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R[CAOASIRAM[NIO
Por: Eng. Agr.' João Francisco d. Màttos
Supervisor. de II 'Grau - INC'RA,

'Pela Lei 4.504 - ESTATuro DA, TERRA, foram ciiados,'
dois órgãos de atuação no meio Rura'l, com objetivos distintos,
mas porém complementares - IBRA e INCRA - respécti�8::;
mente, Instituto. Brasileifõ de Reforma Agrária e Instituto:;N�cio-
nal de Desenvolvímento Agrárfo. "

O ex-IBRA seria o órgão competente para Promover e

coordenar a exécução da Reforma Agrária, observando as normas'
gerais do Estatuto da Terra.'

,

O �x-INDA seria o órgão ,competent'el, para . promover' e
coordenar a execução das atividades rurais de colonização, coope- ,

tativismo, extenção,�ural e desenvolvimento rural.

Como a atuação dos dois órgãos eram dístíntas mas

complementares em suas atuações especificas para o 'meio rural,'
foi, criado pela fusão dos mesmos o Instituto Nacional.de Coloni
zação e R .. forma Agrária' (IN.�RA), em 9 de julho de ,1970, pelo
Decreto Lei 0,° 1110.

- ' "

\,

O INCRA está vinculado ao Ministério da Agr'icultur;a,
sendo uma autarquia dotada de, personalidade jurídica, com
autonomia administrativa, financeir� e jurisdição em todo o

território nacional. :

'O INC,RA foi criado mais, com o objetivo de promover a

colonízscâo, a reforma agrária, e .o desenvolvimento rural.

O Projeto de recadastramento de imóveis rurais, preco
nizado quando da elaboração do 'Estatúto da Terra, de responsa
bilidade .do órgão executor da Reforma Agrária Brasileira,. tem
como plantojador e ordenador o Grupo dto Tarefas de Recadas
tramento (GETREC), eontretadc' pel,o INGR�.

Partindo de uma sistemática própria o GETREC elaborou,
um pIaDO para execução deste cadastramento, baseado nà expe
riencis do Cadastramento anterior e com 08 necessários ajustes na
filosofia operacional anteriormente adotada. Não implicando, toda
via, tais modificações, em negar a validade do processo adotado:

Considerando o número de imóveis cadas.tradoil até 1970,
cerca de 4.000.000 e pretendendo-se' um acréscimo natural DO

'próximo recadastramento, o dimensionamento foi- orientedo "no
sentido de atender a demanda através, de um estudo set/orial
quantitativo e disériminativo,

'

I .Fo ram estabelecidos no pais 1.000 municfpios polos, tendo
cada . polo a "priori" 4.000 imóveis rurais. Os municípios polos
deve�iam 'estabelecer 'um Centro de Treinamento, onde seria

treinado o pessoal da rede, execativa do' recadastramento, e tede

auxiliar. Para que um município fosse polo era necessário possuir
certas condtcíonentes" operacionais, tais como: acesso viário, con
dições de i,nfra-estrutura local) e pontos de estrangulamentc,

i ) ",
.

."

Canoínhes dentro, do . projeto de recadastrsmento ""é "um
munícípío pelo, ficando jurtsdictonedo pelo Centro de Treinamento

,

os municípios 'de Canoínhas e Três Barras, com um total de 5.6:-11
ímóveís rurais, aprçxímademente. '

O Centro de Treinamento !oi instalado no dia, 23 de fe

vereiro, quando já iniciou-se o Curso para li rede exeéutiva, que
são" a Unidade Municipal de Cadastramento e Postal, de Distri

buição e Recepção de material, -pa�a ambos os muuícípíos. Foram
treinados 12 pessóas indicadas pelos prefeitos munícípeís," Estes
elementos já treinados ficarão na sede de distritos e na sede, dos
municipios e suas funções será, tão s�mente a entrega e c,ole�a
do material de recadastramento, não sendo portanto a sua floah-
"dade preencher formulários para os declarante•. No ato da entrega
o declarante será orientado dos formulários que deverá preencher.

H&verã�, quatro tipos de formulários a responder: A. De
claração para Cadastro de Imóvel Rural (DP), Declaração .pare
Cadastro ,de Proprietário Rural (DPP), Declar�ção pa�a.Cadastro
de,Parcetro ou Arrendatárío�ural,MatrizEnergétIcaBresíleíra (MEB).

As suas finalidades são: DP - informações sobre o Imóvel
rural, deverá ser preenchida uma por imóvel; .D�P - d�v�rá, ser
preenchida' por todos aqueles que possuem maIS de um, Imovel
rural no pais, no

'

todo ou em parte; DPA - J?8ra ca�a8trC? de

pareeiro ou arrendatário, poderá ser entregue �UDt� com a D�
ou isoladamente pelo parceiro ou arrendatárto na Umdade MUDl

cipal; MEB - para o�ter�se i�fo�ma.ções_ so�re o _uso d� combus

t�veis e energia elétrIca nos ImOV'!lS, ru!'als. El!',ste: alD�a , uma

fólha complementar para complement&çao de lDformaçoe� que
não caibam na DP.

72'Canoinhas
,

Sensacional
",' -)

)
...

\

,i,

1350 khz )

Amanhã, no Estádio ,Municipal/Benedito Ih:, de Carvalho Junior
"-\

,

Santa' Cruz X 'S'âó. Bernardo
Ano xxy

-

Canoh,h.s - S.nta Catarina, 11 de
i;;t-:,�

,1",
• de 1972 - Número 1167

"

Diretor:,
CAiXA POSTAL, 2 - � I'ONE,,128 .�

"

CIRCULA AOS SABADOS

FUNRUHAL ,entrega Ambulatório .Médico
.'\

1

"'" 4t_-':" '_i:'_
,

� I ...

- .,
'

° FUNRURAL de Santa este importante benefícío.ou visita ao Hospital Santa
se.ja, assistencia médíca., ,,<'Cruz, recebido's ali pela sua'
Após O ato inaugural, ,i;'di- diretdria e médicos Doutores

rigentes do FUNRURAL"e Osvaldo Segundo de .Olíveí-:
autoridades fizeram 'Mário,Mussi.

Catarina, em cerimônia' rea
lizada ,sáb�do último, fez
entrega ofícíal de um Am
bulatório 'L\7Iédico ao Sindicato
Rural de' Canoinhas. O� alu
dido Ambulatório foi -trans

.portado de Florianópolis por
veículo cedido pela Prefeitura,

Municipal. Ao ato compare
ceram autoridades, Prefeito,
sr. Alcides Schumacher, yice,c
sr. Nivaldo Roeder e

_

os

Vereadores João Seleme,
Presidente' da Câmara Mu.:.

nicipal, Dr. Paulo E., Rocha
Faria, Adhemar Schumacher,

. Pedro dos Santos, Corrêa,
Guilherme Prust e Alfredo
Franco, além de grande
'massa 'popular,' a" maioria
lavradores;

.

além dos técni
cos da ACARESC.

