
(anoinhas reivindica
Na audiencia concedida, dia 8, quarta -feira, em Palácio,

com S. Exaia. o Gov,ernador COLOMBO MACHADO SALLES a
Comitiva .CaDoiohense fez ent�ega a �.Exci8., do seguinte memorial:

, «Excelentíssimo Senhor Governador Colombo Machado SaIles:

.

. Aqu! está, a Comissão de Canoinhas;: integrada pelo seu
Prefeito AlCides Schumacher - representante na Assembléia De-
�utado The�ézio Netto - Presidente do Legislativo Municipal:João.
Seleme - VlCe-P�e!iidente do Diretório Municipal da Arena, Dr.
Paulo Rocha Farias e o representante da Alisociacão Industrial e

Comercial, industrial Oldemar Mussi.

,Trazemos, Senhor Governador, a comuntcsção oficial a
V. �xcJa_, de nossa atual .posíção de absoluía liderança na arreca
dação �o, ICM, na regiã? norte, de Mafra" a Porto União, pelo
que sohcitamos, se possível, um reexame no Projeto Catarinense
de Desenvolvimento; hoje traduzido, na ação dinâmica que norteia

o� destino.s de nosso Estado" com relação aos polos de desenvol-
vimento fixado naquele notável documento. .

As nossas reívindícações, poucas, são as seguintes:
1 - Viação e Obra.

"

a) - Construção, o mais breve possível, das pontes da
nova estrada para Mafra, para uso imediato do seu tráfego;

b) - Nova estrada para Três Barras.

2 -- Educação e "ultura
a) -" Apoio integral do Governo do Estado para a im

plantação da nossa Faculdade de Administração, prevista para
agosto próximo.

.

3
.

- Frigorífico .

.) - Interferencia 'decisiva dos poderes públicos,' j'unto
ao CIPAMA para a Iíbersção do imediato functonamento do

Frigorificç, um justo anseio de toda a eoletívidade,
"4 1- Energia Elétrica
a) - Nova rede de energia no distrito de Marcili" Dias

e prosseguimento da eletrificação rural do Município.
,

5 - Fomento Agropecuário
a) - Inclusão da área de Csaoínhas. no projeto de Fru-

ticultura do Clima Tempetado, já ,para o próximo ano.

6 - Saúde
. ,

a) - Encampação do Hospital Santa Cruz;
b) - Apoio integral da CASAM, no prosseguimento dos

ser.vicos de abastecimento d'agua da cidade.
.

/

7 � Comunicaçõe.
;a) - Melhorla nos serviços

situllcão precária.
S - Giná.io de Eiporte.
a) - Um ginásio de esportes

vindicação de nossa .juventude.
Vossa Excelência, Senhor Governador, está com á presença.

ativa em nossa âeea e lá todos sentem, já, a Ação Catarinenle de
Desenvolvimento.

O FUNDESC, cujo endereço, mesmo procurado, não s,.
bíamos aqui na capital, foi até nós" através" do vosso ilustre .e

atuante Secretário da Fazenda, Dr. Sergio Uchôa de, Rezende e

o resultado, â curtíssimo prazo já está aí, a nossa invejével posi
ção na região e a expansão de novas índústrías, cujos projetos,
também elaborados pelo- FUNDESC estão prontos e as obras "a
serem iniciadu. Destacamos, em nossa região, a construção da
nova estrada para Mafra, construção do moderno Grupo Escolar
no bairro do Alto das Palmeiras, em fase de" conclusão, cuja
inauguraCão está prevista para maio, com a' honrosa presença de

V.Excia.;cujo convite oficial, fazemol aqui; subestação da CELESC,
a ser inaugurada em julho; construção e remodelação de várias
uaídades escolares, afora outras obras.

Os nossos agradecimentos,' ao par, do apoio que solícíte
mos agora, para os itens acima enumerados.

Canoiohas, 8 de março de 1972. '

tf.'!�efônicos, atualmente em

,"

coberto, antiga e justa rei-

Alcide. Schumacher - Prefeito Municipal
Benedito Th. Carvalho Netto - Dep. Est. - Vice Lider da Arena

João Seleme - Presidente da Câmara. Municipal
Dr. Paulo Rocha Faria. - Vice Preso Diret. Municipal da Arena

Oldemar Mu••i - Repr. da Alloc. Com. e Industrial»

A audiencia foi das mais cordiais, tendo nosso governante
dialogado amplemente com a nOSla delegação, encaminhando
nossaa reivindicações às respectivas Secretarias, com a recomen;
dação expressa de pronto atendimento. Nossos representantes retor
naram satisfeitos com o resultado, dos mais positivos, da audiencia.

_ Canoinhas'
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CAIXA POSTAL, 2

Diretor:' . Rubens ,Ribeiro da Silva
I

FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS'

'Inspetor do
Banco do I Brasil Transportes Coletivos,
Encontra-se em nossa cidade.

em inspeção na agencia local
do Banco do Brasil, o sr, Anto
nio Ozéías de Almeida. A sede
dos trabalhos do ilustre visitante
é 8 cidade· de Sante Maria, no

Estado do Rio Grande" do SUl.
Encontra-se em nosso Estado.
para inspeção em 4 agencias,
iniciando os seus trabalhos em
Xanxerê, no oeste catarinense
e 'agora encontra-se entre nós.
Bastante acessível, disse de sua

satisfação em estar em nosso

meio, sendo homenageado, 4a.
feira última, com um galeto na

sede do Bolão Fantasma. Os
nossos votos de boas vindas e

feliz estada em Canoínhes,
'

Referente ao preço de passagens nos transportas coletivos,
assunto ventilado na Colenda Câmara de Vereadores, o Assessor
Jurídico da Prefeitura Municipal de Canoinhas, atendendo des

pacho do" sr. Prefeito Municipal, exarou' o seguinte parecer:

«Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal.
O digno Vereador Pedro dos Santos Corrêa, através da

indicaCão n.? 08/72, de 3/3/1972, encaminha à Colenda Câmara
de Vereadores, projeto de Lei concedendo um auxilio de 20% no

preço das passagens para alunos e professoras que se deslocam
da cidade par. o interior, e vice e versa, e anexa um abaixo
assinado, firmado pelos pais de alunos que residem em localida
des servida. pela REUNIDAS S. A. - Transportes Coletivos.

