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Situação do Município
�SPECTOS' DA CRIAÇAO , 1&69/70
Número de suinocultores
Número de 'criadeires/ligricu'ltor
Venda animl,i_is/sgricul'torjano
SuínO,. terminedos!porca!ano
Idade venda suínos (meses)
Suínos produzidos
Clusificação industrial (%)

Car'ne
Misto
Banha

I As condições'· de potenciali�
,dade, rf!ceptlVidade, e tradição
concentraram 8 assistência téc
lfiica 'nas (comunidades de ,Alto
Íraoí e. Pinhalzinho/ Ali estão
1,8 -suinocultores que, a exemplo
do sr. Alfoqso Girotto" procu
rsm faz€lr da criação 'de 84Ín08
um' emprpendimento lucrativo.

. I'··

Com a modernização de seus

métodos de trabalho, os i8 sui-'
Doéultorels . de Alto Iraní e Pi
�haJzlriho I

estão ,produzindo'
sufnos de 100 quilos com 6
meses de idade. Aumentaram
de 4' para 7 .. 'o número médio
de criadeira8 e, com recursos
do Crédito RUfaI Orientado,
construiram 15 novas instalações
funcionab.

.

Essas instalações' constituídaS! '

de maternidades COtO abrigos e

protetores para leitões e� cel!iS
de terminação, permitem um

melhor manejo e um desenvol
vim",nto mais' aceleudo dos

animais. destinádos ao abate.

Por outro lado, os reprodu
te·res e

J

porclIS e'm gestação
vivem em 'abrigos com ace�so
8 piquetes g.r,alIiados, impedindo
um excesso de peso e melho
rando' o padrão alim�ntar dos
mesmos. De 27 animais vendi
dos por ano, cada criador pas
fiOU a comercializar, em média,
80 suínos, 70% dos quais clss
sificados como tipo éarne,
recebendo 'por. parte, dos frigo':
ríficofÍ uma melhor cotação.

. Alguns criadores, como é o I

caso do sr;\ Nicolau Piasseski,
estão destinando ao abate ani-

/
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)

Minha gente, os tempos mu- porco magro para .engordar no

dsram. Depois de passar 20 anos seu chiqueiro de 30 metros, si
criando porcos a gente descobre tuado em Cima de um rio, e

que vinha trabalhando errado contaminado de vermes e pneu-,
e deixando de gannár 'muito . mania. A instalação era grande
dinheiro. mas o negócio não ia bem.

, (
Com sua fala mansa e .grave, - «Com terra pequena e magra

Alfonso. Girotto, ,'egricultor' de não dá pra produzir 'mais nem
'

Xaventina, no oeste catarfnense, mesmo crtsr mais filhos», assim
manifesta o seu espanto em tudo se queixava Girotto, . neto de

.» aquilo que lhe accnteceu nos' italianos.
dois últimos anos. Foi então que um dia passou

'> � "Parece, que f0i ontem, Glue por. Alto Iraní- e Pínhalzinho .

o Dr. Ben-hur (1) de Concórdia (localidade do interior de Xe-
,

,veio Da minha casa, me apre-. vaottna) uma, «lista da Prefeí-
sentar esse moço". tura» 'pedindo a instalação de

E lança .um
'

olhar amigo e ur;n escritório da Acaresc.
reconhecído para o jovem agro- A coisa toda mudou. Em 1969,
técnico Elcir João Locatelh, :

o município vendia '26 mil suí
exteDtüónista da Acaresc em

'nos por ano, com a seguinte'
Xevantma. classtfrcaçâo industrial: 30% do
Há cerca <le 2 anos, o agri- tipo banha, 60% 'misto e apenas

cultor fAlfQBso' Girotto, 40 anos, 10% dó tipo carne.

'pai .de 3 filhos, trubalhsva numa
propriedade de _7 hectares e, \ Apó� 'a atuação do Ser viço

. de Extensão Rural executado
apCS8.r de toda- sua experiência, . ,

Pelo escritório local da ACB[eSC,não vendia' mais di! 40 porcos
por ano com suas 4 críadeíras,

o rnunicíp,io :passou 8 produzir
que. mais pareciam deposites 35 mil, SUInOS em 1971, alterao

ue bànha, do, a classrfícação industrial pare
10% de animais tipo banha,

Com, uma junta de bois eJ;D- 50% tipo misto e 40% tipo csr
prestada do vizinho ele planta- De, Este aumento de produção
;'va 'cada aDO um alqueire de

quantitativa e. qualitativa da
mílho e; "quando o tempo �on'ia suinocultura fui àcompenheda
bem", colhia 50, sacos.. SOJA, por um aumento de produtivi"só dava mesmo no Rio Grsn- dade na criação e Das lavour as
de". "Tratava os porcos com .de milho e' soja. Ne atual safra
milho e, lavagem para despe- de soja, '0 município colheu
chá-los com média. de Büquilos

'

mais .de 35 mil sacas, contra 3
aos 12 meses de i1ade". mil produzidas em 1970�. E o

Homem inteligente e ativo, sgrtcultor passou a ganhar mais
. não' freava só nisso. Comprava dinheiro.

