
Prefeito
junto

reivindica
Ministroao

'O Prefeito sr. ,Alcides Schumacher, que esteve em Porto
União da Vitória, como convidado, (assistindo os atos de

i�a.uguração d? �rechO asfaltado até São Mateus do Sul, pre
sidido

. pelo MIDlstro dos Transportes; CeI. Mario David An

dr.eazza, 'fez chegar a este, através do assessor, CeI. Rodrigo
AJ8ce Moreira Barbosa,o seguinte documento reivindicatório:

"Excelentíssimo Senhor Ministro dos Tr:a�sportes,
CeI. Mario David Andreazza.·

A V.Excia. que, agora" é
.

comum pisar a nossa região,
sempre inaugurando obras, o Muntcípio de Csnoínhaa, a principal
comuna do norte catarínense, a' que maís arrecada aos cofres
públicos, também quer ser incluida no plano de obras do Minis
tério dos Transportes, dinâmico e atuante, tão hem conduzido
por V.. �xcia.

Referimo-nas a conhecida Transbrasiliana,- cujo percurso,
passando por Porto União da Vitória, segue em direção ao norte.

Pleiteamo. e reivindicamos, Senhor Ministro, a conclusão
. asfáltica DO trecho Porto Uníãc-Msfra, da SC.21, rumo ao litoral,
ao porto de São 'Francisco, mail; precisamente, numa extensão de
apenas 120 quilômetros.

A estrada acima faz parte hoje do Plano Nacional de
Viação, como parte integrante da BR·289, a grande transversal
que partindo. de Barracão-Dionísio Cerqueira, na divisa Paraná
Santà Catarina, demanda o terminal marítimo' a São Francisco
do Sul, em território catarinense, possibilitando a 'integração e

interligação na região norte do Estado, com os eixos rodoviários
nacionais de sentido longitudional,' representados pelas BRS-153
e 11,6 e msís a leste pela BR-JOl.

-

'\, I '

O trecho Porto) União-Canoínhas, numa extensão de 70
kms, encontra-se com suavímplantsção e obras de arte especiais
totalmente, eoncíuídas, já desde 1963. "

. ,

, x,.
-

. O trecho Cancinhall-Mafre, em fase de implantação, tem
já sua extenção de 54 km totalmente contratada. O projeto que
está sendo exe.cutado,representa uma redução de percurso da ordem
de. 20%, com relação ao precátro traçado atual que possue '15 km.

.Ambos os trechos mencionados, possuem características
que permitem a imediata pavimentação asfáltica dos mesmos.

A pavimentação asfáltica da SC-21, no seu trecho Porto
União-Canoinhas-Mafra, traduz-se na mais sentida reivindicação
de todos os municípios componentes da micro-região Norte e in

tegrante da Associação dos Municípios do .Plsnalto Norte Cata
rinense, AMPLA.

,
,

Vele aqui ressaltar -sua Importância, como espínhadorsal
do sistema viário do Norte Catarinense, dreno' natural de sua

produção e fator primordial de integração com o importante
porto marítimo de São Francisco do Sul.

,

. \
Exerce ainda sua influencia além das fronteiras do, Estado.

atraindo correntes ponderáveis de trânsito, oriundos do Sudoeste
do Paraná. Isto permitirá ainda uma maior.' utilização do terminal
de São Francisco do Sul, concorrente natural e mais próximo do

já saturado porto de Paraneguâ, facilitando uma melhor equaçãc
dos problemas de transportes da região, e. adequendo-se à politica
nacional vigente de Transportes Integ�ados.

'

Canoinhas, 7 de março de 1972.

ALCIDES SCHUMACHER - Prefeito Municipal"

Coordenaçã,o da Organização da Produção e Abastecimento
(COPA)

Nota' paTé). a Imprensa
CONSELHODECOOPERATIVISMO SE REUNE PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE DEBITOS DE COOPERATlVAS PARA COM
ENTIDADES BANCARIAS, INPS E SECRETARIA DA FAZENDA

Estará réunido no dia 27 de março, ã. 14,00 horas, na

8ala de reuniões da FAESC, o Conselho 'de Coordenação e Fo
mento ao Cooperativismo em Sant� Catarina, quando na oportu
nidade serão estudados 08 problemas de débitos de cooperativas
para, com 8 Secretaria dà Fazenda, INPS, Banco do Brasil, BRDE,
Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Estarão presentes naquela
ocasião, representantes de cooperativas, técnicos da COPA,
ACARE�C, BN�C. Banco do Brasil, BRDE. BDE, INCRA, OCESC,
Depártamento Estadual de Caça e Pesca. SUDEPE, FAESC,
FETAESC, INPS, Secretaria da Agricultura e Secretaria da Fazenda.

\ 1

Florianópolis, 20 de março de 1972.

Rádio Canoinha.s
1350 QUILOCICLOS

LAVAR

I

Ano XXV Ceneíohas - Santa C"tarina, 25 de março de 1972 - Número 1169

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva,
CAIXA POSTAL, '2 FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Programa do 8.0 aniversário
, dai Revolúçáo Brasileira

Atendendo expediente da' Assessoria Especial' de
Relações Públicas, do Gabinete da Presidencia da Bepú
blica, e Casa Civil do Governador Colombo Machado
Salles, o Prefeito sr. Alcides Schumacher, organizou o

seguinte programa para o dia 29, quarta feira, data das

comemorações do 8.0 aníversárío da Revolução Democrá
tica, cuja "mensagem; no corrente, é a. seguinte: "VOC�
CONSTROI O BRASIL".

Compre cõocolates
na

Feira da Pascoa

. Recebemos ,"

agradecemos a se

guinte comunicação:. ,
.... Entrega oficial ao público da Praça de Esportes, cons

truída na Praça Lauro Müller, com um Torneio de
Dente de Leite de Futebol de Salão, entre equipes
de vários estabe.lecimentós de ensino,' a cargo da

Comissão M,unícipal de Esportes;
Entrega ao público de mais uma quadra asfaltada, na
Rua Barão do Rio Branco; ,

Entrega oficial das várias áreas no Parque Industrial
do Campo da Agua Verde;

,

Entrega de duas Escolas Municipais, sitas nas; locali
dades de Veada' e Pacíencía dos Neves, construidas com
recursos do Governo da União, MEC e Municipalidade;
Visita ao I prolongamento da Avenida dos, Expedicio
nários, em construção, no "Campo da Agua _Verde,
principal acesso ao Parque Industrial; (

Entrega da nova ponte no rio Agua Verde, nas ime

diações do Centro de Educação Física Benedito Th.
de Carvalho Junior; ,

Entrega oficial da Avenida no bairro Jardim Esperança; e
Criação da tscola Municipal de Cachoeira, distrito de
Paula Pereira, Decreto n.? 377, de 10 de março do
corrente ano, já em funcionamento no atual ano letivo.

Canoínhas, 21 de março de 1972.

Exmo. Sr. Diretor do Jornal
Correio do Norte
NESTA 2.
Prezado Senhor:

Venho por intermédio desta' 3.

comunicar a V.Ss., que a firma
"Gaston Mar:io Cszamajcu Bo- 4.

jarski - Representações e Con

signações", foi designada repre
sentante do MTPS-FUNRURAL, 5.

para os municípios de Cenotnhas,
TrêJl Barras e Major Vieira.

Informo também, quê o aten

dimento 80 interessados terá
íníctó no dia vinte e sete do
corrente mês, em ho,á'rio co

mercial, na Rua Vidal Ramos,
::I47� - 1.0, andar.

7.
8.

