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Discurso prelerido pelo Sr.

Depu/tado -Aroldo Carvalho,
na Câmara Federal

Senhor Presidente
Senhores Deputados
Em 1947, lembro-me' bem, era eu Deputado à Assembléia

Le,gislativa de Santa Catarina, quando se disseminou por todo o

País uma campanha antientreguista em defesa do petróleo brasi

leiro. Engajei-me, com patriotismo, nessa campanha nitidamente
nacionalista, porque entendia, como entendo, que o petróleo - uma

I das nossas prtncípsts riquezas --- deve pertencer sempre ao povo

I brasileiro.Depois, 8UniãoDemocrátieaNacíonal, partido a que me fiUei

I até à sua extinção, defendeu no Congresso Nacional, pelos seus

@I mais emínentes lideres, não só a ínstttuíção do monopólio estatal,

! como também toda a legislação que colimava a criação e a

I implantação da PETROBRAS. Tenho, portanto. autorfdade moral

I para abordar, neste instante, ainda que rapidamente, o tsma que

':' pretendo ferir, qual seja, as dífículdades que a crise internacional
do petróleo veio gerar para toda a, Nação ·�rasileire.

'.
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Sr. Presidente, com a &lt8 desmesurada e imprevisível dos
preços do petróleo no mercado internacional, toco o esforço
nacional no sentido de produzir e de exportar está, seriame-nte
comprometido pelos vultosos recursos que o Pais vem dispen
dendo na importação desse produto 'vital para o nosso próprio
processo de desenvolvimento. Se a ciência e a tecnologia evoluem

rapidamente, penso eu que, atendendo às peculiaridades da nova

situação, deve o Governo brasileiro não digo modificar a politica
do monopólio estatal, mes reexaminar a fundo _o problema da

pesquisa e da lavra do petróleo. Não posso admitir, como não

admito, que o Governo brasileiro éelebr@ convênios ou acordos
com as empresas chamadas multinacionais, mas não posso deixar
de sceítar como válida .a idéia de que acordos ou convênios, de
Governo para Governo, 'sejam firmados com nações mais desan-

, volvídas, objetivando 8 que tragam o seu, know-how é o seu

capital de risco para investirem Da pesquisa do petróleo brasileiro,
a fim de que encontremos em nosso território, cerno sempre
sustentou -Monterro Lobato ao longo de toda sua vida, esse pro-
duto tão Indispensável ao progresso do Pais. / .

Em fms do ano passado, logo depois da eclosão da guerra
no Oriente Médio, ao participar de um almoço no Itamaraty -

quando o então Ministro Gibson Barbosa homenag ..ava um dos

mplometas acredítsdos junto 80 nosso Governo, e que apresenta
va as suas" despedidas e re toruava para sua pátria - tive

OCaS}BO de sustentar perante o Ministro Gibson Barbosa esse

ponto de vista de que entendo como altamente conveniente para
o interesse naélonal, que o Governo brasileiro firme acordos com

nacõ-s sstrang-Iras, 8 fim de treze r tecno logia e capital de risco
para colaborarem conosco na descoberta do ,pr':cioso ouro-negro
capaz de continuar movimentando este Pais colosso o conduzm
do-o pera seus' destinos gloriosos.

Tenho a impressão de que somente assim encontraremos,
no terrrtórto nacional, todo o petróleo reclamado pelos milhares
de. veículos, pelas máquinas, enfim, pelo processo nacional de

desenvolvímento, que E'xige dia a aia mais e mais petróleo.
E"te o apelo que desta tribuna dirijo às mais altas

8ut�ridades da República - ao Sr. Presidente da República, ao

Sr. Ministro das Minas e Energia, Shtgeskt Uekt, que não
escondem suas preocupações com o crescimento do consumo de

petróleo no Peís - no sentido de que o Governo estude medi
das não �Ó visando a reduzir o consumo, ou pelo menos, a

estabilízá-lo n08 níveis atuais, mas também a incrementar 8

pe�quisa, pua que maior seja a prod)lção do petróleo nllcional.'

Não é possível que os reflexos terrfveis da alta dos pr-eços
sobre os combu-tíveís, continuem a onerar o povo brasileiro, se

é quase .certo que ternos nas. eutranhss da nossa terra, o petróleo
necessárío ao desenvolvimento do País.

Era o que tinh� a dizer.

,

Re'vestimento
Três Barras

da
São

Es�t'rada
Mateus

.

Num esforço comum e conjugado das Prefeituras de

C:nOl.nhas, Três Barras e São Mateus do Sul, foram reiniciados

•

4. feira pela manhã os serviços de revestimento da, estrada que
liga Três Barras ao asfalto em São Mateus do Sul. Bastante
compreensível e elogiável a atitude dos Prefeitos da referida
área, desde que aquela rodovia é a que serve de, escoamento de
nossa prod�ç�o, r!:lmo a�s grandes centros, atende�do também
toda. as anvídedes da grande fábrica da Rigesa. No momento

. usamos aquele trajeto, até' que se inicie .e complete, o tão pro-:
metido asfaltamento da

_ estrada, CANOINHAS - MAFRA, o
nosso caminho natural.

.

Capitão Narloch
Dia 25 últimc, entre as várias promoções assinadas pelo

Exmo,
. §enhor Presidente da Re.pública, também foi promovido

a Capltao, o �enent�. Osvaldo Conndo Narloch, Delegado, da
Junt� de Serviço MIlitar aqui sediada e pessoa de grandes
relaçoes em. nosso m,eio.

'

Narloch continuará prestando os mesmos serviços em
nos!. cidade.

(

Ao ilustre Militar, os nOlilos melhores cumIírimentos.

A'no XXVIII 7"' Canoi'llhu - Santa Cat�rind, 14 de setembro de 1974
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Visitas de
\
Antonio Carlos

� Ivo Silveira
- ,

Ainda. sem confirmação de data a visita
que o futuro Governador Antonio Carlos
Konder Reis e o candidato. arenísta ao Se
nado Ivo Silveira farão a Canoinhas. Virão
a nossa terra e a Três Barras para a

.

realização de comicios de enéerramento da
campanha eleitoral dia 11 de novembro,
entretanto, antes dessa data vtrão aos dois
municípios numa das chamadas «viagens
de serviço", para contatos polítícos e análi
se pública dos problemas administrativos
locais. E provável que a primeira vísíta se

vertííque dia l3,de outubro próximo, ocasião
em que o Diretório local, as autoridades e

dírlgentes de entidades, clubes de serviço
e sindicatos manterão conversações com

os dois ilustres homens públicos.
.'

(

Tranquilidade DO
,

Norte Catari08Dse
•

< Depois das visitas feitas ao Norte Oatarluense,
inclusive Campo Alegre. São Bento, Rio Negrinho,
Mafra, Itatôpelís, Papanduva, Monte Castelo, Major

. Vieira, Iríneõpolís. Porto União e Matos Costa os

dirigentes estaduais da ARENA procederam a um

_

balanço com os candidatos ar�nistas e concluiram que
a ARENA vai colher aqui na nossa região uma das
vitórias mais expressivas do Bstado. Aííás é neces

sário que se assinale que também em 1965 Antonio
Carlos venceu em todo o Norte por ampla margem
de votos.
\

Aroldo Intensificarà Campanha
Tomadas todas as providências preli

minares, o Deputado 'Arolde Carvalho
intensificará suai campanha. de reeleição em,
todo Estado a' partir I do dia 15 pnóxímo.
Fará programas. na TV em Blumenau e em

Florianópolis, no horário gratuito da Justiça
Eleitoral e iniciará ar apresentação . do
documentário cinematográficô que produziu,
ligado a sua atividade parlamentar e aos

projetos mais importantes que apresentou à
'Câmara. Além da apresentação do filme
nas emissoras de Televisão, fará sessões
públicas de cinema em todo Norte catarí
nense e 'na região da Grande Florianópolis.

