
Discurso proFerido pelo
Secr�tário da Fazenda do Estado,
Sr.,Dr. Sérgio Uchôa de Rezende,
quando recebeu o titulo .de

"C·d d- C h II
I �'ao enoin ense

Minhas Senhoras, meus Senhores:

.

A sabedoria da India milenar compara, comumente, as
atitudes das pess?�s as pedras atirada's, n';1m lago calmo. Ao
tocarem .a superfície das águas serenes, forma,m eles círculos
concênt�lcos, que se ala,rgam até tocarem' as margens, numa
pro.porçao de causa e di.'lto aparentemente descabida. E quanto
mais extenso for o lago, tanto mais amplos serão os círculos,

Assim, também os gestos humanos encontram resso
nância nos nossos semelhantes provocando deitos os mais
inesperados.

� é por isso que, na confirmação dos 'ensinamentos dos
filósofos índús-rne encontro hoje, aqui, participante' desta
honrosa e d�!.!venecedora c.erimônia, que lie nos afigura como
o cir�ulo mais amplo, ocasíonada pela pequenina pedra que
lancei no lago de vossa aptidão, da vossa sensibilidade e da
vossa hospitalidade, tendo como cenário esta mesma casa,
como teto este mesmo céu.

Gesto tão pequeno, formador de tão grande efeito.

Nós, os seres humanos, temos a indisfarçável tendência
de' agruparmo-nos sempre em círculos, de diâmetros tão'
menores quão maiores fossem os graus de intimidade e

afetividade. Reunimo-nos tal qual a pedrinha do lago, em

conceitos grupsís de Pais, Estado, Município, cidade e família.
Em alguns desses círculos somos membros natos, noutros o

somos por adoção. Q.uizeste agora" generosos que sois, ado
tar-me como filho deste MUQicípio e irmão coestaduano.

Irmão vosso já o sou. Há muito liguei-me por laços
de profunda afeição ao ,Estado de Santa Catarina e estabe
leci o círculo mais !ntimo, que é o da familia.

Aqui nasceram os meus filhos e aqui' vêm sendo edu
cados no amor à' terra, e é aqui, ainda, que, cotidianamente,
nas ·alegrias e nos dissabores, comuns 'a todas as vidas hu
manas, vivo e trabalho.

As vossas paisagens, se foram tornando, paulettnamente,
as minhas paisagens. Não IlÓ as da natureza como também,
as humanas.

. E, dentro da vossa generosidade, por me reconhecerdes

irmão, me fazeis hoje, na singeleza dos grandes gestos filho
de Canoinhas.

É a resposta à pedra que lancei no lago - para nos

lembrarmos ainda da filosofia índú - voltais como outra:

o de me fazerdes cidadão de Cenoínhas,

Mas ela também, ao tocar a superfície e ao afundar

nas águas da minha sensibilidade, provocará outros círculos:
,

os do constante interesse, os da permanente afeição e os

desvelos filiais.

Muito obrigado.

. É, portanto, numa ousadia que vossa bondade me per

mite, que, 'neste momento em que me chamais de irmão e

filho, venho eu, perfeitamente consciente da honra, mas

também da responsabilidade que tais títulos me atribuem,
vos lançar um repto e um desafto . de honra.

Vive o Estado de- Santa Catarioa, uma potente maré

de desenvolvimento econômico. Profiam, os municípíos deste

E�tado, no epressamento sadio da competição legitima.' em

serem: o primeiro no trabalho o�deiro, o porta b�ndelra do

progresso material e o pioneiro do bem estar social.

O Estado como urn todo, obediente à batuta de seu

chefe - Govemsdcr Colombo Machado Salles - Iastru

mentes afmados na execuc;ão da mais bela sinfonia do

homem _ o trsbalho, lança 80 Pais as Dotas de seu cresci

mento -- 14,84% - como quem chama: ... Brasil, estamos

presentes!
.

Juntemos senhores, nOS80S eEforços para alcsnçarmoe

parâmetros ainda mais arrojados.

Conside-remo-nos no inicio dá longa ca.nínhada, Até

agora contentamo-nos em apoiar empreendimentos. com.
grande absorção de mão de obra.

Precisamos iniciar ação - vós e eu - cada vez mais

intensa, que elimin� as técnicas que apenas consolidam nosso

atrazo e construamos o ambiente necessário para o salto

tecnol6gico propiciador de função multiplicadora para o

coejunto da economia.

E se squí constituir-se um polo gerador desta idéia, .o

apoio governamental não há de faltar, para que poss.amos
oferecer a excelência da mão de obra regional, a capaCidade

" . 't futuro
ímpar de seus elÍlpre�ários e, assim, ao CI armo.s, em
próximo "Canoinhas" o que venha à mente sE'Ja uma frota

potente 'de naves poderosas, a navegarem, ousa.das, e �egu
ras, aportando o fruto do seu trabalho, da sua Indústríe e

da sua força, como mensageiro!! do progresso e do be,m
estar de todas latitudes desse circulo maror, de todos nos,

que é o Brasil.
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Desenvulvimento e reflexos
Os reflexos positivos do nosso atual

desenvolvimento já se fizeram sentir por
ocasião das recentes festas natalinas e

fim de ano.

O movimento citadino do comércio
aumentou consideravelmente, com alguns
comerciantes despreparados ao volume
das compras efetuadas.

Todos, satisfeitos, comentam 0" suce

dido e emitem opinião a respeito. Não há
dúvida e é evidente, devemos tudo ao

nosso atual desenvolvimento.

Não há. mais o fantasma do desem

prego na cidade. A instalação de novas

indústrias, como a ampliação de outras,
gerou novos empregos e todos, especiali
zados cu não, têm trabalho assegurado,
importando-se, por absoluta necessidade,
alguns operários especializados de outros

centros.

As várias e grandes firmas constru
toras da fábrica da Rigesa, com. centenas
de empregados, contribuiram sobremaneira

para o' acontecimento. É que vários de
seus dirigentes e empregados passaram o

o Natal e fim de ano em nossa região e

aqui efetuaram as suas compras.

E esse desenvolvimento, que já está

aí, trazendo os seus benefícios para todos,
nós o devemos, é míster que se diga e

afirme, a ação empreendedora de nossa

classe empresarial que atendeu, de pron
to, ao chamamento do Governo à partici
pacão do Desenvolvimento Nacional, aos

Governos do' Município, Estado e União,
'pelos incentivos, enfim, ao trabalho e

esforços conjugados de todos.
O concurso da Licopar que foi reali

zado em todo o Estado de Santa Catari
na, nos Estabelecimentos de Ensino do
1.0 e 2.0 ciclos, versando, sobre redação
baseada em pesquisa sobre o problema

da toxicomania. 'A finalidade do concurso foi realizar
uma campanha anti-tóxico e despertar a juventude estu
dantil para os problemas relativos aos viciados em tóxicos.