-

O Am
bulatórío foi instalado em

edificio alugado" da Ccmuní
dade Evangélica, sita na R�a'
Pastor George Weger: AS!,Í'Ql,
o FU�RURAL que." �pni
assistindo mesmo aos nossos

jig�icultores, traz, agora, mais

Compre côocolales
na ,I

Feira da Pascoa

Fonte da Celesc informou que
a empresa decídíu executar; a� ,Que tipo de ajuda 'f. atais útil ao homem da terra. Daí
mais breve possivel, �4 proj�tos _ por' que espera o recado atra,ves do Re'cádastramento Rural.
que irão beneficiar 18 municípios
do Estado. Para tanto, foi .auto

, zada a aquisição do matertal
necessária, no valor sup�rior a

Cr$ 4 milhões, significando um O· Cadastro de Proprietá_rios Rurais é uma deqorrência,
\.' ,reforço de 63,19% do eatdque natural da evoluçã.o e aprimor.mento do sistema de�adastro rural.,

Com este recadastramento,' pretende-se obter um l'onhe- existentes. Segundo a mesma
I

cimento completo do meio rural brasileiro; e,�? INCRA �st�. se fonte, esse acréscimo conduzirá Sua finalidade é' relacionar os proprietário li de mais de

empenhando para que este projeto seja revestido de pleno êXito.
_ 08 investimentos em' and�m'ento um imóvel em nosso terr,itório, Como subconjunto será implan': I

I
,

I à casa dos Cr$ 6,587.000,00. tado também ,o Cadastro de . Proprietários Rurais de Naclonali-
Para o Cadastramento dos' imoveis, r�rais é indispepsável

" 1.,
. • dadf' Estrangeira. Os objetivos: sabeI' a distribuição das teli'ras

a apresentação do recibo Certificado de Caoastro do imóvel ou
I

A ver'!;>...p.ro�ada será ut1h-
agricultáveis do Pais,' a situação dominial da terra e' o controle

do aviso de débito correspondente ao último exer:cicio. Entretanto o zada na ,continUIdade
- de, obras das tel'r.s tituladas a pessoas de outras nacionalidades.

'

proprietário deverá ter em mA.os documento,. pessoáil! e títulos _?e ,que se encQntram emL"lndamento, - _,
- "

dominio sobre o imóvel ,paTa efeito de preenchlme,nto da Declaraçao. 'beneficiando os· munictp'ios i:ie'
-.

Sãp, Miguel do Oeste, Anchieta,
Descanço, Çunha Pori, Sauda-
des, Nova' Erechin, 'CÂ�NOI
NHAS, MARC'IL10 DIAS, São
Bento do Sul, Jarsguá do Sul,
Rio do Sul, Rio Botelho, 'Indaial,
'I)mbó, Brusque, Luzerna, Lages,
Balneário de Camboriú e Flo-
rianópolis.

'

CE-LEse
,

executa
�

. :"'
,

projetos'
24�

;;" .

1 -

Rubens {'<'F"(l.beiro dá Silva

Uchôa à:tGúana'bara para

ao EstadQ
,

mobiliz.r recuri'oi
"

'"

0- Secretário da Fazendá, Sérgio Uchôa Rezende;'
acompanhado do" Díretor I Prf!.sidemte do Banco do Estado
de Santa Ç.l!tarina) Sr; 'LarU�ó ,Luiz Línhares, viajou hoje.
para a GQ.�nabara, onde" 'tratará, junto ao Ministério da

Fazenda, de obter autorização .para o Esté\do contrair

-empréstimo exterior, no v�Jor ,d,e dez milhões de dólares;
,

.

Na sede dá Caixa '-Êconômica Federal, o titular' da
Fazenda solicitará a liberação dos recursos do PIS -

Plano de Integração Nacioná!' para Santa Catarina,
junto a Assessoria' do M,inistro Delfim Neto, Senhor Sérgio
Uchôa de Rezende, tratará ,;ainda, de problemas tributários
do Estado e irá a' São Paulo para contatos com o Secre
tário da Fazenda Paulistai:� com Diretores 'do Banco

. ��
, .

,

'Midlan, de Londres, qu�' atualmente. se encontram em

viagem pelo Brasil.
"

,,' .;
,�

R

Nilo- basta gostar, suar, bendizer, cantar a terra. Isto : é
'bom, .mas não, resolve; a terra dá na- medida em que recebe. H'
que desenvolver ia terra - financiar, eletrificar, mecanizar, escoar.

.
',', ' /.

Tudo isto e mais ainda, o Governo quer multiplicar. "Mas
tem de saber certo: A QUEM, E COMO dirigir sua ajuda.

\'

..

mais
.""(,

...

'O Cadastro de ImÓv�is 'iRurais, implantado em todo o

País no, ano de 1965; registr.� hoje o total de 3.920.000 unidadli!s
cadastradas, abrangeudo área d.e ,420 milhões de hectares, que
representam, aprOXimadamente.' 49% .do�te�ritório naeíonel. ...

w;,;�
Com o Recadastramento, o Governo Federal espera obte'':

'totais ainda mais expressivos, capaze's de fornecer dados recentes,
da realídade rural. "

,

Chegou o
'.(

momento

Proprietários Hurais

.

'I

D E·,S P ED! DA
� DJA�� ASSIS PEREIRA e�pos.ibi

litados de se des��soal� tê". de,' seus, amigos, ,o
fazem, por intermédio deste :.,

-

ário, oferecendo sua resi
dência, em Curitiba-Pro ' 'á' Tra'vellflf"'''''AU.r..,t;,,�o BufreD, ,86 -

13.0 andar - apJ9--4 :'A.
'

, -,---,�---

��======��=-��==========================================N�
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CORREIO DO NORTE
IJ-03-1972

.

I'nstltuto Nacional de Previdencia Sodal

Indústri �e.·Ma�eiras Zaniolo SIA
C G C (M F) 83.187.2.94

da Direforia ,

r

t I
- Senhores fstas:

Em cutnprímenf as- determinações legais e de conformidade com o nossos

estatutos, temos a satisfaça de apresentar-vos, para apreciação e julgamento, balanço
geral, conta de lucros e per as e demais documentos referentes ao exercíeis encerrado
em 31 de dezembro de 1971, acompanhados do parecer do conselho scal. Es'tes
documentos, bem como os mais, acham-se a disposição dos

sento
s acionistas,

documentos

estes,. que
dão conta ido desenrolar 'dos negócios' durante o ano findo /e

exprimem a situação de nossa so
.

edade. Colocamo-nos, outrossim,' vosso inteiro

dispor para quaisquer esclareci ntos que julgardes necessário.

Canoinhas,
Modesto Zaniolo·

Diretor

28 de 1972.

Altavir Zaniolo
DiretorDiretor

Milles Luiz Zaniolo
Diretor I

"

Balanco encerrado 31 de

o E BIT o da Pascoa'
Delpelal Operacionaie i.

.

87l572,42
T o

Delpe.a. de Produção .. '7.131.364,2
Delpe.al de Vend.u

.

;d •• 5<)8.640,1<9
Delpela. Eineuceieae

.

.

803.553A2
De.pe.a. Tributârias " 603.028,83
Estoquee em 31/12/70

"

2.072.�5,20
IProv. p/Devedores Duvidol�l, Fuo�o /Re.erya Legal, Saldo dieposição

8!'�9.510.00Allembléia, etc. �

TOTAL DO DEBITO
------

Geral

A T I V Q
. DISPONIVEL
Caixa e Bancoa
,

\>.

'. ,411.383.94'
REALlZA�EL

Duplicata. 8 receber, C/Correntel, Elto-
quee, Títulos, Cauçõe., Açõel, etc. 9.�ü9.693,00

IMOBILIZADO
Imôveis, Móvei. e Utemílioe, VeícuÍo.,
lnltall.lCõe, e EqaipameDtó. .Induetriais" 5.486075,9&

. .�

CONTAS COMPENSADAS
,

VaIare. Compen.edo.··
. .

