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NA COOPERATIVA
Teatino da Cunha Melo • Inspetor Regional da CtCOPA

Nas sociedades anônimas que alguns pretendem igualar ás
cooperativas, ocupa o prímeíro plano, o capital. O valor humano,
propriamente, é nulo. Um único homem com apenas Cr$ 10.00000

.
'

valerá mais do que cinco outvcs homens com capacidade de
produção, mas sem reserves econômicas.

-

A Cooperativa valoriza o indivíduo, subentendido. no grupo
e na classe, fazendo sua produção valer mais do que o dinheiro,
dando assim oportunidade de ganhá-lo, .porque a posse dos bens
econômicos é necessâría.

Mas, embora movimentando-os, o cooperativismo não é um

sistema de 'movimentar capitais. É, portanto, um movimento de
renovação não só econômica como social.

.

Infelizmente em nosso meio, os slstemss cooperativistas tem
caido no desconceito público, em vista das falhas inevitáveis,
nesta primeira fase, quase ainda de organização.

É necessário, porém, evitar a precipitação dos julgamentos
de uma aplicação experimental. Em lugar das críticas inúteis e

contraproducentes, além de sabidas em uma ignoraucía crassa, se

fízesse um estudo pormenorizado, para se poder oferecer uma'

cooperação sincera, com real lucro para 8 coletividade.

Isto ,é claro, desde que se sabe ser o cooperativismo a agre
gação do valor humano e não de capital, que se poderia -exigir,
forçar mesmo, obtendo-se o mesmo resultado, que o expontanea
mente empregado pelo legítimo proprietário.

É um engano, que se generalizou entre nós julgar o coope
rativismo uma ação do Estado, erro gerado do desvelo com que
este procurou ajudar e assistir 80S cooperativístas,

As cooperativas são feítas de produtores e consumidores e

não pelo Estado, tendo .deate apenas a assistencia técnica, incen
tivos financeiros e creditórios especiais, como reza a Lei 5.764,
de 16/-12/71, que rege a instituição cooperativista.

Sendo a associação dos valores da produção, a cooperativa
to,

reune em torno de si os pequenos produtores.
Éstes a quem justamente felt� o capital.Ê para elas mesmo

uma questão de vida.

Como dlsse um Ministro da Agrrcultura, Dr. Apolonio Salesi
«8 pt quens propriedade isolada não pode mais existir» ..

Os grandes latifúndios. que se torna cada dia mais uma

ameaça, nos países de tendências burguesas pelos váríos latifun
diários particulares e nos totalitários, pelo ún'co latifundiário, 9
Estado, absorverá fatalmente a pequena propriedade quando isolada.

Nos diz ainda o sr, Apolonio Sales: «li pr qúena propriedade
que devemos conser Vil r 8 tranquilidade i!OCi61, para que viva,
para que representante não a delicia dos poetas citadinos mas o

conforto dos que dela vivem, carece, indiscutivelmente, de se

torne r grande pela agregação cooperattvíste ».

.

COOPER.ATlVA DE (ANOINHAS MODERNIZA TRABALHO
A Cooperativa Agro Pecuária de Canoínhss Ltd8.,'i�iciou

suas atividades deste ano com várias modificações. Começou com
o aumento de Capital e instalação de uma máquina pare pré-lim
peza de cereais, o que permi-te um trabalho mais rápido e eficiente.
Atualmente está empenhada no trabalho de instaleção de uma'

máquina classificadoras de csreaís. A Cooperativa produz princi
palmente arroz, cevada, trigo' e feijão, sendo que 6 previsão para'
a colheita de trigo é de 10 mil sacas e 7 mil para cevada.

Concursu Miss Santa· Catarina
-

Ieda Maria Vargas e Marta Vasconcelos, as únicas braeilel-
ras que chegaram ao titulo de Miss Universo, possivelmente estarão
em Blumenau, quando da reali-zação de Miss Santa CatarinB-72,

Por outro lado,' já está confirmada a presença da <pímentí
nha», Elza Soares, que, aqui virá, especialmente contratada para
um monumental show musical.

Elza Soares recentemente esteve em tournéé pela Europa,
onde suas músicas fazem grande' sucesso na atualidade. A

<ptmentíohas vem mostrar como é que se canta um samba, cons -

tendo de apresentação, a interpretação de seus mais recentes
sucessos. Será um, espetáculo a parte.