Políticas' -
-

6arcindo preenche Questionário
,

o Prefeito Alfredo Gercíndo, depois de entendi
mentos com o Presidente da Câmara, com o Vice-,
Prefeito, com os dirigentes arenistas e cem os

sindicatos, clubes de serviço e dirigentes rellgiosos,
constituindo uma espécie de «Conselho Comunitário»,
porvídencíará o preenchimento do questi'onário dístrí
buido pelo futuro' Governador com objetivo de
capscítar-se sobre os problemas admíaíetratívos locais
e a escala de urgência para as soluções. Sabe-se que
Antonio Carlos elegeu como prioridade UM do seu

Governo «Transportes e Comunicações», Em entendi
mento 'com o Governador Colombo Salles já analízou
e introduziu modificações na Lei Orçamentária para
J975. Elevou de 6 para. 14 milhões de' cruzeiros a

. verba para e!etrificação rural e
.

elevou em 50%!ls
verbas para íuvestímente no setor rodoviario.

, ,

Tberézio começa a subir
Vem melhorando, gradativamente, a

campanha de 'I'herézio que soube. superar
as dlíículdàdes ínícíaís _e firmou sua posição
de liderança na região de Canoínhas, Theré
zio vai concentrar esforços' em Canoinhas
Três Barras, Major Vieira, Monte Castelo:
Papanduva, lrineópolis e Rio Negrinho, onde
deve obter o contigente de votos necessário
a sua reeleição. Canoinhas, como acontece
desde 1947, continuará com um represen
tante na Assembléia Legislativà.

. Aroldo Carvalho e' o
Ho�pital Santa Cruz

,

o nosso conterrâneo, Deputado Federal AroIdo
Carvalho, o decano da, nossa representação federal
que completa, este ano, 15 anos de mandato federal
ininterrupto, atendendo à gravidade dacríse nnabcet-

- ra por que passa o nosso tradicional Hospital Santa
Cruz, vai doar ao Hospital parte da ajuda de custo
que recebeu da Câmara dos Deputados por ocasião
da convocação extraordínaríe do Congresso para a

eleição do Presidente Geisel. Além .dísso, no Orça
mento da República do próximo exercício, fará
inscrever verba da cota pessoal que lhe compete
di�tribuir, a fim de atender 'às peculíarídades da
cnse que ameaça o nosso Hospital de fechamento.
Aroldo anunciou que destinará ao

. Hospital recursos
de monta, mesmo com sacrifício de outros municípios,
pois o caso mais grave com que se defronta a região
é exatamente Oanoínhas, cujo Hospital serve a toda
ã área 'Norte.

'

fricasa
.

promove· a
'

visita
�e 'a�aliza�o técnico

.

A convite do Frigorifico Canoinhas,S.A, FRICÃSA. visitou 8 nossa
CIdade, o sr. K._R. Dunbar, da firma Cotswold Píg Development Company
da Inglaterra. '

'

O referido senhor se fez acompanhar do Professor de Línguas,
de Porto-Alegre, sr, Henry C�rlos Koch, que serviu de Intérprete.

Os iI.ustres visitan�es foram recepcionados com um almoço; no'
Restaurante Pmguin promoçao do FRleASA, ali presentes várias autoridades.

A finalidade da visita. é de estudos para á implantação no Brasil
de um Pol? produtor de. SUlNO HíBRIDO COTSWOLD-PIGS, estando o

I _nosso muníctpío no roteiro. ,- ,

J. Após o almoço a. Comitiv�, agora .integrada pelo Prefeito Muni-
C1p�I, sr. Alfredo de OliVeira Garcmdo, Vice-Prefeito dr. Paulo E. Rocha
FarIa, Vereador Romeu Sebastião Oordeiro, representando o nosso Legis
lativo, Repr,.e�entantes da AQARESC e fíderes da suinocultura da regIão,
foram feitas VIsitas ao Laboratório de Sementes do AGlPLAN' Granja do
sr. Augusto Haag e Frigorífico Canoinhas S.A. "

Ficou o/sr. K. R. Dunbar, conforme adiantou bastante entusias
mado com a situação geográfica de Canoinhas e com' seu atual desenvol
viment? e progress�, prometeIÍdo voltar dentro de 60 dia,li! para estudar
a possIbilidade. de mstaIar o Polo Produtor de Suinos Híbridos em-
nossa cidade. !

-

/

Uma boa e alviçareira noticia, sem dúvida.

AUGUSTO H4�8,
-,50 anos DO Brasil

Dia 14 de setembro de 192'4,
desembarcou ..m São Francisco
do SUi, viajando no Navio Tu. '

curnan, o s_r. Augusto Haag,
víndo da Floresta < Negra, ,Ale
manha, deslocan do-se em se

gurda para o interior do nosso

municípío, localidade de Matão,
exercendo várias atividades,
inclusive a de Professor.

Hoje, O seu Augusto, corno

é conhecido, chefe de numerosa

familia, é um dos lideres mais
autênticos do, nosso município,
contríbulndo sobremaneira pelo,
DOSl80 desenvolvimento.

Mais um

vai à
canoinhense
Europa

-

Embarcará 2 a feira, .em São
Paulo, rumo ao velho mundo,

\
o. industrial conterrâneo, sr.

/ Benito Bastos, que deverá se

'acompsnllar de' sua eXma. es-

posa, _

sra. Haydê Fernandes
Bastos.

-

Nosios votos 'dt'! feliz
e proveitosa viagem.
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CORREI(� oo NORTE 14.09.1974.

Prefeitura Municipal

de 1974

Transferências Correntes '

.

Participação em Tributo.' Fed�rai.
14 Cote-parte do Fundo de Participação do'�unicípiolJ . 50%
15 Taxa Rodoviária Unica / '

16 Retoroo do Imposto Territorial RUJar
17 Retenção do Imposto de Reoda 01 Fonte'

\

Participação em' Tributo, �.taduai'
18 Participação no Imposto sobre 'Circulação de Mercadoria. 2760CO.oo

I
'

\

90.000,00 104.719,46
2.800,00 1.188,79
25.000,00 13.726,71

50,00

220.259,O�

AJOR VI'EIR

CODIGOS \

Geral I Local 'DESIGNAÇAO DA RECEITA Prevista Até mês I Do mês I TOTAL,\
' , )

, �r' Clr$ Cr$'\

..

71.0.0.00 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.00 ReceitA Tributária
1.1.1.00 . IMPOSTOS . I
1.1.1.10 01 Imposto Predi�l Urbano 3.000,op 1.779,42 412,23 2.191,65

\ 1.1.1.11 C2 Imposto Territo.rial Urbano 2.00°fn° 831,06 100,43 931,49
1.1.1.30 03 Imposto sobre Srrviçol de Qualquer Natureza 30q,00 219,88 44.00� 263,88

\ /'
1.1.200 TAXAS \

/
r:

\
1.1.2.10 TalEa pelo e*-_ercício do poder de polícia i

I

04 Taxa de Liceoça e FiÍlcalização I/O Comércio e a Inoústrie iooo,oo 5.597,70 104,70 5.702,40
05 Taxa de Licença e Fi.calização Ih Comércio Ambulaote / 100,00 26,18 26,18
06 Taxa de Licença e Fi,calização sobre obrai i

100,00 77,57 77,57I
\ /'1.1.2.20 Talr8 pela pred�ção de .erviço. j07 Taxa de Expediente

"

I 1.500,00 999.20 94,40 1093.6U
08 Taxa de Seeviçoe U rbanQi

/
500,00 804,11 143,50 947,61

09 Taxa de Apreeolão
\

50,00
10 Taxa de AIiDhamento e Nivelamento

,II
50,00

,

1.1.3.00 Contribuiçõe. de M�,boria
11 . Taxa de Coõ.ervação de Eltradal :i- 50,00

1.2.0.00 Receita Patrimonial I1.2.3.00 12 Participaçõel e Dívidendos 100,00 931,44 931,44

Receita Indudrial I
I

13 Divenal Receita. Indu,triail
,

280,00100,00 280,00

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1.20
1.4.1.30
1.4.2.00
1.4.3.00

1.4.4.00
1.4.4.10

1.5.0.00
1.5.1.00
1.5.2.00

1.5.9.00
1.5.9.20
1.5.9.90

2.0.0.00

2.2.0.00
2.2.0.01

2.3.0.00
2.3.0.01

·2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2.,5.1.40
2.5.1.50

25.3.00
2.5.3.90

ref'ere�teda RECEITA mês
I

de AGOSTao

- Receita. Diveru.
19 Multai
20 Indeaíseçõea e Reltituiçõel I.,
21 Cobraoçd da Dívida Ativai

Outra. Receita. D�vena.

