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InaugDra�ão da_· nOV'8
agência do Banco do Brasil·
,Quinta feira, dia 21, o grande acontecimento

Co.nf�rme convite, expedido. p.ela direção da agência local,
o nôvp edifícIO do Banco do Brasíl, Imponente construção lev _

tada na esquina das, .Rúas Felipe Schmidt e Vidal Ramos s:�á
inaugurado quinta feira, dia 21, pela parte da manhã.

'

Dotado' das mais modernas instalações, o nôvo edifício,
além de abrigar _todo! os departamentos, do Banco, nas melhores
condições de trabalho, é um regia presente à cidade, no embele
zamento de nossa urbs.

Para.o grande acontecim�nto deverão estar aqui, naquela
data, altos DIretores do EstabelecImento, entre os quais, o Diretor
da 68. Região, região Sul, G�l. Walter Berechí Barcellos, acompa
nhado do seu' Chefe de GablDete e Gerente de Operações da 6a
Região, Osvaldo Roberto ceue, Diretor Administrativo e repre�
sentando o Presidente, dr. Nestor Jost. '

Foram expedidos, pela agêncía local, aproximadamente
1.000 convites, 8' tôdas �s agências de país, a todos os gerentes e

sub-gerentes que por aqui passaram e também ao's Inspetores, antigos
e atuais, Governador e seu Secretariado e Deputados da região.

Após as solenidades de inauguração, quando falará o Pre
feito Municipal, sr. Alcides Schumacher, será oferecido um coquetel
aos presentes e pelas 1:'1 horas terá inicio, no Clube Canoinhense
"um banquete, oferecido pela Assocíeçâo Comercial e Industrial' d;
Canoinhas e classes empresarias às autoridades aqui presentes
com a respectiva adesão ao pessoal da, casa.

'

A grande conquista, devémos, sem dúvida, a destacada
situação da agência local, graças aos esforços e a operósidade de
seu gerente, sr, Fernando Rocha e seus diletos auxiliares, como
também, a interferência do cidadão canoínhesse, Diretor Paulo
Konder Bornhausen e a atuação do ex-Pr.e'feito, Benedito Th. de
Carvalho Netto, na legalização do imóvel.
/.

As autoridades aqui presentes,' naquele dia, os nossos

cumprimentos, com votos de .feliz est,a"da, com os nossos agrade
cimentos ·a todos aquêles que de uma forma ou outra contribui
ram para a realização da grande obra.

dos Festejos
do' ,ColégIO
de Jesus

Encerramentos
*'"

do Cinquentenário
Sagrado Coração

Com a apresentação do aplaudido folclore do Centro

Português .de Curitiba, sábado à noite no Clube Csnotnhense,
perante grande público e o desfile transferido de domingo para
3.a ,feira a tarde. de cerras alegóricos, conduzindo 8 Rainha e

princesas. do estabelecimento, encerraram- se com chave de ouro,
a9 festividades do tradicionel Colégio Sagrado Coração de Jesus.
A conhecida e estimada Irmã Carolina, veio especialmente da

Europa para o grande acontecimento, sendo aqui recebida com

carinho e alegria. O conhecido educandário, como não podia
deixar de ser, viveu um ano de várias festividade&, organizada e

comandada por uma comissão, que tudo fêz para o maior brilho
da grande e justa programação.

Junta lnspeção Médicade
. Encontra-!le em nossa cidade, procedente da unidade mi

litar da Lapa, a Junta de Inspeção Médica dos novos conscritos,
chefiada pelo Cap. Ronaldo Gonçalves Fernandes e Tte. Darcy
Costa. Os exames foram realizados nos salões da Sociedade Be

neficente Operária, tendo os ilustres militares realizado uma

visita do cortezia no Gabinete do Prefeito, sr. Alcides Schumacher,

INDÚSTRIAS PARANAENSES
INSTALAR-SE. EM SANTA

QUEREM
C.ATARINA

Terça feira última, estiveram no Paraná dois econom�stas
do Banco do Estado de Santa Catarins, afim de estudar projetos
de implantação de indústrias peranaenses em território barriga
v�rde.

A missão é resultante de contatos mantidos pele Secre

tário Sérgio Uchoa de Rezende à terra, das ar8ucári�s e .pode-se
afirmar que três indústrias do ramo madeireiro deseJam, Instalar-

.

se Da região de Canoinhas. Duas a curto e ume, de maior vulto,
a médio prazo. _ "

Estude-se, outrossim, a implantação de uma fábrica, de

�8tas da «Metal Gráfica Iguacú», Da área de Jesçebe. l!ma quinta
Indústria está em cogitações, com localização prevIsta para o

Oeste Catarinense.

DIA
15 de outubro
DO .PR-OFESS'OR

-
-

-
''_

Saudamos o Professor, que::educando a. criança. de
Canoinhas, prepara os csminhcs para os grandes destinos

da Pátria. '

E maravilhoso neste dia, ter tão pouco a pedir ao

Professor d� Canoinha5 - mas tanto a agradecer.
e Circulo de Pais e Mestres do 6rupo Escolár SagradO Cora�ão de Jesus

� /
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
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O BANCO DO B'RIJ.SIC S_A.

..., Cqnóiri{)as (se), por seus ,',.1,·Administradores e Functotiáríos, tem o praae» de convidar

"I seus clientes e amigos para as solenidades de iriauçuração iii
...i.�:

. do nóuo editicio doBanco, situado na �ua Vida} �amos, 810,

l'llil'I no dia 21 de outubro de 1971, às 11,30 (joras, com a I

I . : �

.:. presença da' sua Superior Aattiuústração. :

,·.:P Fernando Rocha, Alfredo Guilherme Knüppel !.=
. .1 Gerente Subgerente ••

l·�\.\. .

'

.�
J:r

.��.. .._.. •• .. .. ..
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. .
_

_
- .a.................................... .
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Nossa homenagem
o BANCO DO BRASIL SIA" atra

vés de seu inestimável apoio financeiro,
.

tem ajudado Inurneros estabelecimen

tos comerciais e industriãis a crescer,

abrindo um vasto campo de trabalho,
proporcionando meios de subsistência

a numerosos. filhos de Canoinhas.

Por isto, quando assistimos jubilo
sos a inauguração do moderno prédio

que instala oficialmente êste estabe
lecimento de crédito em nossa cidade,
é com imensa alegria que a Associação
Comercial e Industrial de Canoinbas,
saúda a sua alta direção e seus fun

cionários e presta seu agradecimento
especial ao seu presidente, sr. Nestor

J'ost e ao gerente da agência local sr.
Fernando Rocha.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS
Canoinhas, sIc

Atencão... JOGOS
.

Dia 31 próxi:o. domingo,

.

R10
prestígíe, juntamente com sua

família, os festejos populares em

pról do Lar de Jesus, entidade
que assiste os pequeninos aban
donados. Muitas atrações, tendo
como local, o Pavilhão da Ma
triz Cristo Rei.