Plano parà 1972
G. E. Germano Wagenfurter 58.738,40
E. I. Buriti - Santa Cecilia 12.00G,00
E. B. Luiz Davet - Major Vieira 47.964.00
E. B. Irmã .Irene - Santa Cecília 110.312,00
E. I. Sereia - Canoinhas 12.00"0,00
G. E. Frei Menandro - Três Barras 83.538,40
E. I. Timbozinho -- .Iríneópolis

'

24.000,00
G, E. Àurora Jsblonskí - Rio Negrinho 167.:i01,OO
E..B. General Osório - Três Barras 33.564,80
E. R. Sofia Souza - Km 34 - Itaiópolis ,220.064,00
E. R. .Valentín Ribeiro - Monte Castelo ( 50.000,00
E. I. Tuneiras:"_ Itaiópolis 12.000,00
E. B. Alinor V. Côrte - Pepanduva 132.034,40

Verbas Salário de Educação e, Fundo de Participação 'dos Estados.

Os dados acima foram fornecidos pelo Deputado Therézio
Netto, que se eacontra em' nossa cidade. devendo retornar hoje
para Florianópolis .

,
Sem mais e esperando contar

com sua valiosa colaboração,
para divulgação do que neces

sário for, dentro do programa
de 'Assistência Rural, instituído
pelo Governo d a República,
subscrevo-mel

-

Atencio!4am,�nte
MTPS-FUNRURAL

DIRETORIA DE E.DI FICAÇÕES

Representante
'.

6aston. M. C. Boiarski
Repr. é Consignações

Novela é com a Canoinhas

As 09:00 e às 09:30 /horae
O Destino de Elisa

Drama de Cada Um
� CANOINBAS,
..uito maia rádió

Inauguração de Armazém A'grícola/
blícos e Planejaéaento, os' quais por motivos
superiores, dificilmente comparecerão, devendo I
representar-se. Os Deputados Aroldo Car-valho

Je Therézio Netto, devido a êleição do Diretó�i9 '1Regional da ARENA, a ter lugar amanhã em

Florianópolis, também deíxarâc de comparecer. '

•.�
Ao 'sr. Massatomo e familiares, anfitriões da li

f�'sta, os no�sos_ melhores cump�ntos.

Está prevista para amanhã, peles 11 horas, na
localidade de Legeado, distrito de Felipe Schmidt,
a

_ inauguração de um grande Armazém Agrí
cola, de proprredadedo sr. Massetomo Murekami,
destacado e próspero agricultor de nossa região.
Ao 'ato deverão comparecer sutoeidedes e

vários convidados. Foram expsdtdos convites
aos Seere tários de Estado, da Fazenda, Segu
rança e Informações, Agricultura, Serviços Pú-

ROUPA BR'ASTEMP
\
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CORREIO DO NORTE 25.05-1972

In�ústria �e Ma�eiras Zaniolo SIA
\ c G C (M F) 83.187.294

Relatório da Diretoria.
Senhor� Acionistas:
Em cu�\rimento as determinações legais e de conformidade co os nossos

estatutos, temos a \atI'sfação de apresentar-vos, para apreciação e

jUlg�m
to, o balanço

geral, conta de lucros e perdas e demais documentos referentes ao ex cício encerrado
em 31 de dezembro \de 1971, acompanhados 40 parecer do canse' o fiscal. Estes.
documentos, bem CO!;D.o os demais, acham-se a disposição dos �nhores acionistas,
documentos estes, que\dão conta do desenrolar dos negócios durante o ano findo e

e::cprimem a sítuação d�\ nossa so�iedade. (;oloc�mo-nos, outro,fkn� ao vosso inteiro
dispor para quaisquer \, esclarecimentos que Julgardes necessáríos.

�
-

ICanoínhas, 28 de fevereiro de 1972 -Ó,l
\ I

Alcidio Zaniolo Milles Luiz Z./niolo
\ Diretor Direto!

Modesto Zaniolo
Diretor

Altavir Zaoiolo
Diretor

8 a I a n ç o G ar a I ericerrado em 31 I� dezembro de 1971
....

\ I '.

I/PASSIVO,.

iXIGIVEL .

C/C�feDte., Dpls. deecontedae, Título.
8 p�gar, Bc08. C/Empréstimo., etc. 8.070.U9,14
I

.

INEXIGIVEL

A T v O
\\
411.383,94
\

Duplicata. a receber. e/Correo�e., Esto- \.
quea, Títulos, Cauçõel, Açõe., etc. 9.20!1':p93,OO

IMOBILIZADO \
Imôveís, Móveii e Uteneílios, Veículo., \,
)oltalllçõe, e Equipamento. Industeiaie 5.486.075�93

\ ,

CONTAS COMPENSADAS \" l
Valores Gompeoladoll 477 193.681

,

TOTAL DO ATIVO 15,M9.uoli\
l \

C
..fmta\

DISPONIVEL
Caixa e Bsncoa

REt\LIZAVEL

r

:Capital e Heservae 7.101.857,49

CONTAS COMPENSt\DAS
Valoree em Compensação 477.193,68

TOTAL DO· PASSIVO 15649.170,31

Demonstração. da LUCROS E PERDAS
'li

Deepeeas Opereoíonais "
Deepesae de Produção

�.\Deepesae de Veodal
.
�8 640,19 R Jeito. de Produção

Deepeaas Finenceíraa 1803,553.02 Rec itel Divereae J,
De.Pllas. Tributárial. I.

,li 603.028,83 \
.

Estoquee em 31/12/70 . 2.072.425,20 EetcqÍil,em em 31/12/71

RProv. p/DLevedOfSe I dDuv.ido'�I, FUjO...
;

Reverl�\Prov. p/Devedores DUV_id_.__1_1_.0_6_2,_O_8e.erva egal, ai o díspoeição
Allembléia, etc.

.

'

839.510.00

___T_OT_A_L_ DO' DEBITO I 12.920.093,94 T_��T....A-L_D-O-C_R_E_D-I-T-0----1-2....92_0_.0_93_,_94
, \

,
O presente bafanço geral do Ativo e Passivo, l!,.em como a demonstração da

conta Lucros e perda�J.' .são copias fiéis. do registro feito �. !ivro Diário n.? 14, às fls.
453 a 457, livro eS.:.;1t.e'registrado

sob n.? 9.383 no Cartório

''(1.' e.
Comércio e Anexos- em

25 de j,qlho de 196,. ,\., .

Modesto zaoiolo

.•
j Alcidio Zaniolo Mille. Luiz Zani\.!c Altavir Zaniolo

r, Diretor: .

• •

Diretor \ Diretor

:, Mdles LUIZ Zaniolo \
, Tec. Conto CRC-SC 0289 - DEC 40 259

o E S' I T O r

CREDITO

10.187.479.54

147.982.32

2 573.570,00

CER DO
abaixo assinados, membros efetivos do conselho fiscal da' Indústria de

Madeiras
..
� aniolo SIA, reunidos para. tomarem conhecimento do Balanç Geral, Lucros

e Perda .: Inventário Geral e demais contas e documentos, com relação ano findo,
depois e constatarem em tudo a mais perfeita ordem, recomendam a sua aprovação
pela Assembléia Geral Ordinária.

.

Canoinhas, 28 de fevereiro de· 1972. 1

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

Compre cõocolates
na

Feira, da Pascoa

Dedarar para obter ajuda
Cada proprietário que in

formar adequada e verda
deiramente a situação de
seu imóvel. rural, ficará
habilitado a ter mais facili
dades de crédito, assistencia
técnica, mecanização, eletrí
fícação e imposto pago pela
utilização social e econômica

.

da terra.O SistemaNacional
de Cadastro Rural será, as

sim, um instrumento de mo

dernização do Brasil interior.