Dezenas de municípios estarão participando na festa máxima
dá beleza catarinense, sendo que 17, já confirmaram oficialmente'
a presença de suas candidatas.

da Indústria
25 DE MAIO - é dia consagrado à comemoração dessa
tremenda força a serviço do progresso - a lndústria.

A todos os industriais desta nossa Comunidade - no

seu dia - os cumprimentos do Círculo de Pais e Mestres
'e Direção do Grupo Escolar "Sagrado Coração-de Jesus",
com votos de um crescimento sempre maior emprol deste
nosso Município, célula viva desta imensa nação brasileira.

�anoinhas, 20 de maio de 1�72.

A M Ú S I'C: AI
-

Sucesso Nota 1350
Diariamente às 15:00 b:

.Canolnhas

Diretor:
, CAIXA POSTAL, 2

SESI
Servi�o Social da Indústria
A exemplo dos anos anteriores,
será realizada na cidade de Js"
raguá do Sul, no dia �21 do
corrente, e grande prova ciclís
tica "SUPERINTENDENTE- 08-
VALDO PEDRO NUNES",
participando da prova represen
tantes de esportes dos 17 núcleos'
do Estado.

A prova contará com e pre
sença das mais.altas autor idades
do S�S), devendo a banueírade
de saída ser ordenada pelo
patrono da prova.

Cenoínhas, como sempre, es

tará presente, levando sua cole

boreção e se fazendo representar
na categoria de bicicleta de
corrida.

O Núcleo de Csnoínhss contou
com o apoio e colaboração de
Prefeitura na pessoa do Prefeito
sr. Alcides Schumacher e das

segu.ntes frrmas: Empreza IndJ.
e Coml, Fuck Ltda., Esquadrias

.
Santa Cruz S.A. e Indústria de
Móveis São José Ltda. As quais
expootaneemente cederam seus

atletas incentivando dessa ma

neira o esporte em nossa cidade.

- X

Conforme programação divul
gada, realizou-se na cancha da
SBO o torneio de Bolão entre
as indústrias locais.

Participaram do mesmo às
firmas: Prust & Irmão Ltda.,
Cerâmica Alvino Vogt. Esqua
drias Santa Cruz S. A. e Q

C1l:LESC.

APÓ3 um desenrolar sensacionel
saiu-se vencedora ,a Cerâmica
Alvino ,Vogt; seus atletas rece

beram medalhas evocendo o

cinquentenário da S30.
- Lamentamos- o não compare
cimento das demais firmas ins

critas, o que provavelmente
daria maior brilhantismo ao

torneio.

TABELIONATO
ULA S. CARVALHO

FONE, 128
"-

CIRCULA AOS SABADOS

,

JOGOS ESTUDANTIS REGIO-

NAL E ESTADUAL DO ESTADO
A nossa cidade foi sede, dias -12 � 13 últimos, sexta

e sábado, dos Jogos Estudantis Regional e Estadual de
Santa Catarina, na modalidade de atletismo, com a par
ticipação de escolares de .nossa cidade, São Bento do

Sul, Rio Negrínho, Três Barras e Irineópolis.

Sexta feira pela manhã, às 10 horas, todos os atletas
participantes desfilaram pelas ruas da cidade, rume ao

Centro de Educação Física, Benedito Therézio de Carvalho
Junior, local das provas. O" Prefeito .sr, Alcides Schuma
cher, em bonita .alocução, abriu os jogos, falando em

seguida o Coordenador Regional do Ensino, sr. Lícurgo Nolli.

O Estádio Municipal apresentava, na ocasião. um
colorido diferente; ali presentes milhares de escolares,
entre professores, participantes e assistentes, numa bonita
confraternização de nossa juventude.

A classificação geral, apresentou o seguinte resultado,
dados oficiais: Atletismo -masculino - Campeão: Colégio
Estadual Santa Cruz, Canoinhas; 2.0 lugar: Colégio Esta
dual Barão de Antonina, Mafra; 3.0. lugar: Colégio Esta
dual de São Bento; 4:° lugar: Gínásío Moderno Vidal
Ramos, Canoinhas; 5.° lugar:

.