ABERTOS
DO SUL

EM

Inicia-se hoje 'a tarde;, em
Rio do Sul, os XII JOg08 Aber
tos de.Sants Catarina. A nossa

delegação já se encontra na

capital do alto vale e vai par
ticipar nas modalidades de

bolão, masculino e feminino,
xadrês, atletismo, ciclismo. boche,
tiro 8 revólver e carabina e

futebol de salão. A nossa maior

fôrça, sem dúvida, é o bolão
feminino, bí- campeã do Estado
e que. vai tentar o tri-campeo-,
nato. Vamos_ todos torcer pelas
nossas côres. A grande concen-

tração amadorista de todo o

Estado contará com a presença
do Governador Colombo Macha
do Salles e alguns Secretários,
devendo estar ali presente o

Deputado Benedito Therézio de
Carvalho Netto. O Prefeito Mu
nicipal, sr. Alcides Schumacher, .

Více Prefeito, sr. Nivaldo Roe-
der e Presidente do Legislativo,
Vereador dr. Paulo E. Rocha

Faria, lá se encontram afim de

prestígtar o acontecimento e a

nossa gente.

Cen ais Elétricas de
San Catarina' S. A.

Aviso

ca Lauro Müller.

A primeira remessa de asfal
to chegou ontem de Curitiba e

já se encontra em depósitos da
Municipalidade e o engenheiro
para instruir o inicio dos tra
balhos 'deverá estar em nossa

cidade amanhã.
'

Asfaltamento . da cidadedo corre

elétrica
dição de
das 8,00
motivo d

proceder
transmissã

Canoinha
Onório Ichiler
Administrador

Ô Prefeito sr. Alcides Schu
macher vai dar inicio, ainda no

corrente mês, 80S asfaltamentos
da cidade. A primeira rua a

receber a melhoria será a Paula
Pereira, partindo da residência
do dr. Cubas até alcançar 8 do

sr. Antonino Nicolazzl, . na Pra-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NO�TE
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16.10.19?

Edital de Citação
o Doutor NICANOR' ALE
XANDRE RAMOS, Juiz Subs·
tituto, em exercício Da Comarca

LINGERIE

ETA'M Vende:-s
v de

de mora· ,

naria, conte
empregado
pá tio, jardim,
8.193,54 m2.

propriedade
Ginásio San

,

Para

(AS

Com

Depósito e

Rua Paula
-,

�saberde uma coisa?

E vá hoje mesmo, agora
Aproveite nossa carnpanh

compromisso". Nós lhe dam
Volkswaçen que v. deseja.

I E v. se manda por aí. Te
em reta, teste freio, torque,
maneabilidade, confórto.
É o melhor passeio. A melh
Quando voltar, v. estará ai'

smo.

"Dirija sem

o modelo de

ncido de que o seu carro

precisa s Volkswagen.
,';

Para q VI e sua família passeiem o
resto da : da tranqüilamente.
Venha, uscar o seu Volkswaqen para

experirne ar. Qualquer um dêles.
. O rest , depois a g,ente conversa.
Vai s' � fácil ficar com ó Volksyvagen

que v. rigiu.
.

elA.
Rua Vidal Ramos, 1195 Canoinha�s -se

REVENDEDOR
AUTORIZADO

trinta (30) - diascom o prazo de
de Canoiobas, Estado de Santa Imbúia"; por um lado com terra�
C�tari a, na forma da Lei, etc. de Américo Pontarcrlo; por outro
FAZ S 'R a08 que o presente lado com uma 8aoga. Arrôio Fundo

EDITAL CITAÇAO virem, e terras de Leví Dameso da Sil.
ou dele con cimento tiverem. veira e pelos fundos ainda COIll

que por part� de Avelino dos ditas de LevÍ Damaso da Silveira
Santos Pacheco, r idente e domi- segundo medição .tl:lue mando�
ciliado em Arrôio undo, distrito fezer. conforme

.

ustra a plante
de Bela Vi!'ta do Ido. dêste respectjva inc a. Feita a justifi_

ite os in- caçâo da p e, foi !l mesma jul-
sabidoe gada pr ente por sentença. E.

chegue ao conhecimento
os, mandou o MM. Juiz

Direito. que se expediase o

{)I'e�eote Edital, que será publ],
cado na forme da Lei e afixado
DO lugBr de costume. Dado e

passado nesta cidade de Caooioh8s;
stedo de Santa Catarina, a09

iute dias do mês de setembro
mil. novecentos e se te cte e

D. Eu, Zaiden Emiliano Selems,
scrivão, o subscrevi. I

Ni�anor Alexandre Ramos
Juiz Substituto em e xercicio

Registro Civil� - E D I TA I 5
Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira, Comarca de Oanoínhas, Estado de Santa Catarina

Faz saber que pretendem casar: WaldirSebsstião Veiga e Maria
Cecilia Lecim. Êle, natural dêste Estado, ido em Rio Claro, neste
municípío, .no dia 6 de janeiro de 1951; rador, 'solteiro, domiciliado
e residente neste nícípio; íílho d alírldo Veiga e de. dona Ana
Iancoski Veiga, do ílíados e re· ntes neste municipio. Ela, natu-
ral dêste Estado, nas "da em

"

Claro, neste municipio, no dia Q9
de maio de �951; dom tica. lteíra, domiciliada e residente neste
municipio; filha de J Frederico Lecim e de dona Miquet.ina

.' Kalevska Lecím, domící os e residentes neste municipio.

Alvino. Pape e ulia lak. Êle. natural dêste Estado, nascido
em Rancho Grand . no dia t: e setembro de 1953; lavrador, solteíro,
domiciliado e r ídente em

.

olonía São Roque. neste municipio;
filho de Anto domi

.

do e residente em Colonia São
Roque e de d

'

e, falecida. Ela, natural dêste
Estado, nascida em Rio da no dia 2 de setembro de 1937;
doméstica. solteira, domiciliada e re nte em Oolonla São Roque.
neste municipio; filha de Luiz Kubiak e de dona Aniela Kubiak,
domiciliados e residentes em Colonia São Roque, neste munícíplo,

Apresentaram os" documentos exigidos pelo Código oi-ii art
180. Se alguém tiver conhecimento de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de. direito.

/

Major Vieira, U_9 de outubro de H7t.

Eunice Machado da Costa - Escrevente Juramentada

. PORTARIA de 1971
Elttado

tornar sem efeito, 8 parti
'vereiro de 1971, que deaiguou

Ribeiro. para pra. serviçce de emissão e diatribuição,
Certeirae Profi•. Dai •.

Prefeitura de Três Barras, ].0 de outubro de 1971.

DORIV EUZEBIO FARIAN
Preíe ito MI1 uicipal Secretário

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

"c-

o Doutor NICANOR ALEXANDRE·RA OS
Snbsti o. em exercício, na Comarca d

.

