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AINDA A SEMANA
J:Dé.. AthaDázio

Já falamos, nesta mesma coluna, que este é o
ano do cinquentenário da «Semana da Arte Moderna»
que eclodiU em São Paulo, em fevereiro de 1922:
Pela importancia do acontecimento,' não é demais
tornar ao assunto.

A Revista do Livro, editado pelo Instituto Na
cíonal do Livro, publica dois interessantes estudos
sobre a Semana. No primeiro deles, escríto por MU
RILO ARAÚJO, diz ele o seguinte: «os insatisfeitos
não sabiam .aínda muito bem o que queriam, sabiam
já, de certo modo, o que não queriam. O século XIX
fora, por. excelência, um século solene. Século de
formalismo e de aparato, austero e pomposo a um

tempo, nos, ccstumes, nas roupas e nas almas, E
agora a evolução se fazia no sentido da simplicidade,
da naturalidade, da síntese». ..

-X-

Acreditamos que aí está o princípio básico do
movimento de 1922. Era o cansaço do estilo pompo-"
so, o enjôo das frases rebuscadas, o aborrecimento,
causado pela' leitura de livros' escritos numa lingua
gem encruada, a determinar mudanças radicais

Passaram os homens da Semana a escrever com

liberdade, aproximando a lingua escrita da falada
pelo povo, retratando imagens e idéias, fatos e pes
soas que podiam ser identificados como brasileiros,
afastando-se de modelos de outras terras e. propici
ando o aparecimento da verdadeira literatura nacional.

-X-

Um outro estudo, este de autoria de Fernando
Sales, com o nome de «Livros Novos de 1920»,
mostra. claramente que essa tendência se vinha acen

tuando na maioria dos escritores dessa época. A
maioria deles publicada por Monteiro Lobato & Cia.,
editora que timbrava em publicar coisas nossas, es

critas por gente nossa. (.

Era ainda noite alta, mas já se nota vam os pre
núncios da aurora, como diz MURILO' ARAÚJO.
Aurora que' veio em forma de uma Semana apenas,
mas que marcou indelevelmente a vida intelectual

brasileira, dando-lhe estilos e metódos próprios e

permitindo o surgimento de uma das mais belas
literaturas do mundo, cujas críacões aparecem em

todas as lín_guas e no mundo inteiro; transmítindo
nosso modo'de pensar e de ser, mostrando as bele
zas e os costumes deste país.

"

Exames de Prevenção
nossa cidadejá em

O médico dr. Moisés Paciornick, Chefe' da Equipe
que comandou em nossa'cidade, com absoluto sucesso, e

êxito, a Campanha de Prevenção do Câncer Ginecológico,
já remeteu diretamente ao Prefeito, sr. Alcides Schuma

cher os resultados dos aludidos exames .

. ,

o Prefeito, então, encaminhou os mesmos ao mé

dico dr. Osvaldo Segundo de Oliveira. Após entendimen

tos os exames se encontram no Centro de Saúde local,
onde os interessados poderão procurá-los e obterem os

esclarecimentos necessários a cargo de médicos ali

credenciados.
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Normalistas �e 1912Formaturas na

Casa doTrabalha�
dor de Canoinhas
-CATRACA -

o Colégio Normal Sagrado Coração de Jesus também
formou mais uma turma de novas normalistas. O' programa
constou de Santa Missa de Ação de Graças, dia 2 último, na

Capela do Colégio e ontem, pelas 20 horas, nos Salões do Clube
Canoinhense, Sessão Solene, com a entrega dos respectivos díplo
mas.E a seguinte a nova turma de normalistas:"Adelaide. Tabor
da Alves, Adelheit Leber, Aids Maria Schroeder, Ana Maria
'Woehl, Angels Maria Jenzura, Bernadete Selerne Moskwyn, Ce
cilia Helena Malicheski; Claudete Werka, Cleonice Niedzwiecki,
Dar li das Graças Costa, Denise B. Ramais, Dilma Dardin Kohler,
Dionea R. Goertler, Divair Soares, Efigênia Badaz, Erica Baukat,
Ilse Charlotte Graf, Ingrid E Knop, Ivete Ksschuk, Jussara Ma
ria Artner, Jussara Begís Engel, Kátia Regina Kswa, Lení de

Almeida, Leontlda Ribas Artner, Márcia Helena Miranda Lima,
Márcio Regina Rodrigues, Maria das Graças A; Massaneiro, Maria
das Graças C, do Prado, Maria da Graça Mayer, Maria de Fáti
ma Klemplous, Maria Eliane Steíleín, Maria Rosane Seleme (Ora
dora', Maria Schulka, Marilde Pokryviecki, Marilú Paula Hoffmann,
Marlene Dominiek, Marlene Generosa Soares, Marlene Reinert,
Marina Luci Medeiros, Marise Zipperer, Nilse R. Waltrick Kõhler,
Noemi- Silva Olcha, Otilia Frogel Wrublewski, Regina €elis da
Costa Gomes, Rosângela Maria Prohmsun, Sandra Maria S. França,
Siglinde Freiberger, Siomara Schroeder, Soeli Terezlnha Bertão,
Sueli de Fatima Sabatke, Sueli Streit, Tereza Cristina P. Barbosa,
Tereza Zattar, Vilma H. Silveira, Virginia Corueíro Prust, e

Zenita Karvat".
As mesmas e familiares, cumprimeatos do Correio do Norte.

A Casa do Trabalhador de

Canoinhas, CATRACA, formou
mais uma turma de moças em

Corte e Costura, assim consti
tuída: Anastacia Zelia, Ana Ma
ria de Andrade, Alzira Gonçalves
Padilha, Benedita . Abuds, Elli

Maros, Francisca Mizva, Guiomar
Balvick, Isolda Fleguer, Inês de
Fátima Funka, Joanita Batista,
Liria Konlg, Lucila Gruczkowski,
Maria Francisca Krauss, Tere
zinha Nascimento, Maria Ondina
Moreshi, Laura Schoroeder, Ma
ria Apárecida Polmískí, Roseli
Pereira, 'I'erezínha Píetchenkos
ki, Terezinha Schrmboski, Valci
Tereztnha Paul e Terezinha
Santos. A Casa do Trabalhador
de Canoinhas, que funciona com

auxílios da União e da Munici

palidade, tem como Professora
a Sra. Maria Ceslava, bastante
dedicada em SeU mister e fun
cíons no Edífícío João Seleme,
Pavimento Superior.

01.1 DOSSOS cumprimentos às
formandas e familiares.

Formando Jefferson

Luiz Krauchychyn
Também o canoinhense Jef

ferson inbgra a Turma Marechal
Cândido Madano Rondon, do

Colégio Militar de Curitiba.

Nossos cumprimentos e aos

seus f.miliares.