1.500,00
100,00

2.500,00

328,10

610,14

�

\
\

\
22 Receitai de Cemitériol
23. Qutral Receitai

200,00 271,70

/ \ 800,00 1.346.06

;Total dai Receita. Corrente•• 413 800.o� 353065.12

I
RECEITAS pE CA�ITAL
Operaçõe. de/Crédito

24 Empréstimo. !
I

Alienação fie Bens M6vei. e Im6vei.
25 Alienação de Bt;lÍlI Móvei. e Imôreis

,

!

\200,00 113.220,00
\

\
200,00 222,50

Transfe'rências 'de Capital
Participação em Tributo. Federai. .

26 Cota.parte do Fundo de Participação dOIMunicípio•. 50%
27 Cota·parte;'0 Imposto Unico I/Combultív. e Lubrificante.
28 Cota.part� do Imposto Unioo sobre Energia Elétrica
29 Cota,plirt.e de Imposto Único scbre Minerail do Paíl

II - ,

'1?atribuiçõe.30 Cootri,uiçõel Divereal - Auxílio do Edado

;,i Total dai Receitai de Capital

I' .

Totel da Receita' Orçamentária

, Extra-Orçamcmtária -,

31 C�htribuiçõal de Previdência Social - INPS
32 s11ário

Família

TOTAL DAS RECEITAS

1 Saldol do eaereíoio anterior
Em Caixa
Em Bancai

jEm poder de relPomáveil
TOTAL GERAL.

Major Vieira, 30 de agcsto de 1974.

17.911.63 122.631,09
924,66 2.113,45

2.497;35 16224,06

41.486,26 261.745}30

128,53 456,63

610,14

42,90 314,60
1.346.06

64.822.03 417.887,15

.

113.220,00

Reinaldo Crestani - Contador Victor Borges • Prefeito Municipal

ROTARY eLUDI
DE CANOINHAS

«Desenvolvimento e Segurança:
Bem-Estar da Coletividadel

No mês de maio pesssdo, as Senhor-as di
«CASA DA AMIZADE» promoveram campanha cOn
o fim de obter recursos destinados à aquisição di
agasalhos para escolares necessitados.

Ao excelente resultado líquido apresentado di
Cr$ 7.791,75 a Entidade promotora acrescentou reS@l,
va própria de Gr$ 2.208.25, perfezendo um montantl
de Cr$ 10.000,00, e adqueriu 908 blusas, que, visavI
a finalidade especifica, foram dístríbuídes 8�

seguintes estabelecimentos de ensino escolaa di
região de Canoinhas se:

Grupo Escolar João José de Souza Cabral

Grupo Escolar Irmã Felícites
Grupo E!!colar Sagrado Cotação de Jesus
E��018 Básica Almirente Barroso

Grupo Escolar Rodolfo Ziperer
Grupo Escolar Castelo Branco

Grupo Escolar Frei Manandro Kamps
Grupo Escolar Ciriaco Felícío de Souza'
Escola de Alto da Tijuca
Escola de Marcilio Dias
Escola General Osório - Três Barras SC
Escola do Pinho

Escola do Tigre
Escola da Campininha
Escola de Barra.Grande
Escola de Km 2 - Três Barras SC
Escola Deputado Paulo Rocha Faria - km 17
Escola de Bela Vista do Toldo

Escola da Gralha
Escola de Serra do Lucindo
Escola de Imbuia-Rio Bonito

Escola de Santa Emidia
Escola de Lagoa do Sul
Escola de Santa Bárbara do Rio dos Pardos

Dnldad�
�I
�I
41
41
4!
ji

�I

li
2i
�i

Escola de Arroio Fundo
Escola de São Roque-Pontarolo
Esco la de Rio de Areia de Cima

Escola de Lageado
Escola de Salto da Agua Verde
Escola de Serrito

Escola de Rio Pretinho
Escola do Ipê
Escola de Tomasi

Escola' lie Cachoeira
Escol.a de Valinhos
Escola de Coxilhão da Paciência

Escola- de Serra dos Borges
Escola de Capão do Erval
Escola de Riu da Ilha
Escola de Rio da Veada
Escola de Felipe Schmidt.
Escola de Entre Rio!

Escola de Sereia
Escola de Campo das Moças
Escola de Campo dos Pontes

Escola de Saóta Leocádia
Escola de Taquarizlll
Escola de Santa Haídee

Escola do Paiol Novo
Escola de Salseira
Escola de Arroios

Escola de Dranks
Escola de Paula Pereira
Escola de Fartura

Escola de Agua Verde
Escola de AntI> Gorda
Escola de Barreiros

Escola de Boa 'Vista
Escola de Bonetes
Escola da Encruztlhade
Escola de Erval Bonito
Escola de Paciência do Rufino
Escola de Palmital

Escola de Parado
Escola de Piedade
Escola de Taul?ay
Escola de Rio da Areia de Baixo
Escola de Rio do Pinho
Escola de Rio dos Poços. ,

, I
1

As Lojas Mazer, de Curitiba PR, q
proporcionaram o desfile de modas, às empresa
locais, que deram sua contribuição fínanceírt
ao Clube Canoinhense, que cedeu seus salõê
e a sociedade, que tão prontamente aderiu

campanha, os agradecimentos das Senhora
da «Casa da Amizade».
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Notícias de

Hoje, Baile do Havay
. Hoj�, finalmente será ,realizado o grande «baile

do Havay» que promete sueesso total,.o qual vem
.
' sendo aguardaqo com grande interesse. O tamoso
conjunto musical, «Sons Tropíeena», será o .respons�
vel pela alegre noitada dançante de logo mais, O .tra]e
é esporte' ou, típico do Havay, Não será permítída a

entrada de menores de 18 anos sem seus respectivos
acompanhantes ou responsáveis. Muitas

_
surpresas

estão 'na pauta do programa, quando serao abertas
8S portas da simpática Sociedade Hípica Papanduven
se, ocasião em que será eleita a mais «Bela Havayana».

.q

Quatro cisais integram o (urso
Gom grande alegria a nossa comunidade de

Papanduva vai se fazer presente no 1.° CURSILH�
que vai acontecer em. Caçador. São quatro casara
escolhidos para partíeípar do encontro com duração
de quatro dias. Os esposos irli;o nos dias 19 a 22 �o
corrente e as esposas nos días 26 a 29. Os casais
que abririo com chave de ouro a porta para' os
demais cursílhos da nossa Paróquia são os seguintes:
Sr. Prefeito' municipal Aloisio Partala e destínta
senhora, Sr. AloísWerka e destinta esposa, Sr. Victor
Malakovski e destinta: senhora e Sr. Eugêni.o Sidorak
e destínta senhora. A. Comunidade toda de Papanduva
faz sinceros votos de pleno êxito e sucesso na nova
e humanitária missão.

