
MILAGRE DA CONVIVÊNCIA
IBenedito Coutinhol

Nada parece opor-se ao esforço que a Argentina,
o Uruguai, _o Paraguai, a Bolívia e o Brasil realizam
para transformar a Bacia do Prata num grande foco

.

de desenvolvimento de todos eles. A singela decla
ração do Chanceler paraguaio, por exemplo, sintetizou
de forma magistral o pensamento de todos: "Entendo
que a melhor maneira de todos oà países sairem lu
crando é a cooperação geral". �ão divergiram os

demais desse pensamento, que é. o da integração
geo-econômica de uma das mais ricas regices do
mundo e, principalmente, coisa rara nos dias de hoje,
dividida entre países que lutam pela convivência pa
cífica e talvez mais, por uma absoluta integração.

,

Problema que não se solucionou às pressas -rnas,
'ao contrário, no correr dos últimos vinte anos foi
se materializando, lentamente, a

. projeção da Bacia
do Prata na economia dos seus condôminos se tornou

quase que uma imposição, estimulada pela convicção
de que a instituição de uma grande sociedade multi
nacional corresponderia, na realidade, a uma grande
solução para cada um deles:

As águas que escorrem pelo grande estuário

platino, entre Montevidéu e Buenos Aires, desde as

suas inúmeras nascentes, que se distribuem pelo Pa

raguai, a Bolívia e o Brasil, levam consigo um po
tencial energético que não beneficiará um só, não
será de nenhum exclusivamente alavanca para o

desenvolvimento econômico.

Mas não é a Bacia isoladamente, confinada nas

suas fronteiras, que importa nessa grande política
que o. Chanceler Mário Gibson Barbosa empenha-se
em dar consecução. Da parte brasileira, já é histórico
o propósito de rasgar vias, de comunicação para que
os nossos vizinhos mediterrâneos (Bolívia e Paraguai)
alcancem as aragens atlânticas e ampliem seus

horizontes comerciais.
'

Deu o Chanceler brasileiro há pouco, o grande
quadro de obras de comunicações entre o Brasil e

todos os seus vizinhos, inclusive aqueles que se en

contram fora do Prata. É mais. do que um programa
rodo-ferroviário,

.

é urna política que está sendo exe

cutada a passo firme e que, a despeito das esporá
dicas descontinuidades humanas, não sofreu até hoje
nenhum retardamento ou oposição invencível.

Governador COLOMBO

MACHADO SALLES, dia

25
•

em nossa cidade"

proximo
Segundo informações de Florianópolis, prestadas pelo De

putado Benedito Th. de Carvalho Netto, o preclaro Governador do
Estado, Engenheira COLOMBO MACHADO SALLES, marcou o

dia 25 próximo, para a sua primeira visita oficial ao nosso município.
S. Excia. que praticamente já visitou todo o Estado, sem

pre afirmou a sua satisfação em visitar a nossa cidade por ocastão
da inauguração de alguma obra do seu Governo. Agora, então,
temos 0, moderno e imponente Grupo Escolar Irmã Felícitas, no

bairro do Altc das Palmeiras, obra ao seu Governo; pronto para
ser inaugurado. Possivelmente, Da mesma oportunidade, depen
dendo da aprovação do projeto do abastecimento de água da

cidade, que se encontra no Bancq Nacional de Habitação, no Rio,
o Prefeito sr. Alcides Schumacher, assinará o respectivo convênio
com a CASAN, para aqueles serviços.

Do programa da visita, que está sendo elaborado, para a

devida aprovação do Palácio, constará visitas aos distritos indus
/ tríaís do Campo da Agua Verde, COHAB e Frigorífico.

Temos certeza que o nosso povo, sempre reconhecido,
prestará uma recepção das mais calorosas à Comitiva. Governa
mental, desde que o atual Governo está olhando de fato para a

nossa região, aqui injetando, como do conhecimento de todos,
recursos apreciáveis, através do FUNDESC, para a ampltação de
vários complexos industriais e 80 Frigorifico Canoinhas S. A.,
FRICASA, possibilitando, com isso, a notável imagem de progresso
e desenvolvímento, hoje a tônica de nossa região e mais especi
ficamente de Canoinhas.

Nos próximos números daremos novos detalhes da anun
ciada e honrosa visita.

Participação
JOAO DIRSCHNABEL e RUTH, participam
o nascimento de seu filho EMERSON, ocorrido

dia 29/7/72, no Hospital Santa Cruz.
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CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SASADOS

Serviço de

Feminino
Como já temos divulgado, estará

em Canoinhas, nos próximos dias
25, 26 e 27 do corrente a equipe de
Prevenção do Câncer Feminino, das
Pioneiras Sociais do Paraná. E' uma
medida assaz, auspiciosa para todas
as mulheres da região que poderão
depois pensar de cabeça «enxuta»
sobre a doença que a tantos ame

dronta e apavora. Depois de um

exame com resultado normal. todas
poderão alívíadamente respirar e

aguardar por um novo exame, que,
segundo se espera será de carater
periódico. Quem- tiver alguma das

.,

chamadas «lesões precursoras», po
derá também ficar tranquila,porque
uma lesão dessa natureza, detectada
precocemente é apenas o indício de
exames mais aprofundados para

.

uma confirmação e o enquadramen
to, na dependencia desta confirma
ção, em uma cirurgia que poderá
ser censíderada banal, livrando a

futura candidata de um mal insidio"
so, de uma procissão sem fim atra
vés de clinicas e hospitais. de um

ir e vir constante a ignorantes
curandeiros que lhe prometem a

«cura» milagrosa. De tudo isto a

senhora ficará livre com este mila
gre científico que é o exame de
prevenção do câncer feminino.

Desde segunda feira próxima, dia
7 (sete), a senhora poderá inscre
ver-se para este exame (que será
gratuito), no Centro de Saúde de
Canoinhas, DO Hospital Santa Cruz
e no ambulatório médico do INPS.
Com a inscrição adiantada, a se

nhora poderá saber em que dia
será atendida, sem se preocupar
depois com a interminável fila de
3 dias.

Portaria
O Dr. José Geraldo Batista,

Juiz Eleitoral, da 88. Sona Eiei
toral, tendo em vista o que
estabelece o ar t, 67 do Cóoigo
Eleitoral e ainda a Resolução
n.? 9227 de 23.6.72, do Tribu
nal Superior Eleitoral,

COMUNICA

a todos os interessados e ao

público em geral, que o prazo
para o alistamento elejtural,
expíra no próximo dia 6 do
corrente mês, domingo. Outros
sim, comunica, que para o

atendimento dos interessados à

qualificação eleitoral, o Cartório
permanecerá aberto n03 próxí
mos dias 5 e 6 do corrente mês,
até às 18 horas, respectivamente,
sábado e domingo.

Assim, decorrido o prazo de
encerramento, não somente para
as inscrições, como ainda para
o recebimento dos pedidos de
transferência ou alteração dos
títulos . eleitorais em virtude de

mudança de residência dentro
do Município, nenhuma solicita
ção será atendida, DO que con

cerne às providencias supra
mencionadas.

JOS� GERALDO BATISTA
Juiz Eleitoral da Bà, Zona

Publique-se e cumpra-se.