Em Canoinhas um

te

sentante

Agora, os e Inseticidas Manah, dire
mente da' fábrica 8 preços de fábrica.

Rua Paula Pereira, 787 ,

Compre cf)ocolates
na

Suspense?
Assim Aconteceu.

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

Diariamente às 15:00 h:

Suces.so Nota 1350

Compre cf)ocolates
na

feira da PascoaCunoinbas

Prefeitura M�nicipal de. Canoinhas
VIS

Os c ribuintes que ainda não receberam os ,
.

s de

Iançamento deverão procura-los Da repartição de Fiscalização.

Canoinhas, 7 de março de 1972.

CLE�ENTINO PIECZARKA - Tesoureiro 1

Municipal de Três B

VIS
De

. ordem do
.

o Municipal, torno público
que durante o mês de ç , s contribuintes inscritos
deverão recolher na esouraria Mu

.

ipal, a Taxa de Re-·

novação de Líce {Alvará), referente ao xercício de, 1972,
sobre cio,' indústria, profissão libe e autônomo.

Barras, 7 de março de 1972.

José Schavioski - Tescureiro ln

João (araro
C ia .. S.A.
�. .

Geral Ordinária

EDITAL
Ficam convidados os eohores acioníst da firma Jacó,

João Cararo & Cia. S.A., cem s e De Rua Co onel Albuquerque,
'936, em Canoiohae:'SC, para comp recerem reunião da assem

bléia ·geral marcada perfi o dia 8 e abril ae 1912, na sede da
Socieuads 00 endereço acima, para elíb Zarem sobre os seguin-
tes assuntos:

.

. ORDEM Da � IA
'

1.0 -, Leitura, discussão, vo�o aprovação do Balanço
Geral encerrado em 31 de deze5)lro de 1 1, assim como todos
os demonstrativos que acomparam O mes .

2.° .. Ratificação e coo rmação do efaBt ento do diretor
sr. João Cararo, afastado e ] 4 de setembro de 971.

3.1) -: Fixação dos oDorários' da Diretoria p a õ exerci-
cio de 1972.

.

4.° - -Outros a untos de interesse da socíedad

Obs. Ache -se a disp.osição dos senhores scíonís s no
Sede da Socieda OE! documentos de qus trata o artigo 2. do
Decreto 2.627 d setembro de 1946.

Cano' hss, 28 de fevereiro de 1972.
ANTONIO- CARARO - Diretor Gerente Comercial 1

.

de Páscoa

, .

5:::====I:======::=:=:::==:a:::::::=:=::::::==::::::::::::::::::u::===:::::::===::::::::::===
.. . ..
.. ..

I �!�!! �!!�!�aact:�eleme I
ei . Crt"1W�159/1!� iã
D Clfoica dentária �:..;!w)lGl"�iian�. ii
H �-"�- EspeCialização em O<:toBt,qpediatria. 55

. •• . Hor8 ada "',.... ••

� �
:: Praça Laaro Müller, 494 Fone' 369 ii
- "

:I=:::::=:=::::::::=::==:::=;J::=:===:::::===:::=:=:::�=:::::::::::::::I:=:=:::'H::=:::=:�::::::

Cariões
Grande sortimentos. pelos menores preços.

Impressora Ouro Verde Limiiede
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sociedade
Beneficente, Operária

Fundada em 09/04/1922 -- Canoinhas-SC
,

>I

Programação para os ·festejos de seu dnqüen,tená lo
A Direto'ria da SBO, leva à públíco, para conhecimento

de seus �"soci'ados, SUII programação em comemoração ao

seu CINQüENTENARIO - 1922 - 1972.

Parte social

.

Baile do Chopp, dia O I-U4· 72, . cujos canecos' forem
confecctonados com dizeres alusivos eOI> EO liDOS.

Música 8 cargo da BANDA PADRE MAURICIO da
cidade de Mafra. Chopps o meíhor .- BRAHMA.

'

x X x

Baile do CINQüENTENARIO, <ii� 29-04-72, no qual,
iremos prestar nOS8a justa homenagem aos abnegados fun

dadore� e suas exmas. famílias, Sf8. Carlos Stange (falecido),
Frederico 9uant �falecldo�, Francisco N. Fuck (falecido], Jacó
Fuck (falectdo] � Otto Hoffmann, residente atualmente na

ciàade de Itsjaí.

.

Nosso agr�decilD"ntJ também, às Diretorias anteriores,
que tão bem souberam dirigi-la.
Músiés ao cargo do MODER TROPICAL BANO, de Mafra.

Parte esportiva
"BOLA0"
Ínaugureção da nova cancha oficial de BolA0 dia 21.04�72

com os boJonistas nossos associados, .e autoridade locais.
.'

Pistas oficiais eonstrutdas em comemoração ao Cín

qüentenârto da Socieda�e. Não foram medidos esforços para
sua construção, deverá ser o cartão de visitas de nossa Sede.

.

,

�s competições boloulstícaa entre nossos associados

prolonger-se-á até dia 28 04 72.

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

premios, meualhes e troféus, por clubes maaeulíuos convida

dos de diversas cidades do Eetado.

Dia 06-05 e 07-05;, com equipes fl:mioioas, também

visitantes.

Ap69 estes, jogos, iniciaremos então o TORNEIO CIN·,

QüENTENARIO, entre os clubes de nossa cídade.:' .

Dias 13 e 14 05,' torneio 'de bolão à car.go do SESI local,
abrilhantando. assim, com sua colaboração, nossas f�8tiv;da<jes.

, "FUTEBOL -DE SALÃO"
,

Dia l.0 de maio,
-

hevets um torneio de futebol de

salão à cargo também do SESI. Da nossa -cancha de eilportes

Sérgio Augusto Meyer.

OUTRAS FESTIVIDADES

Dls 09-04,72, dia de sue fundação, haverá alvorada

festiva e hasteamento de nossa bandeira.

'Dia 1.°05.72 - DIA DO TRABALHO, como nos anos

anteriores, haverá churrasco de confraternização em, nossa

Sede Social.

Coutamos com o eomparectmeuto de nossos associados,

prestigiendo nossa i! programações sociais e esporttvas.

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA
j' .

•

José Almeida Pereira Sobrinho � Presidente 5 '

CerâmicaAlvino Vo�tS.A.
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas desta secledade,
a se reunirem em 'Assemblêia Geral Ordinária, que terá lugar
na sede social, r,i! Rua Paulo Wiese" s/�.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 Fiscal" referentes. ao exercício
de 1971;'
Eleição do conselho fiscal e respectivos 'suplentes para_

o exercício de 1972;

'3) Assuntos de interesse geral.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, para

os efeitos legaiS, na sede social, 05 documentos a" que se

refere o artigo 99" do deçreto-lei n,? 2627, de 26 de

setembro de 1960.

1)

2)

'Canoinhas, 15 de março de 1972.

Harry Vogt - Diretor Pi'eside,nte } ,

Soc. Benefic,ente O�erária
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 Mauricio
da cidade de Mafra. Os canecos foram confeccionados com

dizeres, alusivos ao cínqüentenárío. O chopps será Brahma.

, ASSOCIADb" prestigie' mais esta promoção de

sua Sociedade.

Pelo vosso comparecimento, antecipamos os me

lhores agradecimentos.

