
Sucessões Municipais na região,

Aberto os debates
Com a chegada dos Deputados Aroldo Carvalho e Bene

dito Th, de Carvalho Netto em nossa cidade, há tanto aguardada,
foram abertos, em diálogos francos, os debates sucessórios em

toda a região.
No vizinho Município de Três Barras, dois candidatos

pela ARENA, srs. Industrial Ivan José da Costa e sr. José de
Souza, em Major Vieira, srs. Odilon Davet, Cláudio Gadotti e

Vitor Borges, em Monte Castelo, sr, Lídio Secon e Ayres Schadeck,
em Irineópolis Jayr 'Cezar e Vivaldo Crestani, todos pela Aliança
Renovadora Nacional.

Em Papenduva, a'o que consta, dois postulantes irão a

convenção, sr, Aloisio Partala e Olimpio Schadeck, acertando-se
que não haverá sub-Iegende.
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CIRCULA AOS SABADOS

Mensagem da ABI ao II Encontro
Em nosso Município também o assunto sucessório fo.i R I d J I· d S C t'

.'
objeto de vários encontros. Falou-se em candidatura única, su- "gl·on�

,

e' ornA IOst,91IS e a afinagestão dos dirigentes do MDB, logo afastada por discordância da"'_ 'iii U II U 'o •

"

mesma agremiação, em reunião realizada sexta feira, dia 21.

A ARENA então reuniu- se segunda feira a noite, no

recinto' da Câmara Municipal, 'presente a totalidade dos membros
do diretório. Aberto os trabalhos pelo, Presidente do Diretório
Municipal, advogado dr. Saulo Carvalho, o Deputado Aroldo Car

valho fez uma exposição do momento político,' solicitando e con

seguindo a união de todos pua o próximo pleito, falando ainda
os srs. Deputado Therézio Netto, Alfredo Garcindo e Ageoor
Vieira Côrte.

•
I

\

Apresentaram-se em &eguida, 4 postulantes, candidatos a

candidato, srs, Alfredo de Oliveira Garcindo, Wiegando Wlese,
Estefano Wrublewski e João Seleme, este, por delegação de po
deres, ficando acertado em ambiente dos mais pacíficos, que a

ARENA Ir
á toda unida para o pleito e aquele que O pOartido

indicar em convenção 8 ser destgnsda para agosto próximo terá
o apoio integral dos demais.

Numa próxima reunião do DiretÓrio serão examinados os

nomes que comporão a chapa de Vereadores, com vários' des
tacados lideres já apontadce.

Não há 8 menor dúvida, segundo observadores experr
mentsdos. da tranquila vitória arenista e a razão, eloquente, é
muito fácil.

O extraordinário prestigio do Governo' da União em nos

sa área, como de resto em todo o pais, a grandiosa obra do
Governo Estadual em nossa região, destacando-se os financiamen
tos para a ampliação do nosso parque industrial e também ao

Frigorífico Canoínnas S A. e próxima ínauguração do Moderno
Grupo Éscolar, Irmã Felícítas, 'no bairro do Alto d'as Palmei
ras, além do rmediato convenio com a CASAN, para o prosse
guimento dos serviços de abastecimento de água da cidade. Além
do mais, a administração Municipal, com o esforço e o apoio de

todos; conseguiu colocar o nosso MUnicípio na invejável posição
de líder absoluto da região norte e o ambiente, hoje, em todos
os setores, é de euforia e satisfação, com o desenvolvímeuto e

progresso, a verdadeira e 'autentica imagem do Município.

Para candidatos a Vice-Prefeito, dois nomes foram apon
tados, Vereadores dr. Paulo E. Rocha Faria e Guilherme Prust,

Hoje, da AMPLA
. -,

reumao

A nossa cidade será sede hoje de mais uma �u
níão da Associação dos Municípios do Planalto Norte
Catarínense, AMPLA, a primeira após a eleição do
nosso'Prefeito Municipal, sr. Alcides 'Schu{1lacher. Dele
-gações de todos os Municípios que compõe a entidade
deverão comparecer e o conclave contará com a presença
do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conse
lheiro Dr. Newton Cherem e seus assessores, dele ta-m
bém participando o Deputado Benedito ru. de Carvalho
Netto. A reunião será no perinde da tarde, no recinto da
Câmara Municipal.

Grande baile, dia

na SBO com a

Canecão do

4 próximo,
banda do

Elio
Numa arrojada e oportuna promoção dos forman

dos do Colégio Comercial de nossa cidade, teremos dia
4 próximo, sexta feira, nos amplos salões da Sociedade
Beneficente Operária. grandioso baile a ser animado pela
famosa banda do Canecão do Rio de Janeiro. Assim,
quem não teve, a oportunidade' de conhecer o Cariecão
do Rio, conhecido ponto de reumoes noturnas carioca,
poderá conhecer agora a sua banda,

Advogou sempre a ABI o

tipo de encontros como os Que
Vcem promovendo a C89.a do

Jornalista de Santa Catarina,
visando 'ao relactonemento da

classe e à defesa de suas. con

veniências, dentre 8S quais se

apresenta, soberana, a líberdade

de 'colher informações e divul

gá-las re�ponsavelmente.

Imenso é o ",-alor da impren
sa regional e interioriane, -
obra plena de sacrifícios, obra

ínglóría muitas vezes, porém
,indispensável como aproxim,a
ção e esclarecimento das massas

e fulcro do progresso econômico

e cultural. É durante as reuniões

,de seus abnegados componentes
que se balançam os êxitos e as

desvanta�ens e se parte para
iniciativas destinadas 80 aper

feiçoamento do trabalho profis
sional e à melhoría das condi

ções populares.

Na época da massifiçação
ascendente, quando tudo se

I padroniza por modelos nem

sempre os mais adequados às

nossas boas tradíções e ao de

que mais valoroso hIÍàg'inamos
para 8 posteridade nacíonel, pa
pel relevante cabe à imprensa,
freio de abusos e dínamo de

Visitantes

ilustres
A nossa cidade foi visitada,

4.a feira última pelos Professo
res Universítários drs. Vitor
Antcnio Peluso Júnior, Milton

Díacomo e dr. Rogério Varela,
Urbanista do Estado, tendo os

mesmos. feito urna visita de
cortezia ao Gabinete do Prefei
to, sr. Alcides Schumacher. ,

Fe'sfa de

s.Cristévâo
Depois do pleno êxito da

Festa do Colono, realizada do
mingo último, em Marcilio Dias;
teremos amanhã, no bairro da

Xarqueada, a tradícíonal Festa
de São Cristóvão e à tarde a

procissão dos motoristas, sole
nidade sempre presttgtada por

° todos.

sorte de êxito que, estamos

certos, redundarão em favor
da classe e do povo.

