
Canôin�enses
No momento em que CAN01NHAS comemora o sexagésimo
aniversário de Município, é-me grato dirigir uma men

sagem ao laborioso povo eanoinhense, assentada em palavras
menos de' estud que de exaltação dali atos praticados pelos

, con�trutores de emancipação politica, administrativa e

Dlunicipalista.
AG hlstorfador be a tarefa de esmiuçar �

e �ubmeter ao

crivo da mais orosa análíse os fatos histórfcos, sempre
em busca da ver 'de autêntica, resguardando-se, para tanto,
das expansões de bilo ou de arroubos petrtôtícoe vazados
em estilo laudatóri A nôa outros, porém, 4u.a�ndo falamos
ao povo, é dever precípuo enquadrar os./vultos do nosso

passado na moldura realmenteldevída: da -nossa
veneração e do nos

Eis porque, neste 12
não devemos ter 's

reverência à memóri daqueles a tepassados que souberam

engrandecer a, nossa t ta aos o os da posteridade, legan
do-nos um inesgotável ��ouro -d .bens materiais e moreis.

Quem conhece a históri do po ',,' que se localizou à margem
esquerda do Ri9� Canoin II, a sha luta contra a natureza

ágreste e hostil, a vitória ue og.rou alcançar sôbre os ele-
mentos que se eontrapunhl m fixação do homem à terra,
num verdadeíro milagre de revivência, não causa espanto
a admirável capacidaàe dos, anoínhénses para a luta e para
o trabalho, qualidade herd dos seus ancestrais e mantida
através das gerações, co egíttmo galardão de honra.

Devemos, por isso, não c tuar a, sua memória mas, tam-
bém, seguir os seus xem los: imitar-lhes, sempre que se

nos, apresentem motiv s- dig s de serem
_

imitados. E não
raramente encontra s, nas ações do homem do passado,
motivos para a edifi ação presente, seja num ato de
nobreza ou numa li ão de m 1, num rasgo de bravura ou

'num gesto de renú cía,
-

inhenses, aquêles que aqui
vieram conviver,a renderem,
senta anos de emancipação,
do passado, e renovar o

velmente para que CANOI
maior, iategrada no notável
da Nação. '

o de 1971.

Conclamo, pois, t

Prefeito Municipal
�'==��==��=============;,�

Ir impressora Ouro Verde-
Pelo "Dia da Imprensa", 10/09, apressamo-nos -em

remeter-lhe nossos efusivos cumprimentos pela importância
dêsse serviço que busca. abrir ao homem os horizontes do
mundo para que êle possa" bem informado, párticipar cons

cientemente da vida, ou elivier-lhe o -dia de trabalho que
entretenimentos .que lhe ecslmem o espírito e ,preenchem sua

solidão.
Que Deus a assista hoje e sempre para que 'a semente

da palavra escrita encontre eco em todos os cenoinhenses são
'os nossos mais sinceros votos nesta sua justa data.

,

� Externamos também nossos leais agradecim'entos, pela,
fabulosa colaboraçãO nas publicações em favor do Colégio'
Cinqüentenário desta cidade.>

Parabéns!

Irmãs do Colégio "Sagrado Coração de Jesus"

Agradecimento
Irmã Maria Nívea Holzbach e demais Irmãs do Colégio

"Sagrado Coração de Jesus", desta cidade, vêm; por meio desta,
coluna, agradecer de público o, esfôrço e empenho de: Esmeralda
S. Buchmann, Saloméa Bojarskí, ..'\rlete Voigt, Regina Coeli Se
leme, Ires Ms. Pfeu � Comissão organizadora dos festejos para
.o Dia da ex-Magistranda, bem como a todos que, com sua pre
sença e colaboração contribuiram para o .bem êxito da referida
_festividade.

CENTRAIS ELETRICAS DE SAN

Com��[iQ,_
Comuniçamos aos n

entrega dos novos Certificados
tornam sem efeit,õ e nulos os c

mente. Solicitamos dirigirem-se
re�eberem os mesmos.

C8noinMs, l.°jagõsto771.
ONORIO LAURI SCHÂFER - Administrador

CATARINA S/A'

-

Canoinh.s - Silnta
. Caterlne, 11 de setembro de 1971 - Número 1143

Rubens Ribeiro da
FONE, 1,�8"'''''

--------------------�-

amanhã. �_essenta anos de emancipação
hlstóriá contada pela, tgrela

Pelo Congresso Estadual de do tal ridículo, município no bater "contra OI invasores.
Santa Catarina no ano de 1911, lugar denomipado Serre dos (Extraído do -Livre' do «Tómbo» da
sob o projeto n. 24 foi dividida Vieiras.· O póvo indignado de Par6quia Santa Cruz sabre a fonda.

a zona de Curitibanos em dois tal' injustiça e prejudicado 'nos ção do Monicípio de Canoinh•• em
12 de letembro de 1911).

Municípios, elevando o mistrito seus direitos levantou-se ergueu-
de Santa Cruz de Canoinhas a/ do 8S armàs e por ordem de Canoinhas «Sessentão»
,categoria de Município. Ficou o um tal Salvador Bsrbosa foram 1911 1971
nôvo Munic[pio constituído sob
os mesmos limites, exceto na

parte' confinante com Curitiba
nos, sendo delimitado por êste
lado pelo Rio Timbó acima até
a barra do Tamanduá, por êste
acima até suas cabeceiras; daí
a rumo reto até as cebeceíraa
do Rio d,a' Serra e por êste
abaixo até o-: Rio Cancinhas.
Depois da criação dêste próspero
e futuroso pedaço de solo cata
rinense pela sua primeira, vez
o Superíntendente Municipal de
Curitibanos CeL Francisco Fer
reira Albuquerque visitou a vila
de Santá �ruz de Canoinhas,
onde ,foi recebido e tratado
entusiAsticamente. Nesta ocasião
o dito Coronel entregou uns',
dez contos de réis, dinheiro que
o govêrno estadual tinha con

cedido em reparação e auxilio
do dano -eausedo pela enchente
nas pontes, caminhos e proprie
dades particulares. '� distribuição
desta quantia foi ccnfiada a

uma comitiva nomeada pelo
Governador do Estado Coronel
Vida1 de Oliveira Ramos, do

qual fêz membro o digno Coa

djutor da Paróquia P. Rogério
Neuhaus, O]fM. Na mesma vi
sita tratou e combinou o Supe
rintendente ,a chapa para eleição
do Conselho Municipal, e o

escolhido para o carg? de pri
meiro Superintendente do nôvo
Município era o Major �anoel
Thomaz Vieira. A eleição reall
zou-se no dia 12 de novembro,
mostrando-se o povo muito
animado e entusiasmado. Nesta
ocasião, na véspera desta elei

ção, o alferes do exército esta- ,

dual, chamado Enéias, o sub
delegado de Polícia de Canoinhas,
estando êle tomado, junto com

um outro individuo da mesma

qualidade, subiu à igreja, não

para orar como o fariseu e

publicano no Evangelho, mas

para derrubar' aporta da Igre
ja, tocar e quebrar o sino dela,
quebrar e destruir. imagem de
nossa Senhora dali Dôres, ima
gem arrenjada peloVigário há'
três ou quatro anos.

