
Notas e Informa�'ões
/

.Enquanto 'descansa ...
,

Aproveitando o' 'recesso parlamentar que vai perdurar �té 1ó
" de janeiro; o Deputado Federal AROLDO CARVALHO aproveI!a as

suas férias (percorrendo a região eleitoral que o elegeu. DepOIS de

demorada visita à região de Ftorianópolis, nos dias que antecederam
o Natal, visitou Pomerode e Araquari depois viajando para o Pla-

nalto de Canoinlias., .'

'Já 'percorreu Major Vieira, Papanduva e ltaíôpolís;' Mont�
Castelo, Santa Cecília e Lebon Régis; Três Barras, Mafra, Rio �egl'I
nho e São Bento. Além de entrar em contato com os prefeitos e

vereadores, visita entidades e colhe informações p3;ra, ber_n cumprir
o seu mandato de autêntico representante do povo; mspeciona obras
e reune elementos, para' levar às autoridades federais.

'*
I

No Planalto Norte visitou, demoradamente,' as obras da Linha
de Transmissâo «Mafra-Itaiópolis-Monte Castelo-Major, Vieira»; com
binou medidas sôbre a situação' ítatópolense, no que concerne à

..

energização, visto que a atual concessionária ainda não acertou com.,

.a CELIESlJ e o Deputado está interferindo para obter ráRf.da, solução
.em favor do povo de ltaiópolis. tntormou-nos, depois dr longacaminhada.' que a ligação <dtaiópolis-Papandúva»' já está em' vias
de, conclusão, faltando, menos de cinco. quilômetros para completar
a colocação dos cabos aéreos; entre 11 BR-ti6 f é Major Vieira a

picada está inteiramente aberta ?evendo./a emprêsa co�trll:tante, .a
SADE c passar, agora, a colocação dos .postes. Tudo 1.ndlCa �ue
durante o primeiro trimestre de 1968 Papanduva e MaJor Víeíra
estarão com o problema de energia elétrica definitivamente resolvítío.

, O Deputado Aroldo êarvalho, que' obteve do Govêrno Federal
os recursos necessários à importante obra que a (JELESC contratou,
vai a: Florianópolls entender-se com o Governador Ivo Silveira, seu
grande amigo, não só sôbre as rêdes de distribuição de Papanduva, '

Major Vieira e Itaiópolis, mas também sôbre a extensão da línha a

Monte Castelo.

Municipais
o Prefeito de Canoinhas vai patrocinar a fundação de
'J '

Cooperativas de eletrificação rural em -Tal!lnay e Bela Vista
do' Toldo. A Linha de Transrnisáão parll Bera Vista do Toldo
já estávern construção, a cargo da Prefeitura, Munícípal. J'á
se pode observar a posteação à margem ria' estrada estadual
.entre a Cidade e a «�ncruzilhada». A obra, é perfeitamepte
viável corn-os recursos dísponíveís e não custará QUATRO
CENTOS MILHÕES como anunciaram os inimigos do nosso

progressÇ> - os que! Dão fizeram e, pretendem impedir que
os outros façam. Também a eletrificação de 'I'sunay será

uma ';ealidade, muito em 'breve, graças, ao GopêFno Federar
e ao dinamismo' do nosso Prefeito, como' também, graças ii

colaboração �o Governador Ivo Silveira. -,

-,
,

�Ano' da Agricultura
1968 - Sob a liderança de Therézio, Presidente da Associação'

dos Municípios do Planalto (AMPLA), as prefeituras munícípaís da'
região, prestigiadas pelo Delegado Federal da Agricultura, pelo,
INDA e pela ACAHESO vão 'empreender a campanha ,,1968 - Ano da
Agricultura», a' 'respeito (la qual daremos amplo noticiário' na
próxima semana.

,-

!1

.

, I

Promov�do, ,por merecimento_,
magistrado canoi.,h/ense,
José' BonifácJo da SilvaDr.

Por ato do Exmo. Senhor Gbv�r'nador do Estado, vem

de ser promovido, por,merecimento, o ilustre-( magistrado caooi

nhense, dr. José Bonifácio da Silva. destacada figura da magis-,
trattira catarinense. O ilustre pairí�io f.oi promovido da COq:larc& de,

ltup,0r8ng-8�2a. entrâllciá, para a,comarca de Laguna, 38. entrância.
_,

Os nossos cúmpriment,o� e também áos seus familiarel!l.

/

Ano XXI Can'oiFlhas- ,. Santa Ceterlna, 13 de J�neiro de 1968

, ,
,

Gerente: I 'nHASS SmMlDiretores: R. R. DA -- Sll�� f UfRmO, O., �ARCI�nO
\,
CAIXA POSTAL, ,2

I

Inau�ura�a �a Ro�oyia �o Arroz
I- . Incohtido júbiÍo i>opular

,Em seguida, povo e eutorída- corrente ano. Após, comentou
des se dirigiram �pa�a a localí- a crise ervateira e, em nome
dade de Parado; uma das mãi� do Prefeito, declarou ,0 'ano d�
.prósperas colônias do município," 1968,- do - Ano da Agrtculturs',
no Salão' Goestmeyer, onde foi aludindo que o seu grande
oferecida lima grande churras- .esferço como Deputado Federal'
cada de carneiro, gado, leitão, e o da Mun4cipalidade, seriam
cabrito e galinhas, 'às autoeída- todo naquele dietor, encerrando
des, .coavtdadcs e o povo _

da seu' aplaudfdo discurso,' solicí
região, totalizando mais de mil tando a união de todo O povo
pessoas. Na ocasião talou pelo de nossa terra' para esta pa-
povo' beneficiado pela rodovia,"]' tríôtíça campanha. '

agradecendo aquele grande rpe-, O Ano, da Agricultura con
l�oramento, Ó sr�-Aldd�s Schu- forrií,e declarou o' ilustre' parla
macher, nascido na, região e 'mentar visa, exclustvamente,
,jovem serventuário da justiça, maior e melhor produção le-,
aqui r'esidente. Após, falou, o vando mais conf�rto 'e, rique�a
Prefeito Benedito Therézio de- 80 nosso homem' do interior.
Garvalho Netto, dízendó do custo 'Findá sua aplaudida orecãovo
do grande empreeudtmento e Deputado Arol'do Carvalho foi
prometendo sempre mais tra- cercado por vários amigos e
bàlhar pelo. bem, coletivo. "E�-, lavradores para cumprimentá-lo.
cerrando" "falo.u (i Deputado" - .'

'

�rold9 (Car\�al�o, �dizendÔ ,��
Em seguida,' teve início' ení-

st}a 'graD(je satisfeção e regosrjo
mada domingueira, sob os a��r,.

" ,. ,,' des- da aplaudida .Banda, de
em ver governo t: povo con-

fraternizand'o-se, após a conclu- 'Mú�ica Wí-gando Olsen, de '.

são de uma grande obra- que
Marcilio Dias; que animem todo

vem beneficiar tôda uma cóle-, o programa, desde Taunay.
tividade, tão enganada e tão es- Ainda à norte, agora sob os

quecida pelas admmíétrações auapieíos do senhor Henrique
anteriores. .Dízendo,' qU,e esta- ,Goestmeyer, / houve grande e·

mos vivendo uma ,nàva �rl!, �oncorr:tdo baile', só terminando

prometeu tudo fazer, conjúnta- no dia cla.,o de domingo. .

.

,mente com o seu irmão Prefeito, A festa de sábado,' é opinião
afim de\levarem, tan:bém com geral, f�cará na' história; de
o auxílio dOI Exmo.' Senhor Canoi!}has e a grande, obra de
Governádor do Estado, ois ser- Therézio, a rodovia inaugurada,

, viços de luz e fôrç�, pará �que!a por, si sQ, consagra tôda umlil
região, se possIvel, ainda no -administração., n

"

, Conforme anunciamos, a atual
adrnínistração Municipal, .ao fin
dar os seus, dois anos, 'tie go
vêrno, com realizações de grani

, de vulto, promoveu 8 sua prí
meir;a inauguração, com grande
f�sta popular, atendendo solicí
taçâo e apelos da região bene
ficiada.

Tnats-se da Inauguração fes

tiya, sábado últímo, dia 6, da,
nova estrada, que liga a nossa

cidade à localidade de Taunay,
agora, já denommana, Rodovia
do Arroz, desde que construída
'dentro das normas técnicas de
uma rodovia. Sim, o ( antigo
caminho para 'I'aunay é agora

l

uma autêntica e moderna rodo ..

,via. E o povo da região do
P8lrado a Taunay, exigiu do

j'o�em "Pr'efeíte 'I'herézío Netto,
uma Inauguração festiva, para
o que, exporitaneamente, ofere-

,

ceu-se em concorrer com a

carne para a grande churesscada.

A Municipalidade, então, squíe
cendo aos, apelos e '-recla'mos,
nesse s�ntido, elaborou o como:

petente programa ",-para os alu
didos festejos, que constou de
Santa Mi!l'sa, àsJO,30, na Ca'pela
de Taunay, oficiada pelo Rvmo.
Padre canoinhense,' Frei Ber
nardo, recentemepte aqui \ orde
nado; às 11,30 deu-se a inau

guração, oficial, de�ãtando a fita
O G'

" f
a Sra,' na." e,rtrutles, Carvalho,
corihecid� por todos' por Doa'l
Bi!uca" ' viúvà \ do saurloso ho- '

mem, publico, B�nedito TheréZlio.:
de Carva(ho Júnior, o popt,llar
Seu' Dito 'e mãe do "atual Pre
feito Benedito TheréziQ de Car-

"

l ,I'
valho Ne,�to, ante grandes aplau- '

sos, dQ_ povp ali presente.

CRISE ,ERVATEt'RA
\,---

I."
• (

Assume a8p�ctos de, real gravjdade Da
vida fiDa�ceiça e econômica da nossa região,' __
com repercussão fi!m todos os ��tôres, a crise

ervateira que,se vem'agra,vendo de ano para ano.
..

- ,
.

""

De outra parte, comenta-se em' tO,dos Oi

circuloS ervateiros d'a região' que existe na,

Cooperativa de Canoinhas uma diferença de'
caixa da or�em de' NOVE MI� CRUZEIROS
NqVOS qUe preoc�p& seriamente a Presidência
da Cooperativa, e não foi, ainda, esclarecida pelo
Gerente.

''Â organi�8ção cooperativista do m&t� não

ftem� e[lfrentado a conjuntura com a flexibilidade
e o dinamismo que a situaçã� requer. Aates

pel<j "contrário, " ocorrência 7cie fatos de diversa

ordem, t�m prejudicado a or'ganização e solapado
o seu 'prestigio.

O caso estã �
que .elucidem a

conhecimento da
esclaredmen.tos,

eXigIr prontas 'providências
sit�ação ,e tragam ao

opinião pública todos' os

Não 8cul!Jllm03 ainguém, elltretanto, os

interêsses de tôde qma classe e da própria
população não podem fi�ar 8 mer,cê de 'dúvidas

I
\ como essas' qu� ,pairam sôbre a tradicional e
outrora pujaÇlte Co�perativa de Mate.

