
Quem é quem na

Economia Nacional

o Governador Colombo'
Sallês

.

trabalha
'

em
. -

nossa -regtao
o nosso Município e região estão mesmo assistidas na

atual Administração Estaduàl. Assim, varias opus estão em an

damento em nossa cidade e outras em reparos. O novo Grupo
Estadual do Alto das Palmeiras, tem adiantada >1'a sua construção
e deverá funcionai' no próximo ano letivo.

, '"
, ,

, A nova estrada para Mafra, está sendo atacada, agora,
com' todo vígor, deven'do dentro ejm pouco, alcançar a nossa Cidade.

Enquanto isso, vários estabelecimentos de e�slOo estão em reparos,
inclusive o Grupo General Ozório da vizinha cidade de Três

Barras.
Segundo informes, a nova rodovia Mafra-e,anoinhas, foi

incluída em regime prioritário UM, e deverá ser entregue , pelo
atual governo, toda asfaltada, astudando- se, inclusive, o asfalta

mento da estrada para Porto União.

Altas
Banco do

personalidades do

Brasil em nossa cidade
Ê a' seguinte a comitiva do Banco do Brasil, hoje, em

nossa cidade, para a inauguração da nova agencia:
'

CeI.
'.

Walter Berachi Barcelos, Diretor da Carteirll. de

Credito Geral e Rural da 611. Zona (Paraná e Santa Cataríná):
Dr, Osvaldo' Roberto Colin, Diretor Administrativo e repressn
;tandd o Presidente, Dr. Nestor Jost; Nelson Meira de Lucena,
Gerente de Operações e sr. Leonídas Maia de Albuquerque,
Chefe de Gabinete do Diretor., '

"

de 'boa e fell'z' 'estada' entre -nôs.
'

A todos,' nossos votos

• •

,

nosSimL
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Diretor:

.

Hoje vamo� ver a ínauguração de mais uma ,agencia
do Banco do Brasil. Surgiu na -economía nacional como

. sur�iram o Banco da
_

Inglaterra ,e o Banco da França
,conJu%ando as operaçoes de emissão de papel moeda:
DepOIS de alguns reveses, veio a �onsolidar-se no Governo
�drig�sA�es,�rnand�seum�noode �ptt� m��,.C_M_·_X_A_'_P_O�ST_A_·_L�,_2 F_O"�_._._12�8__� C_I�R�C_U_L_A�.A_O.S_S.A.B.A•.•D.O_S
de partIcula.res e do Tesouro. O Banco do Brasil�'1deixou
de ser um Banco emissor, mas, durante muito tempo
desempenhou. O' papel de Banco Central, como executo;
das deliberações ida Superintendência da Moeda e do
Credito. Nessa dupla ação, passou a aplicar em suas

operações comereíaís os depósitos compulsórios dos bancos.
O

.

que dever.ia ser .utilizado como reserva utilizável para
.

fins monetários veio a ser utilizado para a expansão do
próprio banco. O Banco do Brasil não somente deixava
de recolher o depósito compulsório como incorporava às
suas atividades creditícias as ímportaneías que os demais
.hancos se viam privados de oferecer a seus clientes.
Esse privilégio, associado à exclusividade do recebimento
dos depósitos oriundos da arrecadação dos impostos e

contribuições de previdência social, deu enorme impulso
ao Banco do. Brasil.

'

\

Hoje, o Banco do, Brasil é o centro da política
econômica nacional. Ingresso em um Pais em desenvol
vimento, com escassa disponibilidade de capital, em face
do vulto dos empreendimentos presentes-é em perspectivas,
mesmo assim vem cumprindo -diferentes finalidades, atin
gindo todos os setores da economia nacional. O .Banco
do Brasil é a garantia do País:"

.

Ficando um moderno
prédio em solo de Canoínhas, quer corresponder ao de
senvolvimento do passadp, . presente e futuro. Sua antevisão
é devidamente calculada. Sua Agencia é uma 'afirmação
indiscutível da evolução da iniciativa de, um povo.

Resta-nos parabenizar tantos quantos trabalharam
para que essa afirmação se concretizasse de forma tão
louváveléom alta percentagem de estímulo e valorização.

Rubens Ribeiro da Silva

CONVITE
.�

\

i O BANCO DO 1"fr:JASIC S. A. - Canouiõas (SC); por seus
.. Administradores e Funcionários, tem o orasse» de convidar .1 .. °1°·1·
i seus clientes e amigos pará as solenidades de inaugura-

.

i:
· i

'

ele I

\... ção do nôpo eaiftcio do Banco, situado na tsua Vidal I:1·1· ..

i.
�Qmos, 810, no dia 21. de outubro de 1911, às 11,30 ()oras,

,I· !:ilocom a presença da, sue Superior Administração.

:il Fernando Rocha Alfredo Guilherme Knüppel li�:1:' Gerente ,.' Subgel'elite . ,1:
I�.._·o ..-00' •• •

.

•

'
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NOSSA: HOMENAGEM
O BANCO DO BRASIL S,A., através de seu

inestimável apoio financeiro, tem ajudado inú
meros estabelecimentos comerciais e 'industriais
a crescer, abrindo um vasto campo de trabalho,
'proporcionando meios de subsistência a nume- ,

rasos filhos de Canoinhas.·
,

,

. ,

Por isto, quando assistimos jubilosos a ínau
guração do moderno prédio que instala oficial':

Associação Comercial e

mifÍte êste estabelecimento de crédito em

n,ssa cidade, é com }mensa alegria que a

�!lsociação Comercial e Iádustríal de Cànoinhas,
.

sfaúda a sua alta Dir�çãC e seus Funcionário� e

Jt.esta seu agradecimento especial ao seu pré-
J
I,

,
'

aídsnte, sr, Nestor J08t e ao gerente da agência" ,

Iocal sr. Fernando Roeha.