Estado de nta Catarina, na forma
FAZ SABER à todo ue êste edital vi . ou. dele notícia

tiverem. que o oficia!
-

de jôs
.

a dêste [ui e que .estiver ser'
vindo de porteiro dos auditór.iQ! levará público pregão de
venda. e. arrematação. a quem ma d e maior lanço oferecer
sôbre á respectiva avaliação, no 18 do mês de novembro,
do corrent� ano, às 10:00 horas,

.

ta do edifício do FlJfUIll
local, os seguintee bens, penho os a

'

RY CORNELSEN. D8

execução de sentença que lhe ve WLA ISLAU WISNIESKI:
um Descascador de Arro i n.O 2; avaliado elll

Cr$ 800,00 (oitocentos otor Elétrico, de 20
HP, tipo BT·U. mares
Cum mil e quinhentos
(dois mil e trezentos

.

ao conhecimento de t os a quem possa i eressar;' se pssaou o

presente edital. que li á !lfixado 00 lugar público do costume,
. nesta cidade. e publica o na forma da J. Dado e passado De&ta
cidade de Canoinhas, Ee e Catariol.\, aos trinta dias
do mês de setembro de mil. novecentos e setenta e um. Eu,

_

Zaide.n Emiliano Sel'eme, Escrivão do ofício. O subscrevi.
licanor Alexandre Ramos • Juiz Substituto, em ext�rcício. 3
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Prefeitura.· Municipal' de

®
@

$
I
@

i
� ESPECIAL®
@
ii)
®
ii)
@
®

CADERNO

Canoinhas - Santa Catarina, 16 de outubro de 1971 - Número 1148 �
CQRREIO DO NORTE e IMPRESSORA ®

DURO VERDE UoA., homenageiam i
a Direção Central, a adlilinistração· @
local e funcionários do Banco do �
Brasil S. A., por oCllsi�o da inanDn- m
ração de seu moderno e impoaente I
ediflclo, carlão de visita da _Capital ®

®
do Mate, e símbolo de prosperidade �

para nossa região. ®

,-

Alcides Schu Prefeito Municipal de Canoinhas, em seu nome

e de· todos os munícipes, entusiasticamente com a I
•

alta direção DO BRASIL, administração local e

funcionários, pela de nova agência em

'_. nossa cidade, marco pujança do nosso
:

município,

também participante do notável desenvolvimento nacional.
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� �
§tl o «GRUPO ZUGMA�», 'através de suas firmas: �
� .�

� Indústria e_ Comércio Irmãos Zugman S. A. �
,� Lavradora. Racional de Madeiras "Lavrama" S. A. �� I.ZE'� Ltda. �
m Transp., Representações e Consignações �

� �

� Madeireira N Mundo S. A. �
� Organização Ma Ltda. ' �
� �

� .Arrnazérn Arvored a.· �
� Ltda. �
� �
� conoranüa-se com a Direção do Banco do Brasil S. A. ela inauguração de suo �
� �
� ttiaçestosa agência local, . acontecimento êste

/
que muito contribuirá para o progresso �

� �
� de nossa região e etnbeleseattiento (de nosso cidade. �
� �
� \

. .

I
���������������·�iI�WÉ·���������������������������������������������

/,

�

I
I

B����a.�.���.m�.�.E••••�E�.1
•. 'I
• I

I A Cooperativa Agro-Pecuária· I
ideCa· I
• I
II a inauguração da nova agência I

I sll, onde sua Carteira de Cré- I
III . dito agríc � garan as nossas atividades, cumpri- I
M· I
• men_/.ua alta dire' , sua :dministração local e I

I seus funcionários. pel· grande sccnteclmento, I
• I

l.mI••m.tilmmmll.tllmlllflli.mllfl�E••llel

II
II

I
II

, ;;
,
ão Central do BANCO DO II"

II
II
II

inauguração da n a sede próp do grande til
.

estabelecimelto de crédito oficial. I
•••••�mm••a.�E••B.�m�.mmBI

Comercia

II

.Indústria de Madeiras I
II·

E de Ludov. H

I I·
I sente-se no dever de en ar

..

'�'Administração I
.H .

,�. II

I
-

do BANCO DO BRASIL, os malhe; s votos I
.

I' de prosperi�ade em sua se I e própriiJ, nest cidade., I
Ime��m�m���.�m�B.���m���m��I,

!. ,

,

••���.m.B�EmBR�E•••��E••e��

Cia.
rende e funcionários do

Banco

. (

o S��d�rio econômico m nossa terra .
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ê Funcionários do

Esquadrias São José Ltda.
, ,-

BANCO DO uma

\sempre crescente speridade.

Pela inauguração do- edifi ia QO Banco do Brasil S. A" motivo

a firma

Basilio Cia. Ltda.

cumprímejr a a eficiente Direção e Funcionários

do Estabelecimento.

,

'

lrrnêos Tr isani Ltda.

'Cumprime-nta Dlrecêe do Banco do

ponente
}.

edtllclc,Brasil S.A., pela

'local de sua, nova agencia.

Indústria de Madeiras

IMAZA,

vo canoinhense pela inauguração da
, '

,

nova agencia do Bane do Brasil, mola mestra do nosso

desenvolvimento, levando à alta administração e funcionários

do grande estabelecimento, os melhores agradecimentos.

Wiegando Olsen S.A.

I

Jubilosamente a alta Administração, do
�

Banco do ,rit�, subgerente e funcionários

da agenç' guração oficial de sua sede

própria em
-

nossa cidade.

•

de Filhos, a pioneira do comércio

cidade, congratula-se com o povo canoinhense

pela inauguração da Igencia própria do Banco, do Brasil

<, 5.A., cumprimentando sua alta

Direção, Administração local e Funcionários.
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Abrahão Mussi S.A. - Indústria e Comércio
.

Por seus Diretores e Funcionários, congratula-se com Gerencia e Funcionários do

s novas instalações em sdificioBANCO DO' BRASIL S.A., na. memorável data da inauguração
«6,

. ,
_

próprio em nossa cidade, marco indelével de cada

do maior estabelecimento de crédito do país.

1 Esquadrias Santa Cruz S.A.

e Plásticos ,Cruz· S.A..

congratulam-se com o povo ca ínhense p la inauguração da

agencia própria do Banco do rasíl S. A., alicerce de nosso

desenvolvimento, levando à' ala Administração e Funcionãrios

. do moderno estabelecimentô, os melhores agradecimentos•..

, ..J

Ao BANCO DO BRASIL S. A.
.... -

�

- sinônimo de prosperidade para nossa terra -.

�Empreza Indl.e
pela inauguração de sua sede própria.

" .

SOCIEDADE INDUSTRIAL -E 'COMERCIAL .

5-1 G

inauguração da no a sede própria do grande

estabelecimento de crédito oficial.
.

I.

-; ......

Tokarski S: Cia. Ltd�.
e

Moinho Jap
,

.

irmanados co o povo '. noíuhense,:' cumpri-
tam os dirigejltes e colaboradores do Banco

�
do Brasil p�la inauguração de suas novas e

Ji

modernas instalações.

,

-,

- I

��������������������������������
�

,

.
.

.

- �
�

.