,_' f

DiretQr: Rubens
FONE;' 128

Ribeiro
CAlXA P.OSTAÍ.., 2,

da
,

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

"

Novo aterro em Taunay resoI ve antigo problema
. /.

A próspera localidade de A rodovia do arroz, contudo, ínsugurade, com uma grande
Taunay, tão. esquecida e' aban- na sua chegada à vila, perto da' churrascada oferecida pela po
donàda pelos governos, hoje da ponte, ainda ficou sujeita a pe- pulação local, no Pavilhão "de

oposição, vem de, ver resolvido quenas enchentes, impedindo c Festas' da Igreja, ali compare
um antigo e importante proble- seu tráfigo.

"
.

.

cendo 'o Prefeito, sr. Alcides
ma. Na gestão Therézio ,Netto Líderes da comunidade vieram' Schumacher, Deputado Benedito
foi construída a conhecida ro- à Prefeírura- e expuzeram o Th. de Carvalho NEttO, Verea
dovia do 81 roz, toda revestida, problema ao Prefeito sr. Alcides. dores srs. dr, Paulo K Rocha
e� ,substituição a estrada da Sehu::íl8cher, qu�. prometeu, Faria, Adhemar Sehumacher e

verg-rá, assunto qu� desafiou dentro do possível uma solução, Henrique Krzesinskí, Alfredo.
tones os governantas anteriores. qu� veio agora para alegria e Steilein, Odilon Pazda, Zsno

Ainda na gestão Ther ézio, a satisfação de todos. B��édito
.

:Ribeir,0,' e Osyal�o
localidade fo: beneficiada com VIeira. Várro s se fizeram ouvir,Semana passada o sr.: Alcides dizendo 90 acontecimento.

fez deslocar para' aquela locali- Os comes � bebes foram or
dade, o �r. Jahyr Lsssack, Che Ie gaotzados pelo prestigioso líder
do Depsrtameuto de dbras;lcom .

sr. Walmor Galottí e seus=leais
o pessoal e máquinas para a

smígos e ·companheiros de Taú
execução daqueles ser vlços.: :

nay, Boa Vista, Papuã, Capão
'Nu'ma semana a obra foi do Rervai' e 'Terra Boa. A todo i!

concluída � sábado ultimo fei os nossos agradecímentos.,

a eletrificação rural, uma coo

quieta eIQ' que 'bem poucos
acreditavam.

Noticia 'do 3.0. BPI
- Comissão de Inclusão' no

3.° BP!� I

.est�i:i!�d�o ����:�!�t�h��a��'b�' Encontro da madeira em Santa 'Catarina
r ianóp.ilis, uma Comissão que o Diário do Paraná' de terça
tem .por objetive selecionar os feira,'dia 13, registra da seguín
elementos para inclusão na Po- te 'maneira o. encontro de con

H,cis �ilit8r do �staào de Santa grassamento dos madeireiros, 8
C��arlne.. .

.

' ter lugar sábado próximo' em
Os inter e ssados que tiverem, c

nossa cidade;
'

idade _?té 25�{vinte e" cin.co) anos, '. "No próxímó dia 24, empre
p.?�erao;_ ?b�er outras informa- sáríos madeireiros na região sul,
coes a paettr de 13 do corrente estarão reunidos em Canoínhas
mês· na sede do 3.° BP.M, na (SC), num encontro de contra
Rua Duque de CaXIas, 200. ternização e debates de assuntos

relacionados. com' a madeira.
Previsto pare as 10 horas 'da
quele dia. no auditório da A's-·

I
sodaçãoComercial de Canoinhas,
m'adeireiros do Paraná e Santa

.
Catarina, além de autoridades

Nasci'menta
Em, festas e muita alo:'gria, o

distinto casal, Teodóra e Olavo

Cir,ilo Pereira, com o. n,scimen�J to de. sua filha IED A, ocorrido
aia 'lI de junh:J, domingo.

Associação Comercial ind�strial de
.

Canoinhas

fazendárias, abordarão assuntos
de alto Interesse da classe.

Conforme informou o Sindi
cato dos Madei,reiros no Paraná
a' promoção visa, acima de tudo,
fomentar a' união de todos os

,que se dedícsm ao ramo ma

deíreiro. e ainda destacar a im

portância que, a indústria e .o ,

comércio da msdeira represen
tam. para os dois Estados.

.

Á ,

Cidade de Canolnhas foi escolhida

para o encontro, tendo em vista

esta ser o centro das maior':ls

indústrias madeireiras estabele

cidas no Sul do País".