Industrial, de C�noinhas
Canoinhas, S.C .

,F,RUTICUlIU R A
A· respeito de fruticultura,

objeto de uma visita do técnico
jspones, dr. Kenshy

à

. nossa

Cidade, a convite do Prefeito
sr, AlcidEs Schumacher, foi man- .

dado o respectivo relstórto ao

Secretário dá Agricultura, o

seu titular, dr. Glauco Olinger,
em resposta, enviou o 'seguinte
expediente:
"Floríenôpolís, 28' de setembr�

de 1971.
Senhor Prefeito Muniêipal,
Recebemos seu expediente de

2 do corrente, acompanhado do

relatório dos técnicos japoneses.
Recomendamos ao Executor

do PROFIT, dr. Nelton Souza,
convidar o agrônomo local da
ACARESC, nesse Município,
para visitar a área do Projeto
e dscídír da conveniência de
incluir no Plano Anual de
Canoínhas uma atividade em

fruticultura.
'

No ensejo, apresentamos a

Vossa Senhoria os n'ossos pro
testos de consideração e apreço.

Eng. Agr. , 8Ianco OIinger }
Secretário da, Agrlcultura

c ome c e m es
,

.

Aqui na região' d'�' Canoinhas o futuro já ',
está plantado! São mais de cinquenta milhões de árvores!

Parte já em fase de aproveitamento industrial!

APr.feituraMunicipal de Canoinhas proporciona. incentivos fiscais e.destina imóvel para novos empreendimentos industriais.

VISITE,M-NOS

Banco
da

do Brasil financia quotas pertes
Cooperativa"Agropecu,ária

Após várias demarches mantidas pela+gerêneía local do
Banco do Brasil, Diretoria da Cooperativa Agropecuária e Poderes
Públicos, com a participação da Associação dos MuniCípios do
Planalto Norte Catarinense, AMPLA, a alta Direção do B81'lCO
vem de .autortzer a sua agência em Canolnhas, a financiar .as
quotas partes dos associados da aludida cooperativa.

.

'. Grande conquista, sem dúvida, que irj J'propiciar o pleno
funcionamento de nossa cooperativa e, assim atingir "os seus reais

objetivos, que é atender e assistir, seus assocíadós, na produção
:

e comercialização de seus produtos.
'

Acontecimento dos mais alviçareiros e de grande reper
cussão no meio rural, é tornado público, justamente, por feliz
coincidência, na inauguração festiva da nova agência do BB em

n09sa cidade.
.

ATENOAO, 'ASSINANTES DO
,CORREIO DO NORTE

Devido a alta constante do papel jornal, a direção
\ dêste semanário, obriga-se �. majorar as assinaturas para
Cr$ 20,00 por anuidade, a partir de novembro. Solicita
mos aos nossos assinantes em atrazo, dá cidade e do

interior, a procurarem a nossa redação aãm de regulari-
zar a sua situação.

'

a n te s

.
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,Vende-se
Vende-se na localida

,Palmito, município.
,panduva, distante
seis' ros

(perto da Estaç
Um terreno

alqueires' de t
madeiras de

penas
sede,

oviáría),
indo 50

, contendo:
itas qualida-

500

c ta já arada,
nadas,mui

lenha;
-

casa

Com
Depósito
.Rua

ALLON elA.& REVENDEDOR
AUTORIZADO

Rua . Vida I Ramos, 1195 Canoinhas - se

está aceitando
vazos e

Continua aten

local; Rua Paul
Trevisani.

mesmo

Irmãos

Faça desde já

L_DONA, CHIQUINHA agradece. a prefer�nciaó_J
Leia 1 Assine! Divulgue!

CORREI.O· DO NORTE

Edital de, Praça com o prazo
de vinte (20) dias
o Doutor NICANOR ALEXANDRE RAMOS, Juiz
Substituto, em exercício, Da Coma cs de CaDoinh88,
Estado de S�nt8 Catarina; .na f a da Lei, etc.

'

FAZ SABER 8 todos que êste edit i ....em. ou dele notícia
tiverem. que. o oficia! de justiça dêste zo e que estiver s�r·
vindo de porteiro

'

itórjos, leva' 8 público pregão de
venda e arrematação, a q mais d e maior lanço oferecer
sôbre a respectiva avsliação. o 18 do mês de novembro,
do corrente aDO, às 10:00 hera " orta do edifício do Forum
local, OI! aegulut;!8 bens, penhora

.

ARY CORNELSEN. Da

execução de seutençs que lhe mov DISLAU WISNIESKI;
um Descascador de Arroz, m

c-s 800.00 (oitocentos cruzeir
HP, tipo BT· 14, marca MaisoD
(um mil e quinhentos cruzeir
(dcie

.

mil e tre�eDtos cruzeir
80 conhecimento de todos 8

presente edital, que será afia
Destl< cidade. e publicado na

cidade de Canoinhae, Estado d
do mês de setemb-o de mil, nove ta e um.

ZlllJrn EmillíaDo Seleme, Escrivão do OfICIO, o subscrevi.

Nicanor 'Alexandre Ramos - Juiz Substituto, em exercício 2

Necessitamos e e em
....,.

,

trator de esteiras. (
Os interessados' "'ê'-apresentar na

firma Wiegando Olsen SIA' - Marcílio Dias�

Rua Pau

Cremes

Gessy, lux e Rexona.