E esse notável desenvolvimento de
verá acentuar-se, ainda mais, a partir da

Notas de

falecimento
Faleceu dia primeiro último,

em Curitiba, onde agora residia,
o sr. LEOPOLDO BUBA, squí
bastante conhecido e onde exer_'
ceu, por muitos anca, atividades
comerciais. Nossos pessares à
família enlutada.

x x x

Também faleceu dia 4, em
,

nossa cidade, em sua resídêncía,
após rápida moléstia, a vene

randa senhora, dona FlRMlNA
DOS SANTOS DE LIMA E
SILVA, viÍlva do saudoso Fran
cisco de Paula e Silva, tronco
de tradicional' familia canoí
nhe se, deixando, várias gera
ções. Seu sepultamento, bastante
acompanhado, ocorreu na ma

nhã de ontem para o Cemitério
Municipal. A família enlutada, as
condolências deste semanário.

Realizou-se no dia 12 de dezembro -último, o final
do concurso "Cidade de Canoinhas", quando os' alunos
do Colégio Estadual Santa (!ruz disputaram uma passa
gem de ida e volta. via aérea, até Brasília, numa genti
leza do Deputado Federal Aroldo Carvalho. Foi vencedor
o aluno PAULO NEUBURGER, do 7.0 grau noturno. v

Mais

2a. quinzena do corrente ano, quando do
funcionamento das ampliações das firmas

Zugman, Frigorífico, estas sitas no bairro
da COHAB 'e Zaniolo e Esquadrias São

José, no bairro do Campo d'Agua Verde.

A excelente imagem do nosso muni

cípio, acrescente-se, ainda para o corrente

ano, 'a conclusão' da nova estrada para
Mafra, Ginásio Coberto no Colégio Esta
dual, no alto da colina histórica e inau

guração dos serviços de abastecimento de

'água na cidade, além -da inclusão do
nosso município no Projeto Catarinense
de Fruticultura do Clima Temperado.

Estabelecimentos de
. Ensino de Canoinhas

em destaque
MARIA GORETTI RIBAS, aluna da

2a. Série do Curso Cíentífícc do Colégio
Santa Cruz e ISABEL CRISTINA SELK
ME, aluna da 7a. Série do Colégio Sagra
do Coração de Jesus, foram as vencedo
ras do concurso da LICOPAR, no âmbito
estadual.

Marja Goretti Ribas e Isabel Cristina
Seleme receberam seus premias (1.0 'lugar)

,

/

no valor de Cr$ 1.000,00, na Capital do
Estado, no dia 20 de dezembro pretérito,
nas mãos do Exmo. Sr. Secretário da
Educação.

um premiado

.MINERVA

PROGRAMA
Produzido e dirigido pelo conhecido narrador de rádio e

televisão, Paulo Roberto, o Projeto Minerva, do Serviço de Ra
diodifusão Educativa do MEC, lançará a partir do primeiro do
mingo de janeiro, seu novo programa de lazer cultural, intitulado
"NOSSO DOMINGO MUSICAL".

O programa de estréia reunírâ uma série de yalsas, cujo
tema escolhido é a "Valsa Através dos Tempos".

COM· �NOVO
DOMINICAL
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CORREIO DO NORTE

I
indicato dos Trabalhadores nas Indústrias da

.;Construção e do Mbbiliário de - Cenolnhes

Comunicaçâc
Indústrias

,Optante
Não Optante

Indenização, Anos

Aviso Prévio

13.0 Salário

Salário"Família

Férias vencidas

Férias Proporcionai.
Prejulgado 14/63 .

Prejulgado 20/66
Saldo de Salários

Previdência

Previdência 13.0 Salário

Adiantamento

�

A - Rescisão

06.31 ..1973

Fpolis (RICA) 29·

Fruticultura de Clima Temperado
Segundo informações do Se.;.

eretárío Glauco Olinger, dEI

Agricultura, diversos técnicos
da COTIA, uma das maiores

organizações cooperativistas do

pais, com sede em São Paulo;
estão percorrendo o Planalto

'Registro Civil

O cid dão Benedito Silva, Presidente do "Sindicato' dos Tes-

I'. balhadores Da8 odú�trias da Consteução e do Mobiliá�o de Canoinhas",
,; leva ao ccnheci ento dali senhores empregadores q�&, de acordo com

: 8 PORTARIA INISTERIAL n." 3.330, de 25 outubro de 1972,
publicada no Diár Oficial da União no dia 6 .� dezembro do sno

I findo. estando prev ta sua vigência para.o dia r de fevereiro prôxi-
I "mo vindouro, atend á todas aS rescisões de ntrato de trabalho,
submetidas à bomolo ação desta entidade, epôs

"

data acima indicada,
com obedecimento da eguinte orienteção.

'\

1.0 - As r chões de contrato d/trabalho deverão ser

prece idas OQ seguinte nov, modelo:

Rescisão d Contrato d, Trabalho

n
D
U .

ar dispensa sem [uste causa

D ..
'

or dispensa com justa cause
,'I

Empresa--------------�--------_+'---------------------
Endereço ---,�'-----------T-----------F---------------------

Empregado
.

tps ------ ---------

Regíeteo n.? Cargo ( Admissão---/--/19-_
!

Desligamento em--/-'-/19 aior RemuneraçãoCr$--_
Aviso Prévioem-/-/19- D clarl:çil:o de Opçãoem-/-/19_

Discriminação . Verba.4} Pegash

c-s j C(J�ipsões Cr$-----

Cr$ r Horas Extras Cr$----

Cr$ Gratificação Cr$ _

Cr$ Taxa periculosidade Cr$ _

c-s Taxa iasalubeidade Cr$---

Cr$ Cr$ _

Cr'll..
'

__

li

Total,.' íquido
Recebi da firma �l quantia líquida, e

em moeda corrente DO país, 0/ ·pelo cheque vis'Bd
Banco__ I.' como

.,

rescisão
:-
côotratual.

. I,_.!--de-----4----de 19--

Documentes ai)l'esentàdo�í1l - F GTsf ----;-_. _

6 últimos recolhimentos, i 'clusive sobre o m�s da
rescisão; 10% quando f ).' o caso, computados
juros e correção monetári ;

Autorizeçito para movime,' tação da conta;
Pedido de Dispensa (3 "as);
Rescisão �em 4 vias�;
LRE; .

CTPS;
Procuração.

pedido de dispensa
acordo

Fez aaber que p ten em casar:

SEBASTIÃO RO RI UES e

SEVERIANA RI E RO DE.
SOUZA. Ele, natural ste E.ta.
do, naecido em Cari] • município
de Papanduva, no d 15 de ia.
neiso de 1934; lavra r, solteiro;
domiciliado e resident neste mu

nicípio; filho, de Ao onio Rodri
gues e de lQa. Cândi

, Conetante,
domiciliado. e reei ntel neste

município. Etll. 'tural deite
Estado, nascida em {; rijo•• muni-

.

cípio de Papanduv , ,00 dia 30
de abril de 1936; mêrtica, 101·
teira, domiciliada e re idente neste

município; filha d edro Ribeiro
de Souza e de do a aria Alve.
de Souza, domici ad I e reaiden
te. neste municí io.

. ,

Cr$ ,:
Cr$�
Cr$�.

ii Tof 1 Bruto
Desconlos

.

