
NOTA OFICIAL
"

Reunião I-ALI- AS'sociação do���lonici'pios
do Planalto Norte Catarioeose - AMPLA

dia, 31/7/1971
'

Santa' Catarina
l',

resença do Superintendent 6a SUDESUL, enge-
so de Freitas Melro, sob a Presidência do

Prefeitoi;Anfitrião, Alcides Schuma ,er, reunit1-se hoje, na

eídade de Canoinha, Associação s Munieípios do Planalto

No'rte Catarinense (AM ), que c re� .os municípios de Ca-

noínhas, Mafra, Três Barr Msj Vieira; Papsnduva, Monte

Castelo, Irineópolis, Itaiópoli' B to União; ,;com a presença do

Ilustre Deputado Federal Dr.. o Carneiro 'Ue Carvalho, Depu-
tado Estadual Dr. Benedito T zio de Carvalho Netto.

I O convite a? Superm e da SUD�SUL para participar
da reunião da AMPLA d J��q, de ter sido ��mesma,
criada por inspiração e 'Or.' t�ção uela Superintendência, tal

como tôdas as congêner e ís,.terites te e nos. Estados do Rio

Grande dó"'Sul e do P ná.' ....
'\,

O eng.? Paul elro expôs"a tra lho, que a SUDESUL

vem desenvolvendo, um modo ge'faI, c o objetivo de pro-
mover e acelerar o c scimento � sócío-econô ico da Região Sul,
e em particular sua atividade no sentido do Planejamento Local

Integrado, dentro da Política de Desenvolvimento Micro-Regional.

A propósito da elaboração do planejamento referente à

Micro-Região da AMPLA -- assunto que o Economista Octavianc

Samborjense explanou em detalhes - o Superintendente da SU

DESUL elucidou quanto a assistência técnica e financeira que

poderá' ser prestada pelo Govêrno Feder�l.
O Deputado Federal Dr. Aroldo Carvalho pronunciou-se

sôbre os problemas da Micro-Região e, enaltecendo a ação da

SUDESUL, solicita o concurso daquele órgão para a solução das

âificuldades com que defronta a área Micro-Regional, considerada

como <ârea-prcblema».

A Assembléia autorizou a AMPLA a firmar convênio com

a SUDESUL, para o fim de elaborar a primeira etapa do estudo

de Planejamento Local Integrado, no valor de 80 mil cruzeiros,

importância doada pela SUDESUL para êsse fim específico.
.

,

O Dr. Melro informou que, por efeito de trabalho cons

tante levado a efeito pela SUDESUL, mostra-se intenso o movi

mento de .orgenízação de Associações dos Municípios em tôda a

Região, em muito beneficiando os três Estados 'do extremo-sul,
de vez que essas instituições têm por finalidade pres] 'r assistên

cia técnica aos municípios-membros e promover 8 el ; oração dos

respectivos Planos de Desenvolvimento Local Integ o, mediante

financiamento concedido pelo Ministério de Interi

I
I

I
I
I
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I
I
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Atualmente, o número de Associações,

'a40, aproximadamente, e em breve cobrirá tôda a

Acrescentou S;Excill. que, diante do im

o paternalismo que outrora caracterizava as

com os Municípios, empenha-se o Ministéri

à alta visão d Gen. José Costa Cavalcanti

governos muniê is para os seus deveres

trando-os ao exs cio de suas atribuiçõe
na "lmha do pensa

. to ministerial senso

as fôrças úteis da unidade, engaj
Desenvolvimento.

Paralelamente à a

ção a nível mícro-regíonal,
SUL, que a mesma realiza ta

de convencimento, a nível est

visando,. conjugar todos os recurs

ros, existentes na área, e conduzi

s.em dispersão de meios' nem dí

O problema do planej
levou o. Ministério do Interio

Concentrada (PAC). com a f
Desenvolvimento Local In
todo o Pais. Objetiva o P . I em essência,
nos Diretores e de Projet ,a execução de se

básico, 8 organização do ervíços administrat] 9 municipais, a

programação habítaeíon e a valorização do p
.

cesso de desen-
volvimento de comuni

.

Através da 8Ç- dir"!ta do Ministério e dos órgãos a êle

vlnculados - SUIDES , SERFHAu, BNH e DNOS - a' íaícíatíva

foi encetada com otimi o e prossegue vitoriosa - disse o enge

.nheíro - ponderando que o êxito final do empreendimento
I depende da reunião, de vultuosos rec,!rsos materiais e humanos,
mes parte considerável dêsse esfôrço, entende S. Excia., deverá

provir dos próprios municipios.
.

Na opinião do Superintendente da SUDESUL, o Plano de

Desenvolvimento Local Integrado converter-se-á no instrumento

pelo qual o Município conhecerá sua realidade, traçará seus obje
tivos, adotará suas diretrizes de

.

desenvolvimento e programará
as medidas de govêrno para concretizar "seus anseíos, conciliando
seus-Interêsses de desenvolvimento localcom os regionais enacionais.

Canoinhas, 31 de julho de 1971.
Sala des Sessõee

Região, atinge
grafia regional.

ativo de superar
elsções da Uoião
do Interior, graças
em conscientizar os

íreitos, melhor ades

Além disso, insere-se
izar e empolgar tôdas
o-as Da batalha pelo

lanejamento e coordena

uperintendeote da SUDE

a ação indireta, de indução,
mícro-reglonal e municipal,

quer técnicos, quer' financei
s para os mesmos objetivos,
ação de fins.

o-regional - aduziu -

Programa de Ação
mover, por etapas, o

idades urbanas em

elaboração de Pla
os de saneamento

CELESC

Comonicacão a08 nossos co
Comunicamos

go, dia -B do corrente, irã falta
ãrea de jurisdição desta Agência,
12,,00 horas, por motiYlO de rep
em nossa �inha qe transmissã afra-Canoin

Canoinhas, 5 de ·agA, o de 1971. '

Onório Lauri Schãfer - Administrador
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CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da ,.Silva

FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS,

A visita do Dr. Kenshy
Como anunefamos, o Prefeito Municipal,

no propósito de �ivertiificar a nossa produção,
numa nova_freQté de desenvolvimento,convidou

o técnico japonês, Dr. Kenshy Uryaolawa, para ,:-,

uma visite oficial ao nosso Municipio, aqui
mantendo contato com a colônia nipônica e

interessados na fruticultura.

Dr. Kenshy, técnico dos mais atualizados

no assunto, veio há apenas 3 meses do Japão,
contratado pela Secretaria da Agricultura do

Estado, para atender o Projeto de Fruticultura

do clima temperado, no meio oeste catarmense,
fixado na Estação Experimental em Videira.

Aqui chegou, um pouco atrazado, pelas ! 3

horas, acompanhado de um agrônomo e outro

funcionário, seus intérpretes, participando de.

um churrasco na chácara do advogado Dr.
.

Saulo Carvalho, como estava programado.

Ali se encontravam, entre outros, os srs.

Alcidê's' Schumacher, Prefeito Municipal, Dr.

Dalton Sodatel.Bupervisor Regional da Acaresc,

advogado, Dr. Saulo Carvalho, Dr. Leones

3reippel, engenheiro da Municipalidade, Dr.

Waldimiro Bubniak, agrônomo, Alfredo Guílher..

me Knüppel, gerente do Banco do Brasil, Dr.

Olavo, da Carteira de Crédito do Banco- do

3ra811, Dr. Romário Martins, agrônomo da firma

Wiegando Olsen, Luiz Fernando Freitas, da

firma Zaníolo, industrial Estefal'lo Wrublevski,
Herbert Sorg, Laura Novak, Pedro A. Vieira,

Harry Voigt, Odilon Pazda, e 'os [spónêses Paulo
Murakani e. Achio Takahaski, aquêle instalado

em Felipe Schmidt e êste em Paciência do

Rufino. Após o churrasco teve Início a palestra
elucidativa, muito bem dirigida e interpretada

pelo agrônomo visitante da Acerese, seguido
de ensinamentos práticos nas chácaras do Dr.

Saulo e Luiz F'reitas e por último, quase ao

anoitecer, no plantio do sr, Novak, Da locali

dade de Colônia Tigre, no vizinho Município
de Três Barras.

'

Na manhã seguinte, os visitantes estiveram
no Gabinete do sr. PrefeitoMunicipal, visitaram
o plantio do sr, Hérbert Sorg, retornando em

seguida.