FONE: 128

Prevencão
,

Câncerdo

em CANOINHAS

AMPLA
'último

•

sábado
cidade.

reuniu-se

em nossa

Dos mais

Presidente
profícuos e encontro.
do Tribunal de Contas também presente

Conforme já anunciamos, convocada pelo seu atual Pre
sidente Sr. Alcides Schumacher, Prefeito Munícipal de Canoinhas,
a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarrnense,
AMPLA, reuniu-se sábado último em nossa cidade, com a hon
rosa presença do Presidente do Trrbunal de Contas do Estado,
Conselheiro dr. Newton Cherem e dois Assessores.

A reunião foi convocada, especificamente, para um con

tato dos Senhores Prefeitos e Contadores com o Tribunal de
. Contas e teve como local o recinto de nossa Colenda Câmara
de Vereadores, iniciando se 08 trabalhos pelas 15,30, com represen
tantes de todos os municípios componentes da AMPLA e ainda
São' Bento do_Sul e Rio Negrinho.

Aberto os trabalhos, o Presideúte do Tribunal, Conselheiro
dr. Newton Cherem, proferiu uma palestra de esclarecimento sobre
8S responsabilidades dos 'I'rrbunaís de Conta e seu comportamento
pa apreciação das contas da coisa pública, colocando-se a dispo
sição de todos para outras solicitações, ocasião em que houve
diálogo franco de perguntas e respostas entre os contadores

presentes e o Assessor do Tribunal, sr, Carlos Selva, com a par
ticipação elucidadora do próprio presidente, dr. Newton Cherem.

O encontro prolongou-se até às 18 horas e foi dos mais

profícuos, segundo todos os participantes.
.

Pelas 20,30, a Municipalidade ofereceu a todas as delega
ções, um jantar no Restaurante do Elite Tênis Clube, ali presen
tes, como convidados, o advogado dr. Saulo Carvalho, médico
dr. Osvaldo Segundo de Oliveira e seu filho, MM. Juiz de Direito,
dr. Osvaldo Rogério de Oliveira e industrial sr, Oldemar Mussi,
ocasião em que O dr. Newton foi saudado pelo Deputado Therézio
Netto, agradecendo em seguida .

Findo o jantar, dr. Newton recolheu-se na residencia do

advogado dr. Saulo Carvalho, seu amígo e parente, para um

gostoso bate-papo, ali presentes também o Prefeito sr. Alcides
Schumscher, Deputado Therézio Netto, medico doutor Osvaldo
Segundo de Oliveira e Oldemar Mussi.

Dr. Newton e seus Assessores pernoitarám em nossa

cidade, participando domingo de um gostoso churrasco na apra
zível chácara do Dr. Saulo, retornando à tarde para Floríenópolís,
visitando antes, no período da manhã, os distritos industriais da
COHI\B, Campo da Agua Verde e Rigesa, no vizinho Município
de Três Barras.

Go'vernador Colombo Salles
atende reivindicação cenoinhense

o Governo do Estado, por intermédio do Departamento
de Estrades de Rodagem da Secretaria de Transportes e Obras
do Estado de Santa Catarina, acabe de colocar em concorrência

pública, o restante dos serviços de implantação básica da estrada

SC-21, trecho Mafra-Canoinhas, sub trecho Mafra-Bela Vista-Km 25.

O respectivo Edital de Concorrência já se. encontra pu
blicado em Diário Oficial, prevendo 8 abertura das propostas para
o dia 8 de agosto, 3.a feira próxima.

.

Os serviços naquele sub-trecho, encontravam-se paralize
dos por força da extinsão do contrato com a Firma Empreiteira.

Determinando agora o reinicio das obras, atende sua

Excia. o Governador Colombo Salles uma das maiores reivindi
cações de Canoinhas, que pretende ver 8 estrada concluída e

aSÍaltâda dentro do menor prazo, da maior brevidade possível.
O fato reveste-se da maior significação, justamente numa

hora em que o espírito de iniciativa, de luta e mesmo o pionei
rismo de nOSSQS homens de empresa trazem no bojo de suas

realizações, nas suas ampliações de indústrias, na modernização
e racionalização do parque já existente, trazem a esperança re

novada, a euforia desenvolvimentista que de momento varre todos
08 rincões desta terra, trazem a certeza de um 'futuro melhor
para todos que nela vi.vem e labutam.
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CORREIO DO NORTE 05.08.1972

PreF 'Municipal de' Canoinhas
Esiado de SaDia Caiarina

�em�n�tmtii� �. R[�[lJA e '�a �[�r[�A [�fc,cnte ao m�� �e A B � Il (mn

" No mês "Até o mês � .'9 TAL

1.296,90 3.297,84. 4..594,74
131.332,08 4.25.396,29 56.728,37
'5.345,24.. 18.803,11' 24. 148,35

23.1U,83 62.710,66 /5.822,4.9Receita Tributâri
Receita Patriwonia
Receita Industrial
Traneferenciae Corre tel
Receitai Divenal
Heceitae de Gapital
Traneíerenciae de Capit . 53.645,20 100.145,99

I

563.853, I! 771.439,94
L 335082,38

====

563.853,10 1.106.522,32
.

/ 1.106.522 32
--------------------�P-�------�--�-

� Até o mês II TOTAL

4.6.500,79,
207.586,84

Saldo vindo do exercício 8

DESPESA No mês

Poder Legislativ
Câmera dOI Vereedores 2.686,10 821745

Poder Executivo /,
,

Gabinete do Prefeito
. 18,.478,21

Departamento Admioi.trativo 2.991,00 '.469,44
Departamento da Fazenda 1.201,48 4.0.264,'81
Segurança Pública 572,60 L' 724..90
Departamento de Saúde .288,75 3.650,10
Departamento Educação e Cultura 19.�.'76,79 f3L166,05Setor do Fomento Agropecuário �20,OO 9867,50
Departamento de Oblal' e Viação 61.6 2.46 319.621,75
Departamento de Serviçal Urbanos 47.4 6,74 49.052,92
Intendência de Felipe Schmidt UH, ,43 2.461,89
Intendência de Bela V. do Toldo 92 ,87 .1.744,29
Intendência de Msrcílio- Dia. 18994. 725,31
Intendência de Paula Psreira 320, 954,00
Intendência de Pinheiros 750, I é 55,25
Crédito. Especíaía 4. 500,°7 19.280,00

. Heatoe a pagas de 1970
.

12.182,42
Heetos a pagar de 1971 5.830 l 137 542.82

. 192.818f31 664..459,14.
Saldo para o mê. de maio de 1972 1

10.903,55

25.9G8,l9
11.460,44
71.466,29
1.297,50
8.�38,85

50.742,84
10.287,50

381.294,21
96499,66
3.480,32
2.668,16
915,28

1.274,00
8U5,25

23:780,00
12 182,42

143.372,99

857.277,45
249.244,87
1.106.522,3l

Reinaldo Crestani
Diretor da Fazenda

Cenoinhas, 30 de abril 'de 1972.