O Superintendente Major
Manoel Thomaz Vieira tomou

posse do seu cargo no dia 6 de
'dezembro de 1911, mas não
debaixo de bons auspícios. No
dia 4 do mesmo mês tinha se

levantado ume assim chamada
pelo povo, revolução, que não
era mais nada senão uma inva-'
são do Estado Vizinho do Pa
ranâ no território- catarinense.
Querendo conquistar -..._com tôda
fôrça todo o terreno e territó
rio entre os RÍos Timbó e Pa
cíêncíe. Dêste território o Paraná,
criou um nôvo municipio, ape
sar que tôda esta zona pertence
e· pertenceu sempre 8 Santa
Catarina e o Supefintendente
de União da Vitória o Seqhor
Amazonas Marcondes com outras

autoridades e fôrças paranaen
ses pass�ram o Timbó e fizeram
a medição qo quadro urbano

{
I

Canoinhas.

A "nossa

CAIXA POSTAL, 2

Diretor:
-

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Secretário da Fazenda, em (anoinhas
a Prefeitura Municipal. O Pre
feito sr: Alcides 'Schumacher,
acompanhado de, várias índus-:
trlaia recepcíonou-o, no -vízinho

; Municfpio de, Três Barras, Ao

mei� dia, Da chácara do advogado
-Dr. Saulo Carvalho, foi-lhe ofe
recido uma suculenta churrss-

_

cada pela Associação Industrial
e Comercial de Canoinhas,

O Secretário. da Fazenda do
Estado, Dr. Sérgio Uchôa Rezen ..
de, visitou ontem a nossa cidade,
acompanhado do Deputado Be
nedito Th. de Carvalho Netto.
O ilustre visitante chegou na

parte da 'manhã, às 9 horas, em
TrêsBarras, visitando longamen
te � as instalações da Rigesa, ru
mando em seguida, para nossa

cidade, visitando o Frigorífico e

Canoinhas
Data

comemorou (ondignamente
Magna da Independência

a

A nossa cidade comemorou condignamente _a nossa' Data
Magna da Independêncíe, Todo o programa elaborado foi cum
prido a risca e rigorosamente.

'

Pera tanto, o bom tempo contribuiu sobremaneira. O dia
amanheceu lindo e ensolarado.

-

,

DO' Palanque Oficial, armado na Praça Lauro Müller,
.eutorídsdes e convi-aados especíaís assístiram o grehde desfile
-cívíco-militsr, com grande público, que tomou' todo o trajeto da
'Rua Vidal Ramos; a prestigiar o grande acontecimento. Desfila-
ram, com grande garbo, pela ordem: Jardim de Infância da Co
munidade Evangélica Luterana, Grupo Escolar Rodolfo Zlperer,
do bairro do Campo da Agua Verde, Grupo Escolar Dr. João
José de Souza Cabral, Grupo Escolar Almirante Barroso, Golégi,9
Sagrado Coração' dI' Jesus, Colégio Estadual Santa Cruz, Ginásio
e Científico, Colégio Comercial, Colégio,Agrícola Vidal Ramos,
de Marcíllo Dias, Participantes dos Jogos Abertos, Sindicato dos
Trabalhadores e Rural e Policia Militar.

Inovação e. Comunicação
Por: Alfredo de Oliveira Garcindo

Taxa .de Produtividade
Pelo Ministro do Planejamento, Reis Veloso, foi assinada

Portaria que fixa em 8,5% a taxa de produtividade a ser cónsí
'qereda no computo das percentagens dos reajustes que ocorrerem
a partir do mês de agôsto. Na fórmula pau o cálculo dos aumen
tos ealariais das diferentes categorias de trabalhadores, essa taxa
constitue um acréscimo à percentagem de reajustamento nsces
sâeío para manter constante e em têrmos reaís, corrigido o efeito
da inflação, a remuneração média dos assalariados.

Mais Recursos para Obras
O Presidente Emitia - Garrastazú Médici encaminhou ao

Congresso mensagem propondo que o Estado de S,anta Catarina
seja autorizado 8 continuar o pagamento de contratos firmados
até 30 de novembro de 1970, mediante, aceite de letra)! de câm
bio, ,na base de 60% dos seus respectivos valores, até a liquida
ção integral dêsses compromissos. Entre muitos estão squêles
que desde [aneíro dêete ano, estão paralizadas por falta de verba,
incluindo a8 estradas que dão acesso a BR-I01.

-

Crédito à Làvoura
Já está na Assembléia Legislati.va projeto de criação do

Fundo Agropecuário, enviado pelo governador Colombo Salles e

que se destina a complementar o' !listema de crédito rural
existente. Deverão, no triênio 1972 - 1974, ser aplicado 14 mi
lhõéS de �ruzeir�s sob a forma de subsidios para o pagamento
dé fertilizantes e de fretes. Os recursos atendem a 30 mil pro
prietários rur�is de Santa Catarina, beneficiando plantadores de
milho, soja, arroz, trigo, além de fruticultores. Também os cria
dores podedo utilizar o fundo agropecuário pa,l'8 aquisição de
novos re,prod�tores.

'

I
_
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CORREIO DO NORTE 11 ..09.1971

Publicação oficial' da

Prefeitura "de·· Três Barra
I;--EI agôsto187,

de

de de i971
Institui no ,Município o Patrimônio do Servidor Público, • dá outras providências

da receita orçamentária. inclusive traneferênoiae e recei
eracional, a partir, de 1.0, de julho de 1�71.

Art. 4.0 - A. contribuíçõea recebida I pelo Bsn
raail S/A, lerão distrjbuidaa entre todo. OI 'el
Municipaie em atividade, bem como dai entidsà

da a inietreção indireta e fundsçõee, obseevadoe
segui e. orítêríos:

_

'

- 50% (cinqüenta por cento] proporcionah
montan da remuneração percebida pelo

o

servidor,
período:

II 50% (cinqüenta por cento) em parte. PI
porcionai 801 quinquênioe de �erviço. pre.tadol PI
lervidor;

Parâgr Único - A diltribuiç�o de que tia
êste artigo lO eõte beneficiará OI titul rei, nae entid����'-�������������������--�������������������-de. m�ciOM nMh L�, � �r ou fu�hl
provimento efet o ou que pcasam ad,

o

irir eltabilidai
Oi) de emprêgo natureza não ev tual, regido PI
legillação trabalh ta •

Art. 5,0 - Banco do Beaail /A, ao qual co

petirá a adminiltra ão do Progra I manterá cón
individualizadal ps cada servid e cobrará u

Coroillão de .erviç tudo na form
o

•

que fôr e.tipola
pelo Couaelho Mone rio Naclonal.,

o ,

§ I." - (l, dep itol a que I, referem êste
o arti!

