
1. Curso so�re «Produção
�e Hatatas-Semente»

Patrocinado pelo sub-Programa AGIPLAN e de acor
do com a pro�ramação que estã sendo desenvolvida pelo
Centro de Trelnamento e MuI tiplicação de Batatas - Semen
te de Canoiphas, serã realizado no período compreendido
entre 2� e 30 de NOVEMBRO próximo, o 1.° Curso sobre
«PRODUÇAO DE BATATAS-SEMENTE�.

O referido curso contarã com a participação de
25 Engenheiros Agrônomos, integrarites di programação
de produção de batatas-semente que o AGIPLAN mantém
em Convênio com à. República Federal da Alemanha. Os
técnicos procedem dos Estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Estado do Rio de Janeiro. São Paulo, Paranã,
Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal, além do
nosso Estad.o.

Trata-se de um curso de alto nível, sendo mi.
nistrado por professores do InsU tuto de Pesquisas
Agropecuãrias do Sul - de Pelotas/RS, do Instituto A
gronômico de Campinas - São Paulo, da Universidade
Rural do Rio de Janeiro, da equipe técnica alemã se
diada em Canoinhas, e outros.

Domin�o, no Munici�al
SANTA CRUZ X PERY de Mafra, num amis

toso 'que deverá agradar a todos, preparativo para a

Taça Governador COLOMBO MACHADO SALLES,
visando o jogo do dia 24, reunindo .em Rio Negrinho,
Santa Cruz e Continental. '

ESQUADRIAS- SANTA CRUZ S/A

'AVI�
- ��

ESQUADRIAS SA!'i']}!( CRUZ SIA, avisa o sr.

OnIVAL PEREIRA, po-r(âdor da carteira profisional n.o
25242, série 145, parir apresentar-se na empresa no pra-
zo de 3 (três)�".c;l;Í(s, para regularizar sua situação. '

/'
g"....fião comparecimento. implicará na rescisão do

Co�ath de Trabalho por abandono de serviço, nos

&rmos de artigo 482 da CLT.

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

portaria D.O 413-P
O Presidente do Instítuto Brastleíro de Desenvolvimento

Florests], no uso de atribuições que lhe confere o inciso II, do

artigo 23, do Rsgtmento aprovado pelo Decreto n.O;;;�18 de

29-12·67, e, é(!!
Considerando a solicitação foriDulada peh�,�omissão Co

ordenadora das JExpo&içõés de Erve-Mate (CERM,ATE), em reunião
realizada dia 7 do corrente mês na cidade de'- Porto Alegre, RS,

. .

RESOLVE:
Art. 1.- - são fixados os preçqs mínimos abaixo discri

minados, par� exportação da erva-mate b@nt'ficiada com destino
ao mercado uruguaio, por tonelada, -F,OB, via t�rr�stre posto na

frontein para pagamento .eontra. crédito b�ilcárlo lrrevo�ável ou

mediante a abertura de credite com letras de até 180 -días,

Érva.Mate Benefichrd�' tipo PU 1
A granel acondicionada em bolsas de
5 a 30 quilos . • . ,)". . • . • U:S$ 500,00 por tonelada.

Em pacotes de 1 e ,2:< quilos . . . ', US$ 520,00 por tonelada.

Erva-Mate -CaDcheada Tipos CCl e CBl
A granel em saco� de aninhagem ou de algodão de

60 quilos . 'i"" • • • • \'
• • • US$ 460,00 por tonelada.

Art. ,2:0 _ Os contratos de vendas fechados anteriormente
à vigência,!âeata Portaria, serão reccnhecidos e válidos nê forma
em que Joram estipulados, desde que, amparados por carta de

crédito/e registrados neste Im,tituto. .

Art. 3.0 _ Esta Portaria entra e� vigor nesta data, r.e
a a Portaria n.? 4007-DEM e demais dlSposlçoes em contrárío.

Rio de Janeíro 14 de outubro de 1974. ,

Osvaldo Bastos d� Menezes - Pre,sidente Substituto

familiaresseus

Ano XXVIII Canoillh.s - Santa Catarina, 12 de novembro de 1974 - Número 1297

Vomuoidade Evan
gélica Luterana

Números contemplados no sorteio
'da rifa realizada, dia 10/11/74

0645 - garrafa térmícart-Iítro
Osní Streit

1604 - Bomba de chímarão.bocal de
.

ouro - Vicente Dambroski
1l!70 - Jogo de cafezinho - Célio
0754 - Máquina fotográfica - Dldino

Anhke
0681 - Ferro elétrico - Jovino

Santos Lima
1249 - Faqueiro com 48 peças

Mara Raquel Knüppel
1152 - Rádio Portátil- Reinaldo Trein
0318 - Despertador Kienzle

Antonio Dias
0353 - Liquidificador Walita

Madalena Fuckmann
0757 - Televisor Semp - Dirce

Chitkoski

Prêmios tonsola�ão
0832 - Fabiano OIescovicz
1089 - Salete Rochbacher
0750 - Silvana Pereira
1606 - Ludovico Dambroskí
0989 - Nome não confirmado,

Oir.etor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 1�8 - CIRCULA AOS SABADOS - Número avulso: Cr$ 1,00-----------------------------------------------------

Esclarecimento necessário aos

Um esclarecimento se faz necessãrio
agora, oom vistas ao pIei to do 'próximo
dia 15, em decorrência de- certas explo
rações havidas por aí� principalmente no

.

setor educacional.

