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·CODlO cresce SantaCatariôa
É informação oficial, e o'Governador Colombo Sallel a

.Iacluíu na sua recente tnensagem áO lI�glslativo, que o crescímente
�conômico do Estado de- Santa Catarina, em 1971, foi 'além 'de
14%, enquanto o Itetor industrial, êelementb básico pari projetar'
qualquer tipo de desenvolvtmento sôcío-econômíco», alcançou
26,29%. Consolidou-se, ademais - acrescenta o Chefe do Execu
tivo - 'o sistema financeiro. Como, se vê, existem razães para o'

otimíemc, quanto à expans�o da economia catarinense, e tudo
confirma a excelente expectatíva dos que acoinfjanhaIil O esferço
da administração estàdual visando as metas do desenvolvimento.

,

'M�s, Se tão e:tpressitros são ,de feto; esses' índices, que
acusam crescímente econômicd em geral e pafticularmente apon�
têm auspiciosos' resultados pará o sPotor industrial de Santa 'Cata
rina é preciso que também se considere o que iS80 significa, tanto
para a demonstração da capacidade de prosperar que é inegável

, à nossa boa e laboriosa ge,nte, como para evídencrar o êlima dI!!
J tranquilidade e "segurança em' qtie Se �eth proeeseaâde o evolver

das forças da economia, catarioense.

'Na verdade, cumpre salientar nesse fato a continuidade
do trabalho' produtivo em que se empenham todas 88 classes de'
atividades válidas para 'o cômputo do i:íue diremos ser - o

esforço eatartnense para o desenvolvimento nacionaL Daqui, por-
, tanto, ,saem exemplos de quanro, prezamos e acolhemos o apelo
de toda a' Nação, em benetícío da recuperação brasileira, integral
e definitiva.

.

Crescendo nas manifestações de seus fatores de riqueZa,
Santa Catarina está êolimsndo - e conciencibsamente o fa;iÍJ -
os objetívos da União Nacítínel, a cujo serviço se pé:Lm os cata
Hnenses de boa \fontade e de alma patríóttêa.

Fsvorectdo pelo ambiente de ordem, de paz. de díscípltna
moral e de austeridade que envalve�a .çAo dos homens de fé
nos destinos do Brasil, o povo barriga verde e por todos os meios
80 seu alcance procura participar da obra comum à Nação. O
efeito disso está na elevação dos índices expressivos dá prospe
ridade estadual e na consolidação do equilíbrío financeiro, bem

come ,Da perfeita e harmônica adaptação administrativa às normas
da reforma" implantada com método e serenidade.

Não se duvide de que cada vez maiores serão os efeitos
da política IljlJstada ao processo de admíntstrer com fidelidade ao

Projeto Cata�inense de E>esenvol�im,ento., <?s cat8rine�ses. acredi
tam nos destínos que buscam pela açAo Unida e entustásttcs. Tem
a conscíêucíe bem aler tada e perpetuarão a chama do civismo

que lhes Ilumínou em tidos os tempos os paSS08j para, a marcha
em dtreçãc ao futuro e1plendor. '

,

'

,

MUito nos vale, como ra2Ao do orgulho com que p9rti�i-
pamos da çfensíva nacional do presente, 8 certeza de que não
tem sido msíguíftcente os marco� atingidos. São' eles, preciosos,
respondem-nos às esperanças e compensando-nós dos esforços am

plicados à concretízação do grande ideal do Br,asil de hoje e do
Brasí! maior do futuro.

'

Unidos para essa finalidade comum, revigoremo-nos Da evi
dêncía dos resuuados do trabalho até aqui realizado e na espíração
ao que ainda nos CUmpre fazer, por Santa, Catarina e pelo Pais,

Gustavo Neves

Recadastramento INCRA
j

do
o nosso Município sobresseíu-se, sobremsneíra, nos servi

ços de recadastramento dos imóveis, rurais. Num total de 4.868

proprietários rurais, foram recadastrados, no devido prazo, a soma

de 4.605 proprietários. O êxito, sem dúvida, além do excelente
trabalho do Coordenador, agrônomo, Dr. João Francisco de Matos,
deve-se também a Prefeitura Municipal, através do Prefeito sr.

Alcides Schumecher que, atendendo proposição de nossa' Colenda
Câmara de Vereadores, colocou 15 auxiliares DO preenchimento
das declarações, nos lmóveis com área inferior a 20 alqueires. A

cada auxiliar, a Municipalidade instituiu uma gratificação, além
do pagamento, de um cruzeiro P?r rec!1dastrameoto, a cargo dos

respectivos proprietários. Assim, os
I imóveis agora recadastrados

atingtrem ó percentual de 94,6% sobre 08 anteriores, um indice
altamente significativo.

'

,

o

R'ád i O

de um'a cidade.
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E PREJUIZOS CONTINUAM
Já na semana passada este

.

1 d
\.

jorna' enuncíou ao povo, o es-
tado em que está 8 construção
do prédio da agencia local do
INPS - parado; devido e con

cordata da firma construtora
do prédio, csussndc sérios, pre
juizos econômicos ã tegilo e

a08 fuâcíohârtos da referida
construtora.
Agora, vem a denunêiar este

jornal, não os prejuízos sofridos
pelss firmãs fornecedoras, mas

o prejuízo sofrido p-tos homens
que com seu suor ergueram a8

paredes inacabadas daquele que
seria um dos prédios .maís mo

dernos e belos da cidade.

Em janeiro,. após incansáveis
trabalhos do Siodicato da elasse

operária através de seu depar
tamento jurídico, conseguiram
os operários rdeber seus salários
que estavam .trazadds desde o

mês de ago.llto:
,�

,

, "Por'enh com aquelt" fato mais
doís fatos graves surgtram à
tona que vem demonstrar a má
fé" da empresa construtora.

Jamàis tinha 8 firma recolhi
do um s6 centavo do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
dos functonárros, ficando então
de recolher o referido Fundo
d ..ntro de 30 dias o' que não
fez até hoje.
Outro f8�0 que veio a ser

descoberto na ocasião foi que
os empregados jamais estiveram
registrados na firma construtora,
mas em outra, que não a ven

cedora da concorrencia para
construção do prédio.
Perguntamos n6s a quem cabe

arcar com a culpa da, má fé
empregada pela firma? Seria

por acaso os operários- que ali
deixaram seu suor em troca de
um pagamento que nunca veio?
Seria por acaso dos familiares
destes operários que até hoje
estão na espera de receber seu

FGTS, criminosamente negado
pelos empregadores?
Não.'

A culpa é de um s6. Da cons-

trutora, que agindo dê má fé 'I príos operâríos, enganou uma

enganou não so um 6rgão do. '

. '

governo, ênganou a setis pró- Cidade inteira.

') ... '- .\;.,
..

Ooournentario Nacional Cinematográfico -
Jean Mazon ...;;-. 'filma lndüstrta de Oanoinhaà

Por índícação do Instituto Brasileiro de Desenvoi
vímento Florestal,IBDF, a, firma Abrahão Mussi de nossa

cidade, 'teve as suas instalações filmadas pelo pessoal
especializaáo do JornalNacional. Todas as suas instalações
foram filmadas, parque industrial, matéria prima, reflores-
tamento, estração e embarque.