não eltão lujeitol a \ pôsto, de o pda ou cQnt,ibui�
previdenciária, nem se ncorpora 'para qualquer fil
à remuneração do carg função' emprêgo.

o

§ 2.0 - AI con I aber
o

no Banco do Brll
SIA, na forma delta Lei; lerão edítados:

I - pela correção ooe� ia anual do saldo CII
do." obedecido. OI índices pli veia àl obrígaçõee I�

iUltáve�1 do Tesouro Naci l"
II - peloe iuroe de

:lo�, anualmente, o IQbre o Ia,

o

III - pelo resultado
zadal com recunoa do, progr
adminiltratival e ai 'provi
tuiçlIo leia indispeneâvel,
superior a IOma dOI íteDl

§ 3.0 - Ao final de
da abertura da conta, ler

levantamento dOI jurol
como dOI rendimento. d
ítem III do parágrafo a

DORIVAL BUENO, Prefeito Municipal
Barrai, Estado de Santa Catarina, DO u.õ de
atribuiçõel, faz label' que a Câmara Municipal votou
e eu sanclono a seguinte

L E I:
Art. 1.0 - Fica inatituido DO Município de Trêl

Barrai, Da forma desta Lei e na Lei Complementas n.O
8, de 3 de dezembro de 1970, o Programa de Forma
do <Patrimônio do Servidoe Público.

Art. 2,0 - O Município contribuirá para o Pr�o-!IIiI-.iI
grama. mediante recolhimento mensal ao Banco do
Bra.il SIA, dai leguintel paroelae: o'

I - 1% �lJm po., cento) dai receitai correntes

própria., deduzida. ai tranlferêDcial a outra. entidade.

da adminí ção Pública, a parti., de '1.0 de iulho de
o (um e meio por cento) em 1972 e 2% (doil

oD em 1973 e subrequeutee:
II -:- 2% (doi. 'por cento) dai tranaferêncial re
ClI do Govêrno da União e dOI E.tado. atravél

do do de Participação dOI Municípíos, a partir de
1.0 de J

o o de 1971;
o

Pará fo Único - Não recairá, em nenhuma

....".e ai �raDlferêocia. de que trata êste arti-
fi ma contribuição.

o

Art: 3.0 - Aa Autarquia., emprêaaa pública I, 10-

ciedadee de economia mista o

e fundaçõel contribuirão
pata o programa com Q,4% (quatro décimo. per cento)

,

,
. Venh I

t gente que' não acaba ais.
Disposta a tudo pra levar a nova Van t.
Veja só o que êles comentam aqui nq IOJ :

"Puxa! Como a Variant ficou bonita com

essa nova frente."
"Queridinho, v. já imaginou se a gente
tivesse êsse carro e pudesse sair com as

crianças todo fim-de-semana, pra bem
, longe 'dêsse barulho?"

"Nossa! Evem com pisca-piscas embutidos

f I

I :
I '

. ,_F.. �i
'l�, f

1

,
, I

& elA.
Rua Vidal Ramos, 1195 Canoinhas - se

REVENDEDOR
AUTORIZADO

trê. por eentot calcoll
corrigido dOI dep6aitc
ido daI operaçõe. ie�
a, deduzida. ai de'pell

e relerva. cuia comi
ndo o rendimento II

ano contado da dai
tado ao lervidor,

o

eção monetária, bl
parte produzida pI
xietir,

ento, apolentadori
erva, ref ma ou invalidez i

poderá o'. meemo recebem I

ocorrendo a morl
depeudentes e; I

• aprovada. pi
or poderá requa
OI, para utiliza�
própria.
S/A, orgsnissrâ
Lei.

Art. 6.0 - Fic
abrir, poe conta d
E,ltradBI de Rodege
ração de Eetradal e

Crédito Especial de at

oução da presente Lei.

Àrt. 7,0 _ E.ta Lei entrará em vigor na d�t8 �
lua publicação. revogada. ai di.po.iç�e. em contrárl

Prefeitura Municipal de Trêl Barres, 31 de agôsto de 191

DORIYAL BUENO EUZEBIO FARIAI,
Prefeito'Municipal Secretário

;
. ,

Sementes de batata importadaso

•

A CASA AGRO PECUARIA avisa. que
está aceitando pedidos de mentes
de batata para o

o planti janeiro.
Variedades: Padroneza punta, Radoza,

Juge e Idra,
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INCREMENTAÇÃO Zéke
"

o piá Diretoria do Clube Canoínhense..

Tudo o que se pode imaginar
de magnífico, aconteceu no Baile de

Debutantes de 1971, sábado p-p .. No

Clube
-

Canoinhense, decorado simples
e graciosamente, doze menínas-môças
foram apresentadas à sociedade. de
Canoínhas, numa festa em que a

graça da nova geração que surgia,
esteve em -pauta o tempo todo.

Esta coluna cumprimenta as de

butantes, seus pais, - sua patronesse
sra. Ana Helena P. Tavares e a

* O conjunto Flamingo que animou
o baile, entra no mesmo caso dos
Stones' de Joinville. :Estes (8tones)
conseguiram agradar apenas a parte
jovem. O Flamingo já agradou
somente a velha geração e uma' mi

noria da turma jovem que gosta de
muito samba. O conjunto insistiu
nesse ritmo quase o tempo inteiro,
variando de vez em quando· com
boleros, valsas, tango e um ou outro

soul-musíe, ,

I
As senhoritas dos clichês

mmiijIIliils••[;:'1Mm111]l Sheyla C. Greipel e .

Terezinha Wrublevski,
tôdas . debutantes de 71.

Elas encontram-se hoje
em Joinville onde estarão

sendo apresentadas à socie ....

dade joinvillense no Joinville
Tênis Club, ao som do con

junto '�Crys Baby's Show".
Também debutará em Joín
ville a senhorità 'Kathleen

___________.- E. Gassenferdth. -

-

* O Grêmio XV de Julho e a SBO já estão se mo

vimentando para o Baile do Chopp, que será
realizado dia 04 de dezembro.

* Apesar de problemas emais problemas, circulou
o "O Jornalzinho".

,

.

,

Modéstià à parte •••
O tNCRESOM esteve demais sábado p.p. em

Três BArras. O conjunto recuperou-se totalmente
. da má apresentação' do Apolo e mostrou que
continua a, ser Q melhor. (Sérgio L. Keller) v

A promoção do C.r.M.H. revestiu-se de pleno
êxito e teve um desfêcho emocionante: uma

"pequena discussão" entre Canoínhas e Três Barras.
* O desfile da Independência foí, de grande estilo.
Destaque-se a apre-sentação do Colégio Sagrado
Coracão de Jesus pela variedade e colorido de
seus

-

pelotões.
A classificação, das fanfarras, levando-se em

considerações toque, viradas; evoluções, alinhamento,
uniforme e volume, foi a seguinte:
1.0 lugar: Colégio Estadual Santa Cruz (sob a.

orientação de J;_ J. Keller)
2.° lugar:. Colégio Comercial de Canoinhas
3.° lugar: Colégio Sagrado Coração de. Jesus.
* Gente; fim de papo. Solong... I

�I�'������������

Beatriz.R. da Silva,
(clichê) comemora hoje
quinze avançadas, Logo
mais à noite seus amí

gos estarão .na sua re

sidência para festejar
a ocorrência.