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

Prefeitos
reunidos

eleitos
.

na Ilha

e Canoinhas
Portari N.Ol de8/12/72

HU-

Com o objetivo de fornecer informações administrativas
aos prefeitos 'eleitos a 15 de novembro, teve inicio 4a. feira às 9
horas, DO Centro Sócio Econômico da Ufsc, um seminário pro
movido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

A recepção aos participantes foi feita a partir das 8
horas e o programa do seminário foi o seguinte:

As 9 horas, abertura através de exposição de um painel
sobre o papel do município no processo de desenvolvimento es

tadual e. o sistema de distribuição de cotas, do' ICM.. A palestra
foi feita por técnicos das Secretarias de Desenvolvimento Econô-
mico e Fazenda.

-

As 10h 15m, «o município no sistema da Constituição da

Repúblícas, «o tríplice aspecto da sua autonomia», «a decretação
e arrecadação. dos tributos' de sua competência», e a caplicação
minima no ensioo de primeiro greu», Exposição a cargo de Ibam.

As 14 horas, «o Prefeito e a Câmsrà»; « a função exe

cutiva do prefeito»; «a função fiscalizadora da Câmara»; «o papel
dos tribunais de Contas - Ibam.

As 15h15 mín, «a lei municipal e a questão da prevalên-
cia das leis»; «o processo legislativo no município» - Ibam,

'

As 16h15min, exposição sobre a lei sesa e o Plano
Setorial de Educação.

especial
Natal

Constttuída d Srs. LUIZ
FERNANDO FR I S, NIVAL
DO ROEDER G ILHERM�
PRUST, para procederem um

levantamento e verifl.ceção nos

Departament s da F!fenda e

Adminístratí o da �efeitura
Municipal, devendo ap esentar
nó prazo ,e trinta dias, o con

sequente elatório.

Canoi has 08 de deze bro
de 197 \
'(as) Alcides Schumacher

Prefeito Municipal

(as) José Bonifácio Purtado
Diretor Administrativo

«Correio do Norte», como nos anos anteriores,
com a presente edição, só voltará a circular dia 23,
com uma edição especial de Natal.' Assim, todos os

nossos assinantes, fregueses e colaboradores que
queiram enviar mensagens pelas nossas colunas de
verão procurar ou telefonar para a nossa redação
até o dia 19 do corrente.

Cartões para Natal
Bota fogo São BernardoÉ' COM A

hripressora Ouro Verde

e

amanhã, em Marcílio Dias.
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CORREIO DO NORTE 09.12.1972

com

Coléglo Comercial de Canoinhas

EDITAL
De ordem do s hor diretor,

torno público que 8 Secretaria
do Colégio Comercial Canoi
nhas estará atendendo t as as

noites, até 15 de dezem o,. a

partir das 19 horas, para o ê

gumte: EXAME DE SELEÇÃ
- CURSO TÉCNICO EM CON
TABILIDADE.

Para ingresso no curso acima
referido o aluno deverá subme
ter-se a exame de. seleção, a

ser realizado no dia 17 de de�
zembro à partir das 8 horas,
cujo programa será baseado no

que segue:

Português:
Redação com tema a ser

escolhido.

Artigo - adjetivos e suas

f,lexões (gênero e número).

Pronomes - pessoais, POS9€S
sivos, demonstratívos, relatívos,
indefinidos.

Verbos eustlíarea - regulares
e irregulares.
Sinônimos e antônimos -

análise morfológica e análise
sintática.

s seguintes

Matemática:

Frações ordinárias e deci ais

i (operações fundamentais e pro
blernas]

Vende-se lotes
Vende-se lotes situados

em Alto das Palmeiras. Os

interessados obterão melho

res informações com o sr.

Antonio Salomon naquela
localidade.' 3

Qualquer

Fone, 294 - Alto das

VENDEM-SE
ia

Uma casa

terreno de.

Curitiba�v .

Cour
SIC

Leial Assine! Divulgue!

Correio doNorte

FAÇA DA

Médias - aritmética, ponde- quitação eleitoral
rada e geométrica. para maí es de 18 anos.

Porcentagem - juros simples, Prov do pagamento d& taxa

regras de três simples e com-
.

de i scrição no valor de Cr$
posta. 15,0 para o exame.

Câmbio - potenciaçãc, radí- ancinhas, 15 de novembro

ciação, equação do 1.0 grau com zre 1972.
.

ma vsríável. Vinicius M. Allage
Secretário

Visto: Zaiden E� Salame
Diretor

Cer ti ícado de co clusão e

vida scolar do curso fu damen
tal m duas vías (gina ial ou

e ivalente).
Certidão de nascimento para

ser fotocopiada. \

Atestado de sanidade Iíeico
mental.

Certidão de vacinação anti
variólica.

Prova -de quitação militar para
maiores de L9 anos.

•

�as

799 CANOINHAS

longos anos de
.

São Paulo suas novas lações na

Rua Vidal mos (frente Basilio Humenhu }e em

Três Bras, aos domingos, no Posto do Gabriel.

CASA LANGER
Rua

â DI � a � a �>-I
d'"

20-24W volts
/ "",<fi'

.

A'

lUZ FLUORE)·
ir

NTE
,,1'

.

/

CONJUNI�' S COM

c Erlita

automá-

que co todo e qualquer doeu to,
tros papéis, em apenas 10 segundos
nitidez e perfeição inegualáveis.

Fotocópias
o Cartó.rio do RI;GISTRO CIVIL,
C. CORTE,

I
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Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Missionários .{joje em Popariauua
. �he�aral!l hoje pela manhã em nossa cidade uma comissão.

de 5 �1�s.lOnárlOs .que vlera� pregar as "Santas Missões" em todo
o terrítórío munícípal, Deverão percorrer todas as capelas do interior
permanecendo aqu� na Paróquia um ou dois Missionários que farã�
as p�egaçoes,.sermoe!, etudo mais que diz respeito a vida religiosa.
A primordial íncumbêncía dos Missionários em Papanduva é verifi
car "in loco" se a semente plantada há um ano germinou e se seus

f�utos são de boa qual�dade: "Correio do Norte" apresenta as boas

\v�ndas .
fi. todos os Mis.slOnárlO�. fazendo sinceros votos de que a. vi

�lt8 seja uma das mais proveitosas a todos os paroquianos, inclusive
a comunidade papanduvense. A permanência da missão será de
ãpenas seis dias, tempo suficiente para todos se reconfortarem com

Oristo nosso Salvador.

Noticias do IlvC'RA

.