)

. Sementes de batata Im ertsdes
A CASA

ll'iedades são pr
lemanha e Holaud

Casa Agro Pecuária
Rua Paula Pereira, 787
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. Indices de
'O presidente Médici, fixou,

por decreto, os novos .ícdíces
de atualização dos salários nos

últimos 24 meses.

O decreto tem o seguinte teor:
"Art. 1 - Para reconatituição

dos salários reais médíos dos
últimos, 24 (vinte e quatro)
meses, conforme estabelecido
no parágrafo 2 do art. 1 da lei
n.? 5.451, de 12 de junho de
1968, serão utilizados os, se

guintes coeficientes, aplicáveis
aos salários dos meses corres

pondentes, para os acordos co

ltti vos de trabalho ou decisões
da Justiça do Trabalho, cuja
vigência termine no mês de

atualização
setembro de-1971:

, Mês Coeficiente
Setembro de 1969 .• 147,

Outubr O de 1969. 1 45,

Novembro de 1969 . 142,

Dezembro de 1969 . 1,40
Janeiro de 1970 . 1,38
F.!Vereiro de 1970 1,35
Março de 1970 1,33
Abril de 1970 1,31"
Maio de 1970 129,

Junho de 1970 1,27
Julho de 1970 1,25
Agôsto de 1970 . 1,23
Setembro de 1970 • 1,20
Outubro de 1970 1,18
Novembro de 1970 1,16
Dezembro de 1970 . 1,15

de salários
Janeiro de, 1971. " 1,14
Fevereiro de 197'1 -1,12
Março de 1971 1,10
Abril de 1971 1,09
Maio de 1971 1,07
Junho de 1971 1,05
Julho de 1971 1,03
Agôsto de 1971 . .. • • 1,Ol"'�

F

Parágrafo único - O s.a,léfio
real médio a ser reconstituído
será a média aritm'é'tica dos
valores obtidos �,p�la aplicação
dos coefícteates acima aos salá
rios dos meses correspondentes,
Art 2 '-- Este decreto entrará

em vígor -na data de sua publl
ceção, revogadas as dísposíções

,

em' contrárto",
.

D Bé!.

A V I S O
A Delegacia de Polícia de Canoínhas, avisa aos

interessados, que as Carteiras e revalidações de motoris
tas amador, podem ser feitas em Mafra tôdas as sextas

feiras, independente do exame. psicotécnico. Informando
ainda, que dia 30 do corrente haverá exame psicotécnico
para profissionais,

.

riaquela cidade..
.

.Canoínhas, 19 de outubro- de 1971.

Harley Avaí dos Santos - Delegado de Polícia

\

Prefeitura MunicipaJ·de Csneinhes
'"

alta' direção' dó

Municipal de Canoinhas, em seu nomeAlcides Schumacher,

e de todos QS, munícipes, com a

administração local e"
I .l

funcionários, pela solene inauguração
i
1\\

agência em
'

I,

nossa cidade, marco nosso. rnuniclpio,
\

também participante do notável desenvolvimento

1-

.
•<
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i
J

.A.Abrakão Mussi
Por seus Diretores' e Funcionários,

BANCO DO BRASIL S.A., na. memorável

próprio em nossa cidade,

- düstrie e Corriérció ·

a alta Direção, Gerencia. e Funcionários dó

de suas novas instalações \ em edificio

cada. vez maror pujança

do maior
. stabelecirnento de crédito do país.

Esquadrias Santa Cruz S.A.

e Plásticos S.A.

congratulam-se com o

desenvolvimento, levando à alta A ínístração e Jllcionãrios
do moderno estabeleCimentd, A o melhores agradecimentos.

\' .

Ao BANCO DO BRASIL S.A .

.
'

terra -.- sinônimo de pro
,

/

os
. efusivos

A. W.·Bach Ltda.
!

, pela inauguração de sua sede própria.

·Merhy Se

rende suas homenagens à

: Banco do Brasil 5.1\., pela sua 'sede

çJefinitiv.-
/

mente o seu poderio' econôi em nossa terra. �,;.�
'\

ltda.

Ltda.e Tlal;l,sporta.do�a
saúda a Direção e Funcioná

• �: .,' I f�

"ido Brasil, pela inauçuraçã .' de suas no-.

vos e ampliadas ins

�9CIEDADE; INQUSTRIAL E COMERCIAL

SI s. A.
,../

"s�ação Central do BANdo DO

Funcionãrios, pela solene

própria do grande

estabelecimento de 'crédito oficial.
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I
I

II
II
,II
e
III
II
!II
II
III
II
II

sua magestosa agência local, acontecimento contribuirá, para

o "GRUPO ZUGMAN" ATRAVÉS DE SUAS FIRMAS:

Indústria
.

e Comércio Irmãos Zugman S. A.

Lavradora
\

Racional d'e Madeiras «La vrama» S. A.

Transp., Representações e Consignações: IZÊ Ltda.

Madeireira Novo Mundo S. A.

.

Armazém

e Construt

congrqtula#se· com' a do anco I do Brasil S. A. pela inauguração de

o progresso de nossa região e embelezamento de nossa cidade.

I'

Pela inauguração do edificio do Banco do -Brasil,

ampliando einde. sua cooperd_çao para o

Funcienérios

.

/

Cooperati v a
de Mate

Produtores
Ltda.

cumprimenta

PaJmense . Ltda' .

