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(Dedic�d(f) à cidade de Canoinhas)

I', Já lá se vai um ano' que passei uns dias nessa encan

tadora cidade, incrustada qual _pérola no, planalto norte

catarinense,vila que nasceu e cresceu scfrega na exuberância
da terra ,e da floresta virgem,que se alargavam das margens
do rio Canoinhas.

Naqueles 'idos tempos o pinheiro revelho fôr� a deco
ração earacterísttce, da região, como acontece ainda com 8'

"', erva-mete nativa.
"

','

.

Frondosos eitos de pinhal, uns 'vinte metros do chão à
copa, densa galhada recurva, fQrml�lDdo enormes bandejas
verde-escuro, .'

como a querer ,. escorar o céu. Desmarcadas
emanchsss ,de .erva-rnàte silvestre, símbolo da terra,-dela
vivendo ainda o sitiante na rudimentar indústria da secagem
e 'tributação da folhada, no «carijo» e no <barbequá», resul
tando � er,va cancheada para, o beneficíamento.

,

Serrarias continuam c:>nsumindo o parco pinheiral, mas
8 erva-mate, podada �Dà EISfra, refloresce na tregua anual
com o esplendor da natureza.

A caída da pinha madura aconteeia com frequência
por êste tempo, na ventania que' rebatia os galhos, alastrando
de pinhão o solo, em tal abundância, que constituia época
de engórda de porcos e da fartura rio interior.

"

Ao evocar, nesta terceira .idede, Da lembrança lia mo

cidade tão remota, Canoínhas 1915 a' 1936, duas décadas de
vivência feliz, trabalhando' de tipógrafo no jornal «Tü�oneiro
do Norte>, de Adolfo Bading, a vários cargos ,públicos, exer
cendo, também, a profissão e� tipografia_própria, publicando

\
de janeiro de 1930 a Iâoveálbrô de 1936, o semanário
«Avante!», deixando Canoinhas em dezembro seguinte para

o' assumir o cargo de Fiscal da Fazenda do Estado, no qual
aposentei-me e fiquei radicado nesta terra natal, sinto sau

dade afetiva e suave, qual terapia da idade de longo ,lapao
de anos, saudade ternà do' passado, da vida de solteiro,
depois casado," filhos' crescendo, saudade que revigora a

faculdade espiritual, coração' dominan,do sem envelhecer.

,Já lá se vai um ano, repito, que passei uns dles de
maio anterior na moderna cidade em que se transformou a

antiga vil." corno convidado a participar do . baile e da
», comíssão de escolha da Miss Canoinhas-70.

, ,
Enfeitada' pelas suas, 'Tuas �calçadas. esplêndida ilumina

ção, semáforos piscando ,dia e noite, belos edifícios comerciais,
palácio do Forum, Hospi,tal atualizado, chaminés de indústrias, J

vivendas pitorescas, praças ajdrdinadas, estádio municipal,
Quartel do 3,0 Batalhão da P.M" clubes recreativos e espor
tivos, 'educaodáFios de ensino pré-supertor, povo simpático e

ccmuntcattvo, juventude 'rutilante; na Imprensa escrita, e

falada dois vibrantes semanários e uma Radiodifusora bem
,

equipada,' Canoinhas destaca-se na pujança do progresso.
, ;Para prestigiar a, eleição de sua Míss 70, Canolnhas

) 'apresentou-se em noite de gala Da Sociedade Beneficente
\ Opezârra, demonstrando elevado nível social, tendo lotado o

amplo salão de festas em baile
•."que predominou a elegância;

o bom gôsto e animação, 'o" conjunto musical magnifico,
desfile de modas, presença de convidados especiais e da

imprensa de outras'scidades dQçPafaná e de Santa Catarina,
além de sua, inclusive a TV Canal 3, de Blumsnau e a TV
Canal 4, dI! Curitiba. '_',' ,

Gentil e fidalga recepção' de parte da SBO, muito con
tribuiu para o brilho da festa da eleição da Mis!! Csnoínhas
70, que terminou ao clarear do dia.

,

(rnesquecív�l, pois" a mlnha ,v.isita a Csnotahas, tendo
demorado uns dias para <pisar caminhos antigos, e encontrar
um ou outro sobrevivente dos tempos da mocidade.

A!ô! Alô! Cano(oha�.
Bom dia; saudade!

\

AMPLA reuniu-se em Três Barras
Como anunciamos, a Associação dos, Municípios do

1?lanalto Norte ,Catarinense, AMPLA, r'euniu-se mais uma

vez, de�ta 'feita, na vizinha cidade de Três Barras.,
Na < oportunidade, vário!:! e importantes, assuntos

foram ,debatidos e aprovados pelo ple.nário. Convidado

especialmente, a!� compareceu o Deputado Benedito Th.
de Car�lho Netto', agora mi liderança da AR�NA.

O Prefeito sr. Alcides Schumacher, que ali com

pa'receu acompanhado do Vereador' sr. Guilherme Prust,'
representando o Pres;ideIite do Legisléitivo, Dr. páulo E.'
Rocha Faria e do engenheiro Dr. Leç>De Greipel, apresen
tou várias reivindicações, tôdas aprovadas, como sejam:�
expediente a 'R. F. F. S.A. solicitando urgência para> a�
extinção ramal Cánoinhas-Marcílio Dias, em completo
desuso; expediente do Presidente do

.

Banco do Brasil
,ped�ndo urgência e deferimento de financiamento cotas

,partes para int�gralização capital da Cooperativa Agrope
'cuária Canoinhas Ltda.; expediente ao Secr:etário de'

Educação no sentido da imediata ampliação do G. ,E.
'Rodolfo Zipp_erer, no bairro do Campo da Agua Verde; e

é'xpediente ao Secretãrio Dr. Paulo ,Aguiar, refe'rente a

urgência :para construção da nova rêde de �nergia na

próspera vila de' Marcílió Dias.
"

,Tôdas as matérias foram .aprovadªs e os respecti
vos expedientes já foram .enviados e' serão acompanhados,
em Florianópolis, pelo Deputado Benedito, Th. de Carvalho

Netto, como' de ·resto, tatnbém acompanhará ,as �olicitaç8es
dos demais municípios.

. ,

Canoi"has - Santa Clttarina, 05 de' junho de ·1971 -:- Número 1129

de

Diretor: 'Rubens Ribeiro da Silva
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odos,
:Corças

PreFeitura Municipal
(anoinhas

HOTA DO GABINETE DO SENHOR
PREFEIT

Canoínhas.. 3 de ,junho de

Alcides Schumacher « Prefeito Municipal
��

.

.

)

o

Ferreira, ofensiva aos Po

e a Comunidade Evan
Canoinhas.

.

Repudia

o Poder Legislativo de Canoínhas, de sã
conciência, sente-se no dev�t;,�lde tornar público
que pela forma com que""ô sr. Haroldo Ferreira

pretendeu macular' .' integridade daqueles que.
compoem e Poder em artigo publicado no

jornal Barrig 'Verde, vem repudiar a atitude

daqueje cidadão gue procura cria..r.,.,-ôo seio da
Comunídade clim e íncompre ,

são e díscór
dia quando �no mom �o tod os canoinhenses
Imbuídos dos m.elho. S opésítos labutam
unidos pelo desenvolvim to do Município.