Colégio Almirante' Barroso
e 6.° lugar: Colégio Comercial de Canoínhas.

Atletismo feminino: 1.0 lugar: Colégio Marta Tavares,
de Rio Negrinho; 2.° lugar: Colégio Estadual Santa Cruz,
Canoínhas; . 3.0 lugar: Colégio Almirante Barroso, Canoí
nhas; 4.0 lugar: Colégio São José, São Bento do Sul; 5.0
lugar: Colégio Manuel Nóbrega, RJo Negrinho e 6.0 lugar:
Colégio Sagrado Coração de Jesus, Canoinhas.

Os classificados em primeiro e segundo lugares se

guiram a. Florianópolis afim de pa.,rticiparem de novos

jogos, ínícíados 5a. feira com o término previsto para hoje.

Sindicato Rural de Canoinhas
Assembléia Geral Ordinária

•

EDITAL, DE CONVOCAÇAO
Pelo presente Edital, ficam convocados os associados

quites deste Sindicato Rural de Canoinhas, no Estado de
Santa Catarina, para a Assembléia Geral Ordinária: a

realizar-se na sede do Sindicato nesta cidade, no dia 19
de junho, às 9 horas, afim deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:'
1) - Prestação de contas referente ao exercício de' 1971,

com apresentação e votação do Relatório das Ativi
dades do Sindicato Rural refe�ente 'ao mesmo exercício;

J

2) - Apreciação, discussão e votação do Balanço Finan-
. ceiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo da
Contribuição Sindical arrecadada;

is) - Caso não haja número legal em primeira ,convocação
proceder-se-á uma segunda, uma hora após, com'·

qualquer número de membros' presentes.
Canoínhas, 15 de maio de 19,72. 3 "

Ewaldo Zipperer
Presidente do Sindicato Rural de Canoínhas

o som

Rádio
de uma cidade.

(anoinhas
1350 QUILOCICLOS
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CORMEIO nO'NORTE 20.05.1972

P leitura Monici
.8 Conoinha

E IT L
um minuto j D� .ord d0it· Pr:ef:itoMUnICIpal, torn' público,

ao CIVIL, de N�r' --que durant o s de maio,
funciona _:.�ORUM, os contribu t

lf

deverão

"���f?i"loTÕCO recolher na ouraria Mu-
apenas nicípal, o Imp sto Predial e

Ulj,e.l.l..Llento. Territorial uri/a o e a Taxa

a/serviços urfoa s, referente
a primeira rest ção, exer-

cício de 1 72.

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72. Sen�acional
Rádio Canoinhas

.
.
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todo e qualquer
que V. Sa. desejar.

Seja qual for o tipo de cultura
que você vai fazer.'

ai for o tipo de solo de

região.
Casa Agro Pecuária

de Pedro Ferreira

Para seus impressos

PROC'URE

Impressora Ouro Verde

A casa dos bons serviços

I 'Os cõ ríbuínteâ que aín
.

da não eceberam os seus.

talões, deverão pr urá-Ios
na ReI), rtição de Fisc ização.

entino E. Piecza cka
hefe da

Para avisos e anúncios:

Utilidade Publica.
Diariamente às 12:10.

Rádio é VaDoinbas

Venha'ver CO' O é fácil solver
proble·�âNIs de famiBie

. /A..._�.�
4-

,.�

_,_�!!fll-�.r
,�

�;.

i
!

'!

Dizem ... casa própria e carr
,
na porta

ajudam muito uma família a se, feliz."
Mas nem todos os carro ajudam a

resolver problemas.
Pelo contrário, alguns . é criam.
Já que o tema é famí' ,vamos falar .

da Variant. A Variant , erve para longas e

pequenas viagens.
Para férias prol ngadas e para rápidos

fins-de-semana. erve para o dia-a-dia
da cidade, tra portando confortàvelmenle

ia adultos e crianças._

� justamente aí que a Varia
carro ideal. Não dá problemas, g
e está sempre trabalhando.

E como cabem coisas nos seus dois
porta-malas ...
Esse' seu Revendedor Autorizado

.

Volkswagen entende muito bem dêsses
tipos de problemas em família,

.

e coloca à sua disposição uma Variant,
Temos condições e facilidades de

pagamento excepcionais. Não agradeça.
Tôda família merece o nosso carinho.