Transferido pira dia 20 de outubro
A visita de Dom Orlando Dotti, Bispo de Caça

dor, anteriormente marcada para dia 19 do corrente,
ficou adiada para o dia 20 de outubro, motivo bastante
justificativo e festivo, é que, dia 20 de outubro, a
Parópuía completará 25 anos de existência. Dom
orienuo nosso amado Bispo completa 5 anos de '

Sagração Episcopal, sendo também dia 12 consagrado
a Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil.
Portanto será realizado no dia 20 uma grandíosa festa
cujo programa já elaborado será amplamente uístrí
buido e divulgado. Outro fato é a presença de Pe.
João Zeleski que foi o primeir.o Vigário de Papanduva.
Também comoletando día- 20 de outubro 2 anos que
foi introduzída na Paróquia a imagem da Padroeira
do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Geisel define posição politica
Em primeiro pronunciamento político, quando

recebeu no Paláelo Alvorada oe dírígentes .naoíonats
e regionais da Arena; o Presidente Ernesto Geisel
afirmou que o Governo acolhe com interesse os deba
te. e discussões a respeito da problemática políticabrasileira. Advertiu, entretanto, 'que não aceita e nem
pode admitir pressões indevidas ou campanhas relvín
dicadoras, de individuos ou de grupos quaisquer, quesob vários pretextos, empunhando até mesmo a
bandeira de nobres ideais e valores eternos, pretendam terçar mudanças e' revisões inconvenientes,
prematuras ou imprudentes do quadro politico nacio
nal. Mais adiante diz o Presidente - a proliferação de
organizações partidária, em sua grande, maioria
frágeis e, inautênticas, mercadejando, muitas, seu
apõlo no balção da barganha políttca, interesseira e
pereonalísta - assistimos a isso, repetidas vêzes, no
período anterior a revolução de 64 - é, sem dúvida,nefasta ao pais. (Gazeta do Povo)

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

Descoberto novo grupo Indígena
A Funat confirmou oficialmente, a descoberta

de um novo grupo indígena em Mato-Gross.o - os
Aruaks

.

- índíos de pele escura, elevada estatura,
magros, conhecedores de ferro e hábeis agricultores.
O sertanista Fritz Todorovsky afirmou que esteve em
sua aldeia em principio de 78, localizada as margens
do rio Jurueninha - afluente do Juruema - na frontei
ra do Brasil com a Bolívía. (GP)

Semana da Bíblia
De 22 8 29 deste mês, vai ser comemorada a

«Semana da Bíblia», que, na Arquidiocese de Curitiba,
tem o seguinte slogan no corrente ano: «Bíblia: abril,
leia e víva». Em 1972, com o lema «A Bíblia ,é Divina.-

Podes Crer» (Ler para Crer), o movimento ganhou
impulso, para se constituir um verdadeiro êxito em

1973, com o apelo «Em todos os momentos da vida
A Bíblia é a resposta». No Livro Sagrado está 11 mais
completa lição para a vida rliária do ser humano. Nele
encontramos tudo o que procuramos. !\'las não basta
ler não é suficiente· obter a resposta, sem que se
assimile o exemplo que contém. Ter a Bíblia como
livro de cabeceira, não quer dizer ser cristão. Os
fariseus praticavam, a seu modo, os ensinamentos
religiosos. Cristianismo não é aparência, apenas.
Mais importante do que parecer cristão, é ser cristão,
agir como Cristo, eouscíentemente, sem preocupação
de mostrar-se ao seu semelhante.

Passarela da Sociedade
Dia 18 do corrente estará festejando idade nova

o Sr. Walmir Lúcio Senna. Coordenador Local de
Educação e, Cultura. Cidadão que desfruta de sólidas
e numerosa amizade. tanto no seio estudantil como
'também, na parte munlcípalísta, cultural e social, na
festiva data de seu natalício será muito cumprímen=
tado,

Dia 21 do fluente nossa agenda registra a

passagem de niver do sr. Dr. Rubens Alberto Jazar,
médico e grande amigo de toda a comunídabe papan
duvense. 'Na sua humanitária profissão que desempe
nha com humildade, eartnho e acima de tudo, com
brilhantismo abalizados conhecimentos específicos.
Na alegre data de seu aniversário receberá as mais
reconhecidas e acalarosaa manífestações de apreço e
gratidão de seus amigos.

A coluna que tem nos dois ,aniversariantes
grande amizade e consideração, almeja toda sorte de
felicidades e que, a data se reproduza por muitos
outros anos de felicidades;

UM POR SEMANA

LÁGRIMAS: Não há no mundo palavras tão convin
centes nem oradoras de tamanha eloquên
cia como ai lágrimas. (Lope de Vega)

/
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t Progresso. X Desenvolvimento. . ��ti�a.9ão: _ ="_,�
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o HOSPITAL SANTA, C·RUZ PRECISA DE VOCE! AJUDE-O

Seja um dos
,. .

,SOCIOS

ADO XXVIII

Convite -Missa,

'.
I

Familiares do saudoso VICTOR KUMINEK,
-

convidam parentes e amigos para participarem
da Missa de 7.° ano de seu falecimento, que,

farão celebrar em sua memória, na próxima 2.a

feíra, dia 16, às 19 horas, na Igreja Matriz.

POf mais este ato de fé cristã, agradecem .

-Derby Fontana; a senhorita
Adeldraude Hauffe; o menino
Marcos . Rogério, filho, do
senhor Watdomiro MedI/iras.

Dia 17
Os senhores: Alvino Ivo Vogt
e Heriberto Hilaeberto Schiüz;
/0 jovem Levi Lúd Tompotos»
ki, residente em Três Barras.

Dia 18
Os senhores: Afonso aros.
skopt e laroslsw Dotiznv.

Dia 19
Os senhores: Ivan de Paula
e Silva e Miguel Tokarski;
a senhorita Beatriz leabel
Maron Becil.

Dia 20
O senhor Wilson Seleme.

Àos aniversariantes, nossos

VOlOS de felicidades,

4niversarhmtes da Semana
Dia 14

As senhoras: 'Maria Herminia
esposa do senhor Lucinda
Sonaglio e Rosélis Maria, es

posa do senhor, Reinaldo
Crestani; os senhores; Lin
doiro Cordeiro e Argemiro
Rosa; o jovem Rubens Lino
Tokarski; a menina Márcia
Regiane, filha do senhor Má
rio Mo,sch.

Dia 15
A senhorita suu: Ma,is
Crestam; os jovens: Ademar
Mülbauer e Sérgio Aaalberto
Oliscooicz; o menino Acle
Abiiala José, filho do' senhor
Acl Abaala lose.

Dia 16
As senhoras: Angelina, espo

, sa do sr. Antonio Tomporoski
e Rosa, esposa' do' senhor

@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®.®®®®®®®®®®®®®�®®®. .
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I No Departamento de Veículos Us dos I® ®

I de MigD�1 Procopiak Comêr ·0' de I�
I . Veículos Ltda., você enco rará I
I para pronta 'entre I(ii �
� Marca Ano "
� -

1 Fuscão 1500· 1973 :
� �
(ii 1 Fusca 1300 1971 �
.� 1 otxúci SS 2 portçs 1972 I
I 1 Opala SS 4 p9Í'tas 1971 I
� ,1 Opala Especiçr1 1970 I
I 1 Kombi 1969 �
� 1 Kombi 1968 �@ (ii
� 1 Jeep 1960 �® ®
� MI<iUEl' OCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA. �� ®® ®® Rua Major Vieira, 289 ®

I C a n oi n h as -:- Santa Catarina I@
.