�
�

� Pela inauçuração do edificio do Banco �
� do Brasil, ampliando ainda mais sua coo- �
= peração para o. progresso da 1;legiCío, �
�

�

� �
� e lndústrie �f
� �

� S.A. =
� �

= cumprtmenta a eficiente Direção e Futi- �
= cionátios do Estapelecimento. �
� �
§fl . __ �
��������������������������������
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Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida,

Prefeito de Papanduva, 'um dos melhores do
ano 1971

.

Evidentemente, é honra para todos nós e muita alegria, a
· no.tícia que damos a seguir nest!1 coluna. Vamos transcrever parte
de uma carta e�v!ada pela «Trlbu�a do. Interior» (Ex-Tribuna dos
Município.s) aesínada pelo. seu Díretor: Assis, São. Paulo; 30 de
setembro. de 1971. Ilmo. Sr. Dr. Rubens Alberto. Jazar 0,0. Pre
feito. Municipal - 'No.bre Senhor Prefeito: - Prazeiro.ssmente
co.mu�icamo.s a .V ..

Sa. q!le.a "UCAPB», entidade especializada em
pesqUIsas de opíníão publ�ca e. responsável pelo. concurso melho
res do. ano, vem de dístlnguír o. presado. patrício. como um dos
melho.res de 1971,. classe de Prefeitos, Estado. de Santa Catarina.
A entrega �o.s dlplo.m_as .dar-se.á dia 26 de outubro de 1971, na
�idade paulista de Cândido Mo.ta,·Município. satélite de Assis _

So.ro.cabana. Va!Do.a reunir o.s melhores de cinco. Estados: São. Pau
lo, Santa Oatarína; Paraná, Mato. Grosso e Minas Gerais, numa
grande Coníraternização Interestadual de Munícípíos. Os gover
nadores - _co.lo.mbo. Mach�do. SaIles, de Santa Catarina e Laudo.
Natél, de São Paulo. d.everao. receber titulo. de Amigo. do. Interior,
bem como o. Secr.etárlO da Fazenda .de Santa Catarina ;... Sérgio.
de Ucho.a ��zenae :- S!"D�o.,. o. primeiro. e seu Secretário, pelo.
cunho. munícipalíste Imprimido. em seus pronuncíamentos e o. 2 °

Laudo. Natél, pe_I� decisão. em tornar realidade a razão. de s�r
a nossa luta ínícíada em 1935: - Industrialização. do. Interíor.
Co.ntan�o. com s.u� honrosa presença, antecipamos agradecimento.s.
Saudaço.es Munícípalístas. Ass. Urbano Cordeíro - Da ass. Pau
lista de Imprensa - Presidente da "UCAPE» - Diretor da Tribuna
do. Interio.r - Ex-Tribuna dos MunicípiQs.

Veja Mini (opa
A CBD ríívulgou 0.' regulamento. do. Tornelo lnternaclonal

Independência do. Brasil - a Mini Copa - que será disputada
no. próximo. ano. no. Brasíl, envoívendo 15 países convtdados e
mais, as cinco. seleções' que já levantaram a Copa do. Mundo:
Brasil, Itália, Uruguai. Alemanha e Inglaterra. Não. se determino.u

· ainda as datas certas dos [ogos, sabendo-se que deverão. ocorrer
em junho. ou julho. de 1972. Os [ogos serão. dísputadoa em três
grupos de cínco. Daí sairão. três seleções classificadas que [oga
rão com os cinco países eampeoes, em doís grupos dé quatro,
Os doís primeiros classilíeadoa nestes grupos [ogarão a íínalís-.
síma que apontará o Vencedor da Mini-Co.pa. O regulamento
acompanha, em Unhas gerais, todos os preceítos da Copa do
Mundo. (Gazeta do Povo)

Diretórios Municipais terão sua (onvencão
De contormídade com orientação expedida pelo DIretÓrio

Regíonal da ARENA,. em observância ao. calendário. Eleitoral para
1972. No. último domíngo do. mês de janeiro de 1972 serão reali
zadas eleições para membros do. Diretório. Municipal da ARENA.
Estão. sendo. distribuidos «O Estatuto da Aliança Renovadora
Nacio.nal» - ARENA - a todos seus Iílíados para que tornem
conhecímento dos deveres e obrígações. Brevemente receberemos

· a Lei Orgânica dos Partidos para melhor orientação de todos os
membros de agremiações partídáríaa, inclusive da ARENA. Par
tido. Político criado no.s têrmo.s do art. 1.° dó Ato. Co.mplementar
n.o 4 de 20 de no.v�mbro. de 1965. Assim é que, R Dinâmica Par
tJdária to.rno.u·se· uma co.nstante na vida po.lítica da nação., a
partir da Revo.lução. dá 64. E a ARENA, co.mo o.rganismo. po.lítico
partidário. dessa revo.lução., atendendo o. apêlo. do. eminente Pre
sidente Garrastazu Médici, decidiu.se dinamizar o.bjetivando.
entregar ao.s filiados, o seu Estatuto., afim de que cada a.renista
po.ssa melhor co.nhecer seu partido..

Passarela da Sociedade
Dia 20 dêste, quem estará festejando. seu aniversário. é o.

inteligeI}te garo.tinho. Cezar I?artala, filho. do. distinto. casal sr.
Alo.isio. (Maria) Partala. O dia terá seu significado. to.do. especial,
quando. o. Cezar receberá seus amiguinho.s em sua residência.

X X ' X X
Também no calendário. para a mesma data, .estará co.mple"

tándo mais um ano de sua preciosa existência, o. sr. Fernando.
Reusing, mui digno funcio.nário. illunicipal e chefe do. dep. da
Merenda Escolar, jo.vem ainda, mas 'já co.m um lastro. de .bo.ns
serviços prestado.s à co.munidade, receberá po.r certo. no. dia de
seu aniversário. o.s maisjusto.s e merecido.s cumprimento.s.
-

Declaração
Silvino Erhardt, declara para

OI efeito. legals, haver extraviado
lua Carteira de Hebilitação, cate
gorie Profiuiooal. 0.°' 170,806,
expedida em 9/msrço/71. Ffcando
sem efeito por ter lido requerido
28. via. 2

A.lO XXV Canoinbaa (Se), 16 de outubro de 1971 N. 1148

lncremenfacãOZÉKEJ .

o piá
Comemorou avaDçada dia 8 p.p., o exmo. sr,

Prestdente da C.M.E, Clemente Píeczarka. Na
oportunidade, êle ofereceu uma eervejs da aos

membros do Grêmio XV de Julho, DO Restau
rante Apolo. OS DOSSOS cumprtmentos.

* Domingo passado. deu tudo errado: a chuva
impediu o desfile de encerramento das fes

tividades alusivas ao cinquentenárto do C. S.
'Coração de Jesus; as companções esportivas lá
no B. Th. Carvalho. Júnior também não pude
ram ser realizuds s. Depois, a fr.lta de energia
elétrica fêz com que Q esperado filme "Se
o meu Fusca falasse", não fosse rodado. Que
que há, São Pedro?