De tudo será feito um substancial relató

rio qUE>.será" encaminhado à Secretrrta > da

Agricultura para o inclusão da nossa região no

Projeto" de Fruticultura e consequente assistên

cia técníca,
Dr. Kenshy afirmou da excelência de

nossa região para cultivo, principalmente de

pêssegos, ameixas e nectarina, cuja atividade

se inclue no plano de reflorestamento, gozando
de incentivos e- financiamento pelo Banco do

Brasil, pelo prazo de oito, anos.

O Prefeito Municipal; sr, Alcides Schuma

cher, ficou muito satisfeito com a visita, acre

ditando que seu objetivo foi alcançado.

Gran�e e �roYeitosa reunião �a AMPlA
É T'EMPO DO PLANALTO DE CANOINHAS
Evidentemente, chegou s vez

e hora do Planalto Norte Cata
rinense. A anunciada reu�ião
da Associação dos Municípios
do Planalto Norte Catartnense,
realizada sábado em nossa ci

dade, com a presença de repre
sentante de tôdas a,s comunas

que a compõe e ainda do Su

peritendeote d18 Superintendên
cia de Desenvolvimento da

Região Sul, dr. Paulo de Freitas

Melro e seus aasessores e ainda

com a' presença dos Deputados
Aroldo Carvalho e Benedito Th.

de Carvalho Netto, vindos es

pecialmente de Brasília e Flo

rianópolis, comprovade sobejo a

assertiva.
. c .

Sem dúvida, a maior conquis
ta da AMPLA ocorreu sábado

último, a par de outras conse

guidas por seu intermédio

anteriormente, sempre benefi-·

ciando seus' Municípios inte-

grantes.
Agora, contudo, iremos con

tar, a curto prazo, com um

Plano de Desenvolvímento In..

tegrado, para cuja confecção,
por firma especializada, a SU�
DESUL entrará com uma con

tribuição em dinheiro, na ordem

de Cr$ 80.000,00 já na próxima
SE'mana em convênio 8 ser fir

mado em Florianópolis. Também
no aludido conclave foi debatido
o palpitante assunto da instala

ção de uma refinaria no sul do'

pais, reivindicando' o melhora
mento para Santa Catarina, mais
propriamente no pôrto de São
Francisco do Sul, seDdo o as

sunto debatido pelo Deputado
Aroldo Carvalho. Após a reunião,
a. 'Municipalidade ofereceu a

todos os presentes e convidados

especiais UlD suculento chur

rasco na aprasível sede do Clu

be de Bolão Fantasma, gentil
mente cedido por sua diretoria.

Na ocasião, falaram o

Prefeito, sr, 'Alcides Schu�a-

cher, dr. Paulo de Freitas Melro

e Deputados Aroldo Carvalho

e Benedito Th. de Carvalho

Netto, além do Vereadar, sr,

João Seleme.
'

Inovação e Comu-nicação
Por: Alfredo de Oliveira GarCindo

.�================

Vestibular unificado
Já em 1972 deverá funcionar" vestibular unificado

que visa evitar c. esmagamento de grande número de can

didatos que anualmente deixem de ser aproveitados devido

a' f&lta de vagas. O vestibular unificado trará mais tranqui
lidade aos !iIUDOS, pois as provas serão mais racionais e de

mais fácil estudo. Antes o problema dos excedentes, obriga
va muitas faculdades a enfrentar mandados de segurança

Jmpetrados . por aprovados no não classifícados. A Justlçe
reconhecia os pedidos e, então, ._ única defesa das faculda-

, des era promover vestibulares tipo adivinhação, que esma

gavam muítss tntelígêncías.
É úm passo e uma evolução extraordinária na educação

"'nacional. Sempre houve quem quízesse unificar o' vestibular

no pais, mas havia sempre uma corrente opesícíoníste que
em defesa de interêsses pessoais, emitia parecer desfavorá

vel. Após concluídos os estudos, estruturada as novas dire- .

trizes, a unificação ai está pronta para ínícíar uma nova

evolução na educação. As faculdades do pais já possuem os

programas _para tôdas as cadeiras que exigem o vestibular.

Se o número de excedentes fôr superior, ao número de'

vagas, as faculdades serão ampliadas ou serão criadas outras.

Título de' Eleitor será identidade
A Câmar& dos Deputados aprovou projeto de Lei que

confere ao mula eleitoral valor para a prova de identidade,

quando o portador residir em localidade que não disponha
de pôsto policial de identificação e disto, pelo menos, 50

'quilômetros da localidade mais próxima onde exista serviço
dessa natureza. Os cartórios eleitorais das localidades stin':'

gidas pelo projeto encaminharão ao pôsto de identificação

mais próximo, os dados relativos aes títulos expedidos, para
fins de registro.

'

v
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CORREIO DO NORTE
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Sociedade Industrial e Comercial Sicól S/4 Public. of. da Prefeit
�un. de Três Ba

VEND
Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃ
c G c M F 3 189 084-

SOCIEDADE

S/A: para a

er realizada no pró-
ras, sua sede social sita

, 606, afim -de deliberarem
O DIA:

·São convi
INDUSTRIAL. ·E

a seguinte
1.0 - Alteração
2.0 - Preenchi ento dcs cargos

ens da sociedade;
cial.

Canoínhas '�-...a:.�

Arno Court Hoffmann
Dir. Presidente

--................;ihtftr?aulo Paul
.

Dir. Gerente 3

DEC
23 de J
DORIVAL B "'NO,

Municipal de Três
de Santa Cahrina,.
suas atribuições. etc.

DECRETA:
,

Art. 1.° - Fie
Decreto N;o 1(57

Um d
com classifica
50 sacos diários.

Com
Depósito

em vigor 08

ção, revogsd
contrário. -

Prefeitura ,uoicipa., de Três
Bsrras, 23· de' ,

e 1971.

Dorival Bueno Enzebio Farian
Prefeito Mu�icipal Secretário

PI
SI

sta
la

Edital. de Convocação
.: Pelo presente ficam convocados todos os asso

.

dos
quites dêste Sindicato Rural de Canoinhas, no stado
de Santa Catarina, pa a Assembléia Gera' xtraor

dinária, a realizar-se na sede Sindicato ta cidade,
no dia 19 de agôsto de 1971, às 8,3, horas, em

Primeira Convocação, e às . 9,30 ora,' Segunda
Convocação, afim de deliberar a se

ORDEM DO D
a) - Delegação de poderes à D' ria do Sindicato

para assinar Convênio que vise ssi têncía e benefí
cios aos associados, com órg- s do M.A., INCRA,
IRASC, FUNRURAL, INPS, F eraçõe, Sindícatos e

Cooperativas e especíalmentq com a Secretaria da
Agricultura de Santa Catarina' ara apr veitamento dos
benefícios da Lei do FEPR - paga ento de fretes
para adubos e corretivos de s o e juros para máquinas
e implementas agrícolas, re odutores vinos e Suinos.

b) - Outros assuntos de nterêsse a Classe.

(;anoinhas, 19 de julho e 1971
Ewaldo Z,ipperer -�.�.-m

-----------------,_,_---

PubUcaç60 Oficial

PREfEITURA MUNICIPAl DI CANOIND4S
Edital de Concorrência Pública N. 01/71

o Prefeito Municipal de Canoínhas, Estad
terína, toroa público que se acha aberta,
setembro de 1971, concorrência, que' se realí
do presente Edital, na forma seguinte:

Obje A presente concorrência
propostas para aquisição de:

1) • Um rôlo compressor em tande om pêso sem lastro.
de 5.000 8 7.000 k com lastro d'água 8.000 a 10.000 kg., . /. •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••I.�.;li���I.�llili.I;.i.1 ••••••••••••••• 11 •.• 11 •••1.1.1111111111.111111 <: �I.IIIIIIIII •• III '�;II •• I.I.II.III •• I.IIIlargurá de- rolagem e 1,10 m a 1,30 diâmetros das rodas /
guia e propulsora d ordem de 1,00 e 1,30 m, motor de y ••••••••••••••••• i j •••••••••••.�fabricação . .nacionsl de . a' 50Bhp. di' ção hidráulica, trsns- H
missão hídrostãtíca, e di ositivos nor ais de limpeza e humi
dificação dos rolos.

2) • Dois �2) caminho 8

comaodo hidráulico, motor
de carga até 7.000 kg, rodad
normais, caixa com 5 Ccinco)

Propostas: As prop as deverão ser entregues na

Secretaria da Prefeitura M c aI, até as 12 horas do dia
primeiro de setembro de 19 .