FERNANDO SEGISMUNDO

Presidente em exercicio

'ideais.
Ao erisejo do II Encontro de

Jornalistas de Santa Catarina,
auguramos aos seus ilustres

promotores - à frente 00 con

frade Cyro Barreto - toda a

Konder
está

Reis afirma que País
rota da democraciana

,I

Entrevista do Senàdor Konder Rels ao

jornal -o Estado'" de 26/07/72:
Em pronunciamento político feito ontem, durante visita

a O ESTADO, o Senador Antonio Cários Konder Reis disse não
entender bem as razões do otimismo da Oposição quanto ao re

sultado das eleições municipais deste ano em Santa Catarina,
mas asseverou que "se O MDB diz através de seu Presidente

que poderá eleger até 50 prefeitos para .nós da Arena isso é
acima de tudo um testemunho do cUma

-

àe liberdade que existe
no Estado". - Comprova-se que está se verífícando o jogo de
mocrático - frisou - tanto que O Presidente do MDB anuncia
um significativo avanço Das eleíções de novembro. É de merecer

congratulações tal otimismo. Ma's é oportuno e indispensável
acrescentar que o mesmo otimismo povoa as hastes da Arena.
Embora seja fora dé propósitos fixar números, temos razões para
acreditar que a Arena avançará nas próximas eleições. Para tanto,
conta com os ideais da Revolução � -o estimulo da obra adminis
trativa 40 Governador Colombo Salles.

Lembrou que' a campanha da Arena para as eleições
municipais "iniciou-se de fato na convenção regional do Partido,
quando, sob a liderança do Governador Colombo Salles, êonstí
tutu-se um Diretório Regional altamente representativo das .inú
meras correntes que formam a Arena".

-

"A constituição do Diretório de maneira tão alta e nobre"
- prosseguiu - "aígmftcou o penhor do êxito das eleições 'que
.deverão ocor�er no dia 15 de novembro. No momento, todos os

Diretórios Municipais, sob a orientação do, Presidente Renato
Ramos da Silva, estão promovendo as necessárias conversações
e demarches para a escolha de seus candidatos a prefeito, vice
prefeito e vereadores, e de modo geral tudo transcorre de ma

neira satisfatória".

Acentuou que "aqui e ali temos encontrado problemas
naturais" mas que o Partido não enfrenta antagonismos fortes
decorrentes dos antigos partidos políticos: "A Arena, que se

constituiu da sorna dos dois grandes partidos catarinenses, PSD
e UDN, hoje, já caminha celeremente p!lra a síntese. E- é curioso
verificar que nos muntcípios onde existem alguns problemas, os

desentendimentos não ocorrem em função de ex-PSD ou de
ex-UDN, mas em virtude de, outras posições politicas locais".

Também a utilização da sub-legenda pelo Partído, no seu

.entender não signífiee a existencia de conflitos infrâ-partidários:
<lA .ortentação da Executiva Nacional é de se es,gOíar todos os

recursos para que o Partido lance. chapas únicas para prefeito.
Mas de modo nenhum a apresentação de dbis candidatos em

sub-legenda representa uma prova de divisão do Partido. E' uma
Iaculdcde da lei, que os Partidos usam quando julgam necessá
rios à vitória».

Política Nacional
Respondendo a perguntas feitas pela editaria politica de

O ESTADO em torno de alguns aspectos da vida politica nacío
nal, o Senador Konder Reis afirmou que «o mais novo fâto
politico registrado DO PaÍS foi o discurso feito pelo Presidente
Médici em Brasília quando da ínauguraçeo do prédio do Minis
tério da Justiça».

«Entendo que o Presidente da República naquele discurso
reafirmou' a sue autoridade legal para nos conduzir ao objetivo
maior que é o estabelecimento da plenitude democráttca» -
disse - «e expressei esse meu entendimento já que outras inter

pretações surgiram. Uns acharam que o discurso do Presidente
teria se referido ao AI..5, outros o entenderem corno revelacãe de
um retardamento na abertura democrática, mas entendo de ma

neira completamente diversa. Para mim foi uma necessária rea

firmação por
-

parte do Presidente da República da sua autortdade
legal para, de acordo com o compromisso que assumiu logo após'
sua investidura, promover o estabelecimento da plenitude demo
crática. E essa reafirmação não se dirigiu a nenhuma classe em

particular, mas a todos as classes de brasileiros, a todos 08 setores
da vida pública».
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CORREIO DO NORTE 29.07.1972

EDIT AL qE CON\lQCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas para

estarem presentes à Assembléia Geral Extraordinária a

realizar-se no dia 31 de julho de 1972, às 10 horas na

sede da Sociedade na Rua Coronel Albuquerque, 936 ,em
CEaneinhas' se, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

Primeiro: Eleição, de mais um membro na diretoria em vir

tude do afastamento definitivo do sr. João Cararo
"

.

CASA LANGER
Rua Paúlà' Pereira, 799 ._ C A N O I N H li S

Comércio de Secos s' Molhados - Armarinhos

Perfumarias'-Bijouterias - Miudezas em geral

Anexo: • Bem montado Bar e Snoocker.

'Fotocópias
o Cartório do REGiSTRO CIVIL, de NEREIDA

C. ÇOR�E, f:I e funciona no FORU'M,-tem'
a grata satisfação (le informar toaos os seus

clientes que acaba de ·r.ece er uma nova

FOTOCOPIADORA 3
' �odelõ Cf 71", automá

tica, todo e qualquer 7te mento,
livros e outros papéis, em apenas 10 segundos

com nitidez e perfeição Inegualâveis,

agricultorestencão
,

,

Conheçam os planos de vendas de adubos MAMAH.
Prazo de entrega-Imediata e/ou até 30 de novembro.

•
I

Desconto especial ..Haverá «desconto especial» de Cr$
30,00 por tonelada em todas as condições de pagamento:

a) Vendas à vi�ta - Vencimentc;? em 30/outubro/72, '

com rebate, de 10% mais «desconto especial»;
b) Vendas a 60 dias .. Vencimento em 30/dezembro/72,
com bonificação de 10% mais «desconto especial»;
c) Vendas a 150 dias - Prazos de pagamento e

respectivas bonificações; '.
:

até 28/fever_eiro/73 - com 13% de bonificação;
até 30/marçoj73 com lOo7o de bonificação;

. até �O/abril/73 - cem 7% de bonificação.
até 30!maib173 - com 4010, de bonificação'

,

Para melhores informações, consulte o representante
M A N A H para a região,

Casa Agro Pecuária
RUA PAULA PEREIRA, 787

ri M& 5 wwa' Ré;_ SMm

c
,

amerie,ano)

-,

2,50

o som

ád i O

de uma cidade.