Cumprimentos.

Socie�a�e [sp. Palmeiras
DIT./Á.L

cio. - da Sociedade Esportiva Palmei-
ras, a se reunirem em Asse

-

ia Geral Ordínârta, a realizar-se
em 25 de setembro de 1971, 6 horas, na sede social sita no

Alto das Palmeiras, para dei,: era sôbre a seguinte
-,

Presidente

IMPRESSOS EM
-

GERAL �em uma ou mail côrel) -

;;==========;;

Serviço rápido e perfeito Bazar Canoinbense
lmpressore Ouro Verde Ltda. Ré\dios

REGISTRO CIVIL

Editais
Maria Uba de Andrade, Elicrevente Juramenta�a .dc
Cart6rio do Registro Civil do Muniêípio de Três
Berrae, marca de Caooinhas, Estado de Santa Catarina

Faz saber que pre dem casara Lr\UD INO PETERS e

MARIA DE LOURQES R· RIGUES. Êle, aturaI dêste Estado,
nascido em Bele Vista do Sul, dia 21 de

.

nho de" 1949; lavrador;
solteiro, domiciliado e residente este Mu cípic; filho de Vitorino
Peters e' de dona Ana Soares Pele ,faleci s. Ela, natural do Estado
do Paraná. nascida em Apuceesne, o di 17 de novembro de 1952;

- doméstica. solteira, domiciliada e r id te. neste Município; filha de .

Martim Gervasio Rodrigues e' de d Ans M8ri� Rodrigues. domi-
ciliados e eesidentes neste Municípi

OLEGARIO. Êle, natural
dêste Barras. n dia 21 de janeiro de 1950;
lavrador, solteiro, domicili o e resident neste Município; fillio de
Weldemiro Pospor e de na Paula Hess Pospor, domiciliados e

residentes neste Muniei o. Ela, natura i dê e Estado, nascida em

Três Barras, no dia de junho de 1953; éstice, solteira, domi-
ciliada e residente ste Município; filha de oão Maria Olegário e

de dona ADastacia Femendes Olegário, dom "iados e residentes
neste Município.

Apresenta m 08 documentos exigidos elo' Côdígo Civil
._

art. 180. Se alguém iver conhecimento de-·é!JQo·_' algum impedi
mento legal, acuse-o para fins de direito.

Três Barras" 04 de setembro de 1971.

MARIA UBA DE ANDRADE - Escrevente Juramentad!l

Vdcê sabia?
__
Em solenidade pre idida pelo

Ministro dca :

Transp rtes, foi
-lsnçedo ao mar dia 29 e julho
último o Cargueiro "Cec

.

�'" de
7.400 TPB, construido pel eab·
leiro Só, para' a CompaÍlhl de

.

Navegação Libra, A unida ,

avaliada em 10. milhões de cru

zeiros, destina se ao percurso
Manaus-Buenos Aire. e transpor.
tará carga geral e, especialmente,
trigo e sal.'

de açõel, cabendo a bonificaçi[o
de duss ações novas pâra cada.
grupo de dez açõel tigal.

*

nto Nacional aos

Segunda Guerra Mun.
sua construção iniciada

de junho de 1957' e con-
Ida a 24 de julho de 1960. O
aumento prôpeiemeote dito

co uma irea de 6.850m2 em

três lanos: plataforma, patamar
. e sub lo.

*' * *

A elevação do capital I
ELETROBRAS para Cr$
e 608 milhões, ero du
foi .aprovada em asse

dos acionistas. . O mente da
primeira etapa, de-C $ S bilhões
e 200 milhões para bilhões e

810 milhões, foi f",ita Ia incor-
poração de reserva corres ate
8 20% do capital social e pro
porcionalmente a cada categoria

*
.

* *

n'a Geã-Bretsnhe, até
70, "cêrca de 14 mi'

Serviço Militar Ativ�
Armadas.' :Esses efeti-

vos s
.

paites permanentes dos
IÇOS Armadoll da Coroa.

I (Transc. do Noticiário do Exército)'

Informações sóbre
.

a

Militar - das

3

,-

1 - A Academia Militar dai
Agulhai -Negral (AMAN), estabe
lecimeoto de enaino, supeeíoe,
deetína-se à fOrmação bâsioà dOI
oficiai, de IDfaotaria� Cavalaria,
Artilharia, Eogeoharia,' Comuní-:
caçõel, Material Bélico e Iate
dêncía da ativa do Exército.

2 - O iogrello na AMAN rea

liza- se mediante eoncureo.

S • O candidato 80 matrícular-ee,
é inoluidc com a graduação espe
cial de Cadete. A coofirmação
deua graduação reeliaa-ee em

Academia
,

Agulhas Negras
solenidede na qual toena-se depo
litário e detentor de um Espadim,
miniatura do sabre de CAXIAS,
que é por êle recebido como

«Símbolo. da Honra )'dilitar::t.
ti- '. O Badete, na qualidade de

praça eepecial.fíce hieràquicamente
situado

.

entre o Subtenente e o

Alpirante.a.Oficial•.
5 • \0 candidato militar, ao

6 - O exército proporciona ao

Cadete alojamento; alimentação,
fardameoto e alliltêocia médica,
dentária, p.ico�écDicll e educacio
nal. Paga-lhe, também, OI. venci
mental fixadol na lei.

metrlcular-ee, perde ilutomàtica-·
mente lua condição hierárquica
anterior.

CANOINHAS
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Passarela da Sociedade'
Hoje, quem está festejando idade nova

é o sr. Dionísio Trevisani, estabelecido. co m
«moderna panificadora». O aniversariante, que
pelo pequeno espaço de tempo que reside entre
nós, já consolidou vasta amizade, receberá os

mais acalorados votos de felicidades. v

x x x x

Amanhã será um dia muito importante
para o àistinto cásal, Dr. Rubens Alberto (Nivia)
Jazar, pois nossa agenda social registra a pas
sagem de niver da sra. Nivia Almeida Jazar.
Senhora possuidora de um coração cheio de
bondades e virtudes, .por certo receberá de sua
vasta relação de amizade os mais [ustos cum

primentos pela auspiciosa data de seu natalício.

x x x x

mais J�m�:�'dea�U���eci��t:r�Xi�fê��I:t�n�� Continua em Canoinbas com pleno êxit�
Emanr Wojcíekovskí, proprietário do «Nosso

,O "orso soAb'ro Pravl-deAo'cl-a Socl-alPôsto», moço de raras qualidades, amigo since- ti ti ti
ro 'e generoso, receberá de sua vasta relação' '

de amizade as mais 'justas demonstrações de A ágência local do INPS e Associação Comercial
carinho e cordialidade. '

e Industrial de Canoinhas, prosseguem com o CUrso de
x x, x x

Interpretação da Previdência. Social, cuja aula inaugural,Quem estará estreando idade nova dia 14
do corrente é a sra, Erminia T. Sonaglio, vir- foi proferida pelo Dr. Laélio Luz, Superintendente d�
tuosa consorte do sr. Lucíndo Sonaglio. A data INPS em Santa Catarina, no dia 1.0 do corrente mês.
será -rememorada com as devidas solenidades /.