O. Witt Alcides Scbomache
'

Contador Prefeito Municip,&l
,

�cmon�tmtiio �a Rcc�ita C �a �es�m p�rcnt� ao m�� �c MAW �c mn
R E C E li T A II (No mês II Até\o �ês � TOTAL

85 Y2,4.9 176 462.19

4.5�4,74. 5.696,74.
556. 7�8,37 692.116,99
24,148,35 32.4.44,45

1��.141.99 115.846.69

77-l.4.39.f4. 1.022.667,06
335.082.38-

1.357.749.44

1.3;7.749,44

Rec�ita Tributária
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Teaneferenciee Correntes
Receitas Diversas
Receitas de Capital
Trenefereuciaa de Capital

1.102,00
135.388,62

8.296,10

15.800,70

T
II Até o mês�' TOTALDESPESA II No mês

Poder Legislativo
Câmera dos Vereadoees '"

2.898,00 10.903,55' 13.80) ,55
Poder Exeéutlvo
Gebinete do Prefeito 11 700,97 25.908,19 37.609,16

.

-Dep�rtamento AdmiDistrdi O 2.8l2,69 11.460.44. U 273,13
Departamento da Fazenda 13.455,09 71.46629 84.921.38
Setor de Segueauça Públi a 422,80 1.297/50 1.720.30
Departamento de Saúde 1.094,80 8.938.85 Hl.033.65
Departamento de Educ!l�; e Cult. 13.885,66 50.742,84 64628.50'
Setor do Fomento Agro ecuârio 7.950,00 10.287,50 18.237,50
Departamento de Obras e Viação 92.219,48 381.29421 473513,69
Departamento de Sr)l'Vi os Urb.: 39.240.31 96.499.66 135.739,97
Intendência de Felipe chmint .971,58 3480.32 4.461.90
Intendência de Bela Vi ta do-Toldo 509,92 2668,16 3.178,08
Intendência de Marcí o Dias 192,17. 915,28 1.107,45
Intendência de Paula Pereira 320,00' 1.'274,00 159-1.00
Intendência de Pinh iros 250,00 805,25 \1 055,25
Créditos Especiais 12.040,00 23.780,00 35.820,00
Restos s pagar de 12.182,42' 1 �.182,42
Restos a pagar de 959.98 143.372.99 144.332.97

--------------------�----

200.923,45 857.277,45 1.058�200.90·
1972 299'fS-!8.54

O. Witt
Contador

nhas, 31 de meio de 1972.
.4lddes Scbomacher
Prefeito Municipal

Reinaldo C, stani
Diretor da Farenda

PATOTA TEM A ME�HOR.

CANOINHAS 1350

Iv

'''',
""'.', "

Pecuária de Pedro Ferreira
Rua Paula Pereira, 787

STUDIO LIVRE
Motores à Gazolina e Diesel, Elétricos Monofásicos e

Trifásicos,Trituradores, Descascadores de Arroz, Planta
deiras-Adubadeiras, Enxadas Rotativas, Arados, Arame
Farpado, B!l'hift s para balcão 2--"á'rmazém, Baterias,
Máquinas para sol sacos ,.fflásticos, Moto-Serras.

Na Canoínhas

diariamente às 21 :00 horas.

ndições de vendas

UN RSTELL, no

Armas

. ant·igas
Co 'pralse
Colecionadb.{ r armas e

munições de U o permitido
e proibido, vidamente

credenciado

lélO
inístério

do' Exército, comp a armas

. obsoletas, de pre erência

pistolas, gArruchas, espin
gardas, re ólveres, etc

A M Ú S I C A! -

••••••_•••••••••• 11 == .

rD·r;�·W;i·ky;i�-H;li;·id�d;·S--·-:rl
5: �Q!!giã Dentista =
5: c I cOôsS1l9159LDEP

.

�
5; H
:= rranças.

. ::

ii eClalização em Odontopedíâtría. E
:: ::
na

,
'1

i; raça LaDro Müller, 494 - Fone, 369 =
� tllI!l ••m " •• lIl:Ia.. " •• IJ M"'•••"" .. BI IltIl./.tla.lIII.ua.U: IC 1I11 ••QIQ"�•• �•••••II.. ••••

�:
.;c:.IIIII•• III.A•••••QlJllI.. "' ..D IU••• IIO.III ••II ••�•••••.• f,j.1II II.II;j(1.a ••••., •• lUe =" •• l:Iallll.&III�a.".:;

Mplho."es informações (iam

o sr.r: Pieczarcka. Nota. 1350Sucesso
Diariamente às 15:00 h:

Cànolnhas

Para seus impressos . .

CATARINENSES!
PROCURE Muitos municípios já sofreram greves crtses de e bsstecí.

mento de água potáv ... I, devido a desm"'tementos índi scrunínados,
Precissmos estar ; te atos na preservação das florestas que
contrrbuem pOlt'8 quanttdade e qualidade dos mansncíaís.

Não efetuem desmatamentos, para qualquer finalidade. sem
oríenteção técnica, conforme estabelece o CÓdigo Florestal Brasileiro.

IBDF-SC

,

Impressora Ouro Verde

A casa dos bons serviços

Venha ch9rarsuasmágoas .;.

no nosso ombrOe 5 as dividimos
e quanta� p,"esta es 'Aquiser.

'

c,
r

"

,

Venha até aqui.
Não importa que suas

enormes. Nossos ombro também são,
'E nossos planos são d curar qualquer dor.

Tudo o que v. preg a fazer é contar
pra gente onde e q�ánto está doendo. •

Nós estudamos ireltinho o seu caso,
apresentamos su estões e v. resolve,

Resolve o ca 1'0, a cor, o plano,
Nós ficamo com a outra parte e

providencia os financiamento, papelada, etc,
Então, f a resolvido assim: v, pára

de chor e traz suas mágoas até aqui,
Nós os encarregaremos de dividi-Ias

em antas sorrisos v, quiser.

& C I A.
aua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAs.se REVENDEDOR

AUTORIZADO
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JEFF
* Quem não deve não treme. Falei.

* Sábs do passado o Grêmio XV de Julho pro-
.

moveu com grande sucesso sarau na sede paro
quial. E hoje às 21 horas você está novamente
convidado para curtir em som maior. Meninos: 2
cabral. meninas: 1 cabral.

* '(;omeçou o Bafe. É urna novela muito uriçada,
não deixe de ver um só. capítulo.

:ti O Jdf está se expandindo paca, recebemos
elogios de Santos Dumont, Minas Gerais, nos

informando que a nossa intelequia está germinando
boas ações pra todos os cantos. O, Jeff agradece
muito comovido.

* Dentro, em - breve terá lnIClO o Torneio de
Inverno na cancha Sérgio A-o' Mayer. O torneio
será promoção do Grêmio XV de Julho.

* As férias acabaram, essa já foi urna semana

de batalha para os estudantes. E Cancinhas
,

coloria de azul e branco 'com as menini-
nhas que passa� por aí.

* Deus criou, o homem e o homem criou o colt.
Esse é o filmão que você verá hoje no Vera Cruz.

* Ontem os contadorandos
da Saudade". O som foi a

Canecão. Em cima.

promoveram o "Baile
cargo da Banda do

* O Caio provou mais uma vez que é .

um cara

muito incucado. Vocês todos leram, e tenho certe
za que gostaram: O pai.

:ti A Taça de Prata esse ano será de lascar. A
CBD já garantiu a' presença de 28 clubes que
serão .divídídos em quatro chaves.