êste que muito

I
I

próprio.

o

Grêmio,
(

Julho
a agência do Banco do Brasil

inauguração do magestoso
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I�����������������������������������·���������������·������������
I � "

,L. ,

�

� Rádio ,Canoinhas Ltda., proprietária da', Rádio Canoinhas �
� '�

� de - Canoinhas e Rádio Catarina .de 'Florianópolis, '�
� l ·11 �

� congratula-se' com a 'Funcionários do Banco· do �
� �
� B I I·

- d d ,�
� rasi pe a mauguraçao de géncia, esten en o seus �
�. �

� ·cumprimentos à alta' Dire
.

o dêste estabelecimento de crédito. �
� �
� �
���������.���������������������������������������.��������������

xYrrrrrrrrrrr�rrrrrrrrrrrrr�rrr�
� " �
��� et�

t Impressora Ouro VerdeI.tde. �
��� �

i: Correio do Norte ::�
,k

e
M

�

k �
�.� ��

I �� homenageiam ' G!I�
�� ���
!� eo�
� . �

,

� S. A., por ocasião da inaugun ão de seu m
,
er�o ,�

� �
�� e imponente edifício, certéo

t.

e visita da Capital do GO�
�>I� I

,
' �§�

�e Mate e símbolo de prosperit: ade para nossa regiêo ��
I� �
� � �
L� •• � ••••••••• , ••• � ••••••••••••�
� �.�.._ �- � �� �

����g��QgQ�Q���Q����QM�g�Q����Q��QQ��gQ������Qg�Qg��QQQ��QQQgQQQ
m m
m m
m l, m

I " EWALD,Q PEREIRA I
ce "

m
m m,
m estabelecido com, Casa' Comercial na Rua Pa no dia festivo da inauguração da nova 9D
m m
m m

i agência do Banco do Brasil.. cumprimenta a alta Direção, Administração local e m
m m
m .I, , &D
ce

.

Funcionários, certo de que o· evento' pro ulsionará ainda mais o nosso desenvolvimento. - m
m m
m ..'

.

. m
�������������������aa�����a��������n���a�����a������������a����a

.ml1••II••BIII••III•••••mm••m.mlleB1I1•••mme•••II•••BIiIIJRlllllfBlmlllB.m••••lIlImBIIIIIII
E . ....

.
. I

·1 Participando desta data, 21 de outubro de 1971, marco de uma nova éra para, o desenvolvimento I
I

' I
II econômico da região, c�gratulamo-nos com a, D eçã.ol e Direção local bem como demais .1
I I
I Funcionários do Banco do Brasil S.A.,I pela inaugur

.

ial de sua sede própria nesta cidade. I
I

·

I

i Irmãos Procopia & (ia. Ltda. I
• • •

��••�••m••e••m••••m�.mma•••••��•••••••••••••e••••••mg••m••�.�.
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ENSAGEM
,

A Colônia Japonesa

dedicadas especialmente
da excelência das terras

recebido do Banco do Brasil"

I

i nstalada, representada pelas famlllas abaixo,

batatas certificadas, a par

êxito ao decidido apôio
,

5 da Carteirá
.

de Crédito Agrícola. Assim,

na data festiva da inaugura o da no l agência, congratula-se com 'a cidade,
"

levando à alta' Dire o do aludido stabelecimento de crédito oficial,

Administração ocal e funcionários, os melhores cumprimentos.
!

.

,

Canoinhas, 21 de outubro de 1971. •

M�satomo Murakanii'
Masakazu ,Takahashi '

Akio Takahashi

, Nagano Kanz1 &.Filhos
Kinze Nagano
Umeichi Shimoguiri

.

Fumiy-a Igarashi {

.

r:Kazuami Inuschi
••B••�Em.mmB�mm••B.Mm.B••�.a.�••••••R.�•••��••B•••••�.Ba.m
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Cruz EditalIHospital Sant
aos

casos,

Canoinhas, de 1971.

A DIRETORIA.

Publicação Oficial da

PreFeitura MuniCipal
de Três Barr

DECRETO· N.o 202 de 1.
LJUI_I Bueno, Prefeito Municipal de

de Santa Cata, 8, no' UIO de lua. strihuicõee
''',

Barrai, Estado

DECRETA:
Art. 1.° - regulamentado n forma dOI artigol 155 "e

156; da Lei n.O 104, de dezembro 1966, que ai transferên-
cise de quaisquer títulos, e bena imó ii, deverá acompanhar de
requerimento discriminativo. lienado a terceiroe extraído da guia
de recolhimento de tranemi..ã "Int - Vivo.... adotado pelo Eetado
de Santa Catarina inclusive o da propriedade, e o número do
Talão de Tranemiesão (ciza) recol 8 Exetoria Estadual.

ente, à vêrpera da tr8D1-
imestree vinceudos.

Art. 3.° - Em c sonâucia com o

tranderênciel ou doaçõe epó. a expedição
territorial e predial urb o, Iar-se-â em nome
exercício seguinte.

t. 2°, OI pedido. de
o talão de impôsto

Art. 4.° -

quitação de determi
apóI o cumprimeot

Art.. 5.°

publicação, revog

Prefeitu

DORIVAL BUE...._rIJIIIIII4f11l1""'-
Prefeito Municípal

ualvaDdo-le OI direitos de e

do tributo, a certidão' negativa
do art. 2.°. <,

EUZEBIO FARIAN
Secretário

No bom caminho
Suinocultura

\

A suinocultura' de Santa Ca-
tarina está no caminho certo.

A declaração é de um especía
lista internacional de suinocul
tura do Estado de Virgínia (EUA)
e de um diretor de exportação
de produtos suínos do mesmo

Estado. Os srs, Oscar Kennedy
e Fred Kriteoden estiveram no

Oeste Catarinense observando
os resultados da importação
feita . pela Secretaria da Agri
cultura, de suínos das raças
«Hampshire» e <Durocs.

. Após a avaliação, afirmaram
em carta dirigida ao titular da

Pasta da Agricultura catarinense
que tiveram uma «grata sur

prêsa 80 verificarem o desen
volvimento da suinocultura de
Santa Catarina, que, em muitos

.

casos. nada deixa 'a desejar 80S

melhores rebanhos do Estado
de Virginia».