As propostas deverão referi a todo o objeto, ou 8

parte dele.
'

A Prefeitura não se rig9 a aceí r a proposta de menor

valor, mas a que por 8 s condições ge ais ofereça maior COD�
veniência ao interêsse úblico a juizo e comissão julgadora,

Reserva-se, aínd , a' Municipalidade o direito de rejeitar
tôdas as propostas resentadas, bem co o o de tornar nula
8 presente concorrê cía, sem que disso d corra para os' con

correntes qualquer ireito de indenização o de reclamação.
As propostas deverão ser apresentadas m três vi.!ls.
Julgame to: As propostas serão a rtas e julgadas,

às 14 horas do dia .0 do setembro de 1971, po uma comissão
de três �3) membro, rêvísmente

. designada.
De tudo será lavra ata circunstanciada.
Pagamenfo: O pagameoto será a vist
Prazo de entrega: Os veículos e' compressor,

objeto desta concorrência, deverão -ser entregues tê o dia 15
de setembro de 1971. .

I

Canoinhas, 30 de julho de 1971.
Ass.

'

Alcides Scbnmacber - Prefeito Municipal

SINDICATO RURAL
DE CANOINHAS'

de Santa Ca
o dia 1.0 de

á nos têrmos

2v

II

La;rgue
I

êsteior
ex en
urn,dêl

' .:

ai e venha
enter

":: ni
01

'. ',OI

o
,e!

í,
s
81
eEstamos oferecendo, grá is, a campanha

"Dirija sem compromisso". I. escolhe
o modele Volkswagen dos s IUS sonhos, nós
lhe entregamos o, Carro e v. ,ai por aí para
comprovar tudo o que se diz õbre VW.
Vamos, largue êste jornal ja .venha

até nossa loja. '.

Depois de dirigir sem comprom"�..,.".,.__

inda mais certo de' que o seu
que ser Volkswagen.

nós estamos certos de que êle
. será eu.

R rque temos todos os tipos de
fi . nciamento, só faltando um: aquele
ué v; sugerir.
Que ,é que v. está esperando?

êl
11
II
11
11

, �

MALlON &.�CIA..�
Canoinhas - se.; .

"'1>
�'"

�t
•.

Vidal Ramos, 1195Rua �EVENDEDOR

'If.�TORIZADO ',: I
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otícias d'e'
rl:reveu: Esmeraldino M. de Almeida

Ai Pequena crônica para um grande Rei

:=::!' Um telefonema para longe. pm telegrama. Uma visita .ao campo

nto, Uma prece ou um almôco festivo. Cada um, de sua maneira, estará

e Itejando o segundo e mais belo domingo de. agôsto, «Dia do Papai».

Ije tudo é sentimento e gratidão. Agradecimentos àquele que é a garan

do lar, o chefe das decisões, o conselheira dos maus momentos. O

�I. E nêste domingo a êle dedicado, a homenagem do colunista a todos

papais do mundo, pobres e ricos, felizes e não felizes com trabalho

sem, mas acima de tudo, pai. As grandes decisões do mundo começam

stamente nele, para quem a soma de responsabilidade é compensada
a. la felicidade de construir um lar e uma nova geração. Abro um parên

lis para meu saudoso Pai envíando.rnínha eterna gratidão e saudade.

Lei Orgânica dos partidos com acréscimos
- O Presidente- da República encaminhou ontem ao Congresso

snsagem do projeto de lei alterando, com acréscimos, a nova Lei Orgã
Ja dos Partidos Políticos anteontem sancionada por êle. As alterações

i 'i�em respeito a que os nomes, siglas, legendas e símbolos dos partídns
r {·líticos extintos por fôrça do artigo 1� do Ato Instítueíonal N.o 2, não

.
.

derão ser usados para desígnacão de partidos extstentes ou que forem

li {':iados na forma daquela lei e nem utilizados para propaganda política
! {I rádio, televisão ou jornal. Determina ainda ser vedada a designação,

"nominação bem como a solicitação de aptos ou filiados com base credos

'tHigiosos ou de classe ou raça. (Gazeta do Povo).

! ii Serviço de propaganda nacional em cA.F.»

i Êste colunista amiba de receber um oHcio da Assessoria Especiál
iI I Relações Públicas da Presídênela da República nos seguintes têrmos:

.

tresidência da República Gabiuete do Presidente: Brasília, em 8 de junho
ii);' 1971 - Of. n." 1060/AERP. Senhor Diretor. Certos de que poderemos
i (tntar com êsse Serviço de Alto-Falantes entre aquêles que tem empres
)};do sua colaboração às campanhas cívicas que a. Assessoria Especial de

�Iações Públicas da Presidência da República (AERP) coordena em âm-

"to nacional, enviaremos mensalmente a Vossa Senhoria um ou maia
ii. }Scos .acompanhados de uma ficha, como a que se anexa ao presente, na

i

; ::í�d� J�d��:�g:;ã����i��:�o�efi���a: i���rraa����l��i�od���m�����o�
r-: ii gradeeendo o apõío que Vossa Senhonía por certo irá prestar a' AERP,
'••.>.• I\e apresentamos as expressões de nosso aprêço, Octavío Costa: Coronél

'

\ sseaser-Ohefe.
::.::::;::��:.

mN: Santas Missões. & cPré-Missão»

�............ As Comissões encarregadas dos trabalhos de preparação para a

1.·•••••• �d:6�: s���::gr�i;����n���d��::ráatêh�g�fa �md:���g��.a:aotF:�����
,L «Pré-Missão» estão se desenvolvendo a pleno contento. A Comissão de

IIi tur�ia e Promoçã<? de Promoção Social com suas pautas de trabalhos

iltmpletas tudo Indicando que será coroada de pleno êxito, por todo o

i t terior do munícípío, os trabalhos estão se desenvolvendo co:n muito

iiiii:i1tusiasmo e ótima receptividade por tôda a comunidade que integram
Paróquia de Papanduva.

.

r: !!f:
;ir Colégio de Papanduva com Cr$ 1.000,00, cVerba�

j r Nos&o nobre Deputado Federal, Dr. Aroldo Carvalho. procurando
I(lstificar seu valioso trabalho em pról da comunidade do município que

I fi boa hora lhe confiou o cargo, acabou de conseguir verba de um mil
; r -uzeíros para o Colégio Menino Jesus, de Papanduva. Nêste sentido

1"'lte
colunista que é também Presidente da ARENA. eis o texto do. tele

rama enviado: Congresso Nacional. Presidente da ARENA de Papanduva:
rasílla, 844804-48-30-10: - Informo prezado companheiro Ministério Edu

" 1Çl10 pelo ofício 90/71. doze do corrente dirigido Banco Brasil autorizou

: {ligamento Subvenção Ordinária, Cr$ 1.000,00 favor Colégio de Papanduva
�it incluido vigente orçamento República através emenda minha autoria pt
r roIdo Carvalho:

.

Deputado Federal. Aqui desejamos registrar o nosso

Ii �radecimento pela oportuna e valiosa colaboração.

; Casamento

.

Realizou-se dia 31 do mês p.p. o enlace matrimonial da Srta. MarIa
e Lurdes Adam. filha dileta do distinto casal Sr. Carlos V. (Alzira) Adam,
em o jovem Laudelino Cardoso, de tradicional tamüía.resídente em Taió.
ealmente foi um dos mais concorrídos caaamentos realizados em Papandu
li. a noiva com sua simpatia ostentando um lindo traje nupcial, dava um

olorído invulgar na presença dos inúmeros convidados que pontificaram
em belos e luxuosos trajes especialmente conteccíonadoa para a grandiosa
ata, Após as solenidades religiosas os eonvídados foram recepcionados
a Sociedade Hípica com um lauto banquete que. deu seguimento ao.

-. : nimadíssimo baile que se prolongou pela manhã do dia seguinte. Os

.'. otos da coluna. aos nubentes, almejando perenes felicidades, extensivo
.: !,OS seus Progemtores.

Passarela da Sociedade

Quem estará feltejando idade nova dia 11, (quarta feIra) é o

osso prezado e grande amigo, Sr. Alfredo Franco. o popular AIfredinho,
,
Bsponsável pelO' crescente sucesso deis programas sertanejos. Radialista

.. i. consagrado não 8Ó na cidade como também no interior, já ultrapassou
s fronteiras coestaduanas e hoje seu programa é ouvIdo por 'diversos
stados da Federação. Ao particular amigo aqui vão os melhores votos

e felicidlides pelo seu natalício; extensivo a Rádio Ganoinhas.