Quando falamos em educação, mui to
devemos ao ex-Governador �r. Ivo Silvei
ra, senão vejamos:

Foi no seu governo, que foi adquirido,
dos Irmãos Maristas, o Ginãsio San ta Cruz,'
após estadualizado e tornando o ensino
ginaSial gratuito;

Foi ainda no seu governo, -que foi
criado o Cietitífic� no mesmo estabeleci
mento, hoje COLÉGIO ESTADUAL SANTA CRUZ;

Foi também no governo IVO SILVEIRA
que foi construído, com ajuda do Estado,
o Colégio Ccmercial, em imóvel adquirido
com verba conseguida no MEC, pelo Deputa
do AROLDO CARVALHO;

Nos demais setores, devemos ainda ao

governo de IVO SILVEIRA, a construção do
nosso moderno Forum e a solução defini ti
va do problema energético, fator princi
pal do noaao atual desenvolvimento, afora
a construção de outras unidades escolares
em nosso interior.

Assim, antes de votar, pense, medite
e decida em favor da ARENA - Ivo SILVEI
RA, para o SENADO; AROLDO CARVALHO,

.

para
a CÂMARA FEDERAL e THERÉZIO para a

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

lavouras de soja, algodão, mi
lho, feijão, arroz e amendoim.

A medida foi tomada pelo
Conselho Monetárte Nacional
ao mesmo tempo em que a

Presidência da República
anunciava o programa Naci
onal de Fertilizantes e Cal
cárío agrícola e vai atender
também a lavoura de trigo,
cujo plantio começa em abril.
Segundo técnicos do setor

agropecuárto, a decisão foi
consequência da acentuada
elevação que se vem verifi
cando ultimamente no preço
dos insumos básicos destina
dos ao setor agrícola e pe
euárío, especialmente fertili
zantes e defensivos.

Cré�ito rural sem
/ '

encaruns'. financeiros
o Conselho Monetárío Na

cional, através de resolução
expedida ontem pelo Banco

Central, . isentou de todos os

encargos financeiros as ope
rações de crédito rural des
tinada à aquisição de adubos,
caleárío, sementes, insetici

das, fungicidas I
e produtos

veterinârios, nas atividades

agropecuárias e que jâ vem

sendo subsidiadas pelo Fundo
Especial de Desenvolvimento
Agrícola. A decisão visa a

amparar as operações de
crédito rural, realizadas a par
tir de primeiro de julho deste
ano até 3t de dezembro pró
ximo, de forma a permitir
principalmente a formação das

c O O P e r e' c O_!!!-"c4.�-�g,,=��-l:-LIn��ez�a�-=-=ª� .. C i d a ,d e_
-<.
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-

de' i�i��n�d�a:
----- - -�

estudantes e

Toca Fitas

para automóveis

Eletrodomésti(os Toklrski
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Prefeitura Municipal
AJOR

de
VIEIRA

Balancete \.� E S P E S A referente ao mês de.OUTUBRO de 1974

'\.

Discriminaç�da Despesa por Or-

gãos do GoverD� e Administração I I' REALIZADA.
DOTAÇÃO Até o mês I Do mês I T OT A L

Cr' CrI . Cr$

Orçamentária
1 - Oâmsre dOI Vereadoru ,'�

.

2 • Gabinete do Prefeito " ,

3 • Secretaria Geral
.

\

4 • Setor de Contabilidade �
5 - Setor de Segurança Pública '\
6 • Setor de Saúde Pública
7 • Setor de Educação e Cultora
8 • Setor do Fomento Agropec. .,

9 • Serviçol Urbano. \

lO • Serviçol de Obr81 e Viação. D.M.E.R. '

\
Total da Despeea Orçamentária

\

10'350,70
25.730,82
16.356.66
47.404,13
3.002,50
11.293,22
55.596.60
7.812,80
9.827.24

265.375,56
452.750,23

24.050,00
42.100,00
23360,00
104180.00

4.60&,00
20.700,00
66.690,00
15.720.00
216100,00
32.500,00

55Ó.OllO,oo

4.764.82
2.392,50
3595,51
1.470,23
380,00
702,00

10.900,82
2651,60
983,96

24.491,32
.

58.332,76

15.115,52
28663.32
19.952,17
54874,36
3.382,50
11.995,22
66.497.42
10464,40
10.811,20

289.866,88

51UlS2,99

Extra-Orçamentária
1 • Previdência Social - LN,P.S.
2 • Salá-rio FalllÍlia .

Crédito. Adiciooail

\.

\
� --

\ '

l
Sub-total

270.297.02 22.484,36 292.781.38

\t 8474.29 8474,29

278.771,31 22.484.36 301.25567

550.00'0,.00 731.521,54 80.817,12 812338,66
�,\ ....

\
\ 8.595,10

"

c,

à.�04,75�5 OS
20.1 �4.139, 5

49,9
"215,22, ,

12.845,36
1.852,31
12412,90
4.343.14 90.460,57

550.000,00 .902.799,23

RESTOS A PAGAR
Do exercício de 1973

TO�RI da De.pela Extra-Orçament'ria
TOTAL DAS DESPESAS

Fundos Disponíveis
EM CAIXA

Na Teeouraria
EM BANCOS

Banco do Bruil S. A.• e/Fundo de Participação dOI Monic.
Banco do Braeil S. A.• e] Movimento
Banco do Estado de Santa Catariria • c/Movimento
Banco Breeileiro de Descontoe S. A. • cf Movimento
Banco Sol Braaileiro S. A .• cf Movimeoto
Banco Sol Braeileiro S/A Dep. de Divenal Origeo.
Baoco do Braeil S. A. -- cf F. R. N.
Bando do EIt. de Sta, Cato • COnta "T. R. V."
Banco do Est, de Sta. Cato • Conta S. TraOlp,jObral
Banco do Eet, de Sta. Cato - Conta (Escola)

TOTAL GERAL

Major Vieira, 31 de
.

outubro de 1974.

Reinaldo Crestani - Contador Victor Borges • Prefeito Municipal

mm.B�.m••B•••B••BB••��.E�m••mB.B
H

.