.

Concluiram dizendo que «em

Sant8 Catarina, o trabalho foi
tão bem executado que os ani
mais não sentiram a mudança
de um pais para o outro> e que
«o método empregado neste
Estado na formação de uma

suinocultura de· alto gabarito é
muito correto». n

·Citacão.
,

(30)
de

.

com o

dias'
prazo

trinta
o Doutor NICANOR ALE-
'XANDRE RAMOS. Juiz Subs
tituto, em exercício, oa Comarca
de Canoinbas. Estado de Sant
Catarina, na

FAZ SABER
sente EDITAL
virem, ou coohecime o dê tive

. rem que. por perte e sidório
Urbaneck, brasileiro, ca ao. lavra·

. dor. residente e do iado em

Major Vieira, nesta om rca, cite
os inteeeesados inc tos e não sa-

bidos para, cont tar, erendo
dentro do· prazo egal, a esente
ação de Ueu pião, n," 5.520.
com o prazo' e trinta (30, diss,
a contar da primeira publicação,

<

referente il., a gleba de terras, com
a área apróximada de 91.211 m2
(noventa e um mil, duzentos II

onze metros quadra::los), situado
no lugar denominado' "Butiá",
município de Major Vieira, nesta

comarca, dentro das seguintes
confrontações: "de um lado com

terras pertencentes a Antonio
Franco de O !iveira, de outro lado
com ditas de Francisco Micbalosk.i,

-

de outro lado com ditas' de Davi
Mucbaloski e de outro lado com

Registro Civil

EDITAL
Sebastião Grein COita, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Civil
de Meior Vieira, mu ipio de
Cenoinhas, Comarca de nciehas,
Estado de Santa Cat

Faz laber quê prat

Osvaldo' Louren(lo s Santos e
Maria de Jesus O to

\

de Souz·a.
Êle, aturai dê e Estado, nae

cido e Rio Bo ito, nêste muni
cípio, o dia 11 e iI�ôltn de 1951,
lavrador solte o, domiciliado e

residente nê.t município, filho de
João Ms ia OI Sautoe e de dona
Catarina e ak dOI Sentes, do
mieilíadoe e residentee nêste mu
nicípio. EI natural dêlte Estado,
nasoide e COChOI, nêste muni.
cípio, no

.

a 8 de fevereiro de
1954, dom tica, solteire, domici
liada e re ente nêate município,
filha de uel Olinto de Souza
e de dona lia Pereira. domioi-
liados e reI tel nêste município.

Aprelent OI documentos
exigido. pel digo Civil art . .180.
Se alguém t v r conhecimento de
exiatir algu mpedimento legal,

I !Je direito.

Maiol' Vieir ] 6 . de outubro
. de 1971.

Eunice Machado di Costa
E.crevente Juramentada

ditas de Tsvico e Francisco Franco
de Oliveira". Feita a justificação
'da posse, foi a mesma julgada
por sentença. E para que chegue
ao conhecimento de todos, msndou
o MM. Juiz de Direito, que le

expedisse o presente EDI'rAL,
que sera publicado Da forma da
Lei e afixado no lugar de costume .

I

Dado e passado nesta cidade de
Canoiohas, Estado de Santa Ca
tarina, aos treze �13} dias do mês
de outubro de mil, novecentos e

setenta e um �1971). Eu. ZAIDEN
E. SELEME, Escrivão, o subscrevi.

Nicanor Alexandre Ramos

Juiz Substituto, em exercício

3:x

Canoin�as em festas
A nossa cidade está em festas no dia de hoje.

Festa [usta; há muito esperada e aguardada. Hospedamos
hoje, com orgulho e satístacão, altos dirigentes do Banco

do Brasil, aqui presentes para a inauguração da nova

agência.
Correio do Norte, com

aos sábados, em homenagem
hoje, excepcio!1almente.

As autoridades que nos visitam, as

vindas e uma feliz estada em Canoinhas.

a sua tradicional expedição
ao grande evento, circula

nossas boas

A nossa àgência do Banco do Brasil situa-se entre
as maiores do Estado e agora em prédio próprio e novo,
deverá ampliar a sua faixa de atendimento, situação que
devemos, justo que se ressalte, a operosidade. do atual

gerente sr. Fernando Rocha e' seu corpo' de funcionários.

Na inauguração, prevista para às 11,30, entre

outros, falará o Prefeito Municipal, sr. Alcides Schumacher
e no almoço, oferecido pela indústria e comércio, em nome

da Associação Industrial e Comercial, o.' advogado dr.
Hilton Ritzmann.

.

Será um marco histórico em nosso Munícípío, cujo
desenvolvimento, ontem, lento e sem grandes esperanças,
hoje é autêntico, meridiano e real. Com a estrutura já
formada, teremos, a curto prazo, uma verdadeira explosão
de desenvolvimento.

Isto se deve, I sem dúvida, à nova política e estilo
de govêrno dos nossos dirigentes e o trabalho patriótico
de todos os canoínhenses,

,----------------------._--,
Material Escolar

GRANDE ESTOQUE

ISOPOR
DIVERSAS ESPESSURAS

BROCAL
DIVERSAS CÔRES

. .