E .Iouvá vel, sob todos os pontos de vista, a indicação do
ativo edil, sempre incansável na ,solução dOI problemas que dizem
respeito aos interesses �a coletividade.

Senhor Prefeito, no caso, em se tratando de trajeto servido
por concessão estadual, temos • informar a V. Excia. o "seguinte:

A Lei n.? 802, de}.o de dezembro de 1952, ainda em

vigor, que dispõe sobre as concessões dos ,!!ervicos de transporte
coletivo em Santa Catarina, estabelece o seguinte:

«Art. 33 - Os concessíonârlos serão obrigados a fazer o

transporte de malas postais, nos termos da Iegtslação federal
. vigente, devendo lambem expedir passe� mensais a favor de

professcrea públicos e alunos de escolas primárias e secundárias,
com abatimento de 25% par,a os primeiros e l)Q% para os segun
dos, sobre os preços das tariflÍs aprovadas».

Observamos, assim, ,que a. professoras gozarão "de des
conto de 25% e os alunos 50%. Pata gozarem do beneficio que

'

a Lei lhes .negura deverão, é óbvio, se dirigir, à Empresa de
ônibus e retirar 08 respectivos passes.

A Lei Municipal que trata dos transportes coletivos tam
bém foi elaborada nos moldes de beneficiar alunos e professores.

Este o nosso parecer, s. m. Juízo.

. Canoinhas, 15 de merço de 1972.

MOACYR BUDANT • Consultor Jurídico da P. MunicipIIl1t

PreFeitura pequenos agricultores

Secretaria de Segu
r�nç6 e Informàções
Delegacia de Policia de Canoinbas

A V I S'O

auxilia
o Prefeito, sr. Alcides Schumacher, diante do novo

recadastramento do INCRA, iniciado dia 15, como foi

amplamente anunciado, colocou' a disposição dos nossos
pequenos agricultores, funcionãrios que se encarregarão,
dentro do expediente, "" ao preenchimento dos respectivos
formulários. Os serviços serão efetuadós no Escritório do

.

INCRA, na SBO, aos proprietários, exclusivamente agri
cultores e que possuam áres inferiores a 20 alqueires.

Sem dúvida, um auxilio substancial, à �Óssa
pequena classe agrícola.

.
"

A V I S O

Aviso aos ínteressedos, que
de acordo com o Decreto
25-10-72/n.o 956, esta Delegacia
de Policia está recebendo os

requerimentos para substituiCio
do registro de armas, até dia
30 de junbo do corrente aDO,
sem qualquer despesa por parte
do requerente.
Os interessados deverão com

parecer nesta Delegacia, dentro
do prazo estabelecido, munido.
dos seguintes' documentos:

a) - Requerimento dirigido ao

Diretor da Divisão Central de
Informações, que contenha todos
os dados qualificativos do re

querente e os característicos da
arme:

b) -. Fotocópia da Carteira
de Identidade; I

cD - Fotocópia do Titulo de
Eleitor;
'd)- Fo�ocópia comprovando es

tar em dia COID O servíço militar;

e) - Aprel,entação do registro
anterior e da arma para conferir;
f) ;. Folha Corrida' do Cartório

do Crime.

, Aviso outrossim, que o regis
tro novo é definitivo e não pre
cisa revalidar todo ano.

O não cumprimento do pre
sente Decreto implicará na.
apreensão da arma e sujeito a

multas.

Cumpra-se e publique-se..
Canoinhas, março de 1972.

Bel. Barle:v Aval dos Santos
Delegado de Pohcía

O Chefe do Posto da ']:�eceita .Federal de Canoinhas, toroa
público, que nos' dias 23 e 24 do corrente mês, irá' dar curso

para formação de MONITORES - «Pessoa Física», na sede do
município de Major Vieira.

Maiores esclarecimentos, serio dados a09 interessados,
pelo senhor JAIR DIRSCHNABEL, na Prefeitura Municipal de

Major Vieira.

I Posto da Receita Federal de Canoinhas, 16 de março de 1972.

FRANCISCO ZAZISKI - Chefe do PRF

DE LAVAR ROUPAMAQUIINAS
-, ; ..

tomp're -�=-�.
�--�"---.J.a-3l...e, .tá e

no fiJD_do�-àll1--'fE'-��'I:J.,��MTrOde=-íg72:
,.---. �.

"Seleme�Ch

; -

..

pague a ,entrada só

quente de Merhy

/- REAL-.

\
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CORMEIO DO NORTE 18-03-1972

!

um minuto
O Cart6rio do TRO CIVIL, d� .,' ItEIIJA

C� CORTE, funcionan. no FORUM','

PLAS'Í'�FI�A.�OPIAS. em apenas:
·um�ae .. t_�do e

I qualquer documento
,

que' V. Sa. desejar,

.

Seja 'qual for o tipo de cultura
vai fazer.

'o represe ante MANAH
desta 'regiã

aSélAgro Pec
. ,

de Pedro Ferreira

MALLON

Juiz de ireito da C�marca d

Canolnhse, Estado de Santa C •

tarina, na orma da. Lei. etc.

FAZ SA R 'aol que '?A'e·lente EOIT L DE CITA ,:AO'
virem, ou d le . conhecim

.

lento
tiverem .que, p. r parte de fildaPacheco, re idente em Três
Barrai, nelta marca, Jlte OI

interellsdol ince tOI e npo sabi
dOI para contei r, i,nerendo,.dentro do prezo le J, presente ------.;_--�-----...,.;..----------
ação de USUCAPI s: 5.551,
com o prazo de trint. (30) dies,
a contar da primeira ublicação,
referente II posae sohr u terreno'

rural, com a área de 8 34m2
(dusentoe e oi'tent,. e I te mil,
aetecentoe e trinta fB que o me- I

troe

.qUadradO.), ti
uado DO lugar

denominado "Bar a Grand ", do
município de Tr.. Barrai, e.ta·

comarca, com.a seguintee con

frontaçõel: "por. om lado có o·

Arroio Barra Graode; por o tro

lado com a Rige.a; por outro I do
com terrae da Rede Férrea Fe e·

,aI S/A. Paulo Olsen, Adão Mal·
novski, herdeiroe de AdolfoWálter

. Josê Ionko e Felício Ferreira".

