
1 casa sobre a rocha
EnU.D Iur.o Aloisio Martins
púlpito e olhou o mar de �stoso Pastor Graf subiu ao

à sua frente.
Rostos coloridos pela luz. do sol matinal que atravessava

08 vitrlis da Igreja. .

'. R�stos rudes, c?rpos pouco a vontade dentro de roupas
domingueiras, pés ,deseJosos de Jogar longe os sapatos e calçar
os tamancos do dia-a-dia.

.

-

Rost�s de colonos. Quase todos daquela comunidade, os
.Arndt, os, Mugge, os Vermoehlen, os Voigt, estavam ali sérios e
contritos para o culto ao Senhor.

.

r

. .

Naquele domingo, o Pastor Graf estava particularmente
Inspirado. Passou a mão pelo cavanhaque, seu gesto característi-
co e começou:

,
t.

«Querida comunidade! O texto para nossa prática de
hoje, está em Mateus, capítulo sete». .

.

«Todo aquele, pcís, que ouve estas minhas palavras e as pra-
tíca, será comparado a um homem prudente, que' eàificou a sua
casa sobre a rocha; e caiu a chuva; transbordaram os rios, 80-

p�ara� os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que
nao caiu, porque fora edificada sobre a rocha.

.

E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as

pratica será comperadou um homem insensato que edificou sua
casa sobre.a areia; e ceiu a chuva, transbcrderam os rios, sopra
ram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa é ela
desabou, sendo grande a sua ruína».

Rudi Arndt, de clhos muito abertoe, ia escutando a nar
ração do pastor, que ele desconhecia. O texto de forte e' simples
simbolismo permitia a Rudi imaginar as Cenas. Chegava a ver o

<insensato» de mãos à cabeça, assistindo a destruição da casa.

11:ngraçado � pensava ele - o que o pastor está dízen
do, me lembra aquela reunião do extensíenísta. Ele havia trazido
duas caixinhas com terra e as colocou Inclínades, uma ao lado da

• outra. Então, com os dedos, fez' valinhos na terra das duas cai

xas, só que numa os fez atravessar e, na outra, de cima para baixo.
Embaixo das caixinhas, colocou duas vasilhas de vidro.
«Estas duas caixinhas de terra, representam duas roças

no 'morro», dissera 'ele; esta aqui, está plantada como vocês fazem,
mono abaixo, Esta outra está plantada em nível e com TER
RAÇOS. Agora vamos fazer chover sobre estas duas terras.»

O extensionista pegou um regador cheio de água, e foi
despejando na primeira e depois na segunda.

Ai, Rudi entendeu. Na caixinha que representava a terra

plantada morro abaixo, a água escorria para a bacia grossa e

barrenta. Os valínhós \
ficaram ainda maíores.. Na outra, pouca

água correu, quase limpa.
.

«Vc,cê� estão vendo? dizia o extensíonísta, isto acontece
ou não nas terras 'de vocês»?

Rudi e os outros não tiveram sa·1da. Concordaram.

«Sabiam vocês - continuou ele - que um hectare

plantado morro abaixo chega a perder 41 toneladas de 'terra por
ano? E que protegida com terraços, perde 10 vezes menos?

Vocês acham importante ou não defender o maior capital
de vocês, que é a terra?

Novamente, o grupo concordou.
Rudi resolveu quebrar o silêncio: «Então doutor, esse

negócio de terraços é difícil de fazer, como é que é?»

«Bem - falou o extensionista - se vocês estão interes

sados a gente pode se reunir para ver o que é preciso saber

para construir e como fazer o terraço.

Quem poderá vir Rã próxima 5.a f!i!ira de manhã aqui
na casa do Rudi?»

'

\

Veio a 5.a feira.. Todo mundo curioso. O extensioqista
construiu um aparelho para marcar as curvas em nivel nó mor

ro; ensinou como ler as tabelas; todo grupo ajudou a fazer o

primeiro terraço.
«Meus amigos, dizia o extensionista, limpando o suor do

'rosto, isto é um terraço,· e um terraço bem feito. Se vocês fizerem

assim como este, vocês seguram essa
: terra, vocês podem usar

adubos, calcário, que eles não correm p,ara baixo quando chove».

Na mesma tarde, 1Rudi. continuou a fazer os terraços e

no outro dia, estava tudo pronto. Até seria bom se ehouvesse,
pensou, para a gente ver se funcíoua bem;

Acontece que choveu. E como! Um tremendo temporal'
de verão, que engrossou os riachos.

Quando Rudi passou. pela roça de um vizinho teimoso,
chamado Max Baade," «o

.

sabichão», até sentiu pena. A carroça

entrava até o eixo na lama que desceu para a estrada. Fundai

valetas mostravam o caminho terrível das éguas. Muitas ramas

da r:bandioca plantada 8parec�àm,arrancadas e levadas de roldão.

)/.las 8 terra do Rudi estava bem. Os terraços quebraram
,

a 'força da água. Seguraram a terra.

«É:, pensava ele, o ,m!,!u vizinho Max está meio parecido
com aquele homem da história do Pastor. Graf; engraçado como

a história ainda hoje serve para 8 gente ... »

A mão bateu no ombro de Rudi e a voz disse-lhe: «o.

senhor não vai embora? o culto terminou»!

Rudi olhou sobressaltado para 08 lados. A Igreja estava

vazia e o Pastor Gref, acariciando o cavanhaque, o olhava sorrindo..

AVI S O
o Presidente do Sindicato do Trabalh.dor Rural do mu

nicipio de Major Vieira, avisa aos associados do mesmo que" se

acham abertas as inscrições para Bolsa de Estudo, no período de

1.0 de janeiro de 1972 à 29 de janeiro de 1972, das 13, às 18

horas na sede do Sindicato.

Major Vieira, 20 de janeiro de 1972.

Assinado: SOTER BOSSI - Pre.ident,
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Silv,a
CIRCULA AOS SABADOS

.

Arol�o e l�ergzio em Canoin�as
Os deputados AROLDO CARVALHO
e BENEDITO TH. DE CARVALHO
NETTO estiveram em sua terra

natal, retornando terça feira, o .prí
meiro para Brasília e o segudo para
Flor íenópolis.
Chegaram na noite de quinta feira,

tendo antes visitado os Municípios
de Mafra; Itaíópolís, Papanduva e

Monte Castelo. Mantiveram contato
com amigos e correligionários e com

o Prefeito sr, Alcides Schumacher,
acertando problemas a serem resol
vidos em Florianópolis, junto ao

governo do Estado, Visitaram ainda,·'
Da oportunidade, DS Municípios de

'Major Vieira, Três Barras, Irmeópolis,
Porto União, com uma rápida esti-
cada em Lages. Aqui participaram

de um churrasco no sitio do sr, Msssatomo, e Industríal.
em Felipe Schmidt e outro em Rio da Areia O ílustre

'

parlamentar retornará sexta feira

Bertula, distrito. de Bela Vista do Toldo, sem- ao Estado, para um programa de tplevisão em
pre acompanhados do Prefeito sr. Alcides Blumenau e várias audiências em Florianópolis,
Schumacher. Aroldo, na noite' de segunda feira, devendo estar entre nós, novamente, a partir
participou da reunião da, As_soci,ação Comercial de terça feira.