I
* A Miss Universo é a australiana Kerry Anne
Wells de 20 anos. Recebeu um premio de dez
mil dólares. E o segundo lugar ficou para a bra
sileira Rejane Vieira Costa. O terceiro para a

italiana Maria Antonieta Campoli.

* Esse jornal' é um sucesso:

NORTE amizade, pod's crer.

CORREIO DO

* Colabore com o GR:EMIO XV DE JULHO.
Ele precisa de você.

* Atê a próxima semana. Um bom domingo a todos.
,

Basilio Humenhuk &
Revendedor

ca e função

Festeje a data grata de seu

.
ente querido.

Diariamente às 14 horas:

Gentilezas.
CANOINBAS,

força lotaI em comunicação

.Hegistro Civil

Edital
Mario Gó"m Glineki, Oficial do

RegiA�,
Civil do Diatrito de

Peula ereira, município e 'Co-
marca Cencinhss, Este de

Santa Ce �in8. etc.

Fez IIl1b�fIue pretende
JOÃO NUN1{? e MARI
PADILHA. \e, natural
Catar iue, O&II(}�1!aO' em P
reino, 00 dia lG�de oove bro de

1942; lavrador, ';�'Iloltejro comici-

l�a<1o e ree.idtDt.l.oelrt I Di�t.�ito;filho de Nair NU\te, micilie oa
e reeideute neste �pie ito, Ele,
natural de Ste. C� ,lc';(ía, Deicida
em Fartura, no ri" ;l de outu-

I

bro de 1944; domê êa, aoiteire,
neste Dís
Padithe fi

de JODa JOllquio8,
ciliado. e relideu}.

Ápreaeotaramt OI do umentos
'/

exigidoe pelo Có igo Civil art. 180.
Se alguém tive� conheci euro de

;; í

existir algum impedimeut] legal,
acuse-o 'para (io; de direit .

MARIA GÓS'S
Oficial do Registro Civí

FILMES VULTURAIS
- Convite ..

Salão da Comunidade

-Evangêlica Luterana.

.Dia 6, domingo, 20 horas

PROGRA M A

, 11)
Informe Cientifico

2.) Um Homem
Rev. Suthvau - colorido

problemas da juventude -

3) Era Impossivel
Fazer colcrrdo

Noilste documentário são
focalizedae a8 maiores realiza
ções na América, tais como, o

Cenal do Panamá, a Represa
de Hoover, a Poote de Goldeo

Gate, e muitos outros.

Um 'documentário que merece

ser visto por todos.

Rádio é C8uoiubas

Para avisos e anúncios:
-

Utilidade Pública.
Diariamente às 12:10.

ImpressosemBeral
(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde,

MP

I deNoticias

Escreveu: Esmeraldino M.

Convenção da
será dia 19

de Almeida

./J.'RElvA
deste

Bm-reuníão informal que contou com a

presença dos Deputados Aroldo Carvalho
e Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Deputado Federal e Estadual respectivamente, ficou resolvido que a

Convenção da Arena para. a escolha do candidato, ou candidatos a

Prefeitos e Vereadores, que concorrerão no pleito de 11> de novem

bro do corrente ano, será realizada no dia 19 de agosto vindouro,
às 17 horas, no salão da Sociedade Hípica. Possivelmente estarão

p-resentes o� Dep�tados Aroldo e T�erézio Can:.al,h? Na mes�a
data podera realizar-se a Convenção nos mumcrptos de MaJor
Vieira e Monte Castelo.'

Um novo rei para a vaga de Pelé
Milhares de brasileiros que assistiam ao circuito de Brands Htc. na
Inglaterra, não suportaram tanta emoção e invadiram â pista depois ,

do término do Grande Premio. o sétimo do, Campeonato Mundial de
Pilotos de Fórmula 1, para saudar e carregar o novo e maior ídolo
nacional, que terminara a competição em .prímelro lugar: Emerson
Fittipaldi. Com lágrimas nos olhos, acenando nosso pavilhão. eles
queriam também tomar o tradicional banho de champagne que o

vencedor sempre dá nos que o .rodeíatn. Porém, a comemoração
atingiu seu máxímo estágio logo após o Hino Nacional Brasileiro
ter sido executado, Emerson, carregado pelos brasileiros ali presentes,
começou a chorar de emoção. Era o provável campeão do mundo ...

(Gazeta do Povo]
'

Noua Diretoria da Hípica tomou po's�se J

Conforme comentário feito nesta coluna em nosso último número,
prometi divulgar o nome das pessoas que fazem parte da Diretoria
de nossa Socíedade, recentemente eleita, a qual ficou assim consti
tulda: Presidente de honra: Jf4byr Damaso da Silveira; Presidente:
Albaro Dias de Morais; Yíce-Presidente: Pedro Giaeomo de Lucca;
1.0 Secretário: Apolinário Thiessen; 2.0 Secretário: Antonio Thiessen;
1.0 Tesoureiro: João' Paulo Furtado; 2.0 Tesoureiro: José Antonio
Correia; Orador: Walmír Lueío Senna; Conselho Fiscal: Presidente:
João Florindo Schadeck; Membros: Manoel Furtado, Neide Damaso
da Silveira, Gustavo Ruck e Hamilton Tabalipa: de Almeida.

Noticias do INC'RA
· A Coordenadoria do Incra em Santa Catarina, Integrada com a Fe
deração dos Trabalhadores na Agricultura, realizou um curso de
formação sindical cuja finalidade foi instruir os ruricolas sobre
organização e administração sindical. O curso teve a participação

· de 140 agricultores e foi desenvolvído em .duas fases, com represen
tantes de 44 stndícatos rurais. Em Altamíra, na 'fransamazônica, os
colonos que estão trabalhando nos núcleos de colonização do Incra
receberam das mãos do Ministro da Agricultura os títulos definitivos
de posse de seus lotes, são perto de 2 mil agricultores, originários

·

do todo o país, principalmente do nordeste, de onde sairam na

estiagem que no ano passado assolou a região.

Estréia do Brasil será no dia 27
Já estão oficializados os locais, horários e dias dos jogos do Grupo
Ill, do futebol olímpico, nas Olimpíadas da Alemanha. e que são os

seguintes: Dia 27 de agosto: 15 horas, Brasil x Dinamarca, em
Passau e Hungria x Irã, em Nuremberg. Dia 29 de agosto: às 16,30

"

minutos, Dinamarca x Irã, Augsburg e às 17,30 minutos Brasil x
Hungria, em Munchen. Dia 31 de agosto: às 16,30 minutos. Brasil x

Irã, em Regensburg e Dinamarca x Hungria em Augsburg..
Vamos torcer minha gente. I

'Reunião da AMPLA foi dia 29
A Associação dos MunicípiOS do Planalto Norte Catarioense, AMI?LA
esteve reunida dia 29 p. p. na cidade de Canoínhas, Delegações dos
Municípios que compõe se fizeram presentes. Nosso

.

município foi
representado pelo Vice-Prefeito sr, Olimpio Raulino Schadeck e
Contador Evaldo Grabovski O conclave contou com a presença do
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Dr. Newton
Cherem e seus assessores. Após a reunião as Delegações foram
homenageadas com um jantar.