Indú ria deMade}'/
Z iolo S/

. c. G .. '1/' 83 187 294

Edital \ de onvo��çãO
AS SEM B L/E I A A L qlifDI N A R I A

São convidados .
os Se oresÂcionistas desta So

ciedade a se reunirem em Ass' inJJÍéia Geral Ordinária,
às dez horas do' dia 29 de pbr,,' do corrente ano, na

sede social, na Rua Senador te ipe Schmidt n." 83, na

cidàde de Canoínhas (Se), parapelih .

arem sobre a seguinte
'.

\ '

Ordem -d{; Dia: .

'1.0 - Relatório da Diret02l Balanç� . eral de Lucros e.
Perdas e Parecer do f'l:onselho FIscal, referentes aq

I· exercícío encerrado e9'l31 de dezembro 1971;

2.° - Eleição da Dir�(�ri�, por término de

3.0 - Eieição dos' ,"mbr�s do Conselho Fisc

suplentes para /. corrente

honorários:
,

I
4.° - Outros suntos de. interesse social.

Ach -se à disposição dos Senhores Acíoní
'na sede cial, os documentos a que se refere o Art.

do Decr o-Lei n.? 2627 de 28 de setembro de 1940.

Juízo

I 'de Citaçã

Compre cõocolates
na

feira da' Pascoa

Músi'ca Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

Às 06:00 horas da manhã e

às 05:30 horas da, tarde.

CIA�
Rua Vidal Ramos, 1195 -- Canoinhas - se

"

)

,

.l
de Canoinhas stado de Santa Cata tina

O prezo 8e rinta (30) ;t1ias
Eu,' aiden E. Selem lE,crivão,
o sub . ·revi.

arca

co

ras

e Citação com o Il'
I.

.

t inta '(30) di

1

STUp �IVRE
Na Cajoinhas .�''C�
diariq�ente às 21 :00 horas.

II
.;:
"

•

seus

seus

"

29 de fevereiro de 1972.

Modesto Zaniolo - Diretor Presidente1

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas
, '

Estado de Santa Catarina

Edita
I de

o Doutor Joié Geraldo ati.ta,
Juiz

.
de Direito da Coma r

Cenoinhae, Estadc de Simta
Catarina, n.a forma da Lei, et·

FAZ SABER 001 que o ,pre·
lente EDITAL' DE .CITAÇÃO

.

virem, ou dele conhecimento tive
rem.. que poj pàrte de Félix

. Malakóski, relidente e dcmicí
liedo na cidade de Maior Viei ,

município do mesmo Dome, _, ,ata
comarca, cite' o. intere ado.
incerto. e idos

para, contestar, quer o, dentro
do prazo legal, a resente ação
de USU8APIÃ n.O 5.598, com

lOta (30) díae, a
contar da rimeira publicação,
referente a poase sobre um terre
no, atualmente urbano, com a

área de 6.050m2' (Ieil mil e

�inqüeDta metro. quadeados], li·
toado na cidade de Major Vieira,
de.ta comarca, com ai ."gainte,
confrontaçõ,el: "peloe fundeá com

Para avisos e anúncios:

U t i I i d a de P ú b I i c a.

Diariamente às l2:10.

Rádio é Canoinbas

ilon Davet; por
100 m com terral

do Hospita to. Eltani_lau; por
com ditai de Carlol

Father pela frente eom 60,50 m

ela eltrada municipal ,
Maior

..

a-Pulador", Feita a imtifi•
ç. da posse, foi a mesma jul

, gllda rocedente por sentença. E
patà q chegue ao conhecimento
de todol, mandou f o MM. Juiz
de Direito,' que Ia expsdisae o

presente Edí 1, que lerá publi
eado na form da Lei e afixado

-

DO lugar _ de co .. ume. Dado e

,paliado nelta cidade' Canoinha.,
.
Estado de Santa Cata· a, aOI

vinte e quatro' (2-1) dial
.

mêl
. de fevereiro de mil, novecentoa e

letenta e doi. (1972). Eo, Zaide�
E. Seleme, Elcrivão, o lob.crevi.

)

José Geraldo Batista,
Juiz de Direito 1

Para seus impressos'
,PROCURE

Impressora Ouro Verde
,

.

A casa dos bons serviços

\
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INDUST I�L d'e
L S/A

Ano XXV CaDoinba8 (SC). 18 de de 1972 ....;. N. 1168

Sociedade
Beneficente Operária

Fund�da em 09/04/1922 ":'- Canolnhas-SC

Programação par,a os' festejos de seu dnqüentenárlo /
A Diretoria da SBO, leva à público, para conhecimento

de seus assocíedos. SUa programação em comemoração ao

seu CINQÜENTENARIO - 1922 - 1972.

Parte social
Baile -do Chopp, dia 01�U4-72, cujos canecos foram

confeccíonadcs com dizeres alusivos aos éO anos.

Música II cargo da BANDA PADRE MAURICIO, da
cidade de Mafra. Chopps o melhor - BRAHMA.

xx x

Baile do CINQÜENTENARIO, di';' 29-04-72, no qual,
iremos prestar nessa justa homenagem aos abnegados fun
dadores e suas exmas. famílias, srs, Carlos Stsnge (falecido),
Frederico Quant (falecida), Francisco ,N. Fuck (falectdo], JacÓ
Fuck (falecido� e, Otto Hoffmann, reaídente atualmente na

cidade de Itaj!li.
-'

\

Nosso agradecímento também, às Diretorias anteriores,
que tão bem souberam dirigi-la.

'

Música ao cargo do MODER TROPICAL BANO, de Meira.

Par'e espornva
"BOLA0" ,

Inauguraçâo da nova cancha oficial de Bolão dia 21-04-72,
com os bolonistas nossos associados, é autoridade locais.

Pistas oficiais construldes ...m comemoração ao Cín

qüentenário da Socíedade. Não foram medidos esforços para
sua construção, deverá ser o cartão de v�sita8 de nOSSR Sede.

As competições bolonísticas entre nossos associados

prolongar-se-á até dia 28-04,72.

Em seguida, dia 29-04 a )05-05, disputa em busca de

.premíos, medalhas e troféus, por clubes masculinos convida-
dos de diversas cidades do Eetado.

'

\

Dia 06·05 e 07·05, com equipes femininas, também

visitante_s.

Após estes jogos, i�lciaremos então o TORNEIO CIN-,

QüENTENARIO, entre os clubes de nossa cidade.

