
fi o FRICAS' vai fDD�ionar
mesmo, já em novembro
MAIS UM GRANDE FATOR, DE DESEN-

V'OLVIMENTO DA REGIÃO
,

, Depois de muita espera, marchas e contra marches, enfim,
o FRIGORíFICO CANOINHAS S.A., o FRICASA, conhecido de
todos, vai entrar em pleno funcionamento.

Sonho de um grupo de industriais, .epoíado maciss'ame�te'
por milhares de acíonístas, com sacrifícios vários, foi construido
o Frigorifico Canoinhas S.A., monumental obra, erguida, aos

poucos, na estrada da Fartura, no bairro da COHAB.
Empreendimento de vulto, buscou-se empréstimo bancá

rio para a lua conclusão.

Contudo, apesar de todos' os esforços e tentativas em .

setores vâríos, impossível foi o seu funcionamento, concluindo
seus Diretores, já no principio, em paralizar as fluas atividades.

Procurou-se, então, de todos os meios e modos, um gru
po interessado que tocasse ou adquirisse, àquele fim, todo o seu

complexo.
,

Surgiu' agora o grupo CATEI, comandado, pelo grande
industrial oestino, sr, Romano Massignam e as demarches chega
ram a bom têrmo, na tarde de domingo último, em prolongada
reunião em Curitiba.

'

,O Govêrno Estadual contribuiu decísamente para (I bom
,êxito das demarches, através da Secretaria da Fazenda e os In-'
centivos oferecidos.

Nesta oportunidade, auspiciosa para todos, .devemos, por,
jU!;ltiça e gratidão, todos, rendermos um preito de homenagem e

agradecim'ento aos idealizadores de vultuosa obra e seus princi
pais construtores, srs. WILMAR FRIEDRICH, ,ALCIDIO ZANIOLO
e JOÃO PEIDRASSANI, além do engenheiro dr. Alfredo Scultetus.
Aplaudidos por muitos, incompreendidos por poucos e combatldos
e atacados por alguns, êles levaram, as vêzes com sacrificios muitos,
.0 empreendimento eté o seu fin�l.

.

Então, 'mesmo com prejuízo de vulto, êles que retém a

'maioria das ações, acordaram em se unificar ao aludido grupo,
possibilitando, assim, os necessários e indispensáveis recursos,
para o pleno funcionamento do FRICASA, olhando tão somente
os altos ínterêsses da coletividade, melhor dizendo, do nosso

interior empobrecido, ávido e carente de uma injeção para me

lhores dias.
Cabe agora ao nosso ínterlan, a todos que lá labutam,

partirem para uma nova éra, a de plantar e criar mais e melhor,
assistidDs, como sempre e no momento com mais vigor e inten

sídade, pelos competentes técnicos da ACARESC e SECRETARIA
DA AGRICULTURA. :Eles todos estão ai para a grande tarefa.

Mãos à obra, senhores, o AMANHÃ' é HOJE, como bem
disse o Governador Colombo Salles, em seu memorávél discurso
de posse.

Notícia do BPM3.0
No dia quatro de março do corrente ano teve inicio no

Quartel do 3.° 13PM, Januário de Assis Côrte, o terceiro Curso
de Formação de Cabos Combatentes.

.

A aula inaugural foi Olinistrada pelo B:xmo. Sr. Dr. José
Ivan da Costs, Promotor da Comarca de Cano�nhÍls.

A Turma, contava em principio. com 39 alunos, dos quais,
na la. Verificação (18 matérias) (12a. semana), foram réprovsdos
11 alunos.

.

, Algum tempo depois 2 (dois) fora-m desligados do Curso,
por não cumprirem normas previstas pelo Comando.

,

Na 2a. Verificação e Exame Final mais 6 (seis) não con-

seguiram média suficiente para aprovação. ,

Sendo assim 21 (vinte e um) alunos formar-se-Ao Cabosl
COJinbatentes.'

,

Data: 30 de setembro de 1971.
Nónie da Turma: Major Edson Corrêa..
Patrono: Coronel Fábio de Moura e Silva Lins - Coronel
Comandante Geral.
Paraninfo: Exmo.Sr. Alcides Schumacher-PrefeitoMunicipal.
Homenagem Especial: Coronel Roque de Oliveira Me�des.

Homenageedos: Tenente Walsin Honaíser Garcia, Tenente
César José Rosa, Tenente Neri dos Santos, Aspirante a

Oficial Getúlio Corrêa.
::Estes novos formandos estão aptos a exercer quaisquer funções,

atribuidas a seus postos, nl PM.

_

TELEGRAMA DA ASSEMBLÉIA
O Prefeito sr. Alcides Schumacher recebeu telegrama da

Assembléia Legislativa, subscrito pelo 1.0 Secretário, De�utado
Angelillo Rosa, cumprimentando pelos 60 anos de emaDclpaç,ão
do Município, proposição apresentada pelo Deputado Benedito
Therézio de Carvalho Netto e aprovada pela Casa.

'éentro de Saúde de Canoinhas
5.0 Distrito Sanitário t

Com�nicamos, à população, que o Gentro de Saúde de

Canoinhas a partir do dia 1.0 de outubro do corrente ano passará
a ter os expedientes assim distribuidos:

De 2a. até 6a. feir. das 8 às 12 horas e das 13,30 até
àa 15,30 horas.

O expedíeate 'da tarde, 13,30 às 15,30 horas, somente pa�a:
Vacinações, Policiá Sanitária, Abreugrafia (Raro X� e Secretaria.

Wenceslau José Duarte - Encarregado do Expediente

Ano XXV CanoiAh.s - S.nta Catari_na, 25 de setembro de 1971 - Nú'mero 1145

CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

•

apcro Colomboa
nístratívos dêste Estado, a

sua irrestrita confiança em

que os' objetivos revolucio
nãrios de 64, aliados aos

elevados ditames contidos
no Projeto Catarinense de

Desenvo1vimento, sirvam

como exemplo maior de

coragem e decisão neste
País, carreando para todos
nós, unidos na sua definitiva
implantação, os louros da

grande vitória final. Consi
derai 'as decisões dêste

Congresso, como' oportunas
e preciosas colaborações de
vossos irmãos catarínenses,
no desejo de tornar menos

espinhosa vossa difícil tarefa.
FlorianópoHs, 16 de setem-

bro de 1971. Respeitosa.mente, Coronel
Ary Oliveira _' Presidente».

Micro-Regiões:
A Mesa Diretora do 1.0

Congresso Catarínense de

Municípios fêz entrega ao

Governador Colombo Macha
do Saltes, na tarde' de ôa.

feira, dia 17, por ocasião
_

do
encerramento do conclave,
'da seguinte mensagem:
«Excelentíssimo Governador
Colombo Machado "Salles -

Digníssimo Governador, do
Estado de Santa Catarina.