Nossos cumprimentos. PATRIARCA, DIA J lJSTÍÇA
VINICIUS CO!.AÇO ,Dli OLIVEIRA,

Novela é co_m 8 CSDoinhas I
, Às 09:00· hora�:. I i

9 patriarca antigamente era

conbecido como pessoa respei
tável e, em geral, de idade

avànçada. Os primeiros chefes
de fafonia tinham esse honfoso

'

titulo e alguns deles até dirigi
ram comunidades famosas.Hoje,
entret8n�o, a desigoação mudou
para se definir verdadeiro jovem

, de nomeada, ilustrado e' compe
tente. Ninguém ignora que I José
Bonifácio de Andrade e' Silva
foi; por exemplo, o patriarca da

'

Independência do Brasil, que se

notab,ilizou pelõ seu arrojo e

valor patrióth:o. O falecido mi
nistro Ataulfo de Paiva enc,ontrou
tattlbém outrora, n� qualidade
de patríarca forense, o segredo
de vencer e chegar até o Su-

mais de 5 meses com 94 quilos'
gastando 2,5 quilos de alimentos
parti produz'ir 1 quilo 'de porco
vivo..

Antes de adotar as técnicas

preconizadas" pelo extens.ionist8,
,essa relação €Ora de 6 quilos de
alimentos para 1 quilo de porco
vivo.

VALE A PEN� MUDAR
Os exemplos bem sucedidos

dos agricultores àe Alto Iraní
e PinhalziDho (durante o ano

d� ; 1971 ocorrera� mãis de '40 «E a gente teimav'a em .criar
excursões de 8gric�ltores I

às aqueles porquinhos comuns», Co
propriedades demo�strativas de menta «seu» Alfonso Girotto, com
suinocultura ali eXistentes) fize"" uín certo ar de superior,idade.
ram com que '1'40 suinocultores Se/us 7 hectares (a área de
de todo o município de Xavan- sue propriedade. está abáixo da
tina reformulassem por completo média' do, 'municípiO) 'estão pro
o sistema de crieçã01

.

duzil'ldo a ,«plenp vapou. �asso_u
A ação conjunta de assistênciá, a .colher cinco vezes mais milho
técnica e do crédito rural' edu� (250 secas), na mesma árel'l de'
cativo mobilizou recursos da t'erra (2,5 hectáres),.e em outros

,ordem de 316 mil cruzeiros para 2,5 hectarés a scj a lh� rendeu
financiar r"'produtores selecio- ,cinco mil e q�atrocen�os quilos;
nados, novas instalações, vacinas; De .4 crlaçleiras comuns,' pa!!
medicamentos e produção de sou a ter 10 da raça Landrace
alimentos.

.

que, no siste[Qa misto de cria-

No tocante à produção de ç.ão (em materpidade e em pi
alimentos, êntase especial tém quetes), produzirão 140 suinos
sido dada às culturas de milho I ,para o abate no correr do ano.'

e soja.Um uso intensivo � con�' U[Jl empréstimo de 7 Iri�lhões
tínuo das terras do. município, de cruzeiros, antigoa permitiu,
alia'do ao relevo aciQentado e à além da remodelação de> sua

inexistência de práticas -conser- granja, a compra de ·cultivado ..,·
vacicnistas <!ausaram a· erosão

-

sémeadeira-adubadeira e uma

e O esgotamento do solo. grade de discos.
.

. .. ; I
Tanto é que as lavou tas . de ,Alfonso Girottó, agricultor,

milho não produziam mais que. 40 anos, pai de 3 filhos (o_mais
'30' sacos. por hectare. Assim, vélho estuda no 2.°- ginásio),
paralelamente à ,modernização acredita' que: «vale a pena criar
da suinocultura se·procurou re- porcos dentro da técni'ca».

o . Destino de Elisa
CANOI�HAS,

,muito ,mais r'ádió,

cuperar e conservar a fertilidade'
do: solo mediB.�te a construção
de 170 quilômetros de. terraços
e, 8 apliceção de h200 toneladas
de 'calc[lrio e adubos.

premo Tribunal," pela amabili
dade e o rigoroso cumprimento
de seus deveres, Há hoje em

Blumenau outro homônimo dó

patriarca brasileiro, que é ,o juiz
Jos€- Bonifácio .Si!ve, titular da
Primeira Vara e diretor do Fo
rum. Desfruta o digbo magis ...

'

trado de notável prestigio: pela
sua .hon'radez, e operosidade. E,'
mais do que tais atributos, 8
sua' polid,ez e urbanidade no

trato aos que lhe procuram Da

Casa da JUf;ltiç'a, lhe proporcio':'
naram grande .estima e admi-

.
ração na,. Comarca. .