�
Na

IMPRESSORAlJoRO VERDE LTDA•
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CORREIO DO NORTE

flil e
Pelo presente, comunica

os senhores acionista

ELITE TÊ:NIS CLUB
Assembléia Geral E

ria,
.

a realizer-se
de novembro prôx]
às 19;.30 horas
'convocação, e a

em segunda co ocação na

sede da Soclede

seguinte Ordem do

- Prestação de conta da
Diretoria; ,/

Eliminação de Acionistas
'do Quadro SOcial;
Assuntos diversos.
anoinhas, 6 de outubro
197L
uiz Fernando Freitas

Presidente
Zaíden Seleme

Secretário

Vende-se
21.10 ..1971

aragem,
Medindo
referida

a ao lado do

ra

m tos os

deverão procurar
Aloisio Partala, na 'armácia
São Sebastíão.rna cidade de

Papanduva, se. 1v

GRUPO T2ATRAL ,DE BOLSO
Juventude Evangélica, Luterana
Porto União - se

TEATRAL
Programa:

ENCONTRO EM CORF::IA . drama
II A DAMA DA ROSA VERMELHA comédia
III PROGRAMAS DIVERSOS
Data: 24 de outubro de 1971 às 20 horas,
Local: Salão da' Comunidade Evangélica Luterana

Prefeitora . Municipal de
Vanoinbas, . anta C tarina
CONCORRENCI PUBL

MINI R (J RA.L S(JZlJKI N. 1
o mais moderno e prático descase r de arroz. Alta

o Prefeito Municipal de ancinhas,
'

rina, torna publico que se acha abe a. pel prazo de quinze dias,
CODcorrclDcia publica para a aquisição d egui te equipamento rodoviário:

1 '�uma� PA CARR EIRA sobre pneus com as

características abaixo:
'I - Nova e fabricada no Brasil;

,

2 - Acionada por motor Diesel de
inferior a 80 HP e não super' r

3 � Com caçambe para capacide .de
4 � Pesando entre 7.500 a 8.10 kg;
5 - Reversão instant�nea e co ersor

6 - Tração nall 4 rodas,

levíssimo., Siaterna
5 HP.

Cas
Rua 787 ANOINHAS

::::::::::=::::::::=::::::::===:::::::::::::::::::::::::::=.:::::::::1::==:::::::::=====::::::::::::

�� Dra. Zoé Wall(vria Nativid' eleme ii
ii Cirurgiã Dentl

'

ia
ii

.

c I C 005589159/ 5i
- -

ii Cltnica 55
H "
" -

ii Odoot,opediatria. :5
u ••
H -
- "

ii Fone, 3�9 'i!
u ' ' n
- ' -

::::=:==L-::::::==::::::=::::=�::::=::::::::=::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::

Fotocópias
o ""CI�LI

em um minuto
NEREIDA

um

em apenas

documento

A

Tratar

ARY HAUFFE.
senhor

Impressos ,em geral
(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e perfeito

Imp.Ouro Verde ltda.

não

l,34m3;

rrencia publica deverão
14 boras do dia ;3 de

as propostas cujo
'gencias deste edital.

Os proponente a erão apresentar ainda
gidos pela Lei Estadu .421, em envelopes tsm

\

separado das propostà •

As proposta deverão traze., claramente
seguintes ítens:

•

1 - Indicação cI
2 - Prazo de
3 - Preço tot
4 - Indiceçã

cido o

5 - Local

das características do equipamen oferecido;
rega da máquina;
vista e preço total financiado;

a Cia. de financiamento por meio da ual é cfere-
nciamento; ,

sede do proponente no Estado ou onde mantenha
para reparações e de onde partira o atendimento
quando necessârio,

propostas serão ilbertall e julgadas, às 14 horas do dia 3
de, nove ro de 1971, por uma comissão pr viamente nomeada pelo
sr. Pre ito Municipal e a escolha recaire n obrigatoriamente na

prcpos de menor preço, mas naquela qu melhor se enquadrar
dentro dos interêasea de Município. conside ado-se como impor-

tantes cs fa 'res preço e condições
em relação a potência, peso e

presteza na ssistência técnico
mecânice,

em como a

I de ,Canoi·
a de 1971.

ALCIDES SCHUL ACHER
Prefeito Munici ai 2

Mijew-; 52ff'?&&WM%*&_@§§##W9HA&e'SiNM. 65••&'. ep'FR#M@;;U;fW = .....WW*4*@·d4!&& •e-p. 'H5-

I Os fltfy
PNEUS" 'de

PNEUS
I

comprados
duram

•

mais

MERHY
Rua Paula

nas Lojas
la. linha .

elA ._
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Incrementação ZÉKE
Dia de Salve Salv,e

Salve, salve, turma do Banco do Brasil, que hoje inau
gura CASA NOVA, movimentando tôda a cidade.

Salve, salve, Paulinho e Téia, desfllaudo pelai de mão
zinhas dadas. Muito legal, 'podem crer.

Salve, salve, Patota de Curítíba, acontecendo P?r aqui
nos. fins de semana: Nêgo, Leco, Guiz, Tuts, W. F.
Júnior, Tico, Friedema.nn e Modesto. Salve, salve, Caio,
um Canoinhense em Flortanópclíe que ancorou squi 8

semana passada. .'

* Salvem, sa)vem,' as dancinh8�. de domingo à �6rde no

Clube Canóínhense que foram s nocaute•.

* Salve, salve, Sôn-ía Lés, Stí�m, Selma e Stela, passando
-s 'semana em Rio do Sul, juntamente com a faroilia e

o primo Afonso.
.

* Salve, salve, os srs. Mário Ferraresí . e Silvioo Voigt
& Famf1ias, que estiveram em Camboriú no week-and p.p.

* Salve, salve, a meni·nada.. fazendo o teste "São Tomé"
nas piscinas do Fantasma e do Democrata.