\

Enquanto as Cooperativas de Campo Alegr,e
e de Mafra já pagaram)8 seus associados tôda
a saflCa de 1966 e UM CRUZEIRO NOVO por
",' I· \

,

arroba dli safra entregue pelos produtores em

1967, a Cooperativa de, CanoiQhas deve aos.
seus associados àpreciáveis &aldos da, safra de
1964, visto que sÓ pagou UM CRUZEIRO
NOVO por arroba" �m 64 e a erva nesse ano

chegou a 'tREs CRUZEIROS NOVOS, por
arFôba; deve, igualmente, o reajustamento de
1966 e tôda a safta de 1967, visto que a nossa·

Coolrerativa foi a única, que não pagQu o

CRUZEIRO NOVO por IIrrôba a todos os

seus' associados. I

Façam-l!Ie os necessários lf:'vantamentos e

inquéritos 'e prestem-se aos ervateirós tôdas as

infor.mações e esclarecimentos.

As autoridades' federais do' INDA e do
- Ministério da AgricUltura, inform�das de todos
'08 fatos, - aguardam provijiências da própria
organização e, somente file Jalharém essas have
rão de exigir a total' observâacia da Lei� n

r
,

\'
FONE, 128, " CI�CULA AOS S4-BADO�

Discurso,
'

em nom'e

, ,"- ' .

dp -Sr. Alcides 'Schu'ma�cher,
dos beneficiados i pela -Rodovia

• • I. ,"

Coub��me a honrÓsa incum- lhar, 'revolucionando nosso mil..
bência, de n.este e'ven'to auspi- ní�ípjo administrativamente.
cioso, expressar o conteQtament�"--":'. .

e o entusiasmo, ao' povo da "
Permlta-D?e, Sr .. Prefeito, que \,

região de Tatinay e adjacências. " ,me reporte aos dIas que ante-
, , cederam a sua posse.

Não podemos, deixar de C()'n

gratulsr":nos com o' empteend-i
menta que, hoje � t�ril início.

, obje�ivo.
Não podemos '. deixar de e,D

carar, senão com .simpatia essa

pel'spectiva de progresso acele
rado, que se o�erec� a" nOisa

; contemplação no futuro. /
'

-".
I

.

A localidade de Taunay de
hã muito vinha reclamando uma

,estrada que lhe de�se àcesso e
./

saída, em qualquer e co,m qual
quer tempo, pois eram notórias
a's dificuldades ,-por que pa8'sa�
ram todos, aqueles que, eD;l
ép,ocas de chuvas tinham que
se loeomover à Canoinhas ou

vice versa, notadamente 'em

épàca� de inundações" ,ocasião
em que a estrada ficava intran
sitável, ptejudicando, coaseqüen
temente,' o esçoamentó de seu

principal produto agrícola, o

, arroz.

_
Govêrnos foram-se sucedendo

e a situação permanecia no,

mesmo, até que, Benedito The
rézio de Carvalho Netto, a8SU"

miu e Prefeitura, com disposição,
entusiasmo e vontade de traba-

'Naqueles dias anunciante!!,
I

.

com seguranca, seu plano de
govêrno. /'

Lembro-me bem de uma dás
luas afirmações,.de que em seu

govêrno hav'eria de inaugurar a

estrada Canoinhas-Teunay�
/

lrijciastes a obra h\ã poucos
meses e hoje a entre'gas, -lQtal
'mente concluída.

O entusiasmo que aqui se

verifiCA bem demonstra o quanto
rEpresenta esta estrada para a

,evolução desta região e, só os

haMitantes desta localidade e

adj&cências sabem, avallar a

importância <{essa' obra;

Hoje, aqui
ina\lgur�-la.'
E' é com incontida' emoção

qUe me dirijo ao Sr. P,refeito
,Municipal. ,

'

I

.I

� nossa homenagem�' o oo"so

rec,onhecimento, /0 nosso agre,.,
decimento a todo!! .queles q�'
trab�lbaram nessa estrada, cdm '

,

notáv�l ,dedic.ção, com, mUítQ

estamos, para

(conri!l�a, na última página) /
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�r,efei1ura MQ,nicipal de ,Canoinhas ,�
BalBllcele da Bfemo I 8 DfSPfSA da . Preleilura Municipal de Canoinhas, 'reIBrenle, ao mês de OUIUBRO, de 1967

Código
Local

i,

R�ceita Mensal do M�nlcípio

1,.0.0 . .0.0

1.1.0 . .00
1.1 ;)..0.0
1.1.1.�1-.o1
1.1;1.23-02
,,1.1.1.99-.03
1 ;1.1.99.04

) 1.1 ,2,.0.0
1.1.2.12-05
1.1.2.19-.06
1,1..2.23-07
1':{2.24·.o8
1.1 :2.99-09
U.2.99-1.o
1.1.2.99-11
1.1.2:99-1,2
1.1.2.'9�14
1.1.2.99-15
1.1.2.99-,16

1.1.299-17
� .1.2 99-18
1.1.2,99-19
1.2.0 . .0.0
1.2.1.0.o-'2Q r

1.2.1.00-2'1
1:4 . .0.0.0 ,/

, 1.4 l..oC-í2
1.4.2 . .0.0-23
1.4 3.00-24
1.4.� .0.0-,25
1A.7.(i)0-26
1.4,8.00-27
1.4.9.0.o·2B
1.4.1 . .0.0-29
1.5 . .0.0.0
1.05; 1.00�30
1.5:2 . .0.0-31
1.5.3 . .0.0-32
1;5.4.00-33.

\ -,

,
'

, \

R'eceitas
'

,Càrrent�$'
,TRIBUTARiA

"

Impostos •
Impôltó1Territorial Urbano'
Impôstõ Predial
Impôsto j/ Circulação -de Mercaaorial • ICM
Impôeto sôbre Serviço� de Qualquer Natureza

\, Taxas
'

Taxa de ,Expediénte "" J, . ./"

T .•xa de' Lio"peza Pública
Taxa de abate;'

.

I

Taxo de' Fií,coliziiçãa
-

e Licença de Obrai
Taxa, de Fi.calização e Licença de Veículolt

\ Taxa de fieo, e Lic, do Comércio e Indúetria
,Taxa de Iluminação/ Pública " "

Taxa de Filcalização do Comêrcio Ambulante
Taxo de Aferição de P,êlOl, Balançai e Medidae
Taxe de -Apreensjío de Animai., Veíc. e Mero.
Taxa de. Iuumações, ElCumaçõel, Trénd.,

Ccnstrucão e Conce'não de Sepultur;'1
Taxa de Calç8m�nto' ;:--,' , "

,

Taxa, de Alinh. e N-i'v. de'RtJa. e,' Preca.
TaXEI de Con.ervação de E.tradal· _

Patrimonial /

Renda. lmobiliá�ial
�

Participll.çõé. e. Dividéudoe
l'ransférências Con-entes'
Cóta- Parte dó Lnpôstq de Renda

, -Cóta Parte do Impôsto 'oeÇoneumo
Cótil, Pinte de Impoatoe E,toduai.· .

Cóta do Imp.• / Combu-ífivei, e Lubrificantes
Cóta do ImpÍ).to Único i/ Eo�rgia Elétrica
Revenão do Impôsto T�rrit�oriaIHural. I.T.R..
Fundo de Pllrti_cipação dOI Município.
CootribuiÇ'õel, ,Diveual,
Redeitas DlvéÍ"sas .,:

. f "

,

M.ultal. .

-

,'"
_'

Dívida Ativa. './ '

Indeniseçõee e ReltitÍliçõel ' 'lo"

Ev·éntuai. '.
"

,

'TOTAL 'DAs .REGE1T�S CORRENTES,,'-

Transfe,rêrlcias de Capital:
'

.

Auxíli.o" d� U._?ião' é". .

TOTAL GERAL DA RECEITA
.

..

) .,

5.àJdos do, 'E;xercíeió Anterior"
Disponíveis

-

'Na Tesoureria ' ,

Em Banco.
N�. Io,teóctência. 0 : . ',.

A
•.

Total Getál dp Balancete .da Receita

'"',

, ,

Anterior I Do mês I' TOTAL

1:037,90 7:"495,74
1684,72 4460,51

'12,83 . 208,63
7 \ 6864 413,05
I,'

"

94,05 ' '12.080,24
420,75 ". 7 088,42
õ •

� )

"

,\ ,"

597,9636,30.-
61,60 1,325,12

21,12

142,69 1.13.7.14
....
J 863.66 5,017,07

,

88,48 230;52

12,12

6.147,89
7.798,16

197.932,17
"12.253,8'5· /

3.880,12
5.2�O,18

24.027,15
1.640,03

10028,01
13018,3'4

-

;/
- �21.959,32

13893,88

18,520,6.0 18,520,6q

29.00.0,9'0 29,OO(!),OO
1'7 . .037,60 ; ,- y 17;037;60

336,20. ,3,36,20
3.296,.04 347.17 3.643,21

54.393,63 23.4;22;58 7�:8l6,21

-
1-/,

2.123,2.0 33.4,24 2457.44
4,30061 .427,40 4.728,01
196,7'6 99,00 295,76/

,360,.05 \: 8,09 368;14 '

,

389,272,78 63.91'758 ',,453: 19U,36

10.500,00 10,500,0'0
, 386.272.78 74.41758 463 69p 36

'I 6.110,35,
22.,?q?,25

2.9224,62
!,862,02

,

�
,

492,9'14,98

D e s \p -e -8 a
.

I Antehor, 1/ Do mês TOTAL

,

\

,1\
'

\

12,12 '

Setor
,

TOTAL

I

6.457,84.
Z,7'l5,79
195,80
344,4�

11.98�;19
6.667,67

561,66
1.263,52

21,12

994.45
4.153,41
142,.04

" ,

Extrao,rdlinária • Crédito. -Adicionai ...
Resíduos' Passlv'ôs

.

,.

- Restos II Pagar - Do, ExeJ'cÍ:Jio de 1963
Do Exercício de 1964
,Do Exercício do 1965

'/, Do, Exe_rc�cio de 1966
..

, TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA

'Fundos Disponíveis I.

Em Caixa - Na Telouraria
."

Em Bancos - .No Banco do Bralil S. A,
.' ,,'. • Conta'M�C

No Banco Iod. e' Com.' de Sta. Catá'rios S.A.
• ,Fundo P(lrt. MuniCip.

No Banco Nacional do Cpmércio S. A.
'

Na Caixa Econ. ,Fed.,de Sta. Catarina. CTA 3
.

'. Idem,' \' Ídem ',aTAi
rEm Poder de Responsáveis
Na Intendência de Felipe Schmidt
Na Iótendêllcia de Ma'rcílio,Diu
Na Intendêocia de Bela Vi.ta do Toldo

.