O Presid�nte do {NCRA manteve, no Recife, contatos com usi
nelro� e proprletaríos de .t�rras. tendo ouvido seus problemas. com
relação a safra e dístríbulção de terras, ainda sobre a Proterra mas

já fala':ldo a�8 jornalistas, disse Moura Cavalcanti que a finalidade
d� proteto nao é a destruição' do que está feito, mas corrigir as

dístorções existentes, vIsam_os através de incentivos conseguir me
lhores resultados agrícolas. Amda este ano será enviado ao Congresso
Nacional um anteprojeto de lei modificando o Módulo Rural, o

documento, elaborado por 20 técnícos do INCRA, prevê o fraciona
mento das terras como recurso para aumentar a produtividade
agrícola e facilitar' as vendas.

Vai ser Cei _

.

Vai ser Lei quem vender ou oferecer cigarro ou bebidas alco-
olícas a menores de .16 anos será preso e multado. A comissão de
Legislação Social aprovou projeto proibindo a venda de fumo e be
bidas alcoolícas a menores de .6 aaos, a propaganda favorável ao
consumo, salvo a partir das 2L horas até as () da manhã e obrigando
a Inclusão nos Invôlucros da advertência: "O fumo - ou o álcool -

prejudica a saúde". O projeto considera contravenção penal alguém
vender, fornecer ou dar ou servir bebida alcoolíca ou fumo em

qualquer das suas .preparações a menores de 16 anos, instituindo a

pena de prisão simples de três meses a um ano e multa de até 50

vezes o salário mínimo da região. (Gazeta do Povo)

Presidente da ATJENA assume cargo

Assumiu a 2 do corrente a Presidencia do Diretório Municipal
da ARENA em nosso município o sr. Esmeraldino M .. de Almeida,
que tinha se licenciado para tratamento especializado de sua saúde.

Durante seu ímpedlmento legal, assumiu as funções o sr. João Flo

rindo Schadeck, seu substituto legal, o que se desincumbiu de suas

atividades com correção e honradez.

Falecimento

É com imenso pesar que este colunista sente-se no dever de

levar ao conhecimento:ie nossos leitores e amigos; o falecimento

da bondosa senhora, dona MARIA DA LUZ MATUSO, casada que era

com o sr, Emilio C. Matoso. Após pertinaz enfermidade, a qual a medi
cina ainda não pôde vencer (câncer), faleceu no dia 28 do mês passa
do. Seu sepultamento foi realizado no dia seguinte com grande a�om
panhamento. Seu passamento consternou a todos quantos a conheciam.

Formandos de 1972

Estou recebendo convite da srta. Beatriz T. Malakovski, pren
dada filha do distinto casal, Vitor (Cacilda) Malakovski, para a sua

colação de grau pela Escola Básica Al!nor Vieira Côrte, 'Gi!l�s�o
Normal Marcílio Santiago, a realizar-se dIa 89 do �orrente '?I?m mlc!o
às 21 h,oras na Salão Papanduvense, com entrega do �ertJf�cado, as
22 horas baile de formatura às 24 horas valsa da meia-nOIte e co

roação da Ra:nha dos Estud8.ntes. Muito merci pelO convite.

Passarela da Sociedade

Dia 14 do corrente nossa agenda social registra com sátisfação
a passagem de niver da exma. sra. In�z �. Eufrasio, virtuosa. esposa
do sr. Alinor Eufrasio, gerente do LimfíCIo.�eslie. Os cumprimentos
estarão em pauta naquele dia para a natallCIante que desfruta de

sólida amizade em nosso meio' social.

iii Quem estará festejando idade nova DO próximo dia 17 é a jovem
senhora Juelv Terezinha ç. Sonaglio, prendada gonso�te do sen�or
Gilberto Sonàglio, proprietário do Restaurante FarroupIl?a. Â festlvll

data será condignamente rememorada, com os cumprImentos em

alto estilo para a aniversariante. ",

* �a mesma data registramos o Datali�lo da srta.. Joa':lita qrabo
vskl, prendada filha da sra. vva. LUlza G. Grabov�kl. A Jove�
senhorita, que é muito estimada, especialmente pela Jovem �u.arda
que est!lrá presente no seu aniversário entoando o tradICiOnal

"Parabéns pra você".

A coluna felicita os aniversariantes faze��o votos que seja li

data repetida PO! muitas outras repletas de feilcIdades.

Um por semana; LÁGRIMAS. Quem confia, quem �eve
ras confia nos destinos da humanidade, não tem mjdil d�.àá1rImas.
Pode-se triunfar com elas nos olhoR. ( u o 1 Z

•

Assembléia de Distrito
- "Regência Divina'" -
Esteve em nopss redação o sr.

S. ROQUE J.�SUINO, e nos in
formou que as testemunhas de
Jeová realizarão em Florianópolis,
de 4 a 7 de [aneiro próximo, uma
assembléia de distrito. O infor

. mante, entre outras coisas. disse
DOS o seguinte: "Se quizer estlor

entre os que tem verdadeiro ccn

·tentamento é sati!lf�ção por reco-

nhecerem a regência de Deus
aobre eles, desejará assistir a

assembléia de diatt ito dS3 teste

munhas de Jeová, no Ginásio
Edgard Charles Moritz. Rua Silva
Jardim, 't:m Floria :,ópolis. de 4 a

7 de j<.loeiro próximo. Se tiver

intereb�t\do em saber ae grupos
ceietãos podem hoje cooperar
assim como fizeram os do primei
ro século, e legrar-se-â de rUervar

quatro dias para escutar o pro

grama preparado pera a assembléia
de distrito "Rsgêucis Divina",

São conv ados os senhores essocí os do CLUBE

CANOINHENSE, para comparecerem à semblêía Geral

Ordinária, que te luga'r Da sede social Da Rua Major
Vieira, 345, nesta idade de Canoinh s, Santa Cataríne,
no díe ] 3 de dezern o de 1972, às 1 horas, para deli

berarem sobre e SfOgU te

b) Eleição dos membros iretoria, compostos dos

seguintes: Presidente, V e- Presidente e Conselho,
Fiscld composto de três m mbros,

I'

Notas

gunda convocação,
.

com qualquer nú ero,

2) Estatutariamente

:i� As chapas deve ão ser apreaentadas na S ..cretarta, eté
24 horas ant s da Assembléia, deve o terem o

beneplácito s candidatos.

de 1972.

Wilson Seleme
Presidente

.
'

Geral

Que o programa começará às
13,40 horas de quinta feira e ter

minará por volta das 18,15 horas
de domi.igo. Logo no inicio, lia

Iientae-se-â principalmente a vida

egora em pleno reconhecimento
da regência de Deus. Não deixe
de 'elitar lá na tarde de quinta
feira. par'a ouvir o diacurso esque
drrnhador. do coreção proferido
pelo presidente da assembléia de
diserito: "Não vivemos mais Para

, "

vos mesmos.