,

TOTAL DO ATIVO

477193:68,

15049,170.31

de d'zembro 1971

Receitei de Produção
Receita. Diversa.

-Eetoques em 31/12/71
Revenão Provo p/Devedores

10.187.47954

.: 147.982.32

2573.570;ÜO

11.062,08

12 920.093,�4

o presente balanço era]' do Ativo e Passivo, bem como a

demonIração
da

conta Lucros e Perdas, são, opias. fiéis do registro feito no livro Diário' n.o , às fls.
453 a 457, livro este regist a90 'sob n.? 9.383 ·no Cartório de Comércio e An os em

25 de julho de 1969.
'.

<', .

Diretor
Milles Luiz Zanioio

I
Altavir

.

Modesto Zaniolo
Diretor

Milles Luiz Zaniolo
Conto CRC-SC 0289 - DEC 40.259

P 'A R E ' O' O C O N S E L H O F I S C A L
Os. a �iXO assinados, membros efetivos do conselho fiscal da Indústria de

Madeiras Zaniélo et); reunidos para tomarem conhecimento do Balanço Geral, Lucros
e Perdas, In entãrio Geral e demais' contas e documentos, com. relação ao ano findo,'
depois de nstatarem em tudo a mais perfeita ordem, recomendam a sua aprovação
pela pró ma Assembléia Geral Ordinária.

Canoinhas, 28 de fevereiro de 1972. 3

Segundo de Oliveira - Dr. Mário Mussi - Sr. Rubens Ribeiro da SilvaDr:

�----------------�------------------------�---------------------------

da' fábrica '8 preços de fábrica.
Rua Paul·a Pereira, '787

,
.

Em Canoinhas um

Repr M A
PEDRO

Canoinha8, for� Dova em rá�o'

'Compre cfjocolates
na·

êuspensef
ASl!lim Aconteceu.

As 12,30 horas.'eira da Pascoa

madeira, m

com terreno e

em ótimo esta

vação, situad

Ver e tratar com a pro
prietária, viúva da. WALLY

NA[)ER, no local.

Catarina /.

/1
e/i aos
I

�ral
,

1 - Em cumpri ento à Portaria Mini.t,etal n,? MTPS- 3.628,
de 27 de novembro de 19 O, o INPS instituiu .fiova .iltema' de arre

cadação, com 8 adoção de OVal GUIAS de,!'Hecclhimento, a seeem

adquirido. DO comércio e.pe
.

aliaado.: i
.

2 - O. novos modelo. ão OI IPgQlnte.:'
;/1 •

I __: GUIA DE RECOLHIME TO

�G'
-I) - deatinada 80 recolhi

.

mento de oontribuicões DO a.i., devidae por empresae que
. empreguem mão-de-obra aliaI I da.

_

II - GUIA DE RECOLHIMENTQR' E SITUAÇÕES ESPECIFI·
I GAS (GR-2) - deltinada 7' re lhimeuto de conteíbuiçõee

referente.a:, .

.

a' titular; .óciol 00 di,iltore. de' prelal riem empregadoa
e que não rejam tomado�a. dt! lerviçol de �abalhado.r!!1 avallul;

b) .eguradol autoDo�O',
"

c) leguradol facult,livpl; '\ \_..

d� . contribuinte. e� dobro.
/!

3 - Até 31 de

mi.'�ço de 1972 lerão admitido recolhimentol

com a Guia anterior. ,

.'

" • Para maiorÍ. elclarecimeotol e fornecimento a�. modelos

à. firma. ioterelladal lha impreesão, o INPS atenderá no� ) endere

çe(l� abaixo, no boriflo de 12,30 à. 16 hCJIsI;.
SErOR DE ARR�ADAÇÃO E FISGALlZAÇÃO
RUA PAULA P 'EIRA, 316. ,.

CANOINHAS- , C.

Soperintendencia RegioDal em Santa

Agencia em CUOlIDAS-SC

_Aviso'\,às Empresas
Contribuintes em

Correio do Norte
'Leia! Assine! Divulguei

Jacó., João Cararo & Cia. S.A�
,\

A ernbléia Geral Ordinária

EDI L DE CONVOCAÇÃO
Ficam coov �Bdos os senhores acionistas da firma Jacó,

João Cararo & Cia. ., cem sede na Rua Coronel. Albuquerque,
936, em Canoínhea-S'C, an comparecerem na reunião da assem

bléia geral marcada par o .dia '8 de abril de 1972, na sede da
Sociedade: no endereço aci " para deliberarem sobre os segutn-
tes assuntos: -

La:�
.'.

ORDE. DO DIA

1.0 - Leitura, .di8cussão,"'otação e .

",' rova�ão do Balanço
Geral encerrado em 31 de dezem'b;o de 971, assim COQlO todos
os demonstrativos que aCQmpsDharrl-. o mesmo.

.
.

2.0 • Ratificação e confirm
/
o o afastamento do diretor

sr. João Cararo, afestado em]
A

e s�te bro de 1971.

3.° - Fixação dos h,' oráríos da DI etoria_para o e�erc{-
1972. \

Obs.. Ac -se a disposição dos senhore actonistas na

Sede da Socied de 08 doqumeotos de qU9 treta o tigo 2�0 do
Deéreto 2.627 de setembro de 1946. \ "'-..

Canotnbas, '28 de fevereiro de 1972.

ANTONIO CARARO ..... Diretor Gerente Comercial 3

'BRASIL E REALIDADE RURAL
.

\ .
'

Para o Brasil, o Cadastro de Imóveís Rurais se constitui na

fonte principal de dados' e tnformeções sobrê 8 realidade
agrária e, re..Ül condições de uso e posse dà terra agricultá
vel do território nsctonal, os quais pão elementos decisivos
Da formulação das dirfttrizes governamentais pata o pro
gresso relativo ao setor. A ordem para o desenvolvimento

é BRASIL COM OS PÉS NA TERRA.
Com o Recadastramento Rural, o objetivo do Governo é

"conhecer para ajudar",
E o interesse da gente da terra: "declarar para ser ajudado".

Cartões de' Páscoa
Grande sortimentos, pejos menores preços.

Impressora Ouro Verde Limifada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sociedade
Beneficente Operária

Fundada em 09/04/1922 -- Canolnhas-SC

Programação para os festejos -de seu cinqüentenárlo
-

-

A Diretoria da SBO, leva ã público, para conhecimento
de seus assocíedos, sua progr&mação em comemorecão ao
seu CINQüENTENARIO - 1922 - 1972. .

Parfe social
Baile do Chopp, dia 01-U4.72, cujos canecos foram

confeccionados com dtzeres alusivos aos �o anos.

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

xx x

Baile do CINQüENTENARIO, 1ia 29-04-72, no qual,
iremos prestar nOS8a justa homenagem aos abnegados fun
dadores e SUa!! exmss. familias, srs, Carlos Stange (falecido),
!rederico Quant Ualecido), Francisco N. Fuck- (falecido], Jacó
Fuck (falecido� @! Otto Hoffmann, residente atualmente na

cidade de Itajaí,
Nono agradecim�ntJ também, às Diretorias anteriores,

que tão bem souberam dirigi-la.
Música· ao cargo do MODER TROPICAL BANO, de Mafra.

Parte esportiva
"BOLA0"

.

Inauguração da nova cancha oficial de Bolão dia 21-04-72,
com, os bolontstas n0880S associados, e autoridade locais.