I

Cr$_,.:,�' _

Ci$.,._I_--

Cr$ __

Cr$---_

Cr$--__

C.$ _

Cr$---

c'

----contra o

de meus direitos Da

Enoje. Machado da Costa
Escrevente Juramentada

contrato

em justa ca�sa, ou
ENTOS APRESENTADOS:

1 - Último. !ei. r colhimento. do FGTS, inclusive o relat] o ao

mêa da rescisão, 8Vi lO prévio e 13.0 salârío !! 10% sobre o

conta vinculada, se for o cala;
2 - autorização .. ra movimentação da conta vioeulada;
3 - formu:ário . re.ci.ão aprovado pela PM. 3.330/72, preen ida
em 4 via.;

,

,

4. - livro ou fi a de regiltro de empregado.;
5 - procuraçã do prepoltO do empregador;'
6 - carteira p üfiuional do empregado com !lI anoteçõell atualizada •.

B - Rescl. €lo de contrato de trabalho por 101-
clati a do empregado sem justa causa

(ped do de demiSSão)
DOCUMENTOS APRESENTADOS: .

de Diepenla, em 3 via�;
rio de relcitão (Portaria Mini.tariaI n.O 3.330/72,

preenchido 4. via.;
3 - último. lei. recolhimentol do FGTS, inclulive ao mê. de

..

Prenidente

) Catarinense pare. estudo das

poseíbítídades da compra de

1.000 alqueires de terras,. onde

pretendem desenvolver 8 fruti
cultura de clima temperado com

agricultores associado!'. O em

preendimento que segundo o

sr" Glauco Olinger promete ser

um dos mais expressivos no

setor, está sendo assistido pelo
Especialista japonês KENSHI

USHIRISWA, assessor do Pro

jeto de Fruticultura em execu

ção pela Secretarie da Agrícul
tura etravés da ACARESC.

dePecuária
Ltda.

. Cooperativa Agro
(anoinhas

ASSE BlEIA GERAL ORD!NARIA
.._;,J'

"""0"'
....

Convoca o
De ecordo co os Estatutos Sociais, ficam onvocados

os senhores associado da Cooperativa. Agro ecuáría de

Csnotnhes Ltde., em pl no gozo de seus ditei

8 Assembléia Geral Or 'nária, a ser realiz 8 em SUIi sede

social, sita na Rua Paulo Ritz�8nn,· n." 2Q nesta cidade de

Canoinhas, Estado de San a Catartna, à', 7 horas do dia 9

de março de 1973, em PRI EIRA CONfVOCA�ÃO com o

mínimo de 2/3 de seus asso iados, às 8rhoras em SEGUNDA

�ONVOCAÇÃO com o míni o da �tade e mais um de

seus associados, às 9 horas e TERtEIRA CONVOCAÇÃO
com a

prese.nçs
de no mínimo O }tiez) assocíados, no qual

havendo número legal, será dísc ytda 8 seguinte

·ORDEM D.

1) Apresentação, discussão e j�lge e'nto do Balanço Geral
e demais documentos do xercíc o de 1972. Parecer do
Conselho Fiscal e o Rela rio da íretorra,

,.
.

2) Destinação.des Sobras e pp
"

8S verífícad s no ex ercícto de 72.
...

3} Eleição do Conselho d "Admíntstreçã e suplentes para
o biênio de 1973/74. '

4j Eleição do Conselho. Iseal e suplente pare o

5) Fixação do Prelo re do Presidente, e céd la de pre
sença dos COD elheiros.

.6) Outros assunt
. 'd'e interesse da' Cooperativa.

OBS: 8) O regi. 'ro de chapas, para concorrerem SR e íções
aos c.�gos de Conselho de Administração e Fi .al,
dev ,'ão ser feitas com 30 dias após a publícação
do dítal de Convocação;

b) �,'ra efeito de cálculo de "quorum" para instala-
o de Assembléia, esta Cooperativa tem
24 associados.

Canoinhas, 29 de dezembro de 1972;

WALDEMIRO NOERNBERGER - Presidente

AVISO
o Delegado de Polícia do Município e Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

AVISA aos interessados que acham-se abertas as

inscrições até dia 31 do corrente aos Cursos de Delegado
de Polícia, Comissário de Polícia, _ Escrivão de Polícia,
Perito de Trânsito, Agente de Polícia e Motorista Policial.

Os interessados poderão procurar a Delegacia de
Polícia desta cidade, para melhores esclarecimentos.

Canoinhas, janeiro de 1973.

Miguel Amir Adur
2 o Sgt. Resp. p/Delegacia de Polícia

Publicação Oficial da·

PREF URl MUNICIPAL DE CANO DAS
N_o

o cidadão A
.

e. Schumacher, Preíei Municipal de Caooi.
nhBl, E.tado de Santa arin8, 00 010 lua. atribuiçõe!, relolve:

meDiaI,

ooillhal, 22 de dezembro de 1972.

Ae) CIDE3 SCHUMACHER - Prefeito Munic" ai
Ao� JOSÉ BONIFACIU FURTADO - Diretor Admioiltrativo
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Tabelionato Paula' S. C�rvdlho
EDITAL �/

.

/
em Cartório, na Rua Vida�s Edi-

fício do um,. para serem protestadóse" por faita de
. aceite e paga nto, os seguintes tít� uma duplicatade n.O 4721, no va r de Cr$ 276,4.;, encida em 30.10.72,apresentada, pelo Ba o do Br� ;;/S. A., emitidada porDakar Comércio de Aut Peça ?'Ltda., contra Moreschi e
DaJzotto Ltda.; quatro • 'notas promissórias nos valo
res de Cr$ 604,16 cJ á ma,. vencidas e� 16.07.72,16,0872,16:09.72 e lWfÓ 72, em' 'das por Crefipar S.A., Cré-
dito,Financiament�. 'Investimento contra Renato Utpãdel,

Por nãq/ �r sido possível en ntrar os referidos
responsáveis/ pelo presente intimo-os para os fins de
dirpito e ,;,. mesmo tempo. no caso de o ser atendida
esta int> ação, notifico-os do competente p testo.

!:,,)7Canoinhas, 27 de dezembro de 1972.
'

�i
Paula. S. Carvalho - TABELIÃ

FpoUs (RICA) 29

japonês quer produzir
no planalto

o Secretário da Agricultura, Glauco Olínger, in
formou que um dos maiores produtores de MEL do Japão
está percorrendo o polígono da Fruticultura, verificando
as possibilidades da instalação de grandes Apiários

I

na

região planaltina do Estado. O objetivo é a produção de
Mel e Cêra, e o melhoramento do processo de poliniza
ção das árvores frutíferas.'

mel

Novena Poderosa ao

Jesus deMenino Praga
Oh, Jesus que disseste: «Pede e receberás, procura e

ficharás, bata e a porta se abrirh. Por Intermédio de Maria,
Vossa Santa Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha
.prece seja atendida (menciona-se o pedido).

Oh, JE'SUS que dtsseete: «Tudo que pedires ao Pai em
meu nome Ele atenderá». Por rntermédío de Maria, vossa

.

-

, .
,

(Santa Mãe, por quem humildemente rogo ao vosso Pai em
vosso nome para que minha oração seja ouvida (mencio-
na-se o pedido],

'

•.
-.

Oh, J,esuB que disseste: «O céu e 8 terra passarão, mas
a minha palavra não passará».' Por. intermédio de Maria"
vossa Santa Mãe, por quem que minha oração seja ouvida
Om@nciona-se o J?edido).

Rezar três Aves Marias e uma Salve Rainha. Em casos
urgentes esta novena deverá' ser feita em horas (nove horas).

Mspdada . publícar por ter alcançado uma graça.