X X X X
,

,.
Dia 13 do corrente festetará mais um ano de sua preciosa exis

mOla <? sr
...Osny Schadeck, .Rocio da firma. que lhe empresta o nome,

10ÇO alDda. lá representa multo para Papanduva, eleito Vereador pela
�RENA, tem se destacado como o verdadeiro defensor dos interêsses

lUnicipais. A. coluna se congratula com o aniversariante, com- votos de
lUitas felicidades no porvir.

Material Escolar
da praça,

Verde

menoreS preços

-Ouro
,

Ltda.
; .

.

i,lmpressora
na

3.0 BPM, Campeão da 1a.

Olimpíada da PolídaMilitar
No último sâbado, no Eetâdio

. Reposo Tavares, da Polícia Mili.

tar, com o desfile : dOI atleta.

participante. e entrega de premies,
foi encerrada a la. Olimpíada da
Polícia Militar,.que apresentou o.

seguintee �elultadol oficiai.:
Campeões por equipes
Atletismo:

1.0 lugar SIPM - com 109 pontos;
2.0:t QG.:t 75 :t

3.° :t 3.oBPM. :t 74 :t

Xadrês:
1.0 lugar 3 ° BPM;
2.° ':t 2.0 BPM;
3.°:t HPM.

Tiro de Revólver:
1.0 lugar 3.0 BPM;
2.0' :t CIPM;
3.° :t QG.
futebol de Salão:

Oficiai. - 1.° lugar QG:
2.° :t CIPM.

Sargento. - 1.0 lugar 3.°
2,0 :t

€b. e Sds - 1.0 lugae
2.° »

BPM;
QG.
QG;

CIPM.

Escolar

Pentatlo:
1.° lugar CIPM;
2.°:t CB;
30 :t 3 ° BPM.
NOTA: Individual o 3.° Batalbão

conseguiu OI .eguinte.
primeiro. lugares:

- A equipe de Futebol de Salão
dOI Subtenentes e Sargento. do
3.° BPM foi campeã invicta, com
zero povt JI perdido.;
- Em Xadrês, foi campeão in·
victo o Aip Uf Getúlio Corrêa
do 3.° BPM;
- Clallificou.le em primeiro I�gar
no Tiro de Revólver, O' 1:.0 Tte.Luiz
Eugênio C. Uriarte, serviado na ci
dade de Lege. (4.8 CPM/3.0 BPM;
- No .revellamento 4 x' 400, foi
clallificado em primeiro lugar a

equipe do 3, ° Batalhão. composta
pelos .eguintel atletas: eb SOUZ8,
Sd Adão, Sd Daniel e Sd Teborda,

CLASSIFICAÇÃO GERAL:
- Computados o. pontos dai
diverlal provai, a claseificação
final palloo a ler a seguíntes
- Campeão. 3.° Batalhão de
Polícia Militar (Canoinhae), com

44 pontos;
- Vice-Cempeão - Centro de
Inetrução Militar (Florianópeli.�.
com 40 pontos: I

- 3.° lugar -

-

Quartel General,
com 34 pontos;
- 4.° lugar. Corpo de Bombei
ro�. com 25 pontos;
- 5.° lugar - Batalhão Especial
de Polícia (Florianópllil), com 15

pontos:
- 6.0 lugar - 1.. Batalhão de
Polícia Militar (Floeianôpclle),
com 13 pontos:
- 7.0 lugar - Hospital da Polícia
Militar (Florlanôpolis]. com 12

pontes:
- 8° lugsr- 2.° Batalhão de Polícia
Militar CChapecó). com 9 pontos.

Getúlio Corrêa
AIp or Rei Pública. do 3.° BPM

Notificações de Impôsto
de Renda serão logo

expedidas
OI 700 mil contribuinte. do

Impôsto de Renda do Paraná e

Santa Gatarina paliarão a receber
lual notificeçõel. para pagamento
a partir de meado. de agô.to,
conforme informação da Superin
tendência Regional da 9a. Região
Filcal, apó. reunião da .uperin
tendência regional coio o Serviço
Federal de Procell8mento deDado•.

Informa ainda a SRRF/9 qoe
o. contribointel � pelloa. filical -

que receberem loal. notificaçõe. 8

partir daquela data não' e.tão
luieitol a nenhoma penalidlide
legal. Quant.o aOI cheque. de rei

titoição e de poupanç81 157, lerão
também entregoel obedecendo ao.

metmol critério. do ano de 1970,
ou leja, automàticamente como

operaçãQ normal.

Festa
CAMPO D'AGUA VERDE

de15 deDia 1971agôsto
o Círculo de Pais e Mestres, do Grupo Escolar

RODOLFO ZIPPERER, convida todo o povo deCanoínhas

à participar da FESTA ESCOLAR na Sociedade de Tiro

ao Alvo de Canoínhas, no bairro do Campo d'Agua Verde,
em benefício do Grupo, com as seguintes atrações:

Torneio de Bolão - Tiro ao Alvo - Aviãozinho

Churrascada - Galinhas recheadas - Doces e bebidas.

No final será feita a apuração do concurso "Boneca Viva".

Contando com a presença de todos, antecipa agradecimentos

A Diretoria Círculo de Pais e Mestres

Responsável: Sr. Guilherme Prust 2

Aquarins""
Sauna,

. Informa instalado

��=;==========="======dJ

Novena Poderosa ao

MENINO JESUS DE PRAGA
Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás, procura e

acharás; bata e a porta se abrirá. Por inter io de Maria,
vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vo go que minha

prece seja atendida. (Menciona-se o pe

Oh! Jes
meu nome, :€le
Sagrada Mãe, eu, h

.

demente t

me, para que minha o o sej
Oh! Jesus que díss

minha palavra não pass

Sagrada Mãe, eu co

(Menciona-se o psd]
Rezar três

pedires ao Pai em
dio de Maria, vossa

ao vosso Pai, em vosso DO

ida. (Menciona-se o pedido).
o céu e a terra passarão, mas

intermédio de Maria; VOSSIi

inha oração seja ouvida.

alve Rainha. Em CasOS

9 horas e mande

graça.
E.M. A.

s Marias e um

Da deverá ser feita

qu.e tenha alcança

Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Traba
lhadores nas Indústrias de Serrarias' e de

Móveis de Madeira de Canoinhas

EDITAL·
O «Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Trabalha

dores nas Indústrias 'de Serrarias e de Móveis de Madei

ras de Canoínhas» em atendimento à recomendação do

Programa Especial de Bôlsas de Estudo-PEBE, dentro do

Plano de Comunicação Saciar da Assessoria Especial de
Relações Públicas da Presidência da República, participarã
das comemorações da Semana da Pátria, estabelecendo

para seus bolsistas inscritos no PEBE prêmio aos estu

dantes que se tenham destacado nos estudos de História
do Brasil.

.

Os prêmios tem por finalidade valorizar' o estudo
dos bolsistas que comprovarem haver obtido média igual
ou superior a oi�o, ou conceito equivalente .na· disciplina
«História do Brasil», no 1.0 semestre de 1971.

Para habilitar-se aos prêmios material escolar

completo a ser entregue. pelo sindicato no início do ano

letivo de 1972, o bolsista deverâ apresentar, até 30 de

agôsto, a comprovação de sua média, através de doeu...

menta fornecido pelo estabelecimento de ensino, assinado

pelo respectivo Diretor.
A Diretoria.

�.
.

Pris�ó debateu nI9'�a política de saúde
_

O Secretário. d,,/ Saúde, Prisco Paraíso, presidiu
encontro na tarde de': ontem (29), da' Coordenação de
Saúde Pública Hospitalar, no· 'qual se debateu a nova

política de saúde a ser implantada em Santa Catarina. Par

ticiparam os senhores Joaquim Pinto de Arruda, Manoel
América de Barros Filho, Genovêncio Mattos, Nilton

Marques da Silva e Fernando Ferreira de Melo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

Ih d 1971 zadal com recurtOI do Programa, dedusidae a. de.pe.a. (cinqüeota e um mil e quatrooentoe e cioqü ta 6
tU .• ,e e lO o 8

J admioi.tr.-tiva. e a. provilõe. e relerva. cuja consti- 110'), financiado pelo prazo de 15 (quinze)Institui no Município o Programa de For- tnição .eia indiepensâvel, quando ao rendimento fô., Art. 4.° - Fica o Poder Exeoutiv autorh
- • - .