:Este Poder" desres ta e 'duramente atin-

gido simplesmente r pr tal' uma mereci:ia

\ homensg:m ..

à C,om . idac:e E ng�li6a L.uter�na,
no seu, CIOquente rro, nao p erra aceitar, rm

passível tal atit de, razão p a qual firma 'a
presente nota.

Paulo Eduard
Alfredo Ivo P
Ademar Schu acher \

Pedro do. San o. Corrêa
João Seleme "-

Edmundo Bitte oud
Guilherme PruBt
Beno Fredolin Fuck
Jair Le..ack
Alfredo Franco

Fran�i.co'�ueno de Siqueira -

residente
ce-Presidente
.0 Secretárto
.0 Secretário
ereador

Vep;ador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador

Orlandd" Dotti
, � .

, I'
Nossa cidade hospedou quarta

feira última, Sua Excelência
Reverendíssima Dom Orlando
Dottí, bispo de Caçador. Eoga-'
lanados por êsse feliz evento,
manteram um diálogo informal
com S.Exêia., o Prefeito Muni
cípal Alcides Schumacher; o

Presidente da Câmara de Vere

adores, Paulo Eduardo Rocha
Faria; o Diretor do -Colégto Co-·
mercial de Canoinhas, Zaidsn
E. Seleme e o Presidente da

Congregação dos Professores
do mesmo Colégio, Acácio Pe

reira, visando à implantação- de
uma faculdade para Canoiohas,
já que é pensamento do Bispo
Diocesano sua interferência pes-

I soaI no setor educecíonal,

. S.Excia., demonstrou seu júbilo
e satisfação em saber que as

demarches já se acham bastante
adiantedes e se pôs a disposição,
para, junto aos Orgãos compe
tentes obter a hómologação
devida, dentro de um prazo
�rt�

,

A par dêste diálogo, veio'

S.Excia., manter conversações
junto aos padres de sU,a dioc�-,
se, no sentido' de levar as rei

vindicaçãl;!s dos -presbítero!! 80

Sínodo que está m8rc�do para
reslizar· se em ·Româ em futuro
próximo, objetivando a 881va-

,"-, ' . "
,

Dom

Is nossas Praças
o Prefeito sr. Alcides Schu

ma'cher tem dedicado um traba
lho todo especial no aten9imento
de nossas Praças. F: de ver-se

o nôvo aspecto das Praças, no
tadamente as principais, Lauro
Müller e Osvaldo Oliveira. Para
tanto; c·ontratou·se os serviços
profissionais do sr. João KO!llow,
�nteDdido no assunto e quê vem

atendendo com pleno êxito
aquêle lôoetor. É mister, agora,
que os habituai!! frequentadores
dos logradoll'ros' público'!! tam-

I ,

bém zelem p�lo lecal .manten;"
do-os sempre limpos e denuo
cian.do seus depredadores" para
as providências cabíveis ..

em Canoinhas
\

Nós dêste semanário, deseja-
mos a S.Excia., feliz estada
'entre nós e que' a orientação
que houver por bem , dar ao

povo de Cristo, seja baseada
Das premissas educacionais de'

que e'stá embuído, '

guarda de todo o clero junto
ao rebanho de Cristo. DIZ ,S.
Excia., 'que não se trata de

reformas, mas sim de um entro
samento mais perfeito, face 8S

instruções emanadas do Santo

Concílio.

Ipovaç.ão· ·e Comunicação
Por: .Ifrédo de Oliveira Gareindo

MERCADO DE CASAS USADAS) \

O .Presidente do. BNH anunciou 8 criação ao mercado de
'casas usadas, que se destina a ampliar os possibilidades de com

pra de casas, segundo as necessidades de cada família. O mercado
de casas usadas vai funcionar nos mesmos moldes do mercado
de

.

automovéís, valendo como-r entrada para a compra da nova

residência a casa própria em uso. Para obtenção do fínanciamento,
e antes de dar o seu imóvel como parte do pagamento, pelo
nõvo imóvel; o pretendente deve entrar em acôrdo -corn a enti
dade ftnancíadora a resperto da valíação de sua propriedade. Em
seguida o candidato receberá a

I

promessa de financiamento cem
as condições de prazo, juros, percentual de financiamento e pla
DO de amortização. \

.

i
Mesmo estando o candidato. interessado em vender ou

trocar sua casa PQr ums"maior e mais nova, é sempre mais um

plano ao alcanc,e dos que não dispõem, de out.ros recursos parai
.à aquisição de um nôvo imóvel. .

.

.

.

.

IMPOSJO DE RENDA
Sánta Catarina e Paraná, -informa a Superintendência

RegioD-al da Receita Federal que mais de 36.000 pessoas jurídicas
estão omissas, na opeiação Impôsto de Renda. Os .contribuintes
omissos terão sua inscrição cancelada «ex-o'ficio» além de incor
rerem nas seguintes penalidades: multa de 2 a 10 vfzes o maior
E:.alário mínimo vigente no País. Os identificados' pela Receita
Federal como omisso& terão possibilidade de ter sua inscrição
restabelecida mediante o pag",mento da multa de Cr$ 150,001e
do impôsto devido (se houve'r), acrescido da multa de 75 por
cento, desde que apresente'm espontaneamente suáS' declàraçõe's�

Havendo chance de reabilitl:lção, é conve!liente fazê-la,
pois até o fim do corrente exercicio o omisso nada poderá ad-

quirir sem 8 apresentação do CPF.·
.
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CORREIO DO NORTE

&i.*i'&4M
.•• ;J

PUbllicação Oficial' da , ,
,

. .

"
. ',I • ",

.• ,

unicipal ,de Maj'o,. Vieira
" ,i.

•

.rze; de 20 de maio/ de 1971

·PreleUnra
Decreto N_
Anula, e Suplementa. Dotação ,Orça-,
menfâría. e abre Crédito Especial'
Miguel' Marão Beeil, Prefeito Municipal de

Maior Vieira, ,Elltado de Santa Catarina, DO uso .

de l,u8a atribuiçõee e tendo em vieta o artigo 7.°
da Lei D,O 245, de 3 de .. novembro .de 1970,

' ,

, D E C R E TA'; <$,

, .

Art. �.o - Fies enulada na importância de
Cr$ 18.472,QO �dezoito mil .quatrocéntoe e .etenta
.e doi. cruzeiros), aí eeguintes doteções orçemeutâríaas\ . '.

,
.

Câmara de
-

Vereadores
11G9 - Diáriaa
1117 - Hepresentaçãe
1206," ArtigoM de expediente
3409 - Livros e puhlicações técnica.

Gabinete do Prereito
1208 • Combnstívels e luhriíioantes
1235 • Peças e' aceaaôriua
1310'. Paesagene e bsgagena

Saúde Pública
1125 A - Médico
1125 B - Dentiata
2106 - Hospital 'Santa'Cruz

Educação e Cultura
1130 - Outraa retribulçõell ou gratificl'lçõel
2907 • Bolses eecoleres

' '

3104 - Conetrução dá ediíicios próprio.
3111 • Proseeguímento de cbrae,"
3309 - Equipamento escolar didático

Fomento Agropecudt io
2506 • A ACARESC

Serviços Urbanos /

1116 - Peesoal de obrai

Depart: MuniciPàl Estradas de R.od.
1307 • Fretes e carreto.
3108 • Início de obras

272.00
.