(anoinhas
1350 .QUILOCICLOS

Jacó, João

& C ia,

Cararo

S/A
Música Sertaneja?

Rádio Canoinhas.

As '06:0'0 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde. Assembléia Geral
-

Extraordinária'

Caçadores!
Maus caçadores, maus es

portistas que desrespeitam
a disciplina contida nas

Portarias n.Os 12 e 13 da

Delegacia Estadual do IBDF

em Santa Catarina, têm sido

autuados, multados, suas

armas ou instrumentos • de

caça apreendidos, pela rigo
rosa fiscali:zação que vem

exercendo o IBDF, o Depar-
:::::=:::=::::::::::�::::=:::::I�:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===:::::::::::::::==

tamenta Estadual de Caça e :: \a
� ..

Pesca e o Exército Nacional. ,ii ura. Zoé Walkyria Na-tividade Sele 'e - II
ii· -r -

"

'. .�(;I,r.ul: i6 Dentista. '. H
::

'

c I C 005589159/DEP
> ii

.. � ..

ii Clíni d tá' d h
. . ::

ii
ntca en rIS e sen oras e_ çwmças. ii

ii Especialização em Odontopedíatrte. ii
:: Hora marcada :1
"

"

;; 'Praça Lauro Müller, 494 - Fone, 369 ii
� , �
==C:::::::::::::::::::=::::ã===:::::==::::==:::::::::;::::::::==::::::==;==::::�i::::::::::::::::;

Segundo: Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 21 de junho -de 1972.

Antônio Çararo - Diretor

IBDF-SC

Para seus impressos

PRO.CURE

Impresso.ra Ouro Verde IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou maia côres)

Serviço rápido e perfeito

Impressora' Ouro Verd·e
A casa dos bons serviços

Ltda.

I
Temos mais duas entradas para o seu conforto.

•

.-', o,. ,

I

facilidades ao. mesmo. tempo.
num carro. cheio. de charme
cerne e TL.
Venha, conhecer em nessa

loja e carro. no. qual v. poderá
acomodar cem facilidade
todas as pessoas que v. achar

. dignas de entrar num
automóvel luxuoso, bonito e

cheio. de charme ceme e TL.

Isso. significa duas saídas a

mais.para sua facilidade. •

Depois disse, v. vai perceber
as vantagens de possuir um
TL cem o conforto de um

carro. de ;q_ pertas.
Cem 4 pertas e deis porta-

'

Inalas, a VW, ao. todo, abre
6 portas para quem antes não.

pedia contar cem essas

MALLON
Rua Vida I Ramos, 1195

& C I A.
CANOINHAS.Se, REVENDEDOR '

AUTORI4ilDO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sob patrocínio exclusivo Jeff apresenta:

o TRINKO
Prá começo de conversa - você tem um convite do
Grêmio XV de Julho para comparecer ao sarau que

. acontecerá hoje na sede paroquial.
* Faleceu dia 25 o professor, crítico. e ensaísta
Adolfo Monteiro, vítima de colapso cardíaco. Era um

dos críticos mais .destacados dos últimos tempos.
* Sábado passadó em S_ Mateus do Sul foi, uma

tremenda curtição ao som dos Atômicos e Claudia
Barroso. Muitos canoinhenses lá estiveram pra curtir
um embalo, e o Jeff destacou de todos os presentes
a presença de um jovem solteiro, brasileiro, vacinado
e corajoso: Marcos Shimit que quando Claudia Bar
roso dava o seu recado deu três beijinhos pra casar

na distinta, é isso daí bicho.
* COITADO: perdeu a memória 'logo quando escre-

via as suas memórias.
* O bicho! O Grêmio tá com tudo pra construir o

ginásio coberto. só falta a sua colaboração.
* Este ano .em vez de baile do Avaí, o Grêmio es

tará promovendo o "baile da Caveira", vamos aguardar.
* Tinha um sujeitotão feio que o apelidaram de Rascunho.

* Cá entre nós: Paulinho S. qual é a gamação hein!
Conta pra gente vai.

* Sexta feira passada o Tuta comemorou seu ani
versário com seus amigos na sede do Democrata
com uma tremenda galetada r�gada a cervejinha.
* Esse é o último sábado folgado, de agora em

diante os' meninos e meninas vão batalhar novamen
te. E a cidade, vai esvasiar mais um pouco. v

* Logo logo teremos o Inicie do Torneio de Inverno.
*

Hoje omundo estará sabendo quem é a Miss Universo.
* Um bom fim de semana a todos, cheguem na

sede paroquial que é da pesada.
Até mais ver, ,e passem bem.

Atenção estudantes!
TERÇA FEIRA, DIA -PRIMEIRO,

AULASREINICIO DAS EM

NOSSA CIDADE; E ,A

.

Impressora Ouro Verde Ltda.,
TEM À

"

VENDA UM GRANDE

SORTIMENTO DE TODOS OS-

MATERIAIS ESCOL,ARES PELO

PREÇO DO ANO PASSADO.

Publicação Oficial da

Prefeitura . Muniei�al, �e Canoin�as
Lei N.o 1020, de 21/07/72
RETIFICA, DISPOSITiVO 'DE LEI

Alci!le. Schumaoher, Prefeito Municipal de
Ceuoiobes: �Itado de Santa Catarina, faz aabee
que a Câmara Municipal decretou, e eu .aDciono
a seguinte L E I:

Artigo LO - A Lei n_O 954', de 7il0/1970,
fica retificada e pana 8 ter a seguinte redacão:

Artigo 1.0 -:- Fica criada no Município. de
Canoinhae. 8 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA
DO PLANALTO NORTE CATARINENSE
cFUNPLOC:., entidade de ,caráter técnico, educa
tivo cultural, com autônomia econômico Iiuanceira,
adminhteativo e didático disciplinar.

Artigo 2.0 - O Município contribuirá para
8 FUN PLÓC, anualmente. com um mínimo de 3%
(três por cento) de sua receita global I, orçamen
tária no exercício , a partir de janeiro de 1972.

Artigo 3.0 - A Fundação. Universitâria do .

Planalto Norte Cataeinense «FUNPLOC», exercerá
lua ação no Monicípío de Cànoinhas, além de outro.

que demonstrarem interesse em dela psrficipar.

Artigo 4.0 - Ot 6rgãol que constituirão a

administração superior 10 FUNPLUC Ião:

a) Conselho Uoivenitário

h) Conselho Curador

c) Peesideucie.

§ 1.Ó - 'A. atrihuiçõea e a estruturaçã«
dOI órgão. referido. neate artigo, constarão no,

Eetstuto da FUNPLOC.