Suspense?
Ass'im, A co D teceu.

As 12,30 horas,
,

.

Canoinhas, força ",ova em rádio

Dr. Saulo

Carvalho

Presidência

na

da

ARENA
O Diretorio Municipal da A

liança Renovedora Nacional,
ARENA, reuníu-se . 4.a feira� a

noite, no recinto da Câmara de

Vereadores, afim de proceder
8 escolha de sue Mesa Diretora,
que ficou assim constituída:
Presidente: Dr. Saulo Carvalho;
Vice: Dr. Paulo Eduardo Rocha
Farta; Secretário:. Adhemar
Schumscher e Tesoureiro Sr.
Michel Seleme, .IDe acordo com

I as diretrizes do Diretório. Re
gional a escolha do Presidente
coube ao Prefeito sr. Alcides
Schumacher, aceita por todos..
Dr:' Saulo, ,conhecido de todos,
é prestigioso advogado no fórum
de nossa comarca e nas vizinhas,
sendo sua ação politica de equí
librio e alta compreensão!

Casamento
Unír-se-ão pelos sagrados la

ços matrimoniais, sábado pro
ximo em Curitiba, dia 29, os

jovens Tte. Ingo Schereiber e

Rosemeri Juck, ele fllho de
Harry Schreiber e sre, tradicio
nal comerciante de nosse praça
e 'ela filha do casal Gregorio
Juck e sra. de Curitiba.

Nossos melhores cumprimen
t08 ao jovem pilr e familiares.

Mil ton Campos
Bras.i I
exceção. Mas, perguntava, su
bstitui-las pele que?
Todo o país, domingo e on

tem, lamentou a morte de
Milton' Campos. O ,presidente
Médici, em telegrama à viúva,
assim se

. expressou: "Aesocían
do-me à grande dor da família
e ao profundo sentimento de

pesar da gente mineira diante
da morte de sé� marido, desejo
assinalar o desprendimento e a

honestidade, .a serenidade e a

coerência, o Idealíamo e a gran
deza de propósitos' que sempre
n08 farão identificar em Milton
Campos ruma tfa8 figuras mode
lares da vida politica brasileira".

Assirq, registra
-

o Estado de
São Paulo, de 18-01-72, o fale
cimento do Senador Milton
Campos.

e o
Milt'on Campos, sepultado

ontem em Belo Horizonte, não
tinha ilusões sobre o restsbele- ,

cimento da democracia em 1972,
.

ou 1973. Inspirado naquilo que
o presidente Méd,ici qualífícou
de "desprendímeato e honesti
dade,' serenidade e coerência,
idealismo e grandeza de propô
sitos", o grande representante
do pensamento liberal brasíleí
rc confidenciou, semanas antes
de morrer, ao senador Magalhães
Pinto, que as coisas não se

resolverão num passe de mãgica.

Para Milton Campos, as con

quistas da revolução no campo
econômico devem ser defendl
das com unhas e dentes, Mas
o caminho da volta à normali
dade institucional exige mil e

um presuposto, o ,primeiro dos

quais é acabar com 8S leis de

Canoinhas 72
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CORMEIO DO NORTE 22,-01.1972
,

I

desta comarca; e b) - a segunda, com 8._i�
ximada de 15!$.790m2 confronta�efii""8eu períme
tro com terras pertené��Otavio Franco de

Oliveira, Davi Gr ,�Ot8vio Franco de Oliveira e

An Fr " de_..Oliveira, situada no município de

Maj�e esta comarca. Feita a justificação da

�e, foi a mesma
.

�r sentença; E para
que chegue 80 conhecimento ' os, mandou o

MM. Juiz de Direito, que se expedisse resente
•

Edital, que será publicado na forma da Lei e
,I
a-

'

do no lugar de costume. Dado e passado nesta

cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina; lias

vint� e três (23) dias do mes de' dezembro de mil,
novecentos .e setenta e um- (1971). Eu, Z.lÍden Emi-

liano Seleme, Escrivão, o subscrevi.
"

JUIZO DE DI�EITO DA COMARCA DE CANOINHAS

Edita Ci�dção
Santa Catarina

•

(30)' diascom prazo de trintao

O Dr.
Direito da Comarca de 8

cicio nesta comarca de Canoin , ado
de 'Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER 80S que O presente Edital de Ci
tação virem, ou co�he.éimento dele tiverem que, por
parte de José de OlIveIra Franco" residente e domicí
ltado nesta cidade, cite os interessados incerto
não sabidos para, contestar, querendo. d o do

prazo legal, a presente ação de USU IÃO, n.?
5.481, com o prazo de trinta (30) :

s, 8 contar da

primeira publicação, referen duas (2) glebas dê

terras, com 8 área ap' ada de 363.580m2, sendo,
aD - a primeira, co área aproximada de 207.790m2

seu perímetro com terras de Otavio
Franco. de Oliveira, Frsuctsce Muchalovskí, Arro'io

'I'emanduâ, João Tchaika, situada em Major' Vieira.
EDWARD DIAS FERNANDES
Juiz de Direito, em exercício

Progr
do

Em Canoinhas
M

de PEDRO

Agora, Adubos e

f

eticidas

a preços de

direta-

Paula Pereira, 787

Para seus

impressos
PRÇ)CURE
Imp. Ouro Verde

1

Músicá Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas da manhã e

I �s 05:30 horas da tarde.

de Formacão do Patrimônio
,

,

vidar Público PASEP//

As Prefeituras
Públicas, Sociedades
ladas 80S governos estadu' e �

O Banco do Brasil S.A. . rsa às entidades vínculades -

ao Programa .de Formação ' atrimônio do Servidor PÚ�

blícó que está em vias de-: iciar, organização do cCadas
tro Geral de beneficiári do PAS », segundo foi previsto
rio artigo 5,0, parágrs 6.0, da Lei mplementar n.? 8, de

3 de dezembro de 1 0, Para essa tar a, serão dívulgadss,
na oportunidade, ormas próprias.'