1.000,00
I '

1.272,00 '

,
'

Quer ver como um VW 1600 TL
pode tornar a sua vida mais bonita? Ande, '

entre logo num dêles. Mas antes, dê
uma espiada nas suas linhas. Na carroçaria
'''fastback''. Nos faróis duplos da frente.

Agora, entre. Por qualquer uma
das duas portas. E prepare-se. Bancos
anatômi-cos que acomodam 5 pessoas

-

.confortàvelrnenté. Com bagagem e . tudo.
Graças aos 2. amplos porta-malas.

Isso Judo, sem falar nas suas .

côres fascinantes e seu luxo, interior.
I

. "MALLON�V
Rua Vidal Ramos, 1195

Art. 2.° - F'
dai 8mlL�çõe.' co

.

importância
cento. e

doteçõeJl

Cêm
140, •

3·

r

de Vereadores
Divu Igação de

-

atol
Mobiliário em gerei

'Contabiliâaâe ' .

1409 • Divulgação 'de ates ofic
2204 - À' Auoc. dos Município

,

_.

Planalto Norte �AM,PL
., ,/

"

600,00,
200,00 :

,8UO,OO'
300,00

'

1.000.00
'

1.300,00 "

Educação e .cultU1'a ? I

UU B • Ào encarregado da Me'.ên Escolar 600.00
11U C - Ao encarregado da bl 600.00 1

1.200.90

Depart. MuniciPal Estr
1235,- Peç8l1'e'8ceDáóriol·
306 - �onleJv8ção e re rOI. de

máquina. e'- via .'It'SI
\

:

tària Ger'al"
.

\ AlliDsturRR e pu Úcaçõel
,

� t. 3.° - Igila! hte fica fi

espécie] or conta dilll ,DIJleçõ91
artigo 1. na importâ ia. de � Cr$'
mil cruz 011) como leg
Saúde 'blica.
Para pBg8' ento à ACA ESC

Serviços rbanos
fera aquis ão de im6ve para o

Cemitério Qnicipal
,0 � Êtte DE> ete en erâ em vigor
mua: publicação

'

BI a8 dispoai
trârió,
arâo Becd - eito Municipal

egi;trad9 e publicado o presente Decreto,
oa Secretaria Municipal Da mesma data.

Jair Dirschnabel Secretário

Fomento Agropecuério
1111 A - Ao encarregado d

/_

Viu agora por uê o TL pode tornar
a sua vida mais onita? Mas espere
um pouco. Co anta beleza a gente
ia esquecendo o mais importante:
mecânica V. • O TL tem um

tente mo r de 65,HP (SAE) com 2
ca es, pra' num passe de

-

rapidez levar v. até os lugares
mais bonitos dêste mundo.

,
E por falar nisso, v. já \TIarcou

.

o dia em que vai passar em nossa loja
pra levar esta beleza embora?' \

& elA.
,CANOINHAS-SC.

/ .

REVENDEOO!{ ,

AUTORIZADO

.Um nôvo recorde' -contlnental na produção' de veículos
acaba de ser restabelectdo por uma tndúetría eutomobílístíca
brastlelrs. Em abril último a Voskswagen do Brasil fabricou
25.585 unidades, conseguindo mesmo superar os mail! altos Indíees

\ de produção de sue história, alcançados antes do incêndio de. 18
de dezembro do ano passado. Em têrrnos d-e produção. diária os

resultados de abril !D,dica-m uma média. de 1.279 cerras, ou seja,'
aproxímadamente I carro produzido r;. cada minuto, marca tam

bém Inédita em âmbito de América Latina.
, -, (
( 'Ã, fulminante; recuperação da capacidade produtivadaquela

indústria, semivelmente reduzida pela destruieão de alguns de
seus setores, como .pínturs, por exemplo, se deve jsobretudo à
decidida colaboração recebida por parte dos functonártoa e fome

cederes, cujo empenho se manteve sempre em nível elevado) e

80 apoio das autoridades governamentais.
.

. ,

A nova produção recorde da Volkswsgen p.stã assim dís-
.crtmínada por modêlo de veiculo:

VW-1aOO + VW-1500
Vsriant
VW-160.o TL
Karmann-Ghia 1600
-Kermann-Ghie TC
.Kombi e Píek-up
TOTAL

1.272.00,

7,000,00
,

t,

500100
7.500,00

'

4CO,OO
:rto o crédito
nlt.antel do'

6.000,00 �lei8 ,

5.5QO,oo

500,00

CASA ·LITA

,te, ...

ldiíefaz,

;ningué

"

fo'tocõpias
.

. ...\ '_

o ,.Cal'tório 'do RR

c. ' CORTE,'
PLASTIFICA

<um minuto,

minuto

em apenas
documento

que

- I

Duas casas .de ira com -ínstalaçâó sanitária,
em frente ao 'Qu�rtel da;jrt!ft!ftpli4i·l�tar. Aceito 'troca por
.automóvél, terreno ou p.in eílíto pagamento.

Tratar comi' o senha 'ln

Miguel Tokarski declara
para os devidos' fins que"
'extraviou sua 'Carteira de

Habilitação n.? '100982, fi-:-

"

,.

cando, sem efeito por ter

requerido ·2a.' via. 2

.Canoinhas, maio de 71.·-
'"

'-í

\

Brasil recordemarca
",

novo

na .fabricação de veíeulos -

14.612
4,264
3.4E9

50
594

2,606

uuídades

, » .

»

'lt

»,
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'ZÉKE

*=====
o piá
Depois de amanhã avança no tempo, o chapa Luis

Antonio Stockler Pinto (Bínga). Um abração.
* Com muito môlho e champigoon, () «O Jornalzluhos

que vai circular em breve, Aguardem.
* Jair e Chica, qual é 8 de vocês? Nunca vimos um caso

em 'que ambas as partes complicam tanto uma coisa
tão simples. Vê se dão um jeito.
* Sábado passado, a Patota reuniu-se para saborear «Frango

ao môlho pardo», regado a, vinho branco, e, preparado
pelo «mestre cuca» J. J. Keller, na sua casa. Estavam lá:

Guida Júnior, Edson Meister, Bíngs, Lucas; Jair, Fredy e

nós, Só faltaram o João, e o Celso que agora estão curtindo,
um verde-oliva.

* O Grêmio XV de Julho já começou 8 treinar para o

torneio de Futebol de Salão, que se realizará dia 17 de

julho do corrente, fazendo parté das festividades alusívaa
ao, 10.° aoíversârío de sua fundação. Os treinos estão sendo
realizados na cancha da SBO, às segundas e quartas feiras,
às 22 horas e sábados às 14 horas.

* Uma nova turma de jovens ceucínhenses está pensando
em editar-um livro de poesíss, pensamentos, observa-

ções, etc. Gente, nOS9a, cultura nossa.
'

* É grande a poseiblltdade de que sábado que vem, dia

12 de junho, aconteça no Clube Canoinhense Uni show
apresentado pelo conjunto ímprovfsado, «INCRESOM».