)

(O magistrado em foco é canoinhen
se, filho do sr. Ubaldo R. da. Silva
"e exma. esposa, senhora Julieta

Machado da Silva).
.,�

ASSE'MBLEIA GERAL ORDINÀRIA

Co�vocação
Atendendo ao disposto nOIi Es
tatutos Sociais, artígo �4, ,con
'vidamos .os nosses associados,
paca comparecerem àAssembléia'
Geral Ordinária, a· realizar-se,
DO dia 3 de julho de 19'12, à�,

, 2.0 ho.ras, em primeira .comto

cação. oU,lem segunda convoca

ção,\às 20,30 hor8�, com qualquer
número de associados.

A, ordem do dia será a seguinte:
1.0 - Apresentação do relatório

.

da Idiretoria e de demons

tração de contae da Tesouraria;
,

2.° - Eleição e posse da D0va

I '

. I

Diretoria e Conselho ConsultivQ;

3.° - Outros assuntos de inte
resse da�classe.

Nota: Para validade, as CHAPAS
deverão s.er apresentadas

com o '�DE ,ACORDO", dos
candidatos e com antecedência
mínima" de. 24, horas das elei

çoes, I

ao_ 1.0 Secretário 'para o

de'vido ·registro.

Canoinhas, 13 de junho de 1972./

us. PEDRO MERHY,SELEME,
Presidente 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GXV
nos salões 'da SB<;>,

Início

TrajE(
para 8S '22,00 hor s; .

ou a rigor para a oca'��jPira).
.

......
• f �"""""'"

Não deixe 'de comparecer.II

Atencão Barrà Grande\
.,

(Agua Verde)
Miguel Perciak avisa aos

,criadores de suínos daquela
localidade, para que fechem

os mesmos, porque estão

dando grandes prejuízos em

suas/ roças, e que não se

responsabiliza' pelo que ve

nha a acontecer.

2 O Proprietário

,

agriculttencão
,-

OS pla'_,os de vendas de adub

es

Prazo de nfrega -Tmedíata e/ou até 3 de novembro.

Desconto es cial-.Haverá «descont especial» de Cr$
30,00 por tonel a em todas as condi oes de pagamento:

a) Vendas à vis - Vendiment em 30/outubro/72,
com rebate de 100 mais

-.
«des onto especial»;

b) Vendas a 60 diaa- enci nto em 30/dezembro/72,
com bonificação de 10 ais' «desconto especial»;
c) Vendas a 150 dias e

respectivas bonificações·
,

até 28/fe'vereirol
. até ·30./marçbj7
até 30/abril/ - cem

- até 30/mai 73 I '- com
\

. bonificação;
bonificação;

,

bonificação;
bonificação.

informações, consulte o r

ANAH

�a Agro Pecuária:
RUA }PAULA PEREIRA, 787

Para
.,.:

Rosários, Correntinhas com cruz e

::\ooof''''-.:t,;;rdores de unha, Chaveiros ourinhas,
s; -Abotuaduras,

,

I

...... ·'#iM*.W& F

DE

OPA'-A
.

por Cr$ 39�OO
L � �

('

Meninos! Jovensl Está mensagem é para vocêsl

Perpetuem a. riqueza do Brasil protegendo com

o IBDF as tlorestas e os animais que nelas vive�l
,

\
\

-

/IBDF - se I
"

ii' ,

às 17:30 horas da, tarde.

Música Sertaneja?
I Rádio Capoinhas.

- As 06:00 horas da manhã e

da
I
Casa

Duque de

metros do asfs

Informações com senhor

Art�Burgardt, n Rua

Frei Menandro Kamps, 72.

A casa dos bons serviços

Para .seus impressos

P-ROCURE

ImpreS50ra Ouro Verd.e

( \

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.

I,

'VISO.-

Os Bockmann

.... Rua Mal. Floriano

'I'el. 22-6897 - Ed. Banrisul.

17.0

Diaria-mente às 13 horas:

Canoinhas 72 Sensacional
Rádio _Ca{)oinhas

- ,

••••••••••••••••••••••••••• 111•••• 11 11 .
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111 •••••• .,••••••••••••••••••••••••••_••••••••••••••••••••••••••r. .
.. ' ..
.. ..

ii Dra. Zoê y"�lkyri� Nativi'dade Seleme U
ii

'

Cirurgiã Dentlsta� ii
ii

'

c I C 005589159 � '- 55
.. ..
.. ..

55 Clínica dentária de se a8. ::
.. ..

U Especialização em Odontope íatrla. :5
n csas , ::
;, Praça Lat'ro Müller, 494

.

- ..Foue, 369 ii
:: '::
.oq tI •••U••II•• II ·l:IIa_ II! � II u .
••••••• • ••••"'.�••••••g••••••a DII.�••••••••• III•••••••••• ·••••••••••••D•• IiI•••••••••••••••••

m apenas

todo e qualquer documento

que V. Sa._ desejar.