I 8®S\II®®®\iI!f®®e®®®\i®®®S®®®®®®®\i®®®®®f),f)®®®IiI®®®®®®®®e<t®®

cO n t r i b �J_i n te s
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«Organização
.1 Matecap Ltdf»Propulsionada por vigorosa vontade d'l bem atender

e volumosa bagagem de experiência de seus compo
nentes, a Organização Matecap Ltda., estabelecida
à Rua Felipe Schmidt, ·387, no trédio Clemente

Píeczarka, ao lado do Doce MUl}do, baseada nos

I;>rincÍpios de honestidade e . dedjcação ao trabalho,
estará funcionando a partir de /0 1 de setembro de
1974, atendendo os interesses dp povo Canoinhense
na matéria que segue: /

!

Advocacia:

Planejamentos�-I
Direito Trabalhista -_

Inventário - gestões. Desquites -

\ Contratos - 9 branças - etc;
.

Contabilidade: Abertura! de firmas - Escrituração

Tributr - Análise de balanços;
Imobiliária: Vendas, locações de casas, lotes ur

banos e terrenos rurais, apartamentos, etc;
, /

Desenho e Topografia: Loteamentos, medições de
/. terrenos urbanos e rurais,

Projetos de construções,,

!

/ croquizes, mapas e cópias;
.

j
.

"

�

Despachante: Preenchimento de guias diversas, tl:l

/_xa rodoviária única, declaração de

/ rendimentos, encaminhamento de pa
/ péis para Carteira de Motorista e

/ Identidade, escrituras e registro de

1\
-

armas e aposentadorias;
Seguro' em geral

.

I

Classircação de pessoal para empresas
I' 1

====i==;
�ra& Zoé Walkyr_ia Nativida4�Selemr

li Cirurgiã Deq_t\$ta--�---
I i

.

C I C 005ji8?.l:s9!IJÉP
.

.

Clínica dentária d��elftf�;;8 e crianças.
'. .' ' ..

/� Especialização em Odontopedtetrta.
" HOl'a�da

Prap La_ Miiller, 494 - Fone, 369

flaD1in�o 'Uecoraçõe&�'�
(anexo a nova loja' do, .FOTO JOÃO)

Pisos PAVIFLEX, carpetes LANYTEX e ENKALON.

Quadros, molduras, telas, tintas para' pintura.
Vidros � espelhos,
lnstalação de lojas e escritórios, carpintaria fina.

.-;'Y
.-j.;'.r:

Q��..����r�&'&r�i;r��3"rri'�r�r�r3rrrr3�r�rra

t Participe do crescimento de suâ cidade pagando· �
� �
!� em dia seus IM PO STOS .

�
�

.

.

/ �

t Prefeitu Municipal de Ca.ngJr*hãs �
� '..

' ,

.;-:P"'"
, �
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.

Movimento BraSil,ej"9",�;í(�ação - MO�RAL
1974, Ano 9-,a#�rradlcaçao do'�alfa�etlsrno

.

I

no./'�É�tado .de Santa Catarina,
/' PARTI'ClPEI

::1::"
ou ma;. 03,••

'. JaleciD1ent�
VERDE LTDA.

IMPRESSOS EN' GERAL

Serviço - rápido e

IMPRESSORA 'OURO

r \
------------------------------------------_.---------------------------------�--.-----------------------------------------------�

...,. �

I J� II()llJ\ ))J� (}

,

f Você, que está por cima porque já venceu na vida" não perca mais tempo.
É hora de você 'comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se -de uma vez por todas e venha logo buscar o . seu

Dodge Dart novo.
..

1IIfIIIIil1'8",.;..__
II:tIlJUII il� li'

_.111__

'

'"

REVENDEDOR AUTORIZADO,é CHRYSL�R
'

1'AY do BRASIL S.A.

MERHY SELEME & elA. LTDA.
Rua Pa'ula Pereira,' 735 - Telefones: 365 e 366

CANOINHAS -:- SANTA .CATARINA

,

Os familiares da Profes·
sora Zulmira de Barros Lima,
cumprem o doloroso dever
de comunicar a parentes e

amigos o, seu falecímento
ocorrido dia 2-9-74 em

Curitiba.

Documentos
Perdidos

o Sr. Orlando Froehner,
comunica que. perdeu os

documentos do automóvel
com certificado n.? 379552,
ficando

-

os mesmos sem

efeito por ter
_
sido reque·

do 2.a via. zs

Canoínhas, setembroj74

Declaracão
\ . ,

BODON: DOLISZNYY, de'
clara que foi extraviada sua

Carteira Nacional de Habi
lítação n.? CM 1743. 1X

A mesma fica sem efeito

por haver requerida 2.a via.

Co.,oper e
C I a a-a-e

c o 1Jl. _a.��", �l_l_ID__p.e.ze . <I.Gp". C i d � d e_
.'

��-f'i�m'p -a. ·é· c i d a d--e
�-

--'l"�:'i ri. 'd, a�--
- --_.--��
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prefeito visitou

instalações
. do

novo Parque da

AGROP,EC
A convite da Comissão Execu

tiva da VI AGROPEC. Feit'a'

Agropecuária de Santa Catarina,
o Peefeito Felix Theies, juntsmeo>
te com o Secretário de Obra!! Paulo
Bai�i e membros do Conselho
Deliberativo da PROEB,- esteve
visitando as instalações do novo

parque da AGROPEC. «Kultur-
verein»: r -

Guiados pelo S�cretário da

Agricultura, ,Nestor Fernandes,
inicicu-se a visita pela rampa de'

desembarque de animais. que está
sendo implantada. incluindo os

hnques p..ra banho dos animais

que serão expostos e área para'
acampamento dos expositores. Na

sequência, o Secretário Nestor

Fernand'1l explicou detâlbemente
,

as iostallt;ões de cada um dos

pavilhõ!!s e o seu funcionamento. "

Mostrou também a entrads geral
para os

_

que forem ver a VI
AGROPEC e o sistema de circu

lação 'para' pedestres em toda área.

Ciocp dos oito galpões, já estão
moutados; doia para gado de corte,
dois para gado leiteiro e misto e

UIO para suínos, esquinos e outros
animais. Os outros três galpões,
que serão emprestados pelo Mi
nistério da Agricultura. servirão
para abrigar a exposição de flores,
pombos, coelhos e outros peque
nos animais, além de implementes

• agrícolas. No centrá da área do
parque se localizará a secretaria
e administração. além de moder
nas iostalsço8s sanitâeiee. Para o

dia 31 de' outubro a' 3 de novem

bro. quando se rea'Iizará a VI
AGROPEC, funcionará DO local
uma churrascaria em perfeitas
condições de atender todos os

_

visitantes.

Ainda no local do nOVO parque,
eatá sendo preparada umá exten-

8a área eepecialmente para�de�fJle
dOI _8qimais que participarão da
exposição. No final da visita, o

presidente da Comissão Executiva
da VI AGROPEC, Paulo -Pam.
plona, agradeceu a presença das
autoridades, membros do Conselho
Deliberativo da. PROEB e' ele.
mentos da imprense local, ma·nifes.
tando também o seu contentamento
pelo apoio que tem recebido até
agora dcs. 6rgãoIJ de divulgação,
e do Poder Executivo de Blume
nau que vem acompaohando com

atenção as obras de 'montagem
dos' pavilhões ,e 'que realizou
também todos" os Ilerviços de
terraplanagem da DOV& área, situ
ada DOS fuados da Casa São
Simeão (Asilo dos V�lhol).

Declara�ão-
Joana Novack Biluk.

declara que foi extraviada
sua Caderneta de Poupança
n.? 0432, da Caixa Econô
mica Federal - Agência de
Canoínhas. lx

A mesma fica sem efeito

-por haver requerido 2.a via.