'

Como
I

aida prelimin&r' é" todavi absolutamente

necessário a Prefeitura e as entidades de dministração
indireta e fundecões vinculadas aos governos estaduais e

municip. 8, que ainda não se cadastraram no SE?, ou

que, o obstante o tenham feito, deixaram de in mar o

nú ro de servidores' passiveis de inscr-ição DO Pro' ma,

procurem, com 8 possível urgêncta, estabelecer contacto com

a Agência do Banco do local de sua sede ou a mais pró
xima. Iv

SOCIEDADE
BENEFICENTE. OPERARIA

\

Comunicação aos Associados
,

A SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA, comuníca
80S seus associados que, na reumão da Diretoria realizada
dís 16-12-71, foram aprovadaa-aa novas taxas de mensalí
dades e jóia para o ano de 1972.

Mensalidades: Cr$ 80,00 para o ano, sendo, Cr$" 20,00 por
trimestre.

Jóia: Cr$ 200,00.

CARO ASSOCIADO: Estamos trabalhando em seu benefício.
,

Dentro em. breve vamos inaugurar li
nova cancha de bolão, que será o seu e nosso orgulho. Não
vamos ficar parados no aoo de�cinquentenário da Sociedade,
continuarerhos 8 trabalhar. Ajude-nos e colabore, colocando
suas mensalidades em díe: DEPENDEMOS DE vocs.
'. "

Oferta de materiais -,
'

, .Pelo motivo da reforma complete' em sua cancha de
bolão, construção de 4 pistas cficíers, 8 Sociedade coloca a

disposição dos íntereseados, os seguintes materiais:

8.000 mil telhas;
2" pistas de bolão completas, estado. de novas, com

volta de bolas, qua?ros de marcação e palitos .

.

Os' intere�sados deverã� �irigirem·se ate sua Sede
Social para marores . esc1ere�iJ:QeJntos.

Canoínhas, 19 de janeiro de 1972.
)

loão Almeida Pereira Sobrinho - Presidente 4

,�
Ajude o progresso de seu

MAll·ON & C munlclpio, comprando nas

ReVeNDEDOR CASAS COMERCIAIS• AUTORIZADO
I

Rua Vidal Ramos, 1195 Canoinhas � S .

estabe lecidas ._�,�. I., I , �
I " equi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

Coordenadoria
Educacão

.,

Esta eLE.
ereve em' sua

"De: Lages
Fléride Bittencourt

Coordenadora Local

t

qual trans-

Dt. 14 H 1030,

curso letras e ciências SOCIaIS

regime férias nesta ci ad com seguinte programação bípt
inscriçã� vestíbular té d�a Z\.ecO�lrrente v� ,v�stibular 27

,

vg vestibular 27 g matrícula '1\a 20 e IDlClO aulas dia
31 janeiro pt v _stibular constará�,ste conhecimento; ge
rais bipt por gues vg matemática"� história vg e geo

g�afia ger� e. Br!l�il pt Docu.mentos iil:��ições vestibular
vípt carte a Identidade vg diploma 2.0 Cl'e� vg compro
vante e êrcícío magistério e atestado residência pt Soli
citam sua" colaboração. I máxima divulgação meio

ma tério essa cidade pt
asso Suría Chedíd - Diretora Facip" n

CruzV e r a

(O DE SUCESSOS)
-:- A P R E S E N T A -:-

/

HOJE. em ,lião única a. 20,15 horaa - cenaura 14 alia.

DOMINGO, em matinê - a. 3,45 h � eeneura livre
,

Maisl um su' er Far-west
I

a Vingança

inteira-

e Technícolor:

- H U R
\ I}'

.. O melhor film) 1 bíblico até hoje, filmado.

DIAS 24 e 25, 28. e 3à 'eira. a. 20,15 h - cen•• 14 anoI
•

,- H U R
I '

DIA 26, 4a. feilra • 2 'Jó hora. - ,centura 14 Ano.

(SESSÃ DÀ'. MOÇAS)
,

(Senhora. e lenho�ta. entrada gráti.)

Os famosos �ge es da ,.N.C.L.E. em defesa. do

�ei��l��o �r��1d��tr�����d�
_Única eXibfão. _

DIAS 27 e 28, 511. ,68. feira - a. f,15 h - cenlura 18 ano.,
Um e'spetacular, fi,lrne ,s'exy rforosamente proibido

par' menores de� 18 anos:
\

,OS PRA: ERES IpO MU'NDO
DIA 29, .ábado - tU 20,15 hOlrall '- ceq.ura 14 ano.

DIA 30,'domin o • a8 13,4,5 hora' - cenoura livre,

Todo
,

ngo, em trê. grandioi,a••ellõec: a. 16 e

19 hora. __ enlura livre; 811 21,15 'ora. -- cen•. 14 ano.

SEAN CO NERY, o 007 Jame ! Bond, ao lado d�
BARDOT, agora no Fa : -west todo colorido

SHALAko
------!

Aguardem par6 muito breve:

da Noite
com Charles Bronson.

I

/

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

P
�
feitura' Municipal de (anoinhas

'\,Decreto N.O 371 de 18/01;'72

ANIVERSARIAM.SE , 'eclara de utilidade pública uma área de terras,
,

�, rtencentes ao sr. Osvaldo Carlos Sorg,
HOJE: as senhoras d�mas: Alcides Sch � acher, Prefeito Municipal de Canoinhas, atado de

lida esposa d� sr. Et'!esto S:anta Catarit\l." no uso de suas atribuições, e de confoe ,Clade com o

Rerbs� e J!arza esposa do disposto DO ai" 5.0, letrall em» e «p» e art. 6.0 do D ereto-Lei n."
sr. João Retnert; o menino-v 3.365. com �s �, erações .inéeoduzidae pela Lei n,? 2.7 ,de 21-Í2-56
Ivo Ro_berto filho do senhor O E C\\ E TA:1', iearicb Brauhardt, 'o! tIO F" d I d d tilid d ,. f' d_

. ,

n:.". •
'" sca ec ara a tJ u I I a e pu Ica, para Ins e

AMANHA: O senhor Basili» desapropeiação, na arma da Legislação vigente, u a área de terras,
Senczuck, - residente, em Ciu» com 1.806.20m2, d, 'stioada ao alargamento da trada CaD(�iDhas à
norte-Pr.; a senhorita ELvira' Fartura, além do airro Industrial, pertence es ao sr. Osvaldo
a,eljin. Carlos Sorg.
__ DIA 24: a. senhora dona Art. 2.0 -

'

te Decreto entra em vi or na dat� de sua pu-
Otitia esposa do sr: Antomoblicação, eevogades as i.posiçÕes em cootrár. O.
de Luca; o senhor Antonio Canoinhu, 18 e janeiro de
Coraeire MaCiet". O jovem (Asp.) Alcides Scluim '(;herPaulo Wardenski, o menute Prefeito M-unicip\1 -

Ré/Cio Heron fiLho do senhur' ,�
Pedro Veiga Sobrinho. ,P�rta la de 1

,

\, Alcides Scbumacher, Pref�'to Municip
DlA 25:, a, senhorita Irene -

suas atribuições, resolve:
Knop.