Pistas oficiais eonstruídss em comemoração ao Cln

-qüentenário da Sociedade. Não foram medidos esforços para
sua construção, deverá ser o cartllo de visitas de nossa Sede.

-;
As competições bolonístieas entre nossos associados

prolongar-se-â até dia 28·04 72.

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

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

Dia 06·05 e 07-05, com equi.pes femininas, também
visitantes.

.

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

Dias 13 e 14,05, torneio de bolão à cargo do SESI local,
i.brilhantan�o assim, com sua colaboração, nossas festividades.

"FUTEBOL DE SALÃO"
Dia 1.0 de maio, haverá um torneio de futebol de

salão à cargo tsmbêm do SESI, Q8 nossa cancha de esportes
Sérgio Augusto Mayer.

\

OUTRAS FESTIVIDADES
Dia 09-04" 72', dia de SUB fundação, haverá alvorada

festiva e hasteamento de nosse bandeira.

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

anteriores, haverá churrasco de confraternização em nossa

Sede Social.

.
Gontemos com o comparecimento de nossos associados,

prestigiando nossas programações sociais e esportivas.

SOCIEDADE BENEFIÇENTE OPERARIA

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente 7

t
AGRADE,CIMENTO
Osvaldo Voigt e filhos, agradecem aos padres Frei

Henrique, Frei Ar Ido e Frei Pedro, e às demais pessoas

\.
de quem receberam. lavras de. confort� e manif��s

de, pesar, pelo falecíme o da mesquec���
-

. Emília Hac ..il-r.fí VOlgf,
e convidam parentes e .#mígos ara assistirem � �anta
Missa de 7,° dia, .Jlll�mandam ce brar em sufraglo de

sua boníssima tfÍÍa, no dia 12, aman ã, às 9 horas, na

Capela ledadé. \

Por mais este ato de fé cristã, antecipam sinceros

sgradecimentos.

'eira da' Pascoa

Diariamente às 15:00 b:

Sucesso No-ta 1350

Compre c!)ocolates
na

Canoinhas

São convocados os associados da Casa da Criança de
2' Cenoínhas, a comparecerem dia 17 do' corrente, 00 recinto do

Centro de Saú 1e, às 20 horas, a fim de deliberar sobre o seguinte:
1 • Eleição da nova diretoria - 1972/1973.
2 .. Prestação de contas.

3 .. Diversos essuntos de interesse da entidade.

Canoinhas, 8 de março de 1972.

Maria Lieéa lohler - Secretária

Compre cõocotates
na

Feira da Pascoa
uÍzo de Direito da

00 arca de Ca oinhas,
Est do de Sta.

Ed �I de o ação
de

dias
José Gera

.

Ire íto da
Estado

Catarina, a forma

que o pre
CITAÇAO

onhectmento
tiverem.. ue r parte de
Carlos Fa er, r sidente e do
miciliado n cí de de Major
Viein, mu icip do mesmo

non,e, desta c ares, cite os

interessados, ·'n ertos e não se

bidos pera, é n estar, querendo,
dentro do pra legal, a presente'
toção de USU

.

APIAo n'.o 5,583,
com o prezo l! trinta (30) dias,
a contar da p �eira publicação,
referente a p

s�de
um terreno,

atualmente b no, com s área
;

de 25330m (inte cinco mil,
trezentos eV,.ri�t8 metros qua
drados), 8it ado na cidade de

Major

Víf'
a, d ata comarca,

com 8S 8t' intes confrontações:
"frente co 31!5 pe�& estrada

,geral Maja Vielre Pulador; fun-
_

dos, 320

y.
com . ílon Davet;

por um I do com 100 m com

Félix M' ekoskí e por outro

lado

60�com
o Pi roio Bebe

douro e
.

dilon Dav t". Feita a

jU8tifi�a ão da posse.: oi a mes

ma jul
I
da proc"!dpn� por sen

tença. para que c�egue ao

conhec'bento de todol mandou
o MM.! Juiz de Direitr, que SE!

expedi! se.
o presente

IDiítb.l,
que

será p. blíéado na forro da Lei
e Bfix do no lugar de eostums.
Dado' passado nesta

c't8de
de

Cano has, Estado d Sante
Cata ina, aos vinte qU8 ro (24�
dias," do mês de

feVerl!�o
de

m!�/' novec�ntoB e set nta e

do s. Eu, Zaíden E. Sele e, Es-
o subscrevi.

José Geraldo Batista
Juíz de Direito

O maior desfile musical
de todos os tempos,

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72
Sensacional

Rádio Canalnhas
. ,

Prefeitura {"'un.
�ieira
/

de

�ajor Vieira, 3 de arço
de 197.

Pedro Veiga Sobrinho
Tesoureiro 3n

'I •__�,
Cine

( LANÇADOR DE SU
-:- A P R E S E N TA·

HO} em se..ão única ai 20,15 horal - 'nlura 14 anol

DOMI GO, em matinê • ai, 13,45 h
.

cenlura livre
A Colu bia Pictures orgulhosamente a esenta o melhor

cômico mexicano, CANTINF· AS em

Todo colorido.
Cantin las no papel do mais. lente Cow-boy.

DOMINGO, m trê. grandiolal/lellõel - ai 16 e 19
horal • cenl. ivre. - AI 21,1� hõral - cenlura 14 ano.

Um super fala ste difere'nte· de ItOdOS quanto jé se viu.

A_LA
US KINSKf em

�f"m�::e ��m.?���::�.�c:.�
..

p�vsr •
SUl ínocencíe.

DIAS 13 e 14, 2a. e 3\ feu I
- ai 20,15 h - cenl_. 14 ano.

Sartana O Matador
DIA' 15, 4a. feira • ai horal - cenlura 14· Anol

(SESSAO D S MOÇAS)
(Senhoral e nh�ital entrada grâtil) .

A melhor �ometjia
, todo\. os tempos. O mais terrível!

O mais elegante! O
"

ais au�acioso! O mais mulherengo!
E também o ais

trap�hãO
agente secreto

. de to s os tem os. Vejam

O AGEN·, E SE RETO M� I. 5
em cores, c/Eric recambe e EII,.ni�, Wise. Uníca exibição.

'. \ �

DIAS 16 e 17,5 e 6a. feira - ai 2 15 h - cenlura 18 anol

o moderno ch:� ma nacional apres nta Adriana Prieto e

Paulo P rto no espetacular lme em cores:

A
DIAS

Pirata do
DIA

<,:

domíngo, em trêl grandiola lel.õel:
An ony Ste ffen no seu melhor des mpenho:

.istoleiro marcado p�r Deus
Agullrdem par. muito breve: I

Taras Bulbas, o Cossaco

O

, a. .. • �

I Casa da Criança de Canoinhas
Assembléia Geral - Convocàção '

Pr Muni'cipal de . Três Barras

A V I S O
De ordem do "

. Prefeito ..
. público

que durante o mês de R
•

. ;'-0'5 contribuintes inscritos
deverão recolher na Te�

�

'a Municipal, a Taxa de Re-

novação de Licença�ará),refe te ao exercício de 1972,
sobre o comérç] t Indústria, profiss liberal e autônomo.

arras, 7 de março de 1972.

José Schavinski - Tescureiro 3n

Este país' se constroi com os pés na terra. Porque a

terra, é o.maior patrimônio de uma naçao. D� valor
incalculável se é produtiva. Peso morto se está mal
aprov�itada. O Governo quer ampliar seu diálogo e sua

colaboração ao homem do campo, através do Sistema
Nacional de Cadastro Rural ora em implantação.
E a palavra de Q.rdem é ajude o Governo·a ajudar você.