Canoinhas, 03/09/74

Leial A.sine! DivulgueI

Correio,do Norte
IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INSTITUTO BRASILEIl-lO DE
D ES E N�Q"L�V�,I-M-13}�O��_J�LO R ESTA L

-��., E D I T 'L� "

�" '�',
o Delegado Estadual' do IBDF acordo com o presente Edital, de materia}.;\�Dhor;o prov�ni@nl!

em Senta Catarina, torna públí-' até às 14,00 horas do dia 2 de desbastes ��úre8tais de 10.00�cc1 que o Instituto Brasileiro (dois) de outubro de 1974, rã (dez mil) met�os estéreos de
dE' Desenvolvímento Florestal rua do'. Príncipe' 0.° 192, em Araucária angu�ifolia, em Pé,
Delegacia Estadual, receberá, de I Jolnville, proposta para a venda 'com .c,asca, planti�s de 1949 e

, 1952"daFloresta N�ional de Três
-----.---------------------,-.-' Barras, neste Est��o. ao preço

PA V I F L E x, m,
Iníno de Cr$ .60,Oq por esté.

,

.'., ' ,.', reo e que
I

'

sferá ,batido, e
, retirado pe a irma \ve�{!edbr8,

f sem qualquer despesa para o
O piso ideal para cozinhas, refeitórios,' áreas, IBDF, no prazo de lq,S dias.

. escadas ,e banhelecs, J
• I

Os interessados di�'girão 8i

propostas em envelop, s rubn,e "

cados no fecho e coptendo a

expressão - PROPOST1\S PARA
COMPRA DE PINHE�ROS. e

serão abertos na. pre�ença da
Comissão designada e ,�dos int@.
ressados, às 14,00 horuldo dia 2
'Edois) de outubro d 19741

, 'obriga'ndo-se o gaD ador a

recolher ao IBDF, n ato da
declaração da propost -venes,

dors, 50% Ccinquenta p r cento)
do valor total 'do des ste é o

restante, 30 dias após, erdendo
o direito da Concorrên Is, caso
não sej!!m .obedecídos s p�aZ08
estabelecidos neste Edi al,

1',
•
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U No Departamento de' Veículos Usados de n
Ir . . \ 'n

ii Merhy Sel�me &. Cijl. Ltda., você encontrará ES
••

- til
••

9:
'

revisados, para- pronta entrega: I li
... ..
.. ..

'II
. . Ma.rêa Ano II

I· ...

E! Dodgé 1800' Luxo 1974 55
:1 . ,

' I:

5E Dodge 'Gran, Coupê 1973 55
.. ..

ii Volkswage", Variant 1973 'ii
iÊ Vaikswagén . Variant

.

19'71 �
.1: II

• �5ã Dodge 'Dart 4 'portas 1971 fi
ii·Opala Gran Luxo 4.100 1972'. Ii

. ii 'Chevrolet Camioneta 1.971 EE
'-I:

"
'

.

.". . II

,55 2 Ford Rural :� 4x4 19,71. 5i
I'MER(H'y'SELEME & elA. LTDA. II
5� Revendedor 'Autorizado Chrysler do Brasil Êi
U Rua Paula ,Pereira, 735· Telefones:365 e 366 'ii
,II C A N··à I N H 'A S - San.ta Ci)tariná i::!•• <,

u' _

;:::III:::::::-'::H:'::-::::::::::::::::::::::::::::::::::'::I::::=11::::::::1::::::::=1:::::::::::::
I -;t- "

:E pratico,- de fácil limpeza, incombustível
possue gar�ntia total de fábrica.

.'

Encontre':o em F,lamingo, DecorÁções,
.

na loja do Poto Jo60 - Pone 277

Prefeitura Municipal'
Pavifuentação da Rua Frei Menandro Kamps entre G�túlio Vargas e Rio Agua Verde

Canoinhas'
, .

•

.irea'COTA
"

Cr$ anil. Cr$ Cr$ unit. Cr$ Cr$N.o , ' . PROPRIETÁRIO Frente
� melo�fio meio�fio Paviment. Paviment. Pavlment. TOTAL

/

.

,

01 5�832 m�2jml BICOL' (lado par)
-

1,21> - 22,00 27,50 r
7,290

.�2.UlLI 3�3,68
, .'

m2/ml SICÓL �,
1,25 7,-t9Ó� �.�

02 ,5,832 (lado impar) 22,00 .

,_�7õ.(F 42,00 ,306,1� 333,68-
" f

> � ..
-._-.

" "

-�
..

-

03, 2,9.16 m2/ml Prefeitura .' ,-
-

. 3,645 _,42,00 153,09 153,09--'
.-

..
..

04 I, 1 ' I·
LEONES GREIPEL

,,�,
� , .: '� ;:\'.'

...

-;" Prefeitura Muqicipal
- C�lçamento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura,
- Pavimentação asfáltica de Bete quadras

.

- R.evestimento da estrada de Valinhos
- Instalação de britador em Valinhos (Dist. Felipe Schmídt)
- Iluminação pública. do .IDisftrito de Paula Pereira

'

- Iluminsção pública do Díst, de Marcilio Dias (coavênío)
- Oestocamento agrícola de 286 alqueires
� Conservação de estradas municipais com construção

de novas pontes, pontilhões e boeiros com tubos
_
- Ampliação da escola do Alto', da Tijuc6 /,>
_ Incentivos industriais (doação de imóveis}Af
- Aquisição de, 3

f
tratores de esteira /4«..-/

- Aquisição de 2 motontvetadoras cHuber-Warco»
- Aquisição Retro-Escavadeira cP/odaio»
- R ..cuperação de todas as máquinas' rodoviárias
- Recuperação de caminhões-caçambas
- Pavanenteção. asfáltica, Dali Fraç'as Lauro Müller e

'OsvaldO de Oliveira#
<

Computação de d&dbs eletrônicos
Nova planta ç,!dâlitral \ '

��"'" Novo código, tributÁrio
_:_: ,�terro no/Rio d'Areia de Cima (Dist. Bela V. Toldo)
..:... Re..1(esti,afénto da rua Alvino Voigt

'

- Rev'ê-.;timento da' estrada do Parado
_ AI8'rg8�ento da estrada de Volta Grande (Distrito de-

..Paula Pê'r,,�ira) ,- .

_"r Obelisco na,,· Praça Lauro ,Müller (incentivo)' .

, ,/_ Sinalização dá "cidade cf. instalação de Semáforos novos
- Balizsção dos IÔg"radouÍ'Qs públicos a acrilico
- Aquisição de 4 no�o's caminhões-caçambas

'

:- Abertura. na rua Vê�zuela ,

'

\
- Abertura da rua Barão,,,po Rio Branco (prolonga-mento)
- Va�iante Santa Leocádi�, ,

_ Cpnstrução de dois màt..-burros em' Anta Gorda
(extinção de por�ões) .

_

.

Variante Paula Pereira'à' Antà" Gorc!a
- Aterro e revestimento da estr.i� Serra do Lucinda

a Barra Mansa "

- Remoção e reconstrução de 23 casa);", Campo d'Agua
J Verde e cidade t

. \
- Abertura de ruas loteamento Rodolfo -nollauf

. ...;, Nova torre TV-CaDal 3 ,',
- Reconstrução Escola Campo das Moças (Felip� Schmidt)
- Iluminaçao rua )!:milio Scholtz '\,,'
- Alargamento prolo[lgamento rua EmiUo Scholtz...

.

- Alargamento e conclusão rua· Ben�o de Vma (08,mpo
d'Agua Verde) ,

'
'

\,
- Alargamento rua México

,

.