, CONCEDER GR�..
IFICA

,

O
"

DIA 26: a senhora dona, -- '\ De acordo com o art.�,93, Ite ;IlI da Lei n." 413, de 24-3·58.
_ Datua es1?psa do s�. 'Wuldo". 'Ao funcionário Ivelá

\

'0 Co Vllzo, EDc�rregado de Tributação,
mz�o Schiitzler, resld�nte em '

Padrão C-E-18, a gratificação �, en ,ri de C"$ 184,00, por serviços
Joimntte; os senhores. Basz.lzo extraordinários«Fiscalização de,

"

i íl�nõe!l Públicas», a partir' de 1.0
Humenhu_k e Car/ps Mdz, a de setembro de 1971.

'

,

menina Stioana filha do sr.

Pedro Linkoséi, o menino
.tlarcos Léo fuho do senhor

: (Ase)
Dagoberto .schrum_ln, residente
em São Paulo.

DIA 27: os senhores: Adolfo
Voigt e Guilherme Prust, °
jovem Eaemar Guiiherme
Prust.
DIA 28: O senhor Adilson

Zaniolo; as senhoritas: Lourdes
.Maria Trapp e Ls n a o c i r
J u a i t h s i l v e i r a.

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas .

Sociais

15:00 b:

Aos aniversariantes, nossos
melhores 'cumprtmentos:

Diariamente às

Sucesso Nota 1350
, I

Canoinbas

R egistró� Civil

ITA

Major Vieira, 17 de janeiro de 1972.

EUNICE MACHADO DA COSTA
Escr.evente 'Jurainentada

VENDE-SE

Antonio Souza' Costa
Dir. Adm.

/01/72-
de Canuinhas, 0,0 U80 de

CaDoinbas, 19 de jaoeir\
Alcides Schumacher Antonio Souza Costa
Prefeito Municipal Dir . .Adm.

'

Decreto N.o 19/01/72-
Declara de util,'itade ,'ú,blica uma área de terra,
.pertencente ao �. Eug· io Müller.

..
,

'

,1', '

A lcides Sch�macber, P�efeit r Munic�Pà1.lde Çauoinhss, 1?�tado de
Santa Catarma, no uso d I!U9!1 atribui W'S, e de conformidade com

o disposto no art. 5�o.letra "m" e "p" ,�art. 6.0 do Decreto-Lei Q
°

3;365. Com a8 alterações
.

teodusidas pela �Lei n.? 2,786, de ,21-12·56
D E C R E T '�: ''\

-

Art, 1,0 - Fict declarada de utili ",de pública, para, fins de
desepropriaçâo na for' a ' da Legislação vi '\'ote, uma área de terra"
com 926m2, destioadaJ, abertura do' prolon ento da Avenida Ex
pedicionário, de prop dsde do sr, Eúgênio, ..

iiller,
Ar,t. 2,0 - . ste Decreto enfra eaf!Pv i Da data de sua pu-

blicação, revogadas s disposições em contrário

Cbnoinhal19 de janeiro de 1972. \\\
(Ass.) Alcides �'thumacher (A9S.� An' 'pio Souza Costa

Prefei r Municipal
� i\rir. Adm.

, Por' la �de 19 de jane,r:o e 1972-
Alcides Scb Bcber, Prefeito Municipal de Ç,�noinh DO U80 de euas

atribuiçõe resoh:�: .,1'"
'

OMEAR COMISSÃO
composta dos srs. Reinaldo) Crêstani, Ivelásio C 'lho e Adtooio

S. C ,com a finalidade de epreciar e julgar a8 pro' sta9,-da Con
corrência, Púb!ic8, para a p�b.li�ação do ,expediente des,,� Prefeitura.

Canomhas, 19 de }anelfO de 1972,. ,1\1
Mss.) Alcides Schumacher - Prefeito· M 'nicipal

Vende-se
Maquinários completos

,

para marcenaria,' em perfei:
to estado; preço de ocasião.

/,

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.

Diariamente' às 12:10.

Rádio é Canoinbas

Informações, Irmãos Thoma

Ltda., Rua-Major Vieira,,_6J 9.
3

Para seus impressos
PROCURE

Impressora Ouro Verde'
A casa :ios bons serviços

Er Itr,
�==�=======���

anelas

Duas datas com- casa 'de
madeira e ga.ragem.

, Tratar na Cerâmica Àlvino

__________________, Voigt; com o sr. OSMAR.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE /'

Vereadores
"

3.1.4.00-14.O_!J - Diyulgação de atol olicidia.
/' - Gabinete do Prefeito

'

·3.1.2.00"':1235 - Peça I e acenóriol
. '7.0'0

4.1A.00-3411 -

M,.ater,-ial.
para

elcr,i.ie
ga

"

ete

..
274,00

-

Secretaria Geral
_.

.

3.1.2.00-1206 - Artigol de expediente 529,11
3.1.3.00-1301 - Ccmuniceçõee '. 5.205,42
3.1.4.00-1409 ., Divulgação, atol ofj leil 606.00
3.1.3.60-1310 - Palla,genl e bsg �enl .

172,40

Contabilidade '

3. 1.1.lO� 1124 - Sub.tituiçõe. 140,00
3.1.1.10 ... 1129 - Ao contado

.
. 1.500,00

3.2.100-2102
-,
Ao In�l.raa, Adm. M.u,niciPalr 200.�o

3.2.100-2105 - A AlIlIC UO. Norte Cetarieenee 500,00
3.12.00.:1206 ..: Artigo de> expediente

"
.

50,55
�!.1.1U-1130 - Outra{retribuiçõel6g.ratificaçõal 370,32'

>
'

Educeçã e Cultura

3.1.\�0-! 303 -�
.

utroa lerviçol de terceiroI
4.1.3�0-3309 - quípaménto elçólar didático

3.1.�.Ô\14*30 - Merenda E,colar

� túJe Pública
\

' .

3.1.4. 5 - Alli.têocia �ocial 315;00

�ipos U, banos ' \

Euzebio Farian

311.2
OI ...&. - IMaterial elétrico 344,66

Secretário' 'à.i, .0�-1238 \.
Outrol mate'r�ail d� consumo �47,�0

,

. Estraãas de Rodagem
Lei n. 200 de 6 de ,·aneir,o de 19121l'

.1.2.00-1208 - ��!D,'bUltíveil e lubrificaot,el 2.979,45
. _ .

. 3.1.2.00-122U - ��reirol indicativoa e limilarel 55,00
Anula e Suplementa Dotações Orçamentárias .' '3.1.3.00-1306..; CO�lerv. rep!tr� •.maq. e viatura. , 324,00

•
'

.

•• • A ,3.1.2.00...1235 - Peç\1 e sceuono. 2.901,49
. DOrlval Bueoo, Prefe..