Fotocópias ·.'em um
o l:ã1mn-�K....J!l.E__(

LON & CI A, ..
CANOINHas-se REVENDEoOR

AUTORIZADO
Ramos, 1195
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* Bícho.ivocê está em prtmaírc lugar,' pare, .. pense, .. e continue
lendo o Trioko que na' semana que. vem tem mais. Até lá.

a, TRINKO . JEFF

*

Os três reis magos eram �ordos. Falei.
Vermelho, amarelo, verde. Sinaleira não é puleíro pata
papagaio, respeite' a sinalização.

,

Mundo ,maravilhoso de BEE GEES, May World:*

* O Paulinho já Babe por quem está gamado, a jovem
felizardá, é Claudia Cardinele. Felicidades Lagoa.

* PÍl po bem brasileiro: primeiro os meninos e meninas' se
reuniam na Taberna. Depois a Taberna fechou "POR CAU
SA DOS MENlNOS".

_ Agora os . menínos-se encontram no
Pinguim, e já deu bronca.
* Na festinha da Sylvia muita gente saíu de mão dada.

Sarnenta, a cotação aumentou.
*

*

*

*

* O Brasil tem presse em crescer. E nós de medir o seu

progresso. Colsbore,

Hoje, às 19 horas, na pátio do Colégio Comercial haverá.
uma grande 'festa junína. Apareça la.

*

* Sábado passado na' Sede Paroquial as formandas do Co

légio Sagrado Coração de' Jesus promoveram um sarau.

Estave jóia, pode crer.
"\

'

,

,

* Dia 11 eníversarjou o Deputado Aroldo Carneiro de Carvalho,
Seu Aroldo, da turms na casa, votos de muitas felicidades.

. "

Hoje em Blumeneu a escolha da Miss 'Santa Cararíns.
Vamos aguardar.

*

RURAL

CANOIN'HAS
-,

Edital de ,Conv9.c:áção
� /' \"

,
Pelo prltsente ficam convoce dos todos os associados, 'la-

"radares E'm ger,al e trabalhadoresvrurere de Csnoíuhas, Três
Berras, Mijar Víetra, Monte Castaln e Irrneopólís' e-outros Mu·
nícípíos vizinhos, para U�8 rt;_união a reahzar-se na sede do
'Sindicato Rural de Canotnhas-" Besta cidade no dia lS-06-72 às'
11 e 12, horas em primeiro/I! segunda convoce ção, para detíbe
.rerem sobre a seguinte. ';.

- -,-QR]{)EM DQ DIA

&) - DiSC�'
ss-1:', e ap,rovaçãQ, da Extensão Territorial deste

Sindicato, afim de que além de' aumentar o nosso território de
a\ão, prest&riamo� 8 t?doS os lavradores dos Municípios vizinhos,
melQ..or atendimtmto tom suas necessidades.

._

\ b -/issuntos de intere6s� da claSse.'

:' Crln'oinh�s; 26 de' mQio de 1972. ........,.
/

'

" '\
./,

" Ewaldo Zipperer
Presidente do Sindicato Rural de Caooinhas Ix
•

NE,
GOSTARIAM

AS

e vendas no
-

seu

Tokarski

Poblicaeão Oficial(da
lei N•.014, de l2-06-72
AUTO A ABERTURA
DE. CR.E ITO' ESPECI4L
Alcide. S umacher, Prefeito

Municipal de, ancinhes, 'E.tado
de Santa Ceterí a, faz sabee que
a Câmara Muni' al decretou, e

eu aanctouo a segu te

L E I:
Art. 1. o. -- Fica

Poder; Executivo aut rizado
abrir um crédito eepeei
portância de vinte e qu
cento e quarenta e cr eira.
,e vinte cent Cr$ 24.14 20),
destinad o pagamento de m

im6ve' om a área de 194.787,48 2,
mito D Campo d'Agua Verde u

Agua Verde, imóvel ene que, em

decorrência da Lei n,O 992, de
11-11.1971, foi adquirido dOI eu-

Ma 'a Uba de Andrade, Escrev�nte
Jura: entada do Cartóri do Registro
Civil o Município de rês Barras,
Comar a de Canotnhas, Estado de
Santa atarína

Para avisos e anúncios:

U'tilidade Pública.

Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoinbas

REGISTRO· CIVIL

EDITAIS

Maria Uba- dê Andrade
I Escrevente JuramlÍntada.

Fe�tl:'j€' a' data grata de seu

ente querido.
DJariamenteo

-

às 14 horas: �

Gentilezas.
GANOINBAS. Iforça total em comunicação

17 ..06.1972

'PREFEITURA MURICIPAL.� DE CANOINHIS
.

a Câmara Municípal decretou e,
ea lancioDo a IIgointe

.