'

Também foi filmado todo o replantio do Parque
Florestal Joaquim Firza Ramos. O referido documentário
será rodado em

-

todos os cinemas do País.
, , ,'"

" " 't
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Trensamazônica ...:... inauguração, durante as

comemoracees do sesquicentenãriô
A Transamazôníca, considerada a Rodovia da In

tegração Nacional, Já oferece condições' de tráfego erá
1032 quilômetros de extensão de sua primeira etapa,
entre as cidades .de Estreito (MA) e Itaituba (PA), o que
corresponde a 82o/ô do total da estrada.

Os 'dados atuais recebidos pelo Ministto Andreazâa
dão conta de que em 17 meses (a construção foi iniciada
em setembro de 1970), fo�am realiãados os seguintes
trabalhos: linha base, desmatamento e derrubada, desto=
camento e limpeza, caminhos de serviço e serviços topo=
gráficos ,(100%) projeto de- terraplenagem (990/0) terraple
nagem (97%) e revestimento primário em 820/0 do total
,da 'la� etapa, que é de 1.253 km.

Os dados, que estão de acordo com a programação
.estabelecída pelo Ministério ,dos Transportes confirmam
que será realizada a sua inauguração durante os 'festejos
do Sesquicentenãrio da Independência.

Senhor, Otto Friedrich
, Repercutiu dolorosamente em todos os meios, o passamento

do prestante Cidadão, sr. OTTO FRlEDRICH, ocorrido na manhã
de quarta feira', spóa curta e pertinaz mcléstía.O saudoso e inol
vidável extinto era um autêntico lider de nossas principais ativI
dadas, destacando-se no setor de ensino e religioso, sendo' um dos
verdadeiros baluartes nli construção, difícil na época, do conhecido
Gínásío Santa Cruz, hoje Colégio Est}ldual. Deixa viúve, Da, Izabel
Kohler Friedrich, filhos, nora, genros e muitos Retos. Seu sepul
tamento, com grande acompanhamento, foi realizado na manhã
de quinta feira ao Cemitério Municipal.

A famBia enlutada, as condolências deste semanério.
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CORREIO DO NORTE

c. G. C. M. F. 83 187 518

Relatório da Diretoria
Sen orei Acionilta.:
Em umprímento aOI dilpolitivol Iegail e atendendo

à�.
eter

mioaçõel do 0110 Estatuto Social, vimol aprelentar.vol o "Llanço
Geral. conta e Lucros e Perdas e o Parecer do

conlelhlo/; Físcel,relativol ao e ercício de 1971. IAtravé de.tel documentos que demonatram clarameg. e a aitue
Cão econômica- inanceiea da aociedede, OI senhoree aoionist i tem todos
OI elementos ps a julgarem OI atol da diretoria, permaQ�cendo esta,
entretanto, à di. oliCão para qualquer esclareclmento que f6r neceaeârío.

Canoinh (SC�, 31 de dezembro de, 1971.' "
Dr. Mario Mussi Dir. Pre.idente' Oldemar Musal- Dir. Gerente

CPF· OI .138.239 CPF '/004.710.629

Balanco Geral cerrado em 31 de deze Ibro de 1971
.

A T I V o
DISPONIVE �

Caixa 42'��S7.53
Benoos I1K361,62

IMOBILIZAD ' I!
Serraria São Pedro

)iO��90',04,8277,.9835Serraria São João �'
Serraria e Fábrica Sã 185.581,66
Laminadora Santa Lúc 166.833 09
Oficina Mecâuica e Seç o de Peças e Ace,: 18011,12
Veículoll ,;I 597.003,35

1m,ôveis Senta Cetarina

Iii
372 984,97

Imóveie Paraná
-

/ 208.70,0,43
Móvei. e Utemíliol' -; 56.4l6,53
Befloreetamento" t/ 3,325,03
Implementes <

e Maquinário AglÍcoi'a I" 4.835,42
REALIZAVEL

/'Emprêstlmoa Lei. í 30,52980
Madeirai em pé

"
1.166.971.59

Devedores por Duplicatea i 2,034,025,86
Devedores Diverso. I

1.462 958,08
Participaçõel '247.686,18
Investimentos Incentivos Fiscal r 325242,80
Contse de Heeuttadoe Industrie stEltoqllel 311.402,45
Contai de Heeultados Comercia] . Estoques 223.609,79

COMPENSACÃO J
.

Açõe. da Diretoria Ceuciouad •

Duplicata. em cobrança
Valorel Segurados
Emp. de Mali. em Comod9'

SOMA � ATIVO E

P A�'S S
NÃO EXIGIVE'L

Capital ,

Fundo de Relerva. ,t'
Correção- Monetária do Ativo Imobil zado
Saldo a Dispoaição da !nembléia
Fundo para DevedoretlbuvidOIOIFundó de Indeniasçõe ,Trabalhilltali
Fundo para Imposte ,e Renda
Fundo p/Manutenção fio Captl. de Giro

EXIGIVEL 1 '

Fornecedore.

f' 381.033,69
Credores Diversoe 633.722,77
Título. Delcontadolj 1,213.495.46
Empréltimol

Àgri�Col1al
e Indueteiaia 1.733.530,60

PENDENT
Fundo de Partio. e inanc. p/AquiliCão de V ículo

COMPENS çÃO
'

'

Caução da Diretlria
Endossoe para c brançe
Rilcb. Cobeetoe
Materiail Empr Itadol em Comodato

SO ' A O PASSIVO EM

250,00
631.030,17

2,75o;882,92
7.500,00

128.829,15

1.803.207,38

5,802.426,55

2.389,663,09

o

2.825.000,00
208903,73
3.315.55

431900,46
61.020,78
2.242.86
88.656.00
150.774.18

250,00
631.030.17
.750882,92

7.500,00

11.124.126,17

3.771,813,56

3.961.782,52 '

867.00

3.389.663 09

CUltO I d Produção
Delpelal de Vendai
Deipela Operacionail
Clntol rimáriol
Delpel I Adminiltratival
Delpe. I Financeira.

I

Depr iação do Ativo Imobilizado
Prej zo na Venda de Benl do Ativo Fixo
Fun o para Devedorel Duvidolo••LegaI
Fon apara Impolto de Reoda
Fo para Manutenção do Capital de Giro
Fundo de Reeerva ,

Saldo a Di,polição da A.leinbléia
,

TOTAL 1;)0 DEBITO Gr$

J'

Pr6prio

1l.124.1l6,17

2.374.473,28
1.073.289,39

51.959,02
2,367.762,06
228.209,45
41'9,375,63
170.583,10
19.721,00
61.020,78
88656,00
150.7i4,18
;35.333,19
431,900,46

\7.473.058,55,
\

7.357.745,13
1.884,19
57.840,25
38092,31
14.703,00
2,793,67

7.473.058,55
Transcrito do Livro Otário OOpl r n. 18, fls. 405 a 408 registrado sob
n. 2296U/70 na Junta Comercial, Estado de Sta. Catarina em 12 10.70

Dr.Mario Mussi - Dir. Pres'�n Oldemar Mussi· Dir. Gerente
CPF 010138239 CPF 004710629

José do Nascimento E ho - cnico em Contabilidade - Reg.
CRCSC 8 n.? 4449 - ÇPF 124046409

Parecer do Consell O Piscal da ri a «Abrahão Mussi S. A.
Indústria e

clm"
cio", estabeleciâd na Rua Senador Felipe

Schmidt 354, n, cidade de Canoin Santa Catarina -

CaCMF 83,187
Os lll_2 bros do Conselho Fiscal firma Abrahão Mussi

S.A.• Indúslfia e Comêrcío, abaíxo allsi, dos, r-unldos para
exame

�v
fificeção do Balanço Geral, dem nstrsção da conta de

Lucros e erdas, e .demaís documentos re�a' 'vos ao exercício de

1971. te'!io encontrado tudo Da mais perfeit ordem e exattdâo,

reczm
dam à Assembléia Gerei Ordínárta, sua [ntegral aprovação.
Cenoinhas, 10 de abril de 1972.