Compre cõoeolates
na

Feira
.
da Pascoa

'Prefeitura Mun.

de

De Convite

Tesoureiro n

O maior desfile musical

de todos os tempos.
Diariamente às 13 .horas:

Canoinhas 7a
Sensacional

Rádio Csnoinhas
s�!ira. �A�A<;!��

Gaitas de Boc�chimbo
Cintas com inici ... a�eiras, t.enços, Meias,
Camiseta squeiros, �!ites, Cuias e

Bom spar� �himarr��, Abotua��..!!�cos,
Sandallas legitimas Havaianas.·�

Compre cf)ocolates
I

na

Feira da Pascoa

'Baile do

A DIRETORIA 2

/

Juízo de Direito da Comarca da Canoinhas - Estado de Santa Catarina

Edital de Praça 'com o prazo de vinte (20) dias
o Doutor JOlllé Geraldo Batista, Juiz de
Direito da Comarca de Caooinbes, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos. que este edital virem.
ou dele nntjcia tiverem. que o oficial de jU<tlçs
deste Juízo ti que e!!.tiver servindo de port e iro

dos auditório", levará a público pregão de vcuda

e arre�atação, a quet:n Illais der e maior Ianço
oferecer sobre a eespectivs avaliação. no dia 18 do
mês de abril, do corrente lino, às 14,00 boras, à

porta do edificio do Forum local. O� .seguintes
bens. penhorados a CAROLINA PRUSSAK. na

execução de, sente.oça que lhe move MIGUEL

MELECHENCO: 1. 'U.n terreno rural. com a

área de 289.492 m2 (duzentos e oitenta e nove

mi], quatrocentos e noventa e dois metros qua

drados),· ou sejam 11 alqueires e 38 litros e meio,
situado no lugar «Rio dos Pardos ou Rio d'AreiB».
deste município ti comarca, demarcado devidsmente

e coofrontendo, de um lado com terras de Fr9n

cisco Prusaak, de outro lado com ditas de João

Pruesak. de outro lado com terras pretendidas por
Pedro Bigas e de outro lado com ditas de João
Sabatke, devidamente transcrita no Registro Imo
biliário de�ta comarca, sob n.O '3.731; avaliado

em Cr$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos cruzeiros};
e 2. Dues casas de madeira, em perfeito estado

de uso e ecnserveção e demais benfeitorias, edifi
cados no terreno acima descrito; avaliadas em Cr$
2.000,00 (�ois mil cruzeiros), tudo no total de Cr$
7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzeiros). E, par.
que chegue a noticia ao conhecimento de todos a

quem POI!1i interessar: se passou o presente edit'al,
que serâ afixado no lugar público de costume.
nesta cidade, e, publicada na imprensa local, �a
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de

Cenoiohes, Etitadó de Santia Catarioa,' aos dois

dias do mês de março de .mil, novecentos e .eten

ta e dois. Eu, ZAIDEN E. SELEME) Escrivão,
o subscrevi. ·3

JOS� GERALDO BATISTA '- Juiz de Direito

Prussek, de outro lado com ditas de João Pruasek,
de outro lado com terras pretendidas por Pedro

Bigas e de outro lado com ditas de João Sebatke,
devidamente ,traDscrita no Registro Imobiliário
desta comarca, Bsob n

? 13.731; avaliado em Cr$
5 500,00 (cinco mil .e quinhentos oruzeiros); e' 2.

Duas casas de madeira, em perfeito' estado de uso

e conservação e demaia : benfeitorias. edificados 110

terreno acim,a deacrito; avaliadas em Cr$ 2.000,00
(dois mil cruzeiros), .tudo DO, totlil de Cr$ 7.500,00
Csete mil fJ quinhentos cruzeiros). E, pára que

chegue. a noticia ao conhecimento de todos a quem

posse Inte�e!lsar, se passou o presente edital, que
será afixado no lugar público de costume. ne8ta

cidade, ,e, publicado na imprensa local, na forma
da Lei, Dado ii! osssado neste cidade de Canol'

nbss, E,stado de Saota Catariaa. 80S dois dias do

mês dI! março de mil.' novecentos e setent .. e dois,

Eu, ZAiOEN E. SELEME, Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GER\LDO BATISTA -- Juiz de Dir eito

Juízo da Direito da' Comarca de Canoinhas - Estado de Santa Catarina

Edital de Praça com o prazo de vinte (20) dias
o

IDoutor José Geral.io Batista, Juiz de

Oireito da Comarca de Canoinhes, Estado
de Santa Catarina. na forma da Lei. etc.

FAZ SABER a todos que este edital virem,

ou dele noticia tiverem, que o oficial de jUltiça
deste Juízo e que estiver servindc de porteiro dos

auditórios. levará a público - pregão de yenda e

arrematação, 8 quem maia der e maior lanço ofe

eecer sobre a respectiva avaliação, no dia 18 do
mês de Ibril, do corrente ano, às 14,00 boras,' ã
porta do : edifício do, Forum local, os seguintes
bens, penhcredos a CAROLINA' PRUSSAK, 08

r.xecução de sentença que lhe move ALEXANDRE

NOGATZ: 1. Um terreno rural, com a área de ,

289.492'm2 (duzeotos e' oitenta e nove, mil, qua.

troceutos e noventa e doia metros quadrados),. ou
sejam 11 alqueires e 38 litros e mejo, situado DO

lugar «Rio dos Pardos ou Rio d'A da». deste mu

nicípio e comarca, demarcado devidamente e con

frontando, de um lado com terras de Frsuscisco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
25.03.1972

I n d ú

s t r i a e Comércio

'Irmãos Zugman S/A
.

f
c. G. C. 1\1. F. 83 187 930/001

elatórlo da Dlretorlô ISenhores
'

cíonístas:
Em eump mento às determinações legais estatutáril!s, temos o

prazer de apresentar e submeter a apreciação dos senhores jâcionistas, o

Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1971, as centas «Lucros
e Perdas» e o Parêcer do Conselho Fiscal. Pelos documentJIs aqui publi
cados, demonstrambs claramente a situação, econômica e financeira da
sociedade, permanéndo ao dispor dos senhores acíouístasjpara quaisquer
esclarecimentos qu� [ulgarem necessários. Icanoinhaslsc, 31 de dezembro de 1971. t

: ,A DIRE10RIA
Resumo do BalanÇo Geral encerrado em 31 de ilftezembro de 1971

Diaponibi\idad: T I V .0 I
Caixas e Bancos 'i t 613.122.16

Imobiliza4o I,

Terrenos, maquinários e instalações-Matriz, Jnaq. e

instalações-Filial, nlaquinário agricola e inst.,:constru
ções e in�talRções,'1construçõe!l e instalações fc/melho
ramentos, veiculas', e' acessórios, móveis e uten�ílios,
móveis e uteDsí}ioS�Filial-Ctb8., ferrameft��s, semo

ventes, Correção �onet. do Ativa, Imqbil)zado e

direitos

s/expcrtaçãb/I
5.729.732,35

Realizável \
A curto prazo: :

Bco. do Brasil S/A �/vinculadas, Bco./Itaú América

SIA c/caucíonedss, �,madeiras extrat�?as, eatoques
diversos, Titulos a receber e C/Correntes 10.412.206,92

U I
A longo pra�o: i'

Adicionai Lei 1474/51: Eletrobrás Lei�156, obrigações
reajo do Tesouro Naci9nal, O.R.T.N.J�/Correção Mo

lÍe�ária, Adicional BNE>E, Decreto ,Lei 157, Sudsne,
Embraer, Reflorestamt;Dto, particiI}�c;;õe9 em outras

Firmas, Fundesc Lei 4!!25 e ContaóS Correntes 1.820.724,53
" i,

Compen.ado' ,J '