H T A

Prezados Senhores:

Tenho a honra de levar ao vosso

conhecimento que em data de 25
de novembro de 1972, foi empoa
sada a nova Diretoria de D0880
G}l�be, que ficou astoim constituída:

Peeaidesfe: Silvio A. May8r.
Vice/Presidente: Wilson MUfara
1.0 Secret'rio:

Laerte Luiz Woiciechcw.ki
2.0 Secretário: Haroldo Prust
}.o Tesoureiro: Aziz José Seleme
2.0 Tesoureiro:' Antonio Simões
Orador: Antonio Weinfurter

Na mesma' oportunidade foi
realizado o tornei" eotre 08 asso·

.ciadcs para a escolha do "REI" A partir do dia 1.0 de janeiro os preços dos cigarros sofrerão
majoração de 20 por cento, em média, de acordo com a Portaria n.o 320,e "CAVALHEIROS", que foram assinada pelo ministro interino da Fazenda, José Flávio Péeorara, Haverá

08 seguintes: I .�iscalização para evitar a venda de estoques antigos com preços novos.
.

'

(Gazeta do Povo) ,

Rei : Miguel Oliscovicz
1.0 Cavalheiro: Haroldo Prust
2.0 Cavalheiro: Wern2lr Kelloer

Sendo o que se me oferece
para esta oportunidade, firmo-me

.

Atencioll.amente

Recebemos e agradecemos
a seguinte (omunicaçao:

Clube de Bolão

"Fantasma"
Canoinbas. 15 de dezembro de 1972
Ao Iornel Correio do Norte
NESTA

Laerte Luiz Woiciechowski
Secretário

es

Para, seus. impressos

PROCURE

Impressora Ouro Verde

A
.

casa dos bons serviços

COMPl�E MAIS

Gt\STA� MENOS

de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Vocês sabiam?
Que só num mês a indústria automobilística nacional fabricou

nada menos de que 44.995 veículos? Pois é verdade e isto aconteceu no
mês de setembro. E mais: vocês sabiam que já estão sendo emplacados
em Curitiba mais de 60 veículos por dia? É só multiplicar para ver o
número de carros novos que entram nas ruas de Curitiba por mês ... DaL.

(Ooluna de �ino AlmeJda)

Cigarros vão subir no ano novo

Dr.' Dino Almeida é cidadão de Matinhos
Pelos relevantes serviços que prestou ao desenvolvimento de

Caiobá, através de SUI1 coluna na Gazeta do Povo. o jornalista Dino
Almeida vai receber em sessão solene da Câmara Muríícípal de Matinhos,
o título de Cidadão Honorário daquele município. Há mais de uma década
que nosso repórter social tornou-se defensor das soluções para os proble
mas de Matinhos, tendo inclusive lutado pela fundação do município, Estaé a primeira vez que um colunista social paranaense recebe tal honraria.

(Gazeta do Povo)

Brasília tem coleção de armas pa�a o museu
.

A mais valiosa coleção de armas do país foi adquirida pelo go
verno de Brasilia e suas 1.500 peças ficarão eneatxotadas num prédio do
Distrito Federal. até que seja construido um museu na cidade para abri-.ga-las. I:..s armas foram colecionadas pelo sr, Arlindo Zatti que as vendeu
por Cr$ 1 milhão. A coleção, que ocupava nove peças de um apartamentovizinho ao de seu ex-proprietário. foi Ielta em aproximadamente 60 anos
e, nos últimos dois anos, suscitou muitas contravérsías tanto pela avalia
ção que o sr, Arlindo Zatti fez para vendê-la - Cr$ 3 milhões -:- como
pelo divulgado ínteresse do milionário Nelson Rockfeller em adquírí-la. As1.500 armas entre as quais se encontram 520 modelos diferentes de revól
ver de diversas épocas, garruchas, pistolas de prata e espadas paraharakírl, foram levadas para Brasília em abril. em caminhão do exêreíto
escoltado por duas camíonetes. (Gazeta do Povo)

Esteve em nossa cidade a srta. Soely Bertão, prezada cronistasoclal da cidade de Canoinhas. Sua. vinda a Papanduva prendeu-se afinalidade -espeeíüce de sua função, .aasuntoa sociais na pauta de seus
comentàríos.

Salve. mil novecentos e setentà e três
.!los primeiros dias do ano nOVO, este colunista 'vem agradecer oapoio e colaboração que foi distinguido no decorrer de 1972, apoio este

por parte de meus amigos, assinantes, anunciantes, inclusive de todos quede uma maneira ou outra, deram o seu estímulo para que. esta coluna
pudesse vencer mais um ano de luta, na ârdua missão de informar. Meu
agradecimento especial aos Diretores do no sso "Correio do Norte", aos
colegas da redação, ao chefe da revisão que tão bem tem se conduzido,finalmente ao resto do pessoal da Gráfica os' meus mais reconhecidos
agradecimentos e a, certeza da minha eterna gratidão, formulando votosde um 1973 cheio da mais completa felicidade, muita paz e saúde, votos
extensivos aos famiUares.SALVE MIL NOVECENTOS E SETE�TA E TRÊS.

Cronista Soely Bertão visita' Papanduva

Aprovada no Vestibular Daisy Karasinski
-

A srta. Daisy Karasinski, filha do distinto casal sr. Alais (Oídonía)Karasinskí, foi aprovada com distinção no Vestibular no Curso de CiênciasSociais pela Faculdade de Ciências e Pedagogia da cidade de Lages-Sf).Os parabéns da coluna à srta. Daísy, extensivos a seus progenitores.

Passarela da Sociedade
Quem festejou idade nova dia 3 último, foi o garotinho AloisioPartals Junior, filho do distinto casal sr. Aloisio (Maria) Parta la, ele Prefeito eleito em 15 de novembro p.' p.

* Dia 30 de dezembro, foi realizado o tradicional baile de São Silvestre
na Sociedade Hípica Papanduvense, acontéceu no día 30 para poder contarcom o famoso conjunto musical The Flingstones, da cidade de Videira-Se.

Um por semana - JORNALISMO: A vIda' dos jornalistas 'apareceaos olhos de toda a gente como um castelo maravilhoso,iluminados pelosfocos 'alérgicos da publicidade e da fama. Mas os que mourejam na im-
prensa, bem sabem o .que ela vale. (Gustavo Barroso) .

Faça ou renove sua assinatura do

CORRE.IO DO NORTE
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Recebemos
seguintes.
Natal e

e agradecemos as

·mensagens de
Ano Novo:

.

, Do Dr. Saulo Carvalho e Familia, Assocísção Comercial
e Industríal de Canoinhas, Abrahão Mussi S. A. - Ind. e Com."
,J. Côrte, Núcleo Regional do SESI, Deputado Benedito Therézio

, de Carvalho Netto, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canoi
nhas, Serviço de Imprensa e Radiodifus§o do Senado Federal,
Banco do Es'tado de Santa Cetarlna, Escritórb Local da Acaresc,
Eugênio Lapagese - Secretário Extraordinált'io para os Assuntos
do Gabinete Civil do Governo do Estado de Santa Catarina,
Volkswagen do Brasil S.A., Renato Qtte Representações, 3M do
Brasil Ltde., FETAESC, Criancinhas do "Lar de Jesus, Acary e

Francisca, Orlando Froehner e Clara, Gráfica. Mary S.A., Repre
sentações Ernesto Mey ..r Ltda., Secretaria d.l! E�ucação, Deputado
Francisco Libardoni e Famílía, Dívísâo de. Produtos Químicos,
Pastor Guenther Rueckert e Esposa,

.