,

to MUOlclpal de Tre•.B8.rr�., EI '

3.1.1.10 1116 _ Peuq,al de obrai·' 4 900,00tado de SantaAeatallna, n� �.o de 19a1 8trlbulçoal� f z 3.1.1.10-U09 .. Diáriàl 17,96.aber ?ue aCamara MUOlclpal aprovou e, eu .anc DO C,édilo Elpecial "IMAR" 2.297 16
Q legUlnte L E I: . ,

'

T OTN. ,L 2�.ó46;71

Prefeitura
Le�n.

198 de 15 de dezembro dê' 1971
An la e Suplemento Datações Orcamentarias
Dori 1 Bueno, Prefeito Municipal de Trêl Barrar, E••
tado d Santa eatarina, no UIO de· �ual atríbulçõee, faz
.aber que Câmara Municipal votou e eu lanciono a

leguinte L I :
\

, Art. 1. - Ficam "anulada. ai .eguin�el Dotaçõel
Orçementâeíes:

.

Setor de . stradas de Rodagem
.3.1.200/1235 • Peçal ,Ace.lóriol .

Setor de Edu\.acão B C",ltura
4.1.1.00/3108 • Início de �al .

4.1.4.00/3405 - In.ignia. e Bandeiral
I

.

. J

laçõel'

950,00

4.000,00
72.12

5.022;12
I

. .

Art. 2. - Ficam suplem tadal por conta da.
Anu!açõel oonstantee do artigo 1; ali seguiutee Dota-'
çõel Orçamentárial:

Setor de Saúde Pública
8.1.4.00/1405 • Alli.têncill Social

Setor de Educação e Cultu
3.l.4••00/1430 - Merendá Elcolar .

3.l.1.10/1HU - Adicional'
.

1.763,68

928,94
60,60

Setor Gabinete do Prefeito
3.1.1.10/1129 • Secretário Admini.trativo 120,00

Secretaria Geral
3.1.1.10/1129 • Secretário Executivo
3.11.10/1130 • Zeladora

Setor âe Contabilidade
4.1.3.00/3414 - Máquina. para Elcritório
3.1.1.10/1104 • Auxílio. p/quebra do Caixa
3.1.1.10/1129 • Contado-r

Setor de Estradas de Rodagem
3.1.2.00/1220 • Letreiros, iudicativoe e limilarel 300,00
3.t3.00/1324 - OUtl'OI lerviçol de tercelros 95,00
3.13.00/1�06 • Con.erv. e reparos maq. e viaturlU 950,00

, 5.022.12

Art. 3. -' E,ta Lei entrará em vigor em 15 de
desembro de 1971, revogad81 a. dilpoliçõel em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barrai, 15 de
dezembro de 1971.

.

Dorioal Bueno
Prefeito Municipal ,

Art .. 1. - Ficam anuladall ai leguir;ttel 06taçõel
Orçamentáriau I

Câm.ara de Véreadores /.
3.1.2.00/1206 - Artigo. de expediente l 96,48
3.1.4.00/1404 .;. Alliôatural da publiC8�õel 50,00.
4.1.3.00/3314 - Máquioal para elcril.óridf'
4.1.4.00/3411 - Material p/Elcr. e Gabjbete
4.1.4.00/3415 - Mobiliário em

ger;.(.l
,r

Gabinete do PreTeito j
3.1.2.00/1206 - Artigo. de expedi' nte

Secretaria Geral;l .

3.1.1.10/1101 - Adicional
.

/

'. 199,70
3 1.3.00/1306 - Conlerv. O r�arol máqUIna. 105,00
3.1.4

..
00/14U4 -

Allin8t7,ual
fcte pu�licaçõe. 80,00

Contabilidade .

3.1.1.10/1101 - Adicion II 221,30
3.1.2.00/1229 - MaterJI gráfico e enca:Jelnsção 25,55
3.1.3.00/U:1O - Pas8 enl e bagagen. 275,50
3.1.4.00/1409 - Div, Igação de atol oficiai. 900.00'

2.000,0.0
100,00

I 2.óoo,oó

371,50

.

' Saúde :Jrública
3.1.1.10/1125 - penti,ta

Educ
.

ção e Cultura
'. -'

:U.1.10/112 - Profellorel Municipai. 3.958,62
3.i.1.10/13 - Con.erv. e adaptação benl móveil 181,10
3;2.5.00/2 1 - Sal. família pelloal atividade 102,00
4.1.4.00 405 - Io.ignial . e Baodeira. 427,88
4.1.4. 13415 - Mobiliário em geral 2.0.00,00

2.400,00

Fomento Agropecuário
3.1.1.10/1106 - EDcarr�gado de INCRA (Ibra) 756,00

�ublicação Oficial da
" "

Municipal'
.

de
..'

ServiçoS Urbanas
3.1.3.,00/1320 .;. Serviçol publ. concedo ilum.
3.2.8.00/2803 - Previdência Nacional (INPS)
4.1.4.00/3414 - Mat. p/inltalação elétrica

Estradas de Rodagem
3:1.2.00/1212 - Emplacamento de veículo 327,00
3.1.2.00/1238 - Outro. meterieie de oonsumo 1l6�73
3.1.3.GO/13.07 - Frete.• e carretoe 23i,91
3.2.5.00/2401 -' Sal. família 'pelloal em atividade 775,44

, 3.2.8.aOj28Q1 - Previdência Nacional (INPS)' 738,90
h

4.1.1.00/3102 _ Ampliação e resto eatradal e ponte I 1.187,40
4.1.3.00/3:h3 - Maq. e equipo para obra. 514,29

Crédito Eupecial Lei D. '187 (PASEP) 2�7�4,28
Total da. Anul.�çõe. 24.646,71

788,63
160,00
761,50

\

Art: 2. - F,ics aberto o" Crédito -Eepeclal para
pagamento à Firma IMAH, 08 importância de 2,297,16.

Art; 3. - Ficam suplementedae per conta dai
_Anulaçõel eonatantee do artigo L, a••eguintes Dota
,çõell Orçamentária I:

Câmara de

" 299,81
.

1,5U
413,08

Alt. 4. - Eha Le', entrará em _vigor a partir de
.20 de dezembro de t 971. reiogadaa ai dilpoli'çõel em

contrârio..
,

' ..

Prefeitura Muuicjp91 de Trê. B3rral, 6 de'

janeiro de 1972. \\
-

Dorival Bueno
'

.. ', , Euzebio rarian
P"f,ito Municipal

.'. \ 'S,c",á,;o

Lei n. 201 de 6 d.. j��eiro de 1972
CIJnceâe Auxilio Á4ensal

Dorival' BueD.o, Prefeito Municipa\ de Trê•. ,Barral.
E.tado de Santa Catarins, no u.o l!Ie IU81 atribuiçõel.
faz laber que a Câwara Muoicipal \provou e eu lao-

ciono 8 leguiote L.E I: .' �
'.