Ações em caução, Títtilos descontados, Titulas em

cobrança,. Titulas em co�:;r. cauçQ1o, Titulas a, receber
em Carteira' e Titulas ndossadtis c/eobrance 5.756:205,44

I
Reaultado Pendente í",

'

,

Depósitos c/garantias
J 1 .,

3.037,41
II Somas '�otai, do Ativo 24.335.028,81

PA�fsIVO
Não E.igível '� l

Capital Social, Fundo de Re,.erva Legal, fundo
p/sumento de Capital, Fun1,0 de Deprectsções, Fundo
de Depreciações c CorreçãolMonetária, Fundo p/de
vsdcres ,duvidosos, F�ndOf1!especla� p/aumento de

Capital, Fundo de Manute ç�o do Capital de Giro e

O.R.T.N. c/Corre�ão Mon?, árJa ,I, 10.647.695,18

Ezigível j!.,
A curto prazo: I' �

,

Títulos a

pagar-.Mat�jZ�\\TitUlO�
a pagar-Filial. Títulos

descontados, obrlgaçoes1a pagar e Contas Correntes 4.730.51&;'77
,

A longo praz', '.
'

Bancos c/caução, Cont ,s Corr-utes, Bancos c/emprés
timos industriais, Ba !!OS cjemt:)réstimos agrícole e

Banco do Brasil c/Pa,ep c/cauçãfJ 1675.787,51

Compenaado ;
.

Caução da Diretoria /e efeitos a c,, brar 5.756.205,44
.

Relultado 'endente ,

Lucro em suspenso, à disposição d6 Assembléia Geral 1.524.823,91
'\

amas totais do· Passivo 24.335.028,8l
1 \ '

Demonstraç o da conta � «Lucros e Perdas»

Despesas Adminis rativas, Depreciaçõe'$ Duodecimais

7!, Depreciações �/existentes em 1970, Conta resul-

hdos diversos, ,% (!l/Títulos e obrigaç'ões a receber

(Fundo P/devei'
res dUVidosos), Fundo. Manutenção

Capital de Gir I e Funda de ResHva L\gal,
Lucro suspens

!
a disposição da Assembl' ia Geral

Somas totais do Débita

Lucros e Pe as. Conta resultado Serrari� 3, Canta
resultado S ,rraria 4, Conta resultado Serraria 5,
Conta resul do Serraria' 7, Conta resultaao Indus-
trial Matriz"Conta resultado Industrial Filial' Curitiba,
Conta

relU
ado Industrial Filial São Paulo, Conta

resultado aminaàora, Revenão do Fundo

p/devedor' s dU'l[idosos, \
3.138.264,92

,o' Somas totais do Crédito 3.138.264,92
� 'noinhas SC, 31 de dezfmbro de 197\l.

I.aac Zugman - Dir. Gerente \
Olival A. Witt - Técnico em C!;ootsbilidade

. Reg. C.R.C. 38V6 - D.E.C. 2729

J Parecer do Conselho Fls'cal
" Os abaixo assinados, membros efetivoB do Colselho Fiscal da'

firma NDUSTRIA E COMERCIO IRMÃOS ZUGMAN S/A:\estabelecida na

Rua aula Pereira, 1013,' em Canoinhas, Estado de Santal Catarina, tendo

proc dido o exame do Relatório da Diretoria, Balanço Greral encerrado
em ,1/1%/1971, Demonstração da conta «Lucros e

perdaSl>1
demais contas

reI ivas aOI e,xercicio de 1971, constataram a exatidão de ses documentos
e 40 de parecer que a Assembléia Geral dos senho 8 acionistas os

ap ove, bem como todos os demais atoB praticados pela Diretoria.

Canóinhas se, 31 de dezembro de 1971. .

Acácia Pereira.Moacyr de Paula e Silva. Miguel F tea ProcopiBk

1.613.441,0 1
1.524�823.91

3.138.264,92

Madeireira
Nov Mundo SI

Compre c!)ocolates
na

Feira da Pascoa

79.538.609/);

I
, Cooperativa'

Agro Pecuária de
'Canoinhas Ltda.

assembléia Geral Extraordinária
Editai deConvocação

De acordo com os Estatutos
, Sociais, ficam convocados os se

nhores associados da Cooperativa
Agro Pecuária de Canoiohas

Ltda., em pleno gozo de seus

orre itos sociais, para a Assem

bli>ia GeralExtreordínárta, a ser

reallzada em sua sede social,
sita na Rua Paulo Ritzmano, n..
20, nesta cidade de Canotnhss,
Estado de Santa Cate rrna, às

7,30 horas do dia 04 de abril
de 1972, em Primeira Convoca

ção, com o mínimo de 2/3 de
s eus essoctsdos, às 8,30 horas.
em Segunda Convocação; com

o mínimo de metade e mais um

de. seus associados, às 9,30 horas
em Terceira Convocação, com

a
. presença de no minimo .10

(dez) associados, na qual haven
do número legal, será discutida
a seguinte

ORDEM DO DIA:
1) Deliberação sobre 'financia·

menta &OS associados através
da Cooperativa, para conseguir.
08 subsidias de juros pejo Fundo
de Estimulo, da Produtividade
- Ji'EPRO;
2) .

Assuntos gerais.
OBS: Para efeito do .cálculo

de quorum para insta

lação da Assembléia, esta Co

operatíva tem 418 aasociados.

Caooinhas, 21 de março de 1972.

WALDEM!RO NOERNBERG
Presidente 2

,

,

Relat6rio da Diretoria,

Acionistas:

Publicação Oficial da

Pre eitura Munidp I
Canoinhas

Antonio Souza Costa
Dir. Adm.

Senhores

Em cump imento às determinações l�g&is es'- tutárias,
temos o prazer detPresen�r

e submeter a apreclsção d� senhores'

acionistas, o Balanç Geral encerrado em 31 de dezemb( de �971,
as contas de Lucr s e Perdas e o 'Parecer do Cons ho Fiscal.

Pelos documentos ue aqui publicamos, damonstramo claramente

a situação eCODÔmi'[a
e financf'ira da floci.edadt., PI rma�ecendo

ao dispor dos senh re� acionistas para quaisquer es! larecímentos
que julgarem neces áríos.

Palmas (pr)\ 31 de dE'zembro de 1971.

i
'

\ A DIRETO' IA

Resumo do Balan� Geral encerrado em:31/' ezembro/71
" \A T I V o I

.

IMOBILIZAI"
./ ,

.

Terrenos, construções e instalações, maquinár os e

instalações, veiculas, óveis e ut,ensilios, semo entes,
ft:rrament8l!o :! Correç

�
o Monetária .' 973.085,60

DISPONIVEL
188.999,39

LIVRE
N

diarjamente às 21 :00 horas.

I
A longo prazo. I

Ações, Adicionei Lei 1 74151, ORTN

c/C�Cr.;
ção, Adi

cional Empr. Lei R.

Plt�."
Eletrobrás, O, N, R�flo.

restameato, Sudene, E braer, madeíras : extrativas,
Decreto Lei 157 Adicio al BNDE e Cont Correntes 1.765.285,79

" 1
, A curto prazo: �) i"

Titules a rc:ceber, estoqu@�\diversos e Coqias CorrlL'DteB 1.148.785,02

COMPENSAÇÃO\ I
Ações em caução, Titulas endos.. d,elicontados, Tit.
endos. cts. eobr., Titulos a reco Cart., 'Bco. do Brasil

S/A cta. eobr .• Bco. do Br tl S/A Tl. dese., Bco.

Bradesco S/A Tit. d. e ,B. Bra' asco S/t cta. cobrenca

.