D,. rimaldo 'Costa Furtado
Dr. Luiz Freitas

, Miguel Oliskooicz

I

Fotocópias em um

um

em apenas

qualquer documento

desejar.

22.04.1972

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 .horas.
I

Con vite Missa
1.0 ano de falecimento
A família do inesquecível

ESTANISLAUGUGINSKI

convida parentes e amigos
para assistirem a Missa de
1.o, ano de falecímento, a

ser celebrada no próximo
dia 25, terça ,feira,

.

às 8,30
horas, na Capela de Salto
d'Agua Verde.

Pelo comparecimento, sua

imorredoura gratidão.

VENDE-SE
Vende-se uma casa de

residência, de madeira, . pa
redes duplas, com mais de
lOOm2 e 24366m2 de ter
reno na estrada Dona Fran
cisca, km 5. Informações com
o proprietário Ney Pacheco.

Para seus impressos

P"R.O C U R E
Impressora Ouro Verde
A casa :ias bons serviços

.� .......\ ..
#

#' I .-

.---- •.......•
� .

, '/'

; � :/
� � , /

ílJlllI "811811118 ••• _.. _.- /"
�-,.. .� ....

�
� /" "

espaço ..:
paracarga r

,spaç

delas para mostrar alguns d�alhes aos tem 3 laterais que se abaixam.
,

'

mais dist,raídos. �l . O que as linhas rt-omostram é que o
, O preço do plck-up d 'cima é muito Pick-up VW tem um ompartimento'

maior, do que o nosso" mo se vê pelas com chave;sob a caç ba, para cargas \,
linhas pontilhadas. E nda mais, o seu pequenas. Mas não faz rg_al. ,

'
, \ i

espaço de carga é b menor, como O que contamos aqul j�dá para ...

as claras linhas de onstram. prevenir os distraídos, que 'se esquecem que I

Elas revelam f bém que a caçamba do as aparências enganam. '.
, \j

Pick-up VW te 5 m2• Agora, venha até a nossa T �a :
Ou seja, 1 "a mais que o outro. conhecer de perto estas e outrtt vantagens I

·E contam u coisa muito importante para do Pick-up VW.

,.

..

I

..

•
,,,.

•

.....
#

�-�

Trsnecrito do 11 no Diário Copiador 0.° 18, fi.. 99 a' 405. regietrado IQb
n, 22960/70 Da unta Comercial do Eltado de Sa ta Catarina em 12.10.70.

Clanomh81 (Se), 31 de dezembro de 971. .

Dr. Mario lJussi - Die. Presideate . Oldem rMussi. Dir. Gerente
,PF 01013,8239 PF 004710629

Filho • Técnico em C tahilidade v Reg, 00

CRCSC sob n.O 444 - CPF 124046409

onstra�ão d4 conta de Lucro e Perdas
D E BIT, o

Preço

\

ii palavras. i "

I"

M LLON & C I A.
CANdINHAS.SCRua Vidal AaiDos, 1195 � ..

REVENDBlOR
AUTORIZADO
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Sociedade

Beneficente Operária
�undada em 09/04/1922 -- Canoinhas-SC

. Programa�ão para os festejos de seu dnqüentenário
A Diretoria da SBO, leva à público, para conhecimento

de seus associados, sua programação em comemoração a,o
seu CINQÜENTENARIO - 1922 - 1972.

Parte socia.l
Baile do CINQUENTENARIO, dia 29-04- 72, no qual,

iremos prestar nessa justa homenagem aos abnegados fun
dadores e 8U8S exmas. famílias, srs. Carlos Stange (falecido),
Freder íco Quant (falecido�, Francisco N. Fuck (falecldo], Jacó
Fuck (fàlecido� e Otto Hoffmann, residente atualmente na

cidade de Itsjaí.
Noss·o agredeclmento também, às Diretorias anteriores,

que tão bem souberam dirigi-Is. ..
Música ao cargo do MODER TROPICAL BAND, de Mafra.

Parte esportiva
"BOLA0"
Inauguração da nova cancha oficial de Bolão dia 21-04-72,

com os bcloníatas nossos associados, e autoridade locais.

Pistas
.

oficiais eonstruidas em comemoração .ao Cin

qüentenário da Sociedade. Não forem medidos esforços para
sua construção, deverá ser o cartão de visitas de nossa Sede.

As competições bolcnísttcas eptre nossos associados

prolongar-se-a até dia 28·04· 72.

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

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

. Dia 06-0.5 e 07-05, com equipes ftmininss, também
vísttantes,

Após estes jogos, iniciaremos então o TORNEIO CIN
QÜENTENARIO, entre os clubes de nossa cidade.

Dias 13 e 14-05, torneio de bolão à cargo do SESI lo�al,
abrilhantando Bs�iin. com sua colaboração, nossas festtvide des

�'FUTEBOL DE SALÃO"
Dia l.? de maio, haverá um torneio de futebol de

salão à cargo também do SESI, na nossa cancha de esportes
SérgiÓ Augusto Meyer.

OUTRAS FESTIVIDADES
Dia 09-04-72, dia de sua 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.

Contemos com o comparecimento de n08SOS associados,

prestiglando nossas programações socíaís e esportivas.

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA

José Almeida Pereira .Sobrinbo - p'residente

Contador Precisa-se,-

Com habilidade e certa experiência para dirigir
parte escritório. Ordenado inicial Cr$ 1.000.00. O intere�
sado deverá residir em Fraiburgó. Exige-se carta de pro

prio punho, indicando experiência anterior e "currículum",

Correspondência para: WILLY FREI - Cx. Postal. 13

FRAIBURGO-SC.

"

Seja qual for o tipo de cultura

que você vai fazer.

Seja qual for o tipo de solo de
" suas terras, ácidas, arenosas,

cansadas ... a Manah S/A
tem o adubo certo.

Consulte· o representante MANAH
desta região.