'

'Roupas com distintivo é infração
Quem adotar ou consentir o uso de uniformes, distintivos, insignias
ou emblemas que poseam- ser -coniundldas com os adotados pelas
Forças Armadas, Exército, Marính» e Aeronáutica, serão responsa
bilizados pela infração. Portaria nesse sentido foi baixada pelo Es
tado Maior das Forças Armadas, em Brasília. O Chefe do EMFA,
general Candal da Fonseca, -determínou que não seja aceito no

Estado Maior qualquer pedido de autorização para o uso ou confec
ção de uniformes naquelas condições.

(Gazeta do Povo)

Passarela da Sociedade
Com relatlvo atrazo, registramos com prazer a passagem de níver

.

da senhora Ivete Terezinha Scbadeck Atanasio, esposa do senhor
\ Claudio Atanasio e filha do distinto casal, sr. Olimpio R. (Tereza)
Schadeck, MO. Vice-Prefeito de nossa comuna. As' felicitações ruma
ram para Mafra onde reside a aniversariante.

x x x

Dia 8 do corrente as atenções estarão voltadas para a residencia
do casal Manoel (Maria Avelina) Furtado, data em que estará feste
jando seu natalícío a simpática srta. Leatrice Terezinha Furtado.

,

x x x
ii

Dia 11 quem éomemora idade nova é o hosso particular amigo, Al
fredo Franco, residente em Canoinhas, ex-animador do programa
certanejo da Rádio Canoinhas.

Paz e felicidades são os votos do colunista.

x x x

UMA POR SEMANA - A verdadeira felicidade é justamente
em ajudar 08 outros a serem felizes.

IÊ sentimento Íntimo de cada um de n69.

I
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Comissão' Estadual
Fpolis. 27-7-7.2- cO Governo

do Estado está conscie-nte que
, se deve aplicar e não gastar em
educação», declarou, hoje, o

Secretário 'de Educação em

Exercicio, Espiridião Amin Filho,
por ocasião da Inste leção da
Comissão Estadual de Currículo,
constituída pela Divisão de En
smo Básico do Departamento
de Ensino.
A rezá" da composição dessa

Comissão é atualizar permanen
temente os currículos - fator
essencial para o processo de'
expansão qualitativa ,e quanti
tativa da Educação que se im
planta atualmente em todo o

Pais. A definição dos currículos
é feita guardando fidelidade aos

objetivos da Lei de Ensino. entre
os quais o de iniciação profis
síonal e pela correspondência
a08 procedimentos particulares

de 'cada grau de ensino. A or

ganização pedagógica caracteri
za-se pelo curriculo pleno, que
constitui o curriculo propria
mente dito do estabelecimento.
O currflo pleno resulta do tra
balho de relacionamento, arde.
nação e sequência dos conteúdos
curriculares feitos pela escola,
transformando-os em formes
didaticamente assimiláveis, que
se convensíoneram SD).:> a deno
minação de áreas de Estudo e

Disciplinas.
EspeCialistas

Ao ato de implantação da
Comissão Estadual de Currículo
da Secretaria Estadual de. Eou
cação, estiveram presentes, além
do Secretário em Exercício, Es
piridão Amin Filho, o Presidente
da Fundação Educacional de
Santa Catarina" Professor Ar
naldo Soares Cúneo, Secretário

,--_.----------------------,

qne VeJa Cruz
(O. LArçADOR DE SUc:(SSOS)l-:· A P R E S E N TA.'.
HOJE. a.'

Program duplo. 1.0 filme: For idável
, far-west

��a r=
a Filmes todo � lorido:

Deus (riou o
'

amem... e· o. homem (riou o (olt
cjAndréa Gior ana, Gilbert Roland e Horst Frank.

2.0 film�. Uma forniidãvel reedição
da C, lumbia toda colcrrida:

DOMINGO,

Deus' (riou o hom', .•. e o amem (riou o (clt

SOM,

,

sucesso do moderno
Antonio Marcos em

CURTiÇÃO
trazendo no seu elenco Julio Cezar Cruz,�' o
notável Zezé de "O pé 'e laranja lima" em maior
desempenho, Rosemary, S, Dia Clata, Beth·Faria, .

Antonio Carlos, Jocafi
'

Uuiz Antonio. Filmado
em esplend ros� ,colorido.

DIA 07; 20. M.. • a. /i_,15 hO,
- cen.ur. lhno.

S O M, A MO·
.

E C U R T I ç Ã O

��oÇ�aDf�
•• a

�.15�0;.�T�.�a�� �o�
,UIA 09, 40. feill'á • a' 20,15 hoiaa - cen4lura 18 ãno.

"SESS O DAS MO�AS)'
Espetacular drarxi da Columbi todo colorido:

A GUER A NO
DIAS 10 • lI, 5.. �a. feira: a. 20,15 .

- con•• 14 ano.

A Metro apres,enta: o fragor de fantãstica
ba11alha sob os nossos

A BATA HA DEBAIXO TERRA ,

Todo colorido ..

DiA 14 anol

Programa duplo:
E QUA RO PARTIRAM A

est da Metro todo 'e

o CONTRA O DRAcULA
aventura do Mascarado de Prata, colorido.

omingo, em dua. le..õeil' - aa 19 e 21,15 h

bia apresenta uma super produção toda
ada em Cinemascope e Technicolor:

PELA TERRAL'U TA

�-'--------------------_.--,

de Currículo
da Agricultura, Glauco Olinger,
Professor João Andersen Flores,
Diretor do Departamento de
Enaíno da SEE e componentes
da Comissão instalada.

A Comissão, eminentemente
técnica, é' formada por especie
listas em Psicologia de Apren-
dizagem, em Currículo, em

Orientação Educacionsl, em

Testes, medidiis e Avaliação,
em Sociologia e em Pesquisa
Educacional.

Juízo de Direito da Comar
c de Canoinhas - S C

I de Cita(ão om o
,

.

de trinta� (3t ) dias,
o DO' ,TOR JOS;E GiERALDO
BATIS /1, Juiz de E)ireito da
'Comere de Ctlnoio�4., Eatado
de Santa Catarina, a forma da

Lei, Ate. i,
FAZ S�BER, B$. que o jare

sente ED ,['AL q;E CITAÇÃO
virem, ou ele con:Jiecimento tive
rem que. por p�rte de PEDRO
IURKIV, re,idep'te e domiciliado
em Rio Pret.:hh/3� deite Município
e Comarca, �-i{e OI intereaeados
incerto. e não .abieto. para, eon

testar, queren o.· dentro do' prazo
legal, 9 pre.�hltie ação de USU-

T 41i... \

CAPIaO, DS 5678, com 'o prazo
d� trinta (30) ias, a coútar da
prrmeit a p�blic8ção, referente a

,I "

um terrend urbãno, situado na

cidade de 'lê. BarreI, �uDicípiodo melmO(oome, esta Comarca,
e conltaq,'el qs. �eta. n.°Ja Iü e

II, do Bloco «h}\ com área de
L200m2 (um mil elduz8ntoe me

tro. qu{âredo.�, cor'Q ai seguintes
eODfroniáçõ81: - �or um lado
CDm D,e'métrin Iurki,v; por outro-

_ lado 60m Teudoro' Tetles; por
outro Aado com a rua do Rotário
e por4�utro lado eom\Maria Seu
kiv hu Maria Elize' e Kovalke.