I
REVENDEDOR !

AÜTORILAS!O _I

& C I A.
Rua Vidal Ramos, 1 195 CANOINHASr-SC

'Indústria de Madeiras Zaniolo S.A.

Comunicação
ústrte de �9deiras Zaníolo S. A. (Rua Sena Felipe

Schmidt n .. 83 - Canoinhas QSC), Caixa Postal 13 �
.

ones 203,

e 326) comurã 8 que, por motivo. de extravio, são·' consideradas
SEM EFEITO seguintes duplicatas de sua emi

.

ao:

Dp SJP- 4124 V or cr$ 3.049,83 Venc. 22/06 e Com.

de Embalagens Da 'bio Ltde. - S. Paulo �. ),

Dp SJP-412e Valor $ 3.049,36 Venc. 2: 07/72 c/Ind. e Com.

de Embalagens Danúbi Ltda. -:- S. Pa. (SP);

Dp SJP.4127 Valor cr$ 40,77 Ve . 25/05/72 c/José Rodri-

gues Ricardo & Santana Lt .:- S tos (SP);

Dp SJP-4129 Valor CI$ 3.80 , 5 25/05/72 c/Decorações
Movísrte Ltda. - Santos {SP);

Dp 8J1'·4132 Valor cr$ 529, q 25/06/72 c/Aldo Dal

Bíano - São FideHs (RJ);

Dp SJP-4133 Valor cr$ 25/05/72 c/Madeireira
Rocha Ltda. - Campos
Dp SJP·4134 Valor, $ 356,66 Venc. c/Madeireira
Rocha. Ltda -.

- Cam s (RJ).
Para os vídos fios. esclarece que

TRIPLICATAS c respondentes aos citados valores,
às duplicatas de sparecídes.

Apsse, dos novos saques, todavia, oferece urna g tificação
8 quem notificar o paradeiro dos documentos desaparecidos.

.

Canoinhas, 4 de meio de 1973.

ALTAVIR ZANIOLO - Diretor I 1

I

PR E�'E[T(J R 1\ MONICIPAL
.CANOINHAS

11.065.46

1.302,34
158.666,06
5.303,8l

Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Trauaferenciaa Corrente

"-Receita. Diveress "Heceitae de Capital ",

Transferenciae Capital 20.256,84
196,&94,52
335082,35

.

531.676,87

531.676,87

DESPESA II Até o mês-II TOTAL

Poder I.egislati
Câmara dOI Vereadores 2625,00

Poder Execu
Gabinete do Prefeito
Departamento de Admini tração
Departamento da Faze a

Segurançe Pública .

Departamento de Saú e

Departamento Edue ão e Cultura
Setor Fomento Ag ipecuârio
Departamento de brae e Viação
Departamento de erviçce Urbanos
Intendência de elipe Schmidt
Intendência de ela V. do Toldo
Intendência d Mercílio Dia.
Intendência e Paula Pereira
Intendência e Pinheiro.
Hestoa a � gar de 1970
Hestos a agar de 1971

5.847,00
2.754.64-

, 13.833,18
142,20
728,90

.

8.879,00
. 430,00
9 . 35,31
11. : ,66

50
'.

3
454. .

174,00
'.

5.847,00
2754,64
13.833,18

142,2G
728,90

8.879,00
430.00

92.535,31
I1.C42,66

509,73
454.75
17 -1,00

78.315,43
218.271,80

78.315,43
218.271,80
313.405,07

531,676,87

-

ra o mê. de fevereiro

Cenoinhas, 31 de janeiro de 1972.

A.lcides Scbumacber
Prefeito Municipal

Reinaldo Vresfani
Diretor da Fazenda

O. Witt
Contador

__eclaracão
.

, .�-

Seul Chuny. Zugman

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: a senhora dona

Paula Maria' esposa do sr,

D,. Saulo Carvalho.

:: AMANHÃ: a senhora dona
Lealde esposa do sr. Armando
Müllbauer; a srta. Terezinha
de Luca; o jovem Luiz Cesar
Zanioio, residente em Curitiba;
a menina .Margaret filha de
sr. Severo Srnczuck e os gê
meos: Antonio Sergio e Lidia
Regina, filhos do sr. Alfredo
Dreher.