Deputado Aroldo Carvalho
e Família, WIldner S. A., Grupo Chaves Barcellos, Asscclsção de

Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, Cerâmica Mercílio
Dias Ltda., Deputado Federal Dib Cherem e Família, Evelásio
Vieira e Família, Casa Dr. Rolando Lourenço Malucellí, Expresso
.Catartnense de Transportes Ltda., Com. e Repres. Santa Helena
Ltda., !rmãos Procopísk & Cia. Ltda., Casa do Jornalista de San
ta Catarina, Coordenação da Organização da Produção e Abaste
cimente, Fundação "Casa do ,Estu,dante Universitário" do Paraná,
3.0 BPM Januário Côrte, Ministério das Minas e Energia, Sena
dor e Sra. Lenoír Vargas, Gioásio Moderno "Vidal Ramos", Cia ..
T. Janér, Irmãs do Colégio "Segredo Coração de Jesus", GeBê
Comércio e Indústria Gráfica Ltda., Basilio Hurnenhuk & Cia.
Ltda., Cromocart - Artes Gráficas S,A., Funcionários ae Correios
e Telégrafos.
,.

n

o . PRESIDENTE
DAVID L. LUKE UI NOS VISITA

.

O Presidente de nossa matrj� nos, Estados Unidos, Sr.
David Luke III, esteve recentemente no Brasil em visita 6S
nosses operações de Valinhos, Escritório de Vendas em São
Paulo, Departamento Florestal, e obras da nova fábrica em

Três Barras.

Durante sua visita o Sr. Luk-e estabeleceu inúmeros
contatos com vários dos mais atives homens de n@.gócios de
nossa comunidade e do Brasil. Visitou também algumas das
mais medernas fábrtces de;! nosso parque industrial. Teve
também a oportunidade de trocar idéias com os lideres da
comunidade industrial durante almoço que lhe foi oferecido
em Campinas e lantar em São Paulo.

Retornando aos Estados Unidos, o Sr. Luke enviou
correspondência ao nosso Presidente, Sr. Herrtson G. Hull
Jr., onde mostrou-se muito bem impressi_onado com o dinâ
mico progresso de nosso povo e de nosso pah., .

. (

«Fiquei muito Impresstonado com 8S sadias politicas
fiscal ,e- monetáría adotadoa pelo Governo Braslle írn, as quais
deram estabilidade e força á economia brasileira.

.

Impressionou-me também a sabedoriausads na manipu
lação de todos os recursos da Nação, o que tem ocasiooadl)
um crescimento ·industrial sem prece'dentes em sua história».

I

cAind9 mais impressionante do que ess� progresso
material sãc os. beneffci09 dele advindos, que se somam

para o àeneficio, dt! um número cada vez m;ior da popu
lação. em metétia de oportunidade de edu,cação, modernss
moradias e concreta melhoria no seu nivel tie vide-..

"Fiquei ci�nte do maravilhoso SE'nso
- do' orgulho entre

os brasileiros com respeito às conquistas de seu pais. E!!se
.

orgulho certamente é responsável, em grand� parte, pelo
sucesso que está sendo conseguidlJ".

'

O Sr. Luke também indicou estar muito satisfeito com

todos 08 aspectos dlis operações da Rigesa. liA màior efi
ciência e crescimento conseguidos em Valinho�, o excelente
progresso na cODstruçãu da nova Fábrica do Sul e O SUces

so obtido pelo nosso Departamento Florestal, são dos mais

encorajadores" - disse o Sr. LukE'.

"Uma das coisas que mais me en.corajou, foi a alta'
qualidade do valor humano que encontrei oa organizsção
da Riges&. Senti a .,vidência d�. uma .organização eatév!?'l,
que inclui grandl;! número de funcionárIOS antigos, cujà
experiência ii! conhecimento são de valiosa contribuição".

,

"Fiquf'i igualmE'nte impressionado em ver que ft RigesG
tem cJnseguido atreir jovens dE! excelente çapacidade, GS

quais formarão o alicerce para o crescimento e 8Ucesso da

Rigesa no futuro". I '

,

•

.

I
, /

"Obviamente toda 8 orgll.nizsção está produz1ndo bons
_

·resultados, mas é, também evid.ente que está ussndo técni
cas avançadas, as-quais asseguram que a Rigesa se destacará
entte 8 concorrência e acompanhará o crescimpoto que,.
certamente surgirá em um pais tão di[Jâmico como o Brasil".

,
. f J,

O Sr. Luke declarou que espera retornar novamente
ao Brasil aproximadamente! quando da in8ugunção da' nova
Fábrica em· Santa Catarine. Durante toda SU8 visita, o Sr.
Luke esteve acompanhado do Sr. John D. Wheeler, Vice
Presidente da Westvaco, encarregado das operações interna
cionais t' flore!!tois da compaDhia, e ex-Presidente da Riges8
e nOS80 amigo de longa data.

.

Transcrito de -O Rigeseano., novembro de 1972.

Marcondes

06.01.1973

-
'

reeleito - Eletro'sul franca expansão
Fpolis - 'o economista

cataeinense, Prot.
'

Fernan
do Marcondes de Mattos,
toi reeleito recentemente
para o cargo de Diretor
Financeiro da, Eletrosul,
empresa que conta atual.
mente com três usinas
em operação: Sotelca,
Santa Catarina, e Alegrete
e Charqueadas, no Rio
Grande do Sul. Seu capi
tal é de quase .600 milhões
de cruzeiros e a empresa
vem desenvolvendo um

amplo programa de cons

truções em território ca

tarinense.

Está sendo ampliada a

capacidade geradora
j

da
Sotelca de 100 mil para
482 mil kilowatts e cons-

Hospilal Santa Cruz

A

o �osso I gr decimerrto ,

tambem. os ,lubes de
Bolão 7 d Sete' bro, Pri-'
maveras, uro. erde, Mi
lionários' e G \, po . de
Lanches \

\

A todos o 'ilÓSs�8iucero
I

.

agra�d',imento
e

•
e DéUS

lhe p !�ue. .

Ca oi'nhas, \ '

.

dezet' br� de 1. 972.
\ ...

,

A Dire�o�ia

RegistrQ Civil

A DE LIMA e

'I�\jTO, Ele, Da

do. Da.cido em

�9IjDho. '

no I 15 de letembro
de 190�; lavra or loltsiro, domi
ciliado e reli eot ne.te Di.trito;
filho de

Mar:'
S. de Lims, fale.

cids. Ela, atura deite E.tado,
nSlcida em .. mbuia no dia 25 de

março de

lt
8; dom IIties, .olteira,

domiciliada e re.ide te

nel.te
Dil"

t,rito; filha e Pu/cio Pioto Lou·
renço, fale ida. '

.

'Apreleo . ram OI documentol

exigido! p lo C6digu ivil art 180.
Se 9lguém tiver cODhe imento de
exÍI.tir aI um impedi ento legal,
acule-o p ra fiol lIe

d�eito.Paula Pere'r8� : de ianeir de

197.
3.