Na . Intendêncià de Paula Pereir.a
'

'> Total Geral' do Balancete da Despesa
--�--------.-----------.'-'-'�-------------------------------------------�------

,

\
i' 01

02.
'\

03
O�-A
04-B
05
06
07
08
09
1'0
12I '

." .�

01

J. ,

a ,I". "

Despesa Merisal do Município f

Títulos da Despesa
. ',.

Poder legislativo'
Câmara, do. Vereadorel

Poder Executivo
,

Ga b�nete do Prefeito
Secretaria Geral
Diretoria d� Expediente ii Peuoal
Diret'lria da "Fazenda (Delpelal p.�ópri9.)
Diretoria da Fazenda (Encargo. Gerail)
'Setor de Segurança Pública I

Setor de Sllúde .. públlca
Setor dé EducaçãO e Cultura e AnitêDcia Social
Setor de Agricultura' " I

Diretoria de Obrai'Pública a

Depllrtamento Mun. de E.tradal de Rodagem
,Setor de, Eoergia EI�tr:ica

.

I ( '.

,/'
I

,/

'6.332,92
.

6580,82
/ 4.325.87

.

8.297,76
22844,54
2.0 . .035,66 ,

336.43
7.268;35, "

20.143,72
, 181,4.0
68.22942

I

82.0.02,17
.

385,7'7
'�16,964,8�
50.13U,91

/ '297 . .095,74
, 94-2,8·2

37,58

!3�974,21
3.o2,0')íl.35
3.o2.U5U 35

r,

10.50.0,.0.0
4.572,86
16.13.0,87
58,486,38
2104'290

.

4700íO.o
455,55

677,69
859'.00

1.186,32
. 1,80

\9�O,ÚO.
", I

. 1.424,25
477,85
981,81

, 4:450,43
3.28779 .

� ,
. \

"t 50.00
t

.
45'588

5.696,87

'10.389,62
19,72!!,14
,

2.3:!7 40

50'.251.04
,

6.506\80
, '56.757,84

460,20

'!7.312'92
_I 'f

.�! ,

8005,07
4.803,7�

�'9 279 57
. .'

2'1,294,97
23,3.23',45
, .

386,43
7.724,,23
25:840,59.

1 '181;40
78,619,04

.

101.731,31
2.713,,1 7

'2972"5,87
56,637,71

353.853,q,8
942,82

\ 37;58'
"

460,20
,

3.97421
.

'359.268,39 '

359268,39

9.03,3,22

,
\

133.646.59
\ 492.9H.98

.'

121.888,56

2.724,81 .

Prefeitura Municipal de Canoinhas, 31 de .Outubro de 1967
'Reinaldo' Crestani � Dir. di Fazenda' Bene�ilo Ih. de Carvalho Rello - Prefeito Municipal Ovídia WiII - Contador

1

;.,

,j,

S.A.
.�

Frigorífico Canoinhas
FRIclsA

São convid�dos es se\hbres acionistas do FRIGORt'FICO
CANOINHAS S. A, a se reunirem em Assembléia Geral Extra.
ordinária, no dia 8 de janeiro de 1968í às 16 horas, em' seu
Escritório, na Estrada da Fartura, km. 2, em -Canolnhas, S8&tl
Catarina, para a seguinte ordem do pia:

"

a) - Proposta 4e, Ret\ficlição da decisão realizada na
Assembléia Geral de 20 de. abril de 1967;

,

b) ;_ Homologação de aumento do Capital;
c) - A!tefação :Estatutária;
_d) -:- Assuntós gerais.

r

Canoinhas, 25 de agôsto de 1967.

FraDcilco Wiimar Friedrich ,_"":""" I Diretor Presidente
,

Segund�
. Convocação

, I
Na falta de quorum para ala. convocação, ficam convi.

dados' 08 senhores sctonístsa d-esta Sociedade, em segunda- con,
vocação, a comparecerem à Assembléia Geral Extreordin(fria, no

dia 13 de, janeiro' de 1968, às 16 heras, no mesmo local, par,
tratarem dos assuntos' que figuram na orders do dia àa primeira
convoeacão.

Canohihas,' 25 de agôsto de 1967. I >

� � )

FraDcil�o "Wilmar :Friedrich - Diretor Presidente
/

Terceira Convocação
Perststindo a fá1-t{' de quorum para e 2.a convocação,

ficam .convídados os' senhores acionistas desta Sociedade, em

terceira convocação, a compar,ecerem à Assembléia \ Geral Extra.
ordinária, no ,dra 20 de [aneíro de 1968. às 16 horas, no mesmo

local, para tratarem dos assuntos quê figuram na- ordem do dia

cta primeira convocação. \
� I

/

Canoinhas, 25 de agôstb dé 1967. '
,

\
.

-

Fràncilco Wilmar Friedrich
,

.

Diretor Presidente Ix-

,F R .'C ASA. I

-, São convidados OI aenhores acioniltal do FRIGORIFICO
CANOINHAS' S, A .. 'a '.e reunirem em Allembléia Geral Ordinária,
no· dia 13 dei janeiro de 1968, à. 15 hora•• em leu E,critóri,?, na

Estrade da JF�rture, km. 2. em Ceuoinhes, Santa Catarina, para a

seguinte ordem �o dia:
"

-: .

a) - Tomarem conhecimento do Relatório da Diretoria,- do
Balanço Geral. da Demonstração da Conta de, Lucros

, e Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal, tudo refe·
rent� ao exercício findo em ,30 de junho de- 1967,
ôb AI d lib d/'

.

/

Ia re "e e." e I, eran o;: '",';
.

.

b) - Eleição dOI membros efetivol 'e suplentea .do Conaelhé
Fiscel é fixaç,ão de lUil g'ratific�ção.

.'-" •

j. (

Acham-se à disposição dOI senhoree ecionhtaa em nOllo.

elcritóriol. na E.trada da Fartura, km. 2, 'o. documentol a que le

refere o artigo 99 do Decreto.lei n. 2627 de 26/09/1940, referentel
I ,.

'

ac melmo exerClClO. -., (,' �
CilDoinhal,l25 de ag�.to' de 19,67.'

t
Francisco Wilma.r Friedrich -- Diretor Preaidente

\

Segunda ,Convocaçã� \ I.

. .Na falta, de quorum par� à la. convoca'Çãp, ficam convida.
dOI OI lenhorel acioniota. de.ta 'Sociedade, em legunda cooyoca,ção,
a comparecerem àf1\.lembléia Geral 'Ordi�ária; no dia 20 de jaóeiro
de 1968, à. 15 horál no me.m') locai,' para trfltarem dOI 81f1Untol

que figuram na drdem do dia da primeira convocação.

€anoiohal, 25 de agôlto de 1967.

Francisco Wilmaf Friedrich -- Diretor Preliden�e
,

,

Aoroéomprar

é O (C�fé .

dos: que' conhecem Catá"
,

,
,,' [",

Totraqo,. moído e entregue,' no mesmo 'dia'
)

em todos .os pontos da cidade.
"

.�,-w����--��,

VENDE-SE
D�as carroças, dois ani-'"

mais e um par de arrea

mentos .

Tratar na Cooperativa
Agro Pecuár-ia com. o Sr.
Pedro AlÍóge F.o, ou Hilário
Grai em Major Vie!ra. lp,

I

Yma Motocicleta marca NSU,
30 HP, em pt>rf;itas condições
de tuncionaménto, �om ou sem

Sid·Car.

Ver e tratar na

Retífica Csnoinhas Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ministério' da
;

Agricultura
Relação dos, materiais par� revenda, em estoque

em 12-12-67, para pagamento à vista

'QUantidade' Preço Unit.
I!:;u��e NCr$

1 Tri!hadeira IO�AL ,B4 ./MOTüR-20Ic horário.
2 Trithadeira IDEAL B5 c/MOTOR.20Ic horârioa
3 Trilhadeira IDEAL B5 _/MOTOR 20.c horâeios
" Tri�hadeira cFRIEDRICH� c/MPTOR.30Ic"
5' Arado Rev. aivéca cSANS»
6 Arado de 3 d.mod. NOC·859 p/levante

hidráulico cAGRAUTO:. \
.

5
7 Arado de 3 d.26" modo cFERGUSON- 1
8 Arade, ti'po RUD·SACK. traço ANIMAL 14
9 Cultivador para engate traseiro ',2

10 Ctiltivador tração ANIMAL 5 enxada I 13
11 Carreta. Basculante de 2 rodas m. cpONTAL» 5
12 Grade de 24 d. de 18" cDEOINI» 3

,13 Grade de 24 d. de 18" :.FERGUSON:.
,;

1
14 Debulhador de milho cEDALTA' 1
15 - Carregador dianteiro éNEW IOEA:. 5.
16 Hcçadeira de puto modo RPA:20CO' 6
17 máquina. de cortar forragem I cHANA:. 16
18 Grade de tração ANIMAL de 10 diecos 9
19 Adubadeira tração ANIMAL 2
20 Polvilhadeira cFULMINANTE» . 56
21 Polvilhadelra cGUARANY:., 300 gramai 13
22 Polvilhadeira 'cGU o\RANY:. 500 gramai 26
23 Polvilhador cGESAROL:. ,33" 397
24

.

Enxada estreita de 1,135' kg•.m. «TARZA> 330
25 Foice Tramootio� i ' 259 '

26 Pá quad1ad� n.O 4'
.

68
'27 Chibsuca de 5,,5 ;f: marca BHC I 148
28 Cavadeira de bico extração de mudai 133
29 Cavadeira- quadrada extração de mudas 132
30 Serrote de' poda 105
31, Terçado lâmina -de àço de 17" cKINGA:. 246

.

32 Malatol 50·E vidro 1.000 cc. 106
33 Malatol 50.E vidro de 1 'litro 938
34

\
Malatol 4·S à 4% I8CO de 25 kgl. 934

35 Carrapaticida cPARALENE:. litro. 439
36 Formicida cBLEM�U» em lata de 1 Iitro. 2.079
37 Saco de papel' cBATTES» 450
38 Fenatox I8CO de 50 kilol 825
39 BBC «MAGETOX» 2% saco de 25 kilos 10.975
40 BHC «MAGETOX» 3% saco de 25 kilos 993
41 BHC «MAGETOX» 12% saco de 25 kilos 5.101
42 BHC cEMAIL» 3% aaco de 25 kilos 12.000
43 Inseticida «SHELL» bale de- Aldrin 158
44 lneetieÍrj'a bale Aldrin 5%, saco dê 20 kg,. 40
45 Iuseticida «SHELVIN» 5 630
46 Fungicida «THIOVIT» '1 1.000
47 Ekatox-õ vidro de 1 litro 106
48 FenotiazÍna. «QUIMBRASIL» kgl� 2.582
49 Ff'notiazina «QUIMBRASIL»' - 219
'fio Sulf"'to de cobre. !laco de 50 kilol1 500
51 Thibenzole e 75%. laia de 450 gramai 88
52 Pu.lverizador pI jardim cj cap. 3 litro. 25
53 Colhedeira. automotrizea «VISTULA» 25

b
I -

O sel.'vaçoes:

l'
5
3
5

38

1.522,18
2.2'23.10
1.695,10
3.234,00

83,38

���:��
55,59
338,80
21,98
390,90
45'525
811,34
365,99

1.460,92
1.074,52

94,33
173,67 \
5,89

-30,35
3,16
4,06
0,92
2,00
0,84
1,81
2,08
1,45
1,41
1,32
1,93
5,83
5,57

" 0,53
10,4�
0,21
0,01
11,08
o.ir
0,21
0,57
0,�6
0,68
0,75
0,61
1,48
Ui5-
3,22
3,86
2,25
37,75
21,99

26.779,24

"

Amanhã: a sra. dna. Vitória
esp. do sr, Mmtim Franz; o

sr. Henrique Grabowski; a

menina / -Neuea filha do sr.