\
- Aquisição de um tràtor de esteita 14.500 kgs '\

Aquisição de .uma pá carregadeira Michigan modo 55· S '\,
- ,Ponte ,Capão do Erval x Matão \.
"- Instalação do BancQ do Livro (convênio)
- Instalação do curso MOBRAL CULTURAL' (convênio)
- Abertura de ruas loteamento Watzko (C. d'Agu& Verde)
- Clube do Livro (convênio Governo do Estado)
- 'Abertura de rues loteamento Pedro Alves Vieira
- lluminação piíblica ,Bairro'Sossego

11/0IJ/74

Obress ,em execuçao
- Réde', �e /li sstecimento d'água, (Convênio com o

.
'GQve_rnó do , ado) .

- AI�rgament'o 'e ,a 'ertura de novas ruas no J. Esperança.
-. Alargamento d'a ru, �âo .José e vicinais
- Mu-ro �de pedra na Pr a Lauro Müller
- Extensão d� ilumtnação p.4blica

"
- Constr,ução;.do Ginásio de

F�rte8�'_ Instslaç,ãq ,?e britador em San Leocádia (Distrito de
Rsula .Pereíre) .'

-:-:- Contiq1:la.çãó' da pavimentação 8sfált!�da cidade
- Mpro de pedras n� fachada do Cemite�o Municipal

. - Ab'ert�.rá de' canaís de drenagem no tampo d\>\Bu� Verde
Pontes de c(':)ncreto sobre _0 rio Agua VF'rde Ruas)
Escola di!! alvEfnaria em Barra MaDsa (Dlstr, Pi{lh�ros)

- Es'éol,� de alV,enariá em Lsgeado �Distr. Felip'e Scho?i�Désto�amen�o agrícola" '. .'

. '"
�- Révestiment&{ em Anta Gorda (Distr. de Pa-qta pereira) "

L,8D.orató,rio 'de .sementes de batatas c!!rtificadas (Incent.)
_;_ Construção ',lio Caooinhas Palace Hotel (Incentivo�

C(;,nstruç�o, de' ponte na divisa Irine6po'lis-Oanolnhas
fconvênio) ,

_ C;oDseryaçio',das rodoviss municipais
Construção da estrada de Taquarizal - novas pautei"
e .boeir08 "

"

I

Construç.�o da garagem da Prefeitura .

. C?nstrucâo ,da fábrica de tubos de 1,50
- Revestimento '/e alargamento da estrada Colônia Ouro

. . Verde (Oistritº de Bela Vista do Toldo) '. �

-:. :Ilu�ií;)àçB;6 pública na ,r�a Alvino Voigt (�, d'Agua Verdref.

- ,AbertuJa .da rua. Bohvla ,com a rua Roberto Elke,(
..... Construção balia divisa Canoinh8s-l?aulo Fronti.D (FI:-

c j lipe Schmidt) ;
"

.

'

. ..I' /
.

",- Ilum.nação pü})li.ca rua México
, t

/

- .Aterro ponte' rio Agua Verde, prolongamento rua

'-',Paula Pereira .../
- Ate.;ro··' p�Dte rio; Agua Verde, prplongamento rua

Caetano ,Costa ./
- ,Ala�gamento e revestimento estr:"ada Velinhos-Bonetes
- Alargamento e abertura de nov8'S ruas C. d!Agua Vprde'" .

- '.,
. /, ..-'

.".. "

./,',' ',,'
,

"Qbra's C�nCIUlda$
"

. f'
- Posto. qo 'IBDF (con,vênio)
..,;.. ,Inspetoria do Departamento de Caça e Pesca

\
::- C�lçamér�to\ a p,alalelepípedo 1)0 CémltÉ'rio Municipal
- Revestimento 8�rra do Lucinda· "

" -:- Revestinientd(na localidade de 1mb�ia (Bela V. Toldo)
:,_ 'Iluminacãjlpública a mercúrio

.

. -.·Ihil!Iiin9,.9iio a, ,�ercúrio naEl Praças Lauro Müller e
, O�val o qe Oliveira

"

,

- Arb rização das ruas da cidade (l,o ano�
- � ensão dos cursos do MOBRAL (convênio)
....;." E �n:são dos serviços da CAFASC (convênio)

,,"':" Insts'lação da Guarda-Urban8 Noturna ,(coRvênioD
I"

'

de

I \

·1 820,45

de Canoinbas P efeitura
II .. icipal de

C·· ninhas

Joínvtlle, 3 de setembr de 1974

. MAURO PINHO GOMES
,

Delegado Estaduill

Mês de setembro -

Pagamento. d" 3.0 trl·
,mestie do .Im�osto Ter·

.

ritorlal Urbano � -Predial,
referente ao ex,rddo de
1 �74, na Prefeit ra' Mu·
nicipal de (anoin' as.

, \

Canoinhas/setem ro/74.

Encarreg. Setor

Documento
. perdido

JOSÉ AROLDO LATCHUK
comunica . que perdeu sua

Cárteira de Motorista. 3x

A . mesma fica sem efeito

por haver requerido 2.a via .

Material escolar e de
\ escritório você encon�
\
\ tra na loja da-

Impressora Ouro Verde
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�. II

I Na Loja MERHY SElEME Você compra: I
• •

•

I levisores Philipse�<S��p;��<G.E:> �u�d:ÍJ:l �a���a�hester: I
• •

I Eletrof nes e Gr vad re ::hi�:;;::s modelos. 'I
.�. .

I R á d i 'o S Portáteis: Sanio Wansat Sônia I
· �

Consul «OFERTA ESPECIAL» desde

Cr$ 1.490,00 à vista.
\

,

I-E mais uma completa linha de ELETRODOMESTICOS - Conjuntos I
I: de Es1ofado's - COPAS �. tudo pelos menores preços e nas melhores condições' de pagamento. I
I Só v'end� mais d oferecer 1Il�lh-or I
II! qU�1n po � preço. I
,I MERHY SELEME' & elA. LTDA. Ie 1_.
I RUA PAULA PEREIRA" 7�5' - FONES: 365 e 366 - CANOINHAS - SANTA CATARINÂ '1l1
IlfElII.IM.II.IIII1I1••III1••••••••III•••••II•••••••••II•••IIUilll1•••••••••mmUIJEmmm,

PREFEITURA MUNICIPAL DE �AJOR VIEIRA
-

Balancete da O E 's P E S A referente ao mês de AGOSTO de 1974

Discriminação da Despesa por Or

gãos do Ooverno e Administração

.

I' R E A L I z� 0,1\ .

DOTAÇÃO Até o mês Do 9l�S I T O T A L

Cr, Cr$. Cr:$

Orçamentária
1 - Câmara do. Vereadore.
2 . Gabinete do Prefeito
3 • Secretaria Geral
40 • Setor de Contabilidade
5 - Setor de Segurança Pública'
6 • Setor de Saúde Pública
7 • Setor de Educação e Coltora
8 • Setoe do Fomento Agropec.
9 • Serviçol Urbano.

10 • Serviçol de Obrai e Viação • D.M.E.R.