-

A Presidência do Congresso
Catarínense de Municípios,
com a' aquiecência e sob o

inteiro beneplácito de todos
os "componentes das treze

(13) Assocfações Micro-Re-

-gíonaís que compõem o Es

tado de Santa Catarina,
cumpre externar a Vossa Excelência,
como firme timoneiro dos destinos admí-

/

'Dla da Arvore
Vinte e um de setembro ... 8

horas. Escolares apressados che
'gam a seus estabelecímentos de
ensino.
Interessante de se notar é que

parecem estar um pouco muda
dos nêsse dia. Realmente, &I

menínes aparecem trazendo

quantidades de flôu!s para seus

mestres. Os meninos trazem

ramagens muito verdes para
adornar sua 8ala, de aula.

Houve quem dissese e contasse
em prosa que 8 primavera ale-

gra os homens.
'

É verdade!

Nêsse dia,- 21 de setembro,
notamos na fisionomia das cri

anças, jovens e adultos aquela
expressão -desanuvíade de ado
lescentes despeeocupados.'. .

.

Também pudera! Saindo aos

jardins, ebservamos 8S flôres
tôdas desebrochando, sentimos
o perfume das glicínias aliado
à beleza incontestável do ama

relo vivo dos ipês. Tudo isso
numa miríade de côres e na

explosão de alegria que jorra
dos hinos harmoniosos dos ínú
meros pássaros que imperam
livremente 'nessa fulgurante
manhã.
'Toca o sino da escola.
As crianças em fila mas,

muito inquietas entram para a

sala de sula.

A professôra, em seu rítmo
normal de trabalho prossegue
com as matérias do dia anterior.

Entretanto, algo não está
certo. Tôdas as crianças· sem
exceção continuam inquietas.
A . professôra chama a atenção.
Os alunos continuam inquietos.
A professôra olha o relógio:

10 horas.
O sino toca.

Finalmente chegou o grande
momento. Os alunos reunem-se

no grande pátio do colégio e 8

Diretora anuncia que vai ser

dado início ao programa festivo

. ,Vinicius M. Allage
Relações Industriais

RIGESA· Celulose, Papel e Embalagens Lt.da
zam o plantio de uma árvore.

Logo em seguida, o aluno
mais jovem do colégio, com tôda
a sua inocência mas com garbo
e altivez coloca uma placa junto
aquêle . sêr que acaba de ser

íncorporado à terra.

Nessa placa diz:

«Ola da ÁrvQre»
21/o�/1971. .

dêsse dia.

O Pedrmho declama a sua

poesia. Os alunos do L° ano

cantam a letra da música especi
almente ensaiada para essa data
e o Paulinho faz a sua oração.
A Diretora chama a stencão

de todos para o centro tio jardim.
Ali, entre flôres e ramagens,
alguns alunos do 4.°, ano realí-.

Inovaçã.o e Comunicação
Por: Alfredo de Oliveira Gareindo

Frigorífico, Agora Realidade
A notícia da semana, medida de vital importância para dínamízar

a economia canoínhense, foi a incorporação da CATEI (Comércio-Admi
nistração-Transporte, Exportação e Indústria (50%) ao Frlgorfftco Oanoí
nhas. Conclui a transação entre os dirigentes da CATEI e do FRICASA,
ainda êste mês funcionará movimentando o maquinário. De outubro em

diante, será normal o Iuncíonamento, com o abate de 200 suínos e 300
bovinos. O· Frigorífico tem maior capacidade que· será aproveitada tão
logo seja conhecida as posslbtlldadea da mat�rla prlma- do Município.

Atualmente a CATEI, importa a matéria prima de Lacerdópolis e

Agua Doce, Já estão organizando pôsto de compra em Canoinhas, Major
Vieira e Três Barras. Essas medidas iniciais são fundamentais para a

instalação definitiva 'da produção industrial e criação de outros setores
do reaproveitamento da matéria, como sejam: fábrica de pressuntos, sa
lames, Irescaís, mortadelas. xarques e banha. O funcionamento do Frigo
rífico além de representar importante fator de Integração e segurança em
tôda a região, obsorverá uma grande parcela da mão de obra disponível,
notadamente na área agro- indústria.

Possuindo a CATEI 50% das ações, as demais Incluem o grupo
z Ganoinhas que permanecerá também na Direção. A notícia, fora de qual
quer dúvida, foi a melhor da semana, podendo ser até o «acontecimento
do ano.»

.

AGUA
,

'

O Estado de Santa Catarina celebrou com os organismos do
Ministério do Interior, três convênios da maior significação para o desen
volvimento: abastecimento de água nos 197 municípios catarínenses, É o
maior convênio pera o setor de saneamento, cujo valor' é de 01'$
·160.282.800,00, sendo que. 50% serão financiados pelo BNH e o restante
pelo Estado e Municípios. Canoinhas que já tem todos os estudos prontos,
já pagando mensalidades, será certamente Incluída do Plano. Outros Mu
nicípios como Três Barras, Major Vieira e outros, irão beneficiar-se, quase
que obrigatoriamente. Estão ínoluídes nos 197.

úLTIMAS
O Deputado Benedito Th. de Carvalho Netto, o nosso popular e conhecido
Therezinho, comunica que a Secretaria da Agríeultura, providenciará, dentro
de poucos dias, o ressurgimento de ÕO% das sementes de arroz, cujos
levantamentos foram realizados pelo .Banco do Brasil, Secretaria da Agri
.cultura e Cooperativa, causados pelos prejuizos das últimas enchentes.