- Art. 1. - Fica o Cbef·e do Pode�,'Executivo 8U.
.

torizado a conceder um Auxilio MeÓ'lal\àl ·lra.. ROlá
Moreira dOI Santol e Maria Gonçalvel Ue Freital. de

qu�nze cruzeiro. (Cr$ 15,06) para cada b\efiCiária.
Art. 2. - O auxilio conltaote do artigo 1.� terá

8 dl'ração de doi I (2) anol. cont.lldol a

p8rlS',r
de 1.0

de jsneiro de 1972. � .
,

.

.

Art. 3. - O auxilio Qeuarâ. quando a bene '�iál'Ía
contr8ir matrimônio

-

á qualquer termo tranlfelir eli.
dência para outro MuniCípio ou cenar o eltado de pobr za.

.

§ Único - AI dellpelal. decorrentél da prelent
Lei, correrão por conta da verba 3.1.4.00-1405, ficando
o Sr. Prefeito Municipal autorizado a abrir o Cédito
Suplementar neca,.ário, oportunamente.

�

22.01 ..1972

Três.
.,

Art. 4. ;..._ Eaita Lili entr�rá e?J
lué publicação. r�vogadal a. dllpOI'
Prefeitura Municipal de Trêll Barr ,6 de janeiro de 191.2.

Dorioãl Bueno' Euzebio Farian.

Prefeito Municipal Secretário

6 de janeiro de 1972
Co cede Auxilio' Mensal

Dorival Buenoz Prefeito Municipal de Trêa Barrai,
Ettedo de Sldta Catarioa, DO 1180 de lual etribuições,
fãz saber :de a Câmara Municipal aprovou e eu aan

OiODO a eguinte' L- E J:
.

. rt. 1. - Fica o Chefe do "oder Executivo Mu.
nici aI autorizado a conceder UIQ Auxilio Menlal de
C 15,00 (quinze ceuseiros], a partir d� .1.0 de novem-

ro de 1971, ao menor Henivaldo Meciel.

Art. 2. - Ali de.pelal decorrentes da p'relente
Lei. correrão pela verba 3:1.4.00.1405, comtente do

orçamento vigente. podendo ler suplementada quando
le fizer oportuno.

- Art. 3. - E,ta Lei entrará em vigor na data dá
IU& publicação, revogadal ai dilpoliçõei em coutrârio.

. ,

Prefeitura Municipal de Trêe Barrai, 6 de janeiro de 1972.
\

Dorioal Bueno Euzebio Parian
Prefeito Municipal Secretário

Decreto n. 206 de 10 de dezembro de 1971
Dorival Bueno, Prefeito Municipal de Trêe Barrai, E.
tado de Santa Catarina, DO uso de lual atribuiçõee, etc.

RESOLVE. contratar o Contador Ir. Evaldo Gea
bowskí, para executar OI aerviçol de Contabilidade delta

, Prefeitura, nOI melei de egosto, setembro e outubro do
'corrente ano, com a gratificação mensal de quinhentos
cruseiros (€r$ 500,00).

.

Prefeitura Municipal de Trêe Berrai, 10 de'
dezembro de 1971.

Dorioal Bueno
Prefeito Municipal

Euzebio
.

farian
. Secretário

Portarte de 20 de dezembro de 1971
,

. DOlival Bueno, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Saot8 Catarina, no' uso desuas atribui�ões. etc.

RESOLVE, designar Sezinando de Andrade, Se
cretári� Administrativo, pare proceder a- verificação na

Caixa de Tesouraria da Prefeiture Municipal. no dia
31 do co�reDte. encerramento do exercício de 1971.

• Prefeitura Municipal de
dezembro de 1971.

Dorival Bamo
Prefeito Municipal

Três Ber,ra3, 20 de

éuzebio Fariqn
Secretário

. Seja \qual for o tipo de cultura
\

A •

que vaca vai fazer.·

Consulte

(suas terras,
cansadas, .. a
tem d adubo

região.
,

Casa Âgro Pecuá.ria
do Pedro Ferreira

o ALMANAQUE DO
PENSAMENTO

,está na /

Ouro Verde Limitada
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NURTE

/
I

22.01.1972

Colégio Comercial deCanoinhas Novela é com a Canoínhas

E D I T A L 01/72 As 09:00 e às 09:30 horas

, ordem do senhor Diretor, torno público que a Secre- ;0 EUlpcio e Drama de Cada Um
tan' do Colégio Comercial de Canoinhas, estará atendendo /
os unos, bem como as partes interessadas, a partir dóI
dia 2' de janeiro até o dia 31 de . janeiro, desde as U}
horas, para o seguinte: /

I Curso Técnico de Contabilidade �Para ijlgresso no curso acima referido o aluno verá
snbmet\r-se a exame de seleção, a ser realizádo no s -dias
16, 17

�.
18 de fevereiro de 1972, cujo

baseado li. o que segue:
�

, Po tugues
Redação c1�m tema a ser escolhido

.

IArtigo - Adjetivos e suas flexões (gêneroLe número)
Pronomes - pessoais, possessivos, demonstr tivos, relati
vos, indefiní�(is
Verbos auxilia es, regulares e irregulares
Sinônimos e antônimos
Análise morfoló�ica e análise sintática.

\Matemática
Frações ordinária� e decimais (operaçõe fundamentais e

�j •

problemas) '\ .

Razão e proporção�(problemas)
Médias: aritmética, fonderada e geo étrica
Porcentagem - Jures simples - R kra de três simples
e composta , '

Câmbio - Potenciaçãq - Radícíaç] 'o Equação do 1.0

grau com uma variáv�l.
.

Conhecimeuto� Gerais
A pátria brasileira (as��lDtos at
A era espa�ial . .\\
A década das comunícajões
A evolução da medicina ';
A 'economia municípal. �
Para o exame acima, o c�'ndi' ato deverá apresentar na,
Secretaria do Colégio até o dia 31 de janeiro, os

·1

seguintes documentos:

Certificado de conclusão P. ida escolar do curso Funda
mental em duas vias (ginas·ai�, ou equivalente)
Certidão de nascimento pa a 'ser fotocopiada
Atestado de sanidade físic -me'btal
Certidão de vacinação ant -varid!ica
Prova de quitação militar para rnaíóres de 19 anos

Prova de quitação eleitor I para 'maíores de 18 anos

Prova do pagamento da inscrição �nG valor de Cr$ 15,00)
para o exame. '�

Canoinhas, 08 e janeiro �e 1972.