* Salve, salve, o GREMIO XV DE JULHO, que resolveu
tomar·a peito 8 fl!çaoha de cobrir 8 cancha de esportes
Sérgio A. Mayer, lá na SBO; (com a ajuda de todos,

.
é claro ..... ) "

* .Salve, salve, a A.A B.B, I que teve pouca gente, mas

muita animação no seu "Baile'! das Flôres" rio. Clube
Cenoínhense, dia 15 p.p. Salve, salve, o CRY BABY'S
que não era aquilo que se esperava, mas que deu "pra
quebrar o galho".

.

.

* Salve, salve, ROOSEVELT, que pegou-nos e ao Zé pelo
pé. (até que rimou).,·

. .

* Salve, salve, Paul McCartney @. seu último LP "RAM",
.gravação .Apple, lançado no Brasil pela Odecn, no qual
se destacam in the vsíde -

one: TO, MANI PEOPLE e

UNCLE ALBERT/ADMIRAL HALSEY, and'ln the side
two: THÉ BACK SEAT OF MY CAR.

* Salve, salve, Zé Fublcà que saiu na
...
chuva e v-ai ter

que se molhar! GE; vejam só, então êle sabe o que está
e o que não está na onda!.?!? PÔ, qU,e cara barra-limpa
e prsfrentex! 'Você é uma brasa móra, Zé')

.

Salve, salve, BOLÃO FEMiNINO, como. sempre fazendo
bonito nos Jogos Abertos! .

'

Salve, salve, Canoiohas, que às vêzes nos enjoa pela
sue-monotonia, mas que no· fundo, a gente. adora!
Enfim, salve, salve vocês, que já 'devem estar até o

gegó, de tanto SALVE, SALVE!
.

*

*
�

*

*

Escola Básica (�Almirant� Barr'oso».

. \ .

CANOIN,H.ÀS - SANTA CATARINA
.M A T R I C U L A :- 1 9.72
'·.Avisamos '80S senhores pais' de alunos em idade escolar

que as matrícúles, para tôdes .as séries em. 1972, estarão abertas
de 10 8 '25· .dn corrente.

.

, J
Alunos para o 1.0 grau só, serão aceitos com 7 88.0�

completos .até ,,30 1e ��ril de 1972.

DOCUMENTOS: para 1.0 grau - Cert�dão' de' �QScimento;
para 5.0 grau - Certidão' de Nascimento e Bo·
letiJO com notas até setembro.

.

HORARIO: das 8' às 11 horal!o e dês 13 às 17 horas.

N O TA:
.

dia l5 - Dià do' Professor - não haver.á expediente'.
Canoinhas, 07 de outubro de 1971. 1

A DIREÇÃO

Snperm rduu
·recebeu. CO__"

produto
Comaàv

linha de

m engordar.

N. ,1149

Notas

Esparsas
. Correío do Norte antecipa 8

sua circulação desta semana,
em homenagem ta inauguração
d,a sede proprié do Banco do
Brasil. /

x
..".,l' x x .

r.,"< \1
Esteve domingo último �em

nossa cida.,ae, o titular da co

marca de. ,'ltaióp0lis, dr. Geraldo
Batíate, provávI'} Juiz de és
noínhas, eis que o seu nome

consta na lista em mãos do
Governador para, a devida
promoção.

,

x x x .

Esteve sexta-.feira' no 'vizinho
.município de. Três Barras, assis
tindo o encerramento do exer-'
cicio de tiro real, o Comandante
da 5.8 Região Militar, sediada
em Curitiba, GaL PUnia Touri
nho. O Prefeito Alcides Schu
macher, convidado, ali também
compareceu, participando em

seguida de um almoço 'servido
na asde do Campo Militar.

x· x x

O,.jndu�tri81 sr, Heloe Ftscher
seguiu para o Paraguai, desta
feita a, negócios.

x x x

. l-
Sábado dia 30, o vizinho.

município de Porto União, sera

sede de mais uma reunião da'
Associação dos" Municípios do

. Planalto NOrte Catartnense;
AMPLA.

x x x

PELOS .LARES
e D<D�e§ .�.

Aniversariantes da Semens
Wendt; os jovens: Willi
Baukat e Jefferson Luiz
Krawchychyn; o' mçnino
Augusto Sérgio filho do sr,
Waldemiro Krawçhychyn.
DiA 27: o srr Aristeu de

Oliveira; a srta. Zackie Se.
leme' .

os jovens: Lourival
Fed�ltu e José rrapp.
DIA 28: os srs.: Artur

Burgar dt e Gustavo Thiem;
as srtas.: Edith Terezinha
Hauffe e Nair Mülbauer.
DIA 29: a sra. dona

Lourdes' esp. do sr, Francisco
Krisan; os srs : fuad Seleme
e Antonio E. Kohler; a srta,
Sueli Fátima Sebatke; o me

nino Otavio . filho do sr.
Waldomiro Schulka.

ÁNIVERSARIAM-SE
DiA 23: as .sras. donas:

Ma1'ly esp. do sr. Herbert
Sorg e Palmira esp. ri,! sr.

Mano�1 Pelicio; as meninas:
Elenice filha do sr. .Nioaldo
Roeder e MarZey Liliane filha
do sr, Orlando Tremi; o me

nino [oão Oscar filho do sr. '

Oscar Pereira.

DIA 24: a sra. dona Otilia
esp. do sr. João Grosskçpt
Sego.; o sr. Altredo de Oli
veira Garcindo; o [ouêm
Dioair Bollauf,

DIA 25: os srs.: Kaissa.,. ..

Sakr Ludovico' Glinsléi e

Armin Baukat; a srta. MariM
Paula Hoffmann; ,. meninoLúcio Edson fil(z do sr.