Eloy Sudowski; os meninos:
Waldemiro filho do sr. Hen»
rique \f aldmann, Rafael filho
do sr. Waldomiro SchuJka,
Antonio Seleme Neto filho do
sr, Rachid Seleme e Renato
filho do sr. Vigando Prust, �

.

. I
Dia 15: as sras. donas:

Paula esp. do ir. Afonso
Spitzner, Maria de Lourdes
esp. do sr; Rachid Seleme e
Marlene esp. do sr, Eurico
Wagnar; os srs.: 10iJ.o Amaro
da Silva e Herbert Ritzmann; � Consultas no Hospital Santa Cruz nos dias
a sita. Aracy Tarcheski; os

.

meninos: Silvio filho do sr " , 16 e 17 de Janeiro de
-

196� .

Ignacio Ignacheski e Gustavo �============================'===-=Õ

Eduardo filho do sr, Beno �
Brandes; a garotinha Juséli- H{\,\S'I)ITAL· ".S AN TA'

,
(�RUZna

.

de, Fatima fiJ.ha do sr. V r --" �.

João Seczygiel.
Dia 16: a e�',na. vva. sra.

dona tElsa Emma Knoll, res.

"em Ioinoille; os srs.: Paulo
Fischer, residente em Cam»
boriu, Ewaldo Grosskopt,
residente em Itaiuõa, João
Aug"'l'sto Brauhardt, Waldo
miro. .Nooak e Waldemar
Cador; as srtas.: Dorazélia
Mtlton Becil, Edna Michel e

.

Zélia Brauhardt
NOTA: As "CHAPAS" contendo o nome e cargos para a Dire�

, Dia· 17;' as sras. donas: t
.

t· Co Ih F" I d a- 'gl' t dasoqa execu Iva e . nse o Isca, ever o ser re a ra
Mercedes Costa esp. do sr.

na Secretaria do Hospital com antecedência do- dia da eleição de
José Bley Nascimento e Maria

no mínimo 7 "sete" diasTere-Za . esp. do sr.. Oscar _ I.

Pereira;, os S1'S.: Waldemar _;Não hs_vendo núDlero legal na primeira cónvócação, a

João Ho{fman, residente
.

em Aesembléis funci,onará em segunda convocação, trinta minutos

Curitiba, Antonio Lima Filho, após a primeira./' 1

Beno Brandes e Antonio '.

Canoinhes, 26 de Qezembro lie .1967.,
Seleme; o garoto A rzizio Ingo
filho do sr. Herbert Grosskopf. Sidney Côrte - 1.° Secretário

____

I '. VISTO: João Seleme Presidenté

1) As tiilhadeiras «IDEAL» B4 e B5, vendidas juntamente coço
motor, são equipadas com os da marca 1LINDNER» à. gasolina,
potência de 5,2, a 9,5 BP,' L800/3.600 RPM, estacionário, 1
cilindro,,4"-tempo8, refrigerado a ar, p6rtida por corda. As da
marca «FRIEDR:rçH», são equipadas com �otor@s «.M_QN1'GO
MERY» a gasolIna, modo M·442-2, potênCia 1l,3' CV, RPM,
re.frigerado a ar.

.
.

. ">

2) Sôbre o valor dos produtos acima r@lacionados será 'acrescida
a aHquota correspondent� do I.C.M., com exceção� das. colhe
'�eilias automotrizes «VISTULA»; em cujo valClT já está com

putado Ó, reM. Estão isentos do referido tributo, de acôrdo
com o 1.0 Convênio dp Rio de Janeiro, publicado no Diário
Of,icial,.do Estado de Sl:Inta Catarina, de 28-2-67, cláusula l.a;
item 6, os fungicidas,. inseticidas, sarnicidas, verrpicidas e

carrapaticidas.
.

3) O meterial abaixo relacionado poderá ser 8dquii'i�o pàra
pagamento • prazo:

a� Pagamento em 2 ano.
- Arado de 3 discos de 26", Mod. NDJ;,. - 859, pi levante -

hidráulico marca «AGRAUTO».
- Arado 'de 3 discós de 26", marca «MASSEY FERGUSSON».
- Grade de 24 discos de 18", marca cMASSEY FERGUSSON».'
- Grade de 24' discos de 18'�, marca' «DEDINh.

.

- Carretà Basculante de 2 ['adas marcs «PONTAL».
. /

b) Pagamentp em 3 ano.
- Trilhadeira «Ideal» B4 s/ motor.
- TrilhadtHr,a «Ideal» B5 si motos:
- Trilhadeira «Friedrich» cf motor à gás�lina.
- Trilhàdeira «Ideal» B4 cf ri'H>tor.
- Trilhadeira «Ideal» B5 c/ motor."":'

-�Carregador Dianteiro «�ew Ideu.
- Roçadéira de pasto, modo RP}\ -: 200, de -arra�o ou

levaóte hidráulico.
-

c) Pags,mento .em 5 8no.
- _.Cblhed�iras sutomotrizes «VISTULA», cujo pagamento será,

então, -realizado Das seguinte!: condiçõés:_
Entrada NCr$ 4.265;90'

.
1.a prestação 6.815,34
2.a prestacãó 6.360.98
3.á prestação 5.g06,62,
4 a prestação 5452,27

I '_
5.8 pre!i!te.ção 4.997,92 \l

TOTAL NCr$ 33,799,03

}\p6s. o Sonda marcar mais
,2 t&nt08, estando vencendo por
5 a 0, á partida por diversas
vezes foi interrompida, pois a

violência dOininava as. ações.
Mas, ,nada adiantou para o'

Monte Castelo estas brutalida-
A familia Baukat, prOfundamente consUmadà.;_com des �uas, só pudl?rBrp marcar

.

q/ falecimento do seu ine.squeciverchefe, '< um gol.' O Sonda, Imesmo rece-

y
A L F R,IS D O B A U K A T, bendo botinadas, pôde dar o

ocorrid. terça feira última, vem de público agrad�cer aos seu justo e m'erecido 01é, 'ter
médicos que o assistiram durante sua enfe1midade; ao Sr. minando o prélio com o placard
Prefeito Municipal, peta expontânea colaburapãC' prestada; ao de 5 a 1, sendo os 2 últimos
Rvdo. Pastor Egon Marterer, pela assistência espiritual � pelas gols marcados por Lair e no
palavras de confôrto pronunciadas ao lado do túmulo; ti

. vamente R@inaldo..

todos, enfim, que os auxiliara.m e cO,nfortara,!, .no" doloroso O Sonda venceu cem: Quito;transe e acompanhara_m o extmto ate � �ua ultzma morada.

I
Polaco, Turco, Adilson e Bique;

A todos, sua tmorredoura gra!tdao. Lair é Alfredo; !lmo, Reinaldo,
'

Canoinhas, 11 de' ianeiro de 1968.
'

Paulinho e Pedro.
\ I

V
, /

.: .\

.." ,

,., Pelos
ANIVERSARIAM-SE

HOJE: as sras, donas:
Inês esposa do Sr. Euclides
Bonet, residente em-Saloador,
Adair esp. do 51. Ladislau
l(norek e Lourdes Dian esp.
do sr. Nery Cordeiro; os srs:

Waldemar, Knop]», residente
em Palmas, Jamil Seleme,
residente em Pelotas-RS, Dr.
Svloio 41ayei, Sérgio Carvalho,
João Sebastião Perene e

Vioaldo Crestani; a srte. Maria
Dambroski; o jovem Antonio
<Edesio Jungles; o menino
Syhio Alfredo' ,1,lho do, sr.,
Dr. Sylvio A. Ma).'er.

Falecimentos
Faleceu dít;L 3 últÍ'1�,o, sendo

sepulta(jo dia 4í sexta feira,
o cidadão WILEI PRIEBE,
bastante relacionado em nosso ,

meio, deixando viúva t filhos.
A família enlutada, os per'

sares dêste semanário.
:

Também faleêeu, terça fei,a
,última, às 17 horas,' em
Flo1ianópolis, onde se encon

trava em tratamento, Ô senhor
ALFREDO BAUKAT O
saudoso extinto contava 45
anos Ide idade e deixa viúva,
Dna. Alvina Btrukat e sete
filhos.

.

Á família enlutada; nossas

sentidas condolê.ncias.

e, Sa]õ-es

Dia; 18: as sras. donas:
Juoina Costa esp. do senhor
Nazir B.ley Vieira p. Tomazia
esp. do sr. Hercilio Müller;
os srs.: Aziz' José Seleme,
Oscar Ptau e João Linzmeier;
a srts.Katia R,egina Crestani;
o iovem.' Alceu Tomaschitz,
residente em [oinoille, as me
ninas: Laura filha do sr.

Zefredo uau» e Ele�sa
Terezinha filha do senhor
Hamilton Hübner.

Dia ]!): a SUl. tina. Catarina
esp. do sr, João Scheuer; a

srta, Cecilia Poloniski, resi
denteemBela Vista do Toldo;
o jovem 'Vergilio Metzger; a�
meninas: Irene filha do sr.

Zetredo .Mülle"� Anacir filha
do sr. Aluacyr Leão, residente
em São Paulo, lvanil filha
do. sr, Nivaldo Damaeo da
Silveira e Angelo Maria filha
do sr. Aluízio Marcinichen�

Aos.aniuersariantes, nossos,
votos de t!erenes felicidades.

Dr. Anor Dittert· Pinto �
Médico Esp�ciallsta I �

,

em.
/ \

,

Olhos. Ouvidos. Nariz e Garganta

Edital de' Convoc�ção
Assembléia' Geral Ordinária

De ordem da Diretoria do Hospital Santa Cruz,
tenho' a honra dê convidar os senhores associados pata
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo
dia 13 de janeiro de 1968, às 14 horas, no salão de'
reuniões do Hospital, com a seguinte ordem do día:

,
,

a) Leitura do Relatório;
b) . Eleição da Diretoria com mandato de 4 anos.