Após o show- haverá uma dancinha ao sem dos melho
res discos do momento. Detalhes mais concretos na próxima

" semana, e pelo programa SOM LIVRE.

* Sueli Selma Píeczàrka, uma gerôta de hoje. <Blue-Jeens»
,

e muita comunicação. Sue, você é genial!
'

*" Dia 13 de junho: eAlmôço dos Namorados», na sede dó
Clube de Bolão Fantasma. Promoção: Formandas 71.

* Como é Fredy? qual é a tua de Profeta do Povo?

As Dicas
Os Cearenses Dom e Ravel, uma dupla de composíto-,

res que surgiu já à, algum tempo e autores de diversos

sucessos" compuseram agora uma música para o MOBRAL:
«Você também é responsável», que está estourando nas

paradas de sucesso.
' .

,

'I

* Se você tem algo para. sugertr à esta coluna, escreva
pare INCREMENTAÇÃO, eeíxa postal 201, Canoinhas.

*, A última palavra em sapatos, chegou em Fuád Seleme.
Seus pés merecem estar por dentro da onda: calçados Berger.

DECRETO�LEI N. 1.124

de 1970de de setembro8
J

Permite deducões do ImpOsto de Renda das Pessoas Jurídicas para
� . fins de allabetizaClo, nos exercícios de' .1971 .a 1973, inclusive.

,

.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, inciso II, .de Conetituição, decretar.

'

Artigo 1.0 ..;.... No." exercícloe Iínenceiroe ds 1971 8 1973, in
elusive, a8 Pelloa. Jurídicea poderão deduzir do Impôrto .. de Renda
devido, OI quantia. de,tiôadal a aplicação DOI programai de Alfabe
tização aprovado. pela Fundação MOBRAL - Movimento Braeileíro
de Alfabetização - de acôrdo com o. critério. que forem fixados,
conjuntamente, pelai Minilt:ol da Educação e Cultura e Fazenda.

Artigo 2,0 - AI deduções do Impôsto de Renda devido. po
derão ler realíaadee; sem preiuízos dó. incentivoe filcai. "em vigor,
atravê. de uma dai seguictee modelidades:

.

J - Dedução da. quantias que tiverem 'doado à Fundação
MOBRAL no 800- base, no valor mínimo d� 1% (um por cento) e

máximo de 2% Cdoig por cento) de impô,to de renda recolhido DO

próprio 8no-blue;'
'

I I .:_ Indicação Od declaração de rendtmentos dai imoortân
ci81 que lerão recolhidllll à, ordem da Fundação MOBRAL pera
âplicação em projetol e.pecíficoI de alfabetização, até o limite de 1%
(um por ceuto) do Impôdo de Reod� devido.

/

,Artigo 3 ° - Art, quantjal deduzida. n9 forma do artigo 2.°,
incilo -II, aê.te D!)creto�Lei deverão ler recolhidalll, Bntecipadameóte,
Ou DO me.mo prazo dai cotai do Impôato de Renda, ao Banco do
Bra8U S/A, ou 8 e.tabelecimentol por êle autor,izadol, à ordem da

Fundação MOBRAL.'
Parágrafo, Úuico -- O atraio DO recolhimento dai deduçõelll

de que trata ê.te artigo ficará .ujeito ã, melm8l1 peôfilidodel e-,corre
" çã'o' mooetária devida., em, litueção idênt�c&, rslativamente ao Impô.to
de Rendo, a. quai. conltituirão receita da Fazenda Nacional.

Artigo 4.° - O. estabelecimento. particulerel de eOlino,
devidamente regi.tradol DO Mini.tério da 'Educação e Cultura e cre

I denciadol _pels, Fundação MOBRAL, que m8�tiverem cuno.- gratuito!!
de alfabetização em convênio ou, não, com ella entidade, poderão
receber doação de peIIOf�' fbical ou iurídical.

Parágrafo Único - A. quant.ial recebidal em doação origi�
nRdal de convêniol. mantidol cOm a' Fuodaéão MOBRAL, poderão
.er excluídlu da receita bruta operacional dOI eatabelecimentol para
efeito de apuração do lucro tributável.

'

Artigo 5.° - Ê.te Decreto-L'ili entrará em vigor nê data de,
loa publicação, revogadal ál di,í'poliçõel em contrário. ,.'

Bra.ília, 8 de letembro' de 1970; 149.° da Independência
e 8%.° da República.

EmiIi� G. Médici Antônio Delfim Neto Jarbas G. Passarinho

Vimos através dêste comuni
car que; conforme resolução do
Conselho de Adminístração,
constante da ata n.? 201,lavr811a
no r o próprio, no dia vinte e

maio de 1971, foram
OS do quadro' social

desta C erativa por terem

infrigido artigo sexto, letra
(8'), que d : O asso,eÍad,o se

obriga - a) Entre ,r sua pro-
dução à Co

, , realizando
aind� com el erações qUE'
constituem

, bjetivos eco-

nômíco-socía ; e m cbenrêncie
aó artigo n.' ,dos estatutos

que diz: Alé e motivos de

direito, o Co
.

ho de Adminis-

tração é obr do 8 eliminar o

associado q d) - Deixe de
entregar su dução à Coope-
rativa, de
'mércío . in

Cooperati v a, de
Produtores de
Mate
nhas

Canoi
Ltda.,

EDITAL.
'

o artigo 12.°,
o Social, que
.poderá, dentro
,nta (30) dias
o receblmento
terpor recurso

: -prímerra As
O artigo 13.0
ido Associado,
'ou eliminado,
na data da

jAssembléia, de
rs do ano que
,ção ou demissão.

ista nominstiva
dos 88 ciado eliminados se

" ,de da Cooperati-
va. . Outrossim, comunicamos

que todos os associados .que não
entregaram "sua produção ,à
Cooperativa, desde 1962, foram'
elímínados.

Canoinhas,31 de maio de 1971.
,

Júlio Budant lunior
Presidente 3

,Instituto Biasileir� -

de

Oesenv Ivimento Florestal
Dele ,'acta . Esfadual
em,

data de 28 de
fica aberta a

IA pnBLICA
e pinheiros bra
na Floresta Na-
tituto, no Muni
Barras, neste

os. em número
diâmetro de

e 128 de 16 a

Os envelo serão !lbertos
às 15 horas do _dia 28 de junho,
de 1971, presentes' a Comi�são
designada e os interes6ados.

,
. I .

Joinville-SC, em 28 de maio
de 1971.

,

Mauro Pinho Gomes'
Delegàdo Estadual 2
.

,

Ano XXV

Recebemos
� .

seguinte

e, agradecemos
comunicação:

a

Canoinhás, 27 de maio de 1971.
Exmo(a)' Senhor(a)

,

,

Tendo em vista' a promoção do Eng. Agr. Daniel
Antônio Dusi, até' então exercendo as funções de Exten
cíonísta Rural da Acaresc nesta cidade, comunicamos que,
estamos desde os primeiros dias do corrente mês neste
Escritório Local da Acaresc.

'

Para cá viemos no afã de dar nossa parcela de
contribuição para o desenvolvimento de' Canoinhas e

contamos com vossa especial colaboração, para que, con

gregando esforços, possamos levar ao homem rural, algo
técnico, atentando diretamente, para suá melhoria de vida
e índíretamente para o progresso de Canoínhas.