§ 2.0 - O. demais órgão a que compreen
dem 8 estrutura da FUNPLOC figurarão no EI
ta tu to próprio e terão lua estru tora, atribuiçõea
e compoeiçõee fixada. pelo CODulho Uoivenitârio,
e' Curador da FUNPLOG, e OI departamentoe
terão a menor estrutura da Fundação, para efeito
de organização.

Artigo 5.0 - O Codselho Universitário .e�ã
conetjtuido de 8 Coito� membro. escolhidoe dentre
oa componentes do Corpo Docente da FUNPLOC
emaii um representante do Corpo Discente, esoc

!pido nu forma da Lei.
-

'

Artigo- 6.0 - O Conselho Curador constituir
.a á de 7 fj.ete) membro.' escolhido s

: dentro dOI

oomponentea da FUNPLOC ou não, podendo ler

reeleito•.

Artigo 7.0 - A Preaidencia da FUNPLOC,
.e compreenderâ

-

de 1 �um) Presidente, 1 (um)
Vice- Presidente e 1 (um) Secretário Executivo,
cuja competeucia e atribuições lerão determinada.
no E.tatuto da Fundação.

Artigo 8 o - A Fundação Uoivenitária do
Plenetto Norte Cataeinenae, FUNPLOC, terá por
objetivo oriar e manter o eOlioo' euperíce integrado
ao seu sieteme. uma vez atingido o ponto ótimo
de reoursos humanos, matada;. e finaueeieos, obe
decida il Legislação Federal e Estadual aplicáveis.

_ § 1.0 - O. reeursoe de nív-el "Iuperior no

âmbito da competencia e j,urildição da FUNPLOC
lerão organiaedos e oeientados pela mesme, legun.
do critério de prioridade I

com base em estudo• de
viabilidade e na forma dai díretrísee eetabelecidaa
em Lei •

Artigo 9.0 - Fica o Poder Execuaivo auto
rizado a baixar OI atol necessârioe à definitiva
implantação da FUNPLOC, compreendido. o leu

Estatuto, Begimentcs e outra. medidas iniciai.
imprelcindíveil a lua organização.

Artigo 10.0 - Fica o Poder Executivo auto·
rizado a recolher nR conta bancária, em nome da

Fundação Univenitária do P!analto Norte Cata·
finenle, FUNPLUC, trime.iralmente, nOI melei

de .janeiro, abril, julho e outubro de oada ano a'
dotação orçamentária, de que tràta o artigo 2.0.

§ 1.0 - Fica o Chefe do Po:ler Executivo
autorizado a abrir um crédito eapecisl até o mon·

tánte correlpoDlilente a 100 3cem) vezel c lalário
mínimo regional por conta da. dilponibilidadel
financeiraI luperav;itár.ial para o cuateió dai del
pelai decorreutel com a otganizflção e in.talação
da FUNPLQC.

§ 2.0 � Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a firmar convênio com 6rgãoil oficiai,
dOI governos Federal, Estadual, Munícipeie, Soo
ciedade de Economia Mixta, AUflciaçõel partiou
Jareá, para a organização e iiJltalação da FUNPLOC.

Arrigo 2.0 - .Esta Lei entra em vigor na

data de lua publicação, revOgildal1)81 diapoliçõel
em contrário.

-

Ceuoiahes, 21 de [ulho de t972.

Ali. Alcides Schumacher
p'refeito Municipal

A L· f'
. di D'

.

dpreuente . et, 01 reglatra a na iretoría . e

Admini.traçãd, Da deta supra.

Ali. Antonio Souza Costa
Diretor Adminiatrativo

PORTARIA' DE 24-07-72
AI<lide. Schumscher, Prefeita Municipal de

Canolnbas, no UIO de lua. atribuições, r�IIQlve:'

Contratar nOI termoa do Ato Complementar
n.O 41, de 22.01.69, Inciso 3.0 parágrafo 1.0, a

seguinte profeseore, para o oureo Supletivo de
Educação' integrada «M06RAL», BERNADETE
TRAPP, .Nonnalista, padrão C.E.S,. a partir de
05-07-72.

Canoinhae, 2" de. julho de 19.72.

Alcides Schumacher
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Diretor Admini.trativo

PORTARIA DE 24-07-72
!\Icide. Scbumacher, Prefeito Municipal de

Canàiohal, no UIO de luaa atribuiçõee, resolve:

Nomear Cornillão:
De acordo com o art. 4.0, da Lei n.O 661,

de 21-11·64, fica nomeada a seguinte Comiuão
Municipal de E,portel:

'

\

Presidente: Michel Seleme
1.0 Vice Preridente: Raphael JOlé Boeiog
2.0 � »: Guilherme Prust
1.0 Secretário:' Alfredo Franco
2.0» Adh,emar Schnmachee
1,0 Tesoureiro: Mário Sprot Filho
2;0' :. : Frederico G. Kohler

, "

Auenor Técnico: Major Edson Corrêa
» Jurídico: Antônio Weiofurtel'

Divulgação: Msarieio Na.cimento

Relaçõel Públicae: Irineu GQnzega.

Canoinhu, 24 de iulho de 1972.

Alcides Schumacher
.

Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa
Diretor Admini.trativo

Inicio da distribuição
das notificações do

Imposto de Renda
Divulga 8 Superintendência Regional da

Receita Federal da 98. Região Fiscal fjParsná e

Santa Catarina) em Curitiba, por nota de 18
do fluente, que foi inicillda a 'distribuição das
notificações do Imposto de Renda da Peesoa
'Física, relativas ao exercício de 1972 - ano

base de 1971.

A operação será realizada pelos estabele
cimentos bancários, que convidarão os contri
buintes a retirar nos mesmos os documentos

. do IR.

As notificações serão encaminhadas para
8'11 Ageô�ias Bancárias nBS quais o contribuinte
fe� a entrega da declaração.
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CORREIO DO NORTE 29.07..1972

PreFeitura Municipal de Can inhas Declaração _/-de ,
Estado de Santa Catarina

O�m���tratiw �� "[CmA � �a O[�r[�A mf�r��t� ao m�� �� f[�fR[IRO �� 1�1l
R 1\C E I T A II No mês li Até o mês II TOTAL

Receita Tributária 12.673,11 1l.065,46 23.738,57
Receita Patrimonial
Receita InduttriaJ l.179,00 1.362,34 2.481,34
Transfereuciaé Corrente. 130.320,60 158.666,06 288986,66
Receita. Díver,al 8.365.95 5.303,79 13.669,74
Receitai de Capital
Tramíerenciee Capital 1.2.416,42 20.256,84 32.673,26