Dia 22: a senhora dona
Haydée � esposa do sr, D,.
Oswaldo Segundo de Oliveira;
os senhores: Oswaldo Segundo
de Oliveira e Waltiomiro
Medeiros,' o menino José filho
do sr. Antonio- da Silva.

Dia 23: a senhor ita Maria
aérta Ar tner; O menino Luis
Roberto filho do sr. Douglas
Benkendort, res. em Castro-Pr.

Dia 24: as srtas.: Miriam
Seleme e AlaideMaria Dreher;
os meninos: Orlando Max
filho do sr; Orlando Olsen e

Waldir Elson filho do sr.

Waldomiro Novak.

Dia 25: a senhora dona
Delouraes esposa do sr. MiLles

IL_.J1.l��1rT'LuiZ' Zaniolo, residente em

CU1 itiba; os senhores: Michel
N. Seleme, Antonino Nicolaezi
e Este/ano Marcos,' o jovem
Viegando Hauffe; o menino
José Adalberto filho do sr,

·Pedro Nogatz,

Dia 26: a senhora dona'
Silvia esposa do sr. José
Pangratz Filho; os senhores:
Epaminondas Simões e Do
JJval R. do Nascimento.

Noticias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Posto do Correio para Nova Cultura
Noticia alvíçareíra para o futuro distrito de Nova Cultura, sem

dúvida alguma, é a breve instalação em sua sede de um Posto do Correio.'
Velha e legítima aspiração do laborioso povo de Noya Cultura vê agora'
realizada. Este colunista em palestra com o sr. Ageate local da E.B.G.T.,'
teve a oportunidade de ver a mala com o material para a devida instala
ção do referido Posto. Assim, em rítimo acelerado avança nosso município
no rumo certo do progresso deste grande Brasil que não pode parar. Um
agradecimento especial ao Sr. Diretor Regional da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos pela Implantação do mencionado Posto.

8.500 anos a idade do material achado
A idade do «Carvão Fogueira» encontrado pelo arqueólogo Padre

João Alfredo Rohr no município de Itapiranga. em Santa Catarina, foi
fixada em 1i.500 anos pelos técnicos do Museu Nacional de Washington.·O
material foi analizado pelos peritos norte- americanos, que se valeram do
processo «Carbono 14)}_/através do qual se pode determinar, com precisão,
a data dos utensílios pré-históricos; O Carvão Fogueira foi localizado em
1968 pelo Padre Rohr, fundador do Museu do Homem de Sambaqui em.

Elorianópolís, numa profundidade de 7,5 metros depois de intensas pesqui
sas e escavações realizadas no extremo Oeste de Santa Catarina.

(Gazeta do Povo)

Parteiras de Papanduva recebem capacitação
Foi realizado recentemente em Papanduva um ireinamento para

parteiras. O mesmo teve por objetivos motivar e esclarecer as parteiras
para um melhor atendimento às parturientes e sobre necessidade de en
caminhamento ao médico ou maternidade em certos casos. O referido
treinamento foi promovido pela AqARESC, contou com a participação de I

36 parteiras do Município e foi ministrado pelo Dr. Rubens Alberto Jazar,
médico local, Healmente foi uma Promoção de grande valia, uma -vez que
grandes conhecimentos obtiveram com tal promoção as parteiras que
ainda desconheciam' as mais recentes novas nesse setor específico da
maternidade A mencionada promoção esteve a cargo da Extensionista
Doméstica Rural, Carmem Lucia do Amarals.Iotada em nosso Município.

,Visita ilustre em Papanduva
· Este"- colunista recebeu a visita do sr. Pedro Antonio Urrutia
Oerda, Díretor Administrativo do Montepio dos Funcionários Públicos do
Brasil, com sede em Vitória-ES. A Iínalídade da visita do ilustre senhor
foi de .campanha de novos associados inclusive do pagamento de um Pe
cúlio a um associado na cidade de Xanxerê. S. Sa. vlaítará as cidades de

· Canoinhas, Curitibanos, Lages. Videira e Xanxerê. Este colunista que é
associado do Montepio, almeja pleno êxito na sua visita no interior de
nosso Estado.