.. :m; t:�; 7: O

4.208,293,74

,

NAO EXIGIVEL '·1 "

Capital, Fundo de resultado d ��rticipação, Fundo

p/aumento de capital, Fundo eLíidepreciação, Fundo
p/dev�dores duvi�osos, Fun�o�,�RTN e/Correção,
Fundo de Correção MonetárIa, "!Fundo de Reserva e

Fundo de Manutenção caPital,\'
e Giro Próprio

II'

EXIGIVEL l
A longo prazo: I �.

Contas Correntes, Titulas a
!. ag'r e Empr, à Ind.

A curto prazo: \.
Contas Correntes, ;---:Titulos, pag�,r, Titulos descon-

tados, TitUlO,!! e�dos. deSCO? e

Obi��gações
F. a pagar 1.397.051,41

,

COMPENSAÇÃO}
ii' \

Efeitos a cobrar e cauçã9 da Dír, \ 132.137,94

TRANSITORIO # I'
,Lucro em suspenso à �SPOS\ÇilO d� Ass@mbléia

�
Soma total dp P 'seiva

ff
.

\. \

Demoustraçã4 da conta

�'Lucros
e Perdas"

Depreciações, Despe8a� Administrativ s, Rev. Fundo
p/devedores dl.ovidosq', Fundo Manute ção Capital de
Giro Próprio, Lucro lbistr-. à Dir. e F \ndo de Reserva 387.172,80
LUt!ro em suspenso � disposição da As\embléia 231.222,73

Stma total do Débit�,
'

, 618.395,53
ii / - �

•

.Resultados diverso� RE'ver"ão fundo dev�doresduvidos,os e custos e vendas
'.

�\(Soma total do Crédito

Palmas (Jr�. 31' de dezembro de 1 �:71.
laa c Zugman - Diretor IndJ'strial

O.ni Coda pacp.eco - Técnico em. Contabi�\d8de, Reg. CRC-SC
sob n.o 4938 - com Inecrição Secundária PR.\ CRC-PR D.o 164

,

Iparecer do Conselho Fisc�
.,

,

O b
.

d \
s a 8 xo assina os, membros efetivos do Conseltlo Fill-

cal da fi�ma ADEIREIRA NOVO MUNDO SIA,\estabeleclda na
Rua BarBO de Capanema, n.o 1189, na cidade de \Palmas Estado'
do Paraná, t@ do procedido o exame do Relatório da Óiretoria
Balanço Gera encerrado em 31 de dezembro de l' 71, Demons�
tração da co a Lucros e Perdas"e demais contas, relativa!! ao
exercicio de 971, Constataram a exatidão desses d' cumentos, e

silo de pare r que a Assembléia Geral rlos senhor s acionistas
Os aprove, b como todos os demais atos praticado p la Diretoria.

Nivaldo Roeder, - Moacyr de Paula e Silva - Raul Sardá

Caix& e Bancos

/ REA.LIZAVEL

132.137.94

2.343.092,04

104.789,62

231.222,73

4.208.293,74

618.395,53

618.395,53
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CORHEIO DO NORTE 25.03.1972

Aniversariantes da, Semana
ANIVERSARIAM#SE DIA 30: "a senhora dona

HOJE: as senhoras donas: Clara esposa do sr. José Prim;
Thereeinha esposa do senhor o jovem Dionizio Dreher; a

Ademar de Oliveira Godoy e
senhorita Rosangela Olsen.

Hedtoig esposa do sr. Carlos DIA 31: a senhorita Leonv
Metz; os senhores: Roberto Tereeinha Ferreira; Cl menino
Enneis S. Piih» e Fetix Iaidott: Marcos Romeu filho do sr.

Mario Moebius.AMANHÃ: o senhor AfOn,so
Rohrbacher, a menina R.osa
filha do sr. Nivaldo Damaso.

DIA 27: as senhoras das.:
lvanir esposa do sr. Theodoro
Tarcheski, Lidia esposa do
sr. Teodoro Cordeiro e Eliane
Maria esposa do sr. Corneiio
Tremi; o senhor Friedrich.
Breuhardt; O jovem Igor
Peixoto; o menino Guilherme

filho,
-.

do sr. Nivaldo Roeder.

DIA 28: as senhoritas:
Fridolins (Iuebert e Terezinhe
Hoüer; o jovem Haroldo
Healer; os meninos: Alberto
filho do S1. Germano Bayers
tortJ e

-

'Osuair filho do sr,

.Basilio Szengeuh, residente
,}�f""em Cianorte-Pr,

f,

DIA 29: a senhora dona
Cata esposa do sr. Atuo S.
Sakr: o senhor Paulo Frank;
a senhorita Alia Cador; os

/ meninos: Moacir filho do sr,

Theodoro Tarcheski e Ademir
filho �o sr. Ângelo Alberti.

Compre c[)ocolates
na

'

feira da Pascoa

Aos aniversariantes deseja
mos muitas felicidades.

o,

preco,

exige

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas da tnanhã e
,

às 05:30 horas da .tstde.

','

"'.

Venfla até aqui. '

..

Não importa q
,

suas mágoas seja
r. enormes. Noss ombros também são.

ir . E nossos pia s são de curar qualquer
i;: I Tudo o e v. precisa fazer é

f� \ pra gente, ndo e quanto está doendo.

n�� Nós udamos direitinho o seu caso,

i�l apreseÁamos suqestões e v. resolve.

kb, Ri60lve o carro, a cor, o plano. ,

tSl\'jf plós ficamos com a outra parte e

Plovidenciamos financiamento, papelada, etc.
,. Então, fica resolvido assim: v. pára
de chorar e traz suas mágoas até aqui.

'", Nós nos encarreqaremos de, dividi-las
:pt

em quantos sorrisos v. quiser.

Recebemos � agradecemos
a seguinte comunicação:

ROIARY CLUBE
DE CANOINHAS
Canoinhap, 18 de março de 1972.

limo. Sr. Diretor do Jornal
«CORREIO DO NORTE»
NESTA

Prezadc Senhor:

Servime-eoa da presente para
. comunicar a V. Sa. que em data
de 8 do corrente eate clube ele
geu seu novo Conselho Diretor

para o período 1972/1973 e que
ficou assim constieuido:

Presidente: Paulo Eduardo Rocha
Faeie

Vice.Presid.: Pedro Merhy Seleme
1.0 Secretário: Osvaldo Wrublevski
2.° Secretário: Raphael José Boeiog
1.0 Tesoureiro: Inocente Tokarski

2.0 Tesoureiro: Sergin Carvalho

Protocolo: Alirio Dias,

a c2.O Protocolo; Michel N. Seleme

Diretores sem Pasta: João Seleme,
OscarWerka.Geraldo SãoClemente
Boletim Mario Ferraresi

Avenida de ServiçosI
Diretores:

Serviços Internoa:
Arno C. Hoffmann

Serviços a Comunidade:
Cilas Lourival Ziemaon

Serviç08 Profissionais:
Frederico Kchíer

Serviços Internacionais:
Robin A. Collins

Sendo o que se n08' oferece

para o momento. aproveitamos
para apresentar n/proteetos da mais

alta estima e distinta conaiders çâo.

Atenciosllmente

F. )rOHLER -- Secretário

o

&, �A.·- CANOIN \S.SC
MALLON
Rua Vidal Ramos, I 195

"

REVENDEDOR
,AU1ORIZADO

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

Cine Cruz
LANÇADOR DE SUCES OS)

-:. A P R ,E S E N T.l -:

HOJE. • 20,15 hora.' - cen.ura 14 ano.