Brasil com os pés na terra

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
----

I

Bolachas

Direito da Comar

·Ed, ai, de Citação co
o Dout r JOlé Geráldo Batista, Feita a jUltl 'cação da

.po.lle,
foi

I'
Eu, Zaide� E. Se

Juiz -de ireito da Ccmarca. de a melma julg a procedente por, )-'lublcrevl,
CanoiDha E,tado de SaDtá' 'Ca. '.entença, E, p a 9ve che�ue�!Y' José Oe« ido Batista

. i conhecimento de todo I, mapoou J' d D' ittariD-.. Da forma da Lei. )tc,
-,

o MM. Juiz de 'reito/Ae le
." Irei o

FAZ SA�ER 801 qu:,{ o pre- expediue o presen Ij;4ltal�' que r

1L80�e EOI L DE 9ÍTAÇÃO lerá publicado Da ma da Lei

virem, ou ele conlíecimmento e afixado na I ger costume. STUDIO

therem que, or par.L de Zilda Dado e pa.. o· oellll jOidade de
hye Canoinhae, ,ítado de Santa Ca- ,Na Canoin as

Pacheco, r .iden�� em Trêa
tarina, a. viote e quatro (24)Barrai, Delta coUVirca, cite o. .

intereusdol in ertÓ. e Dão aabi- dia. do êl de 'fevereiro de mi',

dOI para' coot .far, querendo, novecentos e setenta e doi. (1�72).
dentro do prazo' egal, a presente
ação de USUC . IÃO, D.O 5.551,
com o prazo dt

inta (30) diaa,
a contar da p m 'ra publicação,
referente B pOli lO e um terreDO

rural, com

a�lea
de 287.734 m2-

(dusentoa e itenta e sete mil,
seteceutoe e riuta e qnatro me

troe quadrai, OI), l.itua () DO lugar
denominado "Barra ande", do

mUOiCíPiOP"ti Trê. BIl
.

ai, 'deata
comarca, om ai segm tel con

frontaçõel "por om lao
.

com o

Arroio B rra Grande; po outro
lado co a Rigela;, por out o lado
com ter ai da Rede Férrea ,Fede.
rel SI , Paulo 018en. Adão Mali
DOV' ,herdeiro. de AdolfoWalter
Josê 1001:0 e Felício Ferreir8"�

em minutoum

.
.

Seja qual for o tipo d�
você vai fazer.

Itura

Compre cõocolates
na

Feira da Pascoa

11.03.1972

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhes.

,

As 06:0'0 hor�s da
\

manhã e

às 05:30, horas da tarde ..

de Canoinhas - Estado de Santa Catarina

prazo de trinta (3, Q!�S
me Elcrivió';-,,-_

2

LIVRE

for o tipo
suas s,

,

ácida. '; arenosas,
cansadas ... 'MA 'nah S/A
tem o adubo :"to.

Consulte
"

b

o r brese ante
"

,

d "sta regiã
MANAH

...........
•

diariamente às 21 :00 horas.

Casa/Agro Pec
, Aie Pedro Ferreira

.
'

• •
s _

....... 'llmIIU!iII_.!IIIIIIIIIII". .. •• "

1 �
... ,.. ..

...
..-

espaço
para(a�·,

Indústria de,Madei-
sanioloras •

•

,
.

i'

..

D,

••••
#

�-,�

Preço,

filIIlII __ '

.

I
I

.-

-.

\.Ima ima ,'erpvale por ii palavras�
Em todo caso, valehena usar alg'umas'_, quem c��r�ga e scarreqa: só o nosso

delas para mostrar, 'guns detalhes aos I tem 3,Iaterais que e abaixam.
mais distrafdos,: , _ O que as linhas n mostram é que o
o preço do pi

/

-up de cima é muito Pick-up VW tem um c mpartimento'
maior do que o

.

osso, como se vê pelas com chave; sob a caça a, para cargas
linhas pontilha" s. E ainda mais, o seu

.

pequenas. Mas não faz,m

espaço de Ca gã é bem menor, como ' O que contamos aqui já ara

as claras li as çemonstram. prevenir os distraídos, que se e u.ecem que
i Elas re Iam também que a caçamba do as aparências enganam.
Pick-up tem 5�2.' ,,','

"

'Agorfl' venha até a nossa loja
, Ou s a,1 m2' a mais que o'outro. -. conhecer de perto estas e 0utras vantagens
,E cont uma coisa muito importante para do Pick-up VW.

C, G., . 83 187 294

Conv ação, Edital e

"i

&, C I A.
CANOINHAS.S cBua Vidal Ramos, 1 195

REVENDEDOR
AUTOIllZAPO

ASSEMBLEIA GERAL

São convidados os Senhores Acionistas desta So
ciedade a se reunirem ebt Assem iéía Geral Ordinária,
às dez horas do dia 29 dÊ\. ab� do corrente ano, na

sede social, na Rua Sena�r r�lipé Schmidt n." 83, na

I
cidade de Canoinhas(SC), para�liberarem sobre a seguinte

ordemi:!
•

:
"

./

'.

1.0 - Relatório da Diretori, Bala o Geral de Lucros e

Perdas e' Parecer do bnselho iscal, referentes ao

exercícío encerrado em SI de dezem ro de 1971;

Municipal de Canoiobas-Sé•.
c NCORRÊNCIA PÚBLICA N_o 1/72

EDITAL
o Pre 'to Municipal de Canoinh es, E!ltado - Santa Ca-,

taríne, sr. Alcide Schumacher, faz saber que se ech em concor-

rência pública, pe prezo de sessenta dias, 8 xploração dos

serviços de bar no cinto do Centro de Educaç Física Benedito'
Th. 'de Carvalho Juni "

nas seguintes cond�
. a) dos lucros v ificados, 20% C8 há à. Prefeitura Mu

nicipel, pago após um dia o movíment yerificado;
b) venda dos produ s pelo reço corrente na praça;
c) a edíftcsção das in �l�� es do 'bar, �lua planta e local

da construção deverão ser 8pro�8s pela Prefeitura e ser incor-
porada ao patrimônio muníclpãl; ". ,

d� o prazo ):>ara a 1udida e�orl:1ção será d� dois anós;
, 'e) as propostas everio ser

8pre::sntsd8s
at'é ó dia 27 de

a,bril
e apreciadas. 24 oras apô-, por um comis�ão preVia,ment.enomeada., '\

"
,

_

�
O resulta . final, bem como 8 homo' �8ção da presente

oependerá do ecer do Preferto Municipal t! "este fica reser

vado o dire'· o, de anulação de todas ou de Ilm�das propostas
8pres�nta '.', sem que c8ib� ao� parttcípantes o di�to de mter
pelaçao uoicial ou extre-judicial ou mdenízações

:;:qU8lqUernatur a. .

Prefeitura Municipal de Csnoinha!l, �m 24 de fevereiro d 1972.
- . 1

ALCIDES SCHUMACHER - Prdeito Municipal In

2.0 - Eleição da Direto ia, por término e mandato;

3.0 - Eleição dos Me bros do Conselho iscaI e seus

suplentes para o êorrente exercício e

fiX\ãO
de seus

honorários;
4.0 - Outros tos de interesse social.

.