,

Festa cem rigozijo ao Dia das Mães
Dia 14 p.p. diversas solenidades foram realizadas para comemorar

o dia consagrado às mães. Já no sábado que antecedia o grande dia,
realizou-se no clube local um movimentado bingo intercalado por repre
sentações representadas no palco inclusive declamações de alunos de
nossos estabelecimentos de ensino. Dia 14 realizou-se a festa no pátio de
nossa Paróquia. Antes das solenidades litúrgicas houve um deslíle de car

roças ornamentadas onde participaram a maioria dos colonos [urlsríicto
nados na Paróquia, notando-se ser pequena a presença de paroquianos
em contraste .com outras festas realizadas.

Passarela da Sociedade
Hoje é dia muito importante para o casal sr. Nataniel (Cinira)

Rezende Ríuas, razão de festejar idade nova o anfitrião da família, pessoa
que desfruta de grande amizade entre sua vasta relação de amigos, rece
berá por certo muitos cumprimentos pela sua passagem de niver.
* Também logo mais 'à tarde na resídencía da família Tercilio (Josefina)
Sonaglio, estará soprando as velinhas do lindo bolo o garotinho Luiz Car
los, na presença inriquieta de seus coleguinhas que participarão da alegre
data natalícta,
* Movimentada será também, a tarde de hoje na residencia do sr. José
[Bellnda] A. Correia, ocasião em que o inteligente garoto Mário Wilmar
estará recebendo cumprimentos de seus amiguinhos' e recepcionando-os
pela sua data natallcía,
* Dia Ú-.. do corrente estará festejando troca de idade o inteligente garoto
João Wladímír, filho do -sr, Miguel Matioski e senhora. Certamente os

cumprimentos estarão em pauta nesse dia para o aniversariante.
* Dia 25 estará festejando nivér o sr. Alois Karasiski, Escrivão do Car
tório Civil de Papanduva, cidadão que sempre desfrutou de grande con

ceito social inclusive de úm coração cheio de bondade e humildade. Justas
serão por certo as manifestações de apreço que receberá naquela data
tão importante para aqueles que lhes são agradecidos.

·

* Dia 26 do corrente nossa agenda social. registra com prazer o aniver
sário natalícío do sr. Modesto Hírth, proprietário do conceituado Açougue
Central, cidadão de raras virtudes sempre pronto para servir seu seme

lhante, será alvo por parte de seus amigos e admiradores das mais justas
e reconhecidas homenagens.

A coluna se associa às manifestações de apreço e felicidades a
todos os aniversariantes fazendo votos de perenes felicidades.

partida de Snoocker, só se

melhores, de tamanho
.

staladas

boa

asseio, ordem
,

Rua Paula Pereira, 799

Em Canoinhaa-urfi
./

�""'"""-" tant�·/1VI· A N A H
A C a s a A gJ' u á r i a, de PEDRO

FE�_R_����unica ter sido nomeada repre

sen� para a região dos produtos Manah.

Agora, Adubos e Inseticidas Manah, direta-

mente da fábrica a preços de fábrica.
Rua Paula Pereira, 787

"

.

diariamente às 21 :00 horas.

STUOIO LIVRE

Na Canoinhas

o melhor adubo,· a

MANAU tem.

O . melhor preco, a

MiNAU lhe oferece0
Você que exig,e o

melhor, compre
MANAR.:

. Novela é com !I. Canoinhss

Àg 09:00 horas:

O � Destino de Elisa
"

CANOINHAS, .

muito mais rádio

SOCiAIS

, Aos aniversariantes, augu
tamos muítas felicidades.

FO!iteje a data grata de seu

ente querido.
Diariamente às 14 horas:

Gentilezas.
GANOINBAS,

força total em comunicação,

ordinária da Câmara Municipal reBiizada "dia 18 de' abril
ano, compareceram os seguintes Edis: senbor'" João
edo Ivo Paul. Adhemar Schumacher, FraDcisc;:tBueno de
la Ed-uárdo Rocha Faria e Guilherme Prub,

COD)parecimentos
Deixaram de mparecer à sessão supra cited a',
Edmundo Bitten urt, Henrique Krzesinski, Alfr
Fridolin Fuck e dto' �os S�ntos Corrêa.