'.

I Participe do crescimento de. sua cidade' pagando
II ia--sevrtM-P-&Sf-e-! III .

_

II Pre el ura Municipal de Canoinhas I
•••Bllli••••II.II•••••••••••••••••••ullm

A Firma BASILIO HUMENHUI & elA.
LTDA., - Revendedores FORD,' está
admitindo para seu Qu;ro de fuo
cionários, 08 seonint/8s elementos:

Uma Recepcionista - que p��sua os seguintes re

quisitos: boa ;';;rência, dJilógraFa, curso ginasial
completo, Facilidade no tr/to com clientes. .'

Um Recepcionista par. Oficina - com os se

guintes requisitos: ,n7: ão geral de mecânica, curso

ginasial completo, F1eilidade no trato com clientes,
quites com o Serv;.iço Militar.

,

t

Um Encarregado/para Posto - que tenha curso

ginasial compl�o, noções sobre postos de combus·

tlvels, Facilida1de em cálculos.
{

Um Auxiliar .;€Ia Escritório -. que tenha curso gi.
nasial completo, datilograFia, com prática em servi

ços gerais de escritório.

r

Mecânicqs • com noções completas sobre linha de

veículos FORD e WILLYS, quites com o Serviço
Míli�ar.

I' Salários, compatíveis com as aptidões •

Inútil apresentar-se sem os requisitos
solicitados.

TR!TAR no horário comercial à Rna Vidal Ramos. 203

j

(
�

«Organização
Matecap . Ltda.»

Propulsionada por vigorosa vontade de be�der
e volumosa bagagem de experiência de seüs compo
nentes, a Organização Matecap Ltda.".i�stabelecida
à Rua Felipe Schmidt, 387, no Prédio Clemente
Píeczarka, ,ao lado do' Doce Mundqt baseada nos

princípios de honestidade e dedicação ao trabalho,
está atendendo os interesses do ,povo Canoinhense

, . "

na matéria que segue: I
I

Advocacia: Planejamentos - .Díreíto Trabalhista -

Inventário - Q1àestões - Desquites -

v
Contratos - Coêranças - etc;

Contabilidade: Abertura,::tle firmas - Escrituração
Tríbutosc'- Análise de balanços;

/.

Imobiliária: Vendas � locações de casas, lotes ur

banos�,terrenos rurais, apartamentos, etc;
Desenho e Topo;g�afia: Loteamentos, medições de

l

.

terrenos urbanos e rurais,
/' Projetos de construções,

/1' •

,/ croquizes, mapas e copias;
,'J ,-

Despachanté: Preenchimento de guias diversas, ta
l xa rodoviária única, declaração de
L.

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

,:" Identidade, escrituras e registro de
armas e aposentadorias;

Sep�ros em geral
Classificação de pessoal para empresas

ADUBOS MANA'" P L A N 'T A N D O DA
A RMA Z-E-M----"Tr-'.·""Oi1Krc------;Ar·flR�S�K I

----

ESTOQUE NOEM

*H$?HEEH

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl e.. ela_ Ltda.)
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Prefeitura Municipal
_MAJOR VIEIRA-

EDITAL DE TOMADA DE PRr:ÇOS N.2./74
1 P�EFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

E8t.dO��e
Saota Catarioa, toroa público para conbecimeu:

to dos I tereesados, que oe acordo com o Decr�to Lei 200 de
25/02/61)\�ncontra'8e aberta a presente «TOMADA DE PRE.
ÇOS», p.\�� aquisição do seguinte;

Uma "(PI) RURAL FORD WYLLlS, modele 1975,
equipada, tri;ção 4x4.

Das prol»os'as
As propostas deverão ler aprelentadal em quatro (04)

vial, .até o dia .2l' n/74, às 15,00 boras, na Secretaria da
Prefeitura MuoJélpal, contendo:

1. Especificações Técnicas
2. Preço à vl�ta I3. Prazo de eôttega no mês de janeiro de 1975
4. Posto em M�j.or Vieira.

4 -)'\
DocumeDaaçao,\

1. Personalidade JÜ,ídica
2. Idoneidade Fioari'b.eira
3. Capacidade Técni�',
4. NegativaI Federais:\\�staduail e Municipal
5. Certificado de Regúil{,idade do INPS
6. OI documental acima '';poderão Il!r sub9tituidos pelo

Registro de Fornecedor do De�\rt.amento Federal de Com.
pras, Departamento Central de e�mpral de Santa Catarina
ou DER.SC. '\\

.

7. A documentação dever� 8ef�.p.resentada em envelo
pe separado da proposta e devldame1e fechado.

Disposições Gerais ' �
AI firmls que não atenderem aI \�igêncial legais rela

tivas a �ocument�ção ou. 91 e8pecificaçõé� deste edítal, serão
automatacamente

(JUclaISlflcadal'�
�

A PREFEITURA MUNICIPAL DE c. ATOR VIEIRA,
poderá rejeitar as propostas ou .anular a .pr' nte TOMA.D.ADE PREÇOS sem que caiba aos proponente direito a qual
quelJ indenização ou reclamação judicial.

Major Vieira, 07 de novembro de 1974.