L E I:
Art. },O - Fica o Chefe do

Poder Executivo
"

autorizado a

di,pen.ar de muita, [uroe e corre

ção monetária, desde- ue o reco

lhimen relente exercício,
._....,."'U.u'a todo. Oi que .e encontram

em débito com a taxa de televisão,
,relativo. aos exercício. anteriorea.
Art. 2.0 .- -No presente exer
.

o fica Boatada
-

a cobrança da
taxa televisão.
Art. 3. - Eeta lei entra em

vigor Da dat de lua publicação,
revcgadaa ali di
trário ..
Canciohas, 12 de juri
An. Alcides Schum er

Prefeito Municipal
A presente lei foi regi.irada e

publicada na Diretoria de Admi
nietração, na data, supra.
AII�. Antonio 'Souza Costa

Diretor Adminietretivo

Lei n. 1.015, de 12-06-72
DISPENSA DE MULTA,
JUR'OS E CORREÇÃO

,
MONETARIA

Alcides Schumecher, Prefeito
Muoicipal de Canóiuhae, Estado
de Santa Catarina, faz aaber que

I

kti vidades da

de

Cámara

Comparecimentos
Na sessão ar inária da Câmara Munlcípal de Oanoínhas, r
fie maio do orrente ano, compareceram os seguintes \1j
João Seleme, ,.

ulo Eduardo Bocha Faria, Henrique Krze nskí, Adhemar
Schumacher, AI ede Franco, Francisco Bueno de Siqueira e uilherme Prust,

comparecimento
Deixaram de comp recer à sessão supra, QS Vereador s Edmundo Bítten-
court, Beno Frídolín Fuck, Pedro dós Santos Corrêa Alfredo Ivo Paul.

Exp�dieDte
Oficio n, 109 de 12/5/7 do Sr, Prefeito Municipal, ncamlrihando .à Casa, a
Ata de Avaliação do al mbrado do Estádio Muni ípal Alínor Vieira Côrte,
sendo o mesmo despach do à Comissão de Leg] lação e Justiça; Oficio h.
119/72 do Sr. Prefeito Mu, ícípal, encaminha.ndo à Casa, projeto de lei que
majora os .vencimentos d Iuncíonáríos pribl] os municipais, do Quadro
do Poder Executivo, sendo mesmo despach do à Comissão de Legislação
e Justiça, para emiJ.ir pare' er; Idem, da m 'ma origem o oficio n. )11 de
16/5/72, enviando à Casa pr leto de lei di íplínando a cobrança da taxa
de televisão; sendo a mate ia encaminh da à Comissão de Legislação e

Justiça para exarar parecer;
.

equerime o do Veréador Francisco Bueno
de Siqueira, solicitando para c nstar nos Anais da Câmara, Voto de Pesar,

'B.elo Iatecímento do sr. Ageno Bueno, ndo deferido na forma regimental;
Requerimento do Vereador A redo vo 'Paul;' solicitando licença por 10
sessões, sendo-lhe concedido, pe P nárlo. Requerimento do Vereador
Alfredo Franco, subscrito por ma t ês Vereadcres, solicitando dispensa
por interstício para os seguintes etos de leí: Autoriza o Poder Execu
tivo a 'recíndtr o convênio existen e entre a Prefeitura e 'a Fundação. de
Serviços de Abastecimento de agu , Idem, que' autoriza o Poder Executivo
a assinar convênio com a Oía. Ca r ense de Agua e Saneamento (CASAN)
Sociedade de Economia Mixta E ad :. sendo aprovado, Indicação n. 15/72
de autoria' do Vereador Guilher e Pr st, solicitando ao Sr. Prefeito 'Muni
cípal, para que determine provi encias o sentido de ser coberto os locais
das gerais no Estádio. Beoedit "Theré 'o de Oarvalho Junior; Mensagem
do Sr. Chefe do Poder Execu vo, prest TIdo contas dos serviços admínis
tratívos nas principais realiz ões no ex cício de 1971; Parecer da Comis
são )de Legislação e Jus ça favorável ao projeto de lei que autoriza
recindir o convênio celebrà o entre a Pref 'tura e a Fundação de Serviços
Especial de Santa Catal'Ín , Idem da mes a Comissão e da Comissão de '

Finanças e Orçamento a.o projeto de lei que utoriza assinar convênio com
a Cia, Catarinense de A as e Saneamento. 'ASAN), pelo prazo de 30
anos; Idem das mesmas omissões os parecer sobre o projeto de lei que

a�toriza isenção de,ta de\licença e renovaç o, ,e dá outrás providencias,
, �

do
/

-

I �

Entrou em la. e 2a. iscussão e votação o proje que autoriza o
Executivo a recindi. o'eollvênio com a Fundação e Serviços Especial de
Santa Catarina, co o parecer da'Oomissão, de Leg la,ção e Justiça, sendo
aprovado o projet com o parecer e despachado à oplissão de Redação
para elaboração texto finaL Entrou em la. e 2a. scussão e votação'o
projeto de lei qu autoriza o,Executivo a firmar .cou' ênio com a Gompa
nhia Catarinens de Aguas e Saneamento (CASAN), pe prazo de 30 anos,
sendo aprovado o projeto 'com os pareceres das Comis õ�s de Legislação
e Justiça. Fina ças, e despachado à Comiss�o de Reda ão para exarar