.•. .uperior à .oma do. íten. I e II. firmar contrato. aceitando olâusulae e ondiçõel
maçao do Patrlmonlo do Servidor Publico

§ 3.0 _ Ao- fin 'de cada ano, contado da data mindo o ônue e encargo. financeir decorreblMIGUEL MARÃO BECIL, Prefeito Municipal de Major da abertura da co ,8, .erá facultado ao Servidor, o operação, emitindo nota. promillória. 'o valor dOI
Vieira, Estado de Santa Catarina, faz .abe., que a levantamento do. 1'0' e da correção monetária, bem rido. encergos, aceitando a particip o da IMPOI
Câmara Municipal aprovou e, eu .anciono a seguiute como do. rendim to. da quots-perte prodozida pelo DORA DE MAQUINAS AGRÍ AS E RODe

L E I:
ítem III do par afo anterior, .e exlatir. RIAS S/A "IMAR", no cont 'o de financian

Art. 1.° - Fica instituído no Município. na forma § 4.0 __ OI' oc ião de calamento, apoeentadoela, como Interveniente Sacadora d Letra. de Câllll
previlta ne.ta Lei e na Lei Complementar n," 8. de 3 traneferêneia 1'& 8 rei va, reforma ou invalidez do reeponeebílidade pela Preíeitur vinculada. aOI COD'
de dezembro de, 1970, o Programa de Formação do servidcr titu r da- conta, oderá o mesmo receber o. de financiamento, e em espeoi alienando fidilciàri81
Patrimônio do Servidor Público. vaiarei dep .• itados em se nome; ocorrendo 8 morte, • a. inltituiçÕel Iiuauceirae conceder o financiaQArt. 2.° - Q Município contribuirá para o Pro- êlle. vaI e. lerão atribuid aOI dependente. e, em Art. 5.0 � O Pod Executivo poderá tan
grama, mediante recolhimento menlal ao Banco do .ua falt BOI suce••ores.

der em garant:a subsí
.

ria do Financiamento I
Brasil S/A da••egnintee parcela.: 5.0 - Na forma dRI n forma de caução ou enhor, parcelas do FUIlII - 1% (um pOI! cento) dai receita. corrente. Conse o Monetário Nacíonal, o le yidor poderá reque- Participação dos Icípios resultante do llIi'própria., dedozidai a. tranlferência. feita. a, outral rer iberação do saldo de leo. de '

,itOI, para utiliza. de Renda e Impôs sôbre Produtos IndustritU;eotid�del'" da Admioittração Pública, a partir de 1.0 de ção ' otal ou parcial na compra de c própria. bem como do Im ,eto sôbre Circulação de M !
julho de 1971; 1,5% (om e meio por cento) em 1972 e § 6.0 O Banco do Braail organizará o darias, referente s exercicios da 1971 e 1972,12% (doi. por cento) DO aDO de 1973 e subeeqüentee: (laltro geral ,do. beneficiário. nesta Lei. ' como constituir. 9 Instituições Ftnancelraa, pr�11 - 2% Gdoi. por cento] dai traDlferêocial Art. 5.0 Fica o Poder Executivo otorizado a doras em csus róprla, para o fim especial de r�1recebidaa do Govêrno da União e do. Eatados, atravé. d d"" do Banco do- . asil S/A, e Banco......do Estado de I

'

. abrir, por conta e rtCOrlOI rspomven, cr ItO' fllpe-
Catarina S/ , ou qualquer outro órgão arrecel

do Fundo de Participação do. Município., a partil de ciais, deltinadol à execução da presente Lei,1.° de iulho de 1971;
, e compete e, as parcelas do Fundo de ParticllArt. 6.° - E.ta Lei entrará em vigor na ata de dos Muni, ias e ou Impôsto sôbre Circulação

Pa aío úOI'CO - N'ão re
__ calrâ, em nenhuma hi- bli -

d di -

c ârio
-

lua pu rceçao, revoga ai a, UpOllçoel em on • Mercado ''-3S, até o límíte das obrtgsções cont�
pôteee, .ôbr I tranlferência. de que trata êste artig Prefeitura Municipal de Maior Vieira, 2 de e inclu e com poderes' para substabelecer.
mail de uma c tribuição. •

Ih d 971
'

"
.

JU o e 1 .

'1.0 _ Se as quotas mencionadas neste I

Art. 3.° - contríbuiçõee pelo Barico.;\ do a) Mzguel Marão Becil _ Prefeito Municipal tiver a sua denominação modificada ou fi
S/A serão dhtribuidâ entre todo. OI lervidorel

díf

,

Hegistrada e publicada a presente Lei sub ituidas por outro impôsto, esta 00,0 1 lcaç!
cipa,. em atividade. be como da. entidádes da

taria Munic ipal na, mesma data. n
A

o impôsto substttutrâ a garantia de pegam
Di.trsção indireta e Iund -

el. obeervadoe o. .e
crítêríos. a) Jair Dirschnabel - Secretário § 2,° - O Município se obriga no orçsnà

ara 1972, coosignar verbas para liquidação
I - 50% (cinqüenta por ento) propore' Dai. ao

obrigações estsbelecídas pelo artigo 3.0 no monl
montante da remuneração percef a pelo le,r dor, no Lei N. 256; de 28 de julbo de 1971 'de Cr$ 37.730,00 (trinta e 'sete mil e setecenf
período;

rinta cruzeiros], sendo que no presente exer
II - '50% (cinqüenta pro. Autoriz� O Poder Executivo a adquirir rá dispensada 8 importância de Cr$ 43.720,00(

porcionais ao. qulnquêuine pelo
por compra um Trator Pá Carregadeira nta e três mil e setecentos e vinte cruzeiros),

.ervidor.

b t
. .

ti § 3.° - O Prefeito autorizad, írrevogàvelm
Parágrafo �ºico - A di.tribuiçã em com� con ralr empres mo

anca do Brasil SIA ou Banco do Estado deS
êste artigo .omente'beneficiará o. titulare na. MIGUEL MARÃO BECIL, Prefeito Municipal de M rioaS/A,ou qualquer outra fonte pagadoredaj r
mencionada. nelta Lei,' de cargo ou f nção d Vieira, Eetado de Santa Catarina, faz .aber q a ida neste artigo, a contabilizar 8 débito da c
mento efetivo 00 que pOliam adquirir stabilid Câmara Municipal dflcretou e, eu lanciono 8 leg, nte unicipio, em que foram creditadas' 8S pari

.

de emprêgo de natureza '�ão IH'ent aI. regjã16 L E ): ota do Fundo de Participação dos Munlcl
legi.loção trabalbi.ta. ,"

. 4:� Art. 1.0 _ Fica o poder Executivo lutori do a Impôsto sôbre Circulação de Mercadorias 8
Art� 4.° - O Banco do Br8lil N,�·i\ao qual co adquirir por compra, diretamente do fabricante o .eu se r ere o «Capub dêste artigo, I'IS importâlpetirá a admini.treção do Program��� "maoterá conta. diatribllidor exclueivo para leniço de cooltroção e con. corre pondentes à liquidação das obrigações contraindividualizada. para cada .ervidor' lçobrará uma co· lervação de eatrada., um Trator Pã Carregadei lôbre com financiamento 8 qUe se refere o art. 3.0 81

millão le .erviço, todo na for�a' el ôllMia pelo Con.' elteiral, de fabricação nacional. marca AIliI C almeu, rt. 6.0 _ Fica o Prefeito autorizado a I
.elho Monetário Nacional. '.'�:�_ modêlo HDS, equipado com Motor Perkinl, modêlo' essários c'rád!tos especiais e ou suplemenb§ 1.0 - O. depó.it9' á que le efere'''l� artigo 4-203, de 50 HP, no valor de Cr$ 81.450,00 ( tenta e correr as despesas com o pagam�nto da
não eltão euieito. a impô.to de rend ou coril'iibuição vm mil e quatrocentol e cinqüenta cruzeir.) para cia devida no corrente exercicio, por CI
previdenciál'ia, nem ,�!f·incorporam, pô qualquer fim. pagamento a prazo, lendo Cr$ 30.000,00 (t nta mil ecursos que se fizerem disponíveis.
,à remoneração do c!I'rgo, função ou emp cruzeiro.D de entrada e o laldo fioanciado.

Art. 7.0 _ Esta Lei entrará em vigor na dai

.