VICTOR BORGES Prefeito MunicipalI

de

NOTICIAS' DE
Escreveu: ESMERALDINO M. ALMEIDA

PAPANDUVA
1.° torneio cBarraca Velha» & Sucesso

Dias 9 e 10 realizou-se em Papanduva o 1.0
Rodeio Crioulo «Barraca Velha». Todos os prognós
ticos feitos foram ultrapassados, o espetáculo foi
simplesmente maravilhoso. mais de dez míl- pessoas
'presentes na maior maratona de tal natureza, Os
trabalhos foram árduos, mais a recompensa foi maior,
quem assistiu é testemunha dos fatos, atrativos mil,
diversas representações de Curitiba, Rio Negro, Oa
noínhas, Major Vieira, Monte Castelo, Vacaria�R.G.S.,
e outras se fizeram presentes. A ordem, o esquema
de serviços plenamente satisfatórios, o serviço de
trânsito foi crônicamente perfeito. O Comandante do
Batalhão de Polícia com sede em Canoinhas per
mitiu a vinda de um contigente de militares que muito
auxiliou a manutenção da ordem. O Sr. Delegado
de Polícia local comandou pessoalmente os trabalhos
do movimentado tráfego o qual superou sinceramente
os de cidades grandes que sempre se nota dificiên
eía neste setor. Realmente foi. um relógio de precisão
a serviço da comunidade. Aproximadamente 500 veí
culos estacionaram com regularidade no recinto do
Torneio. Parabéns aos organizsadores, agradecimentos
aos colaboradores, porque de todos dependeu o que
aqui registramos na coluna com o coração eterna
mente reconhecido pela valiosa colaboração.

P.Y..5.P"Q. Operante
.

Existe em Papanduva uma estação de Rádio
Amador, com o prefixo acima cujo proprietário e

operador, sr. Evaldo Graboviski, moço ainda porém
com um apreciável número do serviços já,prestados
a causa pública. Este colunista por exemplo, por nuas
vezes já necessitou de enviar aviso urgente motivo
de doença e o resultado foi imediato, entrou em fun
ção e a resposta foi breve, o operador de mensagem
deixou a mesa de refeição e foi direto ao assunto.
Porto Alegre, por intermédio de três heróis anônimos
estavam a postos, na escuta, são os seguintes prefi
xos: PY-3-CKO-Paulo (operador) �-3-CNY-Snvio (ope
rador) e PY-3-CGO-Luiz Claudio (operador), que res

ponderam urgente o .chamado.. Assim um easo de
enfermidade séria foi superado. Nossa gratidão e
eterno reconhecimento a esses heréís anônimos que
juraram servir o seu semelhante acima de tudo.

Conheça a alta dos produtos
A lata de óleo vegetal, em novembro do ano

passado. custava Cr$ .3,17 segundo lista da Cadep da
época. Hoje, o mesmo produto está tabelado a Cr$ 6,98
representando um aumento de 120%. O litro de leite
foi mais longe. registrando, no mesmo período, alta.
de J41;%, pois passou de Cr$ 0,78 para Cr$ 1,89. Â
maior das altas ficou por conta do chá de mate que
subiu 360%. Todos os dados foram extraídos da lista
da Cadep e servem para uma análise, embora gros
seira, sobre a alta do custo de vida em Curitiba, nos
últimos 365 dias. No computo global a alta gira em
torno dos 100%. O levantamento dos produtos, seus
preços e a alta verificada, foram extraídas da «Ga
zeta do Povo» na página 32.

Se você acha que trabalha demais •••
Estão distribuindo por ai, um folheto sob o títu-

lo: «se você trabalha demais». Então veja isto: dizem
que um ano tem 365 dias, menos 81:oras de sono por
dia, sobram 243; menos 8 horas de descanso díárto,
restam 121 dias; menos domingos (52), sobram 69 dias;
menos 112 dia por sábado (26 dias), restam 43 dias;
menos feriados, sobram 30 dias; menos férias, sobram
10 dias; menos tempo gasto no cafezinho, lavatório e

papo, não resta naua, (Entrelinhas)

Passarela da Sociedade
Dia 13 do corrente festejou níver a srta. Mari

Iene Schadeck, prendada filha do casal, Sr. João <Hdith)
Schadeck, ele Diretor gerente do grupo Schadeck, A
elegante senhorita foi muito felicitada pela festiva data.

Também na mesma data, completou mais um

ano a garotinha Maria Luíza, ti. popular «Malu8a»,
filha do casal sr. Evaldo (Lucia) Schadeek, ele Conta
dor-chefe da poderosa firma Schadeck Ltda. A Malula.
recebeu seus coleguinha. em sua residencia, onde
pontificou a alegria.

.

Hoje, dia 14, completa mais um ano de existên
cia o jovem estudante Mauricio, filho do distinto casal,
Sr. Aloisio (Maria) Partala, ele Prefeito Municipal. O
aniversariante comemorará a data com festinha e
muita alegria.

.

Amanhã, dia 15, Proclamação da República e

dia de Eleições, será também de muita alegria para
a família Partala, pois festeja idade nova naquela
data o Sr. Aloisio Partala, MI) Prefeito de nossa Co
muna e pessoa muito estimada por todos. Os cumpri.
mentos pontificarão em alto estilo para o ilustre
aniversariante. \

Dia 16 registramos a passagem de idade do sr.

José Domingos Machado. Exator Estadual que des
I fruta de sólidas amizades em nosso meio social. Na
sua festiva data receberá os maís acalorados cum-

primentos. '

Dia 18 registramos a passagem de niver da
elegante srta. Marina O. Tabalipa, filha do casal, sr,
Alfeu (Ione) Tabatípa, ele proprietário do famoso
Restaurant Matinbos. A aniversariante oferecerá um

apetitoso .drínk no famoso Matinhos, o Restaurant
da eleite.

.

Dia 19, quem Jfesteja mais um aninho é a ga
rotinha Kari, filha do casal, sr. Fernando (Ermelinda)
Reusing. ele Presidente do Legislativo municipal. A

, mirim-guarda em preparativos para festejar a data.
Dia 20 festejando idade nova a senhora, Gilda

Maria, esposa do Sr. Osmar Goncalves, funcionário
da CELESC. A distinta dama receberá os mais mere-
cidos cumprimentos pela auspiciosa data.