parecer e text. final. Entrbu em la. discussão e votaçã o parecer da
Comissão de Legislação.e Justiça contrArio ao projeto lei que isenta
de taxa dé r ença e renovação e dá outras providencias, endo aprovado
o parecer e ejeitado o projeto. A Comissão de Redação ap es�ntou pare
ceres e tex os finais aos seguintes projetos de lei: Autoriz o Executivo
a recindir onvênio com a Fundação Serviços Especial de S úde Pública:
que autor' a firmar convênio com a, Companhia Catarin.ense é Agua e
Saneame to, permanecendo os mesmos na Secretaria da Casa, pelo prazo
de 24 h as a disposição dos Srs. Vereadores, findo o )qual s á encami-
nhado sanção. ,.

�xpUc.ações Pessoais
O Ve eador Dr. Paulo Eduardb Rocha Faria. congratulou·se com os. pais
de

.

nos da localidade de Sereia, e o povo em geral, pelo inicio d COD,S
tru o, e disse ser de' seu conhecimento que ·será, empregado m terial

.

us do na nova construção, disse também haver entrado em contacto com
o rofessor Licurgo, que estando a Par do assunto, iria até ao Secretário
de Educaçã,o, para que a escola fosse construída toda com material novo.

o

I r
' -

Canoinhas, 14 de junho de 1972,

ALTAMrRO RICARDO IDA SILVA" Diretor do Expediente da Câmara Mun.
�

,
� . \

•

.; \
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preparativos para inaugurarem II
.

Fátima estará. em _3lumenau
particípendo do grande concúr
so Miss Santa Catar!na. Vamos
torcer pelo êJí.ito de nossa (caó-
dídste.

.

raBi!
'
,/

I � �.......... \,

A Loteria E:PO:tiV: de domíngo �ell•••BBIIB�IIR�••Bm.IIIIII1.��.alllln.�I1.lJjlllm
"úlnmo também esteve em nossa
cidade, com váriJ.S_acertadores. S'

. � ." Convite' -Missa' ---�
.

1'.guDdo :�:Pu�d�Th.rézio
...

OClalS PRIMEIRO ANO DE FALEciMENTO
Netto 'ínforrnou 80 Vereador, sr,
Guilherme Prust, o G.E. Rodolfo

./
Zipperer, do Campo, d'Agua
Verde; será au.plíado 8ind� eRte .

ano com a construção d@ três
'salas de aula, sala' de professo
res; gabínete,.. recreío coberto e

costnha em alvenaria.
/

-

N.O 1180

Notas Esparsas
E,m grande' atividade os Co

ordenadores da .Fehta de Con
fraternização dos Madeireiros; a
ter lugar em nossa cidade, sá
bado próximo, dia 24, senhores

,
Isaac Zugman, Oldemar : Mussi
.e Lu1iz FeI:D8ndo Freitas.

'

.

x ,x x'

Procedente. de Lages, esteve
,

em 'nossa cidade, visitando fa
miliares e amtgos.. o senhor
Cand\ido Freitas. "

x x x

x -x IX

\ '

Dirigentes da CIBRAZÉM,
representados pelo 'Engenheiro
Agrônomo Dr. Pedrá Arinos dia
Cunha, Assistente do Presidente,
Dr. Joaquim Paes de Barros,
De-legado em Santa Catarina e

seu Au�ni8r Ademír Daríve,
estiveram em nOSS6 cidade" 68.
feire, dia 9, quando mantiveram
contato' com o Prefeito, senhor
Al,cide� Schumacher e .os técni
cos da ACAR�SC.

x x x Dependendo ainda· de confir-
.

.
O Deputado 'I'herézío Netto mação, o jogão, d?_mingo 'próx,i

esteve' sá bado em nO�81! cidade,
, Ipo em P�r.to Umao áa VItÓrIa

quandoy participou de uma chur- c?m & VISIta. do. Ponte Preta,
fascadi de inauguração do aterro vlce-c�mpleão peulista, frente ao

de Taunsy, obra municipal, Iguacú local.

construída Duma semsna, antiga x,' X X

e justa reívíndtcáção daquela Pelo campeonato da LE'C, no
localidade. Municipal, u Santa Cruz venceu-

x x' x o Palmetras :

e ábade, dia lO,
E o vovô coruje mesmo do pelo escore de 6 8' 1; enquanto

ano é o médico' Dr. Osvaldo ,qUE' o Botafogo, melhor entro

Segundo de I

Olivetra, com' o sado, superou o Sossego domingo
Ducilt'_.ento do seu primeiro neto, último, tsmhêm no Municipal,
ocorrido 46. feira na' Materni- pelo marcador de 2' a O.