Nos anos recentes, acrescentou

ele. apresectarem-se no programa
dramas bíblicos. Este sno não é
exceção. Um drama retratará a

narrativa emocionsute sobre José
e seus irmãos no Egito. Outro
lialien.tará os aconhcimentos que
envolveram o chefe do exército
sírio. Nli8mã, o leproso que ficou
curado banhando-se nas águas do
Rio Jordão, Se ler na Bíblia Sa
grada os cepitulos 37 a 45 de
Genésis e o capítulo 6 do Segun
do Lwro dos Reis', de antemão,
Bem dúvida aumentará seu apreço
dos dramas epresentedoe.

Que o leitor verificará que
cutras partes do programa da al;

semblé ia silo igualmente ·sati.fatÓ·
rios e revrgorantes. Naturalmente,
o ponto culminaute da assembléia
selá o discurso público: "Regência
Dillina - Única Esperança para
toda B Humanidade", domingo às
1600 hora li.

Dj�8é-nos mais o informaD'te
que. para s.e obter informações
sobre acomorfações na cidade da
sssémbíéia, dieijase ao Salão do
Reulo local da!; testemunhes de

[eovâ.. Temos certeza, disse-nos

ainda, de que o leitor se egradsrá
muito com o que observar e ouvir
08 essemblêie, e, por isso, convi
dam-DO cordialmente a estar pre· .

. sente. Haverí serviços �e restau

rante e bar a preços m6dicos.

Que a entrada sera franca e não
III:! farão coletas".

'8) Relat6rio da Diretorie, e despesas;

1) Não

1

ANIVERSARIANTES
ÀNIVERSARIAM-SE
Hoje: as sras. donas: Ida

esposa do sr. Antonio Koller
e Bernadete Terezinha esposa
do S7. R.ubens B; Stutzer; o

jovem José Carlos Ferraresi;
a senhorita Esther Dorothea
Benkendort, res. em Castro.

Amanhã: a sra. da. Nidia
esp, do S'. Herbert Ritzmann;
os jovens: Moaeyr Borges da
Silva e Waldemar Grosskopt.

Dia 11: os Sl'S.: Estefano
Wrublevski e Dr. Waldomiro
Krauchvcttyn; as srtas.: Zilda
Borges; residente em Major
Vieira, Elizabet Ma,.iaMendes
e Beatriz Cristina Orosskopt;
o jovem Edson Luiz Heuko,
residente em Monte'Castelo;
o menino lrineu filho do sr.

laroslaw Sido,.ak.

'Dia 12: as srtas.: Lourdes
Koliet e Sueli da Cruz.

Dia 13: a sra. dona E/y
esposa ao sr. Dittieh Siems.

Dia 14: as sras. das.: India
Norma e<;posa do sr. Aleidts
Pires e Cristina esposa

. do
sr. Ped10 Co laço, residente
em Curitiba; o senhor Arno
Court HofJmann; os srtas.:
Benilde Maria Damaso da
Silveira e ltieda R.einert.
Dia 15: a menina Anna

Maria filha do senhor Mário
Ferraresi.

Dia 16: oS senhores: Emilio
Sobottka f f'rmino de Paula
e Silva.

Dia 17: a sen!wra dona
Stanislava esposa do senhor
Miguel Oliskovicz.; os srs.:

Romualdo Schroeder eE,hard

•

DA
;

SEMANA
Koch; o iooem Sérgio Thomaz
Langer. .

Dia '18: o senhor Reinaldo
Crestani; o menino Aldo filho
do sr. Jovino Roesler.

Dia 19;' a sra. dona Maria
de Lourdes esposa do sr,

Iaroslaw Sidorak; o senhor
Wiegando Fischer; o menino
Edson Luis filho do senhor
Jair Lessack.

Dia 20: es senhoras dona�:
Julieta esp. do sr. Antonino
Nicotazzi, Neiva Clarice esp.
do sr. Laerte Wojciechowski
e Ioanita Gorselte; os srs.:

Natan e Isaac Zugman; as

srtas.: Janete Michel e fúlia
lraey Tomezyk; ,ti menina
Maria Helena filha 'do senhor
Epaminondas Simões.

Dia 21: o menino Cezar
José filho do sr. Waldomiro
Medeiros.

Dia 22: as srtas.: Odilza
Dreher e Bernardina furtado.
Aos aniversariantes, dese

jamos muitas felicidades.

CaTiões para' NalaI
Grande variedade

Bolinhas de IsopoT
Diversos tamanhos

Almanaque do
Pensamenio � 1973

Encontram-se na loja da

IlRp. Ouro Verde Ltda.
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P �Iica�ão Oficial �a
.

Prefeitura Munic·i�al �e Canoin�a�
<'

N.o 405 de 05-12-72
f

eufica Dispositivos de Decreto
Alci el Schumacher, Prefeito Municipal de Canoi·

nhal, E,ta o de Santa Catarina, 00 UIO de Ilial atri
buiçõee; e

,
ióda em concordância com o artigo 8.0 da

Lei n.O 993 de 11/] 1/71.
O Decr to 0.0 390 de 31/8/72, que anula, e suple

meota dotaçõ I orçamentárial, fica retificado e palia •

ter a seguinte redação.

Art. 1.0 Ficam anuladae, na impoetâneia de
Cr$ 30000,00 (tr ota mil oruseiroe), ai leguintee dota.

/

çõel.do orçamenté vigente:
Serviços e Saúde Pública

Sennços em Re ime de Programação Especial
3203-142 - Fundaçã Serviçoe Saúde Pública 13.300,00

Serviços Urbanos
'Obras P blicas

Setores de iacão e Obras
Obras Pú.bli as

6.200,00

10.000.00

3404-262 - Ferramentae de Ohina e Artezanato 500,00
A L 3.0.000,00

Art. 2.0 - Fica Suplemen ada 'por ,coota dOI
recuraoe cooltaotel do artigo aot

.
ior a dotação orça

meotária que legue:

Departamento de Viação
Material de Consumo

\208-209 - Combu.tíveie e lubrificantel
-,

Art. 3.0 - Ficam Suplemeatadas, p r coota do
, exeello de Arrecadação,-na importância de Cr 175.286.25;
III .eguintee dotaçõe. do orçamento vigeote:

Câmara Municipal
Encargos Diversos

1404·016 - A.. inatura e Publloações
Gabinete do Prefeito
·Material de Consumo

1208-033 - Gombultívei. e lubrificante. 1.000,00
1236.036.- Produt. alimeotare. e artigo. correletoe 1.000,00

Encargos Diversos
1412 04.& - Delpelal de pronto pagamento'
1434·048 • Recepçõe. e bOlpedagen.

l

/f:,ortaria de 30-11-72
Alc(de. Schumacher, Prefeito Municipal de Canai

nh�,! :�tado de Santa Catarina. ueaudo de lual atri-
bOlçoe� ete., Ilel!llve: I

, '

'/ Conceder LicençaI

De acordo com o artigo 1.31 da Lei 0,0 413 de
24/

'

58. à Alice Artner Leandro Soares, profeuora
auxiII r, lotada oa Escola de Serrito, 15 (quinze] diaI
d� lic nça para tratamento de l8úde, a partir de
21)/11/7' cf. laudo médico; e pera subetitní-Ie deeigna
� Irta. rli dai, Graçal Coeta, Padrão GE.-5.