Paulo Neuberger. Correio 41"Norte cumpri-
DIA 26: a sita: Lauritl' menta os.,dniversa,ianfes.

c.. ,_,,>1;.

'.j}

é quanto (u

Êste é

cote de chá Indus.

prednhos do

Lastimável e doloroso acon
tecímento roubou a vida de 3'
pessoas Integrantes 'da r Delega!
ção do Porto União nos Jogos
Abertos, Da tarde de sexta-Ieírs,
quando a mesma rumava para
Rio do Sul. Um Fúck tombou
na. serra vitimando os três

Iocupantes. Em consequência,·
como é natural, 08 demais re-

tornaram, desistiram de parti- ;.a.------------III!-.-IÍÍ'..,·.··."'.�·.·__�__I� _
cípsção, e o infausto' ocorrido y'"'
consternou profundamente a

vizir hs cidade.
.

x x '. x

Hoje é dilO de festa' em nossa

cidade, com a inauguração da
sede própria do �B, ímponênte
obre, régio presente do Governo
Federal, coustruí Ja na .esquíne
das- ,rua8 Felipe' Schmidt e

Vidal Ramos.
o ._�. )'

Os por,tões monumentais do

novo Estadio; _
Benedito Th. de

Carvalho Junior, abriram· se

domingo, reunindo num a�is
toso que agrado,u, Ouro Verde
e· Operário de Mafra, cujo mar

cador, justo, acusou o em9ste
de 2 a 2.

x ,4'

A ausencia do Gov�;�ador
Colombo Salles, hoje, em nossa

cidade, para ,a 'inauguração do
Banco do.'" Brasil, devfÓ-se a

compromisso inadiável· de sua

excia:' no oeste,' em Cha.pecó.•
,.

c

já/énteriormente assumido.
,)_ ....

x x x

.

Esteve em nossa cidade, ligei
ramente, o venerando casal
Octavio X. Rauen .e exma. lira.

Julieta Carvalho Rauen,

x x x

x x- x

E domingo, na mesmo local,
o Soss�go fara um festival,
reunindo vários' clubes, éptre
os quais, um de� Sio Mateus e

outro de Curitiba.

·Supe Jordan
mais.

Comunicação
.
Por: Alfredo de Oliveira 6arcindo

. Perspectivas Novas
,

O Governo Estadual está oferecendo incentivos às emprêsas que
pretendem ahrir o capital ou associar-se a outras" �ara recionalizar pro
cessos, diminuir custos e promover vendas. Hã príorídade para os pedidos
que sejam para instalação de novas indústrias, as que abrem novas opor
tunidades d1' trabalho. 1!.:nfim, quer concentram eniprêsas no Estado de
Santa Catarina.

. Sérgio de Rezende Uchoa, .secretário da Fazenda, é o porta voz
do Governo, estã indo aos Municípios jamais visitados por autoridades
governamentais, para levar a palavra de ordem de unir para desenvolver
através de instalação de inaústrias e ampliação das já existentes. Os
recursos oferecidos além dos próprios. que é'o FUNDESC, o aval do
Governo junto aos bancos da desenvolvimento. .

,

Canoinhas está na, faixa de cidade que precisa industrializar-se e

jã. O momento de acelerada inova9ão tecl!0lógica, a quaJ em contrapartidaaumenta a velocidade da ilbsolescencia, â: grande unidade que se ve ultra·
passada necessita de ampliação e é aí justamente que Ci) estimulo e o
incentivo surja el;l1 forma de crédito e êste possa logo se transformar f,lm
dinheiro. As atuais emprêsas canoinhenses, � Frigorífico, a·Rigesa, foram
cadastradas. Outras que mantém matriz e filiais em outros Estados, rece
beram convites para a transferência definitiva para Santa Catarina .

.

Sérgio R. Ucl).oa,. Secretário da Fazenda, que recentemente visitou
a cidade; ofereceu crédito qesburocratizado - é só dizer sim para receber.
Essas decisões governamentais p9dem contribuir fortemente para consolidar
as pequenas e médias emprêsa�, permitindo-llies o acesso aos mesmos
serviços que constituem a fôrça das grandes indústrias.

Estã "O Govêrno agindo com absoluta correção, oferecendo incen'
tivos às emprêsas já existentes e à:s· que pretendem formar-se. Não está
endereçando cartas, nem pedindo orçamentos' prévios � está indo' pes
soalJDen�e mostrari porque precisa haver desenvolvimento, '0 par.quê da
necessidade da· a:bertura de novos mercados ,de trabalho,. é, isso é bom,
nunca houve melhor. É uma demonstração definitiva da intenção do Go
vêrno em fazer retornar o dinheiro público em investimentos industriais,
ampliando a economia em conjunto, e aglutinando as emprês8s, fazendo-aS

.

sentir que estão abertas 8S p'or�ail do crédito...

Censo Tributário e Debitos Fiscais
.

..

A Secreta:ria da Fa�enda do Estado que realizou o Censo .TriblltárlO de 1971, abrangendo mdústria, comércio e produtores catarinenses
que devia encerrar-se dia 30 de setembro findo, foi, prorrogado para 30
de novembro do correntt' exercício. A mesma Lei que criou o. Censo Tri-

ntário
revigora tainbém uma outra que estabelece o parcelamento de

bitos f�sca:ts co�fessados que poderllo ser recolhidos em cinco, dez OU
lnze vez.es, também foi prorra,gadO até 30 de novembro de debitos fiscaiS

a é ao de ,setembro. A confissão d'e divida é feita nUHla ficha especielfofil:flcida pela Exatoria Estadu&l. A multa é de 5% ao mes menor do
que o recolhimento ·feito pór, notificação fiscal que atinge �ais de 10%conforme o exercício.

Inovação e
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