_

(jade' do Hospi�l Santa Cruz, , x x x
filho de Romeu Drewek e sua, I

exms. espose Ana Rita de ou. Em' prosseguimento, o Santa

veírs Drewek. Nossos melhores Cruz vai amanhã a Três, Barras,
��mprimentos. medir forças 'com o Rtgesa e

aqui no Municipal, t§remol! um,
torneto

'

esportivo 8 cargo da
Escola, Agrícola Vidal Ramos,
de MarcHio Diu.

'

x x x

Os ,�esponsávéis pelo Super
mercado Cereal, nos derradeiros

I·.--���------------���---------
x

A MÚS'I�A!
1

1350

'.1',
. 5uces�o.

' Nota
DiariaIIlente às 15:00 h:

,
- Canolnhas

...................................
- 1_\ 1,.1" ,..,

-. : ',,' '. l1li
'Soná /tranquilo I

-I
'os I
I
',I
II

I
I
�'
mm
II

I
II

pelos/�

ANIVERSARtAM.SE
HOJE: os senhores: Aroldo

Mews e Engelbert Fiirst; a

menina Vera Lucia filha do
sr. Orlando Gate,

.

-

'AMANHÃ: os' senhores: Dr.
Zoiden Seleme, João Poloma
ni e .I,l.dib S\Sakr; as srtes.: ,

Angelina Metzger e Arlete
Hoffmann; o garoto Ariel
Antonio filho do sr. Seleme
Isaac Selemei . as meninas: '

Rosani filha do sr; Bernar
dino Schupel e Angelo Maria
filha 40 sr.rWaZ/rido Langer.
Dia 19: o sr, Celso Bauer;

(JS senhoritas: Sarnira El
KfJub'a � Ma�ia Schulka; a'

garotinha Simone filha do
sr. Rubens Zacko.
Dia 20: a senhora .dona

Maria Cecilia esposa do sr.

Basilio Szengeuh; o' senhor
Paulino Furtado de Mello! o

menino Luiz Paulo filho, do
sr, Wald!!miro Pospor.
Dia 21: 'a . senhora dona

.Iovita esposa do sr. Antonio
dos Santos Veiga; o senhor
Jàcob Fuck J,.; o [ouem loão
Batista Medeiros.

Dia 22: o' senhor Benedito
Therézio de Carvalho Netto;
o [oiiem Arnalâo Mews.
Dia 23: os senhores: Ottmar

Riede' e. Henrique' A' tner; a

senhorita Ana'Sylvia May�r;,
o jovem. Gastão Ruaott. .

,
Aos aniversariantes nossos

,sinceros votos de felicidades.

./ J

)

/,

Viúva, filhos, filhas, genro e noras; 'convidam paren

tes, ,e amigos Jpara ,asslstirem a Santa Missa de

primeiro ano de falecimento, que será celebrada'
pela alma do sempre lembrado

'

Frederico Wendt,
no dia 20 de junho; terça feira, às 19 horas. na

Igreja Matriz Cristo Rei. �

P�19 comparecimento, antecipam agradecimentos:'.

�.......
'

...D·.Mmm'a4mmmm8*mEEB��4�·....��....mm�mE��.�
Cio

(O' LANÇ
�.

v� e I a " Cr
DOR DE SUCE
A.PRESENTA

,
,

DOMINGO, em' bê. "formjdâ 'i. aEloaõe•. - à. 16 e 19
horas - ce�••

,

livr�. -- Ao 2 i, 15 o�a. - cen .ura 14 ano. :
.

Luteudo contra 8 lei .� contra cri 110.808... sua pistola espe-

lhave a mortel JOHNNY GARKO iLPAM BQGARD em

Sariana :" Mata Mqrrer I'

NICOLOR 1 {

OlA 21, 411. feira • á. 2,,15 'horBII -- nlura 14 ano.
. I. � SESSÃO 'DAS' MOÇAS .

'.

(aenhora, e' Geqtorits. entralla gr ti.):
'

.

A Metro Goldwya MayAr apree.enta uma
super. pro,dução e.m

,

. Cioema8ccpe/e toda em Tecbni9ol,0r.:
.

.�," 0t Podera_sos - (Uaie exibição)

DIAS 22 e 25, 5�. e {r;. feira'. a. 20,.5 h - ce�lt.
\

A maior çonquiàta ,6, homem até/ hoje. Filmado em

Fama Filmes apre8 : ta: A (enquista da lua
/'

• a. '20.15 horail - censura' 14 an .

Maiaum progr� a duplp.' 1.0 - Filmado em magnifico ,colori o.

Um filme de eaturaa DOI 'mares: Ju:sticeir0 ao Ma
2.0 - Saoto, mascarado de prata. '�m outra aventura em:

.. ,

Santo en ,rent� a Maldição d( Moct.ezurn�
- \ . .

PIA 25, domi�go, em trê.· I��,õe. - a. 16: 19 e 21�15 h

A BiJ,talha do Deserto �� Ci�elJ,l��cope.Technicolçr
, I·
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