Expediente /.
Pereceres da Comiss·T. de, Redação, sobre o

.

projetos de lei que de
clara' de utilidade pú�ca a Fundeção Uni" sitárie do Planalto Nortes.
Cstarinease: que autor a doação; e que olonga prazo, Pareceres ira
Comissão de Legislação e Juatiça opta 'o pela devolução, ao Poder
Executivo, doa projetos' lei que is a de imposto predial e terri
torial urbano à Cooperati a de Prod ores de Mate Ganoinb8.s Ltda, •

e que autoriza empréstimo o ala ado do Estádio Municipal Alinor
Vieira Côete, sendo aprova

Ord do Ola
Entrou em 28. discussão e yo ão o projeto de lei que autoriza con-

vênio entre a Prefeitura é mpresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos, sendo aprovado o com os pareceres das Comissões de
Legislação e Justiça, Fina

.' rçamento, Entrou em 2a. discussão
e votação, o projeto de ei que bre créditQ especial, e os pareceres
dai Comissões �e Legi ação e JuS' 'ça, Finanças e Orçamento, sendo
aprovados a8 emendas .e

a Comissão e Legislação e Ju.tiça. Entrou em

la. discussão e vota 'o o projeto de ei qUI! abre .crédito especial na
importância' de cr$ $6.200,00, sendo a ovado o projeto coro 08, pare
ceres d$s Comis8�s de L:gislação e tiça, Finançlls e Orçamento.
Entrou em la. Iscuseão e' votação o p pjeto de lei que euplementa
dotações orçam tárias lia aOIDa de cr$ 170.00, sendo aprovado o

projeto com a . meada corretiva da Comiss. de Fioanças e Orçamento.
Entrou em 1

.

discussão � votação o pro} to de lei que suplemeuta
dotações Clrç

i entárias na importância de cr 66.000,00, e os parece
res das C

.!

issões de Legis!ação e Juatiça Finanças' e Orçamento,
sendo apr .

ad" o projeto com as emendas da, omil8ão de Legislação
e Justiça.. Entrou em la, discussão e votação projeto. de lei que
abre cré ito' especial na importância de cr$ 5. ' O,oó', e os parecerea.

I da. Co iSl ões de Legislaçíio e Justiça, Finanças Orçamento, sendo
aprov o o projeto com os pareceres. Entrou em' a.' discússito e voo

tação c projeto de I"j que autoriza cont:!lto, os pareceres daI
Com' sões de �egisl8ção e .Justiça, Finanças e <\-ç,amento" sendo
apro ado o proJeto com os' pareceres.

. \
Canoinbas. 17 de D)aio de 1972, \. ,.;,

Altamiro Ricardo, da Silva - DiretQr do Expediente da Câmara -

20.05.1972

,---------------------------,
Cine Vela

DE

APRESENTÂ
(O

HOJE, aa

DOMINGO,
,15 hora. - oensura 14

13,45 h - em matinê livre

16 e 19
14 ano.

300 hora
Filmado em deslumbrante colo do Um formidável filme nacional

que tem no seu elenco Ro' o' Carlos e Erasmo Carlos.

DIAS 22 e 25,28. e 3:a. feira.

300 HORA
OiA 24, - ceneurs 14 Ano.

- todo colorido -

DIAS 25 e 26, 58. e 6 • feira· a. 20,15 h -

Um espetacular mm nacional colorido, cuja a ma

sua filmagem oi rodado neste Estado (Caçador):

A DOS
DiA 27, láb8do�'- as 20,15 hôras -

·.ce�,nlra· 14 aD08

D14 28, domi I'
o. a. 13,45 horas - cenaura livre

teel, Nadir Baltímor no super filme:

Hércules, S são, Maeist. e Ursus os invendvei 41"
ilme Ultrapanorâmico e Eastrnancolor! l

..t'

OIÀ ingo, em trêB foemídâveis l!Jeuões: i6 elí9
luta livre. Ad 21,i 5 boras - cens, 14 allOs

etacular Iar-west italiano todo filmado em magníííco
r hnícolor e em Cinemascope:

em 4 para' morrer
UM ; !d..JI

Ati
•

dades daCâmaraMunicipal deVanoinbas
Comparecimenjos_ _
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- f�MO CARLOS C· V' CLlEANIA ALMEiDA· RAUL CO�TfZ me era ruz
OTELO ZELOM! ' FLAVIO MIGUÀCClO