Dias 13 e 14,05, torneio de bolão à cargo do SESI local,
abrilhantando aseim, com sua colaboração, nossaa festividades.

"FUTEBOL DE SALAO" ,

Dia 1.0 de maio, haverâ um torneio d@

salão à cargo ,também do SESI, na nossa cancha

Sérgio Augusto Mayer.
,�

OUTRAS FESTIVIDADES

futebol dê
de esportes

Dia 09-04-72, dia de' sua fundação, haverâ alvorede .

festiva e hasteamento de nossa bandeira.

Dia 1.0-05�72 : DIA DO TRABALHO, como nOS anos

anteriores, haverá. churrasco de confraternização em nQS8a

Sede Social.
)

, Contamos com o comparecimento de nossos associados,

prestigiando' nossas programações soctéís e esportivas.

SOCIEDADE BENEFICE�TE OPERARIA

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente

EllClAL SI
83189084

na

A

ovação do balsnç e contas do exercício �e 1971;

2.°, eleição do co�selho fis l' e seus suplentes;
_ o�tros assuntos de íntare e social.

Acham-se à disposição dos sen ores aeioniataa no escri

tório desta 1I0ciedade, os docum tos B que se refere o

art. 99 do decreto-lei 2627 de 26 e setembro de 1940,

Csncinhas, 10 de março de ) 972,.

ÁRNO COURT HOFFMANN - Diretor Presidente

6

Compre cõocotates
I na

Feira da \ Pascoa
-

Juízo de Direito da
Comarca de Canoinhas,
E ado de Sta. Catarina,

ital de' Citaç o

o' prazo

(30)
Juiz de lreíto da Com
Canoinhas]
Catarina,

crivão,
,

de Direito

o maior desfile musical
de todos os tempos.

Diariamente às 13 boras:·

Canoinhas ,72
Sens,acional

Radio Canoinhas

Maj Vieira, 3 de 'm

de 1 72.

Ped o Veiga Sobrinho
Tesoureiro 2n

Es-

e

1

,--_.----------------------
Cine Ve r a Cruz
L,ANÇADOR DE SU

,

'-:- A P R E S E N T A �

HOJE. e leilão única a. 20.15 hora.
DOMIN '" em matin,ê • a. 13,45 h

A Uníverâ 1 apresenta um espe
"capa-és �da" repleto de ação

�

(O

o

UIA 22, 4a. feira. a. h" a' cenlura 14 Ano.

(SESSAO O M' AS)
(Senhora. e .en orita.1e '�rada gráti.)

A

Metr.o, apresenr
um sup ,r

f,
ilme em

, Cinemascope t do em Te . nícolorl
�

,OS rruptor ;

Estrelando David cCallum, Paul
\ kas, Ricardo

Montalb n e Stélla Steve '

.

�,
�

DIAS _23 e 24, '58. e 6 • feira· a. 20,15 h -- ce' "luta 18 an,o,

A Fama Fil' es apresenta a enc�n(',adora
Jeanne Moreau filme sexy tod\ colorido:

O . de Diana '\
frances. \

\.
\

DIA 25, .ába, o-a. 20.15 hora. - cenlura 14�ano.
DIA 26,domi go· a. i3,45 hora. - cenaure li",�
Carlos Miran' 8, ator de uma série de filmes do Vi 'Uante '

ROdov:ário,1 agora na sua mais recente apresents"',ão:.

<,

Até
·

O último Mercenário;\
Uma produç o 'do moderno cinema' nacional toda fil !,Ieda

em magnifico colortdo.
DIA 26, do ioga. em trêl foemidâveía se••õec:

.

19
hora. - eenaura livre; A. 21,15 hora. - cen•• 14 anal

Taras Bulbas, O Cossaco'
Todo em Cinemascope Techoicolor!

Aguardem para. dia 2 de abril. Domingo d,é Pállcoal

Walt Díeney epreeente: A Dama e o Vàgabundo ���:i��o
, ,

PUBLlCAÇAO OFICI�L DA
,

-

PREF ITURA' .'"M,UN-ICIPAL
"-

DE (ANOINHAS
Decreto N� 3

10'-3-72
Alcide. Schumacher,

Municipal de Cenoinhae,
de lual atribuiçõee,

DECRETA:
Art. 1. o - Fica criada 8 ,E••

cola Milta Municipal, Da;,locali
dade de Cechoeirs, distrito de
Paula Pereira.

Art. 2.0 - A. deipelai para

I manuteacão deua Eeoola, correrão
pela verba do orçamento vigente.
Art. �.o - E.te' Decreto e�

trará em vigor o,a data de' A"tia
publicação, revogada. as' ifÍ)o.i
çõel em contrário.

Canoinhas, 10 de ma ço de 1972.

Alcides -Sc 'macher
Prefeito ,ó'nicipal

Antonio ouea Costa

;Í" Adm.

Cencinhae,

Alcides Schumacher
Prefeito Municipal

Antonio Sousa Costa
Oiro A'{lm.

Port de 13-3.72
Compre c{)ocolates

nc

Feira da Pascoa
.

Alcidel Schumachêr, Prefeito
Municipal de Cenoinhes, no UIO
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CORREIO DO NORTE

Atividades da Câ
/
f

18.03�1972

Compre cf)ocolates
ara na

feira da Pascoa
M nicipal d� Cano'nhas.

s O C I A ISCompareCimentos
Realizou- dia 3 de março de 1972, sessão
ordinária a Câmara Municipal de Cano·(. has, a,
presença os seguintes Edís: 81's. João eleme, Alfredo
Ivo Paul, lfredo Franco, Adhemar Schu acher, Henrique
Krzezinski, Paulo Eduardo, Rocha Faria, ,dmundo Bitten
coúrt, Beno Fridolin Fuck, Guilherme I ust e Pedro dos
Santos Cor "a.· I

Não comparecimento,y -

"

Na sessão a 'ma mencionada, deixou) de comparecer o

Vereador sr. rancísco Bueno de Siq�eira.
.

,

E X P E O I E N TfE I

Oficio n.? 46 e 3 de março de .