800.óo ,,/,1 Cenoi hse, 30 de novembro de 1972.
500,00 AID Alcides \. chumacher - Prefeito Municipal

1.704.00/,
i t:.' I

AI) José Bom 'cio I urtado - Diretor Administrativo

500,00"
900,10
I

Z301-090 .,. Proveoto. ao Pelloal Civil 7.1J14,00
Setor de Tributação 1

1101-104. • Adicional
, 2:(102,40

� Contrib�iç6es de Preuidsncia Socib1
2�01-109 • Previdência Eltadusl. (IjJESC� /2564.67

Departamento de Educação e C.;ftura
,

Pessoal / '

1124.147 ., Subltituiçõe.
,.

I 2.000,00

Encàrgos Diversos '

.

1440·163 - Outrol EncargoI Diveno. /
,

Equipamentos e lnstalaJes '

3309-177 • Equipameoto IElcolar DiJâtico
En�arg{Js Diversos oi

2706-187 • Acordol e Convêniol tNAE)

30.000,00

300,00
2.000,co

Departamento Administrativo
Preoidência Socisl f'

'2501-068 - Previdência Estaduel (IPESC� 2.059,78

Departamento da Fazenda • Chefia
Pessoal

..

,1101.070 - �dicional'
1109-071 • Diária.
1130-074 • Outra. retribuiçõel 00 gratificaçõeli

Encargos Diversos
1412-085 • DelpelB. de pronto pagameoto
1435· 086 .. Repoliçõe. e Re.tituiçõel

Inativos

500,00 .

I

2.000,00

1.000,00

Departamento de Viaçtlo e O r.s - Setor de Obras
Pessoal

1181·200 • Adicional,

Material de mo

1208·205 • Combultívei. e ubrificantel
1238·210 - Outrol Mater' i. de Coolumo

.

Setvr de V 'ação
Material de·Consumo

1208.237 - Combultí eil e\ Jobrificapte.
1222·240 - Matéria

.

10.000,00
2.000.00

15.000,00
5.000,00

1224-241 .� Meterial: de Coo.trução
1235· 242 • Peçes e Ace..ó:iol -s:

1238 243 - Outrol MaterÍai. de Coneúmo
Serviços U, banos
Pessoal

1116-269 • Pesaoal de Obr91

Serviços de 'Terceiros i
1320-290 • Serviçoe Público. Concedido. 20. 00.00

,
,

Contribuições de Preoidéncia Soc" I
2501-301 - Previdêocia Estadual (IPESC) ,,1.898,20

10.000.00
30.000,Qo
2000,00

Crédito Especuü.
Fundação Uuivee. do Planalto Norte Catarine .e 20.0.0.0.00

T O T A L 175,286,25
Àrt. 4.0 - Elte Decreto entra e vigor na l'Iata

de IDa publicação, revogada. ai dispoei �. em contrário.

Ceuoínhes, 05 de' dezembro de 972.
, f

AI) Alcides Schumacher - Pre 'ito ' Muoicipal
1/

AI) José Bonitêci» Fur tado -, iretor Adminiltrliti,o

Po rtaria de
Alcidel Schumacher, P ,efeito Municipal de Cenoi

nhae, Estado de Santa Ca árioa, 00 UIO de loa. atri.
buiçõee legllil, etc., re.olve"

, Concedi r Licença
.

De cooformidade �om o 'artigo n.O 125, da Lei
0.0 413 de 24/3/58, à #aria Schirtei Brai, profellorll
do quadro do magi"íério municipal lotada oa Escóla
bolada Municipal dEiRio Pretinho, licença em prorro
gação por 30 dial �ra trat.ameoto de asúde conforme
laudo médico. a p'1!.tir de 25/11172; e para lub.tituí-la
designe a UI., Ce9'lia W. Munhoz. '

Caooinh8l, 30 de novembro de 1972.

AI) Alcides S humacher - Prefeito l\1uDicip�1 !
AI) José Bo it�cio Furtado - Diretor'Admini.trotivo

-\

I

Porta, ia de �O-11-72
Alcides Schuml cher, Prefeito Municipal de Ca

notnhas, Estado de S nta Catarina, usando de suas

atribuições,' resolve:
Conceder Licen� em Prorrogação

De acordo com o ar�go 125 da Lei 0.0 413 de

24/3/58. à Milton Alves nes, funcionário público'
municipal, padrão C.E.-U. lo' ,do no cargo de Auxi
liar de Arrecadação. pqr 90. di s, a partir de 27-11-72,
para tuta�ento de

s,aúde"
con 'Ii\�e.

laudo médico.
,

CanolDhas, 30 de novembro�� 1972. '

As) Alcides Schumacher - Prf'fe o Municipal

AsD JoSé Bonifácio Furtado - Direto" Administrativo

Portaria de 30-11-7'
Alcides Schumacher, Prefeito Muni��':al de Ce

noinha8, Estado de Santa Catarine, �sand de suas,

atribUições, resolve: "

�

Conceder Licença em Prorrogação, \.
\ ,

.

De acordo com o artigo 125 da Lei n.O 41
"
de

24/3/58, à José Ba,toLomeu Fedalto, funcioná ,'0
público municipal, padrão C.E.-14, lotado no carg
de Encarregado de Pessoal, por 90 dias, 8 partir de1

28/11/72, para tratamento de saúde, cf. �l.udo médico. \

Canoinhas, 30 de novembro de 15172.,
As) Alcides Schumacher - Prefeito Municipal
As) José Bonifácio Furtado - Diretor Administrativo

Portaria de 05-12-72
AleI es Schumacher, Prefeito Mun' pai de Ce.

noinhas, Es do de Santa C8�arina, uso de SUas
atribuições. r olve:

,,·C omhss, 05 de dezembro de 197,.

As) Alcides Schumacher - Prefeito Municipel

�s� José Bonifácio Furtado - Diretor Administrativo

" Pe.fro�r'
\

ral, que a ioaugu
Petrobrás" se rá hoje, às 15

Ramos 1206, esquio
CANOIN�AS-SC.