154.955,08 196.594,49 361549.57
Saldo vindo do exercício anterior 335082,38

696.631.95

DESPESA No mês � Até o mês II TOTAL

Poder Legislativo
Câmara dOI Vereadores 2.777,25 2.625,00 5.402,25

Poder Executivo
Gabinete do Prefeito 5.090,39 5.847,00 10.937,39
Departamento Admiuiatrativo 1216,15 2.754,64 3.970,79
Departamento da Fazenda . 9.001.69 13.833,18 . 22.834,87
Segurança Pública 26G,00 142,20 402.20
Departamento de Saúde 995,96 728,90 l. 724,86
Departamento Eduoeção e Cultora 8.555,30 8.879,00 17.434,30
Setor do Fomento Agropecuário 1.937.50' 430,00 236750
Departamento de Obrai e Viação 80.988,75 92.535,31 17.3.524,06
Departamento de Serviçoe Urbenos 14.3'97,29 11.042,66 25439.95
Inteodêocia de Felipe Sohmidt 691,58 509.73 1.201,31·
Intendência de Bela V. do Toldo 656.02 454,75 1.110,77
Intendência de Marcítio Diaa 217,67 174.00 391,67
Intendência de Paula Pereira 300,00 300,00
Intendência de Pinheiros 55,25 55,25
Crédito. Eepeciaie 1.500,60 1.500,00
Hestos a pagar de 1970 12.182.42 12.182.42
Reltol a pagar de 1971 46.137,15 78.315,43 12�.452,58

186.960,37 218.271,80 405.232.17
Saldo para o mês de março 29131)1}.78

696.631,95 .

. Ceuoiubae, 31 de fevereiro de 1972.

O. Witt
Contador

Alcides Schumacber
Prefeito Múnioipa!

Reinaldo Crestanl
Diretor da Fazenda

O�m���tratil� �a R���ita e �a O�����a [�fmnr� ao m�� �� Ml"�O �� mn
R E C E I T A II No mês II Até o mês II TOTAL

Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Traneferenciaa Correntes
Receitas Diversas
Receitas de Capital
TransfereDcias de Capital!

38.972,09 23.738,57 62.710.66

816,50 2.481,34 3.297,84
136.409.63 2'88.986,66 425.396,29
5.133,37 13.669,74 lB.8ü3,1l

20.971,94 32.673.26 53.645.20

202.303,53 36L549.57 563.853. LO

335.ü82:38

898.935,48

I
.

Saldo vindo do exercicip anterior

D E S P E S A'
1 II No mês II Até o mês II TOTAL

Podç,r Legislativo
Câmara dos V<lreadorea

.

2.815,20
Gabinete do Prefeito 7 540 82
Departamento de Administre.çlIo 4.498.65
Departamento da Fazenda 17.429.94
Setor de Segurança Pública 322,70 .

Departamento de Saúde 1925,24
Departamento de Educeção e Cult. 13.731,75
Setor do Fomento Agropecuário 7.500,00
Departamento de Obras e Viação 146097.69
Departamento dos StJrviços Urb, 23.612.97
Intendência de Felipe Schmidt 1260;5IJ
Intendência dei Bela Vista do Toldo 633,52
Intendência dJ Marcílio Dias 333,67
Intendência de Paula Pereira 654,00
Intendência de Pinheiros
Créditos Especiais
Restos 8 pagar de 1970
Restos a pegar de 1971

Saldo para o mês de abril

. 5.402,25 8.217,45
10.937.39 ]8.478,21
3.970,79 8.46944

22.834,87 40.264,8 i
402,20 724,90

l.724.86 3.650,10
17.434,3U 31166,05
2367.50 9.867,50

173.524,06 319.621,75
25.439,95. 49052,92
1201.3L 2.461,89
1 110,77 1.744,21)
391,67 725,34,
300:00 954,00
5$,25 55,25

l.500 ,00 19.280,00
12.182.42 12182,42

13.090.24 124.452,58 137.54282

259.226,97 4.05.232,i 7 6M.459,14
234.476,34

898.935,48

17.780,00

Canoinhas, 31 de março de 1972.

O. Witt .Alcides Sebumacber Reinaldo Vrestani
Diretor da FazendaContador

(
Prefeito Municipal

�Á NOSSA

RADIO
PATOTA TEM A MELHOR.

CANOINHAS 1350

Informações
do I. P. I.

A Seção de Fiscalização da
Delegacía da Receita Federal
em Joinville esclarece aos con

tribuintes .do Imposto sobre
Produtos Industrializados (I.P.!)
que 8 escala de prazos para 8

entre ga da «Declaração de In
formações» desse tributo não foi
modíücs da, permanecendo 8

mesma que vigorem no :ano de
1971, conforme Portaria n.?
GAB-95001-03 de 3 de [anetro
de 1972 e que é a seguinte:

1 - cohtríbuíntes CDm escrita
fiscal CIP!), encerrada em perío
dos mensais, cuja razão social
inicia pelas letras:

A ti E - dia 12 de cada mês,
F a I - dia 13 de cada mês,
J a P - dia 14 de cada roê .. ,

Q a Z - dia 15 de cada mês;
r

2 - contribuintes com escrita
fiscal (IPI), encerrada em perío
dos quinzenais, até o 15°. (né
cimo quintoj dia subsequente à

.

quinzena abrangida pela «De
cleração s.

3 - os prazos acima fixados
consideram- se prorrogados ps I'a
o primeiro dia útil 81'guinte não

havendo, por qualquer motivo,
expedien�e no órgão receptor.

Novela é com a Canoinhas

As 09:00 horas:

O Destino de Elisa
'CANOINHAS,

muito mais rádio

Serviço rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde

filmes Culturais
CONVIT,E

Salão da Comunidáde

Evaugêlice Luterana

Dia 31, 2a, feira, 20 horas

PROGRAMA

1) Cine Jornôl

2) 24' Imagens

3) Agricultura' na
Alemanha - colorido

- sobre agricultura em geral -

4) Baviera a espera
do mundo ;;. colorido

- couheça a Baviera - um

espetacular filme, série turismo.

Não percam.
única apresentação.

Impressos e� geral
(em uma ou mais côres)

Colorido.

Cine
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

.. :.. A P R E S E N TA .. : ..

horal - cenauea 14 anol

Programa duplo. LO filme: A Fama apresentaI ,

Fernando Sancho no formidãvel far-west italiano
todo colorido:

o Homem da Pistola de Ouro
2.° filme: A Colúmbia apresenta um filme de ação

e aventuras todo colorido:

Anjos Infernais
,

DOMINGO, a. 13,45 h - em -inatinê - eeneura livre

o Homem da Pistola de Ouro
DOMINGO, a. 16 h...:.... cenu.livre • Senaecíonal veeperal

Anjos Infernais
DOI\'lINGO, em dual se..õe. - a8 19 h�ral • cens, livre

A. 21,15 horae • censura 14 aDOI

A Metro Goldwyn Mayer apresenta em

Metroscope todo em Technícolor:

o Exército de Cinco Homens
DIAS 31 e 01,2& e 38.• feira. ai. 20,15 h - cena, 14 ano,1

/

O Exército de Cinco Homens
DIA 02, 48. feira • a. 20,1[> horBl - ceneura 18 Anol

"SESSÃO DAS MOÇAS"
(Senhora. e .eohorita. eobada gráti.)