Sendo, o que se nos apresentá no momento, apro
veitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de
elevada estima e ,distinta consideração.

'

Atenciosamente"
Rogério' Gislon ..;_, Eng: Agr. Extencionista Rural'

RECEITA FEDERAL:

Carimbo no DocumentoUnicO' de Arrecadação
Informa a Delegacia da Receita Federal de [oinville que a

Superintendência Regional da Receita Federal tia 9a Região Fisca!,
através de Ordem de Serviço n." GAB 9,.99.98 • n.? 7/71, instituiu
o uso de c8�imbo obrigatório no verso das duas, parte!'! do DUA
(Documentn Uaico de Arrecadação), no ato da recepção por parte
dos Orgãos Fazendários sediado! ns 9a. Região Fisclll (Pr, S.C.) da
,DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO IPI.

Ell,Slarece, ainda que, .quando a "DECLARAÇÃO DE IN
FORMAÇOES" demonstrar não hever IPI a recolher n,o período,
não poderá ser emitidó o DUA pelo contribuinte.

• '
" I

Computador de ôlho nas declarações de renda
o computador eletrônico "descoufiou" que 44 mil contribuintes

do Impôsto de Renda. no Paraná eSanta Catarina, não declararam
devidamente seus rendimentos. Por .isso, entre 722 mil nomes, 'o
computador separou os 44 mil, Agora, caberá ao Serviço -d� Fiscllli
zação da Receita Federal verificar com quem está a razão,

09 44 mil contribuintes serão procuràdos
'

pela FaZtlOda para
.dar IiU&8 jusfificativas e terão opoetunidsde de t1entaf provar que o

computador é que está eersdo, ou que o, 'engano foi deles mesmo,
mas não intenctonal. Após' tôdas 611 verificações, se far comprovada !l

falta de má fé do contribuinte ainda assim êle sofrerá Uildta de 50%
a 75% sabre o valor dó tributo. "Em caso de. ser comprovada a

fraude, a pena poderá ir de 150% a 22p% de multa sabre o io;epas
to 8 pagar.

H e g.i s t ro Ci V iI

ÀDIT'AL
- i;'
Escrevente de .' ietembro de 1927; doméstica,

Juramentada do Regis Civil do sor ira. domiciliada e residente
Município de Três Barf

,

'

te Município; 'filha de Olympio
Estado de Santa Catarinà elícío Adriano, falecido e de dona

Faz saber que pretendem c�k,' abina Machad? domiciliada e resl-
"

. dente em Oanoínhas.
AgenorClaudino e Veneranda Adria '''''''.
Êle, natural dêste Estado. na no
em Ibirama, no dia 24 de j - de
1923; carpinteiro, solteiro� ,

icilia-
do e residente neste Mu ipio; filho
de José Claudino e de' ona Maria
Gonçalves, falecidos. • ral
dês te Estado, nascida "em Hamolm'!!'!iI,""",,iIIiIii'� Maria Uba de Andrade
Mll:aicípio de B1umenau, no dia 16 Escrevente Juramentada

resentaram os ·documeiltos exi
elo Código Civil art. 180. S'e
iver conhecimento de existir
'pedimento 18gal, acuse-o
de direito.

arras, 29 de maio de 1971.

Guias de Requerimento Baixa CGC

Guiasde Solicitação Transferências FGTS
f\llOBRAL·Guias de RecolHimento

Guias de Recolhimento Depósito p/lnvest.
com Empr. Florestais à ordem do IBDF

I \ .\

voc� ENCONTRARA, PELOS MENORES PREÇÓS
NA

Ouro Verde Ltda. 'Impressora
Rua Paulà Pereira, 765

(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 05.06.1971

Notícias
,. :

Escreveu: Ésníeràldino ,M. de Almeida

II
Dia 13 a grandiosa Festa de Santo Antonio

Com um bem elaborado programa, será realizado. dia 13 do
corrente a tradicional festa em louvor ao milagroso' Santo Antonio; para
maior brilhantismo dos festejos, a data veio a cair. no domingo, favore
cendo sobremaneira a vinda de romeiros' li nossa cidade. A exemplo dos
anos anteriores, espera-se um grande número de Iorasteíros que se farão,
presentes no grande dia consagrado a Santo Antonio.

Canal 12 poderá chegar a Papanduva
Ê!lte colunista esteve em Curitiba, ocasíão em que manteve um

diálogo com o Diretor Comercial do Canal 12 sôbre a possibilidade de
conseguirmos uma Repetidora de Imagem e Som_para Papanduva, Da'
.parte da. Administração da" Televisão Paranaense Canal 12 não seria
.ímpéssível, desde' que os poderes competentes da Admlalstração Munici
pal concordassem em colocar uma repetidora na tôrre existente em nossa
cidade. Diante do exposto, só nos resta entrar em contato com RS auto
ridades municipais ventilando o assunto e suas possíveis possibilidades.
Certo estamos de que tudo que estiver ao alcance será em beneficio da

. comunidade papanduvense.
.

l,
'

Bingo em benefício do Salão Paroquial
Muitij)simo animado esteve o bingo realizado dia 30 'p.p. no salão

da Sociedade 'Hípica, o resultado da maratona festiva reverteu em bene
ficio do Salão Paroquial, que está com sua construção bastante adiantada,
trata-se de uma obra que muito virá beneüoíar tôda a Comunidade de
nossa paróquia, uma construção de grande valor inclusive de grande
valía para os dias festivos que serão realizados no pátio da Matriz. Os

I agradecimentos do Pe. Vigário e da Comissão da Igreja a todos quantos
.colaboreram para o seu pleno êxito.

Agricultor, mata' onça com facão
o agricultor Florentino Branco de Oliveira, 'de 30 anos, enfrentou

e matou com mil fação sem ponta uma onça pint�da que o surpreendeu
quando, em. companhía de -doís amigos, derrubava árvores numa mata

, próxima de Formosa, cidade do Estado de Goiás, distante 40 quilômetros
de Brasília. Mas a valentia de Florentino, forte e vigoroso, arrefeceu ao
ser atendido n9, Pronto Socorro Distrital de Brasília, quando demonstrou
um mêdo inexplicável diante da injeção antitetânica que o médico prepa
rava para lhe aplicar. Na luta que travou com o animal, o agricultor teve
"o nariz partído, além de corte profundo na coxa causada por uma denta
da da Iera e arranhões por todo o corpo. Florentino foi operado, passa
bem e disse que «só tem mêdo de injeção de onça não» (gazeta do povo.
26jV /71.) ,',

(ia. Aérea cÀlitalia:t & Dr. Dino Almeida
,

Especialmente convidado para participar do vôo inaugural da
Cia. Aérea «Alitalia» seguiu. rumo a Santiago do Chile, Caracas, Vene
zuela e Roma o jornalista Dr. Dino Almeida. O convite partiu da Direto
ria' da .poderosa emprêsa de navegação aérea intercontinental; Para o

próximo mês de julho, está em pauta um cruzeiro pelos Estados Unídos,
também a convite diplomático ao jornalista cataríuense.

.