§ 2:° - A. conta. aberta. DO Ban' Art. 2.° - Outrollim, fica o Poder E vutivo su ,publicação, revogadas a8 disposições em contrlS/A, na forma delta Lei; .erão credita1al: autorizado a obter' financialílento neceuário à ferida
Prefeitura Municipal de MejJr Vieira, 2i

I - Pela correção monetária anl$l do .�ldo cre or, compra iunto à Emprê.a. de Finaociamentol, édito
.' Ih. de 1971.�be�ecido. OI, índicel aplicáveil à. Obrigaçõe. Reaju.- e Inveltimento.. com garantia de alienação Fiductávei. do Te.ou�o Nacional;' Art. 3.0 _ O. contratol de empré.timo e abertura a)II '�

,

Pelo. juro. dá 3% (trêl por centcD calcola. de Crédito a uluário com garantia de alienação Fidu.dOI, 8nuélmente, lôbre o .aldo corrigido do. depósitol; ciária, a .el.' firmado com a. citada. in.tituiçõe. de
, III - Pelo re.ultado líquido dai operaçõe. reali· ' crédito financeiro, importará no valor de �r$ 51.450,00

-----------------------------------------------

Hovena Poderosa ao
MENINO JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás, procura e
acharás; bata e a porta se abrirá. Por intermédio de Marie,
vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha
prece seja atendida. (Menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: tudo que pedires ao Pai em,meu Dome, 1l:le atenderão Por intermédio de Maria, vossa
Sagrada Mãe, eu, humildemente rogo ao vosso Pai, em vosso no
me, para. que minha oração seja ouvida. (Menciona· se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: o céu e a terra passarão, masminha palavra não' passará. Pôr intermédio de Maria, vossa
Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ou.vida.
(Menciona-se o pedido). '

Rezar três Aves Marias e uma Salve Rainha. Em casos
urgentes essa novena deverá ser feita em 9 horas e manda
da publicar tôda vez que tenha alcançado uma graça.

I. P_ J..

Carteira e Certificado de

1949, motor km 853072" côr

192787, pertencente ao

ano

::!.-'P-'-lTlusgo. Certificado n.

Rodolfo Scheide.

:Este Certificado torna-se

encaminhado segunda via.

I

ier sido

3

o Promotor Público na Relação Jurídica (II I

Escreveu: Dr. Joel Rogério Furtado - Promotor pól
Nunca pretendi ou, procurei humilhar um réu

em julgamento, quan:lo enfrenta, a assistência criticade seus concidadãos, no Tribunal Popular. Por umadessas ironias do l1estino, poderiam as posições estar
invertidas. Nelson Hungria, êsse alicerce do nossodireito penal substancial, já afirmou que qualquerhomem pode ser um criminoso de ocasião.

Apreciando, com profundidade e critério a ele
vada e dignificaute missão do Ministério Público, oDr. Lauro Guimarães, nôvo Procurador Geral da Jus·
tiça no Rio Grande do Sul, em seu discurso de posse,assim se manifestou:

"Imprensado entre o dever legal de exercer a
persecução punitiva e o dever não menos juridico de
promover a justiça, o Promotor é um tanto advogado,'um tanto juiz. No pórtico da ação, formular a denúncia,é, claramente, parte acusatória. Gonveacido, pelaprova, afinal que o acusado é inocente, transmuda-se
no magistrado sereno e imparcial, e clama a absolvi
ção, do réu, Curioso nidridismo êsse, nâó repetido em
nenhuma outra figura do processo. Sempre percebinesse posicionamento singular, traço identificador da
grandeza de nosso oficio público".

A. ação do. Promotor Público se 'desenvolve,
como já vimos, em quase tôdas as provincias �odireito" Em qualquer lide ou querela em que sejachamado a opinar,a faz com tranqullldade de espiritoe com elevado grau de independência. Mesmo em
questões contra o Estado Paternalista tem êle a oportunidade de seguir a direção que sua consciência lhe
indicar. É quase que como uma ingratidão do filho
para com o pai, se ficar ou lutar contra o Estado, no
entanto, mesmo sendo o mais difícil, se fôr o certo,deve ser essa a direção a ser seguida. Pode e deve
seguir o caminho mais justo e equânime - multas
vêzes êste é o mais difícil.

Mesmo encontrando dificuldades e incompreensões deve o Promotor seguir o caminho da equidade
e da justiça serena. Lauro Nelson Fornari Thomé,falando a respeito, assim se expressou:

Miguel Marão Becil - Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei na
cretaria Municipal na mesma data.

a) Jair Dirschnabel - Secretário �unicipal

"Não decaia, perante o consenso púbIi�'promotor, de sua função de fiscal imparcial, curl
impoluto, representante efetivo da defesa social",

O traballlo do Ministério Público na reli
processual é uma espécie de ingerência dQ Ól
executor das leis, na solução dll lide, ao pro�
aparar as arestas e alargar o caminh? que deve le'
neéessàriamente, a consagração da Justiça.

São Joaquim, em 26 de julho de 1971;
- continUI

•

t
'Nota de agradecimento
A família Mülbauer, consternadi

com o trágico acontecimento de seU
filho, irmão, cunhado e tio,
Mário Mlilbauer,

falecido domingo último, vem por
meio dêste semanãr�o agradecer ao!
médicos Drs. Mário Mussi e Antonio
Merhy Seleme, bem como todos o!

parentes, amigos e o povo em geral,
que demonstraram solidariedade nO
dóloroso transe.
A todos sua eterna gratidão.
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CORREIO DO NORTE 07.08.1971

l1\tividades da Câmara
de Vereadores

. Comparecimentos
I Compareceram à reunião ordinária da Câmara Municipal,
realizada em 15 de juoho dó corrente ano, os seguintes Edís: Sra.

OI Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria, Adhemar Scbumacber, Pedro dOI

�I Santos Corrê Alfredo Franco, Francisco Bueno de Siqueira e

bl Guilherme Peus .

t Não com recimentos
Deixaram de c pa�ecer à sessão acima específicede, 09 Ve

,readores, Edmundo Bitte ourt, João Seleme, Jair Leesack, Beno

I
Fridolin Fuck e Alfredo I Paul.

. .

"

Q'Expediente recebido 'Senhor Prefeito.Municipal
Q Ofício n.o 100 de 15/6 7 J, comunicando o sancionamento

I de lei, sêbre lei promulgada pe Presidência da Casa e, versando

'I ainda quanto a providências toma s a INDICAÇAO do Vereador

n Paulo Eduardo Rocha Faria. refere e a construção de Rêde de

; Energia Elétrica em Mardlio Dias. O io n." 99 de 15/6/1971, enca-

minhando à Câmara, projeto de lei, q isenta de taxa es veículos

,I motorizados. Idem, � projeto de lei que a' era e retifica artigo de lei,

OI sendo que os. projetos acima especifica 08, foram despachados à

I Comissão de Legislsção e Justiça para exa ar perecer,

, Projeto de lei de origem egis ativa

iii . A Comissão Executiva da Câmar!l a r>!iS tau à deliberação

I: do Plen�rio, . pr�jeto de lei que dispõe sôbre rr�gação d� horári?
na

.

RádIO C�nolDhsa Ltda., matéria ellta q' fOI encamlnb.Bda a

n Comissão de Legislação e JUlltiça .peea emitO ; arecer.

Requerimento de Vereado
O Vereador Alfredo Ivo Paul, en minh u através da Mesa,

li para deliberação do Plenário, requeriment aolicit ndo licença psra ali

ln sessões da presente senão Legislativa, ndo-Ihe mesma concedida.

n Designação para inte
o A Presidência da Casa, obe cendo pres ições regim�ntais,
,I designou o Vereador Francisco Bue de Siqueir, para int;;grar a

II €omissão de Finanças e Orçament da Câmara. i/'
'

�I Pareceres -das Comissões permauent s da Câmara

,
A Comissão. de Redeçã eleberou Dare rés' e textos finais

iii,
de confcrmidsde com o aprovad • aos seguintes rofetos de lei: Que

S prorroga vigência de lei; que á nova redação o artigo 5.e da Lei

n,O 848 de 20/9/1969 e, que rorroga o prazo para pagamento sem

: multa, do imp8sto predial e te itorial urbano; endo que eltas matê

III
riaa permanecerão na Seeretari da Cala por 4 horas. em obediência

cl às 'prescrições regimentais.
8 As Comissões' de Legisla Iça, Finanças e Orçamento.
âl apresentaram pareceres favoráveis jeto de lei de origem Exeeu-

ra tive, que fixa a contribuição do município de Canoinhas para o pro

� grama de formação do petcimônio do' servidor público; o parecer

I
entrou em forma de substitutivo, não lhe alterando o espirito e nem

l� o objetivo, mas dando-lhe melhor clareza e int pretação, frente ao

a
mandamento federal pertinente que regula a téria no âmbito mu-

o nieipal, havendo o Vereador Pedro dos Santo Corrêa tecido elogios
aos relatores. das Comiasõee, pelo substit vo apreaentado, O qual
submetido a la.