ESPORTES
J

O Clube de Bolão Fantasma, o conhecido Sextão, hospedará hoje o seu

colega, Floresta de Joinville, Integrado por vários titulares da seleção da
manchester. Os joinvillenses serão recepcionados na chácara do sr,Wiegando
Wlese, em Salseira, seauíndo após para a sede, no bairro Aparecida, Piedade.
'* O Bemardão, em Marcílio Dias, será palco amanhã de um importante

Interestadual, reunindo o Ferroviáro de União da Vitória e São
Bernardo local. Vamos todos prestigiar o nosso esporte:
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CORREIO DO NORTE
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25.09.1971

Prefeitur ,Municipal
,RECEITA referente ao mês de ABRIL de 1971 Balancete da DESPESA referente .ao

��----��---------------------------------------�--------�-------------------

CÓDIGOSII
-

IRECEITA REALIZADA de ABRIL de ,1971
I DESIGNAÇÃO DA RECEITA

=G=er=8=1==L=oc=8==,l,========================,-!�té o mês Cr$ Ii Oa mês Cr$ II TOrAL Cr$

RECEITAS CORRENTES
Orçamentária

'

ReéeUa TrlbuUitla
Impostos

Impôeto Predial' e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Serviçal de .Qualquer Naturesa

Tax
Taxa

03 01 - Taxa Filc 'zação'e Licença do Gom. e IO,d.
04 02. Taxa de Fi.oah ão e Licença do Com. Ambul.
05 03 - Taxa de Filcaliza e Licença de Obrai

Táxa8 pela Pre.taç de Seniço.
06 01 - Taxa de Expediente
07 02 - Taxa de Serviçoe Urbano
08 03. Taxa de l'eleviaão

Contribuições de Melhorl
(\9·' 01 - Calcemento e Pavimenteção
10 02 - Conlervação .de Eltradal

'1.2.0.00 Receitas Patrimoniais
1.2.3.00 _ Participações e Dividendos

11 01 - Pertícipações e Dividendo.

1.4.0.00 Transferências Correntes
1.4.1.00 Participação em Tributos Federai
1.4.1 �20, 12 Cota-parte do Fundo' de Participação dOI Mun. -

1.4.2.00 13 Hetômo do Impôsto Territorial Rural
1.4.1.90 14 Taxa Rodoviária Única
1.4.4.00 P!1!rtfcipação em Tributos .Estaduais'
1.4.4.10 -15 Participação no Impôato líCirculação de Mercadorlae

,1.5.0.00 Receitas Diversas
1.5.1.00 16·, Multai
1.5,2.00 17 lódenizaçõel e Reltituiçõel
1.5.3.00 18 Cobrançs da Dívida Ativa
1.5.9.10 19 � Coutribuições Coaípul.6riál de Previdência Social
1.5.9.20 20 Receitai' de Cemitério.

'

1.5;9.90 .
21 Outras Receitai

Balancete da

1.0.0.00

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"

1.1.2.20

1.1.3.00

Total dai Receitai Corrente.

'2.0.0.00
2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2.5.1.40
2.5.1.50

RECEITAS DE,
Transferências de CapU
Partlclpaçâo em Tributos Feder

22 .

Cota.par�e do Fundo de Participação dOI Mu
23 Cota.parte do' Impêsto Uníoo I/CombUltíveil
24 Cota-parte do Impôsto �Uoico lebre Eoergia .

25 Cota-parte do Impôsto Uoico sôbee Minerai.

_
Auxílios e/ou Contribuições'\

AlIXíliOI e/ou Contribuições
Total dai Receitai de Capital

.

f"

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Extra-Orçamentária
Saldo do exercício anterior

Em Caixa
Em Bancoa

2.5.3.00
2.5.3.10 26

TOTAL GERAL

150,77 '� 4.488,24
32�.34 264,23

'51,45

12.15

\60,75 72,15

4.512,48

1.040,16

6.533,66

77.74

326,11

21600
16.40

17.547,17

10.072,35
9.686.23

6,05
.

4,30

4.639,01
591,57

14.584,83
323,13

1.406,61

29.290,36

135,67

461,21

674,] 2
16.40

52.419,41

14,584,83
9:686,23

10,35

24,281'41r
76.700.82

102.23

76.803,05
; TRÊS BARRAS, 30 DE ABRIL DE 1971.

Reinaldo Crestam - Contador
'

Dorioal Bueno - Prefeito Municipa
I

4512,48

..&.516,78

22.063,95

4,30
97,93

de Três· Barras
.

ação da Desp_esa por Ór- O E S P E,S A R E � L I Z A DA
ovêrno e Administração -----:--;;-------;,,----�

Até o mês Er$ Do mês Er$

1 - Câp]llra de �ereadoree
2 - Gabinete do refeito
3 - Secretaria Ge I
4 .

- Setor de aont ilidade
5 • Setor de' Segu nea Pública
6 - Setor de Saúde

"

blica
7 - Setor de Edueaçã e Cultura
8· Setor do Fomento Ag_ pecuário
9 • Serviçol Urbanoe
10. Servo de Obrai e Visc.-

4,00
1.613.52

48,75
8,M

244,50
1.850,31

310,50
1;997,31

250,14
14.622,58

34.74
1.180,50

'

5.676,80

-Créditos Adicionais,
Total da Despese Orçamentâri 20.070,88

Extra.Orçamentária
.

Restos a Pagar
Do exercício de 1968
Do exercício de 1969
Do exercício de--1970
Total da Deépeaa Extra,Orçament. ===oI!==='J-===

TOTAL DAS DESPESAS

7.368,00

2.377.23

9.745.23

20.369,39

27',426,26
27.418,76
54845.02

74.915,90

Fundos Dlspcnivel
Em Caixa

Na Tesouraria

Em Bancos

0,00

��

Banco do Brasil S.A. - Cf F ndo
de Participação dOI Muni. pica
Banco do Bra.iI S.A.. Cf vim.
Banco Necional do Com' cio
S.A.• C,'Movimento
Banco Braeileiro de Descon
- CjMovimeDto
Banco do Estado de Santa
,fiDa S A. • C/Movimento
Benoo do Brasil S.A•• C/F. .M.
Não retidu
Banco, dó Eetado de Santa Cata.-..............

,rina S.A. - C/T.R.U.

19,73

- 76,70

29,56

1.887,15 1.887.15

76.803,05TOTAL GERAL

TRÊS BARRAS, 30 DE ABRIL DE 1971.

R.einaldo Crestani Dorioal Bueno

PrefeitO Municipàl
- -

Contador

VENDE-S,E
Vende-se uma Máquina de fsz!c'r Sorvete, Picolé, etc., em

perfeito estado .de conservação, da afamada marca ELETRO· FRÍa.
�odêlo 4 x 4, equipada com 4 bôcas.

,
Para .maíores esclarecimentos, os interessados poderão

dirigir-se ao Bar Rodoviário na Rua Tte. Ary Rsuen 0.° 867J Da

cidade 'de Pspanduva.
CARLOS ADAM 2

DT. Carlos Heinz Sachweh
Cirurgião ,

Dentista
c P F 069201109·97

Especialidade: Odontopedlatrla - Correção
Sórário: Da8 13.30 à8 18,00 hora8

CODsult6rio:- Rua Vidal Ramos, 921 3
------..---------------------------_.-------

A G O RA1

Adubos.
Casa Agro Pecuári
RUA PAULA PER

,

imples ou granulados

(revende r exclusivo)
787

v o C ê·
No primeiro aemestre do ano

em curso, 811 exportações brasilei
ras elevarem- se a 1.272 bilhão de
dólares, ao passo que e� importa
ções atingirem a 1,656 bilbão de
dólares.

x x x

x x x

Em 1970, 64 074 empregados
da indústria nacional de automó
veis (média mensal ;;;.... exclusive
os das fábricas de tratores) traba
Ibaram 134725430 hoeas, produ
zindo 416040 unidades, Q que
coreeaponde a um aumento per
centual de produtividade ds ordem
de 16.6% m .,m relação ao ano

de 1969.