Tênis. C

Ações número. , 12, 14, 15, 20. 21, 26, 32, 33,
36, 37. 38, 42, 4 , 46. 48. 49. 50,
56. 57, 59. 64, 5, 68; 77. 82, 85., 8 87. 88, ,98, 99,
100, 113, 11 , 120, 123, 125, 128, 132, 136 e 137. '

CaD nhas, 07 de dezembro de 19

JAIR CORTE - Secretário

R EGJSTRO CIVlL
��"

\I��

EDITAL
Greio .costa. Escrivão �e Paz e O ' cis} ;do
ivil do município, de Major V' ira. Co
anoinh8s. _ Estado de Santa ,atarina

Faz 8ab que pretendem casar: Bo Iino FernaD�
dês de Paola e ertiliana Alves de Lima Ele, natural
at�te Estado, scido em Três 88,[ 8S, município
São Bento, no ,di 10 de junho de 9,21; lavrador,
solteiro, domicilia o e resident� este municfpio;
filhó de Franci�co eroandell d Paula e de 0008
Porcelina Pereira de ima. fal cldos. Ela, natural
deste Estsdo, nascida ne te mu icfplo, no" dia 27 de
novembro de

I

1924; dom ti , solteira, domiciliada
e residente neste muniei '0; filha de Dona Isabel
Alves de Lima, falecida.

Apresentaram os docum tos �xigidos pelo
Código Civil art. 189 Se algu tiver conheei
mento de ,existir ai um impedime to legal, acus�-o
para fins de dirt'it .

Major
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Sedan 1500
,

o Sedan apresenta externamente dois
aperfeiçoamentos visíveis: seus para-lamas dian

teir.?s foram red.es�nhadCls, passando agora a

abrir faróis verticais que pro'porcionam melhor
distribuição do facho de luz.

A tampa do motor, por sua vez, foi mu
nida de mais duas série! de aletas de ventila
ção, o que permite melhor refrigeração do
motor. Essas duas modifiCações externas têm
o mérito de aproximar ainda mais I) modelo
brasileiro .ao modelo correspondente de fabri
cação alemã. Isso tem particular importância no

que diz respeito às possibilidades de exportação.

o motor do 1500,· dotado de um novo
distribuidor combinado centrífugo e' a vácuo,
proporcionando melhor ignição em toda a gama
de rotações, bem como de um earbursdor com

nova regulagem, proporciona agora saldas mais
rápidas, maior capacidade nu subidas e melhor
aproveitamento do combustível.

o modelo básico Sedan 1500 possui chassi,
motor e mecânica iguais aos do modelo normal

.
,

Qiferenclando. se deste epenss pela maior so-

briedad,e 'do acabamento que foi modificado
nos seguintes detalhes:

- janelas traseiras fixas {opcíenalmenta bas
culantes] sem molduras cromadas;

- painel pintado na cor do veículo, centres
tendo com o cínzeíro "é' a tampa do porta
luvas que são em cor preta:

- capô da frente. sem ,o friso cromado;
- pisca-pisca, lanternas traseiras e estofamentos

iguais aos do 1300;

moldura do velocímetro, do marcador de

gesolíne e aro do volante pintados.

Variant tem
.\

.msrs conlorto
Características de bem-estar e beleza fo

ram acrescentadas na Variant, veiculo ideal

para a familia, devido a8 suas condições pecu
liares de, acomodação. Ventilação de ar forçado,
.através de aberturas nas laterais traseiras do

veiculo, proporcíonando uma renovseâo cons

tante do ar que entra pelo túnel de ventilação
I (frente), sem necessídade de abertura dos vidros.

Cabe salientar que os passageiros da nova Va
riant terão maior conforto no banco traseiro,
pois a linha 1973 proporciona 30 mm a mais
entre os bancos. As janelas laterais traseiras
sAo fixas.

.

A Variant também apresenta duas opções
para 1973. A opção 1 - Modelo básico - tem

fa'ixas decorativas pretas nos para-choques,
molduras das janelas sem os frisos cromados,
painel pintado na cor do veículo, contrastando
com o tampo do porta-luvas. e cinzeiro, em

preto fosco. Estofamento igual ao do 1300. A

segunda opção - Modelo normal - é mais �ofi8-
tieada,' com suas características de fino acaba

menta, novo descanse-breços, painel revestido
em preto, e a programação de novas cores e

padrões de estofamento.

Externamente merecem especial menção
as .lanternas tr&sei:a8, modernas, efici@nt�8 e

qe maior beleza do modelo normal.

Modelos
1600-TL

OI! novos modelos 1600-TL também apre
sentam como principais características: ventila

çâo de ar forçado, ou seja, renovação constante

do ar do habitéculo por intermédio de peque-
'

nas aberturas localizadas na parte lateral
superior traseira do veículo, como na Variant
e maior distância entre os bancos traseiro e

dianteiro proporcionando maior conforto aos

passageiros. Nos modelos 1600 ..TL esse aumen
to de distância é de 60 mm.

Os novos 1600-TL, são oferecidos em duas
versões: versão básica e versão normal

A versão bâsica, de chassi, motor e me

cânícs iguais aos da versão normal, diferencia
se desta pelo acabamento mais 'sóbrio, pelo
painel pintado na cor do veículo contrastando
com 8 tampa do porta-Iuves @ cinzeiro que são
em preto fosco, pelas faixas decorativas pretas
nos para-choques @ pelas molduras das janelas
sem os frisos cromados.

A versão normal é mais sofisttcada, rece

beu lanternas traseiras maiores, seu painel é
revestido em preto 'e seu acabamento tanto
Interno como externo é com frisos crome dOEI

que lhe dão um toque de beleza E. partículer
distinção.

.

As duas versões são oferecidas em novas

Icores e novos padrões de estofamento,

Os demais veículos: da Volkswagen não
tiveram alteração em suas Iinhas, mas serão

apresentados na nova programação de cores e

estofamentos da s4ri@ 1973.
•

Aque�lmento
O aquecimento na linha 1973 passou a

ser um equipamento opcional que só poderá
ser colocado na própria linha de montagem da

Volkswagen.

Pesquisas realizadas pela fâbríca revelaram
que openas 10% dos proprietáries de produtos
VW utilizam, e isso mesmo, esporadicamente,
o ar quente. Diante desse resultado, decidiu-se
eliminar da fabricação em série esse equipa
mento, pois assim foi possível manter os

aumentos de preço dentro de limites razoáveis.

Diagnose
Convencida de que a Assist�ncia Técnica

é um dos principais fatores de apreço de um.

veículo, a Volkswagen do Brasil criou um novo

tipo de atendimento técnico para que' Si'j�
ainda mais perfeita a manutenção de seus pro
dutos. Trata-se do sistema VW de Diagnose.
Ao invés da tradicional manutenção compulsória,
ou peja, uma série de operações padronizadas
a intervalos determinados, as Autorizadas VW
passarão 8. oferecer um relatório completo das

condtçõ as dos veiculas VW, a intervalos regulares.