2" do Sr. Prefeito
Municipal, env ndo à', Casa, os segt intes projetos de Lei:
Que autoriza fi mar convênio com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos; Que odifica a redação do

artigo 8.0 da L i n.? 993 de

11/%,,,/1971,
que estima a

'

Receita e fixa Despesa do Mu cípio de Canoinhas para
o exercício de 1 72; Que isenta J e imposto a Cooperati
va de Produtore de Mate Cano' has Ltda.; Que autoriza
a abrir crédito special na imj ortancia de cr$ 5 450,00;
Que autoriza a a rir créditos s, plementares na importan
cia de cr$ 36.200, O, havendo ias mensagens acima refe
ridas, despachadas s Comíssõeí Permanentes da Câmara,
para exararem par ceres.

Parecer da Comissa de Leg),�lação e Justiça. ao projeto
de Lei de origem le islativa, ie, de autoria do Vereador
Adhemar Schumachd I que

�\eclara
de utilidade pública,

a Obra' Missionária Leig / s da Comunidade Evangélica
Luterana de Canoinh s, hav lndo esta matéria sido incluida
na Ordem do Dia da róxí a sessão, conforme prescri
ções regimentais. Indic

Çã�flO
Vereador Pedro, dos Santos

Corrêa, solicitando um au mo para pagamento de passa-"
gens nos transportes c et os de 20%, aos' alunos

.
que

residem no interior e e t dam nesta cidade, e às profes
soras que' residem na ci �de e ministram aulas no interior.
Indicação de' autoria do ereador Paulo 'Eduardo Rocha
Faria, referente 'a

tt.:
a de lâmpadas' de iluminação

pública na sede, do dis
I
to de Felipe Schmidt; Idem do

mesmo Vereador, a In .ic ção solicitando ao executivo o

patrolamento e revesti
I
e to nos trechos que se fizerem

necessários, da estrada i m 'nicipal Felipe- Schmidt - V�li
nhos - Rio d'Ar,eia;. a'bda do Vereador Paulo- Eduardo
Rocha Faria a Indica tiO

.

d n.? 8/72 sobre normas pflra
aproveitamento dos aluno na localidade de Colonía
Figura, em Valinhos; I icação. .0 4/72 de autoria do V'erea
dor Alfr�do Ivo Pau solicita do r�vestimento da estrada
municipal. Bela Vista d, Toldo à ia Bonito, sendo que a8 Indi
cações acima referidas oram enc alinhadas' ao Senhor Chefe do
Poder Executivo. Ofici J

n,o 18/72, i do Sindicato Rural de Csnoí
nhas, convidando a Pr�sidencia da Gâmara, para o ato inaugural
do Ambulatório Médiep daquele Sin icato, no que se refere a s�úi
Instalação Da Rua paJJ.or Jorge We er; Expediente d.a Assessoria

.

Especia.l de
.

Relações /1 Públicas _

do 'abi�ete da. Presídencla da
República, sobre as cpmemoraçoes d

. proximo dia 31 d-e março.
Oficios dai Câmaras IfMunicipais de Porto'União, Síderôpolts e

Florianópolis, comuojcando 8 eleição e posse de 8U8S Comi!!lsões
Executivas. IJ

.

.

Ptqueno Exped'ente .

Inscritos. para falar 1 o Pequeno Exped'ente os Vereadores Paulo
Eduardo Rocba Faria,. Alfredo Ivo Paul \ e Pedro dos Santos Cor
rêa, justtfcaram as ,indicações de sues a': to rias. fundamentando-as.

No Grande Exped, ente, o Vereador Adh �ar Schumacher, levou
ao conhecimento. do Plenário de que .ora informado sobre a

retirada dos

tril�'
s do ramal CaDoinhas-. arcilio Dias, o qual

ocorrerá provav lmente dentro de sessenta dias, e que tal fato
por certo, muito beneficiará aos proprietár � de terras ao longo
do ramal,. pois 11

a retirada, possibilitará a Governo Municipal,
abrir novas rualB, permitindo assim o em lezámento de nossa

cidade, inclusiv a própria sede do distrito d Marcilio Dias.

! Explicações Pessoais
Falando em E plicações PE!IIsoais, o Vereador edro do�

.

Santos
Corrêa, discor, eu !lobre questões de

nomenCl1ura
de ruas, e

Indicação de a autoria,

encam.inha.
da ao Sr. P efeito Municipal.

O Vereador 8ul0 Ilduardo Rocha Faria, pronu ciou-se sobre a

instalação d ambulatório médico, no Sindicato. urel de C8noi-
nhls, congr u.18ndo-se pelo eveuto.

'.....
-

Ce iDhal, 15 de março de 1972.

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara n

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: o jovem Rogério

Tremei.

AMANHÃ: a senhora dona
Eloirs esp. do senhor Ernesto
Noernberg; o senhor Antonio
Soares; a srta. Ursula Anita
Mews.

DIA 20: a srta. Clarisse
Sofia Freiberger; .0 iovem
Norberto Wachtel.

DIA 21: as sras. donas:
Yolanâs esp do senhor José,
Cavalheiro e Erika esposa do
sr. Affonso Schroeder; o sr.

.Ziegtried Ülsen; a senhorita
Naria de Lourdes Ferraresi.

DIA 22: a sra. da. Maria
Deuscelia esp. do sr. Oswaldo
Trevisani; os [evens.: Wilson
Voigt, Benedito filho do sr,
Benedito Therézio de Carva
lho Netto,' a menina Rosicler
de Fatima filha do senhor
Oswaldo Rengel: o menino
Pedro Ivo filho do sr. Rimon
Seleme.

DIA 23: O sr. dr, Moaci,.
Budant; o [ouem Silvino
Baluta.

DIA 24: as sras. donas:
Agnes esp. do s-enhor Oito
Hoffmann res. em Joinuille e

Terezinha esp. do sr. José
Poloniski; os srs.: Teodoro
Cordeiro, Mário Moebius e

Rubens .Zacko; a garotinha
Sandra Ma,.a filha do senhor

. Rubens Zacko, 1 o menino
Osmar filho do senhor José
Poloniski.

Aos anioersariantes nossos

parabéns e muitas felicidades.

Novela é com a Canoínhes
Às 09:00. e às 09:30 horas

O Destino de Elisa
Drama de Cada Um

CÂNOINBAS.
_oito mail! rádio

Nota de falecimento
Após, rápida moléetíe, veio a falecer ontem,

.

pelas séis
horas, em sua residencia, ° sr. LEOPOLDO �OHEL, tron.co de

tradicional família canoinhense. Seua funerais foram realizados

no período da tarde com
.
grande acompanhamento.