* E por falar oesse .filme, está todo mundo
pensando que o caso dele foí cascata do

CiD!! Vera Cruz. MIl8 o negócio é o seguinte:
em 'tôdes as produções cinematográficas de
Walt Dísney, existe' uma cláusula de contrato,
que obriga O!! cinemas a fazerem uma sessão
diurna no mínimo, na estréia do filme, pra
gurizada. Domingo p. p. não havia luz à tarde
tôda, e o Cíne Vera Cruz,' para respeitá r o

contrato, traosferiu a exibição da película para
outra data.

* Está Da cara que qualquer veículo em esta
do precário, necessita de vários mecânicos.

* 0 5.° Festival do Chopp, promoção do
�rêmio XV de Julho e da SBO, em de

zembro terá a presença da Banda Pe, José Mau-
. rícío, de Mafra. Juntamente

.

co.m a' Banda virão
elementos do Mo.dero Tropical Bsnd. Assim, satis
fa-se as duas partes: turma antiga e turma jovem.
* Décio Pereira vai entrar Ipara o Selectus.

Isto é bo.m_ O conjuDto recebe uma "iDje-
tada de INCRE30M".

.

* QuasE' ninguém sabe, ma� equc:!la caDcha
de ésportes lá. da S80, foi construid� pelo

Grêmio XV de Julho, e teto o Dome de um

'gremista fall!cido, Sérgio Augusto Meyer. O
Grêmio já está providenciando 8 construção de
um monumeDto com placa de broDze, Das

imediações dA cancha, em homenagem ao Sérgio.
Nada mais justo..
*' Zf:KE: "ZE" de Z'!!no. - "KE" de Keller.
Todo mUDdo sabe. Não precisamos DCS escoDder.

*' Ser mau caráter, é. fezer fo.fo.quiohas. Ser
pobre de espírito, é espalhar por aí, coisss

que não' acontecem. Coisas que são produto de
uma meDte doeDt!!:l e rece.lcada. E priDcipal-

mente lá em Concórdia.

* E!ltão precisando de um cara pra fazer
fofoca lá em Rio do Sul. Não quer ir Zé?

* No dia' 6 p. p., veio. à luz, Luciene Meline,
primeiro' rebento do casal Maria e Luiz C.

-Allage, um cancínhense que está atualmente
em Valínhos, São Paulo. Cumprimentos.
* No BDO que vem, !l cidade de Lapa estará

recebendo mais atrações turísticas: Bínga,
Fredy, Guido Juntsch, Clécio Rodrigues, Renato
Jarschel, etc. SIFO VOC:ESl ,-

* O Zé: não foi ROOS,vELD que disse
aquilo. Foi ROOSVELT.

t
$ PRANCISCO ALVES PEREIRA

Vva. Vitalina Müller Pereira, Leoni
Alves Pereira, Walmor Alves Pereira.
Alamir Damas da Silveira e Família.
Hilmo- Wünsch e Família, Romeu
Pereira e Família. Acácío Pereira e

Famíla e Pedro Ossovski e Família.
profundamente sensibilizados. agrade
cem as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do falecimento.
ocorrido dia 11/10/71 de seu ines

quecível Francisco Alves Pereira,
que em vida. foi bom espôso.
exemplar pai, sogrp amigo e avô
carinhoso. Aproveitam a oportunidade
para convidar parentes e amigos, para
a Missa de 7;0 Dia, que serâ cele
brada na Matriz Cristo Rei, às 18,30
horas do dia 17 de outubro de 1971

(domingo), por cujo comparecimento'
antecipam .imorredouros agradeci
mentos.

Agradecimento
A srta. Elvira Andrade.

vem por meio dêste agra
decer a sua eleiç�o para
Rainha da Festa de São

Francisco, em Campo d'Agua
Verde, agradecendo tôdas
as pessoas que colaboraram

. de uma ou ou tra maneira

na sua campanha, para a

sua eleição. � assim, pará
à Festa.

r-o"s"·-P-N-;--U-'5-5--.-;0·"m-.-p-ra-d-O-:---n-:-s-�--O-j·a-:-;--M-"-�-R---H-Y·--S-.E-l-E'-M-E-·

.'

•

maisduram porque-

MER

de

&

PNEUS linha.

ME

1a.

elA ._

'Rua' Paula Peteira, 735 - Fone, 366 anoinhas - Santa Catarina I
.,,-----------�---....,.._----..---_.
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CORREIO DO NORTE

Publicacão
�

da Prefeituraoficial Municipal
DECRETO· N. 181, de 10' de

setembro de 1971
Balancete da Receita reFerente ao mês de setembro de 1971

1.1.3.00
,09

1.2.0.00
.-

1.2.3.00 10

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1 20 11
1.4.2.00' 12

1.4.4.óO
1.4:.4.10 1.3

1.5.0.00
1.5.1.00 14
1.52.00 15
1.5.3.00 16,

1.5,9.00
1.5.9.10 17
1,5.9.20 18
1.5.9.90 19

2.0.0.00

2.2.0.00
2.2.0.01 20

, 2.3.0.00
2.3.0.01 21
23.0.02 22

2,5.0.00
2.5.1.00
25.t.20 23
.2.5.1.30 24
2.5.1.40 25
2.5.1.50 26
2.5.1.90 27

2.5.3.00
'2.5.3.10 28

'RECEITAS CORRENTES
ReceUa Trlbu'ária
Impostos

Impôsto Predial. e Territorial Urbano •

Impôsto aôbre Serviço. de Qualquer Natureza
Taxas
'Taxa. 'pelo Exercício do Poder de Polícia,

Taxá de Licença e Fieoalisaçãoeôbre o Com. e 8 Ind,
Taxa de Líoença e Filcalizeçãó sêbre o Com. Ambul,
Taxa de Licença e Filcalização aôbre Obrai

Taxas pela Preetaçâo de Serviço.
de Expediente
e Serviçal Urbanos

,
Taxa bate

Con 'buições de Malhoria
Taxa de C lIervação de Eltradà.

,
Recei Patrimonial

Participaçõel e idendos

Transferê Corren'es
Participação Tributos Federais

Cota-parte do -Fundo de articipação dOI Mun .• 50%
Hetôrno do Impôsto Tem ial l\ural

ParUcipação am íbutoe Estaduais
Participação no Impôsto ./Ci

Receitas Dlvers
Multai
Indenizações e Restituições
Cobrança �a Dívida Ativa

Outras Receitas Diversas
Contribuiç5el Compuleôríae de Previdê
Receitai de Cemitério.
Outraa Receita,

Total da.

RECEITAS DE·
Operações da Crédito

Financiamento junto a eetabelecimento
Govêrno Federal

Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveia
Alien8.ção de Bens Imôveis

Transferências

Participação em Tributo
Cote-parte do Fundo de Perticipaç
Cota.parte do Impôsto Unico ./Co
Cota-parte do Impôsto Unico sôbr
Cota-parte do Impôeto Único sôbre
Cota-parte da Taxa Rodoviária

�

Contribuiçõas
Contribuições Diverte'

Total dai Heceitse

Saldo do exercício _��

E!D Caixa
.