"

de que é muito merecedora a antversaríante. O curso conta com a participação de 56 inscritos,
x x x x que durante a semana, dialogaram sôbre o sistema de

Dia 16 do andante quem estará festejan- arrecadação e fiscalização, assistência médica, acidentei
do seu niver é o sr. Alinor Eutrasío, gerente do trabalho, perícias médicas e Fundo de Garantia pOI

. do «Línííícío Leslie» moço ainda já com um

lastro de serviços de, grande valia em pról da Tempo de Serviço. ,

comunidade papanduvense, receberá dos amigos As reuniões que estão sendo realizadas na sede di
Dia da Indepêndencia toi e admiradores os mais justos e merecidos

AssocíaçãO Come.rcial e Industrial, tem SE'U encerramenscumprimentos pela sua data natalícia.

lindo mesmo x x x x previsto para o dia dezesseis próximo.
Conforme foi divulgado nesta coluna, o Quinta feira, 16 do fluente, data impor- Haverá ainda, palestras concernentes aos benef

programa para as solenidades do dia 7 de Se- tante para o casal sr, João (Juvelina) Almeida, cios concedidos pela Previdência Social, FunruraI e Ser'
tembro, em Papanduva, foi realmente um dia é que sua extremosa filha Dilaci estará colhen- S

.

I A d C á li dde grande vibração patriótica; o desfile, ponto do mais uma flor no alegre jardim de sua viço octaí. O encerramento o urso ser res. íza a 8

culminante das comemorações, teve seu apogeu existência, estudante ginasial do Barão de An- avaliação dos trabalhos pelos participantes.
em frente o Clube local, onde estacionou o tonina (Mafra), receberá naquele día as Ielící- T.'o C d R t t d
desfile que integrava tôdas as escolas da oída- tações da jovem guarda com o simbólico eãn- �ste urso que visa ar aos epresen an es ' e

de, a disciplina, ordem, primou na data magna tíco: "Parabéns pra-você», quando soprarão as Emprêsas, Entidades de Classe e Segurados" uma visã�
de nossa Pátria. Os alunos dos diversos cursos, 15 velinhas do bolo natalício. ' real e positiva- da Previdência Social, abrangendo seU
com seus uniformes respectivos, deram um A coluna se associa as manifestações de
colorido todo especial a passeata cívica pelas amizade, almejando a todos as mais completas aspecto global, nos campos teórico e prático, está sendo
principais ruas da cidade, onde o piquete de felicidades repletas de venturas. \ ,

coordenado nesta cidade, pelo Dr. Ney da Cunha Lisboa,

�.' � �o��nadM�&mE�r�S�e��n�n����

p....--------..----------------------.......--..--..------

I

Notícias de
Eletro Silva diz: Presente
Já se encontra em pleno funcionamento

a Oficina especializada em eletricidade, a mes
ma está instalada ao lado da famosa Churras
caria Farroupilha, atende dia e noite na sua

especialidade que é: eletricidade Auto-Mecânica,
extensiva a todo tipo de carros ou viaturas
pesadas. Dínamos, Motores de partida, Induzidos,
Cargas de Baterias inclusive um variado esto
que de peças para carros de diversas marcas.
Sob a orientação de abalízado técnico a Eletro
Silva está a disposição de todos, sendo seus
serviços garantidos e seus preços módicos.
Realmente já de algum tempo a esta parte
nossa cidade clamava pela presença de uma
casa especializada em eletricidade-geral, o que
agora se concretizou.

E O canal 6 voltou estourando
,

Conforme noticiário incerido nesta coluna,
o Canal 6 deveria ter entrado nos Receptores
de nossa cidade na semana passada, aconteceu
que o técnico que deveria fazer os trabalhos
específicos, se encontrava no Oeste Catarinen
se procedendo idênticos trabalhos. Agcra velo
até aqui, contralizou o «espelho parabólico» e
o resultado foi aquêle «estorou a imagem do 6»,
evidentemente já deveria estar em todos os
lares papanduvenses a imagem; porém, com a

justificativa acima fica esclarecido o breve
retardamento na execução da repetidora. Ago
ra só nos resta felicitar os esforços dos pode
res competentes, sem o qual não teríamos tão
perfeita imagem e som do Canal 6 de .Curitiba.

Estofaria 2 Irmãos em Papanduva
Recentemente instalou-se em nossa cída

de a moderna Estofaria 2 Irmãos, procedente da
cidade de Rio do Sul S.C. Traja-se de uma
casa especializada no ramo, seu maquinário
moderno, muito contribui para o aprimoramento
de seus produtos como seja: Grupos e Conjun
tos Estoíados, recondicionamento geral de
estofamento de móveis, automóveis e demais
artigos de sua especialidade, a referida fábrica
está localizada na Rua Tte. Ary Rauen n." 395,
onde está a' exposição de sua variaria linha de
Estofados; Seus preços são relativamente aces
síveis a todos. Parabéns a seus proprietários
e boas vindas a Papanduva.

Funcionários se atualizam j u�to
cINPS»

-

Os funcionários da Prefeitura Municipal,
senhores Evaldo" Grabovskí, (Contador) e Ha
milton T. de Almeida, (Secretário da J AM) par
ticiparam das aulas «INPS" Secretaria do Bem
Estar - Serviço Soeíal, ministrado no período
de :!3/8 a 319/71 na cidade de Mafra, sob a

Presidência do sr. Superintendente Regional do
INPS, Laélío Luz e Nei Lisbôa, Coordenador do
'Bem-Sstar, As aulas foram de grand$ valia
para o aprimoramento dos serviços vinculados
com o «Serviço Social» do INPS. Assim sendo,
a equipe de pessoal que integra o quadro da
Prefeitura tem se destacado no aperfeiçoamen
to técnico dos serviços a que estão a seus

respecti:vos cargos e responsabilidades; todo
o fúncíónáríõ que frequentou o curso, sem um

dia ,de ausência, recebeu um Certificado que
representa um Diploma do referido Curso.

PSIUU •••

MERHV

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida
cavaleiros arrancou frenéticos aplausos da
multidão presente. Linda também as vitrines
das casas comerciais, destacando-se a da casa
comercial «BRASíLIA» do sr. Vitor Malákoviski
que foi classificada em primeiro lugar, onde
um verdadeiro arsenal e utensílios índígínaa
ornamentava a vitrine com as. côres «verde
amarela», onde se lia «UM 'PEDACO DE NOS
SO BRÁSIL». A Santa Missa foi 'celebrada logo
após o desfile, ficando a Matriz super-lotada.
A, noite teve o encerramento no Clube local
com variados números patrióticos e alusivos
a grande data.