Acham- à disposição dos Senhores ACl nistas,
na sede so�ia, os documentos a que se refere o Art. 99,
do Decreto-Lei n.? 2627 de 28 de .setembro .de -----1940,

Canoínhas, 29 de fevereiro de 1972,
_ /

2 Modesto Zaniolo • Diretor Presidente

::::::::::1::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=c::�:==:::::::::::::::::::;::==

;. D�é Wàlkyri� Hi!ttv�leme fi
ii ,�Iru..giª_-D""entlstô,. �:
5i "

'

. CJ�C�ÔS589159mEP ii
_ �� H

5: Cltni�entlrrí8Cle seohs.tes e crianças.
'

ii

B __/7"" . E!!p;�li,Z8Ção em Odópt.op'i'diatrle. ji
:: H'ora marcada -,.,...:_,

,
:�

" ',Q;: Praça La1l1'o Müller, 494 - Fone' 369 ::
" '"

:- ••••••••••••• •••• '- -.:=.;z••••••
�
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•
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CORltEIO DO NORTE

tividades da ra

unicipel de 'Can
,

'

,�

·I�ha's
/'

de Pomerode; do ogenheiro Dr. César Amim
Bhanem Sobrinh»- Seceetério dos TraDllportes e

Obra,; do Bacltllifel Harley --Avaí dos Sentes, De
legado de Po�ia; do Presidente da Câmara Mu

nicipal, de,', ��jor Vieira; I de Florianópolis, do Dr.
Nilton G�em. Presidente do Tribunal de Contas
do Eata!Jó, agradecendo a comunicação da eleição
e pos�eT da Mesa Diretora desta Cssa; idem no

-,

mes� sentidc, telegrama do Sr. Eugênio La La-
pag{sse, Secretario do Governo, egradecendo em

n9tne do Governador do- Esta'do. Oficio da Asso-
acima iillção Eilpirita, Lar d-e Jesus, comuaicendo a etei-
Paul e .ição e posse de sua DOVa Diretoeis. OfiCIOS da:

III Câmaras Mumcipais de ISaoto Amaro da Impera.
triz, Blumensu e Anita Garibaldi.' comunicando a

" eleição 'e posse de suas Me�a8 Diretoras.
, 7

Oficio dó Sr. Prefeito M,uaicipal, tnç�i
nhando à CUB, projetos de Lei que supfe""renta
dotações- orçamentáries na importância/dê C$
12.170,00. Idem. que renova conveqfo com a

Inscritos para fa]ar no Pequeno Expediente.
ACARESC: Projeto de lei de "rig('��"legislativa OI Vereadores Ad'hemar -Schumacher e -Pedro dos'

que declara de utilidade pública a "Obra Missio- Ssutos Coeeês, ambos justificeeem às Indicações
-

á' d L' d C id d E!I, éli L' ""'�',
de 8ua.! autorias acima especificadas.n rIa e' eigos a omum a e ,Ivftng Ica u-

,tberana de Canoinhas, sendo qqe restas matéri�s
foram despachadas à Comissãofde Legislação, e ',Explicações Pessoais
Justiça. pua emitir parecer. ,il,ndicação n.? 3/72 \ .

de àutoria do VereadorAdht'ar Schumecher sobre
Iuecrito e de po�.e da palavra, o Vereador

b h d d 'd' . Pedro dOI Sautos Corrêa, leu abaixo allio8do
tra ai 08 e reca altramen o e imovels rurais. '

Indicação do Vereador Pidro' dos Santos Corrêa, eubscrit por pail de elunos do interior e que

referente ao aumento delfpteços das pesssgene
' dos estudem a cidade e residem nal Iocalidedee de

Rio dOI P OI, Berreiros e Encruzilhada, OI quaietrensportee coletivos . e fazem linhaa municipais.
Requerimento do V, reador Francisco Bueno de ioformado." r funcionârioa da Emprese Heuoii:lal

Siqueira, SOlicitan�o,' inserçã0
n09 Anais da Cama- S A., 'de que a melma Dão mail trenaportaria

ra, de voto de p, ar, pelo falecimento do Senhor weDO. de trinta alunoa DOI horârios 'do meio diti
e à tarde, .apelam para ai autoridades constituí

Benjamim Adu: e que se oficie à. família enlutada.
sendo que Indicações acima especificedes e o

dai � solução do roblema, e, dado ao aumento

requerimen' foram despachados favo'ravelmente dai plli1ll8geDII eolicit& um auxilio para pagemen-

na form regunental, Correspondeocia das Irmãs � to de parte da. mesm dizendo dOI dificuldade.

do Coi' io Sagrsde Coraçilo de }esús, do Depu- �e.�a., .i o problema nã for resolvido.

tado euedtto Theeézio de C!lrvalbo Netto. do

Sr. Daltro Soldsteli, Supervisor Regional da,
ACARES€j do Prefeito e Câmara Municipal de

Blumeceu]. do Peesidente da €âmara Municipal

(

Comparece m à sessão ordinária da Câmara,
Municipal de Ca inhes, realizada dia 29/2/1972,

_ OI seguintils Edis:' oão �Sel«!m�. Alfredo Frauco,
Adh�mar Schumache Beno Fridolin Fuck, Paulo
Eduardo Rocha Faria, dmuódo Bittencouet, Gui
lherme Prust.: FraD,ci'ic Bueno de Siqueira e

Pedro dos Santos Ccnês.

Deixaram d� comparece
'mencionada. os Vereadores AI
Henrique Krzeain8ki.

Expediente

Pequeno Expediente

Caucinhae, 8 de março de 1972.
�

Altamiro Ricardo da' Silva - Diret. Exp, Câmara

JUI O de Direito da Comarca de Canoinhas

Estado de Santa Catarina
\

de Citação
- \

o prazo
(-

diasde
60,5 m com Odilon Davet; por

laftol com 100 m cúm ter:ra.
HOlpital Sto. E.tanialau; por

utro lado com' ditai de Cario.
Father e' pela frente com 60,50 m

pela edrada municipal Maior
Vieira· Pulador". Feita a ju.tifi
cação da pOlle, foi a me'lma' jul

,

da procedente por lenteDçs. E

pa que chegue ao conhecimen�o
de dOI, 'mandou o, MM. Juiz
de Di ito, que Ia exp�di..e,

-

o

pre,eote', ditaI, que lerá publi.
cada na 'rwa da Lei e afixado
DO lugar cOltume; Dadá ,e

paliado Delta 'dade de Conoinhal,,,
Et,tsdo de Sau Catarina, aOI

vinte e quatro (2 dial do mê.'
I

•

de fevereiro de md, ooveceotol e

leteDta e doil (1972). Eu, Zaiden

E. Seleme, Elcrivão, o .ub.crevi.

;' FAZ SABER aOI que o e

lente EDITAL' DE CITAÇ
virem, ou dele conhecimento ve

rem, qoe por plllrte, de t1ix
Malakó"ki� relidente e

liado na cidade de Ma' r Vieira,
município dó melmo me, delta

comarca, cite OI nterelladol
incertol e o�o Isbidol-

para, conte.tar, oerendo, dentro

do prazo legal, a pre.ente ação
de USU8AP O n.O 5.598, com'
o prazo de trinta (30) disl, a

contar da primeira publicação,
leferente

'

pOlle lobre um terre.
DO, atualment.e urbaoo. co�\ a

área de 6 050m2 (Ieil mil e

cinqüenta metrol quadradolD. li·
tuado na cidade de Major Vieira,
delta comarca, com a. .eguiotel
confrontaçõel: "pelol fundol com

José Geraldo Batista
Jóiz de Direito

ADQUIRA O

Almanaque do
SEU

..
\

Pensamento

Compre cõocolates
-

na

F ·ra da Pascoa

preço, a

oferece.