MARIA GOSS GLL. SKI
Oficial do Regiltro C vi'- '>

em

truida a linha de trans
missão que une Tubarão
a Joinville. O investimento'
relativo a'. esse progama

de construções' representa
'aprcxlrnadamenfe 400 mi.
lhões de crueeiros, duran.
te o quinquênio.

Es'ado de San'a Cafarlna

Secretaria· da Edncação
Departamento de Ensino

Dlvls60 de Educação Física
.

\

EDITAL
O ire tor da Divisão Físlce do Departamento de Ensino

da Secr etarãa da Educação do Estado de Santa Catar! , no. Uso

dE! suss atri uíções, faz saber que se acha aberta, no erfodo de
10 a 30 de j ne iro de' 1973, a inscrição ao Exame assificatório
ao Curso de -pectalízação em Educação Física,

uerão tnscrever-se candidatos de

mediante reque mento &0 qual será anexedo a s� gUI
, a� Drpli ma (ou fotocóp.a devídament sutentícade) ou

certidão de diplo a de Curso Normal do 2.0 Ci lo ou €quivalente;
b) Atesta de saúde, expedido

.:;._0.
r rgão oficial;

c) Taxa de Cr$ 15,00 '

"

2 - No ato da matricula deverão ,er apresentados os se-

guintes documpntos:' '

a) Certidão d nascimento; ..'

b) Atestado de idoneidade 'mor,;
c) Pare o sexo masculino, pr va de estar qu�tes com o

serviço militar;
,

.

-

d) Abr€ugrafla r ente;
e) 3 (três) fotogra as 3x4.

I'

3 - É fixado em O (oite a) o limite de vagas do Curso
de Espect8lizllção em Ed';lca ão F�ica.

.

4 -- O' Ex�me Class Ic/ório compreenderá:
I - Exame Clínico;

r

, -11 -- Português - eU inatório
III -- Ciências Biulóg/ s;
IV ..,... Conhe cimeato reis;

. V - Provas de cap, cida
a) Se xo Masculino:
100 metros 'resos
gOO metros rasos

,

Salto, em altura
Salto sm Distân ia
Aremesso do Pe 'o (5 kgs)
Teste de flexibí Idade e .coordenl
Natação· - 20, metros livre.

b) Sexo femi, no:

100 metros r sos

Salto em 'al ra

Salto em D stâncía
Aremesso , o Peso (4 kgs)
Teste de ,. ex-btltdsde, coordenação
Natação .' 20 metros livre.

5 - O sndidsto ao EXllme Classificatór
no Curso dp E 'eciaJização em Educação Física, mará "Termo
de Compromís: o" com a .Secretaría da EdUcação, no qual, pelo
prazo mínimo de 2 (dois) snus, lecionará Educação sics Da Z.o08

de sua Coar nadaria RE'gioDal de Educação, sob pe a· de iode·
nização ao E, hdo, do auxilio recebido para frequentar o respec·
tivo Curso.

-

O "Exame Classificatório" terá inicio no di 07 de
fevereiro e 1973,. à3 08 horas n.o Grupo, Escolar

.•Antoni ta de
\ I

motora

.

,

e ritmo

. Inscrições �o Curso de Espocisliz9ção em Educação
, Física ser o feitas na Divisão de Educação Física da Secretaria
da Educ ã(', Florianópolis, das 12,00 às 18,30 _hores .

lorianóp,olis, 12' de dfzembro de 1972.
As.s. I eburg Dekker Ass. Beber Lebarbencbon Poeta
Diretora do Deptó. de Ensino Diretor 08 Div. Ot! Ed. Física
\

I

De acordo com a origioal
Pidelle Lovatel - 'Pléride I. B. Bittencourt n

Novos prazos para a apresentação das declarações
de rendimentos pelas pessoas Jurídicas isentas ou

que apresentem prejUíZO
-

A DELEGACIA DA RECEITA F�DERAL em Joinville esclarece:
As pessoa!! jurídicas que estejam isentas do Imposto de Reoda

ou que, embora sUJeitas ao Impostõ de Renda, apurem prejuiz.o fiscal no
exercício correspondente deverão apresentar suas declarações 'de rendi,
mentos durante .o mês de junho do ano seguinte ao ano·base.-

.

.

O novo prazo de entrega das declarações f.oi fixado em portaria
do Ministro Delfim N,etto, que entrará em vig.or no dia 1.0 de janeiro de.
197�. Ao portaria determina, ain'da. que as demais pessoas jurídicas obede·
cerao a.os prazos fixados na legislação vIgente,

A seguir. a íntegra da portaria:
I ,

PORTARIA n.o %97, de 08 de dezembro de 197%
.. O Ministro de Estado da Fazenda, n.o uso de suas atribdções, e

tendo em vista o disposto no artigo 4.0.do Decreto·lei n.o 1:198, de 27 de
dezembro de 1971,

R E S O L V E:
.

I - Determinar que apresentem sua8 decl�rações d� rendimentos,
.

�urante o mês. de ,iunho do eXercício a que corresp.onder, as pesso8,s
Jurídicas que: a) esteJam isentas d� imposto de renda; b) ,embora sujeI'
tas ao, imposto de renda, apurem pre]uizo fiscal no exercício correspondente.

II - As .demais pessoas jurídicas, otedecerão aos prazos fixadoS
pela legislação vigente.

.

.

.

.

.

III - Esta Portaria entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1973.
a) ANTONIO DELFIM NETTO - Ministro da Fazenda n
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José Sawis i e Abe, aír dos Santos.
Ele, uar ur deste' Estado, uascido
em Três arras. ao dià 22 de
abril de 1 42; fuo ionârio público,
solteiro, micilis ê

o e residente
em Três !IHa!; iho de Miguel
Sawiski e de don I Madalena Sa
wiski, d miciliado e residentes
em Três erras. EI , 'natural deste
Estado, ascids e, Bela Vista
do Sul, o dib' 19 de abril de

III - e Resolução reformando o Reg, ento Interno. 195ó.� do êstica, s Iteira, domici-
,

'd
I tI 200 t á liada e esidente nesta cidade;

Artigo 8,0 - O § 1.0, o ar ?O, ' ,er ,a s,e� filha de aulo José' dos Santos e

guin e redação: § 1.0 - O recurso ser e�cammhado a de dona nna Pinjo dos Santos,
Co ,'ssão de Justiça Oe Redação para opinar e elabarar domicilie os e resid,ntes n/c�d8tie,
Pro 'eto de ResQlução. Aprese taram o�t documentos

, 30 de exigidos pelo Códi�o Civil art.

.

