de Capital
Total da Receita Orçamentária

Ext'ra-Orçamentária > '

Saldo do, exercicio anferior
Em €aixa
Em 'Bancol

4,30
97,93 102,23

·30.763,11

3.02

4.364.32

13.150,67
7.134,68

17.510,21
11.499,00

30.660;88 '

TO T A L G E R A'L
------------------------------

T�ÊS BARRAS,· 28 DE- FEVEREIRO ,DE 1971.
Reinaldo Crestani - Contador Dorival Bueno Prefeito "Municipal

de Três
L E I N. 185, de 29 de junho de 19i
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a ab,'
Crédito Especial para realizar despesas de interesse �

:r

Segurança Interna e' dá outras provid�ncias.'
]

,_ 'r
DORIVAL BUENO. Prefeito Municipal de Trêí Barll c

Estado de Santa Catarína, no UIO de lual atriboiçõe., I �.aber .que a Câmara Municipal sprcvou . e eu .aneiol,]a seguinte
L E I:

Art. 1.0. - No interêsee dá .Segurança Interna, fica o Chi]
o Poder Executivo autorizado a abrir por conta de enulsção pard �

,

Dctaçõee do orçamento vigente, o Crédito Eepecial, na import���
de uinheutoa cruzeiro. (Cr$ 500,00), para fazer face à. leg�illt]
dota -ei não fixada. na Lei N.o 171, de 20/10/70: / I

. _.1
SECR .TARIÃ DE SEGURANÇA E INFORMAGOES C6r$500,1'

t, 2.° - A. delpe.al a que le refere .o art. anterlce leri �
atendidae vieta da documentação apresentada, vi.ada pela autorid81 J

policial ou p icial-militer competente, e correrão por conta da I "guio .:

anulação par I, Da 'importância de quinhentos cruzeiro. (Cr$ 'oO.� ,

do orçamente igente:
.

ARA D_OS VE�EADORES
4.1.4.00/3415 �

Art.. 3.° -- .ta Lei entrará em vigor na data d
cação, revogadse ai poaiçõe.' em contrário. I

,Três Barrai, ',29 de j ho de 191

E )bio Fatia
cretário

Dorioal Bueno
Prefeito Municipal

Balancete da ,Des esa

de
ao mt

Discriminação da Despés'a por Ór-' D E S P E 'Ã R E A L I Z A D

Dãos do Govêrno, e Administração II TO T A L t

Orçamentária ,

1 - Câmara de Vereadoree \

2 - Gabinete do Prefeito
3 - Secretaria Geral
4, - Setor de Contabilidade
5 - Setor de Segurança Pública
6 - Setor de Saúde Pública

, 7 - Setor de Educação ti Cu!tuta
I 8 - Setor do Fomento Agropecuário
9'· Serviçoe Urbano. ,

10· Servo de Obra. e Viaç.• DMER :fl' 58',32
Créditos Adicionais �o

/Ifi';=======

Total da Deepesa OrC8�ep.tár� í� 315,50

Extra-Orçamentári i
Restos a Pagar

Do exercício de 1968
Do exercício de 1969
Do exercício de 1970

Total da De.pela Extra-Orça
TOTAL DAS DESPESA

Fundos Disponi
Em Caixa /

Na Tesoureria
Em Bancos

Banco do Braail S.A. - C/ Fund ,

de Participação dOI Municípioe .

Banco do Braail S.A. - C/Mcvim.
Banco Necíonal do Comércio S.A.
r. C 'Movimento
B8�co Bralileiro de Desconte S.A.
-' CiMovimento
Banco do Estado de Saota Cata.
'rinll' - C/Movimento

'

,�<,
Bsncó do Beasíl S,A� - C/F.P./M.
Não retida

_

Banco do Estado de -Sa.n�a Cata.
. rina-S.A:- C/T.R.U.

'

TOTAL· GERAJ.

15.926,7!