,

'Falecimento
.
É com' pezar que noticiamos o falecimento da Sra. 'Anita Tabalipa

de Almeida, fato ocorrido no dia 31 do mês de maio p.p., casada com o
sr. Nivald'o Maia :ie Almeida. A extinta deixa os seguintes filhos: Amilton,
casado com a ara. Jacy Mendes, 'Nívía, casada com o Dr. RUbens Alberto
Jezar, Preíeíto Municipal e José Nivaldo T. de Almeida. Seu sepultamento
realizou-se . às 15 horas do dià' segutnte .com grande acompanhamento
para sua última morada. A. família enlutada. senslbtlízada agradece a todos .

quantos confortaram durante sua enfermidade como também pelo rude
p golpe que. passaram com a perna de sua espôsa, mãe e sogra. A todos
( seu mais reconhecído agradecimento.

'

" ,

Passarela da' Soci�d�d�
Dia 38 p.p. completou mais um feliz ano de sua preciosa exis

tência a sra. Etelvina Lisbôa, virtuosa -espõsa do sr. Elpidio Lísbõa; os

cumprimentos estiveram em pauta para a aniversariante.
'

x x x x

Onte� comemorou. niver a ,.sra. Teresinha" Machado, espôsa do
sr. Heitor Machado, eoletor Eé'tadual.: O dia 'teve muito movimento com
as felicitações em alto estilo para a distinta aniversariante.

.

.

h :
Â eoluna almeja muitas felicidades aos' aniversariantes, fazéndo

votos que a data se reproduza por muitas outras. ,""
,.

>:
,

,. "�'
"-

do
"

TrabalhoDelegacia,
-. Santa

17a. Regio,nal
..Cat'arina -

'-A Delegacia Regional, do Trabalho , em Santa Catar!na
lembra às Classes Empresariais dêste Estado que no período de
2/5 a 30/6 do corrente ano deverão .ser apresentados na. 17a.
Delegacia Regioual do. Trabalho -- Postos de, Fiscalização do
MTPS - Instituto Brasileiro de GeografiQ e EstAti8ti�a (IBGE) e

Prefeituras' Muníctpaís, os formuláríos- "CADASTRO DE EMPRE,
'SAS" e "RELAÇA6 DE EMPREGADOS EXISTEN:r'ES EM
25/4/71",' de que trata o art. 360 da C.L.T. - Lei de 2/3.

1
�

. Lembra ainda, queríe contoímídadetcom à Portaria Mi
nisterial 0:° 3.586, de 14/l0/70 será exigido nos formulários acima
citaq,os 8 0po!lição do carimbo padroniz'Ido pelo Ministério da.
Fazenda, com o númerp. de i'lscrição no Cadastro Geral de Con-
tribuintes (C.G.C.D. .

',.,

FI<;>ria�op6lis, 2 de '�b�Ú dê 1971. '.'

CyfO RelU Müller -, Delegado Regional do Trabalho

Atividades. da �,==���=:.=�����.,*

Baile à Caipira

Por outro ladó;1 a 'Delegacia da Recl!ita Federal.de Join
vílle Infbrmou que a «Operação Omissos», pelÍl prtméíra vez,
será também desenvolvida na área dos contribuintes' pessoaspara o,
físicàs, a partir dêste ano, guaado nOS anoll antedores estava

0".-8 do''8 lI,amorado:�
,

restrita às pesgoas jurídicas. Pbrtanto, ,está chamanqo a atencAo
l' II 'd�quêles que I;'síão cem SUa declaração de rendimentos ainda

N A para ser entregue, que o façam com a máxima brevidade, para
... �

.

i e, n�o 'Ílofrerem pe:na5 que serão aplicadas aos faltosos

Impr. OUJO Verde Lt4a. Aq�êles, que forem, dec,larados, omissos poderão sofrer
.ll....--'--'_"_' 1

__
"· multas desde Cr$ 150,00 ou ,50% do Impôs to tributado.

Cámàra

Municipal
Canoinbas

comunicando
Lider da Ar
Legislativa do
Catarina. Coovit da
Evangélica Luthe Da

festividades. Reql.1e
.

reador Adhemar Se
geatulendo-ee pela e

da Nova Dintória

'Grand� vaniedades dos

mais lindos CARTOES

Hole, dia 5, \ com inicio às 21 horas,
... no A P O L O.
').

Promoção dos alunos .do Curso Científico.

Você está convidado!
Compareça e receba o nosso agradecimento.
. ,

Ji
I'

Comissão de Saúde
llevantall1,ento sanitário reaUz_do.
Com a colaboração especial dos jovens: Jerson R. da Silva,

Marcos Z. Selerãe, Clara Miri'am, Idê Alexandrino, Igôr Scholtz,
Aldo Gassenferth, o E. Carvalho, Sueli Togami, Maria L.
Stein, 40 Ginásio ,Santa uz e das jovens: Roseli Frantz, Regina
Iadelka; Ivone Paulo, a Ruppel, Cirene Wol n, Roselis
Vieira,' Ana Ma..Woell, Jucef Nunes, Izabel de aula e Silva,
Ana Ma. Motta, Celi DavétjDal' " Furtada, Ursula eW8, Ceunice
Nídívíeskí, K�tia Roberge, Udilse

, ashio, Orild Favaretto, Sil-
mara Schoroéder, Maria T; Stockler] athleen assenferth, Tere-
zínha Wrubleski, Regina de Fátima, .

iza Sg aier, Gilda 3alotti,'
Edaise Gonchoroski, Sônia Soares,lngrid. n p, Marlene Reinerth,
Cecilia IKarvat e Leni de Almeida, do C io Sagrado Coração
de Jesus, realizou-se no decorrer da sem :que passou o levan-
tamento sanitário, dos bairros, da cidé e. ,'S bairros, visitados
foram:' Bairro do Sossêgo, Alto das lmeir' s, Cerapo.rde 4gua
Verde, Bairro da Associação e Baírr 80 Agu Verde. "

O resultado do levantament
dentro do tempo possível.

e, a Comissão p
, tende também

fazer um levantamento da sit ção, poís 08 fu dos (populares
quintais) de tantas moradas do entro da cidade, '

vendo para
crer, qaantos montes de lixo, guas escorrendo po

'

cima de cal
çamentos e mesmo privadas em péssimas condi
ser banidos.

'

Não podemos parare aqui.
O ideal da Comissã

membros de boa vontade,
pelo melhor aspecto da cid
tante aí é o fator saúde.'

Municipa,l de Saúde,
ispostos li trabalhar, ai
de (centro e bairros) e

Mas, como tôdas a tôrres, por altas que sejam tivetâm
seu principio no chão, va os partir também nós arrumsódó· as
coisas pequenas, que não damos o devido v or, mas, que na

realidade são o conjunto qu formam Um todo

ção de, cada um(a)
que' lie ciedade, e que com-

pletam
COLA�ORE COM À COMISSAO MUNICIPaL DE SAÚDE DE

CANOINHAS, VOC:E,TAMBÉM É RESPONSAVEL.