/

IE�
.,.,.......,;,,�__II!II!lIIíIIIIiIIIII...�.....dÍÍtilIlIb1_.iImIIIIII��WW, ,,:lN '\

"-

OU
.

VIOLtNCIA ?
I

FUTEBOL
,p_ J .. C�

Dia 6 p. passado� o Sonda E.C. _:_

recebeu em seus. rlominios,-a
visita' da equipf! da . Sociedade
Espor.tiva Monte Castelo.

a 'O, com 2 tento.8 de Paulo e

1 de Reinaldo. Daí em diante
o prélio perdeu o seu brilho.
O time visitante que se julgava
derrotado, não quis mais futebol,
deu lugar �s botinad_as, aUando
se à indisciplina,.O prélio não transcorreu no

ambi,ente disciplinar, como todos

esperavam: AGS 10 minutos de
.' partida, o Sonda vencia por, 3

t Agradecimen\to' ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE

!

IS. A.
,

.

'

)(
FRICAS'A

13-1-1968 {

,F rigoriFico .(anoinhas
,

Relatório .da Diretori,�
.Senhores Acionistas:

'--
.

A Diretoria Admínistrattva do FRI-CASA, sente-se honrada
em poder voltar à presença dos senhores acionistas,

.

para, em

cu)mprimento a Ieí, dar li conhecer os principais fatos e atos
levados a cabo, durante êste exercício e

I
ao. mesmo tempo, eon

gratulsr-se com os mesmos,
.

pela oportunidade que' tem, em ver

:'concretizadp um ídeal de âmbito regional, o que equivale dizer,
representativo da redenção econômice d� nossa terra.

O setor a�ministrativo, não sofreu oscilações, dêsde que
-prtmemos objetivamente em democratizar nosso Capital, nos

dando oportunidade 'de conseguir o Capital de Giro, necessária
\ 80 empreendimento. Não esmorecemos; nosso desíderatum aín da
não foi atingido, em que pese a participação ativa de nossos
acionistas, aos qU8i� rendemos nossa homenagem. "

Porém; queremos, chamar 8 atenção que o Banco Central
do Brasil, através do processo GEMEC-R-6711327 em nos conce

dendo o Certificedo da Condição-de Capital Aberto, abriu nova

oportunidade aos scionístas, porque, a lei dos incentivos físceís,
dá opção de abatímento da renda bruta na ordem de 30% sôbre
es quantías aplicadas Da subscrição de ações nominativas de

. nossa Sociedade, <!'omo. também, a todos quanto queiram subs
crever ações, através de Instituições Financeiras, deduzindo do,

ta�al a pagar ao Impôsto de Renda, .'109/ó para pessoas 'físicas e

5% para pe,ss03s jurídicas. :-

Estamos com um aumento de �!lpit81 �m pauts, obser
vando se o que deliberou. a Assembléia Gêral Extraordínáría de
20-4-67. E' de ver e sentir que novos acionistas vem se incorpo
rando aos remanescentes, numa demonstração de fé e confisnça
em nosso empreendimento, Esperamos novas adesões, .sabedores
que somos de maiores Interêsses pessoais; entre o meio produtor,
donde se irá, efetivamente, nosso produto básico.

-

O setor técnico, foi influenciado pela elsbcração de pro-'
.

dutos da melhor qualidade e que já estão. nos dando pr.�ma.zia
DI) mercado consumidor. Tal acertíva nos é grato regtstrat, pois
constitue fator preponderante .quando nossa produção Industríal.
atiógir o ponto de ntvelamente, o que esperamos para o próximo
exercício.

"

Enfim, apesar de sofrermos o impacto emocional desfá
vorávsl' de alg-rna, sentimos que nossa dever está sendo cumprido.
e Da medida de nossas fôrças, atingiremos o, clímax favorável
,desej�do. ,

.

Aos acionistas que DOS honrarem com SU& visita, teremos
o prazer em mostrar nossas modernas instalações e atendê-los

quando solicit-ados com quaisquer outrbs informações e ao nossos

funcionários que nos tem acompanhado no desenvolvimento
F��CASA, o nosso agradecimento.

,Canoinhas, 25 de' agôsto de J967.
A DIRETORIA

I'

I
I

Balanço Geral·
,

Encerrado' em 30 de Junho de 1967
'.

,

,
(

,ATIV,O
Imobilizado

Terr",nos
Benfeitorias '7

Gonstruções
Rêde de EX,tensão \
Móveis e UtensíI10s
-Máquinas e Eqúipame�tos
Veiculos e Semov�ntes
Correção Monetária

Circulante
Materiais em Almoxarifado
Rações'
Loco:nóvel Industr,al
Granja Fricasa'
'Produtos Industrializados

,

Realizável
Titulas 8 Receber'

. Contes Correntes
PaI ticipações

DilponÍvel,
Caixa
Bancos

Tranlit6rio

RéeuI�a::p::::::s
"

;
,

, Caução da Diretoria
" Contratos de Crédito

Segu,ros Diversos
Ban'cos cf Cobrança

1.840,26
431,59

281,883,34 ./

25.399,95
-13.322,19
203.775,64

.

9.094,04
10a.OOO,oO -

- 635.747,01

918,13
452,88

1.156,67
, 6.04Q,,00 ,�

�.0,7U,:45 16.638,13

. 131:7913,40 .

,/

27.329,3<5
3.196,15 -. 162.32�,90

/.'

314,76
5.474,34 5.789,10

817,28 817,28
... .

400,00
160,000,00
312.000,00
85.032,88 - 557432,8B

Total do Ativo 1,378.748,30

PASSIVp
Não Exigível

Capital Social .

,

Fundo de Reservas
-

Exigível a longo prazo
Emprést.mos
Financiamentos

I

Elligível .-,curto· prazo
Credores Diversos ,

Titulol! DescontadQs.
Obrigações Sociais

"

,

Obrigações- Tributárias

280.000,.00 ,

179.090,76 - 459.090,76
('

I

38.200,00
, 199.963,84 236.163,84/

49.789,69
.46.238;02
11.416,80 I

535,9h 107.980,42,
,

'I

. Artigo 3.° .:......: Para à iri,crlçã�
OI candidatai terão que apremental
OI seguintes documentos: a) car.-

o

tidão de nascimento 'ou- prOVi
equivalente de idade superior i
18 (dezoito) 0008, e, inferior '8 3J
(trinta ê cinco) anos: b) quitação
militar; c) títu,lo eleitoral. com

" Os.' membros dó Conselho Fiscal do. FRIGORIFICO .

(" ... , , qu}tação, d) laudo médico di
....ANOINHAS S.A., abaixo as!ullados,. t'euDldo� na. \sede socla�, a -inspeção de \Iáúde. realizado porEstrada da Fartura, km. 2., em C�nolnhas.' co�voc8dos, especial- I junta médica oficial, e. que provoe
mente par� o exame do relatórlo da Dn-et�r1a, bal.Bnço gera.l, condições <, Iísice e, mental para o

demonstraça? da conta de lucros e perdas, lDVen�árl� e demals exercício do cargo; e) Iôlha corridal
cont�s relativas ao exe�ci�lO . encerra?o 8 30 de junho ,d: 1967, de Cartório criminal da Comarcal
depois de ,cons�atarem li m,als pe_rf€lta ,ordem e exatidão em em que o candidato haja relididOI
tudo que lhes fOl_dado. e:xamlnar, sa� de. parecer que devem, ser (nol úttimos 10 (dez) anos; f) atei,
ap.rovadas pela assembléía geral ordln�rla, além do� dO,c�mentos tado de idoneidade moral; plluad�
acima enumerado.s, todos os atos praticados pela díretoría, refe- pela autoridade Judicial; g) certi,
rentes 80 exercíclo dI'! 1966/1967. ficado

-

de conclulão do CUflO

Canoinhas, 25 de' agôs�o de '1967. v ginallíal ou equivalente. de,vida·
C mente recollhecido.\Acácio Pereira - Vergilio, Treüisanj filho � Saulo arvalho S I

Ar'tigo' 4,° - A falta'de apre,

X lentlição de um dêuelll tiúcumentoll
importará na imporlmibilidade di
in.crição do candidato.

-

Tranlitório
Agio si. colocação de "Ações 16.080,40 16.080,40

AOO,OO
/ 160.000,00

312.000,00 '

85.032,88 - 557432,'88

Compenlação
Ações Caucionadàs)
Crédito Contratado
Apólices de Seguro
Efeitos em Cobrança

Total do' Passivo 1.378.748,30-

Canoinhas, 30 de Junho de 196.,7.
Francisco Wilmar Friedt:ich

Diretor Presidente

Alcidio Zaniolo
/ Diretor Comercial

João Pedrassani
Díretor Gerente

José Theodoro Kohler
r

Técnico em Contabilidade

reg. 'CRC. SC n.? 0092 jI'

Demonstração \da conta de 'Lucros e Perdas,
em 30 de junho de 1967

DÉBITO
. '-

Resultado do Exercício Ante.rior; Despesas Admínís-
trativas .e de Predução; Exercício Industrial Fricasa

CRÉDITO
Juros e descontos; Lucro bruto r�ção; Resultado
dêste 'exercício

Canoínhas, 30 de Junho de 1967.
,. -

Francisco Wilmar Friedrich
Diretor Presidente

4.954.20

"4.954,20

1oão Pedsassani
Diretor Gerente

Atcidio Zaniolo
Diretor; Comercial

José Theodoro Kohler
Técnico em Contabilidade

. reg. CRC. se n.? 0092

Parecer do Conselho Fiscal

" �.o,mpr�ftmos·.
TOROS DE--,PINHO E IMBUIA

ABRAHÃO MUSSI - Indústria' e Comércio,
, -

está comprando 1 tóros de madeiras de pinho e imbuia"
comprimentos normais utilizàd0s �m "serrarias", pôstd
páteo de sua se�raria sita em Xarqueada - Município de
rTrês Barras-S.C.

' � .

,Melhores informaçõe-; serão\ prestadas aos interes
sados, em seu escritório à Rua Senador Felipe' Schmidt

'

n.o 695.; nesta cidade. 13x

VE'NDE-S'E
Vend!(-se 6tima propriedade, denh.o do quadro urbano, 21/2

datas e ca�8 8xl01ft. Terreno todocc·erca�o..Bem sit.uado.IPróximo
Hospital e Çolégió Sagrado Coração de, Jesus. '

.

, \ �'

Tratar com Douglas Benkendorf na Impressora 'ou �arlos
Benkendorf no Banco do Brasil.

(

Vidros para Conserva �.

marca

-
/

na
\

CASA ERl-ITA

.......
(. A

Publicação Oficial da

Prefei�ura rMUDiciDil '

• Ó:

de Câ,DOinbas_
Decreto N. I 270,

10-01-68
, R.egula o Concurso de,

. Desenhista ,

Benedito Therézio de Carvalhl
Netto,' Prefeito Municipal di
Canoinhas, .