, REGINALOO FARIAS ·WALTEI< fORSfER Amanhã, às 16, 19 e 21,15
MARIO BfMVFNUTI P,REÇÃO DE,

��� IPA':ik-i.i\''F'LMcS J!fjlfElllOrA�1dR Segunda e terça, às 20,15

.�B��m.e����mB••a���mmm••������.�

ermercado Jorda
Nova fase

semana:

TI

NOTAS
o Super Mercado Cereal em

grande stiv.idade na adaptação
da sala alugada da SBO, afim
de íneugurá-Io em junho pró
ximo. As balconistas, após os

testes realizados, estão sendo

rigcrosamente selecionadas.
X x x

Hoje, nos amplos salões da

Sociedade Beneficente Operéria,
jantar em beneficio ao Lar de

Jesus, com apresentação de mo

das e a primeira apresentação
oficial de Miss Canoioha9, srta.
Maria de Fátima Kle-mpu8.

x x x

A conhecida firma Zugmsn,
distinguida pelo colunista Lazaro
Bartolomeu, Da relação das que
mais contribuirem para os cofres

públicos no ano passado. Os em

presários indicados participarão
de um jantar alusivo em rio
rfanópolis, com a participação das
maí .. altas autoridades estaduais.

x x x

Esteve em nossa cidade, pro
c�d@nte de Campo Mourâo, o

sr, Evaldo Carneiro de Paula.

x'x x

A Diretoria do Elite Tennys
Clube, ao inaugurar a sua nova

sede social, quinta feira, dia 11,
organizou um fino jantar, dele,
participando todo o seu quadro
social.

ESPARSAS
Esteve rapidamente em nossa

cidade, sábado último, o Dep.
Benedito Th. de. Carvalho Netto.

x x x

O Deputado AroIdo Carvalho
em preperat\vos para uma via

gem oficial ao Japão, com par
tida prevista para o fim do mês
corrente.

x x x ,

Esteve em nossa cidade, 5a. feira,
o Presidente do IRASe, Dr. Hélio
Guerreiro, acompanhado do

advogado Dr. Francisco Lins.
x x X

Também visitou Canolnhas,
no Dia das Mães, o jovem Juiz
de Direito, Dr. Osvaldo Rogério
de Oliveira, acompanhado .de
sua exma. esposa. Rogérío está

prestando serviços na comarca

de Rio do Sul.
x x x

Pelo campeonato da LEC,
domingo último, no Municipal,
o Botsfogo, às duras penas, num
jogo que lhe parecia fácil, ven

ceu o Sossego pelo marcador
de 2 a 1.

x x x

E amanhã, também DO Muni

cipal, torneio entre os clubes

filiados, em benefício da Festa
de Santa Cruz, transferido do

dia 3, devido 8 visita do Iguaçú
em Mareílio Dias.
Vamos todos cooperar,

,

A NOSSA PATOTA TEM A MELHOR.

:Rádio Canoinhas 1350

__:as

o TRINKO JEFF I
Canoinhas floriu de gente jovem, semana pas

sada, com a realização do JESCRE. Sexta feira
festinha e salgado baile. Tá ficando legal!
* Dia 3 de junho a simpática Sylvia Maria estará

completando 15 anos. Parabéns: Sylvia, muitas
felicidades.
* Amanhã teremos o encerramento dos jogos .que -

reuniram todas as regiões de Santa Catarina.
Vários atletas canoinhenses estarão em Florianó-'
polis para tal acontecimento.
* JÓão de Souza e Celso Scopel voltaram depois
de um ano de moleza.

* Toda a patota que estuda fora esteve aí para
cumprimentar as mamães.
* O Cine Vera Cruz está com bons filmes em 'cartaz.

TEMPO DE MASSACRE.
- Roberto Carlos em: 300 KM POR HORA.

Parabéns.
* Não perca tempo! Leia CORREIQ DO NORTE
e esteja por dentro.
* Por enquanto foi isso. Até semana que vem.

Tchau!

As 06:00 horas da manhã e

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas. I

às 17:30 horas ca tarde.
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