Receita Federal: /

"Operação Verdade"
Estes trabaÍhes constituem �. chamada «Operação Verda

de s, em que as declal:âções . de rendimentos são separadas pelo

A v:erifi,cação será processada em todo o Paraná e( Santa I

Catartns] através das Delegacias, Ágências e Postos da 'Superin- .

tendêucía Regtonal da 9.8 Região Fisc�L Caso os contribuintes
não sejàm enccntredos, serão intimados por editais e &través de

imprensa e, finalmente, esgotados: os recursos adrninistrat1vos do
órgão f'aze:ndário, o cãào passará" à área 'da Justiça Federal,. su
jeito' a tôdas as ímplícsções decorrentes.

�,. . "

"Operação Omissos"
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Aniverserietites da Semana

. ANIVERSARIAM-SE Antonio POSPOt e Joaquim

HOIE: as sras. donas: Irene
Sérgio Fagundes, res. em P.
União; 'o menino Artur Edu-.

esp. do sr. Nelson Ferreira h A ld
.

das Chagas e Isabela esp..do
ardo fil o do sr. rna o

Ferreira.
sr. Dortoal Bueno; (OS srs.:

'Rupprecht Loeffler, Walter; DIA 9: a sra. da. Amanda

Witt e [oão Batista Ferreira; esp. do sr, Eroino Friedmann,
as srias.:Mari Stela Bartnick o sr, Francisco Voigt; as

e Elizete Mariz. Medeiros; o srtas : Lili.Márlene Michel e

jovem, Hilário Rudev; a me- Rosa, Posper; as meninas:

nina Ana Rita filha do sr. Nadya Regina filha do sr,

Wadislau Knorek. Luiz Packer e'Siomara Do-,

AMANHÃ.: as sras. donas:
uina filha do sr. Nivaldo

· Mm'tha esp, do sr. Adolto DamCf-so.
Heâler e Marguidt esp. do sr. DI4 10: as sras, das.: Olga

· Osvaldo Sorg; 'os srs.: Tuti esp. do sr. Cláudio Lourenço
Nader e Oscar Pereira; as de Lima e Bernardete esp,
srtas.: Maria Euli [ungles, do sr, AleixoBrennv; a srta.

· Alice (ireffin, Psultna Petrin- Maria l'omazia Müller;, o

tchuk e Regina Maria C. de jovem José-slvuscimêntoç. as

Carvalho, res. em Brasilia; meninas:'" Luzia .Margaret
os jovens: Romeu· Mülbauer filha do Sr. Estejano Wru·

e Orly Furtado: as meninas.: bleski e Rosângela Bernardete

Lúcia Nazira filha do senhor filha do sr, Oswaldo Rengel;
Oldemar Mussi, Nivair Mari' os meninos: João Alberto

filha do sr. Waldemiro Hening 'filho do sr. João Sczvgiel e

e Eliane Maria filha do sr, Luiz Amilton filho do senhor

Ped'Ú) Komochena. Oswaldo Sorg.

DIA 7: a sra. da. Florentina DIA 11: os srs.: Dr. Arolde ,.

'esp. do .sr. Romão Nidzielski; Carneiro de Carvalho,' res em

os meninos: Pedro Nery filho Brasilia e Licínio Cornelsen;

do sr. Fidelis Carualho do o jovem Gabriel El-Kouba;
Prado e Norberto, filho do sr. as meninas: Vioiane filha do

Affonso Schroeder, / sr. Alcides ,Schumacher e

DIA 8: a sra. dona Lois Sueli tilh'a do S1. Raimundo

esp. do sr, Pedro Grosskop];
Preissler,

,
.

o sr. Lauro Müller; a srta. Aos aniversariantes, nossos

Helena Vieira; os jovens: 'sinceros votos de felicidades.
I

Vende-se
Veude-se em p'ASSO FELIZ

(ex- Passo 'guim), neste munící

pio,21 alqueires de terras,!'e o

11 alqu-eires de cultura (ca ei

ra), o restante apropriado ara

pastagem, írefloreste entoo

I Servido por
•

timas 8

terreno plano ndo o e cul

tura já .destoca
.

eu última

colheita de trigo'
.

á oi feita

pela Seífedeira. .
,

Contém dois taD
cultivo de peixes, com sua

criação já �ormad, também

possuí um ótimo mar com

diversas variedade de frutas.

Preço bsse pelo e reno; Cr$

·17.000,00. As benf it rias preço

a combinar.

procurar pelo sr .

./

O terreno di�ta
kilômetros da

Luiz Mlniko

,
.

Rural deSindicato
ASSEMBLÉIA

Canoinhas
GERAL O '/.NÁRIA

AoEDITAL DE CONVOC

Pelo presente,
quites' dêste Sindicato

Santa Catarina, para Assem

realizar-se na sede do. Sin

junho, às 8,30· horas, a fim

Ordem do Dia:

I

associados
ínhas, no Estado de

ia 'Geral Ordinária a

sta cidade,nc dia 20 de
iberar sôbre a seguinte

e e ao exercício de 1970,
ão do Relatório das :

2) - Apreciação, discussã

ceiro, Bálanço. Pat

Aplicação da Contribuição
'.

3) - Caso não haja nú

ção, proceder-se-á .

I

com qualquer número d
.

Canoinhas, 27 de
'

,
.

Ewald
Presidente do Sindi

oi •

meira convoca-

ma hora após,
teso

NOTA:'

ancinhas'

s rúr tas de Canoinhas,
os quais se fôr de s grado poderão inscre-

ver-se no
t

quadro social 1'10. 'mesmo dia.

1

,
•

Sindicato
.

RLif'r§I'�sr��(� Canoinhas
., e

� ••
" �

E O 1� T A' L
De acôrdo os Estatutos Socíais em vigor,

convoco os senhores s'o
.

os destalEntidóde, a compare

cerem à Assembléia Geral tra
. ,

inária 'a realizar-se no

dia 20 de junho de 1971, na e do Sindicato Rural de

Canoinhas,· nesta cidade de anoinhas, às 10 horas, a

la. Convocação e 'às 11 hor. s 2a. Convocação para

tratar da seguinte
Ordem do Dia:

de

Rua

; \
�===�=========

.

A)

Loj� Seleme
,

8

c

PA<iAMEHTOS.
I

'

nAS

SEM'PRE IGUAISATÉ
,

"

Discussão e aprova 0,

Proposta Orçament ia

da
de 1972.

de Canoinhas 3

--

----------------------------------------

Sind,icato . Rural
de Canoinhas

Ao: Sindicato· Rural
Canoínhas

Recebemos da Federação
do Estado . de Santa Cata- e poderá, ser

construí a' u alugada, desde

que
' bed

\
a aproximada

me e as di ensões especi
f ··adas.

Em nova' modalidade de
hl

assistência médica ao ho-. O

mem do campo .. o FUNRU-,
.

RAL, estará a partir de 197
.

distribuindo aos Sindicatoí
.

todo. o equipamento nece

aário para a montagem d

um ambulatório médico

mais um subsídio' mensal
, de 1500,00 para o ambulató

r,io e 1.000,00 para o gabi-:

rina, o seguinte comunicado
o qual aqui divulgamos para
o. esclarecímento'" de todos

os agricultores:

Rural de

um

por
receber
dêstes

aldo Zipperer

Presidente do Sindicato

Rural de Canoinhas.