235 emprêsas de 15 Estados
brasileiros atuam no setor de cap:
taçào de recursos deduzidos do

Bazar CanoinbeDSe'
Tecidos

"
'

Impêsto de Renda para aplicação
em projeto industriais aprovados
pela Sl,JDENE. A informaçõe é

da autarquia que concluiu o cãdaa;
tro das emprêsas.
(TransG. do �oticiário do Exército!

�
-

,

minuto
de NEREIDA

FORUM,

Fotocópias
o Cartório

_ e. CORTE,
PLASTIFICA �

em apenas

documentoum minuto,
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Nós aqui da 'Incre tivemos uns problemlnhas à semana

passada, e por Isso a
A

coluna não circulou. Mas não tem

galho. Edamas ai de novo:
1

* A A.A.B.B:, vai pro�over em 15 de outu�ro próximo,
o seu «Baile das Fiares», DO Clube Canoínhense, com

o Crys Baby's Shaw, do Rio de Janeiro. :F: um conjunto
ideal para bailes. Toca tudo: desde o cha-cha-chá até o soul
musico ....Como sempre, é grande a expectativa que aguarda.
êste acontecimento.

* Neuzeli Fischer faz anos hoje. Neuzelí reside atualmente
em Curitiba. Um tudo de bom Incrementedíssímo.

I

* Incrementação 'esteve em São Mateu!! de Sul, dia 11 p.,
p, dando uma olhadela, no Baile do Chopp. Em se

tratando de animação, Canoinhas ganha longe. Agora, em
mE.téria de gôsto pra escolher a música, cumprimentos pra
São Mateus: o Aquarius Band é «em cima»" podem crer.

* Feateja amadurecida hoje, o sr. Otto Friedrich, Também
hoje, comemoram avançada sua espôsa Da. Isabel, e aeu

filhó, sr, Wilmar Friedrich. OS 00S80& cumprimentos.

* A Prefeitura Municipal mandou plantar' centenas' de
rosas na Praça Lauro Müller. Umá idéia genial. Porém,

individuos em cujas mentes a ignorância ponteia a cada
instante, arrancaram tôdas 88 mudas, numa noite dessas. :F:
triste, mas em Canoínhas existe gente que devia ser <sôctc
atleta» de algum Jockey Clube. Falei. (ZJ)

-

* O «peça» tsm razão: a última palavra ainda não foi
. dada. Resta saber se as bichanas, são do tipo abexin,

angorâ, sianêe ou comum. Falamos.

* Ontem, quem avançou,�ais um ano no tempo, foi a

srs. Vanda Ribeiro da Silva. Inerementação cumprimenta.

* Osmar H. Scholze vai abrir uma lanchonete anexa ao

seu Pôsto de Gasolina. Muito sucesso no empreendimento.

* Casam-se hoje na Igreja Evangélica Luterana, Elisabeth
e Argemiro Duoke. Um monte de felicidades.

* Muita gente reclamando que Usamos «avanço» em, vez

de «aniversário». Vai ver que êles confundiram com o

tal dosodorante.'
'

* Amanhã, completa 25 anos de vida, conjugal, o casal
Cice e Adauto Allage. Cumprimentos incrementados.

* Churrasco, gsleto e peixe no espêto, foi o menu do

almôço que aconteceu domingo p.p., na restdêncla da srta.

Marguit Kellner. O «maítre» Edson Meist-er, funcionou legal.

* Uma promoção de alto estilo acontecerá no Clube Ca-

ncínhense, dia 2 de outubro próximo, com inicio às

20,30 horas. Será uma realização da Casa da Amizade de

Canoinhas. Como destaque principal, as presenças de Miss
Curitiba e Miss Paraná-71, desfilando em modelos de Da.

Rom_ilda Marzall, ,femosa figurinista paranaense. Ainda tere

'mos um desfile com as debutantes- "11. Os ingressos" 8 cinco

cruzeiros, já estão à venda. Ir 80 Clube Canoínhense no dia

2 de outubro, é uma das maneiras de unir o útil 80 agradável.

�,

Dois brotos. Charme gf9Cio=-�"48imp8th? Debutentes-Tl.
CLIOMAURA BOJARSKI e MARISTELA BARTNICK,
gerôtas.n�va geração, que a partir de 4 de setembro último,
passaram a a'dornar aos a�ontecimeot08 sociais canoinhenses.

* No dia 21 p. p. (re�treé da Primavera) festejou «Bodas

de, Prata» o casal Lucila e Fuád Seleme. Cumprimentoe.
* BY BY O XENTE!

Vende-se
de moradia, construida de

de 800 m2, - na
Uma casa

ladeira, com terreno
�ua Curitibanos.

Tratar com o sr.

a firma Sicól.
Arno C. Hoffrnann,

2

MINISTÉRIO DA MARINHA Ano XXV - Canoiabas (Se), 25 de setembro de 1971

Diretoria de Ensino da
Marinha

Programa para o Concurso
de Admissão às EAM

(nível primário)
a) Por·tugues _

I - Interpretação de Texto
II - Gramática aplicade.,

1. Significação das palavras
(sinônimos e antônimos)
2. Encontros vocálicos e censo

nantais - Dígrsfo - Separação
de sílabas -

- Acento Tônico"
Pois, a agricultura é um negócio muito rendoso e

ao mesmo tempo bastante arriscado, assim como os

3. CLASSE"DAS PALAVRAS demais. Em recente declaração do sr. Ministro da Agri
a) Substantivo - Coletivo (Gê- cultura, através do C. A. P. ficou patente a preocupação
nero, número e grau) -

com a nossa pecuária, pois que, onde antes verdejavam
b) Adjetivo (Gênero, número

os. campos e matas, a lâmina do a'*rado foi rasgando e
e grau)
c) Artigo transformando-as em glebas de culturas anuais. O incre- '

d) Numeral menta destas culturas foi notadamente caracterizada nos

e) Pronomes trigais. :Estê cereal foi o que caracterizou os períodos de

�) �e:�;rbio fartura' e pobreza de nossa agricultura e, no momento

em que se preconizava, uma auto-sufícíêncía de nossa
h) Conjunção
i) Preposição produção, dispensando