.

cuesão e votação. foi a ovado.
ai
trl Outras d 'berações do P nário

2!
Foi aprovado la. e única di ussão e votação, o requeri.

mento de licença pelo r ante da atu Sessão Legill!ltiva, do Vere·

ador Edmundo Bittcmcour. para trat de assuntos particulares. Foi
II aprovado em 28. discussão votaç, o parecer da Comissão de

Ia Legislação e Justiça sôbre o p iet de lei de origem l�giBlativa que

dispõe sabre nomenclatura de ru

Paulo' Eduardo Rocha Faria,
facultadas pelo Regimento
asse da palavra, agradeceu
o à lua Indicação. quanto
Marcilio Dias, e das pro
ito,
fêz alocução referente a

ou o episódio da Batalha

......_."![..ele acontecimento hist6rico.

usando

]
úl
j�
lrl
1",

1971.

Expediente da Câmera

t Agradecimento
A FAMÍLIA DE HenrigueWeber,
vem por meio dêste agradecer ao Frei Hermenegildo,
aos vizinhos, parentes e amigos, e a todos os que

ajudaram e acompanharam à sua última m·orada.

A todos um Deus lhes pague.

Canoinhas, 3 de agôsto de 1971.

�8
eU

r,
OI

A G O R AI
,

.

�� Adubos
�� Casa Agro Peco

o!

RUA

simples ou granulados
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- CANOINHA'S ,·· .....

'· ..··'.··'·."'__• 1
_

ITA

n Conjunto [�ucacional re�ro Reitz
,

Pretende perpetuar a memó
ria du saudoso professor e con

tinuar sua obra educadora,
preparando o jovem para a

sociedade, transmitindo os re

cursos cíentíücos e técnicos,
abrindo vos caminhos f' mos-

.

trando os mos da pátria. '

O C.E.P.R.
dade de cursos ra

maior número d
interêsses.

em Joínvílle. :E: muito concorrido,
porque dispensa Matemática,
Química, Física e Biologia.
Inicio 9-8·71.

3) O Colegial' Cientific
dureza é um curso

ao clássico e ab Química,
Física, Bieilo' e Matemática.
Tem de

.

ado ínterêsse.porqus
pr para as faculdades

IS cientificas e técnicas. -

Inicio 9·8-n.

o profeseor Augusto
s Lézin, natural da
fixa residência em

aprende Portuguê
método; eontí a

Inglês com rof.
Oleskoví , autorí
iverso reinamen

/

Civil; com
ata, acadêmico

os treinamentos;
ôra Suely Artim,
cola e estagiária
nidos; com 88

unice Costa e

a de Lima, ex
a e treioadas, em
pelo centro de
lícada.

s e matrículas para

todos os cursos - Rua Getúlio

Vargas, 527.

Professor livaldo .I, OIeskovicz

Aniversariantes da Semana
residente em Rio Negrinho.
DIA 11: /I exma. viúva sra.

dona Emitia Ruâey; a sra..
dona Suzana esp, do senhor
Vitor Borges Vieira; os srs.:

Walter Prust e Cláudio Ga

dom, residente em Major
Vieira; as srtas.: Regina
Maria .-Mayer e Clara Sidorsk;
o menino Mauricio filho do
sr. Aloisio Partala.

DIA 12: a senhorita Maria
Evani Borges fie Souza; a

menina Marilene filha do sr,

Walmor Furtado.

DIA 13: os jovens: Márcio
Blosteld e Wiegando Greffin.
Aos anioersariontes, nossos

sinceros parabéns.

Votê sabia!

de 'Rosas

Segundo infori:oações dadas pelo
Ministro da Fazenda, o Brasil
estuda junto aos govêrnos de

Portugal, França e Itália, a ins

talação de mais. três agências do
Banco do Brasil, que leriam. res

pectivamente, em Lisbês, Paris e

Milão. ANIVERSARIAM-SE

HOIE: o jovem João Alberto
Borges da Silva.

AMANHÃ: os senhores:
Francisco Langer, Cândido.
A. Rocha e José 'Wa,denski;
o menino Guilherme Neto filho
do sr, Affonso Grosscopt.
DIA 9: a sra. dona Ana

esp. do sr. Prancisco Langer;
os jovens: Bernardino Cezar
Fedalta e José Silvio Bialeski;
a menina Marilze filha do
sr, Ieodoro Tarcheski.

DIA 10: o sr. João Werka;
a srte, Esmenia Voigt; o

Ijovem Silvio Lorenço Watzko;
a menina Guiomar Miriam
filha do sr: Antonio Soares,

Mudas de Rosas enxertadas, 14 variedades.

Viveiro no Alto das Palmeiras, em frente ao

Campo de Futebol do Palmeiras E. C. e pôsto de

venda na Cooperativa Agro-Pecuária de Canoi

nhas. - FONE 232.
Delfino Koch' I

um minuto
o CIVIL, de NEREIDA

x X

O Ministro do Interior afirmou

que a SUDENE eplicarâ, ainda
êste aDO, mais de 1 milhão de
cruzeiros em programas de eletri·

ficação rural. DOS Estados do Ceará,
Paraíba, Bahia. Rio Grande do
Norte e Minas Gerais.

X X

O Ministro das Comunicações
anunciou que está sendo ultimada
a instalação de um milhão de
novos telefones n6 ál'lia da Com

paobia Telefônica Brasileira ..com

preendendo os .Estados da Guana

bara, São Paulo, Minas Gerai.,
Espirita Santo' e Rio de Janeiro.
O projeto que envolve um' inves

timeuto de 600 milhões de dôleres,
contará com a mão-de- obra necio

nal, e inclui as cidades de Recife
e Salvador no sistema de discagem
'direta à distância, já funcionando

.

em caráter experimental.
X X

I Mudas

no

que

um

em ap.ena.

to e qualquer documento

V. Sa.

5

São Paulo conta com 263 emis

saras de rádiu e 12 de televisão

e com 362 jornais.

(Transe. do Noticiário do Exército)

Impressos em geral
(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e

perfeito \

Impressora Ouro
Verde Ltda.
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.
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Concorrida e das mais pro
veítoses 8 reunião da AMPLA,
realizada sábado último em

nossa cidade, tendo a Prestigiá-la
o Presidente 'e assessores da

*==='====>#='�"'================* SUDESUL,dr. Paulo de FreitaÉ
, Melro, Deputado Federal Aroldo
Carvalho e Estadual Benedito
'I'h.. de Carvalho Netto, vindos

especíalmente ,de Pôrto Alegre,
Brasilía e Florianópolis para o

conclave. ,,o'"

AGUARDEM PARA MUlTO BREVE:

Gigantes em Lulas - Cassino Royale-Pistole.i.
Por recente ato do Governa- ro do Passo ,Bravo - A Marca da Ferradura

dor Colombo Salles, o Gi�ásio ,� lÁ .,', ," J
mB1.e.llm.mt&�.IB1I1.B.BtiI••••IIII••••iI mm••IIm1f1lll.IIBllmm•••ml

�
,

'I

I
I
I
I
I

.

S. A.) p";"""e:�'"
. I

•••m.���m��.�.�••BB•••1

I,

Allo xxv
-,
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"

ln crem e n t a c ão
,

, ',' � ,

ZÉKE-
=====*.====== ,/

O PLÁ li

MODERM. TROPICAL BAND':· um conjunto realmente
muito bom, Talvez seu único defeito seja não tocar mústces
do Tim Maia J� outros nacionais muito 'ouriçados. Mas assim

mesmo, êsse conjunto de 'Mara dá um magnífico recado e

curte um tremendo som.

* "O" JORNALZINHO" de julho, trará uma entrevista'
exclusiva, concsdíâa por Altemar Dutra, por ocasião de

sua passagem' por .Canoínhas. A entrevista foi conseguída à
duras penas', 'pela reportagem do hebdomadário oficial dó
Grêmio :;XV de" Julho.

'

iC Foi antecípada a dàta do baile sUma Noite no Havaí>.
Será no dial:' 21 próximo,' no Clube Canoinhense.

A promoção contará com a presença do conjunto ST0NES
de Joinvile. O «Baile da Pesada» ficou transferido para uma

data a1n9,a a ser estudada. O conjunto Stones, está fazendo
testes 'de gravação, em São Paulo. Esse nós garantimos:
é bom mesmo!