Art. 9.0 - Esta Resolução. ent�a _\ m vigor a
,. ,180. Se a uém

tiver�COnheCjmeoto_ Janeiro de 1973,' revogadas as dísposíçóes em contra,no.
J

\ de exillti algum impedimento

CY'
mara MuniciPal,

de Canoínhas, 19. de gezembro de 1972. 1•••I.acuro para f ne d. direito,

,

,

Ass) João Seleme - Presidente.
23���!I- �':::bro dl1972.,

» AHredo Ivo Paul - 1.0 Secretário I
/ Maria, Uba de Andrade
I »Alfredo Franco 2.0, Secretário n Escrelvente Juramentada

HesoluçãoN, 329 de 19/12/1972

Altera
ispositivos Regi
ârnara Municipal de Canoíohas, Est�do de Santa Catarina

RESOLVE:

,Art. 1.0 -_ O Artigo 46 do Regime to Interno terá
uinte redaçao: Art. 46 - As Comi sões Permanen
êm por objetivo estudar' os assunto submetidos ao

\xa�e� ��nifesta� s?bre e�es. a sua opinião e prepa
r lD�clat,lva propna ou indicação o Plenário, pro-
e lei atinentes a sua especialida

,
arágrafo único - As Comissões Permanentes são

4 (quatfo), 'compostas cada uma de 3 (três) Vereadores

�eguintes denominações:
'

I - Justiça e Redação'
\

'

,II - Finanças e Orçamento
Obras e Serviços Pú licos;
Cultura e Assistênci

Art. I�.O - O Artigo 50 do egímento Interno terá
a seguinte !redação: Artigo 50 Compete à Comissão
de Justiça e \ Redação manifestar-se sobre todos os assun

tos entregue II à sua apreciação, quanto ao seu aspecto
gramaticàl e ógico, quando solic tado o seu parecer por
ímposíção re '�mental ou por der eração do Plenário.

.

§ LO' -\� obrigatória a a diência da Comissão de
Justiça e Reda ,ao sobre todos o processos que tramitam

pela Câmara, r ssalvados as qu explicitamente tiverem
outro destino po este Regimen o..

'

§ 2.0 - C ncluíndo a C missão de Justiça e Reda

ção pela ilegalid�'pe ou incon titucionalidade de um pro
jeto, deve o pare' er vir a PI nário para ser discutido a,
somente quando r

.

eitado, pr sseguírâ o processo.

Art. 3 o - Fi a revoga o o Artigo 54 da Resolução
n.o 310 de 28/12/1g'!70 (Disp e sobre o Regimento Interno
da Câmara Municipa de C noinhas).

Art. 4.0 - O àrá, afo 6.0 do artigo 56 -do mes

mo Regimento, terá a se uinte redação: § 6,0 - Não se

aplicam os dispositivos d ste artigo à Comissão de Justiça
e Redação que terá o p' zo de 3 (três) dias, para elabo
rar a redação final, de cordo com o deliberado.

Art. 5.0 - O P 'á' rafo 4.0, do, artigo 152, terá a

seguinte redação: § 4 o - ,As mesmas emendas e sub
mendas serão aceitas, disc \tidas e, se aprovadas, o pro

jeto com as .emendas, erão encamínhadas à Comissão de

Justiça e Redação, ara se
,
de novo redigido conforme

o aprovado.
parágraf 2.0 do artigo 153 terá a

seguinte redação: § 2.0 - Se 'ouver emendas aprovadas
o projeto com âs emendas, será encaminhado à Comissão

de Justiça I:' Red' ção, para redi] I-los na devida' forma.
•

1 \
-

Art. 7,0 ,- O Artigo 73 assim com o se1!j
único, terão a guinte redação: Artigo 173 - Terminada

a fase de vota ão, será o projeto com as emendas apro
vadas enviad à Comissão de J stíça e Redação para

, \' " ,

elaborar a r / ação final, de acon o ,com o deliberado,

dentro do p azo de 3 (três) dias.
,

•
, Par grafo único - Indepent e de parecer da Co

Justiça e Redação os pro" etos:

ei Orçamentária;
I •

Decreto Legislativo;

•

AV I SO Frigorífico Canoinbas S.I.
O Delegado do Município e F R I C A S A C.G.C,M.Fi D�O 83.188.110

Comarca de Canoinhas, Es· A EMBL�IA GERAL' ORDINARIA
tado de Santa Catarina, no -,

uso de suas etríbutcões.etc. T A L D E C O N V O C À c A O

AVISA aos interessados .

que, conforme determinação
C O N V O C A ç Ã O //

do Sr. Delegado Regional, Na conf rmidade dos Estatutos Socíais e, de ordem

de Polícia de Mafra, os que do senhor diret presidente,' pelo prese e edital, convoco
não procurarem suas Car- os senhores acio istas do FRIGORíF CO CANOINHAS

teiras de Identidade nesta S. A. - "FRICA ",
para, reuníndi -se em' assembléia

Delegacia até -o dia 15 do
,
geral ordinária, no

.

ia 15. de janeir,.6 de 1973, às 10 (dez)
mês de janeiro de 1973-;,as horas, na �ede SOCl , situada � Estrada da Fartura

mesmas serão
.

recolhidas Km 2,

de,hbera�em s bre

a;te
,

inte
,

para aquela Regional. O R D M ,b D I A:

) Canoinhas, , . '... "

28 de dezembro de 1972. 1.0 - Relatório da d1v.etona, balanço geral, demons-
,. '�' trativo da conta Lucros 'Perdas, parecer do Conselho
IvIlguel Amu Adur Fiscal relativo ao exercício indo em 31 de outubro de 1972.

2.0 Sgt. Resp. pi Delegacia
'

de Polícia, 2,° - Eleição d dir toria,' do Conselho Fiscal e

fixação de honorários.' '

Hegistro

-E

e interesse social.

NOTA: am-se à dis osição dos senhores acio-

nistas, nos escritó ios do "FRtCAS ", os documentos de que
trata o decreto ei n.? 2.627, de 2 de setembro de 1940.:

c . nfotmidade dos E§tatutos Sociais e, na falta"
de , para funcionamento da assembléia geral

m Ta.. convocação, ficam con 'dados os senho
res acio stas para se reunirem em 2a. c rivocação às 14

horas o mesmo dia e local, para discutir\m' os assuntos

da ordem do dia da la. convocação. \
Canoinhas, 08 de dezembro 'de 1972.

,

AGENOR CHRISTOFOLI Diretor vice-presidente

I
LUZ

E risa a

Fotocópias
o CSl'tóri';l do, EGISTRO CIVIL, de NEREIDA

C. CORTE, FORUM

seus

1", automá
tica, que �. todo e qualquer Umento,
livros e outros papéis, em apenas 10 se ndos

com nitidez e perfeição inegualáveis.
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Ano XXVI

NOTAS E'SPARSAS
Novamente aqui estamos, no

'afã de sempre propugnarmos
pelo n08110 desenvolvimento e

progresso, desenvolvimento que
já, veio, que está ai, patente e'

.mertdísno, para gsudío de todos.

x. x x

O Prefeito senhor Alcides
Schumacher, afim de participar
de reunião no Secretaria da
Fazenda, esteve em Floríanónc
lis, como Presidente da �MPLA,
Associação dos Municipios do
Planalto Norte Catarínense.

x x x

O Deputado 'I'herézlo Netto
que passou o fim de ano em

nOSBa cidade, retornou 3a. feire,
afim de partícípar do período :

de, convocação extraordínárto
da Assembléia.

x x x

• Enquanto isso, o Deputado
Arolde Carvalho' deverá chegar
hoje ao Estado, procedente de

Brasílía, afio:. de manter contato
com a sua área de .ínfluêncíe.

x x x

O movimento comercial das
festas netalínaa superou, em

muito, as melhores previsões,
esgotando-se quase todos os

estoques.
x x x

Renomado professor de mú
sica, na vizinha cidade de Porto

<

União; estará aqui todas a9 4a.

feiras, afim de mínístrar aulas
de violão.

x x x

E já começou e. movimentação
para o nosso litoral, rumo as

110ssas bonitas e atraentes praias,

Embora' sejam muitos os que'
partiram afim de passarem o

Natal e fim de sno fora, número
bem expressivo aqui veio con

fraternizar-se com familiares e

amigos àquelas datas.

x x x

Com um jantar de confrater
nizsção de fim de ano, 8 Asso

ciação Atlétíca Banco do

Brasil, inaugurou 8 SUB nova

sede, sita na Rua Paula Pereira.

x x x
,

Também o Comando do 3,0
Batalhão reuniu autoridades e

amigos para um bom churrasco,
realizado no local da futura
Vila Militar.

x x' x

a nOS80 amigo João, do Bra
desco, trsnsfertdo para São
Paulo, esteve aqui nos últlmos
dias do 8no,. afim de prcviden
ciar a sua mt.idança, quando foi
alvo de novas manifestações
de smízade..