-

pois a necessidade de importação,
jl' Interjeição. eis que uma- ameaça paira sôbre tudo isso. - O PULGÃO -

4. Conjunção de verbos • Re- É' comumente chamado de pulgão verde 'dos cereais e

guiares, Irreguleres, Auxiliares ocorre principalmente na primavera nos meses de setem
e Pronominais bro, outubro 'até dezembro, atacándo principalmente as
5. Oração - Sujeito e, Predi- plantas novas. O nome científico dêste afídio é Schizaphie
cado, Objeto direto e Adjunto
adverbial (análise sintática ele- Graminum (Rondani) Blanchardt, 1942 ou Rhopalosiphum
mentar) Graminum Rondani 1852. Normalmente o agricultor não

6. Ortografia. se apercebe desta praga, pois, tem a coloração verde é

b) MatemátiCA se confunde com as fôlhas da vegetação. Entretanto com

I _ ARITMÉTICA o passar dos dias, as fôlhas inferiores vão tomando uma

coloração amarelada e o trigo vai paralizando o cresci

mento. Os prejuizos causados são enormes e o combate
é difícil. O pulgão é um inseto sugador, isto é, alimenta
se com a seiva da planta através de sucção e tornam-se

ineficazes os inseticidas que matam por contacto; para o

perfeito contrôle desta praga são necessários os inseticidas

sistêmicos, os quais penetrando na circulação da seiva

atingem o inseto.
Além do ato predatório de sugar a planta, êste

inseto é transmissor de doenças, maís especificamente é
o inoculador de viroses; êste tipo de doença é de dífícílí
mo contrôle. No' Rio Grande do Sul, através do Ministério
da Agricultura, Brasil e' Companhias particulares de
Aviação Agrícola, houve uma mobilização completa a fim
de controlarem esta praga dos trigais; cêrca de 20 aviões
executaram o trabalho em ação conjunta. Em nossa

região já existe um grande número de trigais atacados

pela praga e nosso agricultor naturalmente terá de valer
se de um pulverizador ou polvilhadeira e aplicar alguns
inseticidas, tais como: Paration 1%, Malation 4%, Diazinon
e Metasistox 50%, Dizzinon 60°4» PM, Dísíston e outros
sístêmicos. Fiquem atentos pois, para com esta ameaça.

1. Operações com números
inteiros (edição, subtração, mul
tiplicação e dívísão). - Resolução
de Problemas; Números romanos
2. Resolução de expressões sim
ples envolvendo as 4 operações
3. Divisibilidade -- Números
primos - Cálculo do mínimo
múltiplo comum �M.M.C.� e má
ximo divisor comum (M.D.C.)
4. Freções - Operações fun
damentais - Resolução de
Problemas
'5. Representação decimal dos
números fraeícnárros - (núme
ros decimais) - Operações -

Geratrtzes e Dizimas Periódicas
símples
6. Sistema métrico decimal:

a) medidas de comprimento,
de superfície e de volume

b) medidas de capacidade, de
massa e de tempo
c) mudança de unidade

d) sistema monetário brasíleíro e

e} resolução de! problemas.
II - NOÇOES DE GEOMETRIA'

1. Principais figures geométricas
,

2. Cálculo do perímetro e área
do quadrado, do retâogulo e do

triângulo
3. Cálculo do volume do pera
lelepípedo - retângulo e do cubo

4. Resolução de problemas fÁceis.

N. 1145

Uma emeeca
, ,

P�r João Francisco deMattos· Eng_ Agr. da Acaresc - Major Viéira
aos trigais

CLUBE DE BOLA0
OLíMPICO

Em recente sessão da Assem.
bléia GereI do Clube de Bolão
Olímpico, foi eleite e sua dire
toria executiva que regerá, os
destinos deste sociedade durante
o período de 1971/1972, ficando
a mesma assim constituida:

Presidente: Alcides G. Gonçalves
Vice-Presidente: Evilazio Coelho
1.0 Becretárío: José A. I. Schi-

guefuzi
2.° Secretário: Wiegando Knop
1.0 Tesour.: Estanislau Knoreck
2.0 Tesour.: Onélio Wisnievski
Orador: Dr. Paulo R. Ferias
,C.pitão Esp.: Ronaldo Krüger
Bel, Públ.; Emiliano Seleme Filho
Cons. Fiscál: Alfredo Werkà,
Ervino TremI, Basilio Humenhuk
e Adolfo Hedler.

Mensagem pela Semana ,da Comuoidad,e
(18 a 23/9)

Bazar Canoiobense 2)

ROUPAS FEITAS
<

Você que é partícípante ativo na construção e

desenvolvimento de' nossa comunidade. �

'Você que costuma cumprir honestamente seu

dever e estender a mão generosa ao irmão necessitado.
Você que é criativo e colaborador na promoção

'do bem' comum ... nós lhe somos muito grato e o cumpri
mentamos como mensageiro do bem e' criador de uma

sociedade mais humana, mais cristã, mais feliz.
Com as saudações amigas das quartanistas do

Colégio Sagrado Coração de Jesus de Canoinhas. n ,

Sindicato dos Empregados
Comércio de Canoinhas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia G�ral Extraordi '

Ia

no

reunirem em Ass

-1) ara desempenhar, os tra-

1971.
n
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CORREIO DO NOR.TE 25.09.1971

prazo
o Doutor Nicanor Alexandre :Ramo!, Juiz-Sub.titQ�
em exercício na Comarca de Canoinhas, Eltado

jSanta Cetarine, na forma da Lei. etc., .

FAZ SABER 801 que o presente edital virem ou dele canl,
cimento tiverem que, no dia 18 de, outubro p. oindouro, a

. 10,00 horas, na lede dêste .Juizo, na aa!a �o Jun, no Forum, Dei)Jovino Roesler 3 cidade de Cauoinhas, o Porteiro dOI auditóriO': levará em praça I
------------

bens penhoradõs na execução de aentença movida pOI' Arno COUI
Hoffmann, contra João Camargo e Joan_a P. Camargo, qu
fe proceesa neste Juizo, con.tant� dOI seguinteer 1. A .área (
266,72 m2 �duzento. e lenenta e lell metroe e setenta e d011 cen�
metro. quadradoe), de um terreno rural, com a. �r�a total d"e 8001l1[
.ituadó no lugar denominado Xargueada" mumcipro .de Trel Barr�
deata comarca, saúdo que o referido terreno mede vinte �20) metlu
lineares de frente por quarenta ��O) dítos de fun�ol, faze�db freDI
para a antiga estrade Dona Frencíece, trecho Cauoiehee-Três Barral
extremando de um lado com Pedro Paulo Porte•• por óutro lado co

mail terres do espôlio ora inventariado e p�loI fu�dol com que� �direito; avaliada em Cr$ 1.5QO,OO. (hum mil e quinhentos cruzelrol
2. A área de 533,32 m2 (quinhentoe e trinta e trê. metro. e triD�
e doi. centímetroa quadeadoe), de UID. terreno rural, com a á�e�.to!!
de 1.6CO m2, aituado no lugal' denominado Xarqueada, mumcipio o
Trêe Barres deata comarca fazendo frente pera a estrade geral Doo,