'
,

* Dia 28 víndóuro � presença do INCRESOM DO Apolo
, - «Quando a Primavera Chegar» - Sarau dançante com

luz negra. Mesas: Cr$ 15,00 - Ingressos: Cr$ 5,00. Som demássss!
, * O que mais chateia n6 Televisão, são os comerciais.

Ainda há as firmes que produzem anúncios inteligentes,
como a Cíca e a Atlaritic. Mas há também, os comerciais
mediocres (a maioria dêles] como os da Universal e Frrs
chmanns, de, Curitiba. As companhias de publicidade deviam
melhorar o nível dos ccmercíaís, 'porquê, 'aUnai, o anúncio
é o retrato da emprêsa.
.* OI! Colégios canoinhenses estão começando a, se movi-

mentar no sentido de efetuar os preperativos para o

desfile cívico ,do dia 7 de setembro. Já começam a se ouvir
rufar de tambores.

' '

* O presidente do Clube Canoinhense, sr. Wilson Seleme,
pretende concluir, antes do término de sua gestão, 8

Boste dó Clube. Isto virá incrementar ainda mais a vida
'social canoínheuse.

* O Grêmíç XV de Julho reunir-se-á hoje pau' acertar
os detalhes para o baile «Uma Noite no Havaí>.
AGUARDE: O TRINKO.*

* As garôtas canoinhenses que irão debutar êste ano, são
,

- as seguintes: Mária de Lourdes Ferraresi, Sheyls Greíppel,
Kathleen E. Gassenferdth, Beatriz Ribeiro da Silva, Clíomaura
-Bojarskí, Terezinha Wrublevski, Msristela Bartníck, Maria
Ângela Ferreira e Maria Helena Voigt. '

* As 15 horas do dia 23 de julho P,P'1 nasceram no Hos-
pital Santa Cruz, os primogênitos do casal Maria Con- �

ceição e Gilson Borges. Os gêmeos, um casal, ehamar-se-ão,
Mara Crístíene e Gilberto Luis . .l\ps pais e filhos, felícítacões.
* Avançou no tempo dia 31 p.p., o chapa Marcos Zimermann.

Cumprimentos.
* Outro que' amadureceu dia 4 p.p., foi Evaldo ViU. Ao

Vittinho, cumprimentos incrementados do· Zéke.
* Alô papais, um abração «procês» tá legal?

Foro do contexto
O fã-clube de Fllávio Cav,alcsnti não'gostou da «gozsd8»

que nós demos nêle à semsna passada. Insinuaram que com

aquilo nós o chamamos de :«burro». Mas qual é a de vocês?
Ê lógico, é público e notório, que Flávio Cavalcanti jamais
iris se preocupar em saber se Canoinhas fica em Santa
Catarina ou no Estado do Acre. E é lógico que Flávio é·
uma pessoa' inteligentíssima. Ele sabe jogar com os Eenti

mentos, explorando a8 emoções. O que atesta 8US capacidade
intelectual é o fato de êle estar fezendo um programa de
âmbito nacional, e que dá um IBOPE tremendo. Então, qUE'
fique bem claro: nós não o pichamos. Apenas o gozamos
p�la manc�da. E mancada é cõisa que todo mund9' dá. Até nós.

* Nós teriaqlOs ainda 'muit6 ,mais coisas pra' dizer, mas o
,

espaço li curto paca. Estamos partiodo"para a semana

que vem. By.

A q u e"c e d o r e s

F o 9 Õ'e s a L e n

em"
.

NOTAS

x x x,.'"
A eleição .na .Cooperativa do

Mate a realizar-se amanhã mo

vimentou a classe ervateira,
reinando geral expectativa em

tôrno "do seu resultado, cujos
cendídatos são os seguintes:
Braullo Ribas da Cruz, Julio
Budant Juníor e Tobias de Lima.

x x :li;

Os médicos canoínhenses drs.
Antonio Merhy Seleme e Adel
mo Budant; 'êste clinicando em

Concórdia" se-guirão dia 15 pró-
'ximo para G Rto de Janeiro,
afim de partícíparem de um

Curso de Especialização.
x x x

Dr. Kenshy, técnico japonês
'em fruticultura que nos visitou

segunda feira última, convrdado
pela Municipalidade, proferiu
palestra sôbre o assunto dizen
do da excelência de nossas

terras para a fruticultura, princí- '

palmente, de pêssegos, ameixas
e nectarina.

x x x

Importante reunião terá lugar
segunda feira, dia 9.,_ pelas 16
horas, no, recinto da Câmara
Municipal, convocada pelo Pre
feito, sr. Alcides Schumacher,
para eleboraçãs do programa
da Semana da Pátria.'

x x x

Esteve em nossa cidade, 4a.
feira última, o conhecido indus
trial, sr. Romano Masstgnan,
fluente politico do oeste cata
rinense.

x x x

A "Admínístreção Municipal
iniciará ainda êste ano o asfal
tamento de ruas de nOS8& cíds-'
de, inaugurando o nôvo ststema
entre nôs, cujo processo é mais

rápido e o custo quase igual !la
do calçamento.

x x x

Dia 12 de setembro próximo,
exatamente num domingo, o

Município dE Candinha8 com

pletara 6Q Bnos de 8ua emanci
pação política, desmembrado
que 'foi de Curitibanos.

x x x

E amanhã é dia de festa na

localidade do Salto, d'Ague
Verde, com um bom 'churrasco
aguardando a todos.

x x x

a Gás,

,....

ESPA,RSAS
S80.ta Cruz passou a denomí- buquerque a nova e bem iOSI
nsr-se Escola Básica Santa Cruz. "láda Borracharte- e Lan�hon!

"3 EstrêI8s", à diaposíção
todos os motoristas.

x x x

Já instalada na Rua Cêl. AI-

Notíc,ia do 3.0' Btl. de polícia Milit�'
,

Reuniu-se dia 22. de junho último, na sala' de meios I
3.° Batalhão Januário de Assis Côrtes, os membros do "Tiradenl
Futebol Clube", para, que se processassem os trabalhos de eleiç�
para elegerem a nova Diretoria, que 8 p,8rtir daquela data, p_
sará a dirigir os destinos da entidade. Votaram 1:i8 associsdt
entre Oficiais e Praças, levando uma- vantagem de 18 votai
seguinte �h8pa:,

'

Presidente - 2.° Ten César José Rosa
Vice Presidente - 2.0 Ten Neri dos' Santos
1.0 Secretário -

Asp. Of Getúlio Corrêa
2.° Secretário 3.° Sgt Luiz' Celso
1.0 Tesoureiro Subten Francisco Souza
2.° Tesoureíro 2.° Sgt Vitória Radicheski

Conselho Administrativo
1.0 Membro _ 3.° Sgt José' DrsnchisfJ
2.°' » _ Cabo -Nelson' Vieir�
3.0 » _ Cabo Favoríno de Amon

"

4.0 » - 3.° Sgt Miguel Amir Adi
5.;0 , » - 1.0Sgt Vitor Ferraz de Del

j,
6,0 » - Sd Waldemer. Artner

� 7.0 '» -, Cabo Alvaro Tomsz Viei
,

, Orador - 2.° Sargento NestorNeri Emeri:
Guarda 'E,sporte - Soldado José Brasil de Lima

,--..------.:'..".----------------
V er a

n

Cruz,
LANÇADOR. DE SU'CESSOS)
\ .. 1:.·

.::- APR�,SENTA -:-

m lIe.,ão única aI 20',15 horaa - censuea 14' 8nOl

rm 9Up�" filme Daci�nal todo colorido:
, I

Ascencão eOuedà deum Pa ,: fera I

(

DOMINGO. em' ês ae••õel" 88 14 e 17 h
aI 20, O horal -, censura 14

DIA 09. 2a. feira, e .e.llão �a 20,15 h

Colu�bia Pict

OI

cenl.148no.
tada colorida,

Diabruras

DIA 12, 5a. feira ..
-

UMA ESPETACULAR P

Espetacular
DIA 14, .ábado - 8 20,15' horaI '- ce

DIA 15, domingo 88 14,09 horaa - c

várias v�zes,

E I \. P Eo
Colo,s81 filme que

do Tri·
Edson'

conquista

domingo. aI 17,00 hqraa - c lura livre e

8. 20,00 horaa .u�a 14 an0'll

Formidáve! BaDg-baDg muito lux.� todo
-

orido, cinemascope

SETE PISTOl':! GRINGO

DIA 15.

Farpado,
QUE' NINGUÉM
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