.

Também na mesma data. registramos a data
natalícia da Sra. Ana Lúcia, consorte do sr. Evaldo

Grabovskí, técnico contabilista do grupo Schadeck. A
" aniversariante na sua data natalícia, será alvo dos
mais merecidos cumprimentos. ,

Aos aniversariantes, os cumprimentos: da coluna.

UM POR SEMANA - PALAVRAS: • Se deseja ser

delicado e correto, discuta com calma, escuta
com atenção, responda com tranqullidade e para
de falar quando nada tiver mais 8 dizer.

(Levanter)
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cO Iég io Ag r íco Ia ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::mm::::::::::::::::::::::::::::�
� No Departamento de Veículos Usados de!

.«Vidàl Ramos» 55 M�rhy Selerne & Cíe. Ltda., você encontrará!

Comunicação fi revisados para pronta Ptrega: !
. ii Marca /1

' 'Ano!
O Colégio

A�.rf"OI8
«Videl Rs- _.=i. Dodge 1800 _ «SE» .'

'

1974 �,:,moss, de Can nhas, localizado
no Distrito e Mercflio Dias, ai Oodge 1800 - luxo .//

1974 �
mantendo a, urso profisslonelí- ii Dodge gran coupê /. �973 !
zsnte do 2 Grau em regi- i5 Opala gran luxo COuJl8 4.100

.

1972 !
me de illteriato, na habilitação ie Chevrolet camioneta'

.

1971 ide Técnico elD Agropecuária, a-
15 Chevrolet cam. loneta 1969 "

provado pelo 'parecer n ? 141 do = '/

Egrégio Con'. Est. de Educação 5: Volkswagên var,iant 1971 �
conforme pr, conísa os objetivos ii Ford rural 4x4

.

1971 �
da lei nO 5. /92 de 11 de agosto 55 Volkswagenj'ledan 1300 1967 �
de 1971, co unica a quem in- ,ii Valkswagfur sedan 1200 1966 !
teressar pos Ia, que estarão sber- II ;.r . •

�:sz�:���te o i�:�:ii��&m::rad: I MERHY/SELEME & elA. ,LTDA. �
Exsme de elecão à 1.8 série ii Revendedbr Autorizado Chrysler do Brasil ii
do referido curso. ii Rua PaulaPereira, 735 --Telefones: 365 e 366 �As ínscrlç es serão feitas na ii C A N O I N H A 5 Santa Catarina :.'isecretaria o Colégio de 28 a II

'

•

68 fei_fa, u poderio ser envía- ;=:::I:=:=::=:::::::':::::::=:::::::::::::::::::::::=::�:::::::===::::;:::::::::III:::::=:::::::&i!
das por a postal pau:
Colégio grfcola «Vidal Ramos»
Caixa P istal, 87

.

89;460 • Oenotnhas - SC
acampa hado dos seguintes
docum ntos: ,

1 - R uerimento do candidato

2. - P va de conclusão do 10
rau ou f qutvalente (Cer
'ificedo de conclusão, 2 Fi
ha!i Modelo J 8 ou Ficha
omulatíva)

3 - C rtidão de Nascimento
4 - Se' (6) fotografias 3x4

se' chapéu.
Demais in ormações poderão ser

cbtidse n Secretaria do Esta
belecíment ou pelo telefone 299.

�, A DIREÇÃO
,�

Fotocº�
Em apenas 10 S8_ ' .,,--ac:;, você tira FOTOCÓ.
PIAS, de

. .& quer documento, jornais ou

livros,
/

A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O

C I L de NEREIOA C. CORTE, no edifício·
do FORUM desta cidade.

'

��:�;�t:��pe��
In8taJ,c�oderní88ima.

I "

Prccure no �-6ltório de Derby Carlos

Ulh� Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS .

- Santa Catarina BRINUU[DJlS�
./. .

Grande ��arlBdade
Dra. Zoé Walkyria Natividade' Seleme

Cirurgiã Denn�'c I C OOSS89159(�P;"
Clfnica dentária de sen� . �ri8nças.

CERTIFICADO
,tt

EXTIRAVIADO·
O sr. Silvi� Almir Davet,
declara, q' e extraviou o

Certificado do automóvel
Chevrolet

.

pala, ano 1969,
cor azul cl roo Ix

O mesmo fica sem efeito

por haver. requerido 2.a via.

--""--13 E r I i ta
a

Prap La_ Müller, 494 - FODe, 369

Semeadeiras com Adubedeira

Armazém I o�ars�i
\

IMPRESSOS EN' GERAL, (em uma ou maia côre.)

Serviço rápido e perfeito
Leial Aisine! DivulgueI

Correio do Norte IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.'

'r
I I� 11()11J\ ])J� (XI fl'llJU11
'-

'

�

Oração ao Divino

Espírito Santo
.

-- Espírito Santo, você que
me esclarece tudo, que ilumi
na todos os caminhos pma
que eu atinja o meu ideal;
uoce que me dá o dom divino
de perdoar e esquecer o mal
que me fazem e que todos oS

instantes de minha vida está
comigo, eu quero, neste cmto
diálogo, agradecer-lhe por tu'
do e contirmar mais uma vez

que eu nunca quero me sepa,
ror de coce, por maior que
seja a. ilusão material não
será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com
você e todos os meus irmão)
na glória perpétua.
Obrigado, mais uma vez.

(A pessoa deverá fazer es,
sa oração 3 dias seguidos,
sem fazer o pedido. Dentro
de 3 dias será alcançada (J

graça, por mais difícil que
seja. Publicar assim que re
ceber a graça).
(Publicada por ter recebido

uma graça.)

. í ;,
o,'

, REVENDEDOR AUTORIZADO d� CHRVSLER :.
1fa1' do BRASIL S.A.