17.063,91

380,52
9.87

,

5�12 ,

4,01
613,21
20,8:
6,61

39,70
�5,OO

47,71
95,01

291,52 349,81

1.137.21

15.926,71,4.130,72
4.130�72
4.446,22

1,68

33.52

,798,78
,

7.51

'1,00 13.699,H
30.763,11

TI,lÊS BARRAS,
R.einaldo Crestani

'Contador

28 -DE FEVEREIRO DE 1971.,

Dotival Buen
Prefeito MUDicipl
-'

,

r=:L..ftfIt'Irmes OU granuladol
"

dor�xclusivb;
CÁNOINliA!

-Casa Agro Pe·
RUA PAULA
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CORREIO, DO NORTE

Centrais Elétricas,Atividades da Câmara
Vereadores

I,' Comparecimentos
Na sessão ordinária realizada dia 8/6/1971, pela Câmara

c
Municipal de Canoinhas,' compareceram os seguintes Ve-
readores: Dr. Paulo Eduardo Rocha 'aría, Adhemar

li Schumacher, Pedro dos Santos Corrê, João Seleme,
t Alfredo Franco, Beno Fridolin Fuck, uilherme Prust e

ol'Francisco Bueno de Siqueira.
Não comparecime

II Deixaram de comparecer à sessão cima enumerada, os
j Vereadores Jair .Lessack, Alfredo vo Paul e Edmundo

; Bittencourt.
Expediente r ebido do Senh r Prefeito Municipal

,I O Sr. Chefe do der Executivo,
.

encaminhou à Câmara
, os seguintes projeto e lei: Dá de aminação à via pública;
: Fixa' a contribuição o Munící ia de Canoínhas para a

I formação do patrimônio do ser dor público e, dá outras I

I providências. Estas men' gen foram despachadas às
Comissões Permanent respectivas da Câ-

.mara, para exararem os dev pareceres, quanto à sua

. constitucionalidade e méritos

Projeto de lei d or em legislativa
.

O Vereador Presidente, D. Paul Eduardo Rocha Faria,
apresentou à Câmara, pa poster r deliberação, projetó
dê lei visando dar den inação à ua de nossa cidade,
.de JOrnalista Albino Ra Budandt, zendo oralmente as

devidas exposições de ativos, quan a razão da men

sagem apresentada, h' endo a mes sido despachada
à Comissão de Legisl ão 'e Justiça p a emitir parecer.

Proposiç
-

s de Vereado as

Os Vereadores Francí Co Bueno de Siq êira e Adhemar
Schumacher, ,aprese solicitando a

inserção nos Anais a Câmara,' de to de profundo
Pesar, pelo falecime to do sr. Afonso Voigt, e que se

oficiasse à família e lutada, comunica do, havendo o

requerimento sido ápr vado na forma .. gimental. \

Parecer s das Com1s ões
As Comissões de Legi ação e Justiça Finanças e Orça
'menta, apresentaram à eliberação do lenárío, pareceres,
favoráveis aos projetos e lei de o em executiva, que
dá nova redação a artigo e lei; e �prorroga vigência
de lei e, que prorroga o para pagamento de

impostos. Submetidos os mesmos à deliberação. do Plená
rio, foram aprovados' cada um de per si.

Canoinhas, 21 de julho de 1971-

Altamiro Ricardo da Silva - Diretor do Expediente
'" '

O,timo
A Cooperativa Agr

tem à venda 6, lote
Ruá Frei Menand

--....,�

�-Y'.�enda
de (anoinhas LtCla.,

s residenciais, sitos 'lia

mo aros que ire
mos proceder em' nossa

linha de transmissão Mafra
Canoinhas.

Canoínhas, 20/julho/71.
Onório Lauri Schãter

Administrador

Certificado
.extraviado

Este certificado fica sem

,

efeito por ter sido requerido
2a. via. 1

Ven�e-se
Vende-se um BAR

RACÃO de madeira,
medindo 10 x15 metros,

.
'

preço .de ocasião.

Tratar com' Pedro
Landowski, na Rua

Benjamin Constant, n.

997.

BRI UEDOS ._.
• •

._.

.. '.

Compre-os agora o NATAL

c LllA

24.07.1971

ao

Homenagem
Dia Lon o'

INCANSAVEC,
uiar nosso abra-Ço,
dê tôda sorte de
txüõo renda os

ares o. sadio
os brasileiros.

dia.