Casa Agro Pecuária
de Pedro Ferreira

1

Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dia·s

Cooperativa deProdu ores
de ate Canoinhas Ltda,

O Doutor JOSE GERALDO
BATISTA, Juiz de Direito da
Comarca de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente Edital de Citação virem,
ou conhecimento dele tiverem
que, por parte de Amadeu Bellotto,
brasileiro, casado, agriculto::,
residente e domiciliado na loca
lidade de Tauney, deste muni
.cípio e comarca.: na ação de
USUCAPIAo, n.? 4.453, ficando
citados, 08 Interessados incertos
e não sabidos, para, querendo,

I
contestarem 8 presente tição,
dentro do prazo legal, referente
8 posse de uma gleba de terras,
situada Da 'f€ferida localidade
de Tsunay, deste município e

comarca, com a área aproxima0.
da de 36.300 m2 (trtnta e seis
mil e tre zeutos metros quadra
d06), ou s'ó'ja 1 (um) alqueire e

meio, com as seguintes confron
tações: lide um lado coro terras
do requerente, de outro lado
com ditas de Estefano Gontareck,
L�uro Vilanova e João Bueno
da Silva, de outro lado com

Irene Szcygiel e por outro lado
com 8 estrade geral que vai a

Paula Perein.». Ft'i�a 8 justifi
cação da posse, foi !1 mesma

julgada por sentença. E para
que chegue 80 conhecimento de

todos, mandou o MM. Juiz de

Direito, que se expedisse o

presente
I Edit�l, que será publi

cado ne forma da Lei e afixado
no Iugar

:

de costume. Dado e

passauo nesta cidade de Canoí

nhas, Estado de Senta Catarina,
80S vinte e um dias do mês de
fevereiro de mil, novecentos e

setenta e dois. Eu, ZAIDEN E.
SELEME, Escrivão, o subscrevi .

J0sF: GERALDO BATISTA
Juiz de Direito 2

I Música Sertaneja?
Rádo C anonhas.

As 06:00 horas da mauhã e

às 17:30 horas da tarde.

VENDE-SE
Uma data sita na Rua

Major Vierra; tratar com o

sr. Leopoldo Buba. Mais

informações na Impressora
Ouro Verde Ltda.

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.

Diariamente às 12:10.

Rádio é Canolnbu

ÉIA GERAL EXTRA
o Pr idente da Cooperativa d Produtores de

Mate Canoin as Ltda., usando das ribuições que lhe
confere o Arti p n.? 42, letra (d) dos/Estatutos Sociais,
resolve c o n v o '. a r a Assembléia .@eral Extraordinária
dos Associados, 'realizar-se em sua sede social, sita na

Rua Paula Pereir n.? 6!J8,. nest�.1 cidade de Canoinhas,
'Estado de Santa 'atarina, no o/a 29 de abril de 1972,
às 13 horas,' em P MEIRA

l-NVOCAÇÃO,
afim de

tratar dos assuntos c stantes a seguinte I

.

ORDE DO DIA:

Eleição de a a término de mandato, a saber:
a) • eleição de um legado, junto à Federação das

f
.

Coop. Prod.: de' te "Santa Catarina" Ltda.

Não havendo �úmer .legal para instalação da
Assembléia em Prime

-

a Con ocação - 2/3 de associados
fica desde já ff'ita 'a SEGUN· A CONVOCAÇÃO, com

metade e mais u de assoei dos, para as 14 horas do
mesmo dia. Se ai a não houv número legal fica feita
a TERCEIRA E (LTIMA CON CAÇÃO, com o mini
mo de dez (10) ssociados, para s 15 horas, ou seja,
uma hora após a . segunda. O nú era de associados da

Cooperativa é
.
e 852.

que chegue ao conhe "menta d� todos o.s
associados, assou-se o presente EDIT L, que será afi

s de da Cooperativa e arrnazé s de seus postos,
publicado na imprensa local e, remetido aos

s, na medida do possível.
anoinhas, 5 de abril de 1972.

Bráuiio Ribas da Cruz - Presidente

Seleme & Selem

1 - ção e aprovação do ,alanço geral e lucros
s do exercício encerrado m :n de· dezem-
relatório da Diretoria e .Conselho Fiscal;\ .

do aI.

Canoinhas (SC), 28 de marçoj72.
JOÃO ABRÃO SELEME - Diretor Gerente

Sementes de verduras e fl
\.

res

Solucione

Que onstantemente o estoque, e

sempre tem o melhor.

Canoinhas
Me
/
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VISO··:c��',,�,�- -
.

.

J.�
,��

�

,t,'ff"
Os Doutores n Bockrru /lfe Arnaldo Bertazzí,'

especialistas de Curitiba"
"

arã ,
...'itendimento no Hospital

Santa Cruz de Canoinhas, rviços de olhos, ouvidos,
nariz e garganta, no d"; maio, n� horário da
manhã e I ii _ tarde.

. ')f'
./'r '

Festeje . a data grata de seu

ente querido.
Diarlamente às 14 horas:

Gentilezas.
BA'NOIPlBAS,

força total em comunicação
.

-

PTn
acaba!. Consultas,' trat entos, operações e receita

.

e óculos.

Consultório em . '�itiba - Rua Mal. Floriano 228',' 17.0

an ,�. Tel. 22-6397 ._ Ed. Banrisul.

"l J::, _�.

\ .

.: i" !�r
:

Erlita-Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72" Sensacional ",-'. l·.:

Rádio Canoinhas

-

Prefeitura Munici�al �e Major Vieir Juízo de Direito da (omârc'â"' dê'
.'

Cànoinhas

Edital de Co�c�rs'o' c�nl ;'i,o
prazo

.

de trinta (30) 'dias
o Doutor JOSÉ GERALDO BATISTA, Juiz de Direito
e Diretor do Foro da comarca de Canoinhe •• Estado
de Santa Caterine, na forma da Lei, etc.

.

, FAZ SABER aOI que o presente edital virem e

a quem iaterellar posea, que de acordo com o regula
mento do Coneurso . para provimento dOI cargo. de
Auxilierel da Justiçe, publicado no «Diário da Jultiçh
do Eltado, em 23 de setembro de 1966, alterado pela
Reiolução ri. 3/67 do Egrégio Tribunal da Justiça do
E.ts'do, 'publicada no «Diário da Justiça» do Estado,
em 12 de janeiro de 1968, acham-se' aberta. com o

prazo de trinta (30) dia., contado. da data da primeira
publicação deete edital, no <Diário da Juetiça> do EI'
tado, ai inlci'Íçõel para o concurso dOI seguintes eergos:
1) Oficial da Juetíçe, Padrão PF·5, de.ta comarca,
criado pela Lei n. 4.668, de 06,12.71J com publicação
no D. O. de 20-12·71; 2) Avaliador, Judicial, o qual
encontra-se vago. O requerimento de iDlcrição allinado
pelo iutereesauo, ou por procurador hastante, com a

firma reconhecida, dirigido à Comiseãe Examinadora,
deverá' .er iustruioo com 'o. seguintes documentos: 1)
Certidãó dê' nascimeuto ou prova equivalente de idade
superior 8' 21 "euos fi inferior a 35 anal, salvo le .a
tratar de ocupante efetivo: de cargo ou função pública;
2) Quitação militar; 3) Titulo eleitoral com quitação;
.4) Laudo. de íDlpeção de, saúde fÍ mental realiza'da poe
Junta Médica oficial e que prove condição fílllica 'e mental
pera o exercício do cargo; 5) Folha Corrida do. Car
tório. e,iminai. da Comarca ou da. Comarca. em que
o candideto haja residido no. úttimoe dez anal; 6) Ate••
tado de idoneidade moral panado pOI! autoridade judi
ciária da oomerca ou da. comarca. onde o requerente
haja residido nOI último. dez anoa;' 7) Quitação eacolar
(Dec, Lei n. 301, de 24 de fevereiro de 1939). O Con
CUflO conetarâ de prova esceite feita no prazo máximo
de 3 �trêl) horas, e coueietirâ na redação de oficial, re- .