I

X X X

O conhecido advogsdo dr.
Orty de Magalhães Machado
vem de ser eleito Vice-Presi
dente do Egrégio Conselho do'
Centro Caterinense sediado no

Rio de Janeiro..

x x x

Em ritmo de "Transamazô-
nica prossegue 6 transberrense",
nova rodovia ligando Canoinhas
a vizinha cidade de Três Bar
ras. Sua construção está sendo
feita com recursos próprios do

DER local, sob a orientação do..

engenheiro dr. João Alberto
Nícolazzl.

e

Aniversariantes da Semana
1

ANIVER.,SARIAM.SE da Silva.

Hoje: o sr. Pedro Tokarski;
o iouem Lourenço Nooak.
Amanhã:a sra. da..Wanda

esp. do sr, Henrique Artner.

Dia 10: o sr, Vitor Borges,
residente em Major Vieira; o

menino Gilberto· filho do sr.
- Ilildo Ziemann.

Dia 11: a sr». dona Laura
esp. do st; Waldomiro Schulka;
a srta. Márcia Plothow.
Dia 12: o sr. Zeno Ribeiro

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

Casamento
Unem.se

. hoje, pelos sagra
dos laços do matrimônio, os

jovens,' Evaldo de Paula e

Silva, filho da exma. viúva
dona Elza Müller de Paula
e Silva e Maria Zilda Artyn,
filha do casal Teodoro e Eli»
dia Artyn.

.

Nossos cumprimentos.

Prorrogação
do IPI eHevali

dação de D\JAs
A DELEGACI� DA RECEITÁ
FEDERAL em Joinville esclerece:
Em virtude da prorrogação dOI

prazo I de 'recolhimento do IPI
autorizadce pela Portaria 285, de
22-11-72 e Portaria 'n.O 290 de
29 11·72 �elta iá .divulgade), de-
verão o I .

C o n t r i b u i n t e I
comparecer à I D R F ou

6i'gãol aubordinadce, muuidos dOI
..nuAI já_ anteriormente vísadoe,
para a devida revalidação, deveo
do Da o'Calião exibir a 2a. via da
declaracão do IPI correspondeute.

.

Pela Portar'ia n.O 285/72, foram
beneficiado. OI seguintee produtos:

8' até o último dia do quinto
mê. subsequente àquele em

'

que
houver ocorrido o fato gerador
(a parti., do mêl de agaito d..,
corrente exeeeício), pera OI pro
dutoa clallificadol nOI capítuloa
50 a M, relativoa 'a: Ieda, texteís,
aíutêticoe e metâlioos, lã., linho,
rami, algodão, tapetes, tecidos,"
feltro, veatuário, celçedos, etc.

Também foram ebrengidoe OI

produto I cooltaotel da. segulntee
pOliçõel da tabela: 73.01.00.00 a

73.16.00.00: ferro fuodido, ferro
liga, sucate, ferro e aço em blcoos,
bobinae para relamiaação, perfi
Iados de farra ou .a.ço, etc.. ,

b) até o último dia do quarto
mêl subeequente àquele em que
houver ocorrido o fato gerador (a
partir do mêe de aetembro do
corrente exercício), para o. pra·
dutos era.. iíicados nOI .seguintee
eapitulos da tabela: 39 a 42, 401.
48, 49, 701 a 85 e 94, entre outros:

.

mstêriee plá.tica. artificiail, bor
racha natural, pelei, couros. ma

deirai, papel. artigo. de 'Livraria,
cobre, níquel, alumínio, msguêeio,
chumbo, estanho, máquina I e

aparelhol elêtricoe, môveis, etc..•

\

Impressões colhidas pelo caminho

Graciliano
ENÉAS ATHANAZIO

Gracíliano Ramos, depois de ter sido comerciante e muito
andar pelo sertão, acabou nomeado prefeito de sua terra

natal, Palmeira dos, Índios, em Alagôas. Foi então que man

dou ao governo do Estado o famoso "relatório", de onde
tiro algumas passagens:

- x •

«Enconirei obstáculos dentro da Prefeitura e fora dela
dentro, uma resistência mole, suave, de algodão em rama;
fora, uma campanha sôrna, obliqua, carregada de bilis. Pen
savam uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que
administrava melhor que todos nós; outros me davam três
meses para levar um tiro. Dos funcionárâoa que encontrei,
em janeiro do ano passado, restam poucos: saíram os que
fezia'm polítíca e os que não faziam coisa alguma.Os atuais'
não se metem onde não são necessários, cumprem suas

obrigações e, sobretudo, não se eoganam nas contas».

- x .

Mais adiante: <Procureí sempre os cernínhos mais curtos. Nas
estradas que se abriram só há.curvas onde as retas foram
inteiramente ímpossíveís, Evitei emaranhar-me em teias de
aranha. Certos índívíduos, não sei porquê, imaginam que devem
ser consultados; outros se julgam com autoridade bastante para
dizer aOS contríbuintes que não peguem seUII impostos. Não
me entendi com esses. Há quem ache ruim, e rta constrangi
demente, e escreva cartas anônimas, e adoeça, e .se morda».

- x -

E ainda: cHá quem não compreenda qUI! um ato administra
tivo seja isento da idéia de lucro pessoalj.há até quem pre
tende embaraçar-me em coisa tão simples como mandar quebrar
as pedras do cernínho. Fechei os ouvidos, deíxeí gritarem,
arrecadei multas. Não favoreci ninguém. Devo ter cometido
numerosos disparates. Todos os meus erros, porém, foram da
Intelígêncía, que- é� fraca. Perdi vários amigos, ou individuas
que possam ter, semelhante. nome. .Não me fizeram faltu.

- x -

No Rio de Janeiro, Augusto Frederico Schmídt, editor naquela
época, leu o relatório publicado no Diário Oficial. Imaginou
que aquele prefeito deveria ter um livro na gaveta. Mandou
buscá-Io, pois o livro de fato existia. Publtccu-o. As:sim epa
receu um dos maiores escritores brasileiros.

Ao final da vide, famoso, por todos festejado, disse Grectlíano:
«Seria melhor que eu tivesse continuado a envelhecer 'na
cidadezinha poeirenta, jogando o xadrês e o gamão, tratan
do dos ,meus negócios miúdos ... "

T e I
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