Vinicius .Ma cos AlIage � Secretário

Visto: Zaid n E. Seleme \. Diretor

ED.IT/AL - Ot/72
De ordem do senhor! D.iretor, torn? pÚbJic.o que a Secre

taria do Colégio

co��rcIal
de Canoinhas,�estará atendendo

os alunos, bem co o as partes ínteressàdas, a partir do

dia 20 de janeiro at o dia 31 de janeiro, d�.�de as 19 horas,
para o seguinte: \
Exames de s gunda época e segu�d� chamada

Os exames de se unda época bem como �s de segunda
chamada, serão r alizados a partir do dia O�, de fevereiro
de 1972, às 19 oras. '\
NOTA:- os alu os que necessitarem presta� �stps exa_m.es

dever-o apresentar-se na Secretariaâdo Colégio,
no máximo at o dia 3! de Janeiro, afim d� preenche
rem os reque imentos e recolherem a taxa. d,� inscrição

que será de 'r$ 5,00 por matéria. :,
Matr'culas ,J . , .

As matrícul s para Q ano letivo de 1972 tera�' InICIO no

dia 20 de
.

n�iro .

e encerrarão IMPRETERIV��MENTE
'no dia 31 e janeiro de 1972. \ .

. A iaade
.

. ir.
A anuida e será de Cr$ 600,00 (seiscentos .ruzeIros),
assim di idida: Cr$ 120;00 de inscrição à mat ícula e

Cr$ 6Ó, O de mensalidade letiva.

01la8 de Estudo \, ' '.

O alu o carente de recurso, poderá obter o fo
'\1
ularío .

para reenchimento o qual deverá ser entregue na'.\�;cre
taría do Colégio Com�rcial, juntamente com a mattícula.

Ano letivo
no letivo ínicíar-se-á no dia 1.0 de .março proxI�o

às 19 horas, e o horário d: aulas será afixado em Edital

s dependências do Colég�o o�ortunamente.
Canoinhas, 08 de Janeiro de 1972.

.

Vinicius Marcos Allage - Secretário

Zaiden Emiliano Seleme - Diretor 2

CANOINHAS,
muito mais rádio

Edital de (itacáo
'- ,

o prazo d

(30) di

marca, cujos.
seus diverso

Campos Côr

me ajuste com o mes o, que,
por sua v z a houvera e Rita
da Rocha Moreira e M ria da
Rocha Fil 8, herdeiras de Maria
Thomazia Moreira, ou Maria
Thomazla da Rocha, e cujo
nome ac a-se transcrito ter-
renu em objeto no R�gi!!t·o de

Imóveis, sob 0.0 14.45 fls.
224/225, ivro 3 ..0. Feita
tificação da' posse, foi a m smr
julgada por sentença. E para
que che ue ao conhecímen o de

tndos, andou o �M. Juí de

Direito, que se se expedi!l� o

present Edital, que será p bli
cado n forma da Lei e di do
no lug r' de costume. Dad e

passad nesta cidade de CII 0:

nhas, stado de Santa Catari a,
80S zenove dias do mes de
nove bro de mil, novecentos e

sete ta e um. Eu. Zaíden �.
SeI me. Escrivão, o subscrevi.

J

Fe�teje a data grata de seu

ente. querido..
Diariamente 8S 14 ,horas:
Gentilezas.

8."01"H.8,
força total em eomumcaçio

I

Sociedade de Tiro. ao

Alvo ..
de (anoinhas

de Convocação
Geral Or

/.

_d .. •

n a ri a

De ordem do Sr. residente, e de /,.ordo com' os Estatu
tos Sociais, ficam convida os os sócíos, da Sociedade, para 8

assembléia geral ordinária, realizar-a "no dia 26 de janeiro do
corrente ano, às 20,30 horas, m pri . eira convocação, e 30 mi

nutos após, em segunda e últi a c vocação, tendo a seguinte

1 - Eleição da Diretor! ecutiva para o biênio 1972/74;
2 - Prestação 'de cont s:

'I
,

3 - Outros assuntos e int rene da Sociedade.

NO T A: Â9' listas ou apas dev rão ser registradas com o

Secretário e c m antecedên ia minima de cito (8) días
antes das eleições e,

-

d erão constar o 'de acordo" dos candidatos.

A D etoria da Sociedade de Tiro 80 Alvo de Canoínhas,
avisa seus A SOCIADOS que as festividades do TIRO REI e

RAINHA, gerá realizada somente no dia 08 de abril do corrente ano.

E9perando receber a compreensão de todos associados,
antecipadamente apresenta seus agradecimentos.
A Diretoria da Sociedade de Tiro ao Alvo de Canoinha. 1

Ano 1Missa de 1.0

Falecimento

Convite

de
Familiares. do inesquecível

Gervási� PrUbe,
,

.

convidam parentes e amigos para assistirem a Missa

de, 1.0 Ano de Falecimento, que mandam celebrar

pela alma do saudoso extinto, no dia 6 ae fevereiro

I.,
de 1972, às 7,30 hs da manhã, na Matriz Cristo Rei.

Antecipadamente agradecem.

Fotocópias em
o REGISTRO C

c.

todo e qualquer.
que V. Sa. desejar.

1

Inseticidas: LíqUI o ,
-.

Das afamadas marc

R .

, Detefon e Orval.

Também Espirais "D�rmabem".

CASA LANGER
a Pereira, 799· __;; CANOINHAS

a

NORT.E
Leia! Assine! DivulgueI

CORREIO DO
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CORSO DE MONITORES
r

O Chefe do Posto 'da Re.ceita Federal de Canoí-
nhas, leva. ao conhecimento dos interessados, que será
dado mais um curso, para _fo'rmação de Monitores "PES

. SOA FISICAj72", nos dias 24 e 25 de' janeiro, no Colé
gio Comercial de Canoínhas,

/

com início às 19,_30 horas.

Maiores esclarecimentos serão dados, no Posto da
Receita Federal, rua Vidal Ramos, 720 ..

Canoínhas, 19 de janeiro de 1972.

Fráncisco Zaziski - Chefe do PRF

de todos os, tipos
.�.l

:.wam�p��gne
pelos

Superfi1erca�o OAN

n

Notas Esparsas-

Os industriais srs. Alt!lvir
Zsníolo e Luiz Fernando. Freitas,

.. pela firma Zaníolo e os irmãos
Saul e Iasac Zugman, pela firma
.Zugman, estiveram 5a. feira em

Florianópolis, a convite, partici
pando do lançamento da Cam

panha de Incentivos, campanha
presidida e lançada pelo Gover
nador Colombo Salle s,

x x x

O". Deputado Federal Dr. zs
charías Seleme, da bancada do

Parenâ, esteve 2a. feira em

,n086.1 cidade, revendo parentes
e amígos.

x x x

x x x

Esteve em ,nossa cidade, 33.

fejra, o índustríal sr. Romaao

Massigoan, participando de uma

reunião do Fri'gortfico. Adiantou,
na oportunidade, que' após os

reparos que estão sendo Intro

duzidos na indústria, esta íni-
,

o maior desfile �usical
de todos os tempos.