Fraucisoe, (:v�lha), trecho Cenoínhee-Trêa Barrai, eXIl)--------. mando por um lado c com Estefano Wrublenki, PI
outro lado com mail terra. do e�pólio ora inventaria0
e peloa fundos com quem de direito; avaliada em Ct
3.000,00 (trêl mil oruaeíros): 3. 1/3 parte, de uma call •

conetruida de madeira. frente de tijolo., coberta o
telhai, envidraçada, medindo 7 metros de frente por I

-

metro. de fundoa, em regulae estado de UIO e' CODlel

vação, ediíieeda sôbre o terreno descrito sob D.' i
__

avaliada em Cr$ 2.000,00 �doil oiil cruaeieos): 4. I�
parte. de uma cala, conetruida de madeira, coberta (

, -";
J telhas, envidraçada. medindo 6 metro. de frente por]
metro I de fundos, edificada sôbre o terreno descrito 101

.

n.O 1. em mau e.tado de UIO e coneervsção: avaliB«
em Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros); 5. 1/3, parte, o
uma cala (dorlDitório),'construida de madeira, cobell
de telhas, jauelaa de vidro, medindo 6 metro. de frenl
por 15 metro. de fundai, em mau eetado de UlO'

couserveção, edificada sôhre o terreno descrito sob o.'.!
avaliada em Cr$ 800,00 �dtocento. cruzeiro.�; e 6. I!
parte, de um rancho, eõnstruido de' madeira, coberto o
telhai, medindo 3 metro. de frente por 8 metro. i

fundos, em mau estado de Ul9 e conaerveção, edificB�
sôbre o terreno descrito 0,° 1; avaliado em Cr$ 100,�
(cem cruseiroe). Somam OI bene acima desoritos,
quantia de Cr$ 8.20,0,00 (oito mil é dusentoe cruz'eirOlI
preço por quanto iterá levado à praça, para lerem arll

matado. por quem 'maior oferta fizer acima da avaliaç!1
-sendo B venda feita a dinheiro à vil ta, ou medisDI
fiador- idôneo por �rê. dias, E� virtu�e do que, �xpel.
êste e outros. Iguala, . que Illrao publicedos e afJxad�
na forma da Lei. Q QUE CUMPRA. Dado e pall80
nesta cidade de Cauoinhae.: Estado de Santa Catarim

,

aOI quinze (JS) dia. do mêl de setembeo de mil, oav\
centoa e 'ietenta e 000 {1971�. Eu, Zaiden E. Selee

Elcrivão, o lublcrevi.
'

Socieda�els�. P Proibição•

UBS Jovino Roesler avisa que
é, terminantemente proibida
a entrada de pessoas. em
seus terrenos em Salto da

Agua Verde, não se respon
sabilizando pelo que possa
acontecer aos Infratores;

res,
em' 25 de setembro de 197J,
Alto das Palmeiras, para der

Extra viou-se
2.° -

"a Diretoria;
Interêsse do Clube.

,

Silvestre Theodorovicz declara
para os 'devidos fiçs que extra;'
víou sua Carteira Nacional de
Habilitação (Motorista) n.? 93.394.
Ficando sem efeito por ter sido

requerido a 2a. via. *�

1

Com ' MANAH aduJ,ando dá
Depósito e""·ve-n-df'llas"',-....

I'

ro Pecuária
Rua Paula Pereira, 7· I N H.A S

..
� ,�

Bazar, Canoinbense
Rádios

Venh
a·SUG'

porque
,- .'

a,

car
• •

rla"t,
. '

It 'ente
rél

É gente qu não acaba mais. "

Disposta a Urdo pra levá a nova Variant.
Veja só o que êles comen m aqui na loja:
"Puxa! Corno a Variant fie u bonita com

essa ova frente."
"Oueridlnho, v. já imagino se a gente
tivesse êsse carro e pudesse air com as ,

crianças todo firn-de-sema ,pra bem
longe dêsse arulho?"

"Nossa! Evem com pisca-piscas mbutidos

P, 2 carburadores
da vou levar essa
araqern,"
afezlnho,'

,

,

- �

s
"

""!"",

MALLON & ('iA.
Rua Vidal RafTlOs, 1-195·

.,

REVENDEDOR
AUTORIZADOCanoinhas �se

Edital Praçade com o

diadde vinte (20)

Nicanor Alexandre Ramos

Juiz Substituto, em exercício

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 799 -- CANOINHAS

e Talco
Dream Face.
Esmalte Cutex e Sage.

Tonalidades Qu�nt _

.

'

,

.
;

Sementes de batata
avisa que
sementes

tio de janeiro.
está aceitando
de batata, para

Casa-
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CORREIO DO NORTE 29.09.1971

AMANHÃ: a sra. dona
Lucilia esp. do sr. Claudinor
Gaissier; 0_ jovem Rubens
Wardenski; as srtas.: Arlete
Voigt e Terezinha Bialeski;
o menino Alfredo César filho
do sr. Altredo .Dreher; a me

nina Mauren Rosi filha do
sr. Guilherme Knüppel.
I

DIA 27: as sras. -donas:
-Sonia Valei esp. .do sr. Silvino
de' Luca, Nair esp. do sr.

Fernando Preiberger e Getulia
esp. do sr. Este/ano' Luca ..

chinski; o sr. Cornélie Tremi;
a srta. Zenita Babireski: os

meninos: João Edison filho
do sr: Waldomiro Medeiros e

Orlando _ filho do' sr. Orlando
Nascimento.

DIA 28: a exma. viúva sr«.
dona lzabel de Meira Wendt;
o Sr. Alexandre Blosteld; a
senhorita

.

Marguit Preissler;\

DIA' 30: as sras.' donas:
Elsa esp.: do sr. Bernardo
Metzger e Francétina esp. do
Sr. Moises Borges de Souza,'
o sr. Rodolfo Scheide; as srtes.:
Olga (Ireffin, Si/vete Maria
Wendt, Lidia Lucachinski e

iltiriam Possamai; o menino
Antonio Raimundo filho do
sr. Moises Borges de Souza.