Da planilha do Diagnose constarão os re

paros necessários, as pe ças 8 serem substituídas
e os preços 'correspondentes, de modo que o

cliente possa ter um panorama completo das
condíções de seu carro, podendo ele próprio
decidir quais os serviços a serem executados.

o Sistema VW de Diagnose funcíonará
mediante a combinação de modernos equipa
mentos en, um estende modulado que será ins
talado em todas as Oficinas Autorizadas da

Velkswagen, a partir do 2.0 trimestre de 1973.
,

[nlace
Unem-se hoje, pelos sagrados

laços do' matrimônio, na Catedral

de São José,· em Campo Mourão,
às 16 horas, os jovens ANTONIO

WILSON WIESE e MARILDE

BERNADETE CORDEIRO, de tra

dicionais faJ,Dílias canoírihenses•.

Ao jovem casal, "Correio do

Norte" envia sinceros votos de

perenes": felicidades na nova vida

que hoje abraçam.

AVISO

Documentos exigidos: Vida escolar; Certidão
cimento; Atestado médico e vacina.

IRMÃ CARMEN WELTER - Diretora

de nas-

,----------------------...---

Cin e V e r a Cruz'
!

(O LANÇADOR DE

SUClSOS)-:- A P R E S E N T A -:-

·HOJE. 20,15 h • cens, 14 ano. - pr grama duplo
Robert Mitchum e Georg Kennedy no

far-west americano todo olorido e

em Cinemascope:

EU A LEI
no filme:

E AS

Aguardem para o ano novo, Charles Bronson em

DOMINGO, a. 3,45 h - em ma Inê - censura livre
_
em .en.acional programa dupl

.

Basta,
I

'Tarzan
a Lei

DOMINGO, em dua
censure livre e

eis se..õe.: a. 19 hora.
ora. -- censura 14 ano.

11, 28. feira, a. censura 14 ano.

I

DIA 12, 3a.

Basta,
ceneuea 14 ano.

a Lei
OlA 13, 4a. feira. a. 2 ,15 h re8 - censura 14 ino.

.

"SE8SÃO DAS �OÇAS"
Formidável programa duplo \

1.0 filme: Vicente rice e ranco e Ciccio na

super média Co orída:

TARZAN AS
DIAS 14 te 15, 5a. e a. feira - a.20,1
A Metro apre enta a colossal

rida e Cinemasco
toda

filha amor

DIA 16, .ába o-a. 20,15 h, cen•• 14 an • - prog. duplo
1.0 filme: C arles Bronson e Robe t Mitchum no

colossal ,ang-baDg americano toho colorido:
\

íla O Caudilh�
2.0 filme: ercy Gonçalves. e Grande Otelo na

engra da comédia nacional toda �olorida:
e meu -Dólar. Falasse
domingo.. em duas .e.lõe.: aa 19 � 21,15 hora.

A Pa amount orgulhosamente apresenta o espetá
culo áxímo do cinema, colorido e em Cínemascope:

Romeu e Julieta
A para o Natal, Mazzaropi em:

o Grande Xerife Colorido

o Passageiro da Chuva
,--------------------------1
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NOTAS ESPARSAS

x

Já em nossa cidade o novo

Administrador Regional da CE
LESC, sr. Asteroides Santos da
Silva, que vem substituir o dr.
Câmara.

x x 'x

O mQU tempo prejudicou o

Festival Esportivo do Sossego,
reáltzando apenas a partfda de

fundo, vencide pelos laceis ante
o Ipiranga de Paraneguâ, pelo
marcador de .3 a 2:

O nosso amigo João. do Bra
desco, que viajou 3a. feira pata
São Paulo, foi homenageado
CJm um novo 'churrasco, na

,

noite de 6a. feira,' dia lo .. na

sedtl campestre do 58. feira. O
seu sucessor é o sr, José Maria

Sampaio, que procede de Tuba
rão.

Inaugura-se hoje em nossa

cidade mais um posto de gaao-"
lina. Trata-se do Posto da Pe

trobrás, d& firma Comercial
Pedrasani .. '

I X x x

A Construtora Marcondes de

Florianópolis, a mesma firma
que construiu o moderno Grupo
Escolar do Alto das Palmeiras,
foi a, vencedora para o prcsse
guimento das obras dos serviços'
de ebastecímento de água da
cidade.

x x

O baile do Chopp foi o grande
acontecimento do sábado último
em nossa cidade, com grande
frequencia e animação.

.

x xx

x x x Ó Hotel Guaraoy mudou d�
dono. Adquiriu-o o sr. Cornelío
TremI e na sua gerencie estará
o sr, Pedro Allege Filho.

.

O novo Prefeito, sr. Alfredo
/ de Oliveira Garcindo participou
de um curso de administração
em Florianópolis, a cargo da
SUDESUL.

x x x

\ x xx

Muita gente de Caaoínhas já
esteve em São Paulo, visitando
o Salão do Automóvel.

x x x

Afim de psraoinfar uma tur
ma de Formandos do. vizinho
município de Monte' Castelo,
deverá chegar hoje a nossa ci
dade o Deputado Therézio Netto.

Hegistro Civil EDITAI�
Maria Uba Andrade, Escrevente Juramentada do CartÓ'rio do Re-
gistro Civil Município, de Três Barrai, Gomsrce de Cencinhes,
Estado de S8 Catarina

.

Faz ,l9a l que pretendem casar: LENIRO WALDiR MAR
TINS e TE�EZ SCHIMASCKI. Ele, natural daste Estado" nascido
em Três �arras, 0.' dia 15 de dezentbro de 194/8; )avrsdorl solteiro,
domiciliado e reside' e neste Município; filho de Antonio aetins e

de dona Adelaide. M� ia Fernandes �MartiólI, domiciliado e residentes
neste Município. Ela,', tural deste Estado, nascida

I

Três Barras,
no dia 15 de agosto d�,1945'; doméstica. solteira; omiciliada e resi
dente neste município; 't" ilha de João Schimas i e de dona 'Maria

Conceiçã;r:: ��::�, d::i=�\�:Se��:si::n�es 2.

ate município.

SIDNEI COSTA e MARIA�LI> ARA 0" Ele, naturál de Soroce
ba-SP, nascido em Sorocebs-S \ no

.

17 de junbo de 1949; aux.

escritório, solteiro, domiciliado e�" esid nte neute município; filho de
, Mathias Cóats, falecido e de don osiae Genebra Costa, residente
em Sorooabe. Ela, natural deste 'do, nascida �m' Florianópolis, no

dia 11 de}un.ho �e 1948; domé Ica,,�lteira, �omiciliada e reside.nte
neste mUmcíplOj filha de Anto o ArauJ�, faleCido e de dona Cacdda

Bast�s Araujo, domiciliada é 'eside�te n'(��a cidade.