querimentoe, editai" certidões, autoe, termo. e outro.
quaisquer atol iudiciaie Ou extra judiciai. de especiali
zação do cargo a que se de. tina o candid'ato. A Comillão
decidirá preliminarmente sobre o pedido de inacrição,
feito o que, de.ignalá data para a realização da prova,
cientes OI intereasados. O presente edital deverá ler
afixado 00 lugar do costume e por 3 Ctrê,) vezel publi
cado no «Diário da Justiça», e ainda no jornal local.
Secretaria do Foro da Gomarca de Cenoíohes, Estado
de Santa Catarina, aOI doze (12) de abril de 1972' (mil
Dov,ecentol e setenta e doido Eu, Zeno B. Ribeiro da
Silva, 'Secretário do Foro o datilografei e aubecrevi,

JOSÉ GERALDO BATISTA
Juia d� Direito e Díretoe do Foro

aonfere com o original ..fixado DO local "do costume.
Data supra.

Balancete da Receit'a reFerente. ao mês de março d'�

CÓDIGOSII IIGeral I Locai DESIGNAÇÃO DA RECEITA Previlta
======�==�============================= I ARRECA'DA "A:

Até o mês Cr$ " O. mês e-s ] OTA� Cr$

RECEITAS CORREI\JTES1.0.0,00
1.1.0.00
1.1.1.00

'

1.1.1.10 01
1.1.1.30 02
1.1.2,00
1.1.2.10

Receita Tribu'ária
Impostos

Imp o Predial e Territorial Urbano
Impoé sobre Serviçol de Qualquer Natureza

T as

Tax pelo Exercício do Poder de Pólíciá
03 Taxa de L Dça e Fieoalização sobre o Com. e a Iod.
04 Taxa de Lic ça e Fi.calização sobre o Com. Ambul.
05 Taxa de Lice 8 e' Filcalização sobre Obra.

Taxa. pe
1\,

Pre.taçâo de Serviço.
06 Taxa de Expedie e

07 Tsxa de Serviçal" rbanos
08 Taxa de Abate

Contribuições
(19 Taxa de·Conlervação E.trada,

1.2.0.00 Rece'Ua Pft'l'i
1.2.3.00 10 Particípaçõea e Dividendos
1.4.0.00 Transferencias
1.4.1,00 Participação em Tribu 's
-1.4.1 20 11 Cota-parte do Fundo de Participaç
1.4.2.00 12 Retorno do Imposto Territorial Rur
,1.4.4.ÍlO Participação em Tributos ta uais
,1.4.4.10 13 Participação no Imposto líCirculação de
1 5.0.00 Receitas DI�ersas
,1.5.1.00 14 Multa.
1.5.2.00 15 Indeniaeções e Reatituições
1.5.300 16 Cobrança da Dívida Ativa
'1.5.9.00 Outras Receitas Divers s
1.5.9.10 17 Contribuições (!lompollóri,,1 de evidência Social
1,5.9.20 18 Receitai de Cemitério.
1,5.9.90 19 Outra. Receitai

Total da.

2.400,00
150,00

2.500,00
SniOO
5u,oo

,2.087,48
f

1.1,2.20
226,50 128,2ü 354,70

1.1.3.00

r

50,00

12.780J73
9,514,31

16.700,03

19.024.44
lL604,65

6243,71
2.090,34

84.000.00 24.664,847.964,81

()
6,02

15,63

600,00
õo.oc

Looo.oo

28,93

446,59

22,91

430,96

477,76
10,50

'424.00

40.618,85

239,63 717,39
la 50

501,00
59.471,67

77,00
18.852,82Corrente.

CAPITAL20.0.00 ; � \

2.2.0.00
2.2.0.01

20
Operações de rédito

Financiamento junto eetsbeleeimento bancário e
Governo Federal ' 100,00

Alienação
21 Alienação de Ben
22 Alienação de Be

Trans renclas de Capital
Partici ação em Tributos Federais

23 Ccte-psrte Fundo de Participação do, Mun. - 50%
24 Cota-parte o Imposto Uníco ,JCombultíveil e Lubrif.
25 Cota.part do Imposto Unico sobre Energia Elétrica
26 Cota-par do Imposto Unico sobre Mioerai. do PaÍ.
27 Cota.pa te na Taxe Rodoviária Vnica

.

ontribuiç,ões
buiçõel Divenal 200,00

Total dai Receitai de Capital ,j, 76.450.00

TOTAL DAS RECEITAS 249.200,00
Saldos do exercício anterior

m Caixa
'

Em Bancos
E,"P podeI! de relpoolbeil'

, T,.O T � L G E R A L

2.3.0.00
2.3.0.01
2.3.0.02

2.5�0.00
25.1.00
25.1.20
2,5.1.30
2.5,1.40
25.1.50
2.5.1.90
2.5.3.00
2.5.3.90 28

50,00
50,00

64.000,00
10.000,00

400,00
50,00

1.600,00

19.024.4512.780,73

,

ZENO BENEDITO RIBEIRO DA SILVA
Eeerivão e Secretário, do Foro

>
, } i t: "o

'

1.47
20,28

6.381,49
25.234,31

12.802.48

53.421,33

s >

f.,

FAÇA OU RENOVE SUA
, '

'.-- "-

ASSINATURA DO

CO��EIO
PO

.
J :,;�'

93.702,87

MAJOR VIEIRA, ao: [DE M�RÇO DE' 1972:'
.'. .. IEINALDO €RESTANI·:.... €ootador

" ,

MIGUÉL MAItÃO BECIL - Prefeito Muoicipal ;\
t-,

"�o
,.' i

NORrE
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CORREIO DP NORTE 22.04.1972

EDITAL
Canoinhas, fnásío Agrícola

s, feitura Municipal de anoinhas, Coope ...

rativa Prod tores � Mate Cancinh7 tda .. Sindicato dos
Trabalhanores Rur s de Canoin s, Cooperativa Agro
Pecuária de Canoin as Ltda., ojeto Batata Semente
Certificada, Associaçã Comer al e Industrial Acaresc,
Sociedade 25 de JuJ o, €. Revendedores de Máquinas
Agrícolas, pelo presen DITAL tem a satisfação de "

comunicar a todos' os essados que se acham abertas
as matrículas para o r50, e "Tratorista Agrícola" pa-
trocinado pela PIPM A a, se .realízado nas dependências
do Ginásio Moder Vidal Ra s, em Marcílio Dias, com
inicio em 08 de aio do correnf . ano. O número será
restrito a 25 didatos.:

ficarão" abertas até o dia
,04 de mai Sindicato" ural de Canoi-

rsó será intensivo, com, duração' se 400 horas,
dendo desde os serviços de manutenç , do Trator,

de urgência até noções de mecânica e geral.
, '�

O curso de "Tratorista Agrícola" será inteirâ ente

,g tuíto, sendo, fornecido aos candidatos que viere a

ncluir o curso um "certificado de conclusão" de carat r

p ofissionalizante. í;