Em Bancos
Em 'poder de reepomâveis

TOTAL GERAL

I ARRECADADA
Até o mês CrSl1 DI mês CrS II TOTAL Cr$

2Aoc.oo ' 1.450,08 137,73 1.587,81
150,00 75.45 75,45

2.500,00 3.065,40 39.00 3,l04,40
50.00 31,20 31,20
50,00

600.00 425,20 ,.16,80 442,00
500,00 238,35

'

35,70 274,05
50,00 -

-

50,00
,/

"

?

50,00

,

64.000,00
15.000,00

6.731,88
82,90"

54.047,44
Q89,28-

51.728,73

1.863,33
47.44

115.753,71

64000,00 47.315,60 6731,89 54.047,49
10.000,00 12.711,07 4183.4.4 16.894,51

400,00
50,00 20,75 0,61 21,36

1.600,00 1.208,04 47,88 1.255,92

20Q,oO

70,45",00 61.25546 in 963,82 72 21Q 28

24�.200,00 165.118,30 22.854,69 '1'87.972,99

215,11
10.347,68
3 Q06.85

20L54263

47.151,29 4.577,44

748,59

798,16

15,83

1.600.00
50,00
50,00

1.626,02
31,16

237,31
16.28

172.750,00 \03.862,84 U,890,87

100,00

50,00
50,00

Reinaido Crestani
MAJOR VIEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1971..

Contador Miguel Marão Beal - Prefeito Municipal

,MINI RlJ,RAL SlJZLJKI ,N. 1
o mais moderno é prático descascad
eficiência, perfeita bruniçâo do ar

zido, fácil manêjó,' acionamen�o

e arroz. Alta
,tamanho redu

evrssrmo, Sistema
5 HP.

Casa, Pecuária
CANOINHASRua Paula Pereira, 787

Fotócõpias
O Cartório do JftI"P!!oMlo:�,D

I. CORTE,
PLASTIFICA

um minuto, de

ql,1e

em minute
de NEREIDA

FORUM,

urneuto

desejare .

,
"

"

16 ..10.1971

de Major Vieira

Dispõe sôbre atribuições do Vice-Prefeito do
MunicíPio de .Major Vieira-Se,

O Prefeito Municipal de Maior Vieira, Eàtado de Santa
Catarina, no UIO de lua. atríbuicõee e de cooformid8de
com o eetsbelecido na Lei Orgânica dOI ·Município.

I
I
I

Art. 1.0 - A. atribuicões do Vicei' refeito do
ípio de Maior Vieira, lerão de CII(' ar geral, eQ)
Administração. atuando. como um' uxiliar direto
ito Municipal.

DECRETA:

2.° -- Ê.te Decreto entra
.

ua publicação, retroagind
.%9/1971.
°
:- Hevogam-se ai di. eicõel em contrário,

em vigor 'na
eíeitoe 8

Prefeit a Municipal de
setembro de, 71 .

Prefeito Municipal

Registrad
Secretaria Mu

Jair Dirs Municipal

de outubro de 1971
ecil, Prefeito Mvnicipal de Maior
anta Catarina, -no UIO dá lual

Miguel Marã
Vieira, E.tado d

etribuiçõee resol
DE S 1
JAIR D ABEL, Secretário Municipal,

niço. da Tesouraria Mllnicipal
o titular, com a gratificação de
zeiroe), a contar delta. data.

aI de Major VieirQ,' 01 de

e outubro de 1971

Municipal
Secretário

Miguel Marão Bec ,Prefeito Municipal de Maior
ieira, E.tado de Santa Catarina, DO UIO de lual atri·
uiçõe. e tendo em. Ita ,a asaineture do convênio
irmado com 8 Secre ria da Receita Federal com 8

criação do Núcleo de uiltêocia e Orientação Fi.cail
(NAOF), no munioipio de Maior Vieira, resolve

BEL. ocupante do cargo da Se·
credenciado pela Secretaria da

eita 'Federal ra organizar e responder pelos lervi·
om a gratificação mensal de Cr$ 187,20

(cento e oitenta e sete eruseiroe e vinte centavos], a

conter de 15 de agô.to de 197i. )

Prefeitura Municipal de Maior Vieira, 01 de
outubro de 1971.

Miguel Marão Becil - Prefeito Municipal
,

.,. \,.,-" lãi� Dirschnabel - Secretário

,Vende-se r
localidade de

de Pa

penas

cont
de

as, IIlUi.
lenha;
casa

eres os poderão
procurar o sr, Aloisio Partala
na cidade de Papanduva para
melhores esclarecimentos,

Continua ate endo sua freguesia
local, Rua Pula Pereira, ao lado
Trevisani.

,
.

-.--------------

Faça desde já sua encomenda.

L
DONA CHIQUINHA agradece a prefetência'j

aceitando
vazos e

mesmo

Irmãos

Leia 1 Assine!

CORREIO
Divulgue!

DO NOR'TE
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Edital' de Citação
o Doutor NICANOR ALE· nado "Rio Vennelho", do município
'XANDRE RAMOS. Juiz Suba. de Major Vieira, nesta comarca,
titut», em. exercício, na Comarca constituido por três gJebas distín
de Canoiohas, Estado de Santa tas a oaber: a primeira, de ca�va",
Catarina, na forma da Lei, etc. com a área de 4 (quatro) alquei-
FAZ SABER aos����_"'-ir;e�s,�0�u�9;.6.800m2 (noventa e seis

ED �
. .

centos metros quadrados),ITAL DE AÇÃO virem, mail! ou de forma ret
ou conhecimento dele tivê'rem que, guiar, confronta ar doi
por parte de Estanislan NOJZCk, com terras de
residente em Rio Novo, município Beeil; por outro Ia
de Major Vieira, nesta comarca

de Cezâeio Bilis
.

e po outro

cite os interessados incertos e nll:; lado com ditas José Datue ski;
sabidos para, contestar, querendo,

8 segunda bs, de terras

dentro do prazo legal, a presente cultura, c a área de três (
ação de Usucapião n.ó 4.363, com alqueires u sejam 72 600m2 ��se
o prezo de trinta (30) dias, a

tenta e ois mil e seiscentos me

contar da primeira publicação. tros q adrados), também de forma
referente 8 um terreno rurai com retao lar, confroatando por um

á d d (10) I
'.' lado m terras de Dioniaio Bl·l,··kl·a rea e ez a querres, ou

o

sejam 242.000 m2 �duz�nto9 e
e p s demaia lados com ditas

quarenta e dois mil metros qua-

.

de, � rue Silveira e, finalmente,
drados), situado no lugar denomi- a terc a gleba, também de cul-

tura, c a área de 72.60000
(seteata e is mil e seis os

metros quadra ma trio
angular. dividindo por um lado
com José Smentkoski e Manoel
Pereira, de outro lado com Fran-

1.220.00 1.220.00
LANGER

1.560,00 1.248,00 2.808,00 Rua CANOINHAS
6000,00 6.000,00
8.780,UO 1.248.00 10.028.00 Pó de Arroz, Desodorante e

*. 10.2�().66
Agua Colôni

10.256.66 Cremes O
1<9.036.66 1.248,00 20284,66

Phillips,'159635.51 30,699,15 190.334,66
Pai

4.ll(),72

fri�orífico Canoin� s S.A.
c.G. c. 83.188.110

Reunião da iretoria e Fiscal'

com

Vende-

Sossêgo, no

Waldomiro

íretor Presidente
'"

o senhor
2-1

Publicação oficial da

Prefeitura Municipal de Major
Balancete da

.