Estado de Sao!;
Catarina. no uso de exercício di
�ua.- atribuiçõee, e, para cumpli
mente ao determinado no ali
186, da Conatituição Federal I
art. 7.° do Ato Complementar �
15, de 15 de _ julho . de 196�1
decreta o seguinte reguJ8meo�
para .o �oneuno de De.e�hÍlta:
Artigo ,1.0 � A convocação dOI

caudidetos, .erá feita mediaoli
publicação : prévia . da data di
inlcrição dOI intereeaados.

Artign 2.° - A pbblicação lerl
feita pela i�preDla local e, éfixada
cópia do Edital, em local próprio.
da municipalidade.

. Artigo 5.° - AI provaI! lerão
,baleadai nfl leguifltllo matérial:
Matemática, . Portuguêl e Deleoho
Geométrido, corre,pondente à ma.

téria do CUflO Gimuial,
,

I

Artigo 6.° I..... A duraçãó dai
provai, lerá, de 1 (uma) hora,
para cada m9téria.

Artigq 7.° - A numeaçãb para
preenchimento �fl vaga existente,
lerá feita de) acôrdo com a clal'
lifi_cação dOI candidadol aprova,
dOI no prelente concuflo.

Artigo 8.° - Ê;lte\decreto eDt�8
em 'vigor, Da dàta de �ua 'publi.
ceção, revogada. a,1 di_poliçõel
em contrár�.
Olanoinºal, 10 de ianeiro de 1�63,
Benedito 'Th. Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Antonio' Souza, Costa

Diretor de Exp. e Penoal oV
I'

v.

um'a
"').

(asa

I

Vende-se
) Yende:"se uma casa na

I Rua) Etigen�o 'de Souza 425.

Ótimo ponto
\ 'Comer;.�ial.

Preço de ocasião.

Para maiores informações,
tratar com o' prôprietário,
'Otto Hoepfner _

f
"

3'x' A'l'faiata�ia Popular

Alssine! LeiaJ Divulguei

Correio ,do Norte
/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,/

CORREIO :DO NORTE

d:\
I

13-};·1968

SE<iURO IDE RESPONSABILIDADE (IVI� '�efeitura, IMuniclpát
(cont�à�' t..el"C�lrO�� , 'de ,Maja'r, Viei'ra �

"OBRIGATÓRIO" .j .

.

("
_ 'Edita

.

de Concorrênci'a
x

Os Corrt>tores: ofiéi8niadof� desta. Praça, comunicam a I PÚb, li,c� N.l/68)todos �
08 proprietários 9'!! veículos . motorfzsdos, 'qpe '�·cha-se em

.

'vigor}a obiig8totied&d� dô seguro �.de. responaebilldade cívíl
(contra, terceiros), conforme .ta'bela de prêmios mínírrios, oficiaJ
para todo o País, abaixo descrita:

'

1 - Automóveis particulares !
2 - TaxíS e carros de aluguel' , :
3 .- Oníbus, micro- ônibus e lotação �. freee:

,3.1 - Urbanos '
,

'.

3.2 - Interusbeno, rural .� in'túestaquar ,

4 _: Outros ôníbus,' micro-ônibus ou+.1o'taçõl'-s
(s�,m cobrança de freie):' ,-
4.1 - Urbanos :,,, "

I

·4.2 ,- Interur.bano, rural ou interestadual'
< 5) - Veículos' destInados .a� trensponte d,e,

. D,9creto 99 .28-12-67
, infla�áveis, corrosívos ou ��pl(l)sivos ,

Benedito' Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de 6. - Re�óques dlistinad08 .ao' tra�8polte de outras cargas'
Canoin'hall, Estado de Santa Catarina, no uso de IU�I .atribuiçõee, 7 - Rsboques de"passagElros' ;'

r�lolve APRUVAR:' ",; ,
',',:' 8,- Tratores e máqutnês agrícolas':

/ -
• Y 9." MGtoc:cletas,_-motonet;s fi símílareé

De ,acôrdo com o artigo 114" da Lei n.o',314, de 24·3 58; a.
10 _, Gami,?hões e' outros veículos' Os jnteress�dos deverão apre-

Elcala de Féria. Reg'ulllmen��rel'l, dp. FUj)cionáríol do' Quadro Úuico " " .c \'- "
"

. /
. \ ,

. .

.

. !!_en'tar propostas em duae vias;
.'

do Municípic. 'de; Can.pinhâ.:'::orgaDizada pela Direto�ia de Expediente Nota: a) Para os municípios de 200.000 habitantes ou menos',
, ' 'I I "na Prefeitura Municipal de Ma-

e Pessoal, conforme tabela abaixo:
-,

a$ ta'rifa,s das categorias 1 ,é�2 serão reduzidas de 101)/0' jor Vieira, para 8 construção
,ed€� por cento), da referida, ponte, contendo /

b) O prêmio não poderá sofrer descontos ou acréscimos preço total para a construção
a qualq'úer títu]», e só pederá ser fr,acionado 'no 'caso 1a obra, ou condições el1;{ que
de apólic'es de seguro de" FROTAS, nas condições poderá' construir, até o dia 20

... estipulédas pela SUSEP.:
.: .

.

'de janeiro ,de 19.68, às 10 horas.
.

I ..... '

:
_:'

• : _', '

/
'.

l.I�-
. ,',

_

'-...,;,_
.,'

.

A p��lVelt�ndo " a' op�rtuniqade; participamos que já e�ta- Prefeitura Municipal de Major
mos operando do ramo ,ocima, mencionado; e queremos .ressaltar Vieira, 3 de [anéiro de 196,8.,
o -1'nteresse do proprietário do veículo, 'dê' J:>rocur'ar efetiv,B.r o

' .

<:

" "ass. Sebaatião G�ein 'Coafa
según� por il?termédio'Jd� corretor' ofic!�J estabelec!dó n�8t�',Praça!
a fi�."de. gozar 'um atendimento 'rápido e eficiente "em 'caso� de A

\

se verifIcar qualquEl' sibisti'o._
. \

,

�"
. e "" ,

,

Para s�t bem servido, sirva-se de profissional habilitado..... _
� Â

•. .;;,

, Artigo l.á -''.�iC81lÍ .ltnuladal ai leguinteí dot�çõel do' OfÇ�'
menta vigente'. na importância de NCr$ 25301.93 (Vinte ce cinco ,mil

\
.......

,
.

" 'I
trezentol e um cru�eiroi novol e noventa e três centavo.),' para .fazer
face à luplemeota/ç,ão de dot8çõ�1 orçamlfntárial, como legue:

\
" ,� SUPIrÉMENTAÇÃO:

\ I • I \ ' ,
.

..,

3140.39 ,Delpelal,eventüail da Diretoria \ 100.00' 3111-01-�;' Diretor ,da, Secret�ria da Câmara-
'

,

3111.45, Auxiliar da Telourár,ia 194.00. 31'1l:�º2' Diretor do">Ei,pediente d_a Câmara
3140i69\' 'Re,tiÚliçõtll de Taxai e Impoltol

'

47,93· 3111-21,,' Seçretário' PádrâQ L �. y .

321571 Sgbvepção', à A�M
' .

180,00 I' 3111-52,
'

piáÍ'ia, Funcionário. 'em viagem a lerviço·., '

3111-98 Iq,epetor E':colal •

.7
84000, ,3120 ..53 -

'Aquil'içíYo Material de Exp., I'mpre•• e talonáriol
3240·74 � De.peJal co'ro peolõel concedidal " 550'UO

\ 3140J59 I Delpelal Eventuail"'-da Pir�toriã!' \' -'
.3l1110;1 Profeuôrel Municipail

'

3,200,00 ,3130-63 .: �egu;o contra Acident� n(}' Trabalho
� 3111.102' Sub,titutoll de Profeuôrel Muoicipail.licenciadol 40000 3130-68 Delpelal IQ1previltal ,- -"

3213.113 AO·�'t8dó pi Manutenção Deltacamento Pclicial .100,00 3230-73 .

�ervidQre. -Municipai. apoíeritadol' ,

'

-'

. 4110.12Q/ Reforma Préáio Elcoia de Valinhol. .
I

' 50Q,OO-' 3140 88 A..ilt�n�!a�Médicó . aOlpitalar • Farmacêutica

4110.1f:l " RElforma 'Rrédio Eiéóla de Serra dà Lagôa' 2,820,00 3280-76 CODtpbluçoel ao, }PESC
4110·122 ! Reforma 'Prédio EIQola de Capão do Erva1 h200,00 3130-109' Aqujlição de livrol, pI Biblioteca '

.....

M�ôicipal
4-lW·124 Conltrnção COlinlia. Divenal E.colal

'

3.500.00 3120,130' Aquílição dtf'M\1dâl, Sementei e InleteciQal
4140·125 Aqui,i�ã(, Terreno" móvei. e utenlíliol 1.300;00 3111-H2 Fi,cal Gerai do DOP· Padrão' D
3124136 Subvenção A.iociação Rural de Canoinhal 1:000.00, 3J :lO� 152 Para o Serviço de, Rual, Proç,al � Jardinl'
,3124·137

. AuxHio Állociação Rural de Canoinha. 120,00 4110-161 COOltrução do Prédio da" Oficina e G!lragel,D.
3111·1�9 Operariol . .f Serviço de Limpela Pública 2000,00 3280-160 ,;Contribuiçõe. IlO IAPTEC c, >-

31H.Í.5l Operárioí.a Se'rviço de' Limpe.a de Cemitériol 300,00 4110-167, Para calçtimento de Rual da,cidade
3120·153 Para .eniço de rua� dOI Diatritol'

'

./ 200,00 3111-176' Diárial em' obieto d� lerviço '

4110·162 Reforma Prédio da, Prefeitura ! I
1.3pO,CO 3111-178. Operário. lerviço' eltudsl e ponteI Diltrito Sed�

4110-163' ConlÍt,rução Bar/racão Fábrica de Tubo. \ k300,Ol: 3120-180 Cnmbul-tível e lubrificante.
.

411,0�164 'ConttruçãQ/Proça do Mote .r2Ó(Í;OO 3120-181 Material para e.iradal,e pontel
4110'.'166 Conatrução--Sub Prefeitura de Bela Vilta' do Toldo 500.00 3'120-182 Material para Almoxarifado
51'11·174 Mo'tbrÍatal e TrotoriltBí l()'O.OO· 411 0-193 Início êonltrução fsriante
3120,186 Manutenção de' FerrBmental 200�00 Capão do E�v81 à, 'f,aun8Y;� ?"

> Q.' 1.500,00
4UO�197 éOOltrução J:}(}nte Rio Pedrinha ' 300,00 3130--206 Iluminação Pública ':'" / 200,00

,3120·180 Combultível e 'Lubrificaotei 10'00'00" .

A '\ • .