A família enlutada, os pesares deste semanãrío.

o melb
MAlAR

Compre cf)ocolates
na

Feira. da Pascoa

CerâmicaAlvino Vo�t S.A.

Carlões dePáscoa
na

Impressora O. Verde

Fe&teje a data grat� de seu
ente querido. ,

Diariamente à� 14 hons:

G e n t i ,I e z as.

CANODmU.
força total em comuaicaçio

Assembléia Geral Ordinária
São convidados· os senhores acionistas d�sta secledade,

a se reunirem em Assembléia Geral. Ordinária, que terá lugar
na' sede social, na Rua Paulo Wiese, s/n.o, nesta cidade, no

dia 4 de maio de 1972, às' 16 horas, a fim de deliberarem
a seguinte

ORDEM DO DIA:

Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
balanço . geral, demonstração da conta lucros & perdas
e parecer do conselho fis,cal, referentes ao exercício
de 1971;
Eleição do conselho fiscal e respectives suplentes para
o exercício de 1972;

3) Assuntos de interesse geral.
Acham-se .à disposição dos senhores ácionistas, para

os efeitos legais, na sede social, os documentos a que se

refere o artigo 99, do decrete-lei n.O 2627, ds 26 de
setembro de 1960.

1)

2)

Canoinhas, 15 de março de 1972.

Harry Vogt - Diretor Presidente 3

El: E G 1ST B O C I V I L,

- Edital .>:
Maria ba de Andrade, Esct'eYente rura

do Rtgiatro Civil o Município de Três Bsre •

nhas, Estado de S.. a Catarina.
,

,

Faz saber q.

pr"tende�ca
r: ELVINO AUGUSTO e

MARIA FRt\NCELIN SALVADO·. Ele, oatural deste Estado.
nascido em' Três Barras, o dia 'l . de fevereiro de 1954, operárió,
lolteiro. domiciliado l' resi te ,(tleste município, filho de Orlando
Augusto e de Dona Nair.Mun ell Augusto, domiciliados e residentes
nestfl município. Ela, Oatura 'es E8tado, 'nallcida. neste Município.

!II
no dia 26 de setembro ç 1953, doméstic!l, solteira, domiciliada e

U residente oeste Munic� ri, filba de oão Sal.vador Filho e de. Dona
Maria Euclydes, do ciliados e residenf neste Município.

Aprelle ram os documentos exigi pelo C6digo Civil, 8rt ..
m tiver conhecimento de eXI ir algum impedimento

-o para fios de direito .

Três BarraI, 16 de março de. 1972.

MARIA UBA DE ANDRADE - E!I�revente Juramentada

o REGISTHO

Edital
LCIV

Sebb,tião Gr '0 COIta, Escrivilo de Pa e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira. rinicípio de, C�Doí as, Comarca de Conoi.
Dhall, Eatado de Santa �rina.

Faz ..ber que pretindem cala ODIVAL VEIGA e MAL
VINA DE DEUS BUENO. Êie� nat ai deste Eatado, nascido neste
Municípi0, no _dia 7 de março- d) 1 3, lavrador, solteiro, domiciliado
e residente neste Município, filho e RO'�olfo Veiga e Dona Devina
Corrêa" domiciliados e residente ne e município. Ela. natriral deste
Estado: Dascida ,neste muoicíp' • no

dl�de agoRto de 1942, domés.
t!ca, solteira, domiciliada. resjdeote n te município. filba de S2bas-

.

t.ilo d, Deus Bueoo, faJac
.

° e de Dooa r.; ra de Sá RIbas, falecida.

Apreseot8!am s doc�mento. exigidos elo C6digo Civil art.
180. Se al,guém tlv ,conhecimento de existir um impedimento
legal, .cuse.o par inll de direito.

Major 1972.

EUNICE - E.crevente Jurâ'"ent.da

�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

feira, da Pascna, C G C (M F) 83.187.294
,

Relatório da Dire10r'ia!'
es Acionistas:

r

Em cu prímento as determinações legais e de confor. idade com os nossos

estatutos, temos satisfação de apresentar-vos, para apreciaçã e julgamento, o balanço
geral, conta de lu os e perdas e demais documentos refer tes ao exercício encerrado
em 31 de dezembr de 1971, acompanhados do parece do .conselho fiscal. Estes
documentos, bem c mo_os demais, acham-se a disP1�ição dos senhores aci_onistas,documentos estes, qu dão. conta do desenrolar dos ne�clOs durante o ano findo e

exprimem a situação d nossa sociedade. Colocamo-nés, outross�m,' ao vosso. inteiro
. dispor para quaisquer esclarecimentos que julg"./des necessáríos.'

,

í

Canoinh , 28 de fevereiro ó, 1972. ,

,

Modesto Zaniolo Milllitt Luiz Zaniolo Altavir Zaniolo
Diretor

.....

" Diretor Diretor'

PASSIVO
EXIGIVEL

C/Correntel, 01)'11. deeccntadas, Título.
s pegar, Boos. C/Empré.timo•• etc. 8.070.119,140

INEXIGIVEL

Balanço Geral

A T I V O
, DISPONIVEL

Caixa e Bancos

, REA.LIZAVEL
Duplicatas a receber. C/Corrente., Esto- li
'quel, Títulos, Cauçõe., Açõe., etc. 9.209.693�' O .

.

IMOBILIZADO
, ;}

Imôveie, M6vei. e Uteneílíoe, Veículos, fi'
)nltalaçõe, e Equipamento. Indu.triai. '5.486.. 5,93

CUNTAS COMPENSADAS J
VaIarei Compeneedos 47 193.68

TOTAL DO ATIVO 15.61.l9.170.31

de dezembro de 1971,

Capital, e Relenal

CONTAS COMPENSADA�

7.101.857,49

o E BIT
De.pela. Operacionaie 871.572,42
Despeeae de Produção

L'
7.131.364,28

De.pelat de VendeU
.