Sindicato Rural de Canoirrhas I n

A M Ú S I C AI
I

1350Sucesso Nota
Diariamente às 15:00 h:

CônolnhetS

Sociedade Beneficente i, lOpe��ria
,Nota de agradecim�nto J;'-

O agradecimento lincer", da Presidencia e Diretoria, às pessoas '� fir�as que colaboraram Com a Socie
dade, para que pudesse con.truir e inaugurar, sua nova cancha oficial de BOLA0, em i comemoração ao

J' Reu CINQUEN1'ENARIO.
Colaboração em premios:

Cala Erlita
Alfaiataria Gaocha
Bar Guarany

�Armazém Tokarski
Donaldo Buba
Casa Sohreiber
Irmãos Bartnik
Moacir Remos de Paula
Alfaiatari,a de João Linzmeyer
Jair J. Carte )

. Joãc A. Seleme & Filhos
Merhy Seleme & Cia.
Livraria Zaguine
Gráfica Santa Cruz
Impressora .Oueo Verde Ltda.
Bssilio Humenhuk & Cia. Ltda.
Posto Esso
Rubens Zacko
Egon Tbim
Mercantil' de Bebidas Cato Ltda.
J�ão Seleme & Filho
Fuád Seleme
Ludovico Dambroski,
Alfaiataria de Alexandre Blosfeld
Fischer Magazine
Loja Fsvorite
Sabão Vitorioso
Loja Sicól
Mallon & Cia.
Silvino Voigt
Jeante H. Bóeing - Lãs Karilan
Loja das Novidades
Mónis Heioz Fischer
Antonio Dias
Lauro Gonçalves

Com. Ind, H. Jordan S. A.
CaBas Pernambucanas

Colaboração em troféus:
Banco Nacional do Comércio S.A.
Stefan Terpan
Ind. de Madeiras Zsuiolo ,S/A
Rigesa Ltda.
Irmãos Zugmsn
Empresa Indl, e Comí. Fuck Ltda.
Esquadrias Santa Cruz

'
'

Vulceniaedorâ Mauá
Miguel Procopiak & Filhos", i

Farmácia Santa Cruz
Bomissão Mun. de Esportes - CME
Retífica Canoinhas Ltds .

Ari.tides Mallon
Prefeitura Municipal
Camara Municipal,
Of. Confiança - E.tanislau Knorek
Bco. Estado de Sta. C.. tarina- BDE
Esquadrias São José Ltda.
Clubes de Bolão: Temeroso.
Olímpico e Democrata

Prefeitura Munici�al. �e Majur Vieir
,

I J
"

da

Agradecimentos especiàis:
Wiegando Olsen SIA, na pessoa

c do sr, Frederico Kohler
Vicente Dambroski
Lothario Kohlbeck
Cas8 Mayer
Rapbael Boeiog
Eraldo Luiz de Carv91ho
Décio Rocha
Brehmer & Krzesinski

Banco Naéional do Comércio S.A.
Banco Brasileiro de Desc onto ),

'

Dr. Zaiden E. Seleme
' ",

r Silvino V(i)igt
Melby Seleme & Cia.

,Stefan Terpan
Rádio Canoinhss Ltda.
Irmãs ,do Colégio S. C. de Jesus
Waldemar Stange

,

Jornais locaia: Correio do Norte.
Barriga Verde e Gazeta deCanoinhs
Afonso Lütke '

Dr. Erwin Schwarz
Antonio Dias
Hamilton Humenhuk

Wiegando Wiese
Adolfo Hedler
Aos Clubes de Bolão: Temeroso.
Olímpico. Democrata, Fantasn:-a.
Ouro Verde, Primavera, Mjlioná
riss, Sete de Setembro, Misto
União Alegria e Misto· Re�1
On6rio Lauei' Schafer.

\

Novela ,é com a Canoínhas

As 09:00 horas:

\ O Destino de Elisa
CANOINBAS,

muito mais rádio

CANOINHENSE ASSASSI
NADO EM CURITIBA 1.

Despesa referente dO mês de
I março

:!��i�!n60- o r:: �e��:�ni:�:a::� ,II Dotaçã�
A rSU:le�en� II

[ A�_U1���II�o T A L \\�� o mê�C:I,,-I\�"�--
tária

1 - Câmara de
2 - Gebinetevdo Pr eito
3 - Secretaria Geral

'

40 - Setor de Contabili
5 • Setor de Segurauça úbliea
6 - Setor de Saúde Pública
7 - Setor de Educação e Cu!· ea

8 • Setor do Fomento Agropecuán
9 • Serviçol Urbano.
10. Servo de Obrai e Viaç.• DMER
Total da Despesa Orçamentâríe

Extraordinária
Créditos Adicionais

Dedução pelo a..alto ocorrido no

PM, onde roubaram a importância
de 409,78, cí, Certidão anexa ao

balancete '

Sub-total

�estos 8. Pagar
Do exercício de 1971

.Total da De.pela Extraordinária

TOTAL DAS DESPESAS -

I

Fundos Disponiveis
Ém Caixa

Na Te.ouraria
� Em Bancos
Banco do ·Bralil SóA. - Cf Fu o

de Párticipação dOI Mun"
Baoco do Bra.il S.A•• Cf. vim.
Banco do Ettado de

sal
Cata-

rina S,A. _ C/Movimen.ii ,

Banco Bra.ileiro de ti' Dto S.A.
- CiMovjmento "

Banco NacionCtl, Comércio
S.A. '. C:Movj nto

Em poder 'responsável_'

9.000,00
22.504,00',
12.101,60

I

22.192,40
. ,3072,00
13,900,00
36100,00,
10.700,00
9.530,00
9.800.00

1, ' .08 353,08 1.451,16
16,40 624,00 640,40

962,39 1,000.03 ].9(12,42
1.964,59 2,842.72 4.18Ó7,31
156.00 213,50 369,50
752,21 469,00 1.221,21

3.575,95. 588,64 4.164,59
156,00 276,01) 432.00
433,83 762,92 1.196,75

�O.315,48 14.001.04 34.316�52

29.430,�3 2l.130,93 50.561.86

GERAL

409,78 409.78

409,78 I 409,78

14.145,74 14.145;74

14.145,74 40978 14,555,52
,

43.576,67 21.540,71 65.117,38

1.009,07

21.824,53
62,11

'�238,02

1.'51,76

28.585,49 ,

93.702,87

I MAJOR VIEIRA. ao DE MARÇO DE 1972.
"

REINAI..DO CRESTANI - Contadol MIGUEL MARAo BECIL - Prefeito Muoicipal

O prestante cidadão sr. Ivo Fernandes
Ferreira, natural de Paciência do Rufino, neste
município, pai de 8 filhos menores, e que
residia em Curitiba, com um bem montado'
escritório de contabílídade, ao voltar para casa

domingo último, depois de ter assistido o

Atletiba, por volta das 19 horas, encontrou ,a
morte, tendo sido assassinado ao entrar em

sua própria residencia, per : ladrões que' se

encontravam em seu interior.
•

À família enlutada, as sentidas condo
lencias deste semanário.