3120.184 Maoutenção de v�ícul0' '

.J
'MO'OÓ .o\:r'tlgo 3.°

de Elt�. D�creto enha em vigor o� data de lua' ,

; pára rri�is det!ilhes e 6$so
C .E Ajuda de O111to �Ol Vereador61 1.500,00 publicação,. re�oga �í ai

I'
�Ipo.içõee em itontráf.io. I' .' "-

C E Fundo de Garllntia 50000 Canoinhal, 28 de Dezembro de 1967. .
'

3250,75 Salário Família Servidorel ,Municipãl 250:00/ Ali .. Benedit� Th;; C�rvalhó Netto'
I

25301,93, .i_ '. Prefeito Municipal.

,

Publipação Oficial da _""'(

PREFEI�U�RA MUNICIPAL
DE , '("ANOINHAS
r' Portaria dê 28-12-67

454,00
409,00

..

'Benedito l'h�rézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal 'de
Cánoinha�, no UIO de .úal atríbuiçõee. resolve

-NOMEAR COMISSÃO:
Composta dO'i Sénhorês Gilberto Riezmsuu, Dr. Luiz Fer

nando Fuck e, Boleslau Kwiecieu, para apreciar a tomada de preço.v
.

para a oquisição de um trator de ,e.t�ira •• conforme Lei autoriaetíva

n," 801, de 22 ..1267, a realisar-se hoje; 28-1267,,;\. 11 hora I.

,./ Canoinh8l, 28 de dezembro de 1967. )
..,... .' .' .' \

.'

An. Benedito Th.: Cdrüa'tho Nett�' Antonio Souza Costa
Prefeito.Municipal Diretor de Exp, e, Peiloal

NCr$.75,00
95,00

·863,00
, 773,00

200,'00'
27,00

590,00
18,00

.

40,00
122,00

Escalá de Férias para
-'--..,.---'--

N. de I Nome' dó Funcionârio IOrdim 'I _

o ,.Ano .de 1�68
CAR(JO,

' I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.
18
19
20
21
22
23.,

·AII.

Rubens R. dó- Silva Secretário em Comiuão Setembio.
.Antonio Souza COita . Diretor de Exp, e Pessoal ;Novemoro
Leonardo R. Fefreira' Chefe do Protocol'o

<

Jutho
Reinaldo Creatani <,

Diretor da Fazenda Julho
Ovídill. Wltt Con.tadora Fever.eiro
Luriomila Boiauki Auxiliar tia Contadoria Março'

. Cleme'ntino .E. Pieczarka .. .Te�oureiro Noverilbro
Jo.é_B. \Furtado �u:x;iliJlr de 'T",.oureiro Junqo
!vilá.io Coelho Chefe do Cada.tro e Filc. Agô&to
LflOpoldo F,o)gattel'..· Fi.cal da Fazenda Mairço
Leoy S. Steierlein Auxiliar do Cadaltro 'Setembro
Ligia Schivin"ki Auxiliar do ,Cada.tro Agô.tu
Milton A. Nune. t\uxil�ar do Cadalt.ro Outu,bro

. Almir j. S.anti 1/ Fi.cal da' Fazenda
-

Agô.to.
:Luiz F. Fuck Diretor do O,P. Novembró
Jbaé B. Fedalto E�criturário do DO P.M. Junho
Lotbário ,Kolbeck Admini.t. do Cemitério Outubro
Frsnci.co Müller Filcal do D O,P. � Setembro
Silvio Baupr :Bibliotecário •Agôllo
Bolell8u Kwiécien Dir. E.tradá. Rodagem iNdvembro
Urlando POltol' Aux .. Oficina e Máquinal Agôato 'i

. Antonio Santál Lima ' Elc;it.urário Alm�xjltife Junho' ,
, , ,

' /' ,
'

.

Franc'i.co B. ��ql)eir��- ,�idcal: do E>,M..:,�,R. i SeterW!ro 'o' �ssiI!�! 'Leia!: qlv��gue_i .",\ÇO,.,rreio'do ,N,orfeL
Canàioh81. 28 de' Dezembro de .1967.

'

,,....,........����=;=I===�=====���=====�"��=='-=�======e.
Benedito'. Th. Càrvalho Netto ,Antonio Souz''a Costa \

Prefeito \Muoicipal Diretor .de Exp. e PellÇlal IPara se'" inteirar 90 progresso de

Canoinhas, faça uma visita
/" .

.

àS,'i'nstalaêõ�S' do
FR1GORlfl'CO' . CAHOUlHAS

"

S.A.

, i
(

Corretores Oficiais l

,José Alla'ga - Inscrição DNSPC' n. 148, - Municipal n. 078

'/ .'

,', _ Rua,Cek Al�uqu'eTque .n. 839 - Fone 103
.

Ja.ir çôrte """7 .Ipsctiç�� DN��C-, �l. ,1 t87 .:;.- Municipal ,;.0. 082
.. " Praç� Lauro Muller n. 751 - Fone 125

, -" /_ ,

"
. '

'

Arno,> CO'urtJHolfmann - Inscr'i,ção DNSP'C n, 1634 ';"Municipal
-: n.��07p, Rua Getúlio Vargas, ,562 (Edifício Jordan) Fone 360

..._ - � " ". ...... .� k .

Sydn,y çôrte ..-: In'scrição DNSPG n.\204 • Municipal n. 079

"'� Rua C�J. ,Albuq4.._erque '�Hotel Ouro Verde) Fone, ,�7.5.

, , Decreto," N. 269, d8J 28':'12 ...67

I
<' "

, (,' --: ,-- "-
Artigo 2.° .;_,. Ficam lup!ementadal ,OI dotaçõel, leguinte.,

vilta dai a11ulaç5el acima': \" r c

Anula e -S.uptt!menta Dolaçães.Or,ça1J1entárias
,

.

Benedito ,'Th'erézio' de Carvalho Netto Prefeito MuJicipal, de
Canoinhas, E�tQd9 ,de Saot� Catarina • .;;,00 u.ô de lua. atribujçõ�. e ..

de acôrdo com G·artigo S,o da Lei 0.° 734, de 22·12 66,
I

,

;DECRET�:

291,25
291,25
1·17.,!�O
100',ÓO

1.000,00,
300,00
.300,00
2,500,OQ
650,0()
300,1)0

• 30q,O,O.
50,00
'35,60

,

6,00
1.100;00

10,00
r

150.,33
3.000,00,
20000",

.

5.000,00
5,(100,00,
2.500,00

-, 4QO,00

Antonio "Souza Costa
Diretor de' Exp. e, Pel.ó�l

", � ..

.::, I

à Sr. Sf'b!lstião Crein Costa,
Prefeito JYlunici'pal de Major
Vieira' e õ Sr. Jovino Emídío,
Prefeito Municipal de Monte

.

Castelo,
.

tendo em vi8t!W� Leis
_

Munícípaís nO,s, J�7'i e'·, r.es
pectivamente, fazem saber quê
se ,encontra em' concorrência

.

públíea 8 construção d� uma

'ponte de madetra, no trajeto
.ínter-munlcipel, )sôbre o rio
Canoinhas, na rodovia que ljga
a localidade de Paíól, Municipio
de �ajor Vieil'8; à locahdade
d@ estrada-nove, no' município

c . <,
de Monte Castelo:A,ponte acima

mencionada, Imedt> UMa 'extensão
de 22, metros de comprimento.

3x

de interêsse, ver· e tra.ar
com o· propFiet�rio
2p Ro��lfd, Henisl'

�:t .

Prêfeito' Muqiciga1 de

Major I Vieira
')

I

as�s.' Jovino EIIiidio
.

Pre�eitoç"Muriicipal de
Monte Castelo v

,I r <

\ I' -

, Rég:istro·. Civil'
"

,
-I

EDIl!Al.
, . ,

Pedro Vei'ga Sobrinho, ES,cre
vente Juramentado em exercicio
do Cartória ....do R!"gi'stro Civil

I do município de Major, Vi�ira
Comarca de CaDoinhas, 'Estado
de 'Sa�ta Catarini. i

/
.

Faz ,saber que pretendeJ]l
casar: Nicolau Schadfli e .Tereza
Barrankievecz. Ele, natural dêste
Estado, nascido. erp Agudos, 'no
dia 02 de mlÍio de 1944, profil;lsão
de co'inércio,

-

soheir'o, filho
dE' Pedro S�h�Qai' e, dé o.ona
Antonia Schadai, -residentes eJIl

Agudo,s, .. riêsteVrilunicipio. Éla;
natural dês�e EstadO, nascida
E!m Agudos, no dia 08 de maio
de 1�45, domés(ics;; solteira,

1 filha dê João. Ba''rrailki,evec,i e

de 'Doná Aoa oª-8rr8nkievecz�.
resijente� em Agudos, nêste

'municipio. . ('
\

/ .

Apresentaram qs documentos
exigidos p�l,ó C,ódigo CivH artigo

, 180. ,Se. alguém tiv.er "conheci
mento de ��'istir álgüpi impe
dimento legal, act;lse-ó� para fÍÍls
de direito.

.

......(,
, Màjpr Vieira, 09, de janeil'o
de 1968 .

'-' �,

Pedro Veiga Sobrinho
.,

I

Esçr. Jur. em eXérc'\1\ .

v

.)

I

V�nde-se uma cerâmica
esp�cializa:da na fabricação
de vasos para folhageus,
com_.maquiIlário_parlji grande
produção�' Veride-se/ junta!..
mente desta a casa ,c..m
propriedade "completa.
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O' Governad,or Ivo" S'ilveira em Canoinhas
� Primeira \\Visíta" ,Oficial\

.Conforme entrevista mantida pelo Prefeito
Therézio Netto com o Chefe da Casa
Civil do Palácio, Dr. Dib Cherem,
o Governador, Ivo Silveira deverá
visitar Canoínhas, sábado, dia' 20,
inaugurando a' nova rêde de energia
da cidade e aqui pernoitando, A res-

ao nosso" ,Mu�icípio
"

peito, o edil carioi�hense convocou- uma

reunião' com entidades de classe, que
teve lugar ontem à noite, na sede
da Associação Comercial e Industrial
de Canoínhas, para a elaborsção . do
festivo programa em homenagem, ao'

Governador e' sua comitiva. "

FILMES
I)"

.

CULTURAIS
,

• Convidamos V. Sa/ e Família para a sessão cinematográfica, a

realízar-se nos dias 13 -;, 14 (Sábado e J)omingo), às 20,30 horas,
• \ ' "I

no Salão da Comunidade Evangélica Lutherana, quando serão ,
.

apresentados diversos filmes. entre os quais destacamos:

VIETNAM - alvo de cobiça
(Programa narrado em português)

(Documentárió sôbre usos e costumes do povo do Vietnam, '

mostrando a índole pacífica de seu povo e o surto de
progresso do.sul do país.

_ \'. \ J

ALEM' DO yIA'LE (colorido)
I

(documentárío sô�re Pôrto Rico)

, 11\

I·Cine' Teatro VeJa Cruz
APRESKNTA-:- -:-

HOJE' 20,15
I

"

\
• a. hora8/-- cen.ura 14 ano.