, Você"� que está por cima p. ue já venceu na vida, não perca mais tempo ..
E hora de você compr odge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos os de financiamento, aqora mais vantajosos do que
nunca. Venha v para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.

I

MERHY SELEME & elA. LTOA.
Rua Paula Pereira, '735 - Telefones: 365 e 366

C A N o I N HA S -:- SANTA CATARINA
N.M.Z.
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PreFeitura Municipal
MAJO

de

VIEIRA
Balancete da RECE.ITA ao mês de OUTUBRO· de 1974

ARRECADADA
E C E I T A Prevista

\ Até o mês I Do mês I T O T A L

============��\=====�db Cri (!JrS Cri

1.0.0.00
1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10 .

1.1.t.11 .

1.1.1.30

1.1.2.00
1.1.2.10

1.1.2.20

1.1.3.00

1.2.0.00
1.2.3.00

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

�.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

DESIGNAÇAO DA

RECEITAS CORRENTES \ReceitA Tributária �IMPOSTOS . 1\
01 Imposto Predial Urbano

\�
.

C2 Imposto Territorial Urbano \
03 Importo sobre Serviçol de Qualquer N;",ureza .

TAXAS '. II .

Taxa pelo esercíclo do poder de \�olícia
04 Taxa de Licença e Filcalização I/O Comércid e a Indúetrie
05 Taxa de Licença e Filcalização t/" Comél'bio Ambulante
06 Taxa de Licença e Fi.calização sobee obr�.

. H

Taxa pela preatação de lerviço. \\.
07 Taxa de Expediente 11
08 Taxa de Serviçol Urbaooil \;09 Taxa de Apreeolão 1"10 Taxa de Alinhameoto e Nivelamento j\

L
li
I:
l'
r
i,

Contribuiçõe. de Melhoria
11 Taxa de Coolervação de Eltradal

Receita Patrimonial
12 Participaçõe. e Dividendos

Receita Induatrial
13 Diveraa. Receitai Industriaie

Receita. Diverla8
19 Multa.
20 Indeoizaçõe. e Reltituiçõel
21 Cobrança da Dívída Ativa

Outra. Receita. Diverla.
22 Receitai de Cemitériol
23 Outra. Receita.

Total dai Receitai C�rrentel
,

r.

í:

RECEITAS DE CAPITAL

�ODIGOS

Geral I Local

Operaçõe•. de Crédito
24 Empréltimol

Alienação de Ben. M6veil. e Im6vei.;: .

25 Aliena"ão. de Bens Móveil e Im6vei.
.

li.
li' li

I
Transferências de Capital I'

. Participação em Tributo. Federai. i:
26 Cota·parte do Fundo de P�rticipação dó. ,Muoicíp.?� • 30%'
27 Cote-parte do Imposte UDlCO ./Combu.tlv. e�ubr\I!lc�nte.
28 Cota· parte do Imposto Unico sohre E.nergl.a E�etrI�a
29 Cota.p&rte do Impo.to Uoico sobre MIDeral. d� PIIII

Voatribuiçõe. I: '

d !'30 Cootribuiçõe. Diverla.· Auxílio Esta o l'

Total dai Receita. de C�pital
,

Total da Receita urcame,:tária
. . (

Extra-Orçamentaria I,
31 Cootribuiçõe. de Previdência Social � IN PS I
32 Salário Família li

TOTAL D!�d RECEI' AS

Saldo.' do ellercício anterior
Em ,Caixa
Em Banco.
Em poder de relpomávei.

TOTAL GER 902.799,23

3.000,00
2.000,00
300,00

2.915,45
1.171,09
323,00

.645,38
27,16
54,00

3.560,83
1.198,25
377,00

1
I

Transferências Correntes ;:
Participação em Tributo. Fedérai. i'

14 Cota-parte do Fuodo de Participação dOI Muoi�ípiol • 70%
1 S Taxa Hodovíâría Unica 1
16 Retoroo do Impoito Territorial Rural \17 Retenção do Imposto de Renda na Fonte

1

Participação em Trlbut(,). Eat&duai�,
18 Participação 00 Imposto sobre Circulação de Mercadoria. 276.000.00 298.199,8<1

I
li

1

7.000,00
100,00
100,00

6.330.50
26,18
77,57

78,50 6.409,00
26,18
77,57

1.500,00
500,00
50,00
50,00

1.198,30
1.100,30

29,00
42,00

1227.30
1.142;30

.50,00

100,00 931,U 931,44

280,00

17.243,92 157.644,47
2.750,06

3.103.19 19.327,25

36.454,28 3U.654J12

161,86

96,34

1.054,17

889,28

100,00 , 280,00

14,30 386.10
1.346.06

57.949.93 533.281,38

113.220,00

222,50

7.390,26
8.814,67

67.561,95
31.694,85

49,93

90.000,00 140.400,55
2.800,00 2.750,06
25.000,00 16.224,06

50,00

1.500,00
100,00

2.500,00

892,31

792,94

12.000,00 133.254,00
28.204.93 346,003,23
86,154,86 879.284,61

12.000,00 9.241,52 1.025,42 10.266,94
3.000,00

======== ====

87.188,28 889.551,55

1.368,94
11.878,7"',

Major Vieira, 31 de outubro de 1974.

Victor Borges • Prefeito Municipal

200,00 371,80
800,00 1.346,06

413.800,00 475.331,45

200,00 113.220,00

200,00 222,50

90.000,00 60.171,69
30.000,00 22.880,18

50,00
150,00 49,93

·300,00 121.254.00
121.200,00 317.798,30

53,5,000,00 793.129,75

802.371,27

L

INSTITUTO BRASILEIRO DE .