DIA 1.° de-outubro: os srs.:
Raimundo Dombroski e Ge
neroso de Almeida'Prohmenn;
a srte. Ana Lenz; o jovem
Herbert Sachweh; o garoto
Ediberto filho do sr. Germano
Baverstor fj.

Aos aniversariantes. os

melhores cumprimentos do
Correio do Norte.

Registro
EDIT

'C'
-

'-1IVl

S

'Sindicato· R
SEDE:

Editàl

........ 1 (de Cano' as

normal fornecerã ma

detalhes aos interessad
achando-se afixado na e

-,

do Sindicato a reI o do

que é, obrígatórj
citado registro.
haja quorum m primeira

s eleições em

segunda c ocação serão
no período de 10 de novem

bro de 1971 e, não conse

guindo ainda o coeficiente,

terceira e última convo

cação no dia 17 de novembro
1971 para o que ficam
ocados, desde já. todos

os a cíados da entidade.
As ele I

.

-

es serão realizadas
das 8 (01 ) às 14 (quatorze)
horas de ada dia.
Cano' as, 03 de setem

bro de 1971.
Ewaldo Zipperer

Presidente

olhe
M'ERH�Y

Cr$ 70,00
......""".-

Não

Pelo presente Edital, faç.Q__
saber que. no dia 03 de
novembro. de 1971, serã
realizada neste Sindicato a

Eleição para a composiçao
da Diretoria, Conselho Fiscal
e Delegados representantes
ao Conselho da Federação

. a quem está filiado êste

Sindicato, bem como seus

.respéctívc Suplentes, fican-
do aberto prazo de 15

(quinze) dia ara o registro
:i-e chapas n secretaria, que
correrá a pa ir da data da

publicação d te Edital no

Orgão Oficia do Estado,
tudo de acôr com o art.
11 e seu § 1. da Portaria
Ministerial m era /40, de
21 de janeiro 96�}�
As chapas . �erão ser

registradas e ,'separado,
sendo uma ij, a os candí-:
datas à Diretifi e Conselho
Fiscal, ccm.�s us resp�c
tivos suple . es, outra para
os delega s re .esentantes
ao Cons o .da Federação

-'

plentes

Aniversariantes da Semens
ANIVERSARIAM-SE o garoto Oriel filho do sr,

HOJE: ilS sras, donas: Clara [osé A. Pereira Sobrinho.

esp. do SI'. Rodolfo Scheide e DIA 29: as sras. donas:
Izabel esp. do senhor OUo Carmela esp. do sr, AuryFriedrich; os srs.: Wilmar Ferri Peârassani e Ieda esp.F,iedrich e DUo Friedrich; o do sr. Antonio .. Grein Neto;
i�vem Aloisio Bockor. as senhoritas: Aglaé Lizabeti

Belinski, Janete Gatz e Maria
de' Fátima Simões, a menina
Arlete filha do sr. RodolTo
Fronte,

. ser
. cretaria,
'assinado
dídatos,

c

sendo
egistro

os

Imente,
ida para

a o rga de
deverí 'P ser apre
todos requisitos
do art. 1 da Porta
da. O

paQhado
-e documen
o registro,
Presidente indica to,
podendo êsse requerimento
ser assinado por qualquer
�os candidatos componentes
da chapa. A secretaria da.
Entidade; no expediente

uração,
ntados

§ 1.0 _

cita-

de

Publicação oficiai da

Prefeitura Municipal de Três Barras
PORTARIA de 8 de setembro de 1971

DORIVAL BUENO, Prefeito M íoipal de Três Barrai,
Estado de Santa Catarina, no Ia de lua. atribulcõee,

RESOLVE, cone
a partir desta data, à
exercício na Escola Merb

Prefeitura Municip
DORJVAL BUENO
Prefeito Municipal

es1a

arral, 8 de setembro de 1971.
EOZEBIO FARIAN

Secretário

PORTARIA setembro de 1971

.

,-_.

PI_. I l.. •

I

sem

c

a

L I N G E R I Ec

na

o p'o r r u.n t'd e de I
�I--------------I--------------_.--------------_.------�----�.

dei'xe passar
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CENTRAIS ELETRICAS

Aviso
do corrente, irá faltar energia
tôda área de jurisdição de nl
iremos proceder em nossa lin

Canoinhas, 21 de set
ONORIO LAURI se

Escola de' Apreodizes-Marinbeiros . de
Santa Catarina 197Jl1972

Pequeno calendário
INSCRIÇÕ'ES: De 1 a 30 de novembro de 1971.:,
IDADES: Para 09' nascidos de 1 de dezembro 'de, 1952.a 31 de

dezembro de 1955.
.

<!,.

ESCOLARIDADE: E precise que o candidato te'ôba o curso pri
mário completo.

PROVAS: Em datas a serem fixadas oportunamente.
'

TAXA DE INSCRIÇÃO: 1% da salário mínimo fixado para o

Eatado da Guanabara: Cr$ 2,26.
DIRETORIA DE ,ENSINO DA MARINHA
Departamento de Administração Escolar
RIO DE JA,NEIRO - Estado da Guanabara

,..-----------------------,

V e r a

(O. LANÇADOR DE S4CESSOS)
• :- A P R E S E N 'TA.:.

HOJE, em se..$o única ai 20,15 hora. -:-:- censura 14 ano.

DOMINGO, em matinê • a. �4 hora• ...,... ceneura livre'
MAZZAROPPI na, impagáv�1 comédia nscional ao lado de

,

Tarciso Meira e Luiz Gustavo em
.

PEQUENINA
todo coloi'ido�

DOMINGO, em dua
,

a. 20 ho
DIA 27, 2a. feira • aa

e••õe.· a. 17 h - cena, livre e
.

- cenlura 14 ano.

,15 hora. - censura 14 anol

Um luper far·we&t italian distribuido pele etro G. Mayer
em Cineineec e todo colori :

A Vingança
NÃO, PERCAM 1 .. !

Isteletre

DIAS 28 e 29, 3a e 4a.feira - a. O, hora. - cena, 18 anol

Um s,uper filme do pela Clodor Filmes:

TIA

A Metro G. Mayer apresent

- cena, 14 Ano.

e policial todo colorido:

DIA 02,lábado • a

DIA 03, domingo
MaiS Um espetao

censure 14 enos e

livre

At
..