Ringo e sua Pistola de Ouro
com Mark Damon, Valeria Fabrizi, ..

Franco de Rosa, Giulia Rubini e outros.

Ringo vivia � matava pelo ouro... Não havia outro
gatilho mais certeiro do que de Ringo. - Em Technicolor.

. DO�INGO • a. 14,00 hora. - cennua: livre

Ringo e sua Pistola' de Ouro
__.....__

l
__

, ' \

DOMINGO - ,a. \ 16,00 e 20,15 hora.

Cleópatra
cf'Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rese Har�son e outros.

Ã Fox Film apresenta um filme histórtco, com
seu colorído deslumbrante em que toma. párte como

-

papel principal a grande artista Elizabeth Taylor.

2a. Feira .. a. 20,15 hora. - censura 14 ano.

Cleóp a r ra <'

3a. e 40. Feira. a. '20,15 hora. - cen.ura 14 ano.

DOMADOR DE MOTINS
COD" Rondolpl:Í Scott, David Brian, Phyllis Thaxter,

Amy Brocks e Rsy Teal,
:Ele domeva os inimígos ferozes com -ba'las certeiras, e o ....

coração das mulheres com beijos ardentes ...

5a. e 6a:-Feirà • a. 20,15 hora. - censura 14 anoi
,

Está sobrando um Espião
com Robert Vaugho, DS'vid McCal_lum;
Doroth:w Provine e Rip Torn·Leo G. Carroll. '

IO Agente da tr.N.C.L.E., enfrentando Dovas aventuras e .

\ perigos, em mais- um grande filme policial. �I

,,--------------------------,
--

�S. ,CarvalhoTabelionato' Paula
E D\I T A L

Acha·se em cart6rio, à Rua
Vidal Ramoa, para ser protestada
por 'falta de pagamento, a Dota

promias6ria, no valor de 'NCr$
'140,00 (cento e-quarenta cruzeiros
DOVOS), emitida por JUVENAL
ALVES' DOS SANTOS, em favor
de; Bancó Inca, vencida em 2 de
maio de 1967. .!

'Por não tar sido possivel en·

contrar o devedor, Sr� Juveoal
Alves dos Santos. pelo presen.to!
intitQo'o pa.ra os fins de aireito e

ao mesmo tempo,. no caso de não
"ser atendida 'esta intimação. noti·
fico·o do competente protesto.

I Canoinhas, 12 de janeiro de 1968.

PauJa S. Carvalho .. Tabeliã
I '

AGRADECIMENTO.t
A família enlutada de Willy PrlebeÇ p'fofundameDte

condernada �om o seu falecimento dia 3 do corrente, vem por êste
meio agradecer a todo! os parentes, amigos .,. visinhos pela demons.
tração de apreço e a todos quantos acompanharam o extinto até SU,8
última morada. \

A tod�lI, sua eteroa gr8tidã�. I
.

, ,

"

Ano XXI
í I

Cenoinhes (Se) }3. de' Janeiro d,� 1968

Evidentemente, os festejos da

inauguração da Rodovia: do
Arroz, sábado último, ultrapas
saram tôdas as expectatívas,
explodindo o jubilo popular DU

ma ..utêntica 'confraternização
entre povo e govêrno.

_ .x x x .

,

A Banda Wi�gal)do Olsen, de
�arcilio Dias, com os seus

acordes', animou 08 festejos
desde o seu Inícío, em Taunay.

x x x

Entre os vários visitantes que
partícíparam dos f�stejos, temos
a destacar o Vereador da Arem"
do munícíplo de Mafra, sr. �to
dos Santos, o popular Tjtóca
da Rádro Cancínhas .e. hoje,
gerente da Rádio São José, DO

víainho município.
x x 'x

A firma' Indústria de Madeiras
Zaniolo S.A., está construindo
no bairro do Sossego, em imóvel

\" .'
.

de sua proprtedade, um moderno
canteiro de mudas, afim 'de su

prir, ela própsía, o seu· grande
reflorestamento.

I
x x x

--" ,.,."

jJ Banco do Brasil,.�egundo
nos informou o seu gerente de

nossa cidade, sr, Fernando Ro

cha, aumentou ainda mais,� o

limite . d� seus ftnanciamentos,
_p.or determinsção do sr. Paulo
Konder Bornhausen, Diretor do
Crédito Geral do mesmo esta
belecimento.

x x x

O industrial sr. Werner Kellner
viajou ontem 'com destino a'

'São Paulo. devendo visitar
Santos e 'Campinas.

x x x

E{p viagem de adestramento

seguiu do Rio de Janeiro, . sá
bado ultimo, rumo aos portos
d-e Buenos Ayres, Pôrto -Bel
grano, Montevidéu e Rio Gran
de, ,� aspirante a Oficial da
Maf.inha o canbioheosê(,\ j0vem
CllIrlos Alberto Mayer, filho do
dr.. Sylvio Alfredo Mayer

.

e

exma. espo,sa dna. Odilsa .Mayer.
x x x

O jovem canQinhense integra
uma turma de 381 aspirantes
e 'liajaram .

sob o comando do
'contra-almirante Joaquim Amé··
rico dos Santos CoelhQ Lobo,
a barbo dos çODtratorpedeiros
Pará, Paraiba e Pernambuco,
cruzador T&IDandaré, e navio
escola "Custódio de Melo". I

x x x
.�
Retornaram de Pôrto Alegre

os srs. João WUnderlich e

Douglas Benkendorf após .ob
terem compl�to êxito no teste
9 que \se submeteram, para
seguirem a carreira religios8,
como Pa,st�res da Igreja Evan

géli�a'LutheraDa. Em março vol·
tarão para concluirem o curso.

x x x

Esteve vários dias em nosss.

cidade, hospedado na residência
do sr. Ithass Seleme, revendo

colegas .e amigos; o sr. Carlos
Amorim" Ramôa, alto funci.oná.;r

í'

O Palmeires foi o primeiro

Dis'curso do Sr. Alcides Schumacher,
em nome dos beneficiados' pela �Rodõvia

rio do Banco Central, DO Rio
de Jane íro e ex-gerente 'ao
BB 10ca'1.

x x x

O Deputado Aroldo Csrvalho, -.,
que retornou domingo à tarde

para Florianópolis, após' uma

estada em sua terra natal de
15 dias, foi homenageado,' sá
bado último, à noite, com uma

churrasceds em Major Vieira. '

,\
x: x x

(continuação da primeira página)
.

amor e muito afeto, 'dando uma
maravilhosa demonstração do

que pode o trabalho conjugado.
Esta estrada é um símbolo e,

ao mesmo tempo, urna afirmação.
É um símbolo do que é

Canoinhas d� hoje e do que
deve ser Canoinhas de amanhã.

Hoje podemos nos' órgulhar
'de ter a estrada tão "desejada e

solicitada pelos canoinhenses.
�,

Sua realização ..eflete Canoi
nhas de hoje, Canoínhas adían
tada, Canoínhas progêessísta,

- Canoíuhas que está passando.
por uma metamorfose. DUma

completa evolução rumo a rim
I

futuro promissor, para O' qual
se atira corajosamente-certo de

vitória, e constitue também uma
afirmação: afirmação, da capa
cidade do canoínhense.

Ato como êste, faz com que
eu vos afirme aquilo que de h'á'
muito venho dizendo e volto-a
.repetir nêste instante: sempre
acreditei nO' futuro e no pro- <

gresso de Canoinhas, as vozes
,

discordantes silenciaram. sé'
apagaram e desapareceram ante:
a' .consumação da realidade que
é Canóinhas progredindo, com

todo vigor, Canoinhas que foi

déspertada e que é tão bem e

sàbiamente dirigida pelo Prefeito
Municipal, sr. Benedito Therézio
de Carvalho Netto.

Um instante admirável êste
no qual podemos s'entir o futu
ro, numa per\sp!'ctiva promissora
de 'desenvolvimento econ(lmico
e social para esta�região.

Os benefícios desta nova

estrada não tardarãO' a se fazer
sentir, pois sua cognominação
diz tudo: rodOVIa' 'do arroz.

CaÍloinhas está dando uma

demonstraçãCl clara e precisa de

que seu povo tem capacidade
para ven::!er sozinho.

COII\, esta obra evidencia-se 8

determinação àe um govêrno,
qQe •.hã de realizar, e realizar

N. 962

clube a movimentar o nosso
,

'
.

futebol, no corrente J ano. Os
periquitos preliaram amistosa
mente, 'domingo último, com o

América de Iraty, sendo derro
tados por 4 a 3, numa partida
'que agradou o poro público
presente na baixada.

E amanhã, em Cur ítíba, uma
rodada dupla, reunindo Botstogo
do Rio com Agua Verde e

Corihba com . Ferroviário, na

'preliminar. v
•

depressa, surpreendendo os ce

noínhenses com sua-s realizações.

O contarmos, neste ato, com

a ilustre presença do deputado
Dr. Aroldo Carvalho é para nós
subida honra, que se encarece,
em face das círcunstâocías do
momento nacional, no qual êle
tem projeção absoluta, ocupando
um lugar qe .relêvo e onde a

sua inteligência e o seu valor
.se fêz presente,

�

em atos mert
tórãos, não só para Canoinhas,
sua terra natal, para a qual tem
dado as melhores de suas aten

ções, mas também pará Santa
'Catarina 'e para _ o.'Brasil.

, "-

Grande parte das máquinas e

veículos que funcionaram Da

execução da obra em referência,
foram pela Prefeitura Municípal
adquiridas com recursos pelo
nobre deputado, ccnseguídos
'junto ao Govêrno da República,
juntá ao Govêrno d� saudoso
Marechal Castelo Branco.

Pela significação qU,e esta
estrada passa a ter de hoje em

diânte, dando ,um movimento
mais rápido à .nossa evolução,
o ato de sua inauguração ficará
na cronica 'd� nossa região'
como um justo motivo por que
nos havemos' de envaidecer no

futuro.

Com a cQnclusão- desta obra,
concretiza-se uma 'das grandes
aspira,ções Oa população, desta
região, pelo que, com satÍsfação
e;xaltamos o &eU significado.

'

,

' I
< Ela constitui para ÇlÓS um

motivo de alt>gria. 'I

Gr�9tos, portanto,' agradece.
mos, saudamo,S e felicitamos o

Sr. Prefei�o Municipal.
Deus há de' 'inspira-lo para

que, com espírito de' iniciativa,
dinamismo e-' -energia, sempre
tendo em vista os superiores
interesses da coletiyidade e para
que continue nessa marcha de
trabalho qlle' vem realizando,
para a grandeza -de nossa' Ca-
noinhas'.' n

'

Esferograficas e Cargas PILOT e PARKER
Almanaque do Pensamento para 1968

Cola-Tudo TENAZ

Impressor.a Ouro Verde -limitada
\
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