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72
Sensacional

,

Rádio Canóinhas
.

,

Regressou do Rio de Janeiro

... 1__-. o ss, Alvaro Soares Machado,
fugindo do intenso calor, con

forme falou.

••R�B•••E.mB.mm.e.�•••Be.gB.B•••e.m.B.
II m
II . A popularíssima C A S A . P A R A T O O 0.'5 lança a maior e m,ais II

I brilhante campanha em favor da economia popular por dois meses I
II" consecutivos. Em janeiro e fevereiro do corrente continua a festa' .'
III da slJ.a Casa' Para Todos. O,S artigos cujos preços relecícnamcs Bí
II abaixe serão mantidos atê a data 'de 29 de fevereiro.' •
• •
II preço' tabelado preto atual II

I Lãs Cha'rmant, Mousmé (Dralon), 3,S2 3,50 I
II Lãs Orvalho

(, 3,19 2',SO.
II Lãs Platina 3 51 3 20 II
II

I, .1

II
_ fio de Verão. Surpresa 9,25, 6,00_
I Linha Ane e eleia - preço normal \ 5,00 4,20 I
1I1�. •
til Rou"pas !iii,

JiI, Camisa de nylon para' ho��m� manga,
curta dde 1-72,55°0', por °S.- ,5500 III» »» » onga e I por, '111

II » colegial para crianças, manga' longa dê 7,,50 por 6,50 tE

I Calça nycron colegial e em cores, crianças e adultos 20100 por 11,00 I
II •
"II Tecid.os II.
II Luizines de 1.50' por 1,20 � .

!

II 50 13 11
II Chitas estampadas de 1. por I O II
• "Brim Catarinense de 3,20 por 2,80 :lI II
I Brim colegial cor firme de 3,50 PQf 3,20 ,;/ I
II .

Xadrez Catarinen59' da 2,20 por� ,2,00 ,,;;�. •
II" Flanela lisa 2,00 }'7" tB

I Flanela estampada 2.2q/> I
I Hão percam ,essas' sensacionais' o-fertas, da popularissim�/éasa Para I
I Todos, indiscutivelmente·' 'I 'maís barateira da (api�;�1 do Mate. I
•

�

B

i CASA PARA TODOS I
• •
• Fone, 255 Rua, Paula Pereira, 501 _" na praça da Matriz. II"
• •
II

.

C A, N O I N H A 5 -:- Sa�ta Ca�arina
. I1•••••�_.!!I.II.lIn•••••••E••••II•••••••II.R. �

...======�=='==="====...:

eíarâ seus trabalhos
vindouro.

abril O Bolão da Loteria Esportiva
será lançado em Santa Catarina
a partir do dia 21 de fevereiro,
através da' Caixa Econômica
F�der81.

em

x x x

'I'smbém esteve em nOS,8a ci

dade o Comandante da Policia

Militar, CeI. Fábio de Moura

Lins. Veio despedir-se de seus

comandados e. foi homenêgeado
com um jantar no Restaurante

Pínguín.
.

x x x

x x x

,O' Prefeito sr. Allcides Schu,
macher em estudos para o

início da construção da' grande
arquibancada no Centro de

Educação Benedito Therézio de
Carvalho Junior.

.

A Escola José Grosskopf, da

Agua' Verdt>, por solícítecão do

Deputado Ben�dito Therézio de

Carvalho Netto, conterá com

melhoramentos em seus sanítá
/ rios e'muro. A informaçãó é do

engenheiro Dr. Osmar Gruba e

os serviços serão iniciados ime

diatamente.

x x x

E no domíngo esportivo tive

mos !l derrota do Santa Cruz
ante o Rodoviário de Rio Negro,
,pelo marcador. de 2 a 1, en

quanto o São Bernardo venceu

o Continental de Rio Negrinho
por 2 B 1. Amanhã, o São
Bernardo receberá 8 visita da

Operário de Mafra, num jogo
que muito promete ii! o Sossego
estará atuando no Municipal.

x x x

Lançada na Cidade li semente

para li construção' de um _gr6n·
de, moderno e confortável hotel.

�=================='===.•••

r JEFF, Produçõ�s e Artes, apresenta:

:

TRINKO
Alô, \ pessoal, já estamos ao meio do verão e o

chato do inverno ainda teima em dar as caras.

Vocês não acham que já é hora 'de ele se mandar?
Também o nosso papo semanal tá ficando um

.• pouco chato, mas o JeU' vai melhorar o escracho.
E começando, aqui vai o nosso plá.
* Recebemos cartão postal da Lapa. É, o Tuca
não esquece da gente, Formidável, não?

* Tem gente passeando de mãos dadas. Ao Guiz
e à Clío o Jeff deseja várias toneladas de felici

dades, tá?
* Vocês notaram que a cidade está meio vazia?
É que' c Décio' �ereira, Carlinhos e Athos se

jogaram pra Camboriú. -,
,

* Umnegócío nada mau é ir ver aqui no Vera
Cruz, dia 6 de fevereiro, o filme "Visitantes da
Noite", com Charles Bronson. Vai quente que é
dica do Jeff. (O Jeff só dá dicas certinhas).
* Um negócio muito encabrerador é que o Décio
P.. vai embora definitivamente e vai levar as má
quinas de som da Taberna, que são dele. Com
essa a gente não contava, né?

* Apenas uma pergunta: Será que uma das duas
sociedades do nosso perímetro urbano vai promo
ver baileco carnavalesco, 'ou nenhuma? Informem
que eu tô por fora nessa e a cidade tá ficando
cada vez mais deserta.

'

* Desta vez foi o Sérgio Godoi (goiano) que se

mandou. E o Jeff dá um furo: Nêgo e Alzira.
Good good.

.

* Vocês já escutaram Shirley Bassey cantando
"For all we nown"?

.

E' um troço pra lá de tran-
.

quilizante, o que vocês acham?

* Domingo, dia 16, o Grêmio XV promoveu uma
tremenda curtição sonora aos grilos eletrônicosf'do
Selectus, que desempenhou terribilissimamente bem
o seu papel, com

-

o' Tóti na boléia vocal.

* É pessoal, o carnaval contagia todo mundo.
. Mas apesar de tudo, o Jeff é humano e cansa.

Labutamos,' labutamos e. cans�mos. Assim que
descansarmos a semana inteira voltaremos. Sendo
assim aqui fica o nosso mais sincero obrigado, e
a esperança de contar na semana que vem com
vossos olhares curiosos,

'

Ate de repente!

* Tentamos mas a tentação 'e muita: O cordão
./ dos puxa (*) cada vez' aumenta mais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