Sociedade ,Beneficente
CONVITE

Operária
BAILE

A Diretoria da Sociedade, tem a subida honra
em convidar seus associados e excelentíssimas fsmí
lias, para o BAILE DO CINQUENTENARIO, que
realizará dia 29/abril, em SU8 Sede Social, ocasião
em que irá prestar uma justa homenagem a08

abnegados, fundadores, ,senhores: Carla. Stange,
Frederico Quandt, Frencisco N. Fuck, Jac6 Fuck
e Otto Hoffmann.

NO TAS:

Música a cargo do Moder Tropical Band, da cidade,
de Mafra.
Mesas ao preço de cr$ 35,00. de pista, e cr$ 30,00
as demais.

Reeervas na Sociedade com- o sr. Ecônomo.

Pelo compsrecímeutc; antecipamos nossos me
lhores agradecimentos.

A DIRETORIA 2,

"

"

'ERLITA

'Ilr�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Amanhã, os f�stejo5 do décl-.
mo aniversário de emancipação
políttca- administra,tlva do vizi
nho Município de Monte Castelo,

. .

o quadro 88so-'" cem a honrosa presença do
cíatívo, ,a presente convccação será publicada nOI> 'ornais locais Bispo Diocesano Doo" Orlando
Correio do Nort , Berrtga Verde e Gazeta de CaDOl' as e afjxa- Dotti.
do na Sede S 81.

Ao� XXV CaDoinhas (sq, 22 de abril de 1972 - N� 1173

BOt.AOCLUBE ,DE FANTASMA
AssemQléia",Geral Extraordinâria

Luiz Fernando Frei\as, Presid;nte do Clube ,(7��lãO
Fantasma, DO USO das atribuições que lhe confere

v

Estatutos
Sociais, resolve c, ocar uma Assembléia Gera xtracrdinárta
,dos sócios, a reeliz e em sua Sede Oamp re no bairro da
Aparecida, nesta cidade' Cauctnhas, para dia '19 de maio
próximo, às 20,00 Cvinte� afim d dos assuntos
constantes ds seguinte

.

Ordem
1.0 - Eliminação do qu social,
2.0 - Programação dé

,
r 'ços;

3.0 - Assuntos gerais l'
"

Não havendo númer. legal para instalação da Assem-
bléia Geral Extraordinária m primeira c ,vocação, fica -j

á

con

vocada para a segun e última convoc meia hora mais
tarde (20,30 horas).

Canoi has, 07 de abril de 1972.'

Luiz Fernando Freitas - Presidente

Cine ,Cruz
SUCESSOS)

I

LANÇADOR(O DE

-:- -:-

HOJE. a. 2015 horas - cersaura 14 anos

DOMINGO, 13,45 h - em matinê - eensura livre'
.

/' "I ,

FLAVIO MIGL CIO, o novo comediante do cinema nacio-
nal, na sup e deliciosa comêdia toda colorida: ,(

, ,/,

COM TIO MAN&éo·AVENTURA

DIA 25, 30. feira

A

Q,UANDO
bora. - ce��:�18 Ono. (

Techoicolor:
UIA 26, 48. feira. ao

Um filme

EU
- única exibição -

I

DIAS 27 e 28, 50. e 68

A Metro apr ent!' um no filme Da'cional:

VF�I!d� oe: di"�m�'.D'.\ So,�o.O
DIA 29,

láb8dt
•• 20.15 horaa - en.ura 14 aDO.

DIA 30, domin o'· a. 13,45 horas cenllura livre

Em deslumbr8nt Technicolor e ,em CiD um

lossal bang- bang italiaD

CLINT O SOLIT RIO
DIA 30, domingo, em três, fOll'midáveia .é••õelll: 16 'e 19
horaa - cen.ura line. A. 21,15 hora. - cene. 14 anoa

r
.

,
,

A Columbia Pictures apresenta a soberba produção:·
BARRABAs

Cópia inteiramente nOVa, toda filmada em

Cinemascope e Technicolor. '

>"

,...- * __1

/'

NOTAS
ESPARSAS

A firma Irmãos 'I'revisaní,
Sérgio e Argos, adquiriu 'o me

lhor ponto da cidade, a esquina
das Ruas Vidal Ramos e Ge�ulio
Vargas, Da Praça Lauro Müller,
com a pnevísão para a cons

trução de um bom edificio, no

local, DO próximo, ano.
x "x 'x

Atendendo compromísso social,
esteve. domingo em. Florianópo
lis, acompanhado de !!IeUs· fami
liares, o médico Dr. Osvaldo

Segundo de Olíveíra.
,

x x x

Hoje, na cidade de, Mefra,
maís uma importante reunião

f.l8 Associação dos Mnnicípios
do Plaualto Norte Cater ínense,
AMP.LA.

x x
,

x

x x x

A serviço da Comissão Munt-

2! ctpal de Esportes, estiveram
dcmíngn últiwo em Itajaí,' os

srs. Rsphe el Boeiog e Major
Edson Corrêa.

.

,O agrônomo, Dr. Waldimiro
Bubnit>k, novamente em trata

mento de 8aúd<!, em Curitibri.
x x x

Muita animação. em todr. a

cidade_.para os festejos, em an

damento, do cinqüentenário de

fundação ria Soclt:!dade Benefi
cente Operária.

x x x'
.

Entre outros, esteve domingo
último. em Curitiba, afim de
assistir o se nss cto ue l Atletíba,
(l advogado Dr.. Rivadavia R..
Confia.

x x x

Atendendo compromissos em

Mafra e Monte Castelo, deverâ

passar o ,fIm de semapa erL
nossa região, o Dep. Benedito
Th. de, Carvalho Netto.

'

x x x

x xx
,

No último dO,mingo �sportivo,
tivemos, no pru&s�guimento do

cQmpeonato da cidade, promoção
da LEC, a vitória do R:ges8 aote

o' Sossego por 2 a O.,Amanhã, ro
daoa dupla, com Botafogo e Pal

meiras, no CeDtr� de Educação
Física B"nedito Th. de Carvelho
Junior e em Três Barras, no

Estádio Artur' Ferreira Ribas,'
teremos. o encontro reunindo
São 'Bernardo e Rigesa.

x x x

E na seguqda feira,_ dia

0.1, o jogi,io, em Marcílio Dias,
no Estádio Wiegaudo Olsen,
quando, nua::. esforçl!l elogiável.
dos m.entores do São Bernardo,
teremos a visita ,do IguBçú; de
União da Vitória, participante
do atual campeonato de profis
sioQais do Paraná, com destaca
da posição. Vam08 todos conhe.
cer, de perto, c esquadrão do
vizinho município.

Descor:1to de 2.t em abril'
No corrente mês de abril -- o

desconto é de 2% (doia por cento)
para aqueles que efetuarer;n opa"
gdmento do imposto de renda DO

ato da entrega da «declaração dé
rendimentos», conforme esclarece
a Assessoria de Relações Públicas
da Delegacia da Receita Federal
de Joinville.