Espetacular apre8entaç�o do' colossal filme do
,

moderno cinema nacional:

Os Amores de um Cafona
Colorido. Única exibição!\

DIAS 03 e 04, 5a. e 6a. feira- a. 20,15 h\ - cen•• 18 anol
,

Jim Brown no super drama todo colorido:
'\

Sede de Pecar
DIA '05, sâbado • ai 20, 15 hora. - cenlura 14 anol

Programa duplo:

Tarzao contra o Tirano' do Chicote
Colorido.

Va'çada au Pistoleiro
Far-west colorido.

DIA 06, domingo

Dens criou o Homem e

o
. Homem criou o Colt

�----------------------._--I

A ,

mensagem e

Trabalhador

A

para voce

Rural!
A floresta é a responsável pelo enriquecimento do

solo, pela quantidade e qualidade de água de beber, pela
suavidade do clima, pela purificação do ar. Ela abriga

I belos animais, alegres pássaros. Não solte balões.

BALÕES SÃO O FOGO E A DESTRUIÇÃO ...
IBDF-SC
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COR R EJO DO NORTE 29.07.1972

Noticias de

'Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Prefeitura
compra Beioneira

Já em Papanduva o conjunto da Betoneira
que inclui um. Vibrador. formas e demais
pertences. Realmente foi uma ótíma e

oportuna aquisição realizada pelo Sr. Prefeito. Sendo nosso Município
de uma vasta' extensão territorial, mescladas por centenas de estradas
desnecessário seria citar que também muitos boeiros existem nas

rodovias interioranas, todos feitos de madeira, Agora com a fábrica
de manilhas serão os mesmos substítuídos por tubos que oferecerão
uma maior segurança e permanência em uso. Mais um pequeno pa
trnuônio para a Prefeitura, mais um passo a frente para o progres
so do Município, deste Brasil que não pode parar.

Presidente Médici diz: que apoio da
Arena é vital para o Governo

Ao receber, no diz 27 de junho em audiência no Palácio do Planalto
os presiaentes dos Diretórios Regionais, o Presidente Médici fez
questão de demonstrar seu apreço pelo partido, ao afirmar que a

Arena, com as Forças Armadas e, o povo, formam o tripé em que
se apoia o Governo para realizar a obra da Revolução. No breve
discurso que pronuciou, o Chefe da Nação deu ênfase à sua condição
de filiado à Arena e disse que considera três, fatores indispensáveis
para a manutenção de um Governo: o apoio das Forças Armadas,
que tem sido vital para o êxito de sua adrnínístraçao; li) apoio do
povo que não lhe tem falta e o suporte de um pártíuo forte.

(Carta Mensal -- ARENA)
Quase dois mil anos depois

Quase uoís mil anos depois que Galeno.Ianos 131-201, de nossa éra)
elaborou as primeiras regras de futebol, proclamando ,os beneficios
do esporte à saúde e recomendando sua prática a todos embora o

considerasse violento e sem regras para a sua humanízação.assíetímos
um jogo que fugiu as caractertsücas de humanízação, foi o jogo da
Iinal ua Mini-Copa entre Argentinos e Uruguaios. (uoluua D.A.)

Você sabia? Caso contrário saiba:
A taxa de inflação, que em 1964 era de 86,6%, caiu nos anos seguin
tes até sítuar-ee em 2,O,�%, em 1910, 18,1%, em 1971. Nos anos de
1963 e 1964, o Produto Interno Bruto (PIB), cresceu a taxa de 1,5 e

�,9% respectivamente. A recuperação econômica, operada no' país
nos anos seguintes, permitiu que [a em HJ70 o PiB rosse de 9,5% e,
em 1971, subisse a 11,3%, a maior taxa de crescimento vertítcada .

no mundo. (Transcrito) .

Motivo saúde,
Presidenre da Arena licencia-se

A conselho médico, licenciou-se do Diretório Municipal da Arena, o
sr. Esmeraldino 1\1 de Almeida, que foi reeleito atual Presidente.
Assumiu temporariamente a Prestcencía o seu substituto legal, sr.

João Florindo Schadeck, enquanto perdurar o afastamento do titular.

Dep_ At-olao e 1 tJeré;;cío em Papanduva
Dia z l do corrente estiveram Iígeiramente em Papanduva, Dr. Aroldo
Carvalho, Deputado Federal e sr. Benedito Therézio de Carvalho,
Netto, Deputado Estadual. Suas Senhorias aqui estiveram afim de
consultar a opinião e parecer dos possíveis candidatos a candídato
a Prefeito. Dentro de alguns dias será realizada a Convenção da

Arena, oportunidade em que será oficialmente escolhido o candidato
da agremiação majoritárta que concorrerá as eleições que se realiza
rão no dia lfl de novembro do corrente ano. Vamos aguardarmais alguns
dias e então será conhecido oficialmente o candidato, ou, canuluatos.

Nagasaki e Santos são irmãs
As cidades de Santos, São Paulo e Gagasaki, no Japão, foram pro
clamadas cidades irmãs, em cerimônia realizada na Prefeitura da
cidade japonesa com a presença dos dois Prefeitos. Nagasaki ofertou
a Santos um «barco tezouro. e recebeu um escudo da cidade brasi
leira. Nagasaki também é cidade irmã de Sto. Paul, Minnesota,
Estados Unidos.

ESPORTES
Dia 23 do corrente, nosso quadro deslocou-se até a cidade de Itaió-'
polis para disputar uma partida com o quadro local, o valoroso
AZES DA BOLA. O dia favoreceu a .caravana papanduvense, tendo
comparecido ao campo regular número de torcedores. O jogo teve
seu inicio na hora regulamentar, No inicio da partida o" visitantes
abriram a contagem, tendo permanecido este escore até o final do
primeiro tempo. Já no segundo tempo, o panorama foi outro, tendo
o quadro Azes da Bola conseguido marcar 3 tentos contra mais um

dos visitantes, terminando o jogo com o marcador registrando 3

para os da casa contra 2 para os visitantes.