Feit; o juetifiosção d� pane, foi
a �/.mll julgada procl,!ldeote por,
len,t,eoça. E para qQe hegue ao

codheeimeoto de todo. mandou
o I/M�. Juiz de Dil'eií(l)! que l!l

expedllle o pre.ente Ettal, que
.'AI'rá publicado Da formEI da Lei
q; afixado DO lugar de oltume.
Dado.e paliado Delta cf ade de
Canoioh9l, E,tado de Sa 'ta Ca.
tarina, aOI doia di8. do ê. de
agolto de mil. Dovecent II! e �e

teutá \ e doi.. Eu, Z6tideo tE. Se
leme. Elcrivão o lubacravl '.

José Geraldo· Batista
Juiz de Direito 3x

Feira da Ciências "em

CANOINHAS
Pl8neiameoto organiz&tio pela

Secretaria R�gional para Santa
Catarina da SBPC (Sociedade
BÍ'8�ileir8 p!'lra o Progre!"so da
Ciência:). F ,

OBJETIVO: incentivar o E'stu
daote catarineose ,ao' estudo das
ciêoci&!l naturais e humanas,
habituando-o a Usar o método
científiCO ,. fim ,de desenvolver
atitud@s cil"ntificas.
CANOINHAS, rREs BARRAS

e MAJOR VIEIRA, também se

fazem presentes !la cépoca da

tecnologia, da ciência e da ci
bernética».Os nossos «cientistos»
farão a exposição preliminar de
seus trabalhos, nos dias 18, 19
e 20 do mês corrente, no salão
da Sociedade Bent!ficente Ope-
rária local.

'

Na próxin.a semana voltare
mos com maiores detalhes da
exposição.
Compareça e prelltigie o tra

balho dós a1uD08 dos estabele-,
cimentos de ensino de Canoinhas,
Três Barras e Major Vieira.

Canoinhas, 3 de agosto de 1972.
Comissão de 'Divulgação -
Serviço de Supervisão Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHA
artamento de Viação e Obras.

EDIT AI.:
De

e�::lfOrmidade
com o Art. 276 do Código 'ibutáril

Municipal, o .V.O., publica mediante o presente Edit 1, os 1'1&
mentes refer tes a Taxa de Melhoria, sobre a p :vlmentaÇil
asfálttca da ps te da Rua Barão do Rio Branco, entn as Ru�
Almeida Cardo o e Emilio Scholtz

a] Mem01ial' descritivo do projeto,
A pavi�entaçã:> da parte da Rua Barão o Rio BUncl

acima descrita, s�rá ssfáltíca. A base será conven entemente {Jr�
parada. A camad·' asfâltíca far-se-á depois de ('onsolid�da 8 beil
sobre um colchão .de material e sub-base (mal. do), brita, pó di
brita e areia. �

I b) O�famento do custo da o ira:
1.0 - Maquinát,io e veículos crt 5,02 por m2
2.0 - Sub-base�(molêdo) c/$ 2,37 por m2
3,0 • Brita

!
Co $ 7.17 por m2

4.0 - PÓ de brit, r$ 0,29 por m2
.5.,) - Areia � cr$ 0,35 por m2
6.0 - Emulsão a's.f�ltic8

'

cr$ 2,12 por m2
7.0 - Mão de obra cr$ 0,68 por m2

Cuáto por m2 cr$ 18,00
. IC) Custo' da obra:

1.0 - Maquinário e veículos, 3.205,69m2 al-r$ 5,02 o m2 cr$ 16.092,01
2.0 - Sub-base (rnolêdo): �\205,69m2 a ,r$ 2,37 o m2 cr$ 7 597,�1
3.0 - Br tt«: 3201>,69m2 8 "Cr$ 7,17 c 2 c.·$ 22.984,81
4.0 - PÓ de brtts: 3 205,69�2 a 0,29 o m2 cr$ 929,61
5.0 - Areia: 3.205.69m2 8 0,35 o rn21 cr$ ·1121,9!
6.0 - Emulsão 8;Íaltic8: 3 20�,69m2 � c;$ 2,12 o m2 cr$ .6796,UI
7.0 - Mão de obra: 3.205,69c�2 a c:t$ 0,68 o in2 cr $ 2.179,81
fi Total dó\ Cus o da obra -c-r

....

$-5-7-.-7-U2--,�1
Id) Parcela da obra a ser ousteada pela

Prefeitura MuniciPal de\ ftanoinhas:
1.0 - Prefeitura Mu icipal de d'�noloh8s:
1.085,67m2 de pavim. asfaltica Í" cr$ 18,00 O lD2 cr$ 19542,01

T O T A'jL \ .cr$ 19.542,01
e) Parcela do' custo da obr/i � ser financiada

pela Contribuição:
, :\

1.0 - Almerindo Nunes: 221,3t3m2 'de pavim.
asfaluca II c' $ 18,00 o 10.2 \�

2.0 - Silvio Luiz Tr-wisaní: &'7,45rn2\ de pavim.
astaltrca 8 cr$ 18,01) 0/rn2 "�

1 3.0 - Felix Kalernpa: 1 i8,73m2 de ps'vim. '

asfaltrca 8 cr$ 18,00 o m2
4.0 - Alfredo G., Knüppeí: 57,45m2 de.' pavim.

asf s ltíce 8 cr$ 18,UD o m2
'5.0 - Francisco B. de SIqueira: 104,85mtdepaviín. asf alttcs fi cr$ 18,00 o m'2
6.0 - João Alves Mass8nldru: 104,85m2 d pavim.

asfaltica a cr$ 18,00 O ro2
7,0 - Rodrigo A. F. Luiz: 6 !,28m2 de pav'l\n.

asf�ltíc8 8 CF $ 18'\00 O rn2 "
8.0 - LUlz G. F. B8�tol: 61,28m2 de pavidil

asfaltlca a CI $ 18,00 o ro2
9.0 - Ciothia B. F. LJ.lIz: 61,28m 2 ne

a.faltica a cr$ J8,00 O m2
10.0 - Fernando F. LUIZ: 61,28002 de pavim.

asfaltica a cr;$ 18.00 o m2'
11.0 - Carlos F. L, iz: 61,28m2 de pavim.

asfaltica a er$ 18,00 o m2
12,0 - :k. gins F. J!uiz: 82,34rn2 de pavim.

8s·faltica a cr$ 18,00 ,o rn2
13.0 - 'Nelson e I ladina MarzaJl: 194,52m2 de

pavim. R ialtica a cr$ 1800 O m2
14.0 - Rosicier'Cazamajour:, 53,62m2 de pavim.

asfaltica a Cf $ 18,00, o m2
15,0 - Basilio umenhuk: 53,61.m2 de pavim.

asf8ltic� s cr$ 18,00 o .m2
16.0 - Sérgio ;Zaníolo: 53.62m2 de pavim. asfaltica

a cr$ 18,00 o 1L2
17.0 - Julio I, de Andrade: 196,77 rn2 de pavim.

a!!faldca B Cf $ 18,00 o m2 cr $ 3.-541,81
18.0 - Grup' J. J. de Souza Cabral: 514,47m2

de 'avim. Gsfaltic8 a cr$ 18,00 o m2
TOTAL

fJ Soma das parcelas I

Lo - Pr 'feitura Municipal de Canoiohss:
2.0 - cela a ser financiad& pela Contribuição:

TOTAL

cr$ 3983,91

cr$ 1.034,11

cr$ 2.137,11

cr$ 1.034,11

cr$ 1.887,J�

cr$
.