598.640,19
Despeeae Finencelrae 803.553,02
Delpelal Tributâriee 603.028,83
Edoquel em 31/12/70 ,/

f 2.072.425,20
Prov . p/Devedores Duvidolo'N FundO
Heserva Legal, Saldo di.po�;�ãoAllembléia, etc. f

' 839.510,00

TOTAL DO DE�ITO 12.920093.94
----�--------------�-------------------

o pres�,n� balanço geral do Ativo e Passivo, bem como demonstração da
conta Lucros e P'lrdas, são copias fiéis- do. registro feito no livro Diá '0 n.o 14, às fls.
453 a 457, 'livro/este registrado sob n.? 9.383 -no Cartório de Comérc e Anexos em

25 de julho �eIP969. .

Modesto Za��ló Alcidi«:> Zaniolo Milles· L�iz Zaniolo
.

.Aít vi.r Za�iolp
Diretor ' Diretor Diretor Iretor

'Milles Luiz Zaniolo
Tec. Conto CRC-SC 0289 - DEC 40.259

Os abaixo assinados, membros efetivos do 'conselho fiscal da Indú ria de

Màdei as Zaniolo SIA, reunidos para tomarem conhecimento do Balanço Geral, Lucros
e Per as .Inventário Geral e demais contas e documentos, com relação ao ano findo,
dep s de constatarem em tudo a mais' perfeita ordem, recomendam a sua aprovação
pe próxima Assembléia Geral Ordinária.

Canoinhas, 28 de fevereiro de 1972. .,
2

Osvaldo Segundo de Oliveira - Dr. Mário Mtissi - Sr. Rubens Ribeiro da Silva

Demonstração

'DO CONSELHOECER

sentante par

Agora. Adubos e Inseticidas', Manah, , díre a

mente da" fábrica a preços 'de fábrica.

Rua Paula Pereira, 787

Compre cf)ocolates
na

Suspense?
Assim AC9nteceu.

,As 12,30 horas.
Feira da Pascoa Canoinhas, força nova em rádio

477.193,68

E PERDAS

R E O I T O

10.187.4079,54

147.982,32

2 573.570,ÜO

11.062,08

12920.093,94

L

Outr sstm comunic mos que
'

o refe do documento lca sem

efeitq por ter sido re uerido
2a. (segunde) via do me

\

18.0:)-1972

Diariamente às 15:00 h: Compre cf)ocolate.s
naSucesso Nota 1350

Canoinhas

Municipal de Canoi�
VI'50 //�'

\
,

Os contri ,ntes que ainda não receberem os os de
Ao procura-los na repartição de Ftscalízsçt

Ca lnhas, 7 de março de 1972.

CLE�ENTINO PIECZARKA - Tesoureíro 2

Municipal de Três

Tescureiro 2n

João '(araro
Cia. ,s.A./'

, ,,/"
/

Geral Ordir;átia
,/

.

,
DITAL DE CONV fi'" AÇÃ,O

.7
convidados os senhor e I'ocionistas, da firma Jacó;

João Cararo ,Cia. S.A., �cm sede �/Rua Coronel Albuquerque,
936, em C8DOiD, as-Se, pau comp�cerem na reunião da assem
bléia g�ral marca, à para o dia �r de sbrtl de 19'12, na sede da
Sociedade no ende eço acima, pira deliberarem sobre os- seguin-
tes assuntos:

"

D0 DIA

1.° - Leitura, lsc �são, votação e aprovação do Balanço.
Geral encerrado em 31 /' e dezembro de 1971, assim como todos,
os demonstrativos qu ,,"a mpsDham.o mesmo.

2.° - Ratifi ção e c nfírmaçAo do afadamento do diretor
sr. João Carari), sstado em 14 de setembro de 1971.

'

Ixação dos hond' ários da Diretoria para 'õ exerci-

teresse da sociedade.

. Obs, Acham-se a disposiçã(\' dos senhores acionistas na
Sede da Sociedade os documentos 'de qU9 trata o artigo 2.° do
Decreto 2.627 de �etembro de 1946. \ '

.

Canoinhas, 28 de fevereiro de 1�72.
ANTONIO CARARO - Diretor Ge'r\te Comercial 2

Cariões de' Páscoa
Grande sortimentos, pelos menores preços.

Impressore 'Ouro Verde Limitada
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Promocão
�

Jovem
Hoje, dia dezoito, no Clube Canoínhense, Baile, com
OS ATOMICOS, de'Mafra. Inicio previsto: '22 horas.

Traje Passeio Completo. Parte da renda, será revertida
em beneficio de _ uma Associação de Caridade.

NOTA: Hoje à tarde, a partir das 15 horas, na

cancha de esportes Sérgio Augusto Mayer, na S.8.0.,
partidas de Futebol de Salão, com a participação das

seguintes equipes: CELESC de Florianópolis, Atômicos
de Mafra, CELESC de Canoinhas e Grêmio XV de Julho.

Não deixe de participar de mais esta promoção
quente do G R E M I O X V D E J U L H O.

Soc. Deneficente Uperária·
Baile do ChoppsConvite'

.

, A Diretoria da S.B.O., dando inicio às festividades
do Cinqüentenário da Sociedade, realizará dia 1.0 de
abril próximo, grandioso Baile do Chopps, para o que
tem a subida honra em convidar 'seus associados e

excelentíssimas famílias; \

Música, estará ao cargo da Banda Padre Maurício
da cidade de Mafra. Os canecos foram confeccionados com
dizeres alusivos ao cinqüentenário. O chopps será Brahma.

ASSOCIADO, prestigie mais esta promoção de
sua Socíedadã.

Pelo vosso comparecimento, antecipamos os me-

'Ihores agradecimentos.
'

A DIRETORIA 3

*================�=================«:===============.

Filmes Culturais
CONVITE_-_

-
_-_
-

Salão da ComuDidade Evangélica Luterana

dia 19 - domingo - às 20 horas

PROGRAMA

1) Noticiário

i
umíntereseante filme sobre esta famosa cidade portuária alemã
2) 20 anos Hamburgo - colorido

'3) Indústria do vidro r

.

colorido

uma fábrica de vidro

4) Esportes - REMO
única apresentação.

*==============.================*================«

<'

-,

NOTAS ESPARSAS'

Os srs, Ajour B. Monis e

Iríneu .

Gonzaga festejaram seus

natalícíos, sábado último, com '

uma boa peixada, e gale to, na

ssde do Arrastão, baírro da

Agua Verde.

Em nossa cidade, 8 serviço
na agencia Iocal, o Inspetor do

Banco do Brastl, sr, Antonio
Ozelas de Almeida.