Total da Deepesa Orcamentária
Extra-Orçamentária

1 • Previdência Social -- LN,P.S.
2 • Salário Família
Crédito. Adicionail

240,050,00 7808,22" L271,24 9.079,406
402,100,00 20.122,40 2.509,90 22.632,30

, 23.360,00 13.923,56 1.221,28 15.144,84
104180.00 35872,90 5.871,17 ' 41.7440,07
4.60G,oo 2:242,50 380,00 ,2.622,50
20.700,00 11.028,22 11.028,22

66,690,00/ 45.327,71 1.525,99 46.853,70
15.720,0,0 5,049,60 1.381.60 6.431,20

216.100,00 7.984,92 773,55 8.758,41
32.500,00 2J3186,65 21.668.15 234854,80

550·.OÜO,oo 362.546,68 36,602,88 399.149,56

239.334,47 17.847.90 257\182,37
Sub-total "

RESTOS A PAGAR
.00 exercício de 1973

Total da De.pe.a Ext}'a-Orçamentária
TOTAL ,DAS DESPESAS

Fundos DlsponiV,C1fs
EM CAIXA

Na . Teeóuraria
EM BANCOS

Baoco do Brasil S. A.,<- c/ F. R. N.
Banco do Brasil S. A.,:"cíFundo de Participação dOI MUDic.
Banco do Beaeil S: 'A, • e] Movimento

. Banco do EltaM'de Santa Catarina • cl Movimento
Banco Bra.il.ei�o de Descontoa S. A .• cl Movimento
Banco Sul-Breaileiro S. A. • cl Movimento
Banco S61 Brasileiro S/A Dep, de Divenal Origen.
BançQZ'do Est, de Sta. Cat... Conte/l
Baá'co do Est. de Sta. Gat. • eonta/2

�"ndo do Est. de Sta, Cato • Conta/3 "T. R. U."
e:_�anco do E.t. de Sta, Cato - Conta/4
-Banco do Eat. de Sta, Cat •• Conte/5-

.

T O T A L G E n A L 550.000,00

, 8.474.29 8.474.29

247�808,76 .17.847.90 265.656.66.
550.000.00 610.355,44 54.450,78 664.806,22

7.043,34
..

5.285,94
, 7.905.04

13,54
24.396,37
2.172,77

49.99
1.615,22
2,254,00
LOOO,OO
1.215.70

15.137,404
499,00

. '.

61.54501 68,588,35

733.394,57

Major Vieira, 30 'de agosto de 1974.

Reinaldo Crestani .. Contador Victor Borges .. Prefeito Municip�l

..FotóCópias?'
.

Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, de qualquer documento, jornais ou

livros, no C A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O
C IV I L de NEREIDA C. CORTE, no edifiêio

do FORUM desta cidade•

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço instantâneo e perfeito.

�".�.�
-c-, .

__
-c,

Instalação moderníssima.

Procure n��'<�'scrJ:tório de .Derby Carlos
Ulbmann, na Praça,-..Lauro Müller, 251

',,-

CANOINHAS - S��t�<Çatariria
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DEZ MIL CRUZEIROS PARA
ESCOLA DE. PAPANDUVA. )

,

nense concedeu a subvenção
para que a diretoria' possa 'pros
seguir com 8� obras de amparo
às crianças carentes de auxílio.

vez, recebeu os agradecimento!
em carta que lhe foi dirigidl
pela Irmã Silvia Otilta Poczenek
diretora da Escola Menino Jesu8:
:E: o norte do Estado sempre
podendo contar com o apOio
de quem luta pelas causas dOI
menos favorecidos.

A Escola Menino ' Jesus, de

Papanduva, já recebeu do Banco
do Brasil ,os Cr$ 10.000,00 que
o Deputado Aroldo' Carvalho
destacou de sua cota na Lei
Orçamentária de 1974, Consta
tando 8S reais necessidades da'
Escola, 'o parlamentar cstarí-

I

Prefeitura Municipal de Arold(J Carvalho sempre colo
cou suas atividades 8 serviço
de Santa,Catarióa e, mais uma

, I

./

aumenta contribuição para o

Hospital . Sa'nta Cruz 'H,OSPITAL SAN,T'A CRUZ
ano de 1975.

Com este exemplo da parti
cipação dos órgãos públicos,
aliado às contrtbuições que se

farão presentes através.de outros
órgãos, emprêsss e particulares,
Canoínhas conseguirá seu mten
to ou= seja, reerguirnento e a

remodelação do Hospital Santa
Cruz.

Imbuido do mais alto espírito
de sensibilidade humana, o Sr.
Alfredo de Oliveira Garcindo,
Prefeito Municipal de Canoínhas, '

envíou Lei a Câmara de Verea

dores,
.

aumentando de . . .

Cr$ 3.600,00 para, Cr$ 60.000,QO
a subvenção daquela Prefeitura
ao Hospital Santa .Cruz, para o

Carnpa�ha SÓCios Efetivosdos
melhores esclarecimentos poderão ser
obtidos diretamente no Hospital.

Esta campanha faz parte dos esfor.
ços que a comunidade vem desenvolvendo
na tentativa de recuperação daquela
,Sociedade Assistencial.

A Diretoria do Hospital Santa Cruz
informa que acha-se a disposição dos
interessados, na Secretaria do Hospital,
o' livro de adesão para Sócio Efetivo.

O valor da mensalidade é de livre �
expontânea vontade do contribuinte e

Torneio de Xadrêz Ca�panha. de
-

Santa I Cruz
Convido os enxadristas canoinhenses para compa-

,

recerem 2.a feira, dia 16, às 20 horas, na Sociedade

Beneficente ,Operária, afím dé tomarem parte num

torneio de classificação para os Jogos Abertos em

recuperação
.

do Hosp-ital
surtir - efeitocomeça a

A Diretoria do Hospital Santa Cruz 1 caminhão de lenha oferecido por Yone
de Souza.

Além disso. os alunos do Colégio
Comercial de Canoinhas, devidamente
conscientizados dos problemas do Hospital,
ofereceram todos os talheres necessário

para a recuperação da' cozinha.

informou os seguintes benefícios recebidos: '

52 cobertores tamanho infantil, oferecidos
por 'I'okarski &' Cia.Criciúma.

,

. ADAUTO ALLAGE
Presidente Clube de Xadrêz de Canoinhas;,

4 sacos de batatas oferecidos por
Nagano Kanzi.

C'URRICULUN-VITAE

8ene�ito l�erézin . �e- Carval�o Netto ou l�erêlio �e -CarYal�n
"

'
, f, , �

.

DE.w_ @gtilçygg AMa g Mi

)

'Nasceu na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina aos 22 de junho de ,1931.

Filho de Benedito Therézio de Carvalho Junior (seu Dito)
e de Dona Gertrudes Carneiro de Carvalho. (D. .Bíluca):
Casado com dona Lia Irene P. de €Jarvalho

Filhos: Benedito Tberézio de Carvalho
Laila Maria Prohmann de Carvalho
AroIdo Prohmann de Carvalhe
Lélía de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso;
Ginásio no Colégio do' Internato Paranaense;
Científico no Colégio Estadual do Paraná, na cidade de
Curitiba;
Cursou Farmácia e formou-se em 1954, na tJniversidade
Federal do Paraná, Curitiba;
Exerceu a profissão de Iarmacêutíco na cidade de Ca
noínhas:
Eleito vereador, pela Ex-UDN à Câmara Municipal de
Canoinhas na legislatura de 1962 a t965;
Eleito Prefeito da eídade de Canoinhas em 19.m�, exer

cendo o cargo até 31 de janeiro de 1969;

Eleito Deputado Estadual pela- Aliança Renovadora
Nacional - ARENA, pela região Norte do Estado
na legislatura de 1970 a 3 t de janeiro de 1975;

Na AssembléIa Legislativa foi escolhido Více-Líder da
ARENA, exercendo a' líderança- substituindo
colega: falecido;

.

I

�
Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça;
Membro efetivo da Comissão de Educação;
Presidente da Comissão Parlamentar externa da Assem
bléia que tratou do assunto "PORTO DE' SÃO F�AN-.
OISCO DO SUL E CORREDORES· DE EXPORTAÇAO»,
comissão esta recebida pelo -Minístro dos Transportes
em 9 de agcsto do corrente ano;

Membro da "Comissão Parlamentar externa que
acompanhou em Blumenau o primeiro Congresso
das Câmaras de Vereadores;
At'ualmente cursa Direito na Faculdade de ,Itajai;
Candidato à reeleição.

,

N.o 1.235

Canoínhas, agosto de 1974.
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