'Com

Rua·P

Cooperativa de Produtores
de Mate Canoinbas Ltda•
Convocação da Assembléia Geral Ordinária

o Presidente da Cooperativa de Produtores- de
Mate Canoinhas Ltda., usando das atribuições lhe
conferem os Estatutos Sociais, resolve:

realizar-se em sua

ximo, às 7 horas, em

tratar dos assuntos cons

ORDEM
1.0 - Deliberar sôbre Balan

de Administração, P
demonstrativo da con á

2.° - Destinação das sobras.

3,° - Eleição de novos mem
tração e respectivos

4.° ... Eleição de novos

raspectivos suplent,,'
.

5:° - Eleição dos Deleg os st Cooperativa,
Federação das C operati, s de Produtores
Santa Catarina da.

.

Ger ,Relatório do Conselho
ao Conselho Fiscal e

'sobras e perdas,

Conselho de Admínís-

do Conselho Fiscal e

junto a

de Mate

6.o • Outros assunto
Não haven

Assembléia em 1.

da Cooperativa.
I para instalação da
desde já feita a

1

2

Se aind
Terceira e úl
seja, uma hora

1; do mesmo dia.
era legal, fica feita a

J para as 9, horas, ou

O númer , de asso
.

d
A

E para. e che e a conhecimento de todos os

interessados, pas u-se pres nte Edital· que será afixado
na 'sede da Co erat a de seus postos e armazéns,
bem como em loca pú s habituais, dentro de sua

área de, 'ação e re
.

s aos associados por processos
que comprovam a remessa e recebimento na medida
do possível.

Canoinhas, 15 de julho de 1971.

Julio Budant Junior - Presidente

a Cooperativa é de 74,7.

TAPETES DE �YL�()N, T,
Qualquer medida

Faça sua en

e

L t d 'a. (Praça.Lauro MUller, 494)

em

.. LÃ, TAPETES BOUCLÉ
côr escollhaa sua.

c
.
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Ano XXV - Canoinhali �SC�. 24' de julho de 1971 -:- N. 1136

A famBia de »Pedro Amaro Plôres», consterne
da, porém' mui. sensibilizada e agradecida peja demonstração de
amizade, solidariedade e confraternização recebida, vem por meio
dêste semanário agradecer a todos: parentea, vizinhos, colegas,
amigos e conhecidos por tudo que fizeram e que de uma forma
ou de outra nos deram alento, coofôrto, no doloroso transe por
que passamos quando do falecimento dia 15 p.p., às' 19 horas, do
meu esp�so, nosso pai, sogro e avô - nosso DEUS LHES PAGUE.,

Em especial, nossos sinceros agradecimentos ao Frei Hen-.
rique Müller, Drs.: Haroldo FéFreira, Oswaldo Segundo de Oliveira
e .Antonío Merhy Seleme bem, como ao Corpo de Enfermeiros'
do Hospital Santa ,Cruz, por tudo que lhe, fizeram, nos últimos
momentos de sua' víde.

,oe
.l'.l.�

<'i-,

'Filme's'C,ul:furais :-·Convíte
Salão da Comunidade Ev. Luterana -'hoje, �'bado, dia 24, ;1;'20 horas

,p R O G R A MA:,
'

a) Fôrça Aérea, Real _; colorido
(Seleção e treinamento de pilotos da R. A. F.)

b) Banco Flutuánte --- colorido
(Vida nas Ilhas, Orkney (Escócia)

c) Comendo bem... • 'no alto
d) Mesa bem posta - colorido

UM EXCELENTE PROGRAMA

colorido

Cine
f C? ,LANÇADOR DE SUCESSOS)

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

HOJE. em leeaão aa 20,15 hera I: - eensuea

DOMINGO, em matinê, a. 14,00 horal - eens

Um espetàculer Far-west
"

italiano
,

Cinemascope e Techntcolor:
. O PISTOLEIRO DO !tiALE

-

DOMINGO. em ai le..õel • aa 17,00 - cenl.livre
ai ' 20, horaa - censuea 4 anoa

DIA. 26, 2ae . feira s .
e ' leilão ai 20,1 - cena. 14 anal

Uma f�rIIiidável comê colortda

I!
ii

I

Um filme nacional colorido ..