,

DIA 03, domingo. 81 17 e 20 hora.--

Tarciso Meira, o, grande alor nacional, numa
do moderno cinema naCional:

ano.

produção

Quelé do Pageú
Filmado em deslumbrante colorido. - NÃO PERCAM 1 •••

Aguardem par,a OUTUBRO. 4' grandes lançamentos:
Dia 10 - Se meu uFusca" falasse

Dia 17 .. 36 Horas no Inferno
Dia 24 • BOD�a, O Vagabundo'
Dia 31 - Maria Izabel· - a' mulber que sabia amar

�I--_.----------------------'

NOTAS ESPARSAS

x x x

O sr, Bubi Zierut em prepa
rativos para B· construção de
um edificio na Rua Vidal Ramos,
com residência e lojas.

x :li; x

Embarcou para o"Canadá, ·a

negócios, o industrial, sr. Altevir
Zaníolo, na qualídsde" de repre
sentante do Sindiceto dos
ExportBderes do Paraná. -Ór

,x x x

O Deputado Arolde Carvalho,
que participou do Congresso
Mundial Parlamentar, em Paris,
contínua visitando a Europa"

REGISTRO CIVil

EDITAIS
Sebastião Greín Costa. Escrivão de
Paz e Oficial do Registro Civil de
Major Vieirá, Comarca de Canoinhas
Estado de Santa Catarina
Faz saber que pretendem c

José' ptJsta Moreira e Ih ina
Schoeder Ele; natural dêste B ado,
nascido e Capão do Herval Dlst,
de Paula reira, no. dia 25 e de
zembro de 23; operário, lteiro,
domiciliado residente nes muni:
cípío; filho de Joaquim aptíata
Moreira, fale do e lie don Augusta
Alves Pereira falecida. EI , natural
dêste Estado, iselda em ío Claro,
neste munícípí no dia de abril
de 1926; domés ea, solte a, domici
liada e reside

.

e nest municipio;
filha de Frederít o Scho ar, falecida
e de dona Mari', Simõe ,domicilada
e residente nes] rnu ,ipio.

::;��;,�;�';" :t;.�;
tado, .naecído ne te muníoípío, no
dia 25 de setembr ld 1929; lavrador,
solteíro, domicili� e residente
neste munícípío; lil de Constantino
Kachimareck é, dona Maria .Ka
chímarecká, domicil os e residentes
neste municipio. -E natural dêste
Estado, nascida em erra do Lucín
do, neste municlpio no dia 15 de
dezembro de 1932; do êstíca, solteira,
domiciliada e resid te neste muni
cipio; filha de (lon' Josefa Maria
Nunes, domíoílíada 'esidente neste
munícípto,

ZigmQ.n. prbanee
podzioski. Ele, natu
nascido nesta chia ,no dia 14 de
julho . de 1922; la r ãor, solteiro,
domiciliado e resid t nesta cidade;
mho de Ladislau 11 neck e de
dona Maria Jedn ai i, falecida,
domiciliado e reside te esta cidade.
Ela, natural dêste st o, nascida
em Cochos, neste uni 'pio, no dia
29 de maio de 1932; la adora.csol
teira, domiciliada e resl ente nesta,
cidade, filha de Adã Ni spodzínskí,
falecido e de dona nto ia Niespo
dzlnski, falecida.

Apresentaram 08 d cu

gidos pelo Código Ci ii
alguém tiver conheci en

algum impedimento
para Uns de direito.

Major Vieira, 20 de setembro de 1971.

Eunice Machado da Costa
-

Escrevente Juramentada

A grande e auspiciosa Doticia,
sem dúvida, é o tão esperado Ano XXV
funcionamento do Frigorífico,
previsto já para novembro, gra
ças a composição com o grupo

n CATEI, d� Curitiba, comandado
pelo industrial' senhor Romano

.

Massigan.

Canoinhas (SC�, 25 de setembro de 1971

Nicolazzi foi homenageado lia
última reunião do Líons peloi
seus dez anos de atividades leo,
nístlee, recebendo um "chevron"
éonsiderado agora monarca.

'

x x x

Aeompenhando o Governador
Colombo Salles, esteve domingo
último em Rio Negrinho. o

Deputado Benedito Therézio de
Carvalho Netto.

com retôrno previsto para o

fim do mês.

x x x

O sr. Basilio Humenhuk e

sra. em viagem pára 08 Estados
de São Paulo e Minas Geraís,
com uma possível esticada em

Brasília.

x x x

Em grandes preparativos 88

comunidades do Campo d'Agua
Verde" para a tradicional Festa
em louvor a São Francisco, a

ter lugar dia 10 de outubro
próximo, naquele bairro.

x x x

Inauguração do nôvo campo,
construido na fazenda do índus.
trial sr. Elias Isphaír, em Chapéu
de Sol, reuniu grande público
e uma gostosa churrascade. O
jôgo entre a. turma do Chute,
Sêco de nossa cidade e urm

equipe de lrineópolis e São
Pascoal, agradou a todos, com

vitória dos Iocaís pelo marcador
de 3 a I, arbitragem do senhor
Wendelin Metzger.

O Prefeito senhor Alddes
Schumacher, convidado, vai

paraninfar mais uma turma de
cabos, formados pelo Batalhão
Januárto Côrte, solenidade a

ser realizada Da próxima semana.

x 'L x

Dia 3 próximo, domingo, Festa'
da Comunidade, com a ordena
ção do Pastor, sr. Guenther
Rückert .

x x x

A Rigef1a encerrou o per,iodo
'do plantio; oferecendo, como
tradição, churrascada aos SêU!
funcionários e fami1iarel!_J.

x X x

Com 8' mudança, logo mais
da agência do Banco do Brasil
em local próprio, aquela depen
dência da SBO' está sendo oro

curada, por dois interessados,
para a Instalaçãn de um super
mercado.

x x x

Esteve em nossa cidade, re
vendo faOllliares e amlgos; o

sr. Italo Ignacio Bastos, funcio
nário federal·lotado em Joeçaba ..

x x -x

O engenheiro Dr, João Alberto

Municipal deCâmara

Major Vieira"

. A Mesa da C�mara •

suas atribuiçõep faz saber que a

promulga o seguinte
e, ela

DECRE'J'0 LEGISLATIVO:
Art. 1.0 - O Decreto Legislativ

com a seguinte redação:
Art. 2.° ,- A partir de 1.0 d

da presente legislatura fica fixado
Vice- Prefeito. ns base de 2/3 (
para o Prefeito Municipal.

Art. 3:° - O pagamento verba de Representa
Prefeito ocorrerá pelo sistema decimal orçamentário p

Art. 4.° - Êste Decret
dsta de SU9 publicação e seus e'
1971, revogadas as disposições e

Sala das Sessões, em 14

a) Cesário Koaski -, Presidente
a' Albino Goncioroski - 1.0 Secretário

a ,vigorar

Com
OFerta cial H.

.;

N
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