Tintas'

Tintas .a

TELÃ.S

para estampar

(óleo' 'para telas

PINCÉIS
PROCUREM

IMPRESSORA OURO
NA

VERDE LTDA., ,
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Clube Ca inhense
Os s'enhores as

com filhas que irão deb
mado para setembro,
mesmas, na sede social,
às 19 horas e das 20
junho de 197-1.

A DIRETORIA

..

adas do Clube Canoinhense,
1971, no baile progra
azer as inscrições das

os seg tes horários: 16 horas
oras à 22 horas, até 30 de

DA L IC E N ç A ! Jã possuímos três estações:
Bodovíáría, Ferroviária

.

e d,r Inverno. Façamos
a ... das Malhas, Lãs

gas
correndo com qualquer Su

,,'

lã em lindas e IIiodernasJl"Ii!l'IfiiI'AiIIl�
.-'

o par, con

res de pura

SEMP.RE NA Ca�a Schreibel"
.a mais sortida.'

,1'i • •
.

i Tem aquilo qoe vo
A

.

Iii Um', bom tlalcado
T II" e ela sairão, bem ados III
J NoDia dos Namorados flI
•

\.\ _,' j.i�O�>... o.. .0_.: .. ../..�·Â
• •

ec �•••••OI!li.O••••••eA •••••••••••••••••••1). DO•••••••••••••••••.::éJ
.. �. .. ..-.. .. ..___.

'E P I tl - édl
o Chefe do

- pasto da Receita Federal de Csnoinhas. solicita
fi a o In8, 08 meorcos CQ- h bit t d

" '"

d C "'h T" B
.

M"
'

"

h
. -

Ad A aos. a I an es os mumcipros e anom as. res arraE' e aJo"
nom enses, irmaos yr e noarí V"

.'., .

d - J. t D' -I - "d" I "t
d "dê'

.;
-

lelra e que a-1O a nBO spresen aram as suas ec afaçoes o mpos o
em gran e eVI neta, o primerro, d R d

' <

f 'd t d
' .

t' dos
.

P ld t d' CA' M' i' I
e en a, que o açsm sem emora, an es e serem 10 Ima os, eVI-

resi en e, a amara un cipa .

dA'
.

.

.

f
"

bé b h'

íd P íd t d
tan o deste modo eborrecimentoa uturos, como tam m tra ai O

e o segun o, resi en e a d ' .

d R t' - d M···'·· d' F" d'
ARENA.

.' esneceasarro por parte as epar rçoes o, lqlsteno a 8zen 6.

o Prefeito Municipal, como

nos anos anteriores, contribuiu
co91 o transporte do, ttlgo des
tínado 8 cultura do corrente ano,

após prévio entendimento com

,a Coopera tívs' Agropecuária.
x x x

Esteve 4a. 'feira em nossa ci

dade, ajudando-�os nos proble
mas educacionais, o Reverendís-
simo Bispo Diocesano, Dom '- .---l1liIIIIIIII----.----------,

3

\ '

NOTAS
Programado para os dias 7, 8

e 9' do corrente, nos salões da
Sociedade Beneficente. Operária,
conferências' sôbre o Curso de

Psicologia do Amor, a cargo do
Professor db Universidade, Fede
ral do Paraná, dr. TOSHIAMI
SAlTO, com Inscríções nos ee-

.

guíntes locais: Rádio Canoinhas,
Sede Social da Paróquia e Çolé
gío Sagrado Coração de Jesus.

x x x

x x x

Estiveram em São Paulo, os

srs. dr. Antonio Weinfurter e

Rafael Boeíng, com objetivo,
târnbém, de 'uma esticada até a

Amazônia, a última hora suspenso.
x x x

Acompanhado de sue exma.

familia, regressou 3a. feira a

noite de Florianópolis,' o titular
da comarca, MM. Juiz dr. José
Roberge.

X .x X

Em férias, nos Estados Unidos,
o Diretor do Departamento Fio

,restaI da Rigesa, Robson Collins.
, x 'x x r.

.!'

Retornou de sua /'vlagem ao\
Mato Grosso, o Vereador senhor'
João Se leme,

x x- x

O Dep, Therézio, nosso .ops
rosa representante na Assem
bléia Legislativa, esteve sébado
em nóssa cidade pára a reunião
da AMPLA, na vizinha cidade
de Três Barras, aproveítando a

oportunídade para outros conta

tos" em Felipe Schmidt, Anta
Gorda e Bela Vista do Toldo,
onde foi homenageado com um

I

churrasco, retornando na manhã
de segunda ,feira.

x x x

O engenheiro dr. Leone Grei
pel tódo dedicado no Estádío
Municipal, Centro de Educação
Física" Benedito Th. de Carvalho I

',Júnior, o <Dttão», como já dizem
por aí, na construção du gerais
já em andamento e vestiário já
,quase concluído .

x x x

• o,
...

i
, i

I
, i.
o •

ESPA.RSA-,S
,

conhecido e estimado médico,
dr, Mário Mussi, agora em lua
de mel em São Paulo.
Nossos cumprimentos ao jovem

casel.

Orlando Dotti.

x x x

"Consorctou-se quarta feira

últim�, sem muita festança, o

Impôsto de Renda

Esclarece 'ainda. que êste pedido se relaciona tanto para as

Pessoes Físicas, como Jurídicas. haja visto que para estas últimas,
não' existe dispensa de apresentação. Procurem obter melhores infor-
mações neste Pôsto,

'

_

-

Colabore com o Gavêrno, cumprindo !em dia, com as luas ebeigaçõee,
\

Francisco Zaziski - Chefe do - PRF o M�tro 1621. 14.8

,--------------------...---,:

Cine : Teatro 'Veia' Cruz
(O L, A N c A o o R o E S _u C E S SOS)

-:-
.

A P R E S E N T 4. -:-

HOJE•. em le..ão aI 20,15 horaI - enlura 14 anol e

DOMINGO, m matiD�, aI 14,00 ho I - censure livre
,

SEPU LTUI AS
Formid el Far-west italiano todo em

Ci mascope - Techní olor.
. �

DOMINGO, em d aI lel.õel • a 17,On h - cen.� livre
aI 20, 'O hora. - c nlur'a 14 anoI

'

DIA 07, 2a. {eira, le••ão a,. 20,15 h ....: cens, 14 ano.

A
Uma super e delicias com ia com � notável Doris Day.

'I'ôda e c A, es e Cínemascope.

DIAS 08 e 09, 3a. e

DIA 10. 5a. feira,
feira � 'aI 20,15 h - cena, 14 ano.
atinê aI 14,00 h - cen•• livre

,de Fogo

a ": a. 20,15 h - cen•• 14 Anol

te de Jesus Cristo.

ora. - censure. 14-anol e

horal - cenlura livre

em Duelo
,;' Um .super Fa west americano.

"
Em Cinemasco '.! e Technícolor,

DIA' 13,
,-

,00 horal - censure livre e

O horal - censure 14 anolI
I

A \. Rapas de Si�ai
Um dos melh es filmes, de guerra.
Em Cine scope - Technicnlor.

AGUARDEM
.

PARA MUI10 BREVE,

Ao Mestré com Carinho - Cassino Royale
Doutor Fausto Simplesmente Maria

Ca notável novela que vem empolgando)
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