JOSE ALMIRIO KUHN
.
e RITA DE '.�,ASSIA ARAUJO. Ele,

Ilat,ural deste Estado, na� Ido em Urubici, no "ttJa 11 d,) novembro de
1942; armador, !lolteiro. domiciliado e residente""neste município; filho
de Mathia8 Kuhnen, lecido e de dona' Inez ,toch, domiciliada e

residente em Sio Jo quim, neste Estado. Ela, natural deste Estado"
nascida em Florian polis, no dia 29 de fevereiro de 1952; doméstica,
solteira, domicili a e residente neste município; filha de AntoniO
Araujo e de do a Cacilda Bastos Araujo, domiciliados e ::oes. n/cidade.

Apre ntaram os docum�ntos exigidos pela Código Civil art.
180. Se alg m tiver conhecimento de existir algum impedimen*o.
legal, Beus -o para fins de direito.

Três Barras, 02 de de�embro de 1972.

MARIA UBA DE ANDRADE - E8cre�ente Juramentada

Nota Imprensa
no Brasil, aneentea no exterior a

lerviço da Nação; ou por motivo
de eatudos, obrigado. a apresentar
Declareção de Rendimento. à
Delegacia do Tesouro Brseileieo
no Exteríor (DTBE);

c) Oa declarante. que apreeen
tarem ena Declaração de Rendi
mento. fora do prazo;

li) Os declarante. que, ausentee

temporariamente de leu domicílio
fiscal, apresentarem sua Declaração
fora do Região Fiscal Q que elti.
verem [urisdicionadce (Declarante.
em- 'I'râneito);

-

e� O. declarante. que aureeen
tarem, sua Declaração de Rendi
mento. fora de leu domicílio'
Iiscat, embora na mesma Região
Filcal. Somente 011 Orgão. da
Secretaria da Receito Federal
poderão 'receber Declerações de.
Hendimentoe fora dOI prazo. el
tabelecidos e/ou· de declarante.
em trânsito.

Quanto li Rstificeção de Per
manência de bancos no sistema
além de fixar' o ritual neceuário
a garantir êxito na execução dOI
trabalho" eaclereoe que OI banco I
deverão enviar funcionário. de
cada eetabelecimento (de cada
Agência Bencâria) 80 Centro da
Tceioamento e Dalenvolvimento
do Penoal do Mini.tério da Fa-
zendo (CETREMFA), para trei·
namento, de acordo com Oli pro
gramaI eiitabelecidol. Por outro

lado. nenhuma remoneração lerá
devido às organizaçõe. bancária.
em rezão dOI serviçol alulivó. à
Vinculação Bancária. nem poderá
lhe ler exigido o c,umprimento de
qualquer formalidade não previwta
em lei, regulamento ou ato ex

preno ie autoridade competen�e.

•

A Delegacia da Receito Federal,
em Joinville, por intermédio de
lua Aueuoria de Relaçõel PÚ-
blico. informa: '

Atravé. de Instrução Noririati.
V8 n.o 041, .de 7 de novembro
último, do Senhor Secretário da
Receita Federa), foram bRinda.
.normal dieciplinadoras da Vinco.
lação Bancária e do' Ratificação
de Permanência de baneos DC

Sistema de Arrecadação, visando-ee
a execução dOI tereíss de arreca

dação e diatribuição dOI documen
tai reletlvos à. penoa. fíaical
declarante. do Imposto de Henda,
'em face da aproximação do exer

cício de 1973.

Inicialmente estabelece a citada
Instrução Normativa que a Viu
culação Bancária coneumar-ee-â,
em cada exercício. com a entrega
da Declaração de Rendimento. "
Pessoa Fíuca, eml estabelecimentc
bancário devidamente credenciado'
e de livre escolha do declarante.
O estabelecimento- I)ancá�io esco

lhido lerá o cseal de comunicação
entre Q Secretaria da Receita
Federal a o declarante, para o

fim precípio de entrega e recebi
mento do. documentos relativoe
ao Imposto de Rendo.

A Delegacia da Receita Federal,
em Joinville, por lua Allenoria
de Relaçõel Pública. infOrma:

A vinculação bancária. nãô obri·
ga o contribuinte a efetuar pa·
gamento do impolto DO. sitabele·
cimento a que e.tiver vinculado,
podendo fazê lo em qualquer outro
integrante da Rede Arrecadadora
de Receitai Federai•.

. São OI leguintel OI' caiai que
OI declarante. nãó elltão luj"ito.
à Vinculação:

'

a) O. declarante. domiciliado.
eoi localidade onde não exi.te
eltabelecimeDt.,o bancário integran.
te da Rede Arrecadadora de Re
càit81 Federai.;

, b) O. declarante. domiciliado.

L I'Q U'I D A ç A O

baixos
_

_-

------------�
. Ventla conhecer deI

- de

A. pelloRIl fí,icas que tiverem
Imposto de Renda a pagar ou

direito à reltituição do -Impo'tv
pago fl mail deverão apresentae
suai declaraçõee de rendimento!
relativa. 80 exercício de 1973, até
o dia 26 da março, segundo :ie·
termina, portaria auioada, pelo.
ministro Delfin Netto.

,

A -portaria fixa, einda, o prazo
até 27 de abril para &11 penoas
fí.icn que eativerem : iseutae do.

pagamento do )mpoeto por apre
lentarem renda líquida inferior 8'

Cr$ 7,600,00 mal que aarão obri
gadal a epresentar declaração de
rendimentos por outro. motivoe,

1

Ei. a íntegra do portaria:,
PORTARIA N.o, 278, de 16 de

novembro de 1972

O Minietro da E,tado da Fa.
senda, DO, UIO de Illal atribuiçõee,
e comiderendo a conveniência de
escalonar OI praZOI, de entrega de
declarsçêee de fendimento. para
simplilicae e racionalizar ai ativi
dade. de recepção e procenamento;

�on.iderando o dieposto no.

artigq i.o.do Decreto- Lei n, '1198,
de 27 de dezembro de 1971,

RESOLVE:

A. pelloa. fí,ical, relidentel oU

domiciliado. no Paí., obrigada. II

apre.entar Declaração de Rendi·
mentol relativa ao exe:cício finaD'
,cei�o de 1973. deverão fazê· lo.

,nol leguinte. prazo,:

a) até 26 de �arço - a. que
tiverem 'impo.to 8 pagar ou di
reito á re,tituíção;

b) até 27 de abril - ai que
e.tiverem ilentae do pagamento
do impo.to por apre.enterem reD·

da líquida inferior a ,Cr$ 7.600,00.

a) ANTONIO DELFIM N�TTO
Mioiatro da Fazenda

em Fórmica nas I

--------, "

��-..._...._,
•

mais uma ,banquetas'

perto as facilidades para

C,opas
,,"'

S-H�/

pagar,
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