I
DESENVOLVIMENTO FLORE�TAL I
Portaria D.O 4t4�J' J
o Presidente do Instituto Brasileirq/de Desen Jvolvimento Florestal, no uso de strtbuíções que lhe

confere o inciso II, do artigo 23

..

,
'l
do Regimento japrovado pelo Decreto n.o 62.018, Aie 29-12-6'? e,./

. Considerando 8 solicitação f�rrnulada pela Co- I
missão Coordenadora das Exportllções de Erva-Mate I�CERMATE), em reunião reàliz�da no dia 7 do cor- Irente, na cidade de Porto Alegre - RS. I

. RESOLV'E:

j!
Arf 1.0 - são fi:l:li&dos os preços mínimos

abaix? .discrim. Inados . par;/á exportação de erv:a-mate jbeneficíade com destiaq« ao mercado do Chile, por
tonelada, FOB, para pagamento contra crédito bancário

jirrevogável ou mediante a abertura de crédito com
letras de até 180 dias.

IBeneficiada '1;I'po PC 1 j
A granel, acondiçihnada em bolsas de

j5 a 30 quilos . f • • • • • • US$ 510,00 por tonelada.
. §

Beneficia1a Tipo PC5 I
A granel, aC9pdicionada em bolsas de

115 a 30 quíloâ ....••.. US$ 470,00 por tonelada.
.

I
.

.

Art. 2':0 - Os contratos de vendas fechados
anteriorm,nte.li vigência desta Portaria serão reco

nhecidosi� válidos na forma em que foram estipulados,
desde q,ue amparados por Carta de Crédito e regis
trados jheste Instituto.

,.('

�rt. 3.D - Esta Portaria entra em vigor nesta
data grevogada a Portaria nó- 3979 DEM e demais'
díspdsíções. elL contrário.

J Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1974.

Osvaldo Bastos de Menezes
Presidente Substituto

Reinaldo Crestani - Contador

REGISTRO CIVIL

Edita 5
Silvete Darci Paul, Escrevente Juramentada do
5. o Distrito de Pinheiros, Comar a de Canoichas,
Estado de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem c sar:

Fermino Ribeiro da Sil a 8 Natália Bo
lIetes de Oliveira.

Ele, nature! de Campo dos B enos, deste Distrito,
nascido em 7 de julho de 192 I sgrtcultor, solteiro,
domíctlíado em Campo dos. B enos, filho de Antonio
Ribeiro da Silva e Tereza B

Éla, natural de Salsetro, des Estado, nascida em 27
de dezembro de 1930, do ) r, solteira, domiciliada
em Campo dos Buenos, fHh de José Bonetes de Oli
veira e Maria Rosa de Oli

Pinheiros, 05 de nov

Nelcio ,Abraão K rvat e Maria Elizabete
de Lima.

Ele, natural de Agua V rde, S.C., nascido em 23 de

f(;vereir� �e 1�49,

btal
oni.stlll solteiro, �omiciliadoneste Dístríto, filho de ommgos Karvat, Já falecido,

t' OtHia Patruni Karv t. '

Ela natural de Encrt ilhada, S.C., neseída !l 26 de
agaito de 1952, do lar, solteíra, domiciliada neste
Distrito, filha de M rio de. Lima e Florinda Vieira
de Lima.

8 Josefa Voltexen.João Pruc

Ele natural de. R o dos Pardos, deste Distrito, nas
cido em 22

di! agosto de 1923, lavrador, solteiro,
dor:ciciliedo nes Distrito, filho de Ignacio Pruchaki
e Francisc� PI' chaki, ambos falecidos.
Ela natural d Rio dos 'Pardos, deste Distrito, nas
cida em 1.0 de dezembro de 1939, do lar, solteira,
domiciliada ste Distrito, filha de Miguel Voitexen
e Veroníce opes, falecidos.

Apres ntaram 08 documentos exigidos pelo Có
digo Civi art. 180. Se alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimento legal, acuse-c para
fins de reito.

P)nflêiros, 06 de novembro de 1974.

SILVETE DARCI PAUL
Escrevente Juramentada

I �------�--���--�����--�------��--
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- mm
D 'Aproveite agora a maior «Festa. de Vendas» neste' inído' de fim ,de I

I E, ano . .compre tudo, com Redução ,de Pr�çº�� na maior I
I N promoção 'da Ci4_9�d_e,��a(O'mCPffnfiand'õ"�a redução do IPI I
_' �.-

.

I
E m[VI��R[�: �1iat'fit1iffilr�IiI�, a �at�lia � IUI - fu���s a I�n�a � �ás - Má�uinas �� lml • R[fRmmAlmR[� : Cunsul, a I

I AL _�,fir: rm����im� - � [ c Mmiral,

D E N E" L 'A R· III,E A Facilita sua Compra m

III

I R, I M A T R I Z: São Mateus do Sul r I L I A L: Rua Vidal Ramos, 920 .. Fone, 185 I
••H�B�••E••m••••E.�•••����•••B•••••�.eg.�m.m.�B••••�••••••••••••

Curriculun-Vitae de

Benedito Tberézio- de Carvalho Netto
ou Tberézio de' Carvalho (.'

Nasceu na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina aos 22 de junho de 1931.
Filho de Benedito Therézío de Carvalho Junior (seu Dito)
e de Dona Gertrudes Carneiro de Carvalho (D. Biluca);
Casado com dona Lia, Irene P. de. Carvalho
Filhos: Benedito Therézio de Carvalho

Laila Maria Prohmann de Carvalho
Aroldo Prohmann de Carvalho
Lélia de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso..
Ginásio no Colégío do Internato Paranaense;
Científico. no Colégio Estadual do Paraná, na cidade de
Curitiba;
Cursou Farmácia e formou-se em 1954, na Universidade
Federal �o Paraná, Curitiba;
Exerceu a profissão de farmacêutico na cidade de Ca
noínhas;
Eleito vereador pela Ex-UDN à Câmara Municipal de
Caúoinhas na legislatura, de 1962' a HJ65; .