PASSA�ELA DA SOCIEDADE
Dia 31 do corrente completará mais um ano de existencia, a vene

randa senhora da. Ana 'I'abalípa, esposa do sr. Jovino 'I'abalípa. Pessoa
dotada de raras virtudes, exemplar esposa e carinhosa mãe, naquele
dia receberá as mais acaloradas manifestações de carinho e amizade.
* A dois de agosto próximo, festejará idade nova a srta. Círeue,
filha rio casal Albaro Dias de Morais; data importante para a Cirene
Maria que reunirá pessoas amigas para comemorar seu niver.
* Dia 3 próximo os cumprimentos rumarão para a capital parana
ense, onde estará festejando idade nova a senhora Tereza Almeida
Camargo, esposa do Dr. Paulo de Tarso Camargo, Diretor Comercial
do Canal 12, ela filha deste colunista.
* Também na mesma data, registramos com prazer o natalícío do
prestativo cidadão sr. Narciso Guerbert. �idadão aqui .radícado por
muitos anos onde desfruta de grande amizade, a data será para fe
licitações e cumprimentos ao aniversariante. f'

* Dia 4 quem estará festejando niver é o jovem estudante Edilson,
filho do distinto casal, sr. João (Edith) Schadeck, ele Diretor Gerente
da grande firma Com. Ind. Schadeck Ltda. Festivamente será come-

morada li date de troca de idade do Edílson,
.

* Na mesma data festejará idade nova o sr. Hamilton Tabalipa de
Almeida, alto Iuncíonárío da Prefeitura, onde responde pelo «�AOFl)
e Serviço Militar, «JAM». Os cumprimentos estarão na pauta para a

data festiva do próximo dia 4.
• Dia 5 próximo será importante para a família Sonaglio. - Fátima
Regina, filba do casal João (Leonor) Sonagllo, colherá mais uma flúr
no alegre jardim de sua existência. Muitos serão os cumprimentos
que receberá a aniversariante.
* No próximo dia 6 quem festejará idade nova é 8 elegante srta.
Rita de Oassía, prendada filha do casal Adyr (Juracy) Ciola, resi
dentes em Residência Fuck.. A Rita que desfruta de 'grande amizade
será naquela data muito cumprimentada pelos seus admiradores e

coleguinhas de turma.

A coluna Ielícíta os aniversariantes fazendo perenes votos de
felicidades a todos.

Publicação Oficial

Prefeitura Municipal de
Decreto D. 386� de 21/07/72
RETIFICA DECRETO
Alcictel Schumacher, Prefeito

Muuiolpal ae Ceuoinhas, 00 Dto

de IlIal atribuições,
DECRETA:

Art. 1.0 - Fica re ificado o

Decreto N.o 367, de 20/12/11,
que apro ou 9 Carta E tatutâria,
da Fundação Uoivenitária do
Planalto Norte Càtaeinenee
(FUNPLOCJ da seguinte maneirae,
ou leia: noe artigo. 1.0, Ietrae i,
e 1 ao artigo 9 0; letra 8 do arti
go 13. letra c cio artigo 18 e

parágrafo úuico do artigo 39.

Artigo 1.0 A Fundação
Uulvehitárili do Planalto Norte
Uater ineuee - FUNPLOC
criada pela Preíeijure Municipal
de Canoiuhae, é ó ão de admi
nietração iudrreta uo Município, e
peesoa Juríuica com autonomia
adrni,trlitiva; financeira, didática
cieutíüco, dieciptiuae, técnica
eaucatrve, culturar, abrangendo OI

muuicipioa que dela queiram par
ticipar e ee regerá pelo preseute
reguiameuto, tendo corno lede e

Iôr» ue cidade de Cancinhae, Esta
ao de Senta Catariue: artigo 9.°,
Ietre i - Aprovar o quadro pes-
10tll uoceure, técnico e e dmiuis
tre tivo, e Iuneioual da FUNPLOC,
letra 1 - aprovar a criação, Iueão
e desdobramento de cadeiral.
respeicade a Iegialaçãu vigente e IU

gerrr ao Presidente da FUNPLOC

da

Canoinhas
a incorporação de estahelecimen
tOI de nível técnico, científico ou

cultural, para maior eficiência doí
e.tudo. e pesquieas: artigo 13
letra ,a - um Presidente que se
rá escolhido pelo Coneelho Uni
ve.itário dentre OI menbeos que
integram o corpo docente da. Fa
culdade. mautidaa pela FUNPLOC
indicado em Ii.ta tríplice pelo
Prefeito Municipal de Cánoinhas;
artigo ,18, letra c,�"""" 011 repreeen
tentes dOI Grwernoll municipaie
filiados à FUNPLOC que con

tribuirem anualmeute com dota-

cão de no mmtmo, 2% (doia por
cento) da reçeita global orçamen
tária; artigo 3.°, parágrafo único
- o mandato. da Diretoria im
plantadora da JUNPLOC, lerá
de 4 8001, a partir do Iunciona
meoto da primeira Faculdade.

Artigo 2.° - E,te Decreto en

tra em vigor, na data de lua

publicação, revogada. a. 'di,poli
çõel em contrário.

Canoinhae, 21 de Julho de 1972.

A.... ALCIDES SCHUMACHER
Prefeito Municipal

Ft,;,tf:je � data grata de seu

ente querido.
Dieríameute às 14 horas:

Gentilezas.
CANOINllAS.

força total em comunicação

Casa Agro Pecuária de Pedro Ferreira
Rua Paula Pereira, 7�7

Motores à Gazolína e Diesel, Elétricos Monofásicos e

Trifásicos, Trituradores, Descascadores de Arroz, Planta
deiras-Adubadeiras, Enxadas Rotativas, Arados. Arame

Farpado. Balanças para balcão e armàzém, Baterias,
Máquinas para soldar sacos plásticos, Moto-Serras.

Consulte os

de CARLOS
preços s condições de vendas

EVALDO UNTERSTEll, no

revendedor desta praça.

A M Ú S I C A!

Nota 1350Sucesso
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

.""·';:1
."

Para mostrar toda
9 sua alegria pela

fabrlcaçãqdo 1.000.000º
Fusca,

aVolkswagen est<1
distribUindo

10 fuscoeszero.
Um d€(les será de quem tiver
o Fusca mos antigo fabricado

.

no Brasil.

Os outros 9 são para os que vierem até nossa
Revenda preencher um simples cupom,

Venha logo. O prazo termina. em 15.8.72.

,
_<,'

\

elA.
Rua VidaI Ramos" 1195 - Canolnhas-SC

REVENDEDOR .