Novela é cem a Cenoinhas

As 09:00 e às Q9:30 horas

O Ealpcio e Drama -de Cada Um
CANOINBJlS.
..uito maia rádio

otes
Vende-se tes

das Palmeirás. ratar com

o proprietário PE'QRO A.

VIEIRA, ' n Rua 12 de

Setem7772.
na Loja
Ouro

da

, Verde

Cc?mpre cf)ocolates
na

limitada
-

feira -da, PascoaImpressora

,

11.03·1972

Munici,pal de Car..",..,..,
AVIS

referente o exerciCio .. de
fissões liberais e aut

Os con
.

uintes que ainda não recebera
lançamento, verão proçure-Ios na repartição (de·

CLEMENTINO PIECZARKA - Tesoureiro

. Para seus impressos
PROCURE

Impressora Ouro, Verde
A casa :i�s bons serviços

Para .svísos e anúncios:

Utilidade Pública.

Diariamente às \2:10.

Rádio é Clluoiubas

Pre itura - Munici�al /�e.
/' !

unte Castelo
I T A L N. 02/721

P"blica
, ANH�AL GIA: OMO DE' LUCA; Pre�to Municipal; de
Monte

Caste,
lo, Estado de Santa Catarina, di:/onformidade

com ()

Decreto Lei Federal n.O 00, de 25/02/67 e . eis Municipais n.os
163 e 164 d«! 0J/03/,72. t na público que far'

I

realizar, CONCOR
RENCIA PUBLICA. dia

�/03
de 1972, às 1ll horas, DO recinto da

,

Câmara Municipal, no prédio da Prefeitura MJbi,'cipal, sobre o seguinte:
J .

I I _ O.bie �a Concor,;fncia .

a) A concorrência pl\bltca de que' trata o presente Editai.
destina-ae 8 venda de uma Rd aI Ford WillY;5 4x4, ano de fabrica
ção- 1970, 90 HP., 6 cilindros, motor BQf358501. de propriedade do

.

patrimôniol público municipal, c . forme Jútorização _ pela Lei 0.° 163
de O 1/03172, observando-se o 'reço mftfimo de C$ 11.5.00,00 (onze
mil .e qui�heótos eruzeiros];/. I ,"

_ ,

b) Para aquisição, de u ,'R�r81 Ford Willys, 4x4, ano de
fabricação 1972 e demais acellsório ,,�J': acompanham de fábrica, para
entrega imediata. '/j

,

'

E

Conco

a Será considerado vellcedorJ a firma �roponente, que maior
lance _oferecer para a, venda da R' r 1 Willys! 1970, observaoclo-se o

preço mínimo de C$ l'l,500.00 (o ze mil e quinhentol cruzeiros) ii!

oferta pelo menor,preço para aqui ção e uma Rural Ford Willys 1972.
, 'd" \

Considerar:se- á entrada. /, a im ort1ncia total apurada com à
venda da Rutal Foid\WiIlys 1,' 70 e o Baldo para pegamento em 8
,(cito) prest6�ões men,sais.· j

,

,

II - fas pro stas
. A. propostas serão rlicebida!l a

Jftif
do dia 03 de março de

1972. na Secretaria da Pr,teitura Mu icipal, durante o h,orário de
expe�jente.

ir
"

'

,
.....'

III - AI proposta' deverão se dirigidas à Prefeitura Mu
nicipal em dois envelopes ! ,ec�adO!. ,e d lvidamente I�cra�os. A e B,
trazendo externamente,' e h deíllgoação, de ,seu conteudo e ucme da
prop"nente e conter a pr�posta bem Como o endereço do propon�nte
e contar em lugar-- be� vil!ível OI diz res cCONCORRENCIA
PUBLICA».'

1:.,
, -

'

III - ondições de Parti iPação
DocumEntos <:y e deverão a(;omp8Dha� o env�Jope A:

1.0 Certif.�ado de r�gularidade de \,�ituação do IN PS;
2.° - p"ov de estar quites com a azenda Federal. Estr.-

dua e Municipal;
Qu' aeão do Imposto Sindical;
Id neida,de' finaDceira;
I oneidade técnica.

8

4."
5.°

IT. - Da abertura das- p,opos as

A aber ura daI propostas dar-se. á às 10 oras do dia 14 de.

ma�ço de ·19 2, por uma �0'mi8são. �ulg,adofa \a .ser previamente
deSignada pe o' senhor Prefelto- MUDlclpal, no reclOto da Câmara
Municipal.' pres�Dç8 do senhor Prefeito �unréipal � demais presentes.

V - As propostas serão julgadas DO m�smo dia, por uma

Comissão aesigoada pelo senhor Prefeito Municipal.

VI - A Prefeitur6 Municipal de Monte Castelo, le reaerva

o di ito de aceitar ou rejeital' as propostas apresentadas e ainda
anuI r 6 concorrência ,�O todo ou em parte, motivadamente e com

justa C,aUBa, sem que caiba -nenhuma indenização ao proponente.

Monte Castelo, 0-2 de -março de 1972.

Aníbal Giacomo de Luca Prefeito Municipal
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o TR,INKO JEFF
Salve! Cá estamos, de retorno mais uma vez, mostrando à
população a imagem ,da paz..
* Dia 1.0 o Ceuby fE'z· anos, um aninho.. R"!�ebell emigos
em sua case e apesar de estar muito ocupado 86 deu 88

caras na feda lá pelas madrugas.. Parabéns, Cauby.'
* O sr. Zeno B. Ribeiro da Silva que deveria tran�ferir
residancía para Florian6pclis, mudou de idéia., ficando cá
entre nós: Apenas o Gerson seguiu para a Capital a fim
de estudar.
* Rádio Canoínhas, a máquina quente, pod's crer, amizade.
Som importado e amor no seu receptor.
* A promoção do Grêmio XV de Julho para dia 18, está
sem local prevísto. Possivelmente, se o Clube Cenoínhense
não iniciar reformas até então, lá teremos este baile tão falado.

* Falando so!!rio: semanas atrás informamos que estava à
venda o Braca, cão lindo, importado, vscínedo e

- solteiro,
'Agora avísamos que o mesmo encontra-se em Mato Grosso
com seu novo dono, um rico fazendeiro. O Braca saiu daqui
satisfeito, 'pois não conhecia o Mato Grosso e prometeu nos

mandar postais.
'

Na próxima semane, mais um capitulo da novela: "BRACA,.
O cAO ORFAo".

•

* Moça loira, simpática, 39 anos, solteira. Boa aparencia,
diplomada em Artes e Decorscões, desejá corresponder- se
com j.ovens de até 50 anos,

.
.

. I

Interessados dirijam-se a: JEFF, falando sério.

* Dia 11 e 14 a cidade estará sortindo com os sntversâríos

'que teremos. Ao' Egon e Edi Meister nossos votos de f!'licidades!

* O Tuca, de vez em quando', tá chegando até aqu! pra
�'reve:::- e relembrar. Pód's crer, major.
• O negócio é à seguinte, dois pontos, travessão, noutra linha.
DICIONARIO foi bito para ser usado por gente culta e que,
sabe o que quer. Os-outros, bem, são os outros. _

O que vem' .de cims ·e de cá pra lá, o que vem de baixo e

de lá pra cá' não afeta, sacou?
- I'

* Jornaís? Existem muitos. Mas aquele que dá" a noticia

quente pra uma população bem orientada, somente o
" CORREIO DO NORTE".
* Bem pessoal, quem falou, falou. Quem não perdeu a

língua 6 não íncucô o barato: ARRIVEDERTE!