Esportes
Como parte integrante das comemorações

alusivas ao dia da Pátria, foi realizado em
nossa cidade um torneio de futebol de salão,
tendo partícípado do mesmo aa equipes de
Itaíópolís, Monte Castelo e Papanduva. Inicial
mente jogaram os quadros de itaíõpolís versus
Monte Castelo, saindo vencedor o quadro de
ItaiópoUs pelo escore de 5 x 4, o vencedor
enfrentou o quadro papanduvense, oportunidade
que foi possível observar Q poder combativo e
contrôle perfeito de jôgo por parte dos Itaio
polenses. Partida disputada palmo a palmo, com
[ogos rápidos, lances marevllhosos de ambas
as partes. Contudo a superioridade pontificou
para os papanduveases que venceram os seus

antagonistas pelo escore de 3 x 1. Foi uma
belíssima partida, onde a cordialidade esportiva '.

primou em alto estilo. Um voto de louvor justo
ao sr. Coordenador local de Educação, inclusi
ve a Direção do G.E. Alinor Vieira Côrte, cujo
esfôrço e dedicação na organização dos pro
gramas, foi a maravilhosa festa' cívica que
todos apreciamos na Semana da Pátria.

que
SELEME

Cr$ 70,00
;..>0'.',

..

deixe

,

Aniversariantes da Semana
cowicz, as meninas' LUZil
filha do sr. Gilda Zieman"
e Stella Mari« filha tio senhc,
Reinaldo Crestam; os meni,
nos: Adernar filho do senho)
Carlos Mülbauer e . AcI,
Abdala filho do Sr. Acll
Abdala José.

'

DiA 16: as sras: donas.
Angelina esp. do sr. Antonil
Tomporoski, Rosa esp. di
sr. Derbv. Fontana e Marcin,
esp. do sr. Afonso Knop; a Sria
Edeitraude Hauffe; o jove�
Adilson Freiberger, os meni,
nos: Oswalrio filho do s�nho,
Tertuliano Leandro e MarcO!
Rogerio filho do sr. Wald�
mito Medeiros.
DIA 17: os Srs.: Carlol

José Silveira e Heribeito m,
deberto Schultz; 0$ jovens
Assis Tomporoski e A_lvin�
Ivo' Vogt; o menino Lei
Lud filho do sr. João Tom,
po,ow_ski, res. em T. Barras,

Aos aniversariantes noss«

cumprimentos.

ANIVERSARIAM-SE
1I0JE: a sra. dna. Márcia

esp, do' sr. Ivan de Paula e

Silva; srta. Carmen Sylvia
Ferraresi.

AMANHÂ: a stta. Sonia
Regina' Knopp; a mentns

Acioni Bernadet filha do sr.
Manoel Felicio; o menino
Cirineu Assis filho do senhor'
Dionisio Karnas.

DIA 13: a sra. da. Maria
das Graças esp. do sr, Simão,
Maron Becil; os S1'S.: Zackei
Seleme, Zanei Seleme, Felipe
Krull e Leonidas Ouebert,'
a srta. Suely Terezinha Artin.

DIA 14: as sres. donas:
Adélia esp, do sr, Max Schu
macher, Mmia Herminia esp,
do sr, Lucindo Sonaglio,
Rosélis Maria esp, do senhor
Reinaldo Crestani e Gerei esp.
do sr, Felipe Krull; so srs.:

Lindolto Cordeiro e Argemiro
Rosa; os jouens: Rubens Lino
Tokarski e Roberto Luiz
Haensch; a srta. Marydalua
de Lourdes Cordeiro; a me
nina Márcia Regiane filha do
sr. Máfio Morsch.

DIA i5: os srs.: Ewaldo
Funka e Miguel Markiv; o

jovem Sérgio Adalberto 0lis-

Bazar Canoinbense
Bijolerias

quente
TELEVISÓRES a

esta opor1unida�e J
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Pelo presente Edital, faço
saber que no dia 03 de
novembro de 1971, será
realizada neste Sindicato a

Eleição para a composiçao
da Diretoria, Conselho Fiscal
e Delegados representantes
ao Conselho da Federação

está filiado êste
bem como seus

respectiv Suplentes, fican
do absrt o prazo de 15

(quinze) di para o registro
de chapas a secretaria, que
correrá a p rtir da data da

publicação ste Edital no

Orgão Ofici do Estado,
tudo de acô o com o art.
11 e seu § 1.. da Portaria'
Ministerial nú ero 40 de
21 de janeiro 65.

r

As chapas _

ser

registradas em separado,
sendo uma par os 1andidatos à Diretoria Comse1ho
Fiscal, com os se, s r/aspec
tívos suplentes, e

,
t 'ia para

os delegados repr o tantes
ao Conselho da
e seus suplentes.
rimentos para o !.
das chapas de'
apresentados na

em 3 (três) via

por todos os

pessoalmente, ,

da' permitida' para al i',gistro
da a outorga de prece ação,

�;;;��� r!eq�' t�;��elt§adl��Canoinhas, 26/agôs 1 �.

do art. 11 da
-

ortarii cita-José de Almeida Pereira SobrinbO da. O reque mento fiacom-_
Presidente panhado de t: dos os Idados-----.......-------------------- e documento exigido.' para

o registro, á dírig] o ao

"'----a'ndo da; Presidente Sin, icato,
podendo êss requer ento
ser assina por q' alquer

��IfWULJU][r!OJPeCDária dos candi os comp entes

I N H A S da chapa. secret ria da
Entid.:ade, no ex diente
normal f' necerá . 'r.

aíores
detalhes saos inter
achando- afixado
do Sindili'ato 'a re ção do

que é ',rigatório", �ara o

citado gistro. so não

haja qu rum em 'primeira
convoca o, as el Íções em

segunda onvoca ao serão
de 1 denovem

e- não conse

guindo ainda o coeficiente,

1--------__------------------------------------.

t
Agradecimento

A família do saudoso senhor

HAROLD ALVES NUNES,
falecido dia 29 do mês p,p., agradece comovida
aos parentes, vizinhos, amigos e a todos que a

auxiliaram e confortaram no doloroso transe.

Agradece também aos médicos pelos cuida
dos prestados e aos Revmos. Padres sr. Henrique
Müller e sr. Hermenegildo, 'pela assistência espiri
tual dispensada ao extinto.

Que Deus recompense a todos.

P ab·"rOI' iceo,
,

,

Não me responsabilizando
e venha acontecer aos

infra o presente aviso.

Papanduva, de agôsto
de 197'1.

José Antonio Córreia
Proprietário

A Sociedade

Operária, coloca a disposi
ção dos interessados, a s

onde ultimamente fun
a" Oficina Tevelândí

Para

Com

Depôsito

Sementes de' verduras de -flôres

qualidades.