Aj;1.'escenta o mesmO órgão que
o r�fllrido desconto é ap!icável às
PESSOAS FISICAS. sendo c�l.i

. culado sobre Q' imposto liquido a

pagar (item 79 do B!oco 7 do
formuláric�.

,

Aniversariantes da 'Semsne
o jovem Saliba Nader Neto.
DiA 25: a sra. da. F,ieda

HOJE: os srs.: Milles Luiz esp. do' sr. Willy Hauffe.
Zaniolo, res. em Curitiba e

DIA 26: o senhor Fernando
Sérgio Senczuck; a srte Maria Freibe»ger; a srta. NiracyBemarâete Pereira; o jovem Matilde, Hening; o jovemWilmar de Oliveira Godoy., Wilson Friedmann: o menino

'Róberto Carlos filho dó' sr.
.Moises Borges de Souza.

DIA 27:
/

ii srta. Miriam
Damaso da Siloeira.os jovens:
Ademar Antonio Brey e Ioão
Roque Padilha.
DIA 28: a sra. da. Lourdes

esp. do sr. Miguel Tokarski:
o S1. Paulo Neuburger; as

srtas.: Elfi Loeffier e Yeda
Lúcia Pereira; os [ouens: Lauro
Prust e Osvaldo Partala.
Aos anioersariantes nossos

sinceros votos de feiicidádes.

ANIVERSARIAM-SE' ,

, AMANHÃ: ii senhore dona
Erica esp. do sr, Alfredo'Qui"
lherme Knüppel; o [ooem
Alceu Tomporoski; as sitas.:
Alice Maria Simões e Marilze
Hedler; o menino Acácio filho
do sr. Aloisio Partala; as

meninas: Judite. filha do sr,

Rodolfo Bollaut, . Soraia ê
Sumaia (gemeae} filhas do
sr. Gebrael El-Koubo. J

I DIA 24: a sra. da. Elisa
esp. do sr. Felix da Costa
Gomes; o sr. Antonio Tokstski;

Atividades ·da Camara
.M nicipal. de Canoinhas

o

COIDPa;eCimentJ�
Na sessão ordí ri� da Câmara Municipal realizada dia 11

1972. comparec am 08 seguintes VerEiadores: Srs. João Selem�
FraDco, A:dbemaf chumacher, Francisco Bueno, de Siqueira, edro do
Santos Corfi!a,' H. rique Krzesimki e Paulo Eduardo Ro 18 Faria

I N () comparecmlentos é '

Deixaram de compare r à sessão lIupra citada. os Veresdore ,'8rs. Edmun
do BitteDccur,t.

Guilbe me Pruat, Alfredo Iv� Psu, I, BeDoJ,ridOliO
Fuck. :

xpediente IOficio do ar, Ornando B r toli, comunicando haver 8I,I,sumido o cargo
de Secretári.o de G;overp.,; Convit,� dó Major E.ds2fo.Corrêa, Coma 0-
dante Iuterino do 3.° BP ,convIdando 8 Prell�nC!a da, Casa, para
assistir 8S solenidades de p ssagem 'de ComandoJ,,6 sr.:Tenente Coronel:
Milton de Mello; Requerim(,lioto do Vereador !I�dro dos Sant,os Cor
rêa, ao licitando pare con!lt.� lIO!! Anais da tl âmera, Voto de Pesar
pelo falecimento dia 8 próxi o passado da "à, dona Filomena Nied-.
jelski. em Serr8 dss Mortes. li odo deferido o rt'queril":"ento q..forma
regimentei; Oficio do Sr. Frefe'te Muniá aI, comuniclllndo haver en

caminbado ao Tribunal de Con 11 do E6 do o Relatório 'G�r81 do
Exercício de 1971. a 29 de mat � prÓ iDo passado. Oficio do Sr.
Chefe do Poder Executivo. euca��ha o à Casa, projeto de lei que
autoriza contrato e, que abre crédl o ,implementar na import.ância de
cr$ 66.UOO,OO. sendo ,ambos de'8pac' dOI à Comiasão de Legislação e

Tuwtiç& para emitir parecer. \ Oficio .' 84 de 7- 4- 72, -reencaminhando
à Câmara, os seguintea, projetos dI lei que autoriza ahertura de cré·
dito suplementar na importâocj.�' de $ 36.200,00; que suplemente
dotações orçamentárias na Impa (ância 'd cr$ 12.170,00, e que abre
crédito especial, sendo 08 me mos eoca inbadlls à Comissão de Fi
nanças e Orçamento para emit�r parecer. arecer da' Comissão de
Legislação e Justiça, Fin,a2!ss e Orçame tOI ao projeto de lei q�e
autoriza aquisição de área d�jterr8 no bairro 'o Campo d'A;;ua Verde.
Pareceres das Comiebõ!.ls .d�Legislação e Justi ,Finanças e Orçamen
to, sobre o projeto

%e
lei que autoriza co vênio com a Empresa

Nacional de Cor�eio!l e ':�iégraf08; .Parece.r da � om!s!!ão de, Fio&_nçBl!l
e Orçamento sobre o 'oJdo de lei que Isenta e Imposto predial �

territorial urbaoo.' As, atéria8 em apreço, foram 'odoidas na Ordem. -

do Dia, da :próxima 8 'ssilo. Texto fioal da Comi�!l o de: Redação, ao

projeto de lei que ',torizB. firmar convênio CARESC.

Ordem '-.<l0 Dia·
.

Entrou pm Is. d's�us�ão e votação o projeto de lei prol,ooge
prazo juntamé :e com o parecer. da Comissão de egislação e

'Justiça. sendo aprovado o projeto e O parecer. En ou em 2a.
discussão e v ,p.çãoo projeto de ll'i de. autoria do Veres ar Penlo
Eduardo Ro a Fatia, que deClara de utilletade pública 8 uudação
Uoiver,sitár' do Planalto Norte Catsrinense, com parece favo
rável da ,omissão de Legislação <:l Just�Ç8, sendo ambos
dos. Entr' u em la. discussão e votação, arti,go por artigo, ' pro
jeto d@ ,ei que autoriza doação. com os pereceres' fsvorávei
Comis� es de Legislação e JUl!tiç&, F,inanças e Orçamento., 's

aprov aos todos os artigos cum os parecereg. ,

"

Caaoinhas, 18 de abril de 1972,

'!N miro Ricardo da Silva - Dketor do Expediente da Câmara

'A NOSSA PATOTA TEM.A MELHOR.

J\ádio Canoinhas, '1350
'Falecimento

. A bmília enlutada do sr. AI�erto Paul, profunda-
mente �consternada, comuni'ca o seu falecimento' ocorrido dia 10
do corrEtnte, e� Jaraguá dó Sul.

O extinto deixa viúva sra. A'uguB�a Ress Paul e os filhos:
AIE:xandre Paul. 'ca�ado cqm 'a Sfa. Zeli Jung Paul, Alfredo P(lul,
�asado com a sra. Isolde Mayer Paul, Hellmuth Paul, casado com

a sra.� Nina Zamkovoy Paul, e Ema Paul, deixando ai'nda 11.
Detos e 4 bisnetos,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