"Soc�Beneficente O�erária
Baile

,

do ChoppsConvite
.

A Diretoria da S.B.O., dando inicio às' festividades
do Cinqüentenário da Sociedade, realizará 'dia 1.0 de
abril próximo, grandioso Baile do Chopps, para o que
tem a subida honra em convidar seus associados e

excelentíssimas famílias.

\ Música estará ao cargo da Banda Padre Maurício
da cidade de Mafra. Os canecos foram confeccionados com
dizeres alusivos ao cínqüentenárío.: O chopps será Brahma.

ASSOCIADO, prestigie mais esta promoção de
sua Sociedade.

'

Pelo vosso comparecimento, antecipamos os me

lhores agradecimentos"
A DIRETORIA

T�tnbém o Sextão, 49. feira,
foi palco de uma galetada ofe
recida ao industrial sr. Altavir

Zaníclo, �m vísíte a nOS88 cidade.

nosso' velho conhecido e amigo.
x x x

Pelo campeonato ds LEC,
tivemos os seguintes resultados,
considerados normais: em Mar
cílio Dias, no Estádio Wiegendo
Olsen, o São Bernardo . venceu

o Botafogo, em cotejo pouco
disciplinar, pelo escore de 2 a

0, enquanto que no Municipal,
no Oitão, Sossego e Palmeira!',
dividiram as honra! du marca

dor por} a 1.

x x x

N,OT AS' ESPARSAS
O industrial sr. Heínz Fischer,

a serviço, estf!ve· em Blumenau
e em Florianópolii:i! acompanha
do de sua exms. esposa.

X X :1

Dia 6 último, contrataram

nupcíes, em Curitiba, os jovens
Carlos Fernando George com a

sr ta. Rita' de Casaia Schramm.
Nossos cumprimentos 908 jovens
e seus familiares.

x x x

Esteve 58. feira em Florianó
polis, afim d? MSsistir 80 ani

versário de seu neto IRafael, o

Deputado Aroldo Carvalho.

x x x

O ti tulu da comarca, Dr.

José Geraldo Batista, seguiu 4a.

feira 8 Florianópolis, afim de

manter contato com o Tribunal
da Justiça do Estado, cujo pre
sidente atual é o Desembarga
dor Norberto de Miranda Ramos,

A ampla sala ocupada pelo
Banco do Brasil, na Sociedade
Beneficente Operária, vai servir'
para um supermercado, de pro
priedade de uma firma da
cidade de Caçador) cujo .. .pro
prtetàríos estiveram domíogo
aqui examinando' o local e em

seguida firmado o contrato de

aluguel, para inauguração e

funcionamento' para o próximo
mês de maio.

'

.x x x

Seguiu para São
- Paulo, 5a.

feira, ·afim de cumprir compro
misso social, o advogado Dr.
Saulo Carvalho, que se fez

acompanhar' de sua exms. espo
se, sra. Paula Seleme Carvalho,

x x x

O Prefeito sr, Alcides Schu
macher, convidado, esteve 3a.
fein em Porto Uoião da Vitó

ria, pertícípando das solenidades
da Ins uguração do trecho asfal
tado. da estrade São Mateus do .

Sul"União da Vitória, com a

presença do Ministro dos Trans

portes, CeI. Mário David An
dreazza.

x x x

Retornou no período lia . tarde,
seguindo no mesmo dia para
Florianópolis pata UIDb audíeneia
com o Governador Colombo
.Machado Salles, Do encontro

com o Chefe do Poder Execu
tivo Estadual parttctparam

"

o

Deputado Therézto Netto, João

Seleme, Presidente da Câmara

Municipal e industrial sr. Olde
mar Mussí, representandó a

Aasocíação Inuustr íal e Comer
cial de Canoínhas.

x x .li:

\
'

O' industrial senhor Werner
Kellner aniversariou- se segunda
feira última, quanno brindou
seus inúmeros amigos com uma

gostosa peixada na sede cam

pestre do Clube de Bolão Fan
tasma.

x x x

4

Amanhã, no Municipal, Santa
, Cruz e São Bernaruo, numa

partida que deverá agradar e

reunir grande público.

Compre c()ocolates
na

Feira da Pascoa

e

Aniversariantes da Semsne
I

ANIVER.SARIAM-SE
HOJE: a exma. vva. sra.

dona Ema Schumacher; as

senhoras donas: Terezinha
esposa do senhor Waltrido
Haensch, Azélia Dolcomune
esposa do senhor Pedro da
Cruz Sobrinho, residente em

Divisa e Emma esposa do DlA 17: a senhora dona

senhor Guilherme J A. de Dirce esposa do sr, Vivaldo

Souza; o senhor Gilson Bvr- Crestani; os senhores: Lineu
ges da Silva; as senhoritas: Pacheco .. Estanislau Schuppel
Eugênia Petrintchuk, Ana

e Oswaldo Rogério de Oliveir,.;Rosina Pospor e Dorüda
Schulz; o jovem Egon Luis a senhorita Erica Baukat; o,
Frantz; o menino Nilson filho jovem José. Waldir Schulka;
do sr, Euclides Bueno. os meninos: Decio ', Roberto

AMANHÃ: o senhor Alfredo filho do sr. Nivaldo Roeder,
Paulo; a menina Edite filha Pedro filho da uiuvaMaria
do sr. Rodolto Bollaut, �'das Dores da Silva, Ezequiel
DlA 13: a senhora dona' e Joel (gemeos) filhos do sr .

.

"
Lucilda esposa do sr. João Severo Semczuk. '

Batista Ferreira, residente
em Salseira,' os srs.: Alcidio Aos aniversariantes "OSSOS
Zaniolo e, Orlando Olsen; os

jovens: Hilário Wordenski, efusivos cumprimentos.
Cidilon Reinert e Hilário
Prust; a menina Már,cia Re
gina filha do senhor Nivaldo
Damaso da Silveira..

DIA 14: a senhora dona
Eltride Diener esposa do sr.

Afonso G. Lütk«; o. senhor
José de Oliveira Godoy; o jo-
vem Sergio Luiz' Gonçalves
Correo. Cartões dePáscoaDIA 15: a garotinha Ana
Cristina filha do sr. Edson
Froehner.

' '

D/A 16: as senhoras das.:

x x x

Retornou sábado, de sua via

gem de lua de mel, o jovem
anvogadc Dr. Osvaldo Rogério
de Oliveira.

x x x

A' firma constrútors Engepasa
terrnínou seus serviços em nos

sa cidade, rio trecho rio CbDOi
nhas à ponte do rio Agua
Verde, retornando no trecho dé

São João dos Cavalheiros.

Compre c{)ocoldtes
1 na

Feira da Pascoa

Ind Maria esposa do senhor
Vitor Pereira e Astrid esposa
do senhor Ary Wiese; O sr.

Jair Côrte; a srta. Dolores
Holler: a menina Maria de
Lourdes filha do sr. Walde
miro Pospor.

Festeje a data grata de seu

ente querido.
Diartamente às 14 horas:
Gen'tilezas ...

, 8;\1'I01"B.\5,
força total em ·eomunieação

na

Impressora _

O. Verde
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