DOMIN O, a. 13,45 h - em matinê - een

Carlos M anda, o herói da série «Vigilantes R dovíãríoa»,
gore na sua mais recente produçã :

(Q

último
Um filrr.e oliciaI do moderno cinema b asileiro todo

filmado em cores!

DOMINGO, e trê. formidávei. .e••õe. a. 16 e 19
hora•• cen•• 1 ne. - A. 21,15 hora•• ce .ura 14 ano.

A Fama Film li apresenta uma super pr dução toda
filmada Cinemascope - Techni olor:

Taras- ulbas, ' o C

Taras
DIA 29, 4a. feira. 8 14 Ano.

o do moderno

Ação e víolencts, filmado

(ÚNICA
slumbrante colorido!

IS AO�

DIA 30, 18 ano.

"

DIA 01, .ábado • a. 20,15
A Coliimbia Píctures apresent

- cen.ura 14 ano.

arttn e SharonTate em

Arma Secreta

DIA

Walt Disney apresenta mais um esl etscular Desenho
Colorido e longa metra em:

A Dama o Vaga
Domingo de

OlA 02, domingo•. e trê. formidávei••e .õe.: 16 e 19
horas - censure li e. A. 21.15 hora. - •• 14 ano.

A Fox volta sp esentar os seus grandes s esses,

Agora Gregory eck ua soberba produção toda' em

Ci mascope - Techoicolor:

ANDE AMEAÇ
Não percam est filme record de bilheteria no mund inteiro.

.

.

_ Aguardem para eate mê'l
.

EstrelD O Sul-A Morte Ronda a�res:fa
5 par o. Interno - Aventuras '?�� Tio
Man

.

o - A Vingança dos Gladlaüores
BARRABAS

'

,--_.----------------..--...�

Para avisos e anúncios: Para seus impressos
PROCURE

Impressora Ouro Verde
.

.

Utilidade Pública.

Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoinbas A- casa dos bons serviços

eja qual for o tipo de cultura
,- .que você vai fazer.

Seja q'�a: �r � tipo d�
suas terras, ",��Ido/arenosas,
cansadas ... a �nah SIA

tem/�?acfubo�to.
ConsuJJe-O<",o representant�MANAH

,? desta região. '�,
Casa' Âgro Pecuária

de Pedro Ferreira
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de
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amar

C
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o

anOln as
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r:

Comparecimentos .!
No ae ão ordinária da Câmara Municipal realizada di 14 de março
do cor ente 800. compareceram OI seguintee Veread eu Suo João

Alfredo .Ivo Paul, Alfredo Franco,
.

Ad emar Sohuma
ulo Eduardo Rocha Faria e Beno Fridolin o uck.

!

Nã.o comparecimento,
Deixara de comparecer à leuão supra, OI V5rea1/>rel, Su. Francisco
Bueno de Siqueira, Edmundo Bittencourt, Guílherfle Peust, Henrique
Krzezinlkl e Pedro dOI Santos Corrêa.

li .

Expediente
!

Oficio n. 49 e 14/3/72, do Sr. Prefeito

Muni11
ai, encaminhando à,

Cal)�" ,I!_rojeto, d� Lei que autor�z8 ...

·a abert�r8.1' .crédito. especial, para
aqumçao. de laveI para ampliação do dutrl. industrial do Campo
d'Agua Verde, endo o mesmo despachado àfÍComiuão de Legillação
e Juatiçe, para �\emitir parecer; Idem, no me(.mo' oficio, reapoate à.
Iudicaçõee n.s

��2'
3/72, 8/72, 4/72,

7/72.
16/72. Idem, oficio do Sr.

Chefe do Poder Executivo sob o D. 50 di:e4/3/1972 deaignando para
Líder do Govero da Cala, o Vereador PIII lo Eduardo Rocha Faria.
Igualmente, da mesma origem o oficio

,
' 51 de 14./3/72 solicitando

modificação ao ar igo 1.° do projeto de �ei que autoriza 'renovar ou

firmar convênio c m a ACARESC CA,,09fação.de Crédito e Alei.tencia
de Santa Catarina lendo a nfatêria I�,�ra\ despachada à Comiesão
de Fin&nça. e Orç euto para exarar �recer. Pedido de iníormacõee
da Comillão de ínançae e Orçame�to. ao Sr. Prefeito Muoicipal,
'sobre o projeto' de i que autoriza illmção

da taxa .de licença e re-

novação, e dá outr i providencialoA sendo mandado encaminhar o

pedido ao Sr. Chefe o Poder Ex� utivo. Indicação n. 10/72, do
Vereador Paulo Edua do Rocha Flria, solicitando suxilio anual ao

Sindicato Rural de

can\'Dhal,
eend

.

.5 o mesmo despachado favcravsl
mente. Requerimento d Vereadolil Frencisco Bueno de Siqueira,
sclícítendc para conster n II Anaia {ija Câmara, Voto de Pesar pelo
falecimento da Ire.

EmilNogt�t.endO
o mesmo deferido DIl forma

ore.gimeotal. Ofícios ��Il!' .C.
â arai,

1
unícipaís_?':. Trê. Barrse, Laguna,

Vldal Hamoe e Itaiôpolis, co uDI,;ando a eleição e poese dai novae

Mela. I?iretor.a�; Oficiol do .0 1anente Delegado d'!_ 13.· Delegfl_9ifl
do Serviço MIlitar, OlValdo .

oorado Narlooh, dai Câmeras Munici

pail de Trê. Barres, 'Curitibaú t do Tenente Goronel Delso Leoter.
Peret Antooéu, Secretário de S urança e Informaçõel, todo. agrade
cendo a comunicação da eleiçã,� e ,pOlle da Meia Diretora do Poder
Legíelativo, Requerimento do ye eador Guilherme' Prust, solicitendo
lioença pOl) trinta dias, lendo/lhe concedida pelo Plenário. Pereceres
da•. GomillÕu de Legi;ilaçã8 e Juttiça, Fioanças e Orçamento ao

projeto de Lei que autorize lbertu a de crédito especial na impor
tância -de cr$ 1.680,00,' haveJl10 o esmo lido incluído, na pauta da
Ordem do Dia, da

próximi!leUão.Peque o Ex
Inscrito para falar no Peq 'eno Expe "eote, o Verea:ior Paulo 'E. Ho
cha Faria, juatifieou lua lIndicação,

'

eferente ao pedido de aoxilio
anual 80 SiDdicato Rural Ide Canoinh.. O Vereado.., Alfredo Ivo
Paol, igualmente in.erito, j1diue que pod a ao Sr. Prefeito Municipal'
em loa. Indicação, o reve��imento da e.tt da Bela Vista do Toldo-Rio
Bonito, e Dão o patrólati'iento. .

Oldem do Dl.,., '

Entrou em la. dilcuuãG e votação, o

pareê�da
Gomillão de Legi.

lação e Jultiçe e o prqlet.o de.
Lei qoe decio a de utilidade pública 8

Obra MillioDárÍlI" de Uígo. da ComuDidade vangélica .Luterana de
CODoinhal!l. OI. V'ereadq'kel Adhemar Schumac er e Paulo Eduardo
Rocha Faris, dileorre;m a re.peito,

rDaOife.t,ooDe
pela aprovação

do projeto, colocado d, projeto artigo por arti' a - votação, foi o

melmo aprovado. 1
.