NOINHAS
/

Fo�ocópias em um
EGISTRO CI

'minuto
O Cartório

'·.e� CORTE,
PLASTIFICA

de ,NERE;IDA

em' apenas
documentoum minuto,

Sindicato Rural de Can
.SEDE:' Rua .Paulo

Edital

Bazar Cunoinbense
Tecidos

de

ficam

já, todos

os associados da entidade.
As eleições serão realizadas

Canoinhas; O 3 de setem
de 1971.

waldo Zipperer
Presidente

.

3

PreFeitura Municipal de.
Canoinhas - Sta. Catarina

Tomada de Preços N. 30/71
o Prefeito· unicipal de Canoinhas. Estado de Santa Cata

rina, torna público. ao interessados, que se acha aberta., até o dia 20
do coerente mês, a to da de preço seguinte:

Execução
2 (duas� Escalai úblical Municipa'

Bonetes e Veada, neste mu
.

residêocie e páteo coberto
(metros quadrados'. lDais saQi� ·08
quadrados),

.

O pagamento pela e

Edital, será efetuado em d
da conclusão da cobertues e a seg a no ato da entrega da. obra.

O prazo de exe ção será de P (noventa> dias, a contar da
assinatura do respectiv conteato,

, -

O, inteeessad poderão adquir as plantas e d�mai. especi-
'ficações no Departa� to de Viação e i bras. ,.

A Prefeitura � de rejeitar as propostas que
julgar inconvenientes, ln como 'o de raar nula a presente Concor-

rência, se91 que disso ecorra para cóncoreentes que19uel direito
de indenização ou recla

-

lIo.

Ganoinhas, 03 de s
lIIioo......rlll""o de 1971.

'

Alcides SchuÇlB.cher - Prefeito Municipal

REGISTRO CIVIL

EDITAIS
Sebastião Grei�, Costa, Escrivão de 'Paz e· Oficial do
Registro Ciyil de Májor Vieira· omarca de Canoi
nhas, -Estadô de Santa Catar'

Faz sa que pretendem casa�: H INEU SCHABILESKI
e ROSARIA O ROVSKI. Êle, natu dês te Estado. nascido em

Pulador, neste mun �pio, ,00 dia 1.0. d julho de 1938; lavrador. sol- .

teíro. domiciliado e sideute neste niêípio; filho de Pedro Schabi�
le.ki e de dona Esta '�Iaya Rodec domiciliados e residentes neste
município. Ela, natur \�dêste Es CIo, nascida em Pulador. neste mu

nicípio. no dia 17 de a psto de 942; �oméstica, solteira. domiciliada
e residente neste mu ípio' filha dil \Garlos Aloes Oetrovski e de
dona Catarina Ostrovski, iclliados e\.reaidentes neste município.

Major Vieira, 321 ag&sto de 1971.

JOVINO BUE D SIOUEIRÀ e PERCELIANA ALVES
CARDOSO. Êle, lural dê e Estado, �nascido em Rio Claro, neste
município. no dia ,de maio e 1928; Javrador. solteiro. domiciliado
e residente nest município; fi o de Ahdré Bueno de Siqueira. fale-
cido e de don Maria Phaifa, lecida. Ela, natural dêste Estado,
nascide em nudos, neste mun io, DO dia 16 de agasto de 1931;
domêstica, teir&, domiciliada e idente neste município; filha de
Valério AI e!l Cardoso, falecido e dona M�ria ROAa Corrêa, falecida.

presentaram
/

os document exigidos pelo C6digo Civil art.
180. S alguém tiver conhecimento e existir algum impedimento
legal. acuse- o para fins de direito.

,

Major Vieir�. 04 de setembro de 1971.

EUNICE MACHADO DA GOSTA - Escr,evente Juramentada

._.
ii • BRI
Compre-os agora

c

._ .
• •

NATAL
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Reunião 'lavradores
Parado' �-,no

r
Reuniram-se dia 04 de setembro, colonos da comunidade

d� Parado para ,a fundação do núcleo 25 de julho desta locali
dade com a presença de representantes do núcleo de Salto da
Agua VerdE e da Sereia que terá o seu núcleo dia 26 dês te mês.

Ficou fundado. o núcleo 25 de julho do Rio Parado cuja
diretoria ficou assim formada:

./

-Presidente:. Alfredo SteUein; Vice-Presidente: Alceu No
ernberg; Secretário: Vigando Voigt; Tesoureiro: Rodolfo Línz
meier; Suplentes: Vilmar Hatschbach, Henrique Goestez:neier e

Hernesto Mauff; Delegados: Representantes junto a sociedade
matriz - ,vigando Voigt e Alceu Noernberg.
, Ainda foi tratada de diversos assuntes como.o FUNRURAL,

INPS, a próxima festa do colono e ainda uma Importante palestra
sôbre a data da Independência.

.

,--_.--------------------..,
Cine Vela, Cruz

(O LANÇADOR DE SUCESSOS)
• :- A P R E S E N TA.:.

HOJE. em .e••ão única a. 20.15 hora. - cenaura 14 ano•

. DOMINGO. em matinê • a. "'14 horaa - ceneura livre
- Tab Hunter no super far-west italiano todo em

Clnemascope - Technicolor:

é meu
- DOMIN�O. em ual lellõel. al� 17 h - cens, ivre e

ai 2 ora. - cenaura 14 'anol

DIA 13, 29. _feira'. '. 20,15 hores - censu 14 anol

TON�CO E TINO a dupla "Coração do no

formidável fíl e -nacional todo

A
DIAS 14 e 15, 3a e 49. feira I - cene, 18 anol

Escravas Brancas rcado Negro
Espetacular filme rtgorosam oibido para menores

de 18 anos. IIm filme em ascope todo colorido.
-----.,..-

DIAS 16 e 17, 58. e 6a. feira· a

Uma. nacional

- DIA
,DIA

censure 14 ano. e

eensure livre

em

Paga
DIA 19, domingo eensura livre e

ensuea 14 anol

anal orgulhosan
ilme em Cinemas

a

A Universal Interna
MarIon Brand no super

AGUARDEM P EVE;� ,

Um Homem, um R ver a Vingança
A Vingança istoleiro

Quelé de' Pageú Maria Izabel
S IIF" f Ie meu usca a asse ...

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

..

N. 1143

o sr. AfDnso Ludke e espôss
oproveitando os feriados da Se
mana da Pátria, para um giro
pelo sudoeste, Pr. com esticada
ao Paraguai e Argentina.

x x x

O anunciado, Festival Espor
tivo, promoção do Colegio Sa
grado Coração de Jesus no ano

do seu cinquentenário, trens
ferido de domingo último, devi
a mau tempo, para amanhã,
sgora também em comemora

ção a Cano�nhas sessentão.
.

x x x

NOTAS 'ESPARSAS
Parabéns Canoinhas, sessen

tão, 60 anos de sua emancipa
ção do Mpnicipio de Curitibanos.