Eleito Prefeito da cidade' de Canoinhas em 1965, 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 31 .de janeiro de 1975;
Na Assembléia Legislativa foi escolhido Vice-Lider da
ARENA, exercendo a liderança substituindo
colega falecido;
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 FRAN
CISCO DO SUL E CORREDORES DE EXPORTAÇÃO»,
comissão esta recebida pelo Ministro dos Transportes
em 9 de agosto do corrente ano;

.

Membro da Comissão Parlamentar externa que
acompanhou em Blumenau o' primeiro Congresso
das Câmaras de Vereadores;
Atualmente cursa Díreito na Faculdade de Itajaí;
Candidato à reeleição. r

N.O 1.235

Canoínhas, agosto de 1974.

Registro Civil

E itais
do Registro lvíl do Distrito
de Paula Perei 8, Município e

Comarca de Ce oínhas, Estado
de Santa Catari 8

Faz saber que pr tendem casar:

Samuel ,Fe

'I'
ryzyn com

Jureide Correia

Ele, natural dest Estado, nas
cido em Paula Per ire, no dia
1.0 de maio de 19q2, lavrador,
soltetro, domicjllad� e residente
neste distrito, filho

te
Eustachy

Fedoryczyn e Mari Betrechuk,

Ela, natural deste Estado, nas
cida em Paula' Per ira, no dia
8 de junho de 195 , doméstica,

, solterre, domiciliad e residente
'oeste distrito, filh ' de Olivio
Correia e Mari& e L. Gomes
Correia.

Paula Pereira, 4 de novem-'

bro de 1974.

Manoel Sal anha dos
Santos Com Ecild de Matos

Ele, nature] deste Estado nas

cido em Neves, o dia 29 de

julho de 1945, levr dor, soltei
ro, domiciliado e

ref,
ideote neste

distrito, filho de ugusto R,
dos Santos li! Virgoli a Saldanha.

Ela, natural de st Estado OIlS

cida em C8noinhll�, no dia 7
de maio de 1947( domêstiea,
solteira, domícílíad e rl'!sideot@
neste distrito, fil 8 de JODOS
Lemes de Matos Josefa Pe
reira de Ma tos. '

Apresentarem os documeutos

exigidos pelo Cóii o Civil, ert,
180. Se alguém ti' er conheci
mento dI' t'xistir al um impedi
mento legal, scuse-lc para fios
de direito,

Paula Pereira, 5 de novem

bro de 1974.

Maria Góss Glinski
Oficial do Regi tro Civil

Material esct1ar e de

escritório vo ê encon-

tra na Ifia da

Impressora . uro Verde

Plástica

Arma'zém Tokarski

Vesti�ular Unifica�o
�a {( a c A f [ »

FUNPLQC e demais Fundações
do ESTADO iniciaram inscrições

,p,ara o VESTIBULAR
As Inscrições abertas no dia quatro de corrente, vão se

prolongar até o próximo dia 30. A FUNPLOC está oferecendo 60

vagas no curso de ADMINlaTRAçÁO DE, EMPRESAS. Pera
fazer a tnscnção an vestibular, que será realizado em janeiro, o

candidato deverá prlmeiramente recolher a importância dE'

Cr$ 16100 em favor. da ACAFE, no Banco do Estado de Santa
Catarina - BESC, onde receberá o manual do vestibular, no qual,
além de, todas as tnstruçõ ss 8 respeito do mesmo encontra-se
ta-mbém O requerimento pare a ínscrição propriam,eote dita, que
depois de preenchida deverá ser entregue na Faculdade de Cíen
cías Adrmntstre tives de Canoínhes, nos horários seguintes: das
14:00 &8 17:30 e das 19:30 à!l 22:30 horas de segunda' a sexta-feira,
e 80S sábados das 14:00 às 17:30 horas,

O Vestibular será idêntico em todas 8S fundações de en

sino do Estado, qUI!! congregam 8 ACAFE - Assoctação Catarínense
de Fundeções Educacionais, evitando sssim qu- algum candídsto
preste exame em mais de um lugar. Esclarecemos ainda que,
um pretendente e uma vaga em qualquer Faculdade de Blumenau,
Joinville, Florianópolis, ou outra localidade do Estado, mas que
resida em CANOINHAS. não precisa ir até Blumensu, Joinville,
Flortsnópolís ou outras localidades para fazer seu vestibular.

Basta que se dirija a cFUNPLOC:. onde fará sua inscri-
ção, optando pelo local e curso que desejar,

"

@®®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®8®�®®®®®®®®®
® ®
® c/ ®

i No Departamento de Veículos ,Usados I
® ? (j

I de Miguel Procopiak Comércio de I
® '. � ®

! Veículos Ltda., voc�ncontrará I
® / ®

i para prontr' entrega: I
® /� •

� Marca,
"

Ano I/

� 1 . Opala 41lportas 1972 �
� 1 Opala S S Coupê 1972 �
� 1 Cam,J,6nete C!)evrolet 19.72 !
� 1 'VQP!ant A;;i!.ul 1972 I
� 1 T;f. A;;i!.ul Diamante 1970 �
': 1 Kombi' 1968 �
I 1/lveraneiQ 1966 i
@ ". . ®

I MlpOEL PROCOPIAK (OM. DE VEíCULOS lTDA. I
® ( ®

� Rua Major Vieira, 289 �
� C a n o i n h a s - -'- Santa Catarina �
® ' ®
® �
®®®®®®®®®®®®®®@®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s®®®®®®®®®

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