1.887,J�

cr$ 1.103,01

" cr$ 1.1 03,01

cr$ 1.103,01

cr$ '1.103,01

cr$
I

1.482,U

3.50 1,3�

965,H

965,H

965,11

cr$ 9.26e,4!
. cr$ 38.1601�1

,
Cf $ 19.542,01cr$ 38 160,3
cr$ 57.702,4l
e quarenta I(cinqu

dois
ta e sete mil,' set ..ceotos e dois cruzeiros

otavo9)
I

C8noinhas, IOde julho de 1972.
Dr. Luiz Fernando Fuck ' Alcides Scbumacber

Diretor de Viação e Obras Pn'feIto Muoic pai

da CELESCAs" boas ações
Fpoli�. 26.7.72 A CeleBc

teve, no período de 12 meses,
um lucro mensal de 3,80/0' Nos
primeiros quatro meses do cor
rente ano; o cspital. da empresa
aumentou 30,37% isto é, passou
de cr$' 150.E56.372,00 p3f!l cr$
196.287.700,00.
Um investidor que escolhe�se.

a energia elétrica como campo
de i'ovestime'ntos e adquirisse
100 ações da Celesc, em �7 de
Bbril de 1971, pelo valor nomi
nal de cr$ l,OO'cada uma, veria

,

sua aplicação evoluir da seguin'
te forma:
100,00'- valor em ações a 27-4·71
12,00 - reavaliação do ativo
imobilizgdo

�12"/0), em abril ,de 1971.

11200 - ssldo em 31-12-71
22,40 - reavalizBçfio do ativo
imobiliza do
(20%), em abril de 1972.

11,20 - dividéndos �1O% sobr!
o montant .. , em 31-12· 7!�.

145,60 - total em 27-4-'72.
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DO PAPAI, lembre-se que a

L�R
..,"

coisa boa,
/.

,

...-bârata e

muita onita,
in teres&@ n te.

tem

Rua Paula Pereira, 799 - CA_NOINHAS

Fotocópias
o CartÉ)I:i�«;»

""-

C. COR TÉ;--"que tunciona .FOR UM, tem
a grata satistaÇi"o��nt ar a todos os seus

. clientes que acaba ,receber uma nova

FOTOCOPIADOR - mciael�71'" aufornâ-
tica, todo e qualquer-d�mento,
livros e -ou iii papéis, em apenas 10 segnndos

I

co " nitidez e perfeição inegualáveis.

tenção agriculto"les
Conheç os planos de vendas de adub tÍiAHAH.

e novembro.

Desconto especia Haverá «descont especial» de Cr$
30,00 por tonelada em odas as conjkões de pagamento:
a) Vendas à vista - '1CimeyKo, em 30/outubro/72,
com rebate de 10% mais «d· sconto especial»;
b) Vendas a 60 dias - Vep: irllento em 30/dezembro/72,
com bonificação de 1_9,Sl!Ó maí «desconto especial»;
c) Vendas a 150 d-.fs" • Prazos de pagamento e

respectivas bonifi .

até.28/fev eiro/73 com bonificação;
até 30/maTçôj73 com de' oníficação;
até 30/lbril/7'J cem de b nificaçao;
até 3�l�aio/73 com de borfficação.

Para melhores informações, consulte o represen nte

ca�: A��r:;ra ;���(iri�
RUA PAULA PEREIRA, 787

agosto

5"

-TES_._
-.-

_._
... -

o som de

R ã'd i O

cidade.

(anoinhas
uma

1350 QUILOCICLOS

Música Sertaneja?·
. Rádi o Canoinhas .

As 06:00 horas da merihã e

às 17:30 horas da tarde.
Aniversariantes da Semana

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: as senhoras donas:

Julieta estrosa do sr. Vbaldo
R.. da Silva) Dirce Maria
esposa do S1. Nivaldo Roeder
e Anita Luiea esposa do sr.
Ertuino Mews; os senhores:
Evaldo Plothow e Oswaldo
Wrublewski; Prei se-gio
Wrublewski.

AMANHÃ: a senhora dona
Lia esposa. do sr. Orlando
Tremi; os senhor-es: João G.
de Oliveira, Alfredo Roesler
e Dr. Mário Mussi; os meni
nos: Gustavo Aparecido filho
do senhor Gustavo Bueno e

Carlos Cezar fltho do senhor
WtJldomúo Schulka,

Dia 7: o jovem João Alberto
B01ges da Silva.

Dia 8: os senhores: José
Wardenski, Cândido A_ Rocha
e Francisco Langer; o menino
Guilherme Neto filho do sr,

Affonso Grosscopf.
,

esposa do senhor Francisco
Langer; o jovem Bernardino

I Walter Prustj• aS senhoritas:
Cezar Fedatto, a garotinha Regina Maria Mqye, e Clara
Marilze filha do sr. Teodoro Sidorak; o menino Mauricio
Tarcheski.

\ filho do sr. Aloisio Partala;
as meninas: Viviane Eiinice
'filha dó sr. Valdemito Novak
e Simone filha do sr. Arthur
MÜlbratz.

Seja um futuro Oficial, jovem brasileiro!
ESTUDE POR CONTA DO GOVERNO FEDERAL, ingrea

ssndo na Escola de Especialistas de Aeronáutica ou 00 Curso de
Formaçãc dos Sargentos do Exército Brasileiro. Elas farão de você
em apenas 24 meses, um Sargento da FAB e Técnico de Vôo ou'
Terra ou Sargento do Exército. Futuroe Oficiais de FAB ou Exército.
NAO Ê PRECISO· APRESENTAR QUALQUER DIPLOMA.

IDADE DE 15 ATE 23 ANOS INCOMPLETOS.
Solicire gratuitamente. por carta, &a instruções necessárias, de

acordo com a Portaria 0.0 371-GM/3 do Ministério da Aeronáutica
e Instruções do Ministério do Exército, no seguinte endereço:
PREPARATÓRIO AVIAÇÃO MILITAR
RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 21 - 2.0 aodu (OI001�
SÃO PAULO • CAPITAL

Dia 10: o sr. [oão Werka;
a senhorita Esmenia Voigt; o
jovem Silvio Lorenco Watzko.

Dia 11: a exma. viúva sra.

dona Emilia Rudev; a sra.

aona Suzana esposa dÇJ sr.

Vila, Borges Vieira; o senhor
.

«Correio do Norte» cumpri
menta os aniversariantes,
com votos de felicidades.

Dia 9: a senhora dona Ana

Preencha urgentemente o cupom abaixo

NegÓcio de ocasião Nome---'- _

Vende-se um terreno com
·Rua N.O__Apto.__

1.600 m2 (duas datas), sita (Endereço por onde passa o carteiro)

na Rua Duque' de Caxias. Bairro Gidade Eatado _

Tratar com o sr. Alfredo Caixa Poetal Código P()stal�-------
A. Werka. 2. Idade Grau de IoatruçiIo-----------

',1,1.

�.' ':� - ., "

Para mostrartoda
.

a sua alegria pela
fabricação dó 1.000.0000

Fusca, /

aVolkswagen est
_.

distribUindo
lO Fuscões zero,

Um de· s sem d�jlÓem .tiver
o Fusca n

�ISan�p fabncado
�rasll.
�

l
r

�..
-

".