Despesá referente ao mês
----------------------�----�----------...

Disc�iminação da Despesa por Ór- I A U T o R I Z A D A II R A L I Z A D A

Vãos do Govêrno e 4dminist.ração Dotação IISuplement.1I A!.lulação II TO T A L Até o
•

Cr$ Ii Do mês Cr$ II TOTAL Cr$

Vieira

Orçamentária
1 - Câmara de Vereadores 9.000,00 4.460,55 553.08 5.013.63
2 • Gabinete do Prefeito

' -

22.504,00 578,00 6534.49 2.669,80 9.204,29
3 • Secretaria Geral 12.101,60 200,00 700,00 o 6.836,25 687,24 7523,49
4 • Setor de Contabilidade 92,40 3.140.00 1.245,00 ,40 12.151,45 2962,84 15.114:29
5 • Setor de Segurança Pública 30' 00 '250,00 22,00 1.237,00 344.77 1 581,77
6 • Setor de Saúde Pública 13.900, 500,00 6,300,00

.

,100,00 1.494.10 642,00 2.136,10
7 - Setor de' Educação e Cuama 36400,0 3.500,00 3800.00 36.100,00 16,975.90 2.695.75 19.671,65
8_- Setor do Fomento Agropecuário 10.700,00 700, 10.000,00" 1.585,50 216.00 1.801,50
9.- Serviço. Urbenos 9530,00 2.00 953IJ,00 3.02578 2.865.44 5 891,2�
10. Servo de Obrai e Vieç .• DMER 109.800,00 3. 130;673,00 86.297.83 15814.23 102.112.06

Total da Deepesa Orçementâríe 249,200,00 263.840,00 140.598,85 29.451;15 170.050,00

Extraordinária

�.006,85
11.207.97

201.542.63

Créditos Adicionais
Decreto N.o 172 de 2.2.71

» ,. 173 de 2.2.71
» ,. 176 de 20.5.71

Sub-total

Restos a Pagar
Do exercícío de 1970

Total da Deepesa Extraordinária
TOTAL DAS DESPE�AS
Fundos Disponiv9_is
Em Caixa ,

�

Na Telouraria
Em. Bancos

Banco do Beaeil S.A.
de Participação dOI Mil Ipl06
Banco do Braail S A.. Cf cvim.
Banco do Estado de San Cata·'
rina S,A. • C/Moviment
Banco Bralileiro de Desc Dto S,A.
- CiMovim�ntoól

.

Banco Nacional do C mêroio
S.A., • 'C:Movimento'

.

Em
.

poder de resp nsáveis
Centrai. Elétrica. de S nta

.

Catarina (aELESC)

3.720,44
203,49

68,07

98,40

• <'lo"

TOTAL

MAJOR VIEIRA, 30 . DE SETEMBRO DE 1971.
.

Miguel Marão Bedl - 'P�efeit6 MunicipalR.einaldo Crestam - Contador
/

o prazo de ·trinta (30) dias
cisco Rogozinski e por outro lado
com a estrada da Serrá e

a que vai ao Told rfazendo,
desta forma, rea total de
242.000 uzentol e quarenta
e dei il metros quadradosD; de

smente transcrita no Registro
de Imôveis desta comarca, sob
n,? 19.245, em nome de ARTUR
DA SILVEl�A; feita a justifica
ção da posse, foi a mesme julgada
procedente, por sentença. E. para
que chegue ao conhecimento de
todo", mandou o MM. Juiz de

Direito, que se expedisse o' pre
sente Edital, que será publicado
a forma da - Lei e afixado no

gar de costume. Dado e pasee
nesta cidade de Canoinhas.

tado de Santa Catarina, a09

inze dias do mês de setembro
de mil. novecentos e setenta e

um. Eu, Zaiden Emiliano Seleme,
Escrivão, o subscrevi, 1

Nicanor Alexandre Ramos
Juiz Substituto, em exer�ício

\

declara pars os efeitos legais,
haver extraviado rtificado n.? 124124, da Ca
mionete forma O EL, no 1954, carga, motor ...
25L- 5404558L, 6 ilindr , 67 HP,' côr azul, capaci
dade para 1.500 quilos Este Certificado torna-se
sem efeito por tt'r ido equerido

-

a 28. via.
-

mentos. to

28. víe,
ter sido requerido

Sementes de batata importadas
está aceita o

'de batata pa

ementes

janeiro.
.....

, punta, Badoza,
Binge e Idra,:
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NOTAS ESPARSAS
ramo de material de construção, suas lides parlamentares.
vai iniciar a' construção de um

I

grande edifício no mesmo local.
x x x

Esteve em nossa cidade, pro
- cedente de São Paulo, o sr.

O Deputado Aroldo Carvalho, Dagoberto Schramm, tendo re-
.

.

juntamente com SU8 f'xma. es- tornado n8, tarde de 28. feira.
pôsa, senhora Divahyr Zsníolo
Carvalho, iá ,retornou da Europa

.

e já se encontra em Brasília em'

A inauguração do nôvo e

imponente edifício do Banco do
Brasil foi marcada para 'o dia
21 do corrente, quinta feira
próxima. A informação oficial é
do gerente, sr. Fernando Rocha.

x x x

, O sr, Lothario Kohlbeck, ins
talado na Rua Vidal Ramos, no

x x x

Escola Básica «Almira'nte. Barroso»
/

CANOINHAS - SANTA CATARINA
M A T R 1 C U L li .- 1 972
Avisamos aos senhores pais de alunos em idade escolar

que' as ,matriculas, para tôdas as séries em 1972, estarão abertas
de 10 a 25 do corrente.

'

/ Alunos para o 1.0 grau só' serão aceitos com 7 anos

completos até 30 de abril de f972.
'

DOCUMENTOS: para 1.0 grau -_ Certidão de Nascímeuto;
para 5.° grau - Certidão de Nascimento e Bo
Ietím cem notas até setembro.

HORARIO: das 8 às 11 hora! e dás 13 às 17 horas.

N O TA: dia}5 - Dia do Professor - não haverá expediente.
Canoínhas, 07 de outubro de 1971. 2

,A DIREÇÃO

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

- C i n e Vela' c'C r 1J Z
(O LANÇADOR DE SUCESS 5)

-:- A P R E S E N T A -:-

��HOJE. em leslão'única a. 20,15 hora. - c�n.u' 14 ano.