AUTORIZADO

MALLON
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NOTAS ESPARSAS
A família dr. Silvio Alfredo

Mayer, no Rio de Janeiro, desde
domingo último, onde partici
pou do enlace matrimonial,
4.a feira, do jovem Sílvínho,

x x x

Encontra-se em Brasilia, 8

serviço, acompanhado de SUB

exma. família, o Tte. Osvaldo
Conrado Narloch.

x -x x

Também em São Paulo,
cumprindo compromisso social,
o sr. Odilon Pazda.

x x x

Sábado último, na sede cam

pestre do Clube de Bolão De
mocrata, aconteceu grande fei
joada, bastante concorride, como
despedida do sr. Ajour de Morais,
transferido da gerencts local do
Banco do Estado para São Bento
do Sul.

'

x x x

Os socios do Posto Esso con

fraternízerem-se ontem na Ch9-
caca do advogado doutor Sao'10
Carvalho, com suculenta chur
rascada, ali alguns convidados,
pelo diploma recebido como os

maíores vendedores do sul, ano

1972 premio recebido em Itajaí,
pelo seu.gerente sr. João Wendt.

x x x

Os Dep. Aroldo Carvalho e Bene
dito Th. de Carvalho Netto foram
alvos de várias homenagens
quando de sua estada em nossa

cidade, destacando-se ,as ofere
cidas pelos srs. Mlhisalomo, em

Felipe Schmidt e Cazu-Homen:
em Bela Vista do Toldo.

x x x

Grande exito alcançou a anun

ciada Festa do Colono, em Mar
cílio Dias, domingo último,
encerrando com animado e

concorrido baile no Salão Hats
bach, em Parado, ao som da

aplaudida, Banda de Timbó.

x x x

Amanhã" então, a tradicional
Festa de São Cristovão, no

bairro da Xsrqueads e,8 tarde
8 procissão dos motoristas

:li. x x

Dr. Enéas, digno Promotor
da Comarca E' nosso apreciado
coleborador, deverá entrar em

férias regulamen tares no pr óxí
mo mês de agosto.

x x x

Pele campeonato da LE�, o

São Bernardo sobrepujou o

Botsfogo, no MU'licipal, domino

go último, pelo marcador de. 4
a 1 e amanhã, no mesmo local,

. eD? prosseguimento, Santa Cruz
e Sossego. ,

.

Vamos todos prestigiar o nos- -

so esporte amador.

Aniversariantes da Semana
� ANIVER.SARIAM.SE Oonchoromski; o jovem Jair
HO/E: a senhora da. Julio Sconhetzki; a menina Tânia

esposa do sr. Cândido" A. Siouane filha do sr. Nivaldo
R.oéha; o jovem João Paulo Damaso,
Furtado, res. em Papanduua. Dia 3: O sr. Orlando (iate.
AM4NHÃ: a menina Silvia Dia 4: a menina lvana filhaIrene filha do' sr. Francisco do sr. Ivan de Paula e Silva.'Krisan; o menino Luiz Ceser

filho do sr. Waljrido Haensch; Aos anisersariamtes nossos
os gêmeos: Darioal Junior e sinceros parabéns.
Dorisa Maria, filhos do sr.
Dorioal Bueno, Prefeito de

E N L A CETrês Banas.
Dia 31: o menino Laércio

Evaldo filho do sr. Evaldo
Ilonchorosuski.
Dia 1.°: o jovem Paulo R..o-

'berto Plothow.
'

-

Dia 2: a senhora dona
Tecla esposa do sr. Evaldo

Uttem-se hoje, pelos tacos
sagrados do matrimônio.; o

jovem José Amilton de Souza
e a senhorita lzete Terezinha
Raldi, ambos de tradicionais
famílias canoinhenses.
Nossos efusivos cumprimentos.

••Rm••�••R�.�m�.�E.�.�m••Rm.�••

i A loja Merhy Seleme continua
I

I vendendo CONJUNTOS EM FORMICA I
I de fazer· I
I por preços amigos. I
I apenas Cr$ 590,00 I
I I

I· eh e mi
m J I
B / I
I Canoinhas e Três Barras. I
!Il���1I.9••�EHltmmmli�.EB�.m.lltatll.B�.II.IIIIB1HI
VaUdade dos Cheques de Restituição. até 31' de dezembro

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.

Informa 8 Delsgacía da Re
ceita Federal em Joínvílle, por
sua Assessoria de Relações PÚ
blicas, que fi validade dos Che
ques de Restttuíção do Imposto
de Renda, do Exercício de 1971
ano base de 1970, foi prorrogada
até 31 de dezembro do corrente
ano, através ato do Secretário
da Receita Federal.

o ato que revalidou os «che
ques de restituição» e os «che
ques de poupança» foi publicado
no Diário Oficial da Uníão de
IS de junho.

DE'st9 forma, os contribuintes
que estejam com dinheiro a

receber e que ainda não o fjze
ram porque os cheques estavam
vencidos, poderão S8 dirigir aos
estabelecímentos bancários para
resgatá-los.

Os contribuintes que, por

Para avisos e anúocios:

.Utilidade Pública.
Diariamente às 12:10.

Rádio é CaDoinbas

outro lado. ainda não tenham
recebido os seus cheques de
«restituição e de poupança» e

o seu novo «ele», deverão se

dirigir aos órgãos da Secretaria
da Recétta Federal (Delegacias,
Agenfias, Postos e NAOFs) para
apresentar reclamação.

Impressões colhidas pelo caminho

Enéas Alha'názio

Da fome
É�tHLE ZOLA sofreu imensamente antes de. se ímpcr
'como escritor de talento. Dele conta um de seus,

biógrafos: «Reduzido à extrema indigência, foi obri
gado a vender as calças que usava, afim de não
morrer de fome; e, segundo a' esposa dizia, usava à
moda árabe porque sua única vestímenta, nas horas
de vigília eram as roupas de, cama que enrolava' no
corpo» (MATHIEW JOSEPHSON, «Zola e seu tempo»,
pág. 57). Na mesma obra também se encontra a

afirmação de' que o famoso escritor frances somente
conseguiu sobreviver graças 80'S pardais que caçava I

num alçapão no sotão onde vivia, e se alguém não
acreditar veja o mesmo livro à pág. 57! /

Já o escritor noruegues KNUT HAMSUN, escreveu
um romance (- «Fome» -, com quase duzentas pá
ginas, cnde seu personagem I

sofre todas as dores e

vertigens da fome. E o leitor sofre junto ...

-x-

-x-

Mas foi VICTOR HUGO, nos seus «Os Miseráveis».
que criou o.mais famoso personagem faminto: JEAN
VALJEAN. Tendo furtado um pão. de uma vitrine,
foi ele 'condenado e, após sucessivas tentativas de
fuga, acabou sujeito .a uma enorme pena de prisão.
Essa figura é o exemplo clássico daquilo que os

juristas çhamam de «furto famélico».

-x-

Bem, depois de tanta fome, sugiro que almocemos. Que tal?

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72 Sensacional
Rád'io Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