'

x x x

O sr. Massatomo Murakami,
próspero lavrador em Felipe
Schmidt, vai inaugurar, domingo,
dia '26, nó sitio de sua proprie
dade em Lageado, um grande
depósito, �contecimento a ser

comemorado com uma grande
ehurraseada, ali devendo compa
recer autosídedes e convidados.

x x x

O, médico Dr. Haroldo Fer
reira e o sr. Pedro Merhy Se-

,

leme, 'domingo último comemo

raram com uma grande chur

rascada, no conhecido, sitio

Tereré, de propriedade do pri
meiro, o êxito de seus filhos
DOS vestibulares, de medicina,'
ali presentes rauítos convidados,
'falando sobre o acontecimento,
o advogado Dr. João Collodel e

médica, Ora. Adsyr Díetrtch,
agradecendo os anf-ttriÕes.

:1 X X

x x x

Elotiveram em nossa cidade,
quarta 'feira, os srs. Reynaldo
dos Reis Lobo e A!rtón Amante,
altos funcionários do Tribunal
de Contes do Estadc.. Ambos

percorrerem a região norte do
Estado em contato com as res

pectivas Prefeiturss.

x x x

A -sra. Beatriz .Ferreíra Bu

dant, Chefe de Setor da Me
renda Escolar, com sede em

nosso Município, vem de, ser
indicsda pelo Prefeito Munici

pal, sr. Alcides Schumacher,
para Encarregada do Posto da
FENAME em nossa cidade.'
FENAME é um órgão vinculado
ao Ministério' da Educaçãn e

Cultura, destinado a venda de
livros e material escolar, ao pre
ço, praticamente, de custo.

x x x

Máquinas da Prefeitura, apro
veitando o -bom tempo, traba
tharam sábado e domingo, na

( construção da nova Avenída no

bairro da COHAB. Na tarde de

domingo, o Prefeito sr. Alcides'
Schumacher, ofereceu no local,
um churrasco a todos que' tra
balharam na obra.

x x x

A partir do dia 23 do cor-

Compre cõocolcnes
na

Feira da Pascoa

rente, .0 sr. José Pereira Sobri

nho Presidente da S B O, em

coO::p8nhia do sr. Rafael Boeing,
vai percorrer 23 municipios do

nOSSO Estado, dim de convi.dá-Ios
a participarem nos festeJOs .do
eínqüentenárto daquela SOCie-

dade.

E amanhã, duas rodadas. No

Municipal o Santa Cruz flD'fren

tará o Palmeiras, enquanto que

o Botafogo irá a Três Barras

.dar cembate ao Rigesa.

Vamos todos cooperar.,

x x :x

Pelo campeonato da LEC, em
mais um clássico, o São Ber

nardo, em boa exibição, dobrou
o Santa Cruz, pelo marcador
de 3 a 1.

Compre cõocoldtes
na

Feira da Pascoa

,
o TRl�NKO JEFF

O Jeff volta. Pra exportar mais amor aos corações
em paz e sabedoria.
* A cidade ficou mais vazia com o desaparecimento'
dos caras que estudam fora. A solidão t?mou o

seu lugar, esperando que' eles retornem.
* Quem anda por aí é o Yico Nunes, vai estudar

por essas bandas, pois Escola Técnica Federal é fogo.
AS BAijBADINHAS DO JEFF

* Filme super quente que tá rodando por ai é Litlle Big Man
O Pequeno Grande Homem. Se tiver oportunidade, não perca.
* Já que estamos falando em filme, lá vai mais dica da

pesada: é o "Ultimo Salto". Um filme realista que mos

tra 8 vida como ela realmente é.

* Troço pra lá de ouriçado é o compacto de Terry Winter.

A música é Summer Hollíday. Vai quente que é demais.

'* 1!:sses dias por ai perguntamos o motivo do desapare
cimento do Jair K., e a resposta veio. O bicho tá ferrando

•

pra valer pro concurso da Caixa Econômica.:F: isso dai,
pod's crer, cara. Não dá bola pros de fora.

* O Braca não esquece da gente. Man,dou cartão postal
do Mato Grosso, e avisa que está passando bem, paca, tá

gordo e até noivo já está. Só estamos aguardando convi
te pro casamento.
* É claro que a gente indo ao .circo paga entrada, pois
o dono do circo não é tão burro quanto os palhaços.
Palhaços são feitos para os que pagam gozarem 'da sua

cara, Pensa um pouco e manja, tá bichinho?
* Rádio Canoinhas, embalo jovem para todas as idades.

1350, podes crer amizade.
* É tempo de construir. Ajude o Grêmio XV de Julho

'

a construir o Ginásio de Esportes. Com ele, Canoinhas é
,

que estará crescendo:
.

* Esse ano teremos muitas novidades com os 'nOV03 ves

tlbas: Tuta, Leco, Nego, Msyer.. Junior Fischer, Wilson F.,
Guiz, Brandes, Clêrcío. Eles tão ferrando, paca. ApostiJa
em címa de epos1ila. Se chegarem por aqui magrinhos,
não se assustem, que a barra por lá vai pesar.

JEFF FALANDO S:F:RIO
.

Perdeu-se uma velhinha de apenas 99 anos. Não adianta
chamar que ela é surda. Quem achar, favor entregar para
JEFF,'8 domicilio, que ela pretende chegar aos 100.
* Olhar tristonho, sou rapazote de apenas 53 anos, sol

teiro, educado, aprecio o que f!. belo. Desejo me corres

ponder com meninas de todo' Brasil.
* Foi lançado dia 8 o Black Brand, foguete que tem
como objetivo estudos espaciais. Foi mandado pro céu
d. Barreira do Inferno.
* O sr. Ervino Friedmanp e fam�lia transferiram residencia

para Curitiba. Vão nos fazer muita falta o Xixo e o Rubens.
* O Paulinho Scholze, vulgo Lagoa, ex-recruta, pretende
sevar uma baita juba, após longos anos de sua cuca rapada.
ii' Nas páginas do CORREIO DO NORTE você encontra
amor em forma de noticia. O CORREIO DO NORTE
tranSforma o prazer da leitura num papo bem informado.

, * Por enquanto é só. Um fim de semana bem animado

L8 todos e até de repente., ...J
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