,x x x

Embora o mau tempo reínan
te desde domingo, o Dia 7 de
Setembro amanheceu boníto e

ensolarado, possibilitando a rea

lização do anunciado desfile cí
vico militar, com grande públi
co a assisti-lo.

x x x

O Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto que veio, espe
cialmente para o traàici

•.;;'nal baile
das debutantes, realiz�ao no clu
be C,anoiDh�nl!e e Fl�8tejos da.

.
Semana Pátria, regressou na

tarde de sa. feira pata Floriané- -

polis.
'

x x x

O industrial' sr. Heins Fischer
também vai estabelecer-se em

o nôvo parque industrial no

bairro do Campo da Ague Verde.

x x x -

E continuam, em ritmo cada
'vez mais acelerados, os prepara
tivos do nosso pessoal nos próxi
mos Jogos Abertos, sob 8, res

pnnsabíitdade da Comissão Mu
niéipal de Esportes.

x x x

Dia 18 próximo, na socieda
de Beneficente Operárie, um
encontro com o passado, baile
da saudade, uma promoção dos
formandos do Ginásio Sta. Cruz.

x x x

o Deputado Aroldo Carvalho
encontre-se na França, partici
pando de uma Conferência inter
nacional de Congressístàs, inte
grando a representação brasi
leira, composta de mais de
vinte parlamentares.

x x x

O Prefeito sr, Alcides' Schu
macher adiou a sua viagem a

Florianópolis para 4a. fein próxi
ma, quando além dos contatos

exigidos_ para sua admlnistração,
psrttcípara do Congresso dos
Munidp_ios, devendo ali reunir
se todos os Prefeitos s Presí-

. 'dentes de Câmaras Municipais
do Estado.

.

Bazar Canoinbense
�Roupas-1=ãiiãs-

cíado Festival Esportivo do
Colégio' Sagrado Coração de Je.

!IUS, reuoindo em partida de
fundo, Ouro Verde x São Ber,
nardo um jogo que promete,

Afim de rever parentes e

amigos, 'es\êve 4a. feira em nos

sa cidade o sr. Silvadavia Meiros
residente em Curitiba.

x x x

E amanhã no Municipal, o anun-

Govêrno 'lédiEi ... nal
Aluno Valeriano de OUJelra •

do Curso de Jornalismo Dom Epaminondas
Dia 12 de agôsto p.p. assisttamos, emocionados, a mais

uma fala presidencial, penetrada de sua habitual transcedência.

.

O Presidente .Médici, contendo a custo a própria emoção,
lia-nos o texto de sua carta ao Presidente de Portugal, solicitan
do a trasladação para o Brasil dos restos mortais de nosso pri
meiro Imperador. Lia-nos, em seguida, a resposta comovente do

primeiro mandatário ds nação amiga e mãe.
,

"

Porque se emocionava tauto S.Excia? Compreenderam-no
aquêles que penetraram a fundo a transcendência dêste aconte
cimento histórico, que envolve muito amor de nossa parte e

muito espírito de renúncia de nossos irmãos portuguêses. O Rei
D. Pedro IV de Portugal, para nós D. Pedro I, é tão querido na

Pátria de Camões como é na terra de Castro Alves.

Dia 7 de- Setembro, do próximo ano, rec.,remos com

festejos que hão de ecoar através dos séculos".�&_tCtrreciosos restos
mortais de nosso querido Imperador, a ,qJiE{in devemos o grito
de nossa independência. Quanta 'coisa.lá

-

se -operou depois disso
nesta terra .da promissão! Sobretu$::quanta coisa nêste govêrno,
eu diria carismático, do Presrdente ��dici .

. -� '!;;g,�
Há um ditado que diz; «Cada p�yo tem o govêrno que

merece». ,E 8 gente fica 8S vêzes pensandu; o 'que fizemos nós,
brasileiros, para merecermos um govêrno CÕ�OlP êste, que chega
às raias do carisma? Só no domínio sobrenatural encontraremos
resposta: deve ser um presente de Deus, em atenção às orações
de tantas almas eleítas.

/

Meu Deus! Fazer o que' se fêz, reerguer o giga��e entor-

pecido (já não estava simplesmente adormecido),' e restituir-lhe
esta força, esta juventude exuberante que já Dada pode conter,
realizar tanta cotsa em tão curto espaço de tempo, isto não é
obra .de simples fôrças humanas!

Brasileiro: Pára e pensa um p_qYÇ.º<>-�m t-Ua felicidade! Vê
como é bom a gente sentír-se segfiro, .tranquilo, numa. terra tão
cheia de promessas' quê "vãô-'se realizando quais botões de rosa

que se 'abrem da _ noite para o díe. Olha para teus' irmãos de

raça, oprimidos e infelizes, que se arrastam penosamente em
terras outrora lívres e hoje transformadas em vastos cárceres da
côr de sangue. Olha e pensa que por pouco não DOS acontecia
o mesmo!

Nunca bendiremos _bastante, depois da bondade divina,
a. ação enérgica e pronta de nossas Fôrças Ar,qlJlde!!, dos_govêi.
DÓS fortes de Castelo Branco e Costa e Silva, .sobretudo do gQ
vêrno intermerato que rege atualmente os nossos destinos. Até
o seu .próprto nome á significativo: depois das intervenções ci

rúrgicas dos govêrnos anteriores, veio o govêrno Médici ... nsl
de -nosso atual Presídeate, para' completar a cura e realizar a

recuperação fiDal dês te Brasil gigante, que já njnguém poderá
segurar.

NOTA DA ESCOLA: �ite artigo' foi escrito p�r DOSSO aluno
Valeriano de Oliveira, atualmente na SOa. Lição. Aprenda você
também a arte de REDIGIR, matriculando-se' no Curso de Jor
nalismo por Correspondência do Centro Cultural Dom Epami
nondas - Rua Carneiro de Sousa, 66 - Edif. Santa 'Marina
SL - Taubaté - Estado de São Paulo.

S,ociedade Hípi'éa Recreativa e

Esportiva "28 de Junho"
Em assembléia realizada dia �8 de agõsto.de 1971. em Major

Vieira, foi eleita e empossada a diretoria desta soeíedade, assim constituida:

Presidente:' Orestes- Ruthes; Vice Presidente: João FraIÍciséo de
Araújo; 1.0 Secretário: Valdémar Francisco Sudoskí; -2.0 Secretário: Pedro
Veiga Sobrinho; 1.0 Tesoureira: Apolinário Tiska: 2.0, Tesoureiro: Luiz
José Borges; 1.0 Orador: ,Francisco' Krísan; 2.0 Orador: Guida Davet;
Procurador: Vilson Granemann Costa; Conselho �Fiscal: Antonio Novack,
Francisco Lucachinski e João Batista Ruthes; Diretor de Pista: Adir
Francisco Veiga;· Diretor de Corrida: Victor Borges; Suplentes: <Miguel
Maron, Aloacir .:veiga e Antonio Maron.

compr lIIJIIIIiia..._
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