E�l>licações PeSSoal!\
In.erito para falar, li Vereador Alfredo Ivo Pau', ,Ulle de queixal
que lhe fizeram algpol agricultorem da região do diikito de Pinheirol,
a reipeito da rOdOV!l8 que liga Ser.ra da. Morte.-a mo dOI Pu'do.,
a qoal Dão foi c chlida, bem como duaa ponte., 10}�'citaDdO provi.
dencial por parte o Poder Execut.ivo D8 cODclulão dEli 81 obrai. O
Vereador Paulo K \uar�o Roc�.a. Fari�, di.corr�u I_?bre o .atendimento
por parte, do Sr. refeito MUDlClpal a lua Indlcnçao

reJer�.
e a colo·

cação de lâ_mpa I de iluminação pública os lede do di,t 'to de Fe.
Iipe Schmidt, i clulive 8 reparol na e.trada Felipe Sc midt-Rio
d'Areia. Ag�ad eu também ao Sr. (!Ibefe do Poder Executi\vo, ell!
elcúlhe-Io, para Líde.., do GoverDo na ·Câmara. Dine ainda f'\ Vellea.
dor Paulo Ed ardo Rocha Faria, que oportunameDte, eotral\á com

proposição Q lentido de ler dado condiçõel de fUDcioDalliilnto à
elcola e.tadu I localizada em Sereia, a qual encontra·.e fechadf" O
Vereador A emar Schumacher, preatou homenagem p6stuma ao jOt.
nalista Albi o Raul Budant, pelo traoscurso do 1.0 aniversário de
seu faleci nto.

o

A Presid Dcia da Ga"a. congratulou,se com o Vereador Paulo Eduar-
o

do Rocha Faria, pela SU8 indicação em repre8ent�r o Governo
M\lDicipal Da Câmara.

CaDoiDhas, 22 de m�rco de 1972.
( ,

Jltamiro Ricardo da Silva - Diretor do Expediente. da Câmara

NOTAS ESPARSAS-

Esteve em D08S8 cidade, tra

tando de assuntos particulares,
o advogado dr. Jorge Rttzrnann,
Promotor aposentado e restdente
atualmente em Curitiba.

x x x

O oitavo aniversário 'da Re
volução brasileira se�á come

morado quarta feire. dia 29,
com a seguinte mensagem:
"VOCE CONSTROI O BRASIL".

x 1 x

Esteve em nossa cidade, do

mingo último, visitando familia
res 1:1 aengós, o' advogado dr.
Getulio Uba.

x x x

O jovem Gastão Casamejour,
mais conhecido pl'!r Toti, vem

de ser designado Encerregado
do FUNRURAL em nosso mu

nicípio, devendo abrir seu escri
tório em sua residencia, no fim
do mês.

-

x x x
,

Está' prevista para abril pró
xirno a inauguração da nove
sede do Elite Tênis Clube.

o

x x x

A auunciade festa de inaugu
ração do Armazém Agrícola do

sr. Massatomo, deverá atrair

grande número de vísrtantes,
. em nossa cídade, amanhã.

x x x

Grande movímentação em

toda' 8 cidade para o anunciado
Baile do Chopp, promoção .

da
Sociedade Beneficente Operária,
no ano do seu cínqüentenárto,
B ser realizado sábado próximo
em sua sede.

x x x

O Deputado Aroldo Carvalho
.

deverá estar amanhã em Floria

nópolis afim de participar da

eleição do Díretórfo Regionsl
da ARENA.

x x x

Os proprietários do Super
mercado li ser instalado na SBO,
sala onde funcionou o Banco
do Brasil, estiveram domingo
em n9s�a cidade, medindo o local
e tomanào outras provideoncills.

x x. x

Esteve em nossa cidad�, se

gUDda feira, o senhor t\genor
Stefsno, Diretor Gerente do

Frigorífico Csnoinhas a. Ai -

FRICASA.
x x x

Já recuperado em sua saúde,
deverá retornar hoje de Curiti,.
ba, onde estevE' em tratamento

especializado, o nosso ilustre
cola.borador, jornaUsta Esmeral
dino Maia de Alm�ida.

Compre cf)ocolates
na

feira da Pascoa

dificuldade, dobrou o Rigesa
pela contagem mínima.

x x x

E amanhã, no Municipal. em

prosseguimento, Palmeíras e Ri

gesa. Vamos todos prestigiar o

nosso esporte amador,

Fe&teje a data grata de seu

ente querido.
Diar.iamente às 14 hOrDs:

Gentilezas.
GANOINBAS,

força total em cOlÍlunicação

Pelo campeonato da LEC,
tivemo!' resultados considerados
normais, domingo

o último. No

Municipal, o S&nta Cruz venceu

fácil o Palmeiras pelo marcador

de 4 8 O, enquanto que em

Três B8rr8�, o Botafcgo, com

o TRINKO 'JEFF
* Comé que tão amigos? Há quanto tempo que não te look, Já

, vamos começar.
• Negocinho gozado, paea, é um sujeito chato chamado colunista

que invocou com o Trinko por ele ser forrado de gíria e outros
trecos.' Mas' agora esse carínha parece que gostou da idéia e tá
soltando umas giriocás (por sinal muito por fora em sua chamada

coluna). Pod's crer bícho, quem nasceu- pra mecânico de carroça
nunca vai chegar a ser dono de mustang. Tem que chupá no dedi
nho vendo os outros esnobarem, saca.
* A Maria Helena, Chica, dia 11 deu uma festinha em sua residência

pra turminha de colegas. Foi pra festejar seu aninho novo que ela

completou já faz tempinho. Mais uma vez parabén�, Ohica.
* A turminha dos que estudam fora estiveram por aí pra dar. um
chego no baile do Grêmio. Vieram refrescar a cuca, pois já estava
saindo fumacinha da bernúneia. Vestibular é vestibular. nada de
brincadeira.

* Dia 10, o Leco deu uma festlnha pros seus amiguinhos, lá em Curítí
ba, regado a cuque e cervejinha. Foi a maioridade que chegou, bicho.
* Oanoínhas, ritmo de Brasil grande. é o progresso estourando por
todos os cantos. São degraus por degraus que subimos para um dia
sermos o que merecemos.

* Dia 1.0 teremos o Baile do Chopp. É isso daí, pod's crer, movi
mento. Vai quente que não é mentirinha de 1.0 de abril.

* R. Oanoínhas, som' importada para quem sabe. o que quer.' E
quer mais.'E' mais amor no -seu rádio, é a máquina do som.

'

* É, o cabelo do Paulinho (Lagoa) tá crescendo. Promete uma

linda juba.
* O Baile do Grêmio, dia 18, deu legal, paca. ti som dos Aiômicos
tava super incucado. Mas, como é quaresma, as menininhas não
atacaram em bando.

•

* Dia 22, o Bene fez mais um aninho. Não chegou até aqui para
podermos cumprimentá-lo. Mas aqui vai o abraço do JBFF,
Felicidades, Bene.

AS BARBADlNHAS DO JEFF

Venha tomar um 'cafê conosco (Venga a prendere il caffé do noi).
E' uma comédia italiana pra você rir Bem parar. Com Hugo Tognazzi.
* A Donzela disse sim (Tht>re's Girl like you). Filme dos States
que vem' fazendo muito sucesso. Com Hayley Mills.
* Como era gostoso o meu Frances. Um filme para todos 08 paladares.
* Dia 29 de abril, baile do cinqüentenário da Sociedade Beneficente
Operária. O som estará a cargo do Modern Tropical Band, de Mafra.
Está promoção promete muito,.
* Aqui encerramos mais uma vez nosso discurso.

Um fim de. semana bem,lega� a todos e até a próxima'. Tchaul n

um minuto
o eartório do RO CiVIL, ge.,."NERoEIDA

or..#�

C. coR T�, funciona,.��M,

.pLAST����_A � _�J16fOCOPIASII em apeQas
um ml� todo e qualquer documento

que V. Sa. desejar.
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