DOMINGO; em matinê .. a. 14, horaI - c aura .livre
Walt Dísney apresenta 8 super comédia' 'da colorida:

ÊSTE MUNDO É .u
DOMINGO, em trêl ae••õe•• a. 16, e 19 hora. -

censura livre; a. 21 hora. eenaura 14 ano.

A

Burt Lancaster no super filme

Cinemascope - Tec
Colúmbia todo

.011. censura 14 ano.

A
DIAS 19 e 20, 3a. e 48. feira -

SE S8 Ã-O P
r Uma super colorida: '

DIAS 21 e 2Z, 58.• e 6á.] ra > a. 20,15 n. -- cen•• 14- Ano.

Uma 'Super comédi 'da' Columbia

daDuffy, o

014 23, .ábado '. a. 0,15 hora. - ceÍ1�urà 14 anal e

DIA 24, domfngo � • 14,00 hora. - eensur livre

Um formldávs bang-bang todo colo,

A DE
DIA 24, domingo; e

.Beneto Aragão na'
-

nacional.

três formidáveis eellõe

pagável comédia
ôda colorida:

-

� �:_J30NGA O
"'�,

"

o ��."",...
" Ag��!d�� para o dia 31 de-outubro em trêll .e.Clõ�li:

,._�, ' Se 'meu cCPusca" falasse'
. .���' �y':"'�+:' .;�;:' ':�:,,/;" "�.,:,, "

'

'1: ��-': ':�·�::::.�_i·; ': -
-

,:t',_ .' ,"o
,--''''' .�

o

-

De mel súbito, faleceu na

tarde de 28. feire, o prestante
cidadão, sr. Francisco Alve�
Pereira, de tradicional fam1lia
de nosse terra. Seu sepultamento
foi realizado no dia seguinte
com grande acotnpenhsmento.

x x x

O amistoso de Ouro Verde e

São Bernardo, partide de fundo
no anunciado festíve] esportivo
do Colégio Segredo Coração de

Jesus, foi transferido por três
vêzes, devido o msu tempo
reinante.

x x x

No Dia, da .

Criança,· 3s. feira
última, além de várias soleni
dades em todos os estabeleci
mentos de ensino, a cargo de
várias entidades, tivemos a

entrega de
-

uma Bandeira Na....
cíonal ao Grupo Escolar Rodolfo
Zípperer, no populoso bairro do

Campo d'Agua yerde, pele
agência local do Banco,do Es
tado de Santa Catarina.

x X;X "'_

Vindo especialmente para as

festividades do encerramento
"dos festejos do cínquentenárlo
do Colégio Sagrado Coração de

Jesus, encontra-se entre, nós,
procedente da Europa, a nossa

conhecida e estimada I r m ã
C a r o I i n 8, uma das primeiras
mestras do tradicional educan-
dário.

'

x x x

x x x

,Esteye em nossa cidade, pro
cedente do quartel de Lapa" a

Comissão dê Inspeção de Saúde
pare os novos conscritos do

"

corrente eno .

x x x

Agradou em cheío, perante
grande público que não lhe

regateou calorosos aplausos, a

apresentação do folclore portu
guês, sábado último. no Clube
Canoínheuse.

,x x x

Já em Rio do Sul, a nossa

representação hos Jogos Abertos
de Santa Catarina, e ter início

logo maís a tarde. Vamos todos

torcer pelas nossas côres,

-

,João de ra para
r extra-

viado _o certtftcad e proprie-
dade n.? 021836,5" caminhão'

Ford, ano 1955,� ve �,placá
55-57,60, 145 J;1p, 8 Cl indros.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido 28. via. 2

Ano XXV - OSlloinbas (Se), 16

importanteAv'iso
_ o Chefe dó Pôsto da Receita Federal de Canoinhas,

,

solicita' aos comercíantes, ,industriais, bem como as entí

dades Beneficentes, Assistenciais ê Esport,ivas, dos munj,

cípios de Canoínhas;' Major Vieira e Três Barras, qus

requereram o Cadastro Geral de Contribuintes até 1970,
para apresentarem suas declarações do impôsto de renda
PESSOA JURíDICA do exercício de 1971, ano base 1970,
aquêles que não o fizeram ainda, isto porque ninguém
está isento des5a'obrigação, e segundo dados fornecidos
pelo' SERPRO, existem ainda nos três municípios 118
firmas faltosas.

�
,

Pôsto 'da Receita Federal de Canoínhas, 13 de
outubro de 1971.

Francisco Zaziski - Chefe do PRF

'Tê n'i 5'
Edital

a) -

PELOS

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIÀM-SE filha do senhor Antonio dos

HOJE: os senhores: Max Santos Veiga.
Wachtel Filho e Celso Olinski; DiA 20: os senhores: Jacó
as meninas: Rosângela filha Wardenski, Mário Morsch e ,

do SI. Guilherme J.A. de Souza Aiex Michel; o garoto Cezar
e Sandra Rosane filha do sr. .tilho do. sr, Aloisio Partala.
Celso K. Pereira; o menino DIA 21: as sras. donas:
José Louriual filho do sr. Ldelmira est». do sr..Walrrido
Carlos Dolla. Schramm e Maria eSp. do sr.

AMANHÃ: a exme. viúva Elisio Preissler; os 31'S.: Paul»
sra. dona Melquinha Seleme; Bockor e Mário Edson Preehnen
as SlOS. donas: Benoinde esp. o jovem Amir Seleme.
do sr; Máriu Teodorooicz e DIA 22: as sras. donas:
Oaiiza esp, do sr. Dr. Sylvio Helena esp, do sr. Epami,
Mayer; o sr. Narciso Bartnik; nondas Simões e' Eneida esp.
o jovem Max Ferdinando· do sr, Armando Almeida; os

Wac!ite}; o menino Alcides S1 s.: Carlos Dreher, Antonio
Pires Junior,' filho do senhor Vailate, Renato Silveira e

Alcides Pires= José Ouande Wrubletoski; o

DIA-18: os srs.: 'lf alrrido [ouem Romeu Babireski; as

Langer e João Alberto Nicolezzi. meninas: Leonide Lourdes
filha do sr. Felix 'da Costa
Gomes e' Janice Aparecida
filha do sr. Ary Wi�se; os

meninos: Carlos Valdir filho
da sr. Carlos Dolla e Osvaldo
filho tio sr. Basilio Szen!!zuh,
residente em Cianorte-Pf.
Entre os cump,imentos que

irão receber iuntamos oS nossOS'

DIA '19: a sre, dona Laura
esp, do sr.· Vicente Perciak;
os senhores: Orlando Bubu
e Douglas Benkendort, _ resi-.
dente em Castro-Pr.,' a. srta.
Doris das Do;es Maron BeciZ;
o jovem Ademir Pereira; a

.garotinha Nadir AParecida

orompr
.OFerta·· de H. JO N
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