.
AGUARDEM PARA MUITO BREVE: /

Asce,nção c, Queda de um Paquera

, DIAS 29 e 30, 5a. e. 6a. l':
UMA ESPETACULAR PR

ADIVINHE
.

QUEM
Uma produção jem

- ...-----

,,olA 3i; lábado ••a 20 5 horae - ce aura 14 anoa e

DIA OI, domingo. aa 1 ,00 hora. - ee sura ,livre
Cada Bal uma- orte

I'

i 'TONICO

A

anos

em'

,--_.----------------------,

Aquecedores
F o 9 õ e s a l e n h a

'.

em H.

a

ESPARSAS. I
-

principias de agôsto próximo, E o ba.íle do Grêmio foi sticeSI IE a respeito do aludido par- como sempre, tendo a noitaQ
lamentar, o colunista Carlos terminada pela mr.drl,lgads. I

.Jung, do Estado do Paraná, da x x x

última semana, informa o se

guinte: «pouca . gente sabe mas

o prlmetro projeto dali. 200
milhas do mar,brasileiro é de
autoria do Deputado catarinense
Arolde Carvalho, apresentado
'na última Iegtslatura».

x x x

O sr. Ajour B.. de Morais,
gerente do' Banco do Estado,
reuniu 'um grupo de amtgos
para uma gostosa feijoada, sá-

" bado último, na sede campestre do
banco, no bairro d'Ague Verde.

x x x

A dupla João Seleme e AisS8
é a campeã do torneio de tru

que, promoção do Grêmio XV
de' Julho, enquanto que no

dominó, classifícou-se a dupla
do Banco do Brasil, Wilson
Selerne e Edii' Kammradt.

NOTAS
.

O sr. Luiz Fernando Freitas, jo
vem industrial e Presidente Mu
nicipal da ARENA,acompanhado
de sua exma. fam1lia, seguiu
sábado último para a cidade pa-,
ranaense de Toledo, em visita a

famílíeres, aproveitando o ensejo
. para uma pequena esticada' no
Paraguay e Argentina.

x x'x

'A vanerandavíúvá, Sra. dona
Helena Rupp Bastos, entre ale
gria de seus familiares, festejou
dia 15 último, seus 80 anos de
idade. Como se sabe da. Helena

.

é viúva do saudoso advogado
dr. Lazaro Bastos.

"'t'i
x x·�

Estiveram em nossa cidade,
por alguns dias, os médicos drs,
Fernando Osvaldo de Oliveira
e Adelmo Budant.

x x x

O Deputado Aroldo Carvalho
está anunciando a sua próxima
visita à sua terra natal pua

O dr. Oscar Emilio Pech ê I
nôvo médico veterinário da cl C
dade, mandado 'pela Secretarl
de Agricultura. Seu escrit6rl I
deverá ser montado na sala di
Edi, João Seleme, cedido pel]
Prefeitura.

I
x x x

d Lions Clube, em merit6t1(
I

campanha, conseguiu recur8�]
e adquiriu uma partida de C�]
bertores para os presos de nos!1 (
Cadeia Pública, já, entregues i (
autoridade competente. �

]x ,x x

E amanhã duas grande! fes c

tas, São Cristovão, no bairro di •

Xarqueada e -á dos Goianos, nl'
locálidade Aio Parado, com OI

1
. ,

nossos cumprimentos às dU81;
operosas classes.

I

LOJA MERHY SE'LEME

Mociê'lo êIé mese T 55 J
Tela de 59 em (23").
Tubo reforçado. ,

ljnhcs harmoniosas.

Modêlo consoleíe T 584
'

'

Supertelc retan,guler de 61 em (24").
Tomada para gravador. '

Dois olto-falcntes,

Modêlo de mesa T S80
Sueertelo retcnqulcr de 61 cm (24" .
Tomada para gravador. -

Dois olto-fclcntes,

·QUE NINGUÉM TEM·I

J s. A.
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