I

\
\

-

, .

. '.�

..i
'.\

j Os outros 9 são para os que vierem até nos'
Revenda preencher umsimples cupom.

Venha logo. O prazo termina em 15.8.72.

MALLON elA.
Rua Vldal Ramos, 1195 - Canolnhas..SC

REVENDEDOR .

. AUTORIZADO

'1
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'Notas
'

.. Esparsas
A graciosa e simp9�jca Hele

na, filha do sr. Massatomo Mu

raksmi, contraiu núpcíse-sébado
último, em Ibtuna, São Paulo,
pelo que, os nossos melhores
cumprimentos e também aos

seus familiares.

x � x

Esteve em nossa cidade, sexta
feira, dia 28, o sr. Osmar Nas
cimento, aqui bastante relacío
nado.

x x x

Já em nossa cidade, tendo
assumido suas novas funções,
o gerente do Banco do Estado,
sr, Abtlío Otávio do Canto, que
procede de Braço do Norte, sul
do Estado.

x x x

Retornaram terça feira .a noite,
todos satisfeitos, os excursionis
tas que empreenderem uma

viagem de turismo 80 Paraguai.
x x x

Na Europa, em viagem de
to studos de melhoramentos in

dustriais o sr. Wilmar Friedrich.
-

x x x

O jovem Saliba Nader con

seguiu pleno êxito em seu ves-

I tibular de engenherra pela
Faculdade de Joinville. Ao
mesmo e familiares, os nossos

cumprimentos.
x x x

o sr. -Fernando Rocha reter

nou de sua rápida viagem ao

norte, mais precisamente Ser

gipe, seu Estado natal.

x x x

E falando em politica,

vizinho munícípío de Irtneópolís
deu a dupla JJ, Jair Cezar e

João Piekszíwskí, já preconizada
há muito tempo e franca favo-
rita para o pleito de novembro

próximo,
x x x

Bastante anímade e coneor

rida a Festa de São Cristóvão,
levada a efeito domingo último

no bairro da Xarqueada.

x x x

E termina amanhã o prazo
para o requerimento. e transfe

rências de títulos eleitorais. O
MM. Juiz, dr. Geraldo, conforme
edital que estamos publicando,
autorizou o Cart6rio Eleitoral,
atender hoje e amanhã até às

'18 horas, propiciando oportuni
dade a todos para que requei
ram seu título.

x x x

o Deputado Therézio Netto

que esteve sábado último em

nossa cidade para a reunião da

AMPLA, apôs vâríos contatos

políticos, retornou 2.a feira' a

noite, para o reinicio de SU6S'
lides parlamentares.

x x x

Pelo \ campeonato da LEC, o

Santa Cruz, domingo último, DO

Municipal, em jogo ruim, abateu
o Sossego Pêlo marcador de 2 a O.

o

-

E amanhã, no mesmo local,
em prosseguimento Botsfogo e

Rigesa. Vamos todos prestigiar.

Diariamente às 13 horas:

,Canoinhas 72. Sensacional
Rádio Canoinhas

I .

Rua Paula Pereira, 735
' I

.lIm••••II••lltlU.mmmli,••••••••lIm.II•••••IIII.III·
Delegacia

Esclarecimentos sobreCerti-ficados deCompra de Ações

da

, Já está completamente defínido
o Certificado de Compra de Ações
que será fornecido ao contribuinte
do imposto de renda. pessoa físi·
ca, neste exercício de 1972.

Os Certificados serão emitidos
eletronicamente e serão enviados
para II rede, bancária. Esta convi
dará o contribuinte para a. refi
rada do Cereificedo de Compra
de Açõe!.J e da Notificação de

Lançamento.
O contribuinte investidor, de

pOSSê do Certificado para a Com
pra de Ações, elegerá uma insti
tuição financeira de sua livre
escolha. devendo entregar à inati
tuição escolhida a segunda 'lia do

Cereificado, recebendo da mesma,
8 primeira via, devidamente au

tenticada, pelo valor total uo
certificado.

Os eontribuintee que teoham
imposto a pa03ar deverão, antes
de receber a autenticação, pagar
a quota única ou a primeira 'quota
do imposto. Aos contribuintes que
tenham direito 11 restituição. ou

que não tenbam imposto a pagar
ou que tenham feito o pagamento
do imposto no ato da eutrega da

de

Novela é com 8 Canoiohas

As 09:00 horas:

Ó Destino de Elisa
_ CANOINHAS,
lIluito mais· rádio

NA,S CONDIÇOES

s.

Receita
.
Federal

declaração de rendimentos, será
exigida 9. comprovação do reco

lhimento "dos investimentos do
Decreto Lei i57 e/ou 880. se

.indicedoa na declaração de rendi
mentos.

O Certificado de Compra de
Ações somente será aceito pelas
instituições financeirss dentro do
prazo de validade que' consta do
próprio documente. Nos casos em'
que, comprovadamente, houver
atraso no recebimento do Certifi.
cado. o contribuinte deverá, dentro

.

de 20 dias subsequentes, compa-

recer ao órgão local da Secrdaria
.

da Receita Federal (Delegacias,
Agencias e Postos), que o revali
dará por mais 15 dias, contados
da d",ta de sua apresentação ou

do vencimento da primeira cota
ou quota única do imposto a que
ele corresponder, mediante aposi
ção de carimbo-modelo na 3a. via,

O Certificado será emitido em

três partes, correspondendo 8s

mesmas à primeira, segunda e

terceira v.ia. todas necessárias 80

sistema.

Impressões colhidas pelo caminho

Enéas Athandzio

'Dos livros
Uma grande revista nacional publicou a relação

dos dez livros mais vendidos no Brasil, em 1971.
Deles, cinco são traduções e dois são sub-literatura.
Apenas os três restantes são de real valor literário:
Graciliano Ramos, Érice Veríssimo e Jorge Amado.

Enquanto isso nossos grandes escritores, como

Euclides da Cunha, Machado de Assis, Monteiro
Lobato, Lima Barreto e outros, caem no esquecimen

.

to e suas obras dificilmente se encontram nas livra
rias, ou são vendidas em caríssimas "coleções".

I

-x-

-x-

Entre os traduzidos está "O automóvel", de
ARTHUR HAILEY, cujos livros anteriores têm bati
do récordes de vendagem no país.· E' um livro mi
nucioso, trabalhado e preciso, mas de literatura mesmo

. tem muito pouco. Quem o lê fica
.

com a sensação
,

de ter percorrido um relatório romanceado sobre a.

indústria automobilística norte-americana, faltando-lhe
apenas alguns gráficos e estatísticas para completar
essa impressão. Vale mais como informação do que
como cultura.

-x-

Em compensação os livros inúteis e de fancaria
pululam nas grandes livrarias. Basta entrar numa delas,
em qualquer grande cidade, para verificar os títulos à
venda: "O garanhão", "Os insaciáveís", "Os indomáveis",
"Amantes de médicos", "Paixões proibidas", etc. etc.

-x-

Mas, apesar de tudo, nossas letras prosperam e

todos os anos novos valores vêm surgindo ...